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WYZWANIA 
DLA NOWEJ EUROPY

Dlaczego „wyzwania”? Dlaczego „nowej”? Europa jest przecież „stara” — zarówno 
w dobrym, jak i w złym znaczeniu tego słowa. Jest cywilizacją ugruntowaną przez 
dwa tysiąclecia i przez wieki wiodącą prym w świecie. Jest jednak uśpiona swoim 
dobrobytem i bezpieczeństwem, a w porównaniu do dynamiki innych globalnych 
centrów — nieco gnuśna. Przegrywa swoją pozycję. Oddaje pole na rzecz konku-
rencji amerykańskiej, azjatyckiej, a nawet… afrykańskiej! I to nie tylko w sprawach 
innowacji czy gospodarki. [...]

Zapis debat odzwierciedla rozterki, przed którymi stają: Unia — zdezorientowa-
na brexitem, Europejczycy — różnorodni w swoich identyfikacjach kulturowych, 
Kościół — otwierający oczy na swoją słabość. Tytuły poszczególnych sesji brzmią 
jednak bardziej optymistycznie niż wskazywałby na to prawdziwy obraz sytuacji 
w Europie.

Zapraszam do lektury i do refleksji nad naszą przyszłością.

kard. Stanisław Dziwisz
Honorowy Przewodniczący  
Komitetu Organizacyjnego

Aktualne informacje na temat konferencji
„Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”

na stronie internetowej 
www.kosciol-europa.org.pl 
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Drodzy Czytelnicy.

Oddajemy do Waszych rąk dziewiętnasty tom zapisu debat Międzynaro-
dowej Konferencji z cyklu „Rola Kościoła katolickiego w procesie integra-
cji europejskiej”. Jej ubiegłoroczna edycja odbywała się 11 i 12 paździer-
nika, a miejscem spotkania był jak zwykle Kraków. W 2019 roku nasze 
debaty eksperckie prowadziliśmy w pięciu panelach. Ich wspólny tytuł 
brzmiał: „Wyzwania dla nowej Europy”.

Dlaczego „wyzwania”? Dlaczego „nowej”? Europa jest przecież „stara” 
– zarówno w dobrym, jak i w złym znaczeniu tego słowa. Jest cywilizacją 
ugruntowaną przez dwa tysiąclecia i przez wieki wiodącą prym w świecie. 
Jest jednak uśpiona swoim dobrobytem i bezpieczeństwem, a w porówna-
niu do dynamiki innych globalnych centrów – nieco gnuśna. Przegrywa 
swoją pozycję. Oddaje pole na rzecz konkurencji amerykańskiej, azja-
tyckiej, a nawet… afrykańskiej! I to nie tylko w sprawach innowacji czy 
gospodarki. Zatem na zeszłorocznej konferencji próbowaliśmy budzić 
do stawiania pytań o cele i zagrożenia dla europejskiego stylu życia i dla 
europejskiej drogi integracji.

Zapis debat odzwierciedla rozterki, przed którymi stają: Unia – zdez-
orientowana brexitem, Europejczycy – różnorodni w swoich identyfika-
cjach kulturowych, Kościół – otwierający oczy na swoją słabość. Tytuły 
poszczególnych sesji, zawarte w zeszłorocznym programie i w spisie treści 
publikacji – brzmią jednak bardziej optymistycznie niż wskazywałby na 
to prawdziwy obraz sytuacji w Europie.

Zapraszam do lektury i do refleksji nad naszą przyszłością. Chcę Pań-
stwa także zapewnić, że podczas następnej konferencji, jesienią 2020 roku, 
postaramy się o kolejną porcję ciekawych spotkań poświęconych Unii 
Europejskiej, jej korzeniom i perspektywom.

kard. Stanisław Dziwisz
Kraków, 14 lutego 2020 r.





OTWARCIE I POWITANIE
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kard. Stanisław Dziwisz
były metropolita krakowski, 

Honorowy Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Ekscelencje, Panie i Panowie.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt powitać wszystkich 
uczestników XIX Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Rola Kościoła 
katolickiego w procesie integracji europejskiej”. Konferencja obraduje 
w sercu historycznego Krakowa, tworzącego swoisty genius loci. Tu prze-
mawiają wieki z doświadczeniem pokoleń zamieszkujących podwawelski 
gród. Tu przemawiają świadectwa kultury, architektury i sztuki, ośrodki 
nauki. Tu przemawia duch miasta zawsze otwartego, polskiego i europej-
skiego, a dzisiaj odwiedzanego przez rzesze turystów i pielgrzymów.

Po raz pierwszy od osiemnastu lat nasza konferencja odbywa się bez 
człowieka, który był jej duszą. Był jej spiritus movens. Podejmował to 
zadanie – jak zawsze – solidnie, energicznie, z pasją. Położył na tym polu 
wielkie zasługi. 27 grudnia ubiegłego roku nieubłagana śmierć wyrwała 
z naszych szeregów biskupa Tadeusza Pieronka. Przekroczył wprawdzie 
limit wyznaczony przed wiekami przez psalmistę, twierdzącego, że „mia-
rą naszego życia jest lat siedemdziesiąt”, a „osiemdziesiąt, gdy jesteśmy 
mocni” (Ps 90,1). Niemniej jednak mamy świadomość straty i wyrwy, 
którą niełatwo zapełnić. Będziemy pamiętać o świętej pamięci biskupie 
Tadeuszu, zwłaszcza podczas Eucharystii. Jestem przekonany, że w tych 
dniach towarzyszy nam duchowo i cieszy się, że kontynuujemy dzieło, 
na służbę którego oddał przymioty swego umysłu i serca. Jego najbliżsi 
współpracownicy z Komitetu Organizacyjnego są przygotowani do po-
dejmowania tego zadania.

Mamy za sobą trzydzieści lat, jakie mijają od pamiętnego roku 1989, 
kiedy to kraje Europy Środkowej i Wschodniej wyzwoliły się z kajdan 
totalitarnej ideologii i systemu, który na całe dziesięciolecia pozbawił 
nas wolności i suwerenności. Dziś znamy scenariusz tych trzydziestu lat 
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powracania do wspólnoty wolnych krajów w Europie. Nie był to i nie jest 
łatwy proces. Nie uniknęliśmy błędów, niepowodzeń i porażek. Pojawiły 
się nowe zagrożenia dla naszej duchowej wolności. Ale byłoby wielką nie-
wdzięcznością wobec Opatrzności i wobec ludzi zaangażowanych w ten 
proces, gdybyśmy nie dostrzegali i nie podkreślali osiągnięć. W tym czasie 
wyrosło nowe pokolenie ludzi, którzy mogą realizować swoje marzenia, 
a totalitaryzm pozostał we wspomnieniach ich rodziców.

Nowa Europa staje przed nowymi wyzwaniami i dobrze, że ta sprawa 
jest przedmiotem naszej refleksji. Pojawiły się niepokojące znaki kryzysu 
we wspólnocie narodów i państw tworzących Unię Europejską. Sygnałem 
i symbolem tego jest zbliżający się brexit. Zawsze aktualna pozostaje spra-
wa wolności religijnej i ocalenia wartości chrześcijańskich wobec pojawia-
jących się zagrożeń. Mówimy o jednej Europie, ale zdajemy sobie sprawę 
z istniejących różnic oraz napięć. I w tym kontekście chcemy spojrzeć na 
obecny stan rzeczy w Europie Środkowo-Wschodniej po trzech dekadach 
transformacji. Zdajemy sobie również sprawę, jak ważne i żywotne są 
sprawy gospodarcze naszych krajów, stąd pytanie i konieczność debaty 
nad rozwiązaniami i modelami w tym zakresie.

Oto niektóre kwestie, nad którymi pochylimy się w tych dniach. Je-
steśmy wdzięczni wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie do podzielenia 
się przemyśleniami na wybrane tematy, a także do wzięcia udziału w dys-
kusjach panelowych. Mamy reprezentację różnych krajów i środowisk 
europejskich, co zapewnia szerokość spojrzenia. Życzę owocnych obrad 
i dziękuję za uwagę.
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Andrzej Halicki
przewodniczący Polskiej Delegacji w Europejskiej Partii Ludowej 

(Chrześcijańscy Demokraci) w Parlamencie Europejskim

Ekscelencjo, Kardynale,
wszyscy Dostojni Goście,
Panie Prezydencie Miasta Krakowa.

Nie sposób wymienić wszystkich. To bardzo ważna konferencja i bardzo 
ważny moment. Spotykają się tutaj przedstawiciele różnych środowisk, 
wszyscy działający publicznie w różnych obszarach, w momencie bardzo 
istotnych wyzwań – nie tylko dla Polski to moment szczególny (bo w tę 
niedzielę mamy wybory), ale także dla Europy – tych wyzwań cywilizacyj-
nych, kulturowych, gospodarczych, społecznych. Wiemy, że te wyzwania 
stanowią dla nas – wszystkich osób działających publicznie – ogrom-
nie ważne zadanie. Dlatego bardzo się cieszę, że jesteśmy w tak licznym 
i tak znakomitym gronie – przyjechało tu tyle znakomitych postaci. Tro-
chę „prywaty” w tym miejscu: szczególnie cieszę się, że widzę Mairead 
McGuinness – moją szefową z Parlamentu Europejskiego, z którą wczoraj 
jeszcze obradowaliśmy w Brukseli.

To też jest ogromnie istotne, że spotykamy się i mówimy o roli Kościo-
ła we współczesnej Europie, bo przecież to kwestia wartości, które wszy-
scy czujemy i cenimy. Wartości to nie tylko słowo, jak często działanie 
albo brak reakcji jest zaprzeczeniem tego, co często na sztandarach jest 
wypisywane czy wypowiadane. Musimy więc reagować, musimy działać, 
musimy o tym dyskutować. Dlatego mając tak znakomite grono pane-
listów i tak ciekawy scenariusz tej konferencji, chciałbym jeszcze raz 
podziękować organizatorom: Uniwersytetowi Papieskiemu Jana Pawła II, 
Fundacji Konrada Adenauera, Fundacji Roberta Schumana, Wydaw-
nictwu „Wokół nas” i nowo powołanej Fundacji bp. Tadeusza Pieronka, 
nieodżałowanego lidera tego przedsięwzięcia przez prawie dwie dekady. 



14

Bardzo serdecznie dziękuję i życzę owocnych obrad, wymiany myśli. 
Cieszę się, że ta konferencja dalej ma miejsce w Krakowie i bardzo proszę 
o jej kontynuację.
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prof. Jacek Majchrowski
prezydent Miasta Krakowa

Eminencjo, Księże Kardynale,
Ekscelencje, Szanowni Państwo.

Jak tak się rozglądam po sali, to wynika z tego, że występuję jako „or-
dynariusz miejsca”. Proszę państwa, spotykamy się po raz dziewiętnasty. 
Dziewiętnaście lat temu, z inicjatywy kardynała Stanisława Dziwisza, 
zrodziła się idea tych konferencji. Oczywiście zawsze wiodącą rolę od-
grywał tu ksiądz biskup Tadeusz Pieronek. On nadawał ton całości. Ta 
konferencja na początku w założeniu była tak jakby wewnętrzną konfe-
rencją Kościoła. Potem dołączyli do niej intelektualiści z bardzo różnych 
grup, ludzie o różnych poglądach, ale ci, którzy chcieli rozmawiać na 
temat wspólnoty.

To jest trudna rozmowa, bo jeżeli mówimy, że chcemy porównywać, 
godzić wzajemne relacje pomiędzy dwoma wspólnotami, jedną, jaką jest 
Kościół katolicki, a drugą, jaką jest zjednoczona Europa, to musimy za-
wsze mieć w pamięci to, że obie te wspólnoty są bardzo zróżnicowane. Są 
one ponadnarodowe i ponadpaństwowe. Z tej racji zawsze musimy mieć 
świadomość, że ludzie w tych wspólnotach mają prawo do różnych po-
glądów, myśli, koncepcji, a jak Państwo doskonale wiedzą, każdy uważa, 
że to jego koncepcje są najlepsze i chciałby je na siłę troszeczkę prze-
trasponować na innych. Stąd ta rozmowa, która się tutaj toczy od prawie 
dwudziestu lat. Jest to rozmowa bardzo istotna, bo pozwala na wypraco-
wanie pewnych modeli, struktur i pewnego spojrzenia. Tak naprawdę na 
niczym w tej chwili nie powinno nam zależeć bardziej niż na tym, żeby 
mieć wspólne spojrzenie na pewne sprawy, żeby mieć świadomość tego, 
że co prawda ktoś musi zawsze krok do tyłu ustąpić, ale dla dobra ogółu. 
To, co robimy tu, na tych konferencjach, idzie właśnie w tym kierunku. 
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Państwu za uczestnictwo w tej 
konferencji, bo to jest też istotne, kto w tym uczestniczy i co mówi.
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Chciałbym z tego miejsca podziękować COMECE, Fundacji Konrada 
Adenauera, Fundacji Roberta Szumana, a także Uniwersytetowi Papie-
skiemu Jana Pawła II w Krakowie i wszystkim, którzy się przyczynili do 
tego, że ta konferencja może funkcjonować. Wiem, że niektórzy się z tego 
organizowania wycofali, ale to właśnie świadczy chyba o tym, że nie do 
końca rozumieją idee jedności, wspólnoty, połączenia sił. Życzę Państwu 
owocnych obrad.
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dr Lars Hänsel
dyrektor Departamentu Europy i Ameryki Północnej 

Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie

Eminencjo, Księże Kardynale, Panie Prezydencie, 
Ekscelencje, Szanowne Panie i Panowie, Posłanki i Posłowie 
do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu Rzeczypospolitej.

W imieniu Fundacji Konrada Adenauera niech wolno mi będzie powitać 
Państwa niezmiernie serdecznie na dziewiętnastej już międzynarodowej 
konferencji o roli Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej, 
tu, w Krakowie. Cieszę się z Państwa przybycia na tę konferencję, po to 
by wspólnie z nami rozmyślać nad tym, jakie wyzwania stoją przed nową 
Europą, przed nową Unią Europejską po tegorocznych wyborach euro-
pejskich. Pytanie: „co dalej z Europą?” nasuwa się dzisiaj znacznie pilniej 
niż kiedykolwiek dotąd i te wyzwania, o których będziemy dyskutowali, 
są niezmiernie istotne z punktu widzenia dzisiejszej i jutrzejszej Europy. 
Parę haseł niech wolno mi będzie wymienić, które będą na pewno w tych 
dyskusjach się pojawiały: „Wyzwania mają charakter zewnętrzny i we-
wnętrzny” – te zewnętrzne to na pewno to, że cały świat stał się znacznie 
mniej przejrzysty niż ten znany nam dotąd. Wiele spraw oczywistych lub 
tych, które uważaliśmy za oczywiste, dziś już nie odpowiada faktom. Na 
przykład silna więź transatlantycka – po obu stronach Atlantyku nie jest 
to bynajmniej oczywistość! Jak bowiem mamy obchodzić się z bardzo dy-
namicznym rozwojem Chin, które są mocarstwem globalnym. Największe 
pytanie to pytanie o to, jaką rolę w świecie będzie odgrywać Europa. Są 
również wyzwania o charakterze wewnętrznym – wspomniany już brexit, 
który moim zdaniem symbolizuje pytanie o to, co w dzisiejszych czasach 
tak naprawdę jest spoiwem dzisiejszej Europy. Zatem z jednej strony są 
wyzwania, a z drugiej obywatelki i obywatele Europy mają znacznie więk-
sze oczekiwania i aspiracje związane z projektem zjednoczenia Europy. 
Obywatelki i obywatele oczekują ochrony i bezpieczeństwa przed takimi 
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zagrożeniami jak wojna, konflikty, terroryzm, ale również (i to widać 
coraz wyraźniej i coraz jaskrawiej) oczekują odpowiedzi na to, jakie im-
plikacje pociągają za sobą coraz ostrzejsze zmiany klimatyczne. Do tego 
nie możemy tracić z pola widzenia wspólnego kształtowania przyszłości. 
Chodzi o to, żeby nowa Europa była odpowiednio przygotowana na epo-
kę cyfrową, erę cyfrową, by nasz system gospodarczy i socjalny mógł się 
dalej rozwijać. To wszystko kwestie, którym poświęcimy naszą uwagę. 
Chcemy to uczynić w świadomości wartości, które nas w Europie łączą, 
które leżą u podstaw tej wspólnej Europy. Są to wartości chrześcijańskie. 
Judeochrześcijańska tradycja basenu Morza Śródziemnego i Zachodu 
to tradycja, którą odkrywamy i pojmujemy raz po raz na nowo, i którą 
chcemy zachować.

Unia Europejska jest gwarantem pokoju i wolności, bezpieczeństwa 
i dobrobytu – o tym nie możemy zapominać i według mnie musimy też 
z całym naciskiem przekazywać to jako swoiste przesłanie dla młodego 
pokolenia. Młodym ludziom trzeba przekazać, że wolność, którą cieszymy 
się dzisiaj w Europie, nie jest czymś oczywistym, danym raz na zawsze. Ja 
sam przeżyłem dwadzieścia dwa lata komunizmu i braku wolności w NRD 
i trzydzieści lat temu wyszedłem na ulice, żeby walczyć o tę wolność. Tym 
bardziej wiem, że ta wolność to nie jest coś oczywistego, to coś, czego 
trzeba ciągle na nowo bronić, o co trzeba walczyć. Dlatego istotne jest to, 
że młodzi ludzie angażują się dzisiaj na rzecz Europy, bo kwestia wyzwań 
dla Europy nie jest sprawą, którą można rozwiązać bez udziału młodzieży. 
Miło mi, że w tym roku mamy wśród nas studentki i studentów Uniwer-
sytetu Papieskiego, że angażowali się w przygotowanie tej konferencji i że 
umożliwiają doprowadzenie do skutku tej konferencji przez swoją pracę. 
Cieszę się, że po raz dziewiętnasty ta konferencja się odbywa i cieszę się 
na wspólne z Państwem rozmyślania o wyzwaniach dla Europy. Na zakoń-
czenie dziękuję wszystkim tym, którzy umożliwili dojście do skutku tej 
konferencji, zwłaszcza Uniwersytetowi Papieskiemu Jana Pawła II, Fun-
dacji Roberta Szumana, Grupie EPL w Parlamencie Europejskim, Polskiej 
Delegacji w grupie EPL, Wydawnictwu „Wokół nas” z Gliwic i Komisji 
Episkopatów Unii Europejskiej COMECE. Bardzo serdecznie dziękuję za 
uwagę i wszystkim nam życzę udanej konferencji.
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ks. dr Manuel Barrios Prieto
sekretarz generalny COMECE

Eminencjo, Ekscelencje,
Bracia w kapłaństwie,
Szanowni Goście i Przyjaciele.

To przyjemność i zaszczyt brać udział w XIX już konferencji z cyklu: „Rola 
Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”, która w roku 
obecnym nosi tytuł: „Wyzwania dla nowej Europy” i jak co roku odbywa 
się w przepięknym mieście Krakowie, tak mocno związanym z postacią 
świętego Jana Pawła II. Bardzo dziękuję Uniwersytetowi Papieskiemu Jana 
Pawła II w Krakowie, Fundacji Roberta Schumana i Fundacji Konrada 
Adenauera za zorganizowanie konferencji oraz zaproszenie mnie jako no-
wego sekretarza generalnego COMECE. Cieszymy się bardzo, że możemy 
współpracować przy tym projekcie, który skupia uwagę na roli chrześcijan 
w życiu publicznym, a szczególnie na naszym wkładzie w proces integracji 
europejskiej.

Chciałbym także przekazać Państwu pozdrowienia od arcybiskupa 
Jeana-Claude’a Hollericha, przewodniczącego COMECE, który niedawno, 
5 października, został wyniesiony do godności kardynalskiej, co jest wy-
razem pewnego rodzaju uznania i szacunku, jaki Kościół oddaje Europie 
i instytucjom europejskim. Arcybiskup Hollerich bierze obecnie udział 
w Synodzie dla Amazonii, który w październiku odbywa się w Watykanie.

Dziękując organizatorom za przygotowanie tegorocznego spotkania, 
chciałbym w tym miejscu wspomnieć też z wdzięcznością postać biskupa 
Tadeusza Pieronka, wieloletniego przewodniczącego Komitetu Organiza-
cyjnego konferencji, którzy odszedł od nas w grudniu 2018 r. Serdeczne 
podziękowania pragnę złożyć kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi za 
przyjęcie funkcji honorowego przewodniczącego i za zaangażowanie, z ja-
kim promuje rolę Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej.
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Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej COMECE, której – 
od początku września – jestem sekretarzem generalnym, będzie w przy-
szłym roku świętować 40-lecie swojego istnienia. Przez te wszystkie lata, 
obecność Kościoła katolickiego w Brukseli była bardzo potrzebna i pożą-
dana; Kościoła utrzymującego stały kontakt z instytucjami europejskimi, 
przyglądającego się z bliska procesowi integracji europejskiej, starającego 
się bronić i promować wartości, które definiują tożsamość europejską 
i zakorzenione są w tradycji chrześcijańskiej – takie jak wolność, pokój, 
godność osoby ludzkiej, znaczenie rodziny, demokracja, solidarność, sza-
cunek dla różnorodności.

W oświadczeniu COMECE wydanym z okazji wyborów europejskich 
w maju tego roku napisano, że Unia Europejska doświadcza obecnie 
przemian instytucjonalnych, które mogą stanowić doskonałą okazję do 
odnowienia tego europejskiego projektu oraz odbudowy wspólnoty eu-
ropejskiej. Wynik majowych wyborów daje podstawy do nadziei, ale jest 
jednocześnie wezwaniem do większej odpowiedzialności za wszystkich 
członków zaangażowanych w proces jednoczenia Europy. Podczas tej 
konferencji podejmiemy analizę wyzwań dla Europy, takich jak wolność 
religijna, brexit, populizm, model gospodarczy dla Europy czy problem 
Europy Środkowo-Wschodniej. COMECE, głosami Konferencji Bisku-
pów krajów Unii Europejskiej, wielokrotnie i przy różnych okazjach wy-
raziło swoje stanowisko w tych sprawach, akcentując zawsze godność 
osoby ludzkiej i znaczenie dobra wspólnego. Niedawno przewodniczący 
COMECE mówił publicznie o swoich obawach związanych z problemem 
populizmu, brexitem, rosnącym bezrobociem wśród ludzi młodych, ko-
niecznością dbania o środowisko naturalne, kwestią sprawiedliwości spo-
łecznej i ochrony ubogich.

W tym kontekście proszę pozwolić mi wyrazić nadzieję na to, że ta 
konferencja stanowić będzie rzeczowy i znaczący wkład w proces po-
nownego odkrywania naszej wspólnej tożsamości i odnowy projektu eu-
ropejskiego w obliczu wielkich wyzwań, z którymi przychodzi nam się 
współcześnie konfrontować.

Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.
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Jacques Santer
były przewodniczący Komisji Europejskiej, 

Fundacja Roberta Schumana w Luksemburgu

Eminencjo, Księże Kardynale,
Ekscelencje, Panie i Panowie.

To dla mnie powód do dużej radości, aby w imieniu Fundacji Roberta 
Szumana brać udział w naszej wspólnej, tradycyjnej konferencji, a w tym 
roku jest dla mnie szczególnie ważne, aby założycielowi i promotorowi 
tej konferencji, niestety zmarłemu biskupowi Pieronkowi wyrazić mój 
szacunek. Z tego powodu towarzyszy mi inny założyciel i promotor tego 
spotkania – pan Horst Langes – przyjaciel biskupa Pieronka, który współ-
towarzyszy tej konferencji od samego początku, od dziewiętnastu lat.

Panie i Panowie, Europa pod wieloma względami stanowi pewną dyna-
mikę, która wielu ludzi przepełnia lękiem i niepewnością. Zdaje się budzić 
dawne refleksy, prowadzące w przeszłości do wydarzeń, które w ostat-
nim okresie wspominamy w sposób szczególny. Przed ponad stu laty, 
w lipcu 1914 roku, rozpoczęła się I wojna światowa – katastrofa Europy. 
Przed osiemdziesięcioma laty, 1 września 1939 roku, wybuchła II wojna 
światowa, która spustoszyła duże połacie kontynentu, przynosząc śmierć 
milionom osób, niszcząc także żydowskie życie w wielu częściach Europy. 
Stąd wyrosło przekonanie, że tylko oparta na prawach człowieka, zjed-
noczona i solidarna Europa może przynieść pokój między jej narodami, 
uniemożliwiając powtórzenie się takiej katastrofy. Przed trzydziestoma 
laty, to zostało już podkreślone, upadek żelaznej kurtyny zakończył po-
dział Europy, umożliwiając ponowne jej zjednoczenie, które przyczyniło 
się także do rozszerzenia Unii Europejskiej dla wielu, przede wszystkim 
młodych, ludzi.

Pokój w dużej części Europy zdaje się czymś oczywistym. Dramatyczne 
wydarzenia między Ukrainą a Rosją, wojna w Syrii na Bliskim Wschodzie 
pokazują jednak, że pokój w Europie nie jest niczym oczywistym, ale jest 
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niekończącym się zadaniem. Znaczenie integracji europejskiej jako pro-
jektu pokojowego jest w związku z tym ciągle bardzo aktualne. Trwający 
od kilku lat kryzys wskazuje nam na kruchość naszego systemu gospodar-
czego, i chociaż najgorsze konsekwencje zostały częściowo przezwyciężo-
ne, to musimy jednak postawić pytanie, czy nie doprowadziły one do tego, 
że podziały między bogatymi a biednymi zostały pogłębione. Szczegól-
nie dużo uwagi należy poświęcić zwalczaniu bezrobocia wśród młodych. 
Młodzi ludzi narażeni są na niebezpieczeństwo, że wskutek bezrobocia 
stracą perspektywy na przyszłość, tracąc także zaufanie do społeczeń-
stwa i polityki. Prośby o udzielenie azylu i migracje będą niekończącym 
się wyzwaniem dla Europy i Unii Europejskiej żyjącej w dobrobycie. Los 
uchodźców nie może spoczywać tylko i wyłącznie na ramionach ludzi, 
którzy mieszkają na południu Europy, na granicach Unii. Europa potrze-
bować będzie jeszcze więcej solidarności, jeszcze więcej zdecydowania, 
aby unikać kolejnych tragedii, takich jak te, które tak często wydarzały się 
w ostatnich latach. Ludzie w Europie i na całym świecie nie są panami, ale 
są administratorami stworzenia. Na całym świecie jesteśmy odpowiedzial-
ni za przemiany klimatyczne. Musi to stać się naczelną zasadą gospodaro-
wania, a także polityki. Musimy wspierać nowe modele gospodarowania. 
Motywacje ojców założycieli wspólnoty europejskiej, którzy swego czasu 
położyli podstawy dla procesu integracji europejskiej, nie są zbędne czy 
przestarzałe. Ważne jest jednak to, żeby dzisiaj nie straciły swojej dynami-
ki. Byłoby błędem zostawić je za sobą, szukając czegoś nowego. Uważam, 
że należy je reaktywować i przystosować do rzeczywistości XXI wieku. 
Zjednoczona Europa jest dzisiaj ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. 
Wszyscy jesteśmy zobowiązani do wniesienia naszego wkładu po to, aby 
idei europejskiej nadać nowe impulsy. Dziękuję Państwu za uwagę.
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Eminencjo, Księże Kardynale, Szanowni Państwo. 
Pierwszym zdaniem, jakie mi przychodzi w tej chwili do głowy, jest fraza 
wypowiadana często przez kardynała Franciszka Macharskiego (który 
bywał na tych konferencjach, a ja noszę jego krzyż pastoralny) – właści-
wie jedno z jego ulubionych powiedzeń: „za duży wiatr na moją wełnę”. 
Uważam, że zaproszenie mnie tutaj ze wstępnym wykładem wystawia 
mnie na wiatr, który absolutnie przerasta „moją wełnę”. Jeśli się zgodziłem, 
to wyłącznie z wdzięczności dla tego miasta, w którym wyrosłem, i dla 
Uniwersytetu, który dał mi wykształcenie, i dla biskupa Tadeusza, którego 
miałem przyjemność, radość eschatologiczną żegnać, głosząc kazanie na 
jego pogrzebie.

Nie czuję się uprawniony do takich refleksji, więc postanowiłem je 
poprowadzić po śladach ludzi znacznie ode mnie mądrzejszych. Będą to 
przede wszystkim dwaj papieże: Franciszek i Jan Paweł II. Mam przekona-
nie, że z Rzymu znacznie więcej widać niż z Łodzi. Myślę, że nawet więcej 
niż z Krakowa. Wypowiedź zamierzam podzielić na trzy części: pierwszą 
zatytułowałem „diagnoza”, drugą – „teza”, a trzecią – „lekarstwo”.

DIAGNOZA musi być odpowiedzią na pytanie: „Czy nowa Europa jest 
jeszcze nowa?”, albo inaczej „Czy Stary Kontynent jest jeszcze młody?”. 
Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie. Franciszek w swojej ostatniej 
adhortacji apostolskiej „Christus vivit” (34) napisał: „młodość jest nie tyle 
okresem życia, co stanem ducha”; nie ma więc sensu pytać, ile lat ma Stary 
Kontynent. Warto natomiast zapytać o jakość jego ducha. Tym bardziej 
że ten sam papież w Parlamencie Europejskim w listopadzie roku 2014, 
pozwolił sobie mówić o Europie jako o babci „zmęczonej i zestarzałej, 
która nie jest już płodna i nie tętni życiem. Bardziej wybiera przestrzeń niż 
czas. Narzuca swoje klisze kulturowe całemu światu, zamiast je pogłębić 
w rzeczywistych procesach w integracji i przekształceniach”. Papież mó-
wił wtedy, że dzisiejsza Europa wybiera łatwy, szybki zysk na ruchomych 
piaskach, chętnie zarządza polityką, ale nie buduje człowieczeństwa. To 
nie była miła refleksja, i Ojciec Święty kończył ją pytaniem wstrząsającym: 
„Cóż ci się stało, Europo humanistyczna, obrończyni praw człowieka, 
demokracji i wolności? Cóż ci się stało, Europo, ojczyzno poetów, filozo-
fów, artystów, muzyków, pisarzy? Cóż ci się stało, Europo, matko ludów 
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i narodów, matko wspaniałych mężczyzn i kobiet, którzy potrafili bronić 
i dawać swoje życie za godność swoich braci?”.

Tak więc pytamy: czy nowa Europa jest jeszcze nowa? Owa „babcio-
watość” Europy, o której mówił papież, budzi zdumienie i stoi w opozycji 
do tego, co on sam opisał jako bezprecedensową jej nowość w historii. 
Uczynił to w przemówieniu do przywódców Unii Europejskiej na sześć-
dziesięciolecie podpisania Traktatów Rzymskich. Franciszek mówił w nim 
o bezprecedensowej nowości w historii, jaką było zjednoczenie Europy, 
zwłaszcza jeśli rozumiemy, że do tego zjednoczenia doszło na popiołach 
i gruzach cywilizacji po II wojnie światowej. Na tych popiołach i gruzach 
zrodziła się wspólnota europejska. Franciszek mówi, że jest „w tym pro-
cesie cała kreatywność, geniusz, zdolność do powstania i wyjścia poza 
własne ograniczenia, które należą do duszy Europy”. To znaczy, że Europa 
w swojej duszy ma kwalifikacje do wielkiej nowości i młodości, ale może 
też być postrzegana jako kontynent, który zdążył się już zestarzeć. Bez-
precedensowa nowość to jest powstanie Unii, wspólnoty europejskiej na 
gruzach Europy po drugiej wojnie światowej.

W tej diagnozie kryje się pewna TEZA. Według papieża Franciszka, 
nowość, młodość Europy (pewnie nie tylko Europy) realizuje się we wspól-
nocie. Żeby ta wspólnota mogła zaistnieć, potrzebne jest także (zwłaszcza, 
jeśli pamiętamy o kontekście) przebaczenie. Ale – mówi papież – mając 
w oczach tę bezprecedensową nowość, musimy przyznać, że dzisiaj budu-
jemy raczej specjalne ogrodzenia. Tam, gdzie obalono mur, gdzie święto-
wano upadek narzuconej wrogości, dziś mówi się o tym, jak nie wpuścić 
do Europy „zagrożeń naszych czasów”. Zagrożenia to są konkretni ludzie, 
którzy stoją w długiej kolejce, żeby się na ten kontynent dostać.

Pierwszym elementem młodości i żywotności europejskiej jest więc, 
według Franciszka, a myślę, że jeszcze mocniej według Jana Pawła II, 
solidarność. Z solidarności bierze się zdolność otwarcia na innych. Fran-
ciszek wymienia trzy postawy, które dowodzą młodości Europy. Jeśli się 
dzieją, to dowodzą tego, iż jest to ciągle jeszcze młody kontynent. Pierwsza 
postawa to jest zdolność integracji. Papież mówi przeciw uniformizmom, 
przeciw umasowieniu, przeciw jednolitości myśli i uczuć, bo jednolitość 
zawsze wyklucza. Jednolitość zawsze rozbija jedność. Jedna z najwięk-
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szych pomyłek zawsze to jest pomylenie jednolitości z jednością. To jest 
dramatyczna pomyłka.

Druga postawa to zdolność do dialogu, jako pierwszej formy spotkania 
między ludźmi. Kościół mówi o tym całą mocą przynajmniej od Pawła VI. 
Mówi o tym, że zdolność do dialogu jest pierwszą zasadniczą postawą 
w spotkaniu. I do tych dwóch, czyli do zdolności integracji i zdolności do 
dialogu, dochodzi trzecia cecha, to jest zdolność rodzenia albo zdolność 
generowania. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy przestajemy być tylko 
obserwatorami cudzych zmagań. Młodość to jest wspólnota ad intra i ad 
extra. Można by do tak rozumianej nowości (czy młodości) przyłożyć 
jeszcze jedną z reguł, które Franciszek zapisał w „Evangelii gaudium”, we 
fragmencie poświęconym regułom budowania dobra wspólnego. Z przed-
stawionych tam czterech fantastycznych zasad mnie osobiście najbardziej 
uderza zawsze ta, że „całość jest większa niż część”, ale to oznacza także, 
iż „jest większa niż prosta suma części”. Jeśli żyjemy tylko obok siebie, nie 
składamy się na całość. Jedność to nie jest prosta suma części.

Tak sobie myślę, że ta papieska teza: „młodość/nowość polega na 
wspólnocie, na solidarności” – może być przyłożona do każdego ze szcze-
gółowych tematów, jakie zadali nam organizatorzy spotkania. Z całą pew-
nością stosuje się przykładowo do pierwszego panelu, który ma za chwilę 
się zacząć – o wolności religijnej. Swoją drogą, zastanawiałem się bardzo, 
dlaczego to jest pierwszy panel i czy w tym pierwszeństwie nie kryje się 
pewna teza o tym, ile zależy od różnych relacji ludzi religijnych. Czy w tym 
się kryje pewien postulat, czy pragnienie? Przekonanie o sile religii? To by 
było bardzo ciekawe. A ta siła jest konstruktywna czy destrukcyjna? Czy 
nie jest dziś tak, że religia – o której mówimy, że jest źródłem jedności – 
stała się głównym oskarżonym o generowanie, czy przynajmniej potwier-
dzanie, podziałów? Jaka jest dzisiaj kondycja ekumenizmu? Jaka jest kon-
dycja dialogu międzyreligijnego? Myślę, że kiedy ktoś chce zobaczyć nową 
Europę w wymiarze religijnym, to dobrze żeby się wybrał do Taizé. To jest 
miejsce, gdzie w perspektywie wiary Pan Bóg buduje od nowa jedność 
europejską, 10 kilometrów od sławnego Cluny. To jest tak piękne, że nawet 
w tym samym miejscu rośnie nowa Europa, 70 tysięcy młodych w każde 
wakacje – ze wszystkich krajów i ze wszystkich wyznań chrześcijańskich.
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Nie chcę mówić wiele o „nowej wspólnocie, o brexicie” (drugi pa-
nel). Nie wiem nawet czy powinienem się na tym znać jako biskup. Nato-
miast wczoraj jeszcze toczyłem długą rozmowę z profesorem Gerardem 
Kilroyem z Cambridge, który mi tłumaczył, że wizja brexitu to w istocie 
wizja quasi-historyczna, nawiązująca do nazwijmy to „pierwszego brexi-
tu” Anglii w XVI wieku. W tym sensie, że wtedy – przez osiągniecie pew-
nej izolacji w stosunku do kontynentu – Anglia wyrosła na potęgę. I z tego 
może się rodzić takie przekonanie, że izolacja pozwala na osiągnięcie 
wielkiego sukcesu albo przynajmniej pozwala na odzyskanie pełnej kon-
troli nad sobą, i – konsekwentnie – że skoro ktoś przejął pełną kontrolę 
nad sobą, może mieć otwarte przed sobą wszystkie perspektywy. Myślę, że 
nie będę na tej sali odosobniony w swoim przeczuciu, iż w tak sformuło-
wanych nadziejach kryje się jednak dość duże kłamstwo. Profesor Kilroy 
przytaczał zdanie George’a Orwella (myśmy go czytali tylko pod ziemią, 
potem już chyba wszyscy przestali i zapomnieli…, niesłusznie): „Pierwszą 
ofiarą wojny jest zawsze prawda”. Czyli kiedy przestajemy budować jed-
ność, a wybieramy spór, agresję i wojnę, wtedy pierwszą ofiarą jest prawda. 
To jest duże kłamstwo, że w izolacji człowiek może osiągnąć sukces.

Następnym tematem szczegółowych debat będzie populizm. Populizm 
jest przede wszystkim, jak myślę, kryzysem przywództwa, i o tym byłoby 
warto porozmawiać. Z kolei, jeśli chodzi o wspólny model gospodar-
czy (kolejna debata), to myślę, że nie od rzeczy będzie przywołać zdanie 
Pawła VI, przypominane wielokrotnie tak przez św. Jana Pawła II, jak 
i przez papieża Franciszka, iż z rozwojem mamy do czynienia wtedy i tylko 
wtedy, kiedy się rozwija „cały człowiek i każdy człowiek”. Zatem nie ma 
możliwości rozwoju, jeśli myślimy o nim w izolacji: „ja i tylko ja” oddzie-
lony od wszystkich.

Sądzę, że koniec końców kryje się za tym wszystkim spór o pewną 
wizję antropologiczną. Franciszek użył w jednym ze swoich tekstów po-
jęcia „rodzina europejska”. Być może warto drążyć to pojęcie, bo jeśli 
mówimy „rodzina europejska” to rodzina dzisiaj wcale nie dla wszystkich 
jest oczywistym projektem. Przeżywamy w Łodzi synod pastoralny. Dru-
gi rok tego synodu jest poświęcony rodzinie. Przeprowadziliśmy bardzo 
poważne badania ankietowe wśród rodzin, wśród rodziców dzieci pierw-
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szokomunijnych. Powstała na podstawie tych badań książka napisana 
przez prof. Kaję Kaźmierską z Uniwersytetu Łódzkiego. Namawiam na 
tę książkę, to jest książka, której lektura zmusza do chodzenia po ziemi. 
Ona mówi mniej więcej tak: na naszych oczach dokonał się przewrót 
w człowieku, w postrzeganiu samego siebie. Gdzie człowiek dzisiaj wi-
dzi swoją dojrzałość i spełnienie? Bo jeszcze w poprzednich pokoleniach 
miarą dojrzałości było to, jakim mężczyzna jest mężem i ojcem, a kobieta 
żoną i matką. Niezależnie od tego, w jaki sposób będziemy przeżywać 
macierzyństwo i ojcostwo. Dojrzałością było bycie w relacji z kimś, w re-
lacji konsekwentnej, nie krótkotrwałej czy doraźnej. Natomiast dzisiaj 
rodzina jest postrzegana jako opresja w stosunku do ideału „spełnienia”, 
który mam. Mam pragnienie spełnienia siebie, osiągnięcia tego czy tam-
tego. Rodzina jest tu tym, co przeszkadza, jest opresją, a nawet jest meta-
-opresją. Bo przecież w ograniczeniach, jakie na mnie nakłada, kryją się 
jeszcze „opresyjne” oczekiwania Kościoła, a także oczekiwania państwa 
wobec rodziny. Człowiek w zaplanowanej przez samego siebie drodze do 
szczęścia (do wyznaczonych sobie celów) – czuje się przygnieciony tym, 
że obok niego jest drugi człowiek liczący na stały związek.

Jeśli więc będziemy mówić o „rodzinie europejskiej”, to może się oka-
zać, że to wcale nie jest atrakcyjne pojęcie i że właśnie każdy ma swoje 
własne cele, które chce osiągać, i traktuje pozostałych członków rodziny 
jako opresje w stosunku do jego własnych celów. Nie może do nich dojść, 
nie może ich zrealizować. To dotyczy zarówno wspólnoty europejskiej, 
jak po prostu życia konkretnych ludzi. Powtórzmy: w tym napięciu kryje 
się określona antropologia. Byłem w Taizé w minione wakacje i rozma-
wiałem z człowiekiem, uchodźcą z Sudanu, który został przyjęty przez 
braci. Zdążył już się nauczyć języka, skończył już studia, ma pracę. Pytam 
go „co dla ciebie jest najtrudniejsze w Europie?”. Odpowiada: „najtrud-
niejsza w Europie jest wasza izolacja (!) – każdy żyje sam, każdy żyje 
z daleka od sąsiadów, nie ma dialogu, żadnych rozmów”. Najtrudniejsza 
w Europie dla niego jest izolacja. Słuchałem go i pomyślałem „Boże, gdy-
byśmy zaczęli słuchać imigrantów i uchodźców, to może byśmy zmądrzeli 
w Europie”. Oni nam coś bardzo ważnego pokazują, jakąś wartość, którą 
utraciliśmy.
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Ostatnia refleksja, jeśli państwo pozwolą, dotyczy LEKARSTWA: czy 
jest jakiś sposób odnowienia tej jedności? Franciszek mówi o potrzebie 
„transfuzji pamięci”. Mówi także, że ten jest młody, kto potrafi wrócić do 
swojego źródła. Taka jest w każdym razie biblijna metoda pedagogiczna: 
człowiek nie rozumie czasu, w którym żyje – bez znajomości przeszłości. 
Chodzi jednak o przeszłość, która jest pojmowana jako życiodajna siła, 
a nie jako zbiór odległych wydarzeń. Dlatego też mówi (to znowu odsyłacz 
do „Christus vivit”), że jeśli chcemy być młodzi – potrzebujemy korzeni, 
a nie kotwicy. Nie chodzi o to, żeby być zakotwiczonym w przeszłości; 
chodzi o zakorzenienie. To są zupełnie dwa różne obrazy. Zakorzenieniem 
w przeszłości jest pamięć. I tu niesłychana zasługa papieża Jana Pawła II, 
który wprowadził do naszej refleksji rozróżnienie między historią a pamię-
cią. Historię można mieć cudowną. Ksiądz Kardynał Dziwisz zaczął dzisiaj 
od tego, że jesteśmy w Krakowie. Kraków ma niesłychaną historię. Cie-
kawe, jaką ma pamięć o tej historii? W adhortacji o Europie („Ecclesia in 
Europa”) Jan Paweł II napisał, że Europa ma fantastyczną historię, ale ma 
problem z pamięcią historyczną. Pamięć. Potrzebne nam są korzenie, a nie 
kotwice. Pamięć, ta transfuzja pamięci, o której mówi Franciszek, ma nam 
dać dystans do chwili obecnej i ma nam pozwolić usłyszeć głos przod-
ków. To jest dość ciekawe lekarstwo, bo mówimy o nowości i o młodości, 
a papieże nam przypominają „popatrz w historię, popatrz w przeszłość”.

Pomyślałem – już będę kończył, proszę się nie bać – o dwóch przy-
kładach, które przychodzą mi na myśl niemal zawsze, gdy myślę o jed-
ności europejskiej. Ufam, że będą one Państwu miłe, ponieważ obydwa 
są z Krakowa. Pierwszy to najstarsza książka, jaką mamy w Polsce. Jest 
przechowywana w Archiwum Kapituły Katedralnej na Wawelu i nosi tytuł 
„Praedicationes”. To piękny, iluminowany rękopis, który na pewno napisał 
przed rokiem 800 jakiś irlandzki mnich: świadczy o tym przede wszyst-
kim typ dekoracji. Kiedy jednak badamy pergamin, to odkrywamy, że ów 
mnich z Wysp Brytyjskich pisał ową księgę na pewno w klasztorze w Bob-
bio, w północnych Włoszech. Do Krakowa wszakże nasza księga nie trafiła 
z Bobbio, ale spod Kolonii: w XI wieku przywiózł ją ze sobą niemiecki 
mnich o imieniu Aron, który w Krakowie został biskupem, a potem nawet 
arcybiskupem. Muszę powiedzieć, że ile razy oglądałem tę księgę, tyle razy 
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myślałem: „to jest jedność europejska”. Państwo wyobrażacie sobie dzisiaj 
w Krakowie arcybiskupa z Niemiec? Nie wiem. Ja nie wiem. Ale w XI 
stuleciu to było oczywiste, tak jak oczywista była historia tej księgi przez 
Irlandczyka pisanej we Włoszech i do Krakowa przywiezionej z Niemiec. 
Dlaczego tak się działo? Bo ówczesna Europa to był jeden organizm.

Drugi przykład jest może jeszcze ciekawszy. Mam na myśli bullę skie-
rowaną przez papieża Marcina V do pierwszego w dziejach polskiego Ko-
ścioła kardynała – Zbigniewa Oleśnickiego. Był rok 1423, kiedy Marcin V 
postanowił Oleśnickiego mianować krakowskim biskupem. Ale istniała 
jedna przeszkoda. Mianowicie Oleśnicki brał udział w bitwie pod Grun-
waldem i w tej bitwie zranił jednego z niemieckich rycerzy, co było prze-
szkodą do święceń wyższych. Papież musiał mu dać dyspensę. Fragment 
tej bulli pozwolę sobie przeczytać już w polskim przekładzie: „Umiłowany 
Synu. Z przekazanej nam niedawno w twoim imieniu prośby, wynika, że 
kiedy najdroższy w Chrystusie nasz syn Najjaśniejszy Król Polski Włady-
sław wyruszył na wojnę z umiłowanymi synami naszymi, Wielkim Mi-
strzem i Braćmi Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego, 
a podczas bitwy między nimi pewien rycerz i najemnik wspomnianych 
wcześniej Mistrza i braci napadł rzeczonego Króla, godząc na jego ży-
cie, ty znajdując się naonczas u jego boku, lancą, którą trzymałeś akurat 
w swych rękach, jednym uderzeniem zwaliłeś owego rycerza z konia”. Nie 
chodzi mi bynajmniej o wzbudzenie szacunku dla militarnych zdolności 
przyszłego kardynała; chodzi o to, w jaki sposób papież pisze o grunwaldz-
kich przeciwnikach. Oto „najdroższy w Chrystusie nasz syn, Król Polski” 
poszedł na wojnę z „umiłowanymi synami naszymi, wielkim Mistrzem 
i Braćmi Szpitala Najświętszej Marii Panny”. My zwykliśmy nazywać bi-
twę pod Grunwaldem wielką wojną z Zakonem Krzyżackim. Wielu z nas 
zostało wychowanych na takiej historiografii, która ukazywała bitwę pod 
Grunwaldem jako śmiertelne zderzenie dwóch żywiołów: słowiańszczy-
zny z żywiołem germańskim. Tak się o tym mówiło w wieku XIX, tak się 
mówiło jeszcze w wieku XX… Tymczasem, pod piórem ówczesnego (!) 
papieża wyczytujemy Grunwald jako po prostu spór w rodzinie. Spór 
między braćmi. Papież patrzy na nich jak na swoich niedorosłych jeszcze 
synów – chłopców, którzy się właśnie biją, bo nie mają nic innego do ro-
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boty. Nie biją się pierwszy raz, pewnie nie ostatni, ale tak czy owak to jest 
spór w domu. To nie jest tylko frazeologia. To jest rzeczywiste przekona-
nie papieża i poczucie, że pod całą tą polityczną wrogością kryje się – na 
o wiele głębszej płaszczyźnie – poczucie jedności. Teraz są skłóceni, ale 
przecież podzielają na tyle wspólne wartości, że kiedyś wrócą do zgody. 
Gdyby nie było tych wartości, to na czym miałaby być oparta nadzieja na 
pokój? Na czym?

Te dwa przykłady są o tyle ciekawe, że one wyznaczają, właściwie do-
stosowują się do granic tego, co myśmy zwykli nazywać „Christianitas”: 
od XI do XV wieku. Po tym czasie zaczęły w Europie wyrastać narodowe 
państwa. Tak naprawdę myślę, że tu jest ta intuicja dotycząca lekarstwa. 
Narodowe państwa wyrosły na fundamencie wspólnej Europy. Jedność 
była pierwsza. Jesteśmy w Krakowie: katedra wawelska jest starsza niż po-
byt Piastów w tym mieście. Najpierw tu przyszedł Kościół, potem przyszło 
tu polskie państwo. Więc najpierw było tu poczucie wspólnoty, przyna-
leżności do wspólnego organizmu, a na tym dopiero wyrosło doświad-
czenie różnorodności, wyrażone ostatecznie w narodowych państwach. 
Lekarstwo, o którym mówię, musi być odkrywaniem jedności, która jest 
pierwsza i fundamentalna. Przeciwieństwem jest wychodzenie od różnic, 
w jakich żyjemy i zmierzanie do konsensusu. Wówczas stawiamy pytanie: 
na ile on będzie głęboki, dokąd będzie sięgał? Zupełnie czym innym jest 
przeżywanie swojej różnorodności, która jest zbudowana na fundamencie 
pierwotnej wspólnoty – wspólnej przynależności do jednego organizmu.

Lekarstwo jest więc wpisane w transfuzję pamięci, ale: pamięci prze-
żywanej jako korzenie, a nie jako kotwica. Warto po to lekarstwo sięgnąć. 
Wierzę z całym przekonaniem, że Europa zasługuje na to, żeby była bu-
dowana.

Dziękuję Państwu za uwagę.
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Zbigniew Nosowski
Szanowni Państwo, bez dodatkowych zbędnych wstępów, panel zasia-

da w tym składzie, w którym będzie dyskutował. Przedstawiam Państwu 
uczestników tej pierwszej debaty w dniu dzisiejszym. Jest naszą wielką 
radością powitać prof. Altaya Goyushova z Uniwersytetu Państwowego 
w Baku w Azerbejdżanie, człowieka, który wykładał na wielu uniwer-
sytetach Europy i świata, historyka, eksperta w sprawach historii, religii 
i społeczeństwa obywatelskiego, zajmującego się analizą napięć między 
świeckością a islamem politycznym, również jednego z liderów ruchu 
„republikańska alternatywa” promującego wartości liberalne i demokra-
tyczne w Azerbejdżanie. Prof. Goyushov będzie mówił po angielsku, bę-
dziemy w czasie panelu przeskakiwać z polskiego na angielski, więc proszę 
wszystkich państwa, którzy tego będą potrzebowali, o gotowość posiada-
nia słuchawek, bo trzeba będzie zmieniać czasem wersję językową. Drugi 
panelista to rabin Avi Baumol, który służy jako rabin ortodoksyjny żydow-
skiej społeczności Krakowa. Jest z tego nurtu życia żydowskiego, który 
określa się mianem modern orthodox – taka nowoczesna ortodoksja. Jest 
też emisariuszem Szawei Israel w Polsce, organizacji docierającej do tzw. 
Żydów zaginionych, rozsianych po świecie. Autor wielu komentarzy do 
Tory, wygłaszanych i publikowanych również książkowo w Polsce. Witam 
w panelu także znakomicie znanego na tej konferencji – więc właściwie 
przedstawiać nie trzeba – pana posła do Parlamentu Europejskiego Jana 
Olbrychta. Może ważne też, że to doktor socjologii i wcześniej samorzą-
dowiec nagradzany wielokrotnie za pracowitość, obecnie zaś piastujący 
wpływowa funkcję wiceprzewodniczącego frakcji EPL, największego „klu-
bu parlamentarnego” w Parlamencie Europejskim.

Naszą rolą jest przedyskutowanie najpierw zagadnień wolności religij-
nej jako wyzwania dla polityki europejskiej. Chciałbym najpierw odbyć 
kilka rund pomiędzy panelistami. Zapowiadam też, że nie będę mógł się 
powstrzymać (chociaż to nie zmieści się w temacie panelu), ale nie będę 
mógł nie poprosić profesora Goyushova o jakiś komentarz do tego, co 
się dzieje w tej chwili na granicy turecko-syryjskiej. Myślę, że Pan jako 
specjalista od historii tego regionu będzie miał też coś bardzo ważnego 
do powiedzenia, jeśli chodzi o postawę Turcji wobec Kurdów. Później 
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na koniec zaproszę Państwa również do zadawania pytań, wygłaszania 
komentarzy. Mamy pewien poślizg, ale mamy też jednak zapas czasowy, 
bo ta sesja powinna się skończyć przed godziną 13.00.

Chciałbym zatem prosić najpierw o ogólną refleksję. Czy rzeczywiście 
wolność religijna jest wyzwaniem dla polityki europejskiej, dla współcze-
snej Europy. Słyszałem też komentarze od niektórych osób, które spojrzały 
na program tej konferencji. Były zaskoczone faktem, iż wolność religij-
na jest wymieniana na pierwszym miejscu. Wydaje się, że co jak co, ale 
wolność religijna w XXI wieku zagrożona być nie powinna. Wielu ludzi 
tak myślało, przyzwyczaiło się do takiego myślenia. A tu nagle znowu 
okazuje się ona problemem. Jest stawiana jako problem. Czy rzeczywiście 
poradzenie sobie z wolnością religijną jest poważnym wyzwaniem dla 
współczesnej polityki europejskiej przede wszystkim, ale nie tylko? Może 
zacznijmy od prof. Goyushova.

prof. Altay Goyushov
To moja druga wizyta w Krakowie, drugi raz uczestniczę w tej kon-

ferencji. Jeśli chodzi o kwestię Azerbejdżanu, zacznę może właśnie od 
tego tematu. Każdy kraj jest inny, wyjątkowy. Moim zdaniem Azerbej-
dżan jest znaczącym krajem, który odgrywa ważną rolę, jeśli chodzi 
o historię islamu. Mam na myśli pierwszą republikę azerbejdżańską. 
Azerbejdżan jest właśnie krajem, który jest częścią, można powiedzieć, 
Bliskiego Wschodu. 65 procent naszych mieszkańców to szyici, 35 pro-
cent – sunnici. Kraj muzułmański. Tak wygląda sytuacja od lat, przez 
kilka wieków byliśmy częścią Imperium Perskiego. Azerbejdżan jako kraj 
pojawił się na arenie międzynarodowej jako państwo narodowe, jako de-
mokracja w stylu europejskim, podczas I wojny światowej w roku 1918, 
po upadku monarchii rosyjskiej. Pojawiliśmy się od razu jako demo-
kracja parlamentarna. Podczas dwóch lat niepodległości Azerbejdżanu 
było reprezentowane pełne spektrum partii politycznych. Wtedy sojusz 
partii liberalnej i sojusz partii narodowej, świeckiej sprawowały wspólne 
rządy. Dwa lata później, jak wiemy, bolszewicy zakończyli istnienie tej 
demokratycznej republiki Azerbejdżanu, a potem Azerbejdżan stał się 
jedną z republik sowieckich.
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Azerbejdżan zawsze pojawia się na liście krajów najmniej religijnych, 
takich, w których religia odgrywa najmniejszą rolę. Jest zwykle w pierw-
szej dziesiątce czy piętnastce. Chociaż trochę mnie to dziwi, muszę po-
wiedzieć, bo gdyby chodząc po Baku, stolicy Azerbejdżanu, zapytać ludzi, 
czy wierzą w Boga, to myślę, że większość osób zdecydowanie powiedzia-
łaby: „Tak, oczywiście, jesteśmy muzułmanami, wierzymy w Boga. Islam 
jest częścią naszej historii, naszej tożsamości”. Ale mimo tego, w różnych 
zestawieniach, Azerbejdżan trafia na listę krajów, w których religia odgry-
wa najmniejszą rolę, wśród wszystkich krajów znajduje się w pierwszej 
dziesiątce, piętnastce, a czasem nawet na pierwszym miejscu, jeśli chodzi 
o kraje muzułmańskie. Dlaczego zatem sytuacja tak wygląda? Skąd to się 
bierze? Moim zdaniem jest tak dlatego, że z jednej strony, owszem, nasza 
religia jest częścią naszej tożsamości, tradycji, kultury, historii (wszelkie 
święta muzułmańskie są naturalnie częścią naszej tożsamości, codzienne-
go życia, islam jest częścią składową różnego typu uroczystości, ślubów, 
pogrzebów). Moim zdaniem islam odgrywa znaczącą rolę w codziennym 
życiu mieszkańców Azerbejdżanu. Jednakże podkreślam, że po rozpadzie 
Związku Sowieckiego w naszym kraju jest widoczna jakby nowa religia. 
Eksportowana do naszego kraju, czy importowana przez Azerbejdżan. Nie 
jest to problem moim zdaniem, mamy przecież wolność religijną, każdy 
ma prawo do tego, by mieć swoją religię, promować jakieś wyznanie, 
prowadzić działalność misjonarską w naszym kraju. Ale ta nowa religia, 
o której mówię, tak naprawdę odrzuca tradycyjny islam, ten, który istniał 
w naszym kraju od wielu stuleci. W przeszłości nie mieliśmy problemów, 
jeżeli chodzi o współpracę państwa świeckiego z naszym lokalnym is-
lamem. Natomiast nowa religia, o której tutaj mówię, jest eksportowana 
z zewnątrz i trafia do naszego kraju, odrzucając nowoczesne wartości spo-
łeczeństwa Azerbejdżanu. Odrzuca samą ideę naszego lokalnego islamu. 
Ta nowa religia wzywa do stworzenia kraju opartego na prawie szariatu. 
Zakłada to właśnie odłam islamu wojowniczego, który coraz częściej u nas 
się pojawia.

Nasza tradycja przez niektórych postrzegana jest jako tradycja niemu-
zułmańska. Niektórzy mówią o nowych wersjach islamu, które zaczęły 
przenikać do naszego kraju od momentu rozpadu Związku Sowieckie-
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go, wzywając do stworzenia kraju bardziej muzułmańskiego, innego niż 
ten tradycyjny kraj muzułmański, azerbejdżański, który znamy od wielu 
dziesięcioleci. Mamy różne wersje islamu i ta nowa wersja – „radykalny 
islam” – również, przyznaję, pojawia się w naszym kraju, często głoszone 
są skrajne poglądy. W dzisiejszych czasach, obserwując również sytuację 
w krajach sąsiadujących, takich jak Iran czy Turcja albo Afganistan, rze-
czywiście widzimy, że swobody religijne często zanikają. Narzucane są 
różnego typu rozwiązania, które negują lokalne tradycje, lokalne prawa 
(również religijne) i które prowadzą do ograniczenia swobody religijnej. 
Część osób widzi, że tak naprawdę atak na naszą tradycję niewiele przyno-
si, niewiele zmienia, ale niektórzy pokazują, że rozwiązaniem jest jeszcze 
większy radykalizm, jeszcze większa skrajność poglądów, która powinna 
zmienić sytuację w naszym kraju. Niektórzy tego pragną, inni się przed 
tym bronią. Ja ze swej strony co mogę powiedzieć? Moim zdaniem religia 
jest konieczna, swoboda religijna jest niezbędna dla nas wszystkich. Jed-
nocześnie naturalnie demokracja jest potrzebna, konieczna do rozwoju 
społeczeństwa, do rozwoju każdego społeczeństwa. Myślę, że jeśli mieli-
byśmy to negować, to mogą się pojawić tego typu zjawiska, na które nie 
jesteśmy przygotowani. W Azerbejdżanie od 70 mniej więcej lat mieliśmy 
tradycję ateizmu, można powiedzieć jako ideologii krajowej. Nie miało to 
wpływu na tożsamość mieszkańców Azerbejdżanu. Oni dalej naturalnie 
uważają się za muzułmanów. W dużej mierze świeckich, trzeba przyznać, 
ale w tej chwili jesteśmy podawani takiej presji, że inni z zewnątrz starają 
się uczyć nas, czym jest prawdziwy islam, jak powinien wyglądać nasz kraj. 
Niepokojące zjawisko. Myślę, że islam taki, jaki widzimy w naszym kraju, 
nie jest problemem, jeśli chodzi o swobodę religijną, rozwój demokracji. 
Dziękuję, myślę, że rzeczywiście jest to bardzo ważne podejście, które 
przypomina nam bardzo wyraźnie o tym, żeby mówić o pozytywnej war-
tości wolności do i wolności od, musimy być świadomi różnicy.

Zbigniew Nosowski
Jeśli mogę, to zadam jeszcze jedno dodatkowe pytanie, Panie Profe-

sorze, jeśli chodzi o sytuację w Azerbejdżanie: Jak krótko opisałby Pan 
sytuacje między religią a państwem świeckim?
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prof. Altay Goyushov
Jeśli chodzi o odpowiedź naszego rządu na obecną sytuację, na te wy-

zwania, o których mówiłem wcześniej, to reakcja jest – jakby to określić – 
nie do końca zgodna z moimi poglądami, bo wydaje mi się, że w pewnym 
stopniu państwo stara się powtarzać pewne metody, które już wcześniej 
były stosowane wobec religii w okresie sowieckim. Wiemy, że tego typu 
podejście, tego typu działania skończyły się porażką. Nie można powta-
rzać takich działań. Moim zdaniem rząd wciąż popełnia wiele błędów.

Zbigniew Nosowski
Jeśli mogę zadać kolejne pytanie: Panie Pośle – to pytanie do Jana Ol-

brychta – jak z punktu widzenia Parlamentu Europejskiego, który przez 
ostatnie kilkanaście lat coraz więcej miejsca poświęca kwestiom przestrze-
gania wolności religijnej, kształtuje się stosunek do wolności religijnej 
w polityce europejskiej względem swoich członków i wobec otoczenia 
Unii?

dr Jan Olbrycht
Dziękując za możliwość uczestniczenia, chciałbym usprawiedliwić 

Andrzeja Grzyba. To jest dosyć wyjątkowa sytuacja, bo ktoś z PO zastę-
puje przedstawiciela z PSL, ale po prostu Andrzej Grzyb ma ostatni dzień 
kampanii wyborczej i boi się, że jeżeli nie byłby u siebie, to mógłby potem 
być oskarżany, że z powodu wyjazdu do Krakowa nie wszedł do Sejmu. Od 
wielu lat pracowaliśmy z posłem Grzybem w kwestiach dialogu międzyre-
ligijnego i międzykulturowego. Andrzej Grzyb jest autorem sprawozdania, 
które mam przed sobą, dotyczącego wytycznych Unii Europejskiej i man-
datu specjalnego wysłannika do spraw propagowania wolności religii lub 
przekonań.

Pierwsza reakcja w Parlamencie Europejskim na pytanie o wolność re-
ligijną, zawsze jest taka sama. Chodzi o prześladowanie chrześcijan i decy-
zje Unii Europejskiej. Sytuacja jest dzisiaj jednak bardziej skomplikowana. 
Mały ekskurs. Przypominam sobie, że na jednej z poprzednich konferencji 
ówczesny nuncjusz apostolski mówił nam o tym, że uniwersalna dekla-
racja praw człowieka była przygotowana i napisana tak naprawdę przez 
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absolwentów szkół katolickich. Jeżeli się dokładnie przeczyta ten tekst, to 
okaże się, że jest w nim ten duch myślenia katolickiego. Być może litera 
nie do końca, ale duch na pewno tak. Jeżeli Państwo popatrzyliby na to, 
co działo się z tym dokumentem później, to znaczy w jaki sposób Organi-
zacja Narodów Zjednoczonych powoli zaczęła ten dokument uzupełniać 
o pewne elementy, które wynikały z kontekstu historycznego, z tego, jakie 
pojawiły się nowe zjawiska, to zobaczyliby Państwo, że to sformułowanie 
dotyczące wolności religijnej i przekonań poszerzyło się, w tym również 
wolności w sensie tak zwanego wymiaru wewnętrznego, czyli kwestii 
myśli, sumienia, religii, tego wymiaru wewnętrznego, że każdy ma prawo 
do tego, co myśli, kim jest, i dodanie tego wymiaru zewnętrznego, czyli 
praktyk religijnych, ekspresji pewnych działań, która była bardzo blisko 
innego podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo do swobody 
wypowiadania się.

Taki był początek, ale to powoli zaczęło być uzupełniane, nie zmienia-
ne, tylko rozszerzane, dlatego że sytuacja na świecie zaczęła się zmieniać. 
Gdy popatrzymy na europejski odpowiednik z roku 1950, to on już wy-
gląda trochę inaczej. Jest bardziej uzupełniony. Gdyby Państwo zobaczyli 
późniejsze decyzje, które się pojawiają w Radzie Europy, to napotykamy 
tam szereg nowych rzeczy. Tu się kłaniam nisko pani premier Hannie Su-
chockiej, bo śledziła te późniejsze dokumenty włącznie z wypracowanymi 
przez Unię Europejską, na bieżąco. W związku z tymi procesami dzisiaj 
każde sformułowanie tego typu trzeba sobie dokładnie wyjaśnić, wytłu-
maczyć, co mamy na myśli, mówiąc „wolność religii”, „wolność religijna” 
i „wolność przekonań”.

Wielokrotnie dyskutujemy, co to znaczy, dlaczego Unia Europejska 
umieściła w traktacie sformułowanie, że musi być obowiązkowy dialog 
z Kościołem, społecznościami wyznaniowymi i organizacjami świato-
poglądowymi (chodzi m.in. o masonów). Dlaczego to jest w jednym pa-
ragrafie? Co się takiego stało? I okazało się, że w traktacie zdecydowanie 
zauważono to, co pojawiało się w tym całym procesie, że musimy pokazać 
bardzo ważny element życia społecznego w Europie. Mianowicie te śro-
dowiska, które postanawiają w sposób zdecydowany wyraźnie pokazać, 
jaką mają koncepcję swojego życia, jaki mają swój sposób myślenia, czego 
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oczekują poza tak zwanymi potrzebami podstawowymi, w jaki sposób 
myślą o swojej przyszłości, jaka jest ich koncepcja w ogóle konstruowania 
swojego życia. Przecież to nie są wegetarianie, pacyfiści. Nie, to są Kościo-
ły, społeczności wyznaniowe i organizacje światopoglądowe, które mają 
być w tym samym dialogu. Okazało się, że pojawił się bardzo poważny 
problem. Są środowiska, którym zależy bardzo wyraźnie na wypowia-
daniu swojego stanowiska i postawy wobec spraw, i tu użyjmy naszego 
sformułowania, pewnej sfery duchowej. Po prostu mają taką potrzebę. 
I będą wśród nich z jednej strony ludzie aktywni w Kościołach i w spo-
łecznościach wyznaniowych, a z drugiej strony ludzie aktywni w tej sferze 
absolutnie niewierzącej. Ale oni chcą być w tej samej sferze. Oni chcą być 
w tym samym dialogu. Andrzej Grzyb tego doświadczył, a ja razem z nim 
w czasie przygotowań dokumentu – nieustająca rozmowa, co to znaczy 
wolność religijna i co to znaczy wolność od religii. W związku z czym za-
czyna się coraz bardziej szczegółowe uzupełnianie dokumentu. Tu już nie 
chodzi tylko o wolność w sensie wolności religii, myśli, sumienia, itd. Tu 
chodzi o wolność praktyk i wolność realizowania swojego życia w sposób 
taki, który jest oparty na tym, że ktoś jest niewierzący i on ma do tego rów-
ne prawo. Powiedzielibyśmy: czy to jest naprawdę to samo? Ale okazuje 
się, że są miejsca na świecie, i to jest kwestia czasu, w których narzuca się 
pewną religię, i ci ludzie zaczynają się bronić. W związku z czym w doku-
mentach pojawia się nie tylko wolność religii, wolność wyboru religii, ale 
możliwość odstąpienia od religii, wolność zmiany religii, wolność przej-
ścia z jednej do innej religii. To jest dzisiaj kluczowe. Ale w dokumentach 
Parlamentu Europejskiego, o których mówię, pojawiają się sformułowania 
jeszcze inne. Mianowicie, wolność religijna i wolność przekonań (bo to 
musimy zaznaczyć, te przekonania dotyczą sfery duchowej. Nie dotyczą 
innych spraw). Ta wolność na przykład dotyczy tego, że mamy środowiska 
osób, i tu cytuję Andrzeja Grzyba: „które mają nastawienie teistyczne, 
nieteistyczne, agnostyczne, ateistyczne. Oni wszyscy chcą mieć wolność”. 
Mało tego, w dokumencie jest napisane „wolność do apostazji”. To jest 
również w dokumencie, co w 1948 roku przypuszczalnie ojcom deklaracji 
w ogóle się nie śniło. Wolność do apostazji. To dzisiaj poważny problem. 
I kończąc to pierwsze moje wystąpienie, dodam, że główny nacisk w Unii 
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Europejskiej poszedł w kierunku tak zwanej służby zewnętrznej. Czyli 
inaczej mówiąc, tak zwany minister do spraw zewnętrznych odnosi się do 
krajów trzecich. Żeby oni przestrzegali pewnych praw. Żeby nie prześla-
dowali mniejszości religijnych. I żeby nie szkodzili również tym, którzy 
są niewierzący. Żeby to w równym stopniu dotyczyło tych ludzi. Przez 
ostatnie lata obserwowaliśmy głównie kwestie zewnętrznych działalności 
Unii. Ale mamy problem wewnątrz Unii. Jest to nowe zjawisko, to o czym 
mówimy. Przecież mamy bardzo wiele środowisk, które w Europie są 
obecne i coraz bardziej są widoczne. Coraz bardziej trzeba się zastanowić, 
co znaczy dla nich wolność religijna w Europie. Co znaczy, i tu się odzy-
wają ci, którzy są niewierzący w Europie, którzy są dostrzegani w tej samej 
sferze, w sferze powyżej potrzeb podstawowych. To jest kwestia wolności 
religijnej na terenie Europy. Na koniec chciałem jedną rzecz dodać, na 
pewno się to pojawi w dyskusji. Trzeba bardzo uważać, ponieważ wolność 
religijna w działaniach, w ekspresji, w praktykach religijnych, w publi-
kacjach, w nauczaniu, w nauczaniu dzieci, to jest rzecz, która jest jakby 
w tej całej sferze. A czym innym są działania z pobudek religijnych. To jest 
mowa zupełnie o czymś innym. Są ludzie, którzy działają z pobudek reli-
gijnych, uzasadniając, że to świadczy o ich wolności religijnej. Powołam się 
na przywoływaną w literaturze przedmiotu słynną sprawę z Kanady. Gdzie 
nauczyciel, który publicznie wyrażał swoje poglądy antysemickie, został 
usunięty z pracy. Poszedł do sądu, powiedział: „Dlaczego zostałem usu-
nięty, skoro to wyraża moje przekonania religijne? Jestem chrześcijaninem 
i w związku z tym uważam, że jako chrześcijanin mam prawo publicznie 
wypowiadać tezy antysemickie”. Sąd nie przyznał mu racji. Uznał, że to 
nie ma nic wspólnego z wolnością religijną. To, że pan działa z powodów 
religijnych, to wcale nie oznacza, że to się mieści w pana wolności religij-
nej. Tymczasem również w Europie ludzie działają z pobudek religijnych, 
uzasadniając, że to się mieści w ich swobodzie wypowiadania się, w ich 
wolności religijnej, a w wielu przypadkach nie mieści się to w definicji tej 
wolności, nawet jeżeli ich postawy mają jakieś nawiązania do sfery reli-
gijnej. Chciałbym, żeby to Państwo zrozumieli. Te dyskusje są trudne. Bo 
są środowiska, które chcą dyskutować nie o pieniądzach, nie o potrzebach 
materialnych. One chcą dyskutować o prawie funkcjonowania według 
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swej koncepcji życia, według systemu wartości, który wyznają. Nie wolno 
im niczego narzucać. To jest jedno z podstawowych praw człowieka i nie 
zawsze nam, katolikom, jest łatwo to sobie do końca uświadomić.

Zbigniew Nosowski
Z pobudek religijnych, owszem można szkodzić religii, którą się wy-

znaje. Mamy trochę takich przykładów. Powiedział Pan o rzeczy niesły-
chanie ważnej. Pan opisał proces i nazwał procesem poszerzania praw 
człowieka. Natomiast chciałbym tu przywołać, że są takie opinie w śro-
dowiskach katolickich, w których ten proces jest oceniany bardzo nega-
tywnie, jako proces sekularyzacji lub dechrystianizacji rozumienia praw 
człowieka, gdzie się dochodzi do sytuacji, w której za prawo człowieka 
uważane jest coś, co dla chrześcijan byłoby naruszeniem fundamentalnej 
wolności, ale może i prawa drugiego człowieka. Klasycznym przykładem 
jest tu prawo do życia oczywiście, bo czyż nie? Mogę zatem prosić o dalsze 
refleksje na ten temat?

dr Jan Olbrycht
No cóż, nie wiem, czy podołam, ale spróbuję podzielić się jedną reflek-

sją. Proszę zwrócić uwagę, że wielokrotnie wśród mądrych ludzi Kościoła 
– jeżeli mogę użyć takiego sformułowania przy Księdzu Arcybiskupie – 
cały czas dominuje to myślenie i pytanie: „Jak się nauczyć żyć razem?”. Jak 
się nauczyć żyć razem z ludźmi, którzy mają inne poglądy, inną koncepcję 
życia, inny system wartości i prawo do tego, żeby je wyznawać. Natomiast 
są wśród „sekularystów” aktywiści antykościelni, antychrześcijańscy, któ-
rzy nawet tego nie kryją. I to nie jest już kwestia ich wolności osobistej. 
To nie jest kwestia ich praw człowieka. Tak sprofilowana aktywność ewi-
dentnie ogranicza wtedy wolność wierzącym, a są bardzo aktywni. Oni 
po prostu chcą de facto ograniczyć działalność ludzi Kościoła. Wcale tego 
nie kryją. Mało tego – budują na tym swoją tożsamość. Czym innym jest 
prawo do tego, żeby nie być wierzącym (to jest prawo każdego człowie-
ka), ale jemu nie wolno ograniczać praw ludzi wierzących. Czy to robią? 
Potwierdzam, że to robią. Robią to również w Parlamencie Europejskim.
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Zbigniew Nosowski
Dziękuję bardzo. To bardzo ważny komentarz katolika aktywnego 

w polityce, bo nie powiem polityka katolickiego, bo by się Pan Poseł na 
pewno nie zgodził.

dr Jan Olbrycht
Oczywiście, że nie. Ponieważ jest różnica i to zasadnicza. Ale to temat 

na inną dyskusję.

Zbigniew Nosowski
Panie Rabinie, zwracam się do rabina Baumola, naszego trzeciego pa-

nelisty, pytanie o pańską perspektywę wolności religijnej, w tym perspek-
tywę Żyda, który mieszka w państwie, gdzie większość stanowią katolicy. 
Rabin jest nauczycielem religii, mówimy tutaj zresztą o mniejszości, waż-
nej, ale mimo wszystko niewielkiej. Ta wspólnota religijna doświadcza 
własnych napięć wewnętrznych. Tego doświadczyliśmy tu, w Krakowie, 
w tym roku w synagodze Isaaka, a więc ciekawe jest połączenie różnych 
czynników. Proszę o wypowiedź naturalnie nie tylko na tematy Polski, ale 
również szeroko pojętej Europy. To oczywiste.

Rabin Avi Baumol
Bardzo dziękuję za zaproszenie. To prawdziwy zaszczyt dla mnie być 

tutaj. Jestem rabinem w Krakowie już od sześciu lat. Reprezentuję tu na-
czelnego rabina Polski Michaela Schudricha. Skupiam się na Krakowie, 
Małopolsce, a w mniejszym stopniu na Europie w całości, ale spróbuję 
powiedzieć nieco więcej na ten temat. Na początku powiem rzecz taką. 
Wspólnota żydowska oczywiście jest niewielką mniejszością tutaj, w Pol-
sce. W ciągu ostatnich dziesięciu, a właściwie dwudziestu lat doświadczyła 
ona pewnej odnowy istnienia, tolerancji. Moje doświadczenie w Polsce 
jest bardzo pozytywne. Podróżuję po Polsce, widać, że jestem Żydem. 
Moje interakcje z Kościołem i z Polakami, którzy nie są Żydami, są bardzo 
pozytywne. Historia nasza tutaj jest dość trudna. Wiele rzeczy zrozu-
miałem. Niezwykłe było to, co w Polsce się tutaj wydarzyło. Chodzi mi 
o to, że znano wspólnotę żydowską jako część większej historii Polski. Ta 
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wspólnota otrzymała znaczące poparcie. A więc wracając do koncepcji 
wolności religijnej. To w ogóle nie jest żaden problem, wręcz przeciwnie: 
popatrzmy na Polski rząd centralny, regionalne samorządy – nie tylko 
uznają, ale też wspierają życie żydowskie. Mam nadzieję, że tak będzie 
również w przyszłości. Oczywiście są jakieś kwestie sporne oraz postawy 
czy wybryki antysemickie, ale uważam je za marginalne w Polsce, rów-
nież gdy porówna się je z tym, jak to wygląda w innych częściach Europy. 
Musimy co do nich być bardzo uważni, mieć oczy szeroko otwarte. Ważne 
jest to, jak szybko reaguje establishment. Przez pryzmat tej reakcji, czasu 
reakcji postrzegamy instytucje bądź jakiś rząd. W tym kontekście na to 
patrząc, muszę powiedzieć, że w Polsce czas reakcji na różne typy aktów 
antyżydowskich bywa nie tylko świetny, lecz wręcz modelowy w kontek-
ście europejskim.

Dużo podróżowałem po Europie i bywało, że nie wszędzie taka sytu-
acja była rozwiązywana tak szybko i sprawnie. Czytaliśmy o niedawnej 
sprawie niemieckiej w Hale, mówiono zresztą o tym; tego typu incydenty 
będą się przydarzały i musimy się zastanowić, jak sobie z nimi radzić. 
Jeśli chodzi o wewnętrzną wolność religijną, lubimy się ze sobą kłócić, 
ale to jest osobna sprawa. Smutne jest to, że niewielka wspólnota żydow-
ska jeszcze się dzieli i wytwarzają się takie wewnętrzne kłótnie. Ale jeśli 
chodzi o większe miasta: Warszawa, Wrocław, Kraków – tam wspólnoty 
religijne rosną. Polacy o żydowskich korzeniach czują, że mogą opowiadać 
o swoich żydowskich przodkach, uczęszczać na spotkania w ośrodkach 
żydowskich i opowiadać, jak to jest, kiedy ma się żydowską tożsamość. 
Cała wspólnota nowego pokolenia Polaków się pojawiła, która się wy-
chowała jako chrześcijanie, katolicy, ale uznają swoje żydowskie korzenie. 
I to należy docenić i świętować. Spotkałem na lotnisku młodą kobietę. Nie 
wiedziała nic o judaizmie, ale miała zarówno gwiazdę Dawida, jak i krzyż 
na szyi. Ja ją pytam: „Co to masz na szyi? Jest coś takiego jak judaizm”, 
odpowiedziała: „Ta gwiazda jest symbolem judaizmu, a okazało się, że 
mój dziadek był Żydem, dlatego to noszę”. Nie wiedziała w ogóle, kim 
jestem, ale czuła, że może opowiedzieć o tym, że to jest część jej historii, 
tożsamości. Kiedyś, zwłaszcza za komunizmu, jak również w pierwszych 
latach rozwoju nowej Polski, nie było to takie proste, zwłaszcza dla tych, 
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którzy byli Żydami, którzy przeżyli Holocaust, którzy opowiadali swoim 
dzieciom, wnukom, bo to było dla nich trudne. Teraz ludzie dowiadują się 
o swoich żydowskich korzeniach w Polsce i w miastach jest to coś bardziej 
do przyjęcia i normalne, że ludzie się tym zajmują i doszukują swoich ko-
rzeni. Jak najbardziej spodobało mi się to, jak zareagowano, jakie te reakcje 
są i co się w Polsce zmieniło pod tym względem. Sam jestem wnukiem 
ludzi, którzy przeżyli, moja rodzina tu zginęła. Kiedy tutaj przyjechałem, 
doświadczyłem rzeczy trudnej. Państwo pewnie wiedzą, Żydzi, jeśli chodzi 
o Polskę, mają takie trudne odczucia, również Izraelczycy. Przyjechałem 
tutaj i wielu rzeczy się nauczyłem. Byłem w stanie się dopasować, do-
świadczyć czegoś nowego. Mam nadzieję, że wielu innych będzie w stanie 
to również zrobić. Wolność religijna – to jest chyba nasz temat prawda? 
Samo wyrażenie jest dosyć ciekawe. Wolność religijna. W jakimś sensie 
to oksymoron. Tak samo po polsku, jak i po angielsku. A czemu? Czym 
jest religia? Istnieje mój Bóg, a On jest prawdą i On każe mi się poddać 
jego woli i służyć Panu. Nie jestem wolny, ponieważ jestem sługą Bożym. 
W Torze, w Biblii, tekście dla nas wszystkich bardzo ważnym, niewiele 
czytamy o innych religiach, i nie są to rzeczy dobre. Pierwsze przykaza-
nie: jest jeden Bóg. A jest wiele przykazań, które mówią o tym, że bożki 
trzeba niszczyć, prawda? Więc kiedy mówimy o wolności religijnej, to 
pamiętajmy o tym, że na przykład w judaizmie żywimy takie przekonanie, 
że judaizm to prawda. Mamy jednego Boga. Z kolei chrześcijanie wierzą, 
że ich religia to prawda. Chrześcijański Bóg jest prawdą, i przecież mu-
zułmanie wierzą w to samo. Nie ma religii, która by powiedziała, że jest 
drugą, kolejną. Każda jest pierwsza. My mamy prawdę, mamy naszego 
Boga, mamy własną misję. A więc sytuacja jest dość złożona, prawda? 
Moglibyśmy tutaj porozmawiać o różnych rodzajach religii i o takiej wol-
ności religii no to byłoby ciężko. A teraz możemy porozmawiać o tradycji, 
o chrześcijaństwie, o islamie. Mamy jednego wspólnego Boga. Jeśli przyj-
mujemy to założenie, to teraz pojawia się taka drobna debata. No niestety 
przez setki lat wiele osób z tego powodu zginęło, ale mamy tego samego 
Boga i próbujemy się jakoś w tym kontekście umiejscowić. My przez dwa 
tysiące lat byliśmy wędrowcami prześladowanymi. Walczyliśmy o wolność 
religijną. Zostawcie nas w spokoju. Pozwólcie nam służyć naszemu Bogu, 
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a my nie chcemy nikomu zrobić krzywdy. Po prostu zajmiemy się swoimi 
sprawami. Więc to był okres dla nas bardzo trudny. Głównie ta trudność 
leżała w relacji z Kościołem, a potem w relacji z islamem. Na tym polegała 
ta trudność, aby sobie zdobyć taką przestrzeń, w której będziemy mogli 
być wolni i będziemy mogli wyznawać własną religię.

Od mniej więcej 70 lat istnieje państwo Izrael. Tam mieszkam i tam 
wiele czasu spędzam. Jesteśmy większością. W państwie Izrael ważne jest 
to, aby państwo pozwoliło muzułmanom się modlić i chodzić do mecze-
tu, chrześcijanom chodzić do kościoła. Wiemy, jak to jest, kiedy ktoś nie 
pozwala ci praktykować własnej religii. W związku z czym staramy się 
zapewnić taką możliwość innym. Z tego, co widzę w Europie, musimy 
się dopasować, ponieważ kiedyś było sporo nietolerancji religijnej, teraz 
musimy zapewnić tolerancję większą. Oczywiście inaczej pewne rzeczy 
interpretujemy. Te różnice są często natury fundamentalnej, ale może-
my szanować siebie nawzajem jako teistów. Ta wolność religijna, o jakiej 
mówimy w Europie, to taka wolność, w której mamy ludzi, którzy chcą 
doświadczyć tej wolności, ale w tym momencie jest to wolność od jakichś 
szaleńców, którzy mogliby do nas strzelać, którzy by chcieli zaburzyć ten 
porządek, w którym wspólnie, razem funkcjonujemy. To jest to coś do-
brego w Polsce i w wielu innych krajach. Mam nadzieję, że tę równowagę 
uda się utrzymać, to współistnienie, które tutaj odnalazłem, nadal będzie 
trwało i będzie się rozprzestrzeniać w innych miejscach.

Zbigniew Nosowski
Bardzo dziękuje. Ważne są te słowa, gdy słyszę, że nie czuje się Pan tutaj 

zagrożony i nie czuje, że zagrożona jest swoboda religijna. Wolność religii 
w Polsce to również kwestia reakcji na incydenty antysemickie. Bardzo 
ciekawe to słowa. Ja sam mieszkam w Otwocku (małe miasto pod War-
szawą) i kiedyś 60 procent Żydów mieszkało w tym mieście. Sam również 
działam w takim lokalnym komitecie, w którym zajmuję się w dużej mie-
rze dziedzictwem. Przypominam sobie taki incydent, że ktoś namalował 
swastykę na pomniku upamiętniającym Żydów z Otwocka. Pamiętam, 
miałem plany na weekend wtedy, kiedy to się stało, nie mogliśmy od razu 
zareagować. Przesłałem wiadomość lokalnemu księdzu, o tym, że pojawiła 
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się taka swastyka, i on był szybszy niż ja. Bardzo szybko skontaktował się 
z lokalnym biznesmenem, przedsiębiorcą pogrzebowym, który miał, jak-
by to powiedzieć, pewne instrumenty i narzędzia do wyczyszczenia tego 
pomnika. Zanim ja mogłem zareagować, oni sami zajęli się tym i usunęli 
te napisy. Szybkie, spontaniczne działania lokalne. Ja zajmowałem się 
kwestiami współpracy chrześcijańsko-żydowskiej. Oni, chociaż nie byli 
częścią takiej grupy zorganizowanej, zareagowali szybciej niż my.

Kolejne pytanie, jeśli mogę. Kolejna runda. Jakie są perspektywy współ-
pracy, Panów zdaniem, pomiędzy wyznawcami różnych religii. Wydaję 
mi się, że oczywiste i zrozumiałe jest to, że wyznawcy różnych religii są 
zainteresowani po pierwsze kwestią prześladowania np. członków właśnie 
tej religii na całym świecie, czy ograniczenia praw dla właśnie tej religii, 
czyli przykładowo żydzi poszukują przykładów antysemityzmu na świe-
cie. Muzułmanie zajmują się islamofobią. Chrześcijanie christianofobią. 
Głównie koncentrują się na tego typu wydarzeniach. Zadam pytanie: czy 
znają Panowie może jakieś przykłady działań, jakichś sytuacji, czy to we 
własnych krajach, czy w innych, przykłady jak gdyby przekraczania tego 
typu granic, o których wspominam. Czyli działań międzyreligijnych na 
rzecz wolności religijnej dla innych, nie tylko dla własnej religii, ale i dla 
innych religii. Czasem staram się przekonywać niektórych w Polsce, nie 
zawsze skutecznie, mówiąc o tym, że w naszym życiu publicznym być 
może ważna jest jakaś koalicja międzyreligijna, oparta na wzajemnym 
szacunku. Taka koalicja, która reagować będzie na działania nie do przy-
jęcia, takie działania, które czasem mają miejsce. Tego typu grupy, myślę 
że mogłyby być cenne w kontekście incydentów antysemickich, antymu-
zułmańskich. W dzisiejszym świecie, jak Panowie sądzą, w świecie, który 
w dużej mierze koncentruje się na wzmacnianiu silnej tożsamości, ruchy 
populistyczne odgrywają coraz większą rolę, są coraz bardziej wpływowe, 
czy taka inicjatywa międzywyznaniowa powinna się rozwijać? Może pro-
fesor Goyushov, proszę.

prof. Altay Goyushov
Bardzo dziękuję. Rządy same często starają się, jakby to określić, roz-

wijać to pojęcie religii tradycyjnej i nietradycyjnej. Tak jak mówiłem 
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wcześniej, prozelityzm, który widzimy, niektórzy mówią, że wolność re-
ligijna oznacza, że każdy może szerzyć i promować swoje poglądy religij-
ne. W Azerbejdżanie na przykład rząd stara się podkreślać właśnie wagę 
dialogu międzywyznaniowego między różnymi religiami. Odbywają się 
regularnie, co roku, w naszym kraju takie konferencje, lokalne, między-
narodowe na temat dialogu, na temat wolności religijnej. Zwykle mamy 
spotkania przedstawicieli naszych ruchów muzułmańskich, spotkania 
z żydowskimi rabinami i przedstawicielami Kościołów (również Kościoła 
katolickiego). Taką wizję promuje nasz azerski rząd. Tak jak również mó-
wiłem wcześniej, istnieją tak zwane nietradycyjne poglądy religijne. Czę-
sto jest to ta sama religia, ale ci, którzy przedstawiają tego typu poglądy, nie 
zgadzają się na przykład z pewnymi poglądami innych odłamów czy tymi, 
które są akceptowane przez rząd centralny. Mówię tutaj o tych tak zwa-
nych nietradycyjnych religiach, czy nietradycyjnych nurtach religijnych. 
W islamie i myślę, że również w innych religiach, ważnym tematem jest 
kwestia współpracy tych różnych nurtów religijnych, tworzenia jakichś 
koalicji, promocji pewnych poglądów. Obserwuję ciekawe nowe zjawiska, 
jestem przekonany, że współpraca między różnymi religiami, o których 
rozmawiamy, może wiele przynieść. Skutkiem takiej współpracy może 
być lepsze zrozumienie między religiami. Dzięki niej może powstać także 
większa harmonia społeczna.

Rabin Avi Baumol
Z mojej perspektywy natomiast i z moich doświadczeń mogę powie-

dzieć, że Żydzi mieszkający w Polsce, jeśli chodzi o muzułmanów, o islam 
i dalej o chrześcijaństwo, widzą, że jesteśmy rodziną monoteistyczną – 
jedną, dużą, zróżnicowaną, ale rodziną. Wiele jest wspólnego między 
tymi religiami, od tego może zacznę. Obecnie dyskusja na temat stuleci 
naszej relacji w dużej mierze dotyczy pewnych fundamentalnych kwestii 
religijnych, kwestii Boga, kwestii Biblii. Głównie są to związki między 
Żydami i chrześcijanami. Mniej może z muzułmanami. Jeśli chodzi o mu-
zułmanów żyjących w krajach islamskich, to Żydzi może zawsze byli oby-
watelami drugiej kategorii, ale nigdy nie było jakichś sporów, znaczących 
problemów w przypadku naszych relacji. Mojżesz traktowany był, i dalej 
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jest, jako prorok w islamie. Nie było nigdy jakiegoś dużego problemu 
czy jakiejś przepaści religijnej między judaizmem a islamem. Różnego 
typu dyskusje polityczne regularnie trwają, ale nie ma takiej przepaści 
moim zdaniem. Jeśli chodzi o relacje między Żydami a liderami świata 
chrześcijańskiego, jak również islamskiego, to widzimy różne naturalne 
relacje, tak zwane przymierze naturalne. Jeśli chodzi o chrześcijaństwo, 
jeśli chodzi o moją działalność szkoleniową, to organizuję różnego typu 
szkolenia w ramach JCC, również w domach prywatnych spotykamy się 
i rozmawiamy na temat religii, na temat Biblii. Widzę, na poziomie filozo-
ficznym dyskusji, jeśli chodzi o relację między Żydami a chrześcijanami, 
ona trwa. W naszym ośrodku odbywa się również regularnie, co miesiąc, 
spotkanie ze społecznością muzułmańską w Krakowie. Prowadzimy także 
specjalny projekt działań charytatywnych, organizujemy kuchnię dla osób 
bezdomnych. Pokazuje to przykłady naszej współpracy. Niekoniecznie 
musimy rozmawiać na tematy polityki, ale jest obszar działalności dobro-
czynnej i tutaj współpraca może lepiej się układać. W ten sposób lepiej 
się poznajemy. Podkreślam naturalne poglądy religijne. Jesteśmy częścią 
różnych społeczności, nie jesteśmy w stanie zgodzić się co do wszystkiego, 
ale jednocześnie jedność jest ważna. Nie konformizm, ale pewna jedność 
działań. Staramy się nawiązywać tego typu współpracę. Tak że tutaj widzę 
właśnie, że w Polsce tego typu działania mają miejsce.

dr Jan Olbrycht
Posłużę się tutaj moimi doświadczeniami z prowadzenia właśnie w Eu-

ropejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskiej Demokracji) dialogu między-
religijnego. Ten typ dialogu wymaga kilku rzeczy. Po pierwsze, wymaga 
wiedzy – trzeba wiedzieć trochę na temat innych społeczności i innych 
religii. Jak się nie wie, to lepiej się tego nie podejmować, bo można narobić 
więcej szkody niż pożytku. To jest bardzo ważna sprawa. W ramach tej 
wiedzy mieści się druga rzecz, bardzo istotna. Trzeba wiedzieć, które z Ko-
ściołów, społeczności wyznaniowych jaką mają wewnętrzną strukturę. 
Mianowicie, rozmowa z przedstawicielami Kościoła katolickiego jest ge-
neralnie rzecz biorąc relatywnie prostsza, ponieważ Kościół katolicki ma 
bardzo czytelną strukturę. W związku z czym, nawet jeśli przedstawiciele 
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Kościoła katolickiego niekoniecznie zgadzają się ze swoją własną strukturą 
(czego nie kryją czasami), to jednak jest oficjalne stanowisko Kościoła 
katolickiego. Natomiast w pozostałych Kościołach chrześcijańskich mamy 
już do czynienia z zupełnie inną sytuacją.

W Kościele ewangelicko-augsburskim decyzje podejmują synody bi-
skupów. Jest to na przykład decyzja dotycząca zawierania małżeństw 
przez homoseksualistów. W Niemczech w trzech landach synody tak 
zadecydowały i małżeństwa homoseksualistów są tam zawierane w świą-
tyniach ewangelickich. Ale trzeba również pamiętać, że w Kościele pro-
testanckim małżeństwo nie jest sakramentem. To są rzeczy, które trzeba 
wiedzieć, gdy się z nimi rozmawia, zresztą ksiądz biskup o tym mówił 
– w dialogu jest również potrzebne to, że jestem gotów przyjąć perspek-
tywę drugiego człowieka. Jak nie jestem gotów tego zrobić, to dialog jest 
bezsensowny.

W Kościele prawosławnym mamy tak duże wewnętrzne spięcia, czego 
najlepszym dzisiaj przykładem jest Ukraina, gdzie mamy rozgrzane relacje 
między Patriarchatem Moskiewskim a Patriarchatem Konstantynopol-
skim, które mają nieprawdopodobne przełożenie na kwestie polityczne. 
My jesteśmy w to bardzo zaangażowani jako posłowie. Trzeba bardzo uwa-
żać, co się robi. Mało tego – trzeba uważać, kogo się zaprasza. Bo można 
przez fakt zaproszenia zrujnować dialog. Zapraszając tę, a nie inną osobę, 
ponieważ ona ma swój określony kontekst. Już nie mówiąc o tym, że ktoś 
nie przyjmuje zaproszeń, wiedząc, że ktoś inny przyjdzie. Po prostu nie 
może się tam pokazać, choć jest z tego samego Kościoła. Zresztą to nie jest 
tylko ortodoksyjne, może to u nas w Polsce też coraz bardziej ma miejsce. 
W islamie kwestia jest jeszcze trudniejsza. Jak Państwo wiedzą, w islamie 
w gruncie rzeczy wersje są zależne od poszczególnych imamów, a ci od 
konkretnych organizacji, państw lub szejków, którzy finansują meczety. 
Imamowie mają prawo do tworzenia swoich wersji, w związku z czym 
sytuacja jest bardzo skomplikowana, bo trudno prowadzić rozmowy z is-
lamem. Nie ma czegoś takiego jak rozmowy z islamem jako takim. Jest 
rozmowa z imamami, z określonymi „drogami”, ugrupowaniami, itp. Mie-
liśmy w Parlamencie Europejskim kontakty z grupą młodych imamów. 
Nazywają się „grupa młodych imamów przeciwko przemocy w islamie”. 
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To jest stu młodych imamów, którzy obłożeni są już przez niektóre ośrodki 
islamskie fatwą. I oni muszą się, że tak powiem, ukrywać, ale przyjeżdżają 
na nasze zaproszenie. Państwo sobie nie wyobrażają, jaki jest ich stopień 
radykalizacji w stosunku do islamu. To są młodzi ludzie, bardzo aktywni. 
Pytanie jest, czy my chcemy rozmawiać z nimi, czy my chcemy rozmawiać 
z innym skrzydłem.

Rokrocznie organizuję spotkanie z przedstawicielami tzw. państw 
islamskich (OIC – Organisation of Islamic States). Przyjeżdżają ludzie 
z całego świata, to są państwa islamskie, gdzie jest tak straszna różnica 
poglądów, ale mimo to siedzimy przy jednej kolacji i rozmawiamy. Ale my 
wiemy dobrze, że nie jesteśmy w stanie uzgadniać czegoś. Do czego zmie-
rzam? Zmierzam do tego, że ten dialog prowadzimy. Dlaczego? Bo chcemy 
wykazać po pierwsze dobrą wolę. Po drugie chcemy wykazać otwartość. 
Po trzecie chcemy pokazać, że jako chrześcijańscy demokraci bierzemy 
poważnie myślenie w kategoriach godności drugiego człowieka. Poważnie. 
Chcemy rozmawiać. Ale nie rozmawiamy nigdy o teologii. Nie rozmawia-
my, kto ma rację. Nie rozmawiamy o definicji Boga. Nigdy tego nie robimy. 
Tego się nauczyłem jako burmistrz Cieszyna – o sprawach teologicznych 
nie rozmawiać. Natomiast rozmawiamy o sprawach ważnych dla ludzi tu 
i teraz. Rozmawiamy o kwestiach biedy, migracji, adaptacji do nowych 
warunków, o tym, w jaki sposób się integrować. Te najtrudniejsze rzeczy. 
I ta rozmowa jest bardzo ciekawa i niezwykle potrzebna, bo wygląda na 
to, że są ludzie, którzy wykazują zainteresowanie. Mało tego – kończy się 
tym, że my budujemy rezolucje. I ktoś niechętny Unii Europejskiej powie: 
„Kolejny papier, kolejny papier, który nic nie daje”. A przyjeżdżają księża 
z tamtych terenów i mówią „Ludzie, róbcie takie rzeczy, bo dla nas ten 
papier jest absolutnie kluczowy. My wszędzie chodzimy z tym papierem 
i pokazujemy, że tu, proszę bardzo, Unia Europejska się za nami wstawia. 
To jest naprawdę potrzebne. Wy nawet sobie nie wyobrażacie, jakie to jest 
ważne w dyskusjach z różnymi politykami”.

Czy jest możliwa rozmowa? Jest konieczna. Ale wymaga wiedzy, przy-
gotowania, niezwykłej delikatności, czasami twardości, nieukrywania po-
glądów, bo nie chodzi o to, żeby być miłym, sympatycznym i ukrywać to, 
co boli. Chodzi o to, żeby pokazywać bardzo zdecydowaną postawę, ale 
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żeby nie wchodzić w naszym przypadku, jako politycy, w buty księży, bo 
nie ma nic gorszego niż polityk, który zachowuje się jak ksiądz, i nie ma 
nic gorszego niż ksiądz, który zachowuje się jak polityk.

Zbigniew Nosowski
Osobiście powiem tylko ze swojego doświadczenia, bo tak się składa, że 

jestem chrześcijańskim współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan 
i Żydów i wiem, że my się różnimy, jako żydzi i chrześcijanie, w absolutnie 
fundamentalnej dla człowieka wierzącego kwestii: czy Mesjasz przyszedł, 
czy nie przyszedł? Dla człowieka wierzącego w słowa, że Mesjasz przyjdzie, 
nie ma nic ważniejszego, prawda? O to mógłby być największy spór. Całe 
szczęście o to się nie spieramy. Dyskutujemy o innych sprawach, bo sza-
nujemy się, szanujemy nasze podstawowe przekonania w punkcie wyjścia.

dr Jan Olbrycht
Króciutki komentarz ad vocem, Panie Redaktorze. Rozmawiałem 

z przedstawicielami Indonezji, która ma bardzo ciekawą konstytucję. Ona 
mówi o tym, że wszyscy są równi pod warunkiem, że są wierzący. Nie jest 
powiedziane, w co i jak. Chodzi o wierzących jako osadzonych w jakiejś 
transcendencji.

Zbigniew Nosowski
To jest taka tendencja rzeczywiście, o której mówił prof. Goyushov 

w odniesieniu do Azerbejdżanu, odwoływania się do religii tradycyjnych 
dla danej kultury, kultury danego narodu. Myślę, że to jest podobna ten-
dencja. I ostatnie pytanie do panelu – o związki między wolnością reli-
gijną a wolnością artystyczną. Bardzo często we współczesnym świecie 
o wolności religijnej dyskutuje się w konflikcie, a przynajmniej w napię-
ciu z wolnością artystyczną. Mam na myśli oczywiście przede wszystkim 
wszelkie przejawy instrumentalizowania, nadużywania symboli religij-
nych, profanacji symboli religijnych, ranienia uczuć religijnych, jak mówi 
polskie prawo, bluźnierstwa, jak mówią też prawa w innych krajach. To 
jest oczywiście napięcie w pewnym sensie nierozwiązywalne, bo mamy 
do czynienia z konfliktem dwóch wolności. Ale czy znają Panowie jakieś 
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sposoby rozwiązywania tego napięcia? Może wystarczy jasno powiedzieć, 
że któraś z tych dwóch wolności jest ważniejsza od drugiej?

prof. Altay Goyushov
W Azerbejdżanie i na świecie w ogóle konflikty są powiązane z jakąś 

metodologią i w ten sposób można je rozwiązać. Uczymy się. To są ta-
kie lekcje, które wyciągamy z historii. A więc, jeżeli te swobody są, jeżeli 
toczy się dyskusja, jeżeli omawia się jakąś perspektywę bądź przyszłość, 
to te kwestie się jakoś rozwiążą. Jak to wygląda z perspektywy azerskiej? 
Brakuje nam wielu swobód. Co to oznacza? Wiele zjawisk, które tutaj 
w Europie istnieją, dla nas są zupełnie nieznane. A więc oczywiście są 
pewne kontrowersje, bywa, że rozwija się konflikt, ale jest sposób, by te 
konflikty rozwiązać i swobody są odpowiedzią na tego typu konflikty. Na 
konflikty w ogóle.

Rabin Avi Baumol
Zgodzę się z tym, co powiedzieli poprzedni paneliści. Nie ma jednego 

przywódcy wspólnoty żydowskiej, który by mówił w naszym wspólnym 
imieniu. Z pewnością my w Polsce mamy tutaj naczelnego rabina, pracuję 
dla niego, jestem jego wielkim fanem, ale zawsze są jacyś krytycy, są rabini 
z innych odłamów, z innych grup. Ja jestem nowoczesnym ortodoksem, 
tak mnie przynajmniej przedstawiono, ale w tym jednym odłamie jest też 
wiele różnych odcieni i wszyscy mają swoich rabinów, którzy różnych rze-
czy uczą, różnie się to interpretuje i ci rabini oczywiście wypowiadają się 
często przeciwko temu, co mówią współwyznawcy. Można to postrzegać 
jako znak normalności. Michael Schudrich, naczelny rabin Polski, od-
powiedział mi kiedyś na moje pytanie o tę konkurencję pośród rabinów: 
„To, że my się ze sobą kłócimy, to najlepszy dowód na to, że normalne 
żydowskie życie po prostu rozwinęło się tu, w Polsce”.

Oczywiście wielu Żydów, wiele dysput, dyskusji – próbowano stwo-
rzyć tego typu wspólną organizację. Przez kilkaset lat istniała taka rada, 
która była bardzo ważnym organem – Sejm Czterech Ziem. Próbowano 
wyrażać jakieś mniej klasyczne poglądy i ten system oczywiście się za-
łamał, ponieważ na dobrą sprawę w tym momencie ta nasza wspólnota 
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jest rozdrobniona. Są Żydzi, którzy są ateistami, i Żydzi są różni. A więc 
nie ma jakiegoś jednego organu, który by ich wszystkich jednoznacznie 
zjednoczył. Więc jesteśmy, no można by tak powiedzieć, normalni albo 
w jakimś sensie rozbici, w zależności od tego, jak to ktoś postrzega. Na-
wet w Izraelu jest naczelny rabin. Jest rabinat, ale nawet tam są debaty, 
podziały. I nie osiągnęliśmy jakiegoś stanu idealnego. Jeśli chodzi o wyraz 
artystyczny, o ekspresję artystyczną: w Biblii czytamy: nie ma żadnych 
obrazów, nie będziesz czynił tych obrazów – jedno z przykazań, prawda? 
I to prawo pojawiło się tysiące lat temu i bardzo bezwzględnie tego przy-
kazania przestrzegano. Nawet za pierwszej świątyni. Nawet przy drugiej 
na dobrą sprawę się utrzymało. Nie ma chyba żadnych twarzy. Podobne 
zresztą w meczetach. Chyba jest tylko jedna twarz w meczecie w Jerychu, 
ale to już jest inna bajka. Proces halachiczny to sposób, w który judaizm 
przekazywany jest z jednego pokolenia na drugie. Był taki rabin, który 
setki lat temu pokazał, jak bardzo ważny jest sposób przekazywania religii. 
Ale nie ma chyba takiego jakiegoś symbolu religijnego, który by nas wy-
prowadził z równowagi. To znaczy zawsze coś kogoś z równowagi wypro-
wadzi, ale jeśli chodzi o symbole historyczne, które mogłyby jakoś na nas 
wpłynąć – o to mi tutaj chodzi. Na przykład krzyże na miejscach dla nas 
świętych – no tutaj się pojawia kontrowersja. Czym innym jest swastyka. 
To jest kwestia polityczna, prawda? Ale na poziomie religijnym – żywimy 
takie przekonanie, że Tora na przykład (w pewnym momencie nazywa 
się ją pieśnią) więc Tora docenia nie tylko narracje, ale również wyraz 
artystyczny. Tutaj mamy liczne konteksty, np. swastyka na murze nie jest 
wyrazem artystycznym. Nie jest formą, ekspresją artystyczną. Kiedyś tak 
było, ponieważ tysiące lat temu to po prostu był jakiś symbol, jakiś tam 
znak geometryczny – to chyba cytat z jednego z polskich sędziów, który 
tak zinterpretował swastykę na murze.

dr Jan Olbrycht
Mamy na sali wieloletnią głowę Kościoła na Śląsku – arcybiskupa Da-

miana Zimonia, zwanego między księżmi Arcy-Damianem. Otóż arcy-
biskup Damian napisał rewelacyjną książkę na temat górnictwa. Rewe-
lacyjną. Spowodowała ona ważną debatę w środowiskach gospodarczych 
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na temat społecznego wymiaru gospodarki. Wspominam o tym dlatego, 
że nie chodzi o to – żeby Państwo mnie dobrze zrozumieli – jeżeli mówię, 
że nie wypowiadać się jako polityk, to nie znaczy nie wypowiadać się na 
temat społeczny, gospodarczy. Ale wracając do wymiaru artystycznego: 
przecież wolność religijna i wolność przekonań nie jest bez granic. W każ-
dym dokumencie, który tego dotyczy, mamy wyraźnie powiedziane, że jest 
granica pewnej wolności. Jeżeli ekspresje tych działań, działania ekspresji 
itd. nie zagrażają zdrowiu, moralności, porządkowi publicznemu, nie na-
ruszają dóbr innych ludzi. To jest element wolności. Jeżeli się przekracza 
te elementy, to nie mamy wtedy już nic wspólnego z wolnością religijną 
i zaczyna się ograniczać wolność drugiego człowieka. Więc to dotyczy 
wolności religijnej w całości. Dotyczy to również wolności swobody eks-
presji, a także wypowiedzi artystycznych. Ale proszę zwrócić uwagę, jeżeli 
popatrzymy na artystów, to artyści dzisiaj przecież w gruncie rzeczy nie 
tylko chcą się wypowiadać artystycznie, ale wchodzą w sferę (która ma 
swoje dobre i złe strony) tak zwanej duchowości. Dzisiaj artyści w gruncie 
rzeczy przez swoje dzieła bardzo często chcą się wypowiadać w kwestiach 
duchowości. Wchodząc również na pole wolności religijnej. I tak napraw-
dę mówią o tym, że to jest tylko wypowiedź artystyczna, a okazuje się, że 
nie. To jest wypowiedź artystyczna, która z jednej strony przekracza pewne 
granice i mało tego – wchodzi w sferę wolności religijnej osób. Ja myślę, 
że trzeba być w takim przypadku bardzo zdecydowanym i konkretnym. 
Jeżeli chodzi o wolność wypowiedzi artystycznej – jak najbardziej tak. 
Ale tak samo jak w wolności religijnej, są pewne określone granice, które 
wyznacza. To jest bardzo ważne we wszystkich dokumentach, to musi być 
określone w prawie.

W każdym państwie musi być określone w prawie, gdzie mamy te 
granice. Ponieważ to sformułowanie „wolność artystyczna” niczego nie 
załatwia. I druga sprawa: tak samo jak przy wolności religijnej, tu jest po-
trzebna wiedza. Jeżeli ktoś wypowiada się i wchodzi w obszar innej religii, 
to przecież musi sobie zdawać sprawę z tego, że na przykład w islamie nie 
ma podziału na sacrum i profanum. Wchodzimy w sferę, w której nie ma 
tego podziału. Nie ma wyraźnego oddzielenia Kościoła, religii od państwa. 
Zresztą w różnych wersjach islamu różnie jest to rozumiane. Ale tam jak 
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się zaatakuje jedną sferę, ona natychmiast odbija się w drugiej. I nie można 
udawać, że się tego nie wie. Albo robi się to nieświadomie i w ten sposób 
robi się bardzo wiele szkody. Jest to oczywiście ogromnie trudne, jak to 
zrobić, żeby osoby, które przychodzą ze świata islamu, adaptowały się do 
naszego świata, gdzie Bogu, co boskie, a cesarzowi, co cesarskie. Ale to jest, 
jako żywo, trochę inna zasada niż ta, którą kieruje się islam. W związku 
z czym nie odrywajmy wolności artystycznej od całości zagadnienia. To 
nie jest tak, że wszystko wolno. Są – jak w każdej sprawie – ograniczenia.

Zbigniew Nosowski
W takim razie powrócę do zapowiadanej kwestii Turcji, Syrii i Kur-

dów, korzystając z obecności profesora Goyushova. Jest Pan ekspertem, 
jeśli chodzi o historię tego regionu. Obecnie największym wydarzeniem 
międzynarodowym tego tygodnia jest operacja militarna, którą przeciw 
syryjskim Kurdom zorganizował turecki prezydent Recep Erdoğan. Kur-
dowie już zdążyli ucierpieć, zwłaszcza ci, którzy mieszkają w Północnej 
Syrii, zwanej Rożawą, czyli Zachodnim Kurdystanem. Jak Pan sądzi, co 
się teraz tam wydarzy? To jest nieprzewidywalne. Przynajmniej na tyle, 
na ile ja rozumiem politykę międzynarodową.

prof. Altay Goyushov
Od czego zacząć? Może ogólnie to ujmę: nie wierzę w język, który jest 

językiem przemocy. Popatrzmy na praprzyczyny tego problemu. Więk-
szość ludzi zgodzi się ze mną, że kilkadziesiąt lat dominowały rozmaite 
restrykcje, ograniczenia i w ostatecznym rozrachunku prowadzi to do 
takich problemów, jakie teraz obserwujemy. Popatrzmy na Azerbejdżan. 
Rozwinęła się taka radykalna wersja religii i stało się tak z powodu braku 
wolności i z powodu ataków na wszelkie swobody. A więc w tym momen-
cie stoimy przed prawdziwym problemem, który narasta w tym regionie 
i w ogóle w tej części świata. Zwłaszcza po wiośnie arabskiej. I sama wiosna 
arabska była reakcją na to, ze przez wiele dziesięcioleci istniał tam brak 
wolności. Wracając do tematu. W tym momencie Turcja dokonała takiej 
interwencji i wywołało to sporą trudność, ponieważ sytuacja jest bardzo 
napięta. Na dobrą sprawę mamy tutaj wiele potężnych państw zaangażo-
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wanych w sytuację w tym regionie. Wiele mocarstw jest tam obecnych. Nie 
wiadomo, co z tego wyniknie. Są dwa typy demokracji: te sprzed II wojny 
światowej i te, które powstały z transformacji. Jak to wyglądało przed II 
wojną światową? No cóż, było to wszystko powiązane z demokracją na-
cjonalistyczną. A teraz skupiamy się bardziej na prawach mniejszości, na 
społeczeństwie obywatelskim itd. Wydaje mi się, że w tym momencie mu-
simy szukać odpowiedzi właśnie w tym drugim komponencie. Potrzebna 
jest tam demokracja. Potrzebne nam są swobody. I to może nam otworzy 
drogę do rozmowy i w ten sposób być może będzie można rozwiązać 
wiele różnych konfliktów. Co widzimy w Syrii? Mamy wielu graczy. To 
są demokracje, które na dobrą sprawę współuczestniczyły w stworzeniu 
tej sytuacji, tego problemu. Oczywiście jest wiele trudnych problemów 
na całym świecie. To są trudne czasy i bardzo trudno w tym momencie 
przewidzieć, co teraz się wydarzy.

Zbigniew Nosowski
Słyszymy w tej chwili pogróżki ze strony prezydenta Erdoğana – wy-

powiemy umowę z Unią, wypuścimy do Europy trzy miliony uchodźców, 
przepuścimy na Zachód dżihadystów. A jednocześnie mamy fakt, że naj-
więksi sojusznicy w walce z Daesh (Państwem Islamskim), Kurdowie, zo-
stali osamotnieni przez sojusznika – Stany Zjednoczone. Czy rodzi się ja-
kiś pomysł, co można w tej sytuacji zrobić? Jeśli chodzi o Unię Europejską.

dr Jan Olbrycht
Jak Państwo się domyślają, nic konkretnego nie powiem w tej sytuacji. 

Bo jeżeli nawet się coś rodzi, to nikt tego głośno nie będzie mówił. Nato-
miast sytuacja jest rzeczywiście bardzo skomplikowana, bo dotyczy relacji 
między Unią a Turcją i kwestii przyszłości Turcji w Unii Europejskiej, 
która jak wiadomo odsuwa się w nieskończoność. Jest oczywiście problem 
współpracy z Turcją, jeżeli chodzi o uchodźców. Wszyscy dobrze wiedzą, 
że jest określona, że tak powiem, współpraca rozumiana jako umowa 
transakcyjna. Natomiast wszyscy, chyba cały świat, jesteśmy w tej chwili 
w sytuacji bardzo trudnej. Jak należy zareagować? Z jednej strony jest to 
sprawa oczywista, jeśli chodzi o Kurdów. To jest sprawa oczywista i tu nie 
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ma nad czym dyskutować, że oni pomagali cały czas w całym procesie. 
W tej chwili zostali zostawieni. Natomiast to jest jeszcze raz potwierdze-
nie, że na Bliskim Wschodzie mamy do czynienia ze starciem mocarstw. 
Niestety ci ludzie na miejscu są ofiarami starcia wielkich sił, które między 
sobą układają zupełnie nowe stosunki, i to jest kwestia Rosji, i to jest 
kwestia Stanów Zjednoczonych, w tym również Arabii Saudyjskiej, Iranu 
i Turcji. To jest fragment tej układanki, a nie jakiś nowy element. Sytuacja 
jest dramatycznie trudna. Ludzie giną. Jest pytanie, jak ma zareagować 
świat, ale proszę wybaczyć, będę ostatnią osobą, która by miała mówić na 
temat tego, co się pojawia.

Wszyscy są w poważnym kłopocie. Muszą zareagować, a równocześnie 
wiedzą dobrze, że reakcja musi być bardzo przemyślana, ponieważ dotyczy 
tego, czy Unia jest przygotowana na chronienie swoich granic. I to jest 
dopiero niezwykle trudne położenie. Znaleźliśmy się w nim jako Unia 
także pozostawieni samym sobie.

Zbigniew Nosowski
Przejdziemy w takim razie do dalszej dyskusji. Bardzo proszę pierwszy 

głos z sali. Prosiłbym też o przedstawienie się dla wiedzy panelistów.

Ziad Raouf
Dzień dobry. Nazywam się Ziad Raouf. Jestem pełnomocnikiem Rządu 

Regionalnego Kurdystanu w Polsce. Dla precyzji powiem, że chodzi o Au-
tonomiczny Kurdystan w Północnym Iraku. Jestem pod wrażeniem pana 
redaktora upartości, ponieważ jak Państwo wszyscy zauważyli, w pierw-
szej turze Pan zadał to pytanie i poprosił panelistów, żeby odnieśli się do tej 
obecnej sytuacji, która jest bardzo ważna i bardzo jest związana z tematem 
dzisiejszej dyskusji. Z uwagi na poprawność polityczną nikt nie dotknął 
tematu, drugi raz jak pan redaktor wrócił do tematu, to już trochę, ale wio-
sna arabska itd. Szanowni Państwo, jest również sprawa, którą chciałbym 
bardziej wyraźnie powiedzieć. Często się mówi, że Kurdowie pomagali 
w koalicji międzynarodowej, a tak naprawdę faktem i prawdą jest, że to ko-
alicja pomagała Kurdom. Bo z koalicji nikt nie ginął, a Kurdowie walczyli 
i kilkadziesiąt tysięcy z nas straciło życie lub zdrowie. Młode dziewczyny 
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Kurdyjki, wszyscy wiedzą, gwałcili. One nie miały szans, żeby pójść na 
uniwersytet czy wychowywać dzieci.

Kurdowie powstrzymali radykalizm islamski i stawili mu czoła, i nie-
stety to wszystko zostawia się jakby nieważne. To kolejny raz pokazuje, że 
po prostu Europa nie docenia i nie szanuje partnerów w regionie, którzy 
nie tylko są bojownikami – tak jak niektórzy przywódcy nazwali nas, że 
są dobrymi bojownikami, wykorzystujmy ich. Nie. My w Kurdystanie 
mamy mozaikę religijną i to chronimy. I to chronimy, oddając nawet krew. 
Przecież w Kurdystanie Irackim już mieszka 90 proc. chrześcijan z ca-
łego Iraku. Z miliona chrześcijan w 1990 roku zostało 250 tysięcy. I oni 
w 90 proc. mieszkają w Kurdystanie. Po inwazji ISIS przyjęliśmy wszyst-
kich, niezależnie od tego, czy są chrześcijanami, muzułmanami, czy są 
żydami czy jezydami. Na 5,5 miliona mieszkańców Kurdystanu Irackiego 
przyjęliśmy blisko 2 miliony.

Przejdę do drugiego wymiaru, artystycznego, i też chcę dać taki 
przykład, dlaczego wcześniej nie reagujemy, a później już niestety jest 
za późno. Organizatorzy pewnie pamiętają, że kiedy konferencja była 
w Przegorzałach czy w Tomaszowicach, to kilkakrotnie pozwoliłem so-
bie za ich zgodą organizować wystawy związane ze sztuką. Ja jako Kurd, 
muzułmanin, proponowałem jednego roku wystawę „Artyści dla Jana 
Pawła”, w kolejnym: „Motywy religijne w sztuce”. Trzecią wystawą – i o tym 
chciałem powiedzieć – była wystawa fotograficzna „Zapomniani bracia” – 
taki miała tytuł, jak państwo pamiętają. Była o chrześcijanach na Bliskim 
Wschodzie, zwłaszcza w Iraku i w Syrii. Były pokazane miejsca kultu 
religijnego i ten ich stan zagrożenia, który istnieje nadal. To było kilka 
lat przed ISIS. Państwo oglądali tę wystawę. Jej przekaz był taki: chrze-
ścijaństwo na Bliskim Wschodzie jest w niebezpieczeństwie i wszystko 
idzie w złym kierunku. Niestety Europa tego nie zauważyła. Tak samo jak 
nie zauważyła, w którą stronę idzie sytuacja w Syrii, kiedy radykałowie 
nabrali więcej siły, a liberalne środowiska, które na początku zaczęły walkę 
o wolność, nie dostały żadnego wsparcia z Europy. Znamy w Polsce takie 
przysłowie przecież: „Mądry Polak po szkodzie”. Niestety okazuje się, że 
za przeproszeniem: „nie tylko Polak mądry po szkodzie, ale Europejczycy 
też”. Dziękuję bardzo.
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Zbigniew Nosowski
Dziękuję za podziękowania, ale przyznam, że one są niezasłużone. 

Moja intencja była taka, że na początku przedstawiłem zakres tematyczny 
całego panelu i chciałem do tematyki kurdyjskiej dojść na końcu, więc 
przebiegało to zgodnie z tym przewidywanym scenariuszem.

Zbierzmy jeszcze kilka wypowiedzi z sali. Bardzo proszę, widzę głos 
na końcu sali. Kto jeszcze z Państwa chciałby? Proszę o przedstawienie się 
i własny komentarz.

Igor Szoban
Szczęść Boże, Igor Szoban, Ukraina, Kijów, Kościół greckokatolicki, oto 

moja identyfikacja. Patrzę na temat i w skrócie widzę wolność jako wy-
zwanie. Gdzie się kończy moja wolność, gdzie się zaczyna wolność innego 
człowieka i jeżeli ja odbieram tę wolność drugiemu, jakie konsekwencje 
poniosę? I tutaj słyszę, że są myśli mocarstw, które się nie boją ponosić 
konsekwencji, których nie ma. My też się zmagamy z wojną między Ro-
sją a Ukrainą. I się bronimy. Wiem, że dużo już się o tym mówiło i nie 
za bardzo chce się do tego wracać, ale mamy nowy konflikt tutaj, który 
omawialiście niedawno. I bardzo dziękuję arcybiskupowi Grzegorzowi 
Rysiowi za wprowadzenie, o to odniesienie do rodzinności, a zwłaszcza 
za omówienie, czym jest owa suma jedności. I ta indywidualność, ona już 
jest, aż za dużo jej jest w tym wszystkim. I w Parlamencie Europejskim też 
słyszymy, że szukamy jakichś modeli, szukamy odpowiedzi prawidłowych, 
żeby kogoś nie obrazić. A to znaczy, że szukamy nie zawsze prawdy. I ja 
nie mam odpowiedzi, co nas czeka w przyszłości. Może Państwo mają 
jakieś refleksje na ten temat, gdzie się ma kończyć moja wolność i zacząć 
wolność drugiego? Czy to ma być wychowanie? Czy to mają być jakieś 
konsekwencje ze strony struktur, które mają pilnować, a nie pilnują?

dr Ewa Sałkiewicz
Moje nazwisko Ewa Sałkiewicz. Obecnie wykładam prawo między-

narodowe w Akademii Krakowskiej Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. 
Chciałam zadać trzy krótkie pytania do trzech panelistów. Pytania, bo to 
są pytania, a nie przedstawienie mojej opinii na temat tego, co mówimy. 
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Jeśli chodzi o pana posła Olbrychta, to tutaj oczywiście mamy kwestię: 
Jaka jest moc wiążącą prawa stanowionego przez Unię Europejską, bo 
jak wiemy, jest 28 państw, prawda? I oczywiście jest różnica mocy obo-
wiązującej prawa Unii Europejskiej, a na przykład prawa międzynarodo-
wego na podstawie zwyczaju. Jeśli mówimy o „wolności do” to obok jest 
też właśnie „wolność od”. Wolność religijna to „wolność do religii”, ale 
i „wolność od religii”, podobnie jak „prawo do życia” i „prawo od życia”. 
Takie coś oczywiście dla katolika jest nie do pomyślenia, to jest jak gdyby 
problem dla naszych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, którzy 
uważają się za katolików. No więc właśnie, jak to odgrodzić, jedno od 
drugiego, ponieważ moim zdaniem jest to bardzo niebezpieczne. Jeśli 
chodzi o pytanie do rabina Krakowa, to ja miałam przyjemność spotkać 
osobistego przyjaciela naszego papieża, świętej pamięci Jana Pawła II, 
pana Klugera i to była naprawdę, że tak powiem, podstawa do dialogu 
międzyreligijnego na zasadzie miłości dwóch ludzi, którzy siebie szano-
wali. Uważam, że jeśli chodzi o wolność religijną, to jakby mógł rabin to 
wyjaśnić, powinna być oparta na zasadzie wzajemności. Ponieważ jak 
wiemy z Ewangelii, sam Chrystus powiedział: „Nie rzucajcie swoich pe-
reł przed świnie”. Chodzi o to, że musi być wolność religijna i dialog, ale 
na zasadzie wzajemności. Nie wiem, jakie rabin ma na to zapatrywanie. 
Trzecie pytanie do prof. Altaya Goyushova, który był przedstawiony jako 
znawca regionu Bliskiego Wschodu. Chciałam zapytać, czy ta ingerencja 
Turcji jest prawna, czy bezprawna? Moim zdaniem bezprawna i oczywi-
ście zgadzam się tutaj z poprzednikiem, z Ziadem Raoufem, że to było 
jak gdyby wbicie noża w plecy. Oczywiście my, Polacy, mamy historyczne 
podobieństwa z Kurdami, choćby to, że zostaliśmy zdradzeni w Jałcie. To 
te trzy pytania, dziękuję.

Zbigniew Nosowski
Były konkretne pytania, więc może poproszę o odpowiedzi.

dr Jan Olbrycht
Chciałem powiedzieć bardzo wyraźnie, żebyśmy się dobrze zrozu-

mieli: jeżeli mówię, żeby kogoś nie obrażać, to nie oznacza, żeby nie mó-
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wić prawdy. Trzeba mówić prawdę, trzeba bronić swojego stanowiska 
w sposób prawdziwy, a to jest czymś innym niż wywoływanie konfliktu. 
Do dialogu jest potrzebne zrozumienie drugiego i mówienie prawdy, ale 
jednocześnie w taki sposób, żeby dialog utrzymać. Oczywiście jeśli mamy 
do czynienia z kimś bądź czymś, co zdecydowanie łamie prawdę, jest 
przeciwko prawdzie, to w ogóle nie ma żadnej rozmowy, żadnego dialo-
gu. To jest oczywiste. Tak że chciałbym być dobrze zrozumiany, że to nie 
jest tak, że my szukamy sposobu, jak by tu nie powiedzieć prawdy i żeby 
być miłym i uprzejmym. Nie, to nie jest tak. Z uwagą odnotowałem to, co 
Pani powiedziała o parlamentarzystach, którzy „uważają się za katolików”. 
Wyraźnie muszę podkreślić, że są ludzie, którzy po prostu są katolikami 
i którzy nie są katolikami, są także tacy, którzy mówią o sobie, że są ka-
tolikami, a katolikami nie są. Wobec powyższego proszę adresować to 
do konkretnej osoby, a nie do całości. Ponieważ część ludzi, oczywiście 
to w nawiązaniu do polityków katolickich, uważa, że ponieważ ja jestem 
w określonej frakcji, określonej partii, to nie jestem prawdziwym katoli-
kiem ani prawdziwym Polakiem w związku z tym, ale jakoś to przeżyję. 
Natomiast chcąc odpowiedzieć na Pani pytanie, podkreślę, że to, o czym 
Pani wspomniała, jest rzeczywiście poważnym problemem. Otóż mam 
przed sobą dokument, zapraszam do jego przeczytania, dotyczący wska-
zówek na temat promocji i wspierania wolności religijnej i przekonań. 
Wydany został przez Radę Unii Europejskiej dokładnie 24 czerwca roku 
2013. Bardzo ciekawy dokument, bo w gruncie rzeczy potwierdzający coś, 
o czym wiemy, że ta sprawa nie leży w kompetencjach Unii Europejskiej 
wprost, ale jest pewnym przyjęciem określonych założeń i określonego 
kierunku. W związku z czym właściwie cały ten dokument jest tak na-
pisany, że Unia Europejska wzywa, sugeruje, oczekuje, że te rzeczy będą 
realizowane. Ale co dalej? Oczekuje, wzywa, ma nadzieję, itd. i to jest nic. 
Tylko na końcu małymi literami jest jeszcze, że jeżeli nie będą przestrze-
gane w państwach trzecich pewne zasady dotyczące wolności religijnej, 
to wtedy Komisja Europejska uruchomi instrumenty, w tym również in-
strumenty o charakterze finansowym, dotyczące wspierania w państwach 
różnych, określonych działań, które będą gwarantowały większe prawa. 
Czyli coś, co nie jest w kompetencjach Unii Europejskiej, bo Unia Eu-
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ropejska nie może narzucać niczego, co dotyczy szeregu kwestii. Tak jak 
nie może zajmować się rodziną, edukacją, kulturą, tak samo nie może 
zajmować się tym jako prawem. Natomiast jeżeli się przyjmie określoną 
deklarację, to z tego wynikają pewne wskazania, które mają na celu to, żeby 
na przykład jeżeli jakieś państwo łamie zasady wolności religijnej, prześla-
duje chrześcijan, to wobec takiego państwa rozmowy na temat wymiany 
handlowej powinny być z tym wyraźnie powiązane. To znaczy: chcecie 
z nami handlować, to w takim razie my nie możemy tylko się zajmować 
handlem, ale musimy również zajmować się całością spraw. W związku 
z czym dlatego wspomniana została przeze mnie bardzo wyraźna sugestia 
o rozróżnianiu tego, co wypowiadam jako polityk, i katolik jednocześnie, 
ale nie jako polityk katolicki, lecz – jak podkreśliłem – jako polityk, który 
jest jednocześnie katolikiem.

dr Ewa Sałkiewicz
Proszę powtórzyć tytuł dokumentu.

dr Jan Olbrycht
Bardzo proszę, tytuł przyjętego wtedy dokumentu brzmi: „Wytyczne 

UE w sprawie propagowania i ochrony wolności religii lub przekonań”. 
Chętnie udostępnię, bardzo proszę. To dokument z czerwca 2013 roku.

Zbigniew Nosowski
Teraz pytanie na temat wzajemności w dialogu religijnym.

Rabin Avi Baumol
Dialog jest fundamentalną koniecznością w kontekście tolerancji re-

ligijnej, wolności religijnej. Niektórzy mogą twierdzić, że różne religie 
są tak niezgodne ze sobą, że niektóre zapisy są niemożliwe, dialog jest 
niemożliwy. Moim zdaniem wcale tak nie jest. Jeśli spojrzymy na Biblię 
na przykład, to Bóg był gotów do zniszczenia świata przed potopem. Pa-
miętamy. Dlaczego Bóg chciał zniszczyć świat? Dlatego, że świat był pełen 
zła, korupcji, ludzie nie byli w stanie ze sobą współżyć. Ale pojawił się Noe, 
jak pamiętamy. Potem kilka pokoleń później, znowu ludzie próbowali wy-
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budować wieżę. Wieżę sięgającą aż do nieba. W interpretacji niektórych 
chodziło o to, by dotrzeć do Boga, a wręcz walczyć z Nim. I znowu Bóg 
mógł pomyśleć o zniszczeniu świata, ale Bóg, jak wiemy, nie zrobił tego. 
Podzielił po prostu ludzi na różne języki, różne narody. Wiemy, jak to 
wyglądało i jakby Bóg godził się na dalsze istnienie świata. Tora czy Biblia, 
myślę, że zawierają tu pewną ważną treść, że powinniśmy jak gdyby trzy-
mać się pewnych zapisów świętych ksiąg. Szacunek dla Boga, wzajemny 
szacunek pomiędzy ludźmi powinien być podstawą współistnienia. Myślę, 
że tutaj nie ma jakiejś niezgodności, sprzeczności.

prof. Altay Goyushov
Spróbuje ponownie przedstawić moje stanowisko w tej kwestii. Powie-

działem, że nie wierzę w broń. Wierzę w demokrację. Demokracja może 
zapewnić pewne rozwiązania. Dyskusja to pokojowy sposób rozwiązywa-
nia problemów. Wcześniej powiedziałem tak, odpowiadając na pytanie 
moderatora. Istniejące po II wojnie światowej demokracje przywiązują 
dużą wagę do kwestii mniejszości. A więc mamy tutaj kwestię związaną 
z pewną mniejszością i trzeba tę sprawę rozwiązać w sposób pokojowy, po-
nieważ broń tego nie zrobi. I takie jest moje stanowisko, jeśli chodzi o to, 
co tutaj na dobrą sprawę ma miejsce. Jest to sprawa jasna. Demokracja, 
wolność, pokojowe współistnienie, prawa mniejszości. Jeżeli połączymy 
to wszystko, to możemy osiągnąć jakieś rozwiązanie i to może być rozwią-
zanie tego istniejącego problemu.

Maria Szerejew
Nazywam się Maria Szerejew. Jestem tu, ponieważ należę do Klubu 

Tygodnika Powszechnego. Chciałam nawiązać, wprawdzie nie panelowo, 
do wykładu biskupa Rysia. Wspominał o tym, jak papież Franciszek mówi 
o „rodzinie europejskiej”. Otóż Czesław Miłosz w latach pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku napisał esej „Rodzinna Europa” Miłosz pokazywał w tym 
dziele, że Europa zapomniała o swej tkance łącznej, jaką jest jej kultura. 
Jako przykład dawał, że będąc studentem, chodził po górach przyzwycza-
jony, że skoro w Polsce bierze się plecak i idzie się w górę, nie natrafiając 
na ograniczenia i zakazy przejścia, to i w Szwajcarii, którą zwiedzał, bez 
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problemu przejdzie długie odcinki. Ale to tu, to tam, zaskakiwał go „te-
ren prywatny”, a na granicy szwajcarsko-francuskiej ogromna tablica, że 
wstęp zabroniony. Właśnie Miłosz wskazuje, że Europa zaczęła się od 
wspólnoty. Chciałam stąd podziękować arcybiskupowi Rysiowi i posłowi 
Olbrychtowi, który bardzo wyraźnie zaznaczył, że do rozmowy z drugą 
stroną potrzeba uprzednio trochę wiedzy o tej drugiej stronie.

Zbigniew Nosowski
Kolejny bardzo ważny głos przypominający, że rodzinność można ro-

zumieć pozytywnie jako bogactwo pluralizmu. Czy ktoś z Panów jeszcze 
chciałby skomentować?

dr Jan Olbrycht
To, że ja się nie wypowiadam jednoznacznie, to Państwo doskonale 

wiedzą, bowiem różne są sytuacje, kiedy mówi polityk, gdy ten polityk 
ma jednocześnie określone funkcje do wypełnienia. Nadmieniam o tym 
niejako na zakończenie tej sesji, ponieważ cokolwiek bym stąd dzisiaj 
powiedział, to byłoby, a w każdym razie może być rozumiane, jako stano-
wisko Europejskiej Partii Ludowej.

Sytuacja jest katastrofalna. Ludzie giną i tego nie wolno ukrywać. To, że 
są rozgrywane różne interesy, to jest oczywiste. To, że pan Ziad Raouf po-
wiedział, że „jesteśmy mądrzy po szkodzie” – absolutnie tak, zgadzam się 
z taką oceną. Absolutnie tak, ale ja chciałbym przypomnieć (nawiązując 
do wykładu arcybiskupa Rysia): jeżeli każdy dba o swoje, to w gruncie rze-
czy za chwilę nie dyskutuje o Ukrainie, gdzie po prostu krew się leje i część 
państwa zajęto, a wszyscy udają na razie, że nie wiadomo, o co chodzi. Nie 
wolno tego zapominać. W związku z czym chcę mocno powiedzieć, że my 
staramy się to w Parlamencie Europejskim mówić, robimy to absolutnie 
wyraźnie i jednoznacznie. Bo jeżeli nie, to co powiemy ludziom na Ukra-
inie za chwilę? Skoro oni ginęli za to, żeby być w Unii Europejskiej, a Unia 
Europejska o nich nie pamięta. To nie Unia. Unia to są ludzie, Unia to są 
poszczególne państwa, spośród których każde dba o swój interes, o swoje 
bezpieczeństwo, o swoje sprawy.
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Całkowicie zgadzam się z diagnozą, bo jak to możliwe, jak to akcep-
tować, że jedno państwo wchodzi na teren drugiego państwa i nie ma 
konsekwencji. I nic się nie dzieje. Pytanie, czy to jest legalne? Oczywiście, 
że jest nielegalne! Ale chciałbym Państwu przypomnieć, żeby Państwo 
zobaczyli obrady w Parlamencie Europejskim, kiedy wstaje przedstawiciel 
partii Marine Le Pen, która zresztą jest w Polsce bardzo lubiana, i mówi 
wprost: „Po pierwsze, bierzemy pieniądze rosyjskie, bo to są dobre pie-
niądze. A po drugie, każde państwo ma prawo zabrać kawałek drugiego 
państwa, jeżeli w tym państwie mieszkają ludzie tej samej narodowości”. 
W związku z czym ma prawo wejść i zabrać. Życzę wszystkim wszystkiego 
najlepszego, skoro takie okoliczności mają sankcjonować relacje między 
państwami, a między państwami w Europie w szczególności. Takie głosy 
padają – o zgrozo publicznie – w Parlamencie Europejskim. One tam pa-
dają…

Parlament jest odbiciem nastrojów. Jest bardzo różnie, ale chciałem 
powiedzieć bardzo wyraźnie – ja się z Panami zgadzam. Tylko chodzi 
o to, że co innego jest się zgadzać, a co innego jest przejść do czynu. Żeby 
przejść do czynu trzeba po prostu dogadać się z określonymi siłami, a in-
teresy w dalszym ciągu są rozgrywane. I to jest problem i dylemat. Jak 
powiązać w tej chwili sytuacje, bo milczenie w tej sprawie jest absolutnie 
niemoralne.

Zbigniew Nosowski
To właściwie już podsumowanie, Panie Pośle. To bardzo ważna kon-

kluzja nie tylko tego bulwersującego wątku, ale ja przygotowałem sobie 
jeszcze jedno podsumowanie. Skorzystam z wolności, że mam mikrofon. 
Chciałem jeszcze powiedzieć, nawiązać do tego, że od początku mówili-
śmy o tym, że wolność to nie tylko być wolnym od rozmaitych nacisków, 
ale również mądrze robić użytek z wolności. Przygotowałem dla nas – pod 
rozwagę – pewien cytat z Benedykta XVI, który mówi z przestrogą – chyba 
dla nas tutaj w Polsce to jest cytat ważny, wydaje mi się, tu i teraz w Polsce, 
w październiku 2019 roku. Tu i teraz w Krakowie. Cytat mówiący o tym, 
że czasem wolność Kościoła może być zagrożona od wewnątrz Kościoła.
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Benedykt XVI pisze w „Jezusie z Nazaretu” o pokusach. Analizuje po-
kusy, jakie przechodził Jezus na pustyni i przekładał je na życie Kościoła. 
I pisze w 2007 roku coś takiego: „Przez wszystkie wieki, ciągle na nowo, 
w różnych odmianach powracała pokusa umacniania wiary z pomocą 
władzy. I za każdym razem chodziło o niebezpieczeństwo zduszenia jej 
(wiary) w objęciach władzy. To była walka o wolność Kościoła. Tę walkę 
o wolność Kościoła, walkę o to, żeby Królestwo Jezusa nie było utożsamia-
ne z żadną formacją polityczną, trzeba toczyć przez wszystkie stulecia”. Bo 
w ostatecznym rozrachunku cena, jaką płaci się za stapianie wiary z wła-
dzą polityczną, zawsze polega na oddaniu się wiary na służbę władzy i na 
konieczności przyjęcia jej kryteriów.

Dziękuję bardzo Szanownym Panelistom. Dziękuję Państwu za tak 
pilne uczestnictwo. Proszę zwrócić uwagę, że sala nie opustoszała, chociaż 
siedzieli tu Państwo dwie i pół godziny. Bardzo serdecznie dziękuję.
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dr Marcin Zaborowski
Dzień dobry Państwu, prosimy o zajęcie miejsc. Jak zapewne Państwo 

już dostrzegli, nie nazywam się Agnieszka Łada. Agnieszka Łada się roz-
chorowała i spróbuję ją zastąpić. Mam nadzieję, że to się uda, aczkolwiek 
nie będę mieć takiej siły przebicia, jaką zwykle Agnieszka ma. Drodzy 
Państwo, pozwolę sobie szybko przedstawić nasz panel. Z góry uprzedzam, 
że będziemy tutaj mieć podwójny reżim, że tak powiem lingwistyczny. 
Będziemy mówić po polsku z panem ambasadorem Tombińskim i po 
angielsku z Mairead i z biskupem Kenneyem. Tak że uprzedzam, przy-
gotujcie słuchawki i nastawcie programy, bo będziemy zmieniać języki 
w czasie panelu.

Teraz pozwolę sobie szybko przedstawić nasz brexitowy panel. Zawsze 
mam problem z wymawianiem irlandzkich imion. Mairead McGuinness 
jest pierwszą wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Specjalizuje 
się w reformie wspólnej polityki rolnej i też zajmuje się kwestiami zwią-
zanymi z zieloną technologią i z kwestiami ekologicznymi. Po przewod-
niczącym parlamentu to jest druga najważniejsza osoba w Parlamencie 
Europejskim. Pan ambasador Jan Tombiński jest legendą polskiej dyplo-
macji, ale dzisiaj nie występuje jako przedstawiciel dyplomacji polskiej, 
tylko europejskiej, unijnej. Pan ambasador Tombiński należy do tych osób, 
które zrewolucjonizowały polską dyplomację po roku dziewięćdziesiątym. 
Był ambasadorem w państwach, które powstały po rozpadzie Jugosławii, 
a także we Francji, to nie ma nic wspólnego z rozpadem Jugosławii, ale no 
tam pan ambasador również służył. Był też ambasadorem Polski w Unii 
Europejskiej, a potem ambasadorem Unii Europejskiej na Ukrainie. Prze-
praszam – w Ukrainie. Kiedyś mieliśmy właśnie rozmowę na ten temat 
w Kijowie i pan ambasador mnie pouczał, że nie mówi się na Ukrainie, 
tylko w Ukrainie. To ma już innego rodzaju konotacje polityczne. A obec-
nie pan ambasador jest przedstawicielem Unii Europejskiej przy Stolicy 
Apostolskiej. Cieszę się, że możemy znowu razem brać udział w panelu. 
I biskup William Kenney. Mieszka w Oxfordzie, ale odpowiada m.in. za 
duszpasterstwo w Birmingham. Tak że będę chciał zapytać o jedną czy dwie 
rzeczy związane z Birmingham, czuję się z tym miastem jakoś związany, 
spędziłem tam około 9 lat, więc jest to dla mnie również osobiście intere-
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sujące. Zatem, drodzy Państwo, zaczniemy od Mairead McGuinness. Może 
teraz ja również przejdę na język angielski. Jakieś dwa, trzy tygodnie zostały 
do końca miesiąca, kiedy Zjednoczone Królestwo ma wyjść z Unii Euro-
pejskiej, niektórzy mówią o wydłużeniu tego terminu. Nikt tak naprawdę 
nie wie, kiedy się to stanie i również jak wygląda sprawa prawna. Premier 
Boris Johnson nalegał na wyjście Zjednoczonego Królestwa, jeśli rzeczy-
wiście dojdzie do tego, to czy rzeczywiście będzie to zgodne z prawem, czy 
nie, 31 października. Znamy ustawę parlamentarną. Istnieje obowiązek, że 
premier powinien zwrócić się z wnioskiem o wydłużenie terminu. Nikt nie 
wie, nawet ambasada brytyjska w Warszawie, czy brak działań po stronie 
premiera jest zgodny z prawem brytyjskim, czy nie. Jeśli chodzi o główny 
punkt sporny, to jest to kwestia brytyjsko-irlandzka, czyli sprawa granicy. 
Porozumienie, które zostało podpisane przez poprzedni rząd brytyjski, 
nie zostało ratyfikowane w Parlamencie, jest na tak zwanym backstopie 
– specjalnym mechanizmie bezpieczeństwa dotyczącym właśnie granicy 
między Irlandią Północną a Republiką Irlandii. Ten mechanizm odrzuca 
Boris Johnson, obecny premier. Niektórzy zastanawiają się, że być może 
Irlandia powinna wykazać większą elastyczność, jeśli chodzi właśnie o ten 
backstop. Kwestia techniczna, niektórzy twierdzą: dlaczego nie powinni-
śmy po prostu szybko znaleźć rozwiązania? Mielibyśmy porozumienie, to 
pewnie byłoby dobre dla wszystkich. Problem recesji zapewne by znik-
nął. Moglibyśmy po prostu pójść dalej. W Polsce, jeśli chodzi o rozumie-
nie spraw technicznych obecnego backstopu, pewnie nie jest szczególnie 
powszechna wiedza, czym jest ten mechanizm. Polski rząd przedstawił 
również jakiś czas temu pewne zrozumienie stanowiska brytyjskiego, jeśli 
chodzi o te kwestie. Stanowisko brytyjskie jest takie, że być może powinna 
mieć miejsce jakaś dalsza elastyczność, być może można mówić o jakimś 
terminie. Ze swojej strony zadam pytanie pani przewodniczącej McGuin-
ness. Proszę nam opowiedzieć więcej, jak ta kwestia wygląda.

Mairead McGuinness
Bardzo dziękuję. Wypowiem się może dość kontrowersyjnie i dzię-

ki temu może obudzę wszystkich, którzy nieco podsypiają po przerwie. 
Od samego początku powiem wyraźnie, że kluczową kwestią w ramach 
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negocjacji jest rzeczywiście kwestia irlandzka. Jednak musimy pamiętać 
również o tym, że to porozumienie, które zostało zawarte przez Theresę 
May, jej rząd – negocjacje trwały naturalnie kilka miesięcy, nawet lat – to 
porozumienie zostało odrzucone zarówno przez posłów, którzy chcą po-
zostać w Unii Europejskiej, jak i tych, którzy uważają, że brexit powinien 
być jeszcze twardszy. Czyli dość nietypowy sojusz, który właśnie odrzucił 
to porozumienie. Drugą ważną sprawą, o której musimy pamiętać, jest 
kwestia, że to, co pojawiło się na stole negocjacyjnym w tamtych czasach, 
jeszcze kiedy premierem była Theresa May, te zagadnienia były omawiane 
w ramach szerszej refleksji na temat przyszłości Irlandii, Zjednoczone-
go Królestwa i Europy, mając na uwadze również porozumienie wielko-
piątkowe, które jest podstawą procesu pokojowego w Irlandii Północnej. 
O potrzebie pokoju w Europie mówiliśmy dzisiaj przed południem bardzo 
wiele. Jeśli chodzi teraz o kwestie techniczne – zresztą to nie jest taka spra-
wa szczególnie techniczna, jeśli zwrócić na to uwagę, gdyby była naprawdę 
techniczna, to udałoby się rozwiązać tę kwestię. Tak naprawdę jest to 
sprawa głęboko emocjonalna, polityczna, odnosząca się do społeczeństwa, 
która dotyczy właśnie Irlandii. W szczególności dotyczy kwestii północ-
noirlandzkiej. Może odniosę się teraz do swoich doświadczeń. Jestem 
w takim wieku, że pamiętam te straszne wydarzenia, które miały miejsce 
w Irlandii Północnej. Zamachy, zabijanie mężczyzn, kobiet (często kobiet 
w ciąży), dzieci. Straszne rzeczy. A ja mieszkam bardzo blisko granicy Ir-
landii i Irlandii Północnej. Odniosę się do tego tak zwanego porozumienia 
wielkopiątkowego. Mamy pokój. Nie sądziliśmy, że to możliwe. On stał się 
rzeczywistością, ale jednocześnie musimy sobie zdawać sprawę, że dzie-
sięć, dwadzieścia lat nie wystarcza, aby zbudować pełny pokój. To będzie 
trwać pokolenia, cały ten proces. I teraz ci, którzy chcą słuchać, myślę, 
że powinni zwrócić na to uwagę (wyraźnie o tym mówiłam wszystkim 
kolegom i koleżankom w Parlamencie Europejskim): głosowanie za wyj-
ściem z Unii Europejskiej, jeśli chodzi o Irlandię, dotyczy jak gdyby tego, 
że rozdrapujemy rany, które jeszcze nie do końca się zagoiły. Wracamy do 
tych problemów przeszłości. Cały ten proces wyjścia z Unii Europejskiej, 
brexitu doprowadza do tego, że społeczeństwa, które zbliżały się do siebie, 
znowu są rozdzielane. Ci obywatele Irlandii Północnej, którzy identyfikują 
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się z brytyjskością (tak zwani unioniści) trzymają się swoich tradycji, a ci 
z drugiej strony (tak zwani nacjonaliści), którzy czują związek z Republiką 
Irlandii, obawiają się przyszłości, obawiają się wyjścia z Unii Europejskiej 
i ochrony, którą stanowi właśnie obecność w Unii Europejskiej. Kwestia 
techniczna jest znacznie szersza. Staramy się zatem w tej chwili zachować 
coś bardzo cennego, co mamy, czyli to, co uda nam się osiągnąć w ramach 
porozumienie pokojowego, ale coś, co również bardzo łatwo zniszczyć. 
Pokój bardzo często jest łatwo zniszczyć, nie tylko w Irlandii Północnej, 
ale i w innych miejscach. I teraz myślę, nie mam swoich notatek, nie wiem 
kto o tym mówił, kto to był, być może ksiądz biskup, ale była mowa na 
temat tego, że nie powinniśmy nigdy uznawać, że pokój został nam dany. 
Musimy go budować i tworzyć jak gdyby na co dzień. Wiem również (co 
powiedział moderator), że Polska wyraża sympatię dla stanowiska brytyj-
skiego. No cóż, taki jest wynik referendum, ale nie widzę jakiejś harmonii 
w tej chwili, jeśli chodzi o pozostałe 27 krajów Unii Europejskiej. Brexit 
tak naprawdę, wydaje mi się, jest problemem, do którego chce podejść ta 
dwudziestka siódemka i stara się zbliżyć swoje stanowisko do siebie. Mu-
simy uszanować naturalnie wybór Brytyjczyków, ale jednocześnie wiemy 
o tym i Brytyjczycy również, myślę, to potwierdzą, że w ramach dyskusji 
przed referendum i w ramach referendum nikt nie zwraca uwagi na Ir-
landię Północną i konsekwencje dla Irlandii Północnej. Irlandia Północna 
jest czymś zupełnie innym niż pozostałe części Zjednoczonego Królestwa. 
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej to jest ofi-
cjalna nazwa tego kraju. Także sami obywatele naturalnie mogą uważać się 
albo za Brytyjczyków, albo za Irlandczyków, czy Europejczyków.

Pytanie: po co istnieje taki wybór w tej chwili? Problem jest niezwy-
kle złożony, próbujemy znaleźć rozwiązanie. Reprezentujący stanowisko 
skrajne, opowiadający się za brexitem, chcą przeciąć wszystkie związki 
z Unią Europejską. Ci, którzy są w polityce, zajmują się polityką, bo wie-
dzą, że ważne jest, aby chronić to, co udało nam się osiągnąć na wyspie 
irlandzkiej, czyli tak jakby niewidoczna granica i dalej rynek wewnętrzny, 
prawda? Jednolity rynek europejski, jak rozwiązać ten problem? Myślę, że 
wyjaśniłam, że z jednej strony tak rozumiem pytania, które zostały zadane, 
ale ważne jest to, że nie powinniśmy upraszczać tego tematu. Bo gdyby ta 
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kwestia była prosta, to wyraźnie byśmy powiedzieli, że brexit w roku 2016 
miałby miejsce i dawno byśmy o tym zapomnieli. Ale w tej chwili, mimo 
iż niektórzy w Brukseli mówią o tym, że być może bardzo szczegółowe 
dyskusje będą kontynuowane i być może jeszcze uda się coś osiągnąć, 
jakieś porozumienie przed końcem miesiąca, niektórzy mogą się modlić 
o to, jeśli rzeczywiście tego pragną, ale wydaje mi się, że jeśli uda nam się 
teraz osiągnąć porozumienie, rzeczywiście Królestwo wyjdzie z Unii. Nie 
wiem, czy pod koniec miesiąca, czy nieco później, ale dalej moim zda-
niem będzie to tylko początek innej dyskusji. Zupełnie innej, dotyczącej 
dalszej przyszłości. Wtedy, kiedy mamy już dość brexitu, niektórzy mogą 
powiedzieć: no cóż, niektórzy myślą, że pójdziemy do przodu, jeżeli brexit 
nastąpi, ale moim zdaniem nie. Z pewnością nie będzie to możliwe. Przez 
dziesięciolecia brexit z nami pozostanie. To jest coś, czego tak łatwo nie 
zostawimy za plecami. Niektórzy mówią: „Zróbmy to jak najszybciej, 
będziemy mieć spokój”. Moim zdaniem to są tylko puste słowa. Jak po-
wiedział sam premier Boris Johnson, byłaby to porażka z naszej strony. 
A zatem trochę dziwne to jest – jestem w Krakowie, mówi się o promyku 
nadziei w Brukseli. Zresztą wczoraj było takie spotkanie strony irlandzkiej 
ze stroną brytyjską, wydaje się że poszło dobrze. Mam nadzieję, że udało 
mi się wyjaśnić niuanse, ale chcę powiedzieć, dlaczego w ogóle się tu 
zjawiłam. Mówimy o roli Kościoła katolickiego, ale mówimy o budowa-
niu pokoju. Mówimy o różnych wspólnotach religijnych i niereligijnych. 
One chcą stworzyć pokój, zbudować go, a jest to zadanie zaiste niełatwe. 
Podpisano porozumienie wielkopiątkowe, potem wiele rzeczy się wyda-
rzyło. Teraz taka myśl niepokojąca – pamiętacie ten trudny okres (zwany 
„the troubles” – kłopoty)? My pamiętamy i nie chcemy do niego wrócić. 
Młodsze pokolenie natomiast nie pamięta tego czasu i może zwrócić się 
w stronę nie słów, tylko broni. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć 
nieco tę złożoną część tej kwestii. Dostaję e-maile od ludzi, którzy nie 
chcieliby się kontaktować z politykami (np. z politykami z parlamentu). 
Oni błagają o to, żebyśmy zrozumieli fakt, że jeśli coś pójdzie nie tak, to 
całe wspólnoty bardzo ucierpią, ludzie się od siebie odsuną i cały ten dobry 
proces pokojowy w Irlandii Północnej może zostać zaprzepaszczony. I my 
jako politycy chyba tego do końca nie rozumiemy. Bo jeśli to zaniedbamy, 
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to naprawdę skrzywdzimy ludzi, których reprezentujemy, a ja reprezentuję 
również ludzi poza tą niewidoczną granicą.

dr Marcin Zaborowski
Pod koniec powiedziała Pani, że reprezentuje Pani okręg wyborczy 

tuż przy granicy, a więc bardzo dobrze rozumie Pani, jak ci ludzie tam 
na miejscu to odbierają. To może przejdźmy teraz do pana ambasadora. 
Widzę, że Pan przygotował notatki, tak że tutaj mamy przygotowanie na 
takim ambasadorskim poziomie. Natomiast ja ze swojej strony chciałbym 
rzucić to pytanie, w pewien sposób w nawiązaniu do tego, co usłyszeliśmy 
od Mairead, że jest jedność, jeżeli chodzi o 27 państw członkowskich, 
którym udało się zachować wspólne stanowisko w kwestii brexitu. Czy 
naprawdę tak to wygląda ze strony dyplomacji brukselskiej, że ta jedność 
jest nienaruszona. Czy to było trudne zadanie?

Jan Tombiński
Dziękuję bardzo panie Marcinie, ale zacznę od takiego krótkiego 

dopowiedzenia do tego, o czym mówiła Mairead. Rok temu w Rzymie 
ambasady Wielkiej Brytanii i Irlandii przy Stolicy Apostolskiej zorga-
nizowały spotkanie z osobami, które były uczestnikami porozumienia 
i negocjatorami porozumienia wielkopiątkowego (w 1998 roku). Ta dys-
kusja nam wszystkim, którzyśmy słuchali tego bez doświadczenia życia 
w Irlandii, czy to po jednej, czy po drugiej stronie, uświadomiła, czym tak 
naprawdę stała się Unia Europejska dla pokoju na terenie Irlandii. Było 
to przypomnienie tych wszystkich dramatycznych wydarzeń, które działy 
się 20 i więcej lat temu, ale także przypomnienie tego, że ten pokój jest 
bardzo kruchy. Wszyscy mówili o tym, że dyskusja brexitowa doprowa-
dziła w Wielkiej Brytanii (a szczególnie w Irlandii) do znowu ogromnej 
polaryzacji stanowisk i wspólnotowości. Wszystkie wspólnoty zaczęły się 
zamykać w swoim środowisku, co jest jednym z pierwszych kroków do 
tego, że może znowu dojść do konfliktu. Zatem ten temat pokoju trzeba 
mieć cały czas na uwadze, gdy mówimy o konsekwencjach brexitu i także 
jeżeli chodzi o zrozumienie tego, dlaczego po stronie Unii Europejskiej 
jest tak silny nacisk na to, żeby nie odtworzyć fizycznej granicy między 



77

dwoma częściami wyspy irlandzkiej. Żeby nie stworzyć znowu tego pola, 
które będzie dzielić ludzi i będzie jednocześnie polem, na którym wspól-
noty będą się zamykać w swoim środowisku. Jedność 27 państw została 
zachowana. Ma to wiele przyczyn. Między innymi jednym z powodów 
była metoda przyjęta przez Michela Barniera, który jest negocjatorem 
po stronie Unii Europejskiej z Wielką Brytanią, aby była pełna transpa-
rencja i przejrzystość przebiegu procesu negocjacyjnego. Zupełnie ina-
czej było po stronie brytyjskiej. Michel Barnier co tydzień spotykał się 
z reprezentantami państw Unii Europejskiej, szczegółowo ich informując 
o przebiegu negocjacji. To się przyczyniło do tego, że zmniejszało się pole, 
żeby rozgrywać jakieś partykularne interesy Wielkiej Brytanii z innymi 
krajami europejskimi, by podzielić Unię Europejską. Tak że na pewno 
mogę powiedzieć, że ta jedność została zachowana. Ale brexit niezależnie 
od tego, w którym dniu się wydarzy, mentalnie, można powiedzieć, już 
się wydarzył i politycznie się wydarzył. Bo wszyscy już żyjemy w Unii Eu-
ropejskiej ze świadomością tego, że Wielka Brytania jest poza wspólnotą 
europejską politycznie.

Przedstawiciele brytyjscy nie biorą udziału w posiedzeniach orga-
nów Rady Europejskiej, mają instrukcje, które pozwalają im wyłącznie 
na uczestniczenie w tych posiedzeniach, które dotyczą tzw. żywotnych 
interesów Wielkiej Brytanii, czyli finansów, bezpieczeństwa i na tym się 
kończy pole współpracy z Brytyjczykami. Brexit pozostanie z nami jako 
wielka rana i problem. Ponieważ brexit zmienił układ sił w Unii Euro-
pejskiej. Możemy mówić w tej chwili o jedności w obliczu negocjacji, 
natomiast to nie znaczy, że jest jedność stanowisk i jedność pozycji, które 
reprezentują poszczególne państwa europejskie. Można się spodziewać, 
że nastąpią na nowo przegrupowania sił w samej Unii Europejskiej. Jedną 
z pierwszych konsekwencji jest zdecydowane polityczne wzmocnienie osi 
Paryż–Berlin, jako głównej osi, która będzie decydować o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej. Parę lat temu można było mieć nadzieję, że to będzie 
oś Paryż–Berlin–Warszawa. Dzisiaj nie można powiedzieć, żeby Warsza-
wa była uczestnikiem tej dyskusji. Druga konsekwencja, o której trzeba 
pamiętać, to jest wyjście Wielkiej Brytanii nie jako płatnika, bo finansowe 
sprawy, techniczne, one są wszystkie do rozwiązania. Natomiast Wielka 
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Brytania reprezentowała intelektualnie inne podejście do funkcjonowa-
nia Unii Europejskiej. Było mniej federalistyczne, bardziej zaznaczające 
suwerenność poszczególnych państw. Było to podejście, w którym inte-
res narodowy był bardzo silnie zaznaczany (także w ramach wspólnoty). 
Po trzecie, Wielka Brytania była największym w Unii Europejskiej kra-
jem nieuczestniczącym w strefie euro. Wyjście Wielkiej Brytanii znowu 
wzmacnia tendencję zacieśniania strefy euro. Kolejną polityczną konse-
kwencją jest utrata partnera z perspektywy Polski w relacjach z krajami są-
siedztwa europejskiego. Wielka Brytania była, a raczej jest (bo jeszcze jest 
w Unii Europejskiej formalnie) krajem zawsze wspierającym otwartość 
i rozszerzenie Unii Europejskiej, a szczególnie wyczulonym na relacje we 
wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej, wspierającym Ukrainę, opo-
wiadającym się za twardym stanowiskiem wobec Rosji po wojnie gruziń-
skiej i po wojnie na Ukrainie. Z punktu widzenia Polski – tracimy takiego 
sojusznika w Unii Europejskiej. Niewątpliwie tracimy także kraj, który był 
jednym z głównych promotorów liberalnego podejścia do gospodarki. Oś 
francusko-niemiecka będzie narzucać znacznie bardziej takie społeczne 
podejście regulacyjne do rynku pracy, do wszystkich kwestii handlowych, 
które obejmuje obszar Unii Europejskiej. Więc nastąpi przegrupowanie sił 
w ramach Unii Europejskiej i traci się jednego z najlepiej przygotowanych 
intelektualnie, ale także najsilniejszych i najlepiej umiejących sformułować 
swoje stanowisko członków wspólnoty, bardziej proliberalnego, otwartego 
na świat zewnętrzny i takiego, dla którego cały czas istnienie narodowego 
pierwiastka i suwerenności było w Unii Europejskiej bardzo ważne.

dr Marcin Zaborowski
Dziękuję. I teraz oddam głos jedynemu Brytyjczykowi w tym panelu. 

Zatem cała wina związana ze strasznymi rzeczami związanymi z brexitem 
zostanie złożona na jego barki. To oczywiście tylko żart – nie zrobimy 
tego. Wiem, że Ksiądz Biskup nie mieszka w Birmingham, ale chciałbym 
porozmawiać o tym mieście. Bo to są tzw. Midlands – środek kraju. Lon-
dyn w swojej większości głosował za pozostaniem w Unii. Birmingham 
jest drugim największym, bliskim miastem, który głosował za wyjściem 
(chociaż ta różnica głosów była tam niewielka – 51 proc. chyba głosowało 
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za wyjściem). Obszar dookoła „black country” – nie chodzi tu o aspekt 
etniczny, tylko fakt, że tam było wiele ośrodków górniczych – a więc tak 
zwane „obszary czarne” zdecydowanie głosowały za wyjściem. I teraz 
pytanie do Księdza Biskupa: po pierwsze, dlaczego tak się stało? Dlaczego 
tak właśnie ci ludzie głosowali?

Etnicznie są to obszary bardzo wymieszane. Prawdopodobnie Bir-
mingham jest najbardziej wymieszanym etnicznie miastem w Wielkiej 
Brytanii. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. 25–30 proc. mieszkańców 
to mniejszości etniczne. I tutaj wyłączamy Polaków, których tam jest bar-
dzo wielu. Przynajmniej w tej chwili. Więc pytanie: dlaczego taki, a nie 
inny wynik głosowania? A przecież to drugi największy obszar, jeśli cho-
dzi o głosowanie. Pytanie następne: czy kolejne referendum dałoby inny 
wynik zdaniem Księdza Biskupa?

bp William Kenney
Kilka korekt na początek. Jestem obywatelem szwedzkim, ale może 

w to się zagłębiać nie będziemy. To jest moja historia rodzinna. Kolejna 
rzecz: być może organizatorzy panelu zakładali, że tutaj wywołam jakąś 
bójkę, że będzie ostry spór. Chcę ich rozczarować, ponieważ zgadzam 
się ze wszystkim, co tu powiedziano. W 2015 roku przed referendum 
uczestniczyłem w spotkaniu przywódców religijnych Kościoła katolic-
kiego z różnych państw, i mówiąc szczerze, Irlandczycy mówili, co może 
się wydarzyć przy granicy jeszcze przed referendum. I efekt był na dobrą 
sprawę żaden, szczerze mówiąc, nikt nas jeszcze nie słuchał. Oczywiście 
wysłuchałem pytań i za chwilę się do nich odniosę. Najpierw kilka słów 
o Kościele katolickim. Dodam jeszcze, że mam wielu przyjaciół wśród Po-
laków i lubię tu przyjeżdżać. Zresztą nawiasem mówiąc, Polacy to najwięk-
sza mniejszość etniczna w Kościele brytyjskim, a więc mam z nimi dużo 
kontaktu, co mnie bardzo cieszy. Proszę zrozumieć rzecz taką. Ten Kościół 
katolicki w Anglii i w Walii to mniejszość. Stanowimy 7 proc. populacji. 
Co to oznacza? Nawet gdyby się udało przekonać wszystkich katolików, 
by głosowali w jakiś sposób, to nie miałoby to żadnego wpływu, żadnego 
efektu. A więc na dobrą sprawę, w tym momencie walczymy w zupełnie 
innej kategorii wagowej. Współmiernej do naszej rzeczywistej wagi. Jeśli 
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chodzi o Kościół, zwłaszcza w kontekście sprawiedliwości społecznej, to 
że my za czymś się nie opowiadamy, nie znaczy, że to cokolwiek zmie-
ni. W przypadku konferencji biskupów – te konferencje episkopatów są 
naprawdę nudne, parę dni człowiek siedzi i próbuje się zdrzemnąć, jeśli 
tylko może. Ale są dwie kwestie, które ożywiają to wszystko – własność 
i sprawiedliwość społeczna. Naprawdę dyskusje tutaj są bardzo ożywione.

Kolejna rzecz to edukacja religijna. Mamy wiele szkół w Anglii, 7 proc. 
to katolicy, ale kształcimy 11 proc. dzieci. Co to oznacza? Być może tutaj 
nasz efekt będzie większy. To tyle. Więc tutaj nie będzie żadnego kon-
fliktu między Irlandią a Wielką Brytanią. Wracając do kwestii wpływów. 
W Hiszpanii czy Polsce Kościół będzie miał większy wpływ. W Wielkiej 
Brytanii nie do końca. Czemu Brytyjczycy głosowali za brexitem? Do 
tego się w znaczniej mierze te pytania sprowadzają. Niektóre odpowiedzi 
są wam znane. Chodzi o rzeczywistość. Biedni zbiednieli, a bogaci się 
wzbogacili. Zwykli ludzie po prostu żyją w desperacji. Tworzymy i orga-
nizujemy tak zwane banki żywności i tam ludzie za darmo mogą zdobyć 
jedzenie, ponieważ nie stać ich na żywność dla siebie i rodzin. Kościół 
katolicki i inne wspólnoty religijne mocno się w to angażują. Ostatnio 
odwiedziłem taki bank trzy tygodnie temu. Wszyscy, z którymi rozma-
wiałem, mieli pracę na pełen etat. Żadna z tych osób nie była bezrobotna, 
ale za mało zarabiali, aby żyć na względnie przyzwoitym poziomie. To 
pierwszy powód, dla którego ludzie głosowali za brexitem. To jest tro-
szeczkę tak, jak ludzie głosują za Trumpem. Bo ludzie mówią „wszystko 
będzie lepsze od rzeczywistości, której doświadczamy teraz”. A więc trzeba 
by to zobaczyć, żeby to zrozumieć. Nie mówimy tutaj o grupce, mówimy 
o całych dzielnicach (the Hampton). Pan o nich mówił. Równocześnie 
w gazetach, a proszę tutaj pamiętać, że brytyjskie gazety są takie bardzo 
intensywne w wyrazie, ludzie czytają o tym, że piłkarze zarabiają setki 
tysięcy funtów tygodniowo. W latach 2007, 2008, 2010 – to był kryzys 
finansowy – zrobiłem sobie takie szybkie wyliczenie, miałem pomoc. 
Doświadczony prawnik czy lekarz, który całe życie przepracował w zawo-
dzie, będzie w stanie zarobić 5–6 mln funtów. A są tacy bankierzy, którzy 
zarabiają tyle w ciągu tygodnia. No i tyle, i nic się nie wydarzyło. Ludzie 
o tym nie zapominają. Ekonomiści mówią „no cóż, to by nic nie zmieniło, 
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gdyby ich czymś obciążyć”, ale nie chodzi tutaj o gospodarkę, ekonomię, 
tylko o to, jak ludzie pewne rzeczy postrzegają: „Nie stać mnie na to, aby 
wyżywić rodzinę. A ci ludzie zarabiają tak nieprawdopodobne kokosy”. 
Nie pamiętam czy to mediana, czy średnia: 27 tysięcy funtów rocznie 
– taka jest średnia, bądź mediana. A więc jakiejś wysokiej klasy zawo-
dowiec zarabia 100 tysięcy? To dobra płaca, ale ja nie o nich mówię. I na 
tym polega problem. Wcześniej to przygotowałem, bo przypuszczałem, 
że ta kwestia prędzej czy później się pojawi. A więc chodzi o percepcję, 
przekonanie, że świat jest dla mnie nieprzyjazny w tym momencie i każ-
da zmiana będzie zmianą na lepsze. Kolejna kwestia: od czasu Margaret 
Thatcher zatraciliśmy poczucie wspólnoty, ponieważ podkreślano rolę 
jednostki. Oczywiście jednostka jest rzeczą bardzo ważną. Ja nie jestem 
osobą, która próbuje powrócić do utopii komunistycznych, ale wspólnota 
też jest ważna. I dopiero my jako jednostki przyczyniamy się do wspól-
noty. Następną sprawą są powody historyczne, zresztą o nich już dzisiaj 
wspomniano – proszę pamiętać, że Anglia jest wyspą. Ciekawa byłaby 
dyskusja, dlaczego Irlandia nie reaguje tak samo. Być może dlatego, że 
Brytyjczycy, czy raczej Anglicy Irlandczyków dręczyli. Ale Irlandczycy 
naprawdę wierzą w to, że potrafią sobie sami poradzić. Rano usłyszeliśmy, 
że Anglia dała taki odpór, ale można jeszcze inne przykłady na to znaleźć 
w okresie średniowiecza. Tak czy owak, mamy do czynienia z problemem 
psychologicznym, gdy się mieszka na wyspie. Kolejna rzecz: wpływ tego, 
że kiedyś Wielka Brytania była imperium.

Większość czasu mieszkałem poza Wielką Brytanią. Wróciłem 12 lat 
temu i byłem zadziwiony. Gloryfikacja może nie jest dobrym określe-
niem, ale wojna nie była uważana jako coś do końca złego. Biskup Bośni 
powiedział „wolę nawet najbardziej niesprawiedliwy pokój od najbardziej 
sprawiedliwiej wojny”. Rozumiem go, bo wojna jest straszna. W Libanie, 
w Timorze Wschodnim doświadczyłem jej – jest straszna. Ale w Wielkiej 
Brytanii w jakimś sensie jest wychwalana. Popularna prasa mówi o tym, 
jak to dobrze sobie poradziliśmy w II wojnie światowej, ale ludzie nie wi-
dzą, nie doświadczają, nie pamiętają o tym, jak ta wojna była straszna. A ja 
(bo jej doświadczyłem) wiem, że jest straszna. A jeszcze coś innego – Au-
schwitz. Rząd Polski zorganizował program. Ściągał Izraelczyków i Niem-
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ców, spotykali się razem (program po angielsku, żeby był język neutralny) 
i ja ich uczyłem, tzn. wykładałem, to było fantastyczne doświadczenie, za 
które jest bardzo wdzięczny. To było w Auschwitz, a jak się spędza tam 
całe tygodnie, to nie można potem, po czymś takim, gloryfikować wojny. 
A jeśli ktoś tak robi rzeczywiście, to musi być chory. Może to stanowi 
część całego problemu. Zwykli ludzie, ludzie ubożsi odczuwają to tak, że 
klasa rządząca bądź w Brukseli, bądź w Westminsterze w Londynie ich 
nie reprezentuje. Nie współczuje im. To jest kwestia psychologiczna. Po 
wielekroć opowiadano im, jak wielka jest Wielka Brytania. Pytanie, czy 
nadal ta Wielka Brytania jest wielka? I to są ważne czynniki. W znacznej 
mierze jednakże jest to kwestia desperacji, ponieważ sytuacja naprawdę 
jest bardzo zła. Jeśli Państwo pozwolą na odrobinę jeszcze większej kon-
trowersji, mam nadzieję, że Unia Europejska przetrwa, ale żeby mogła 
przetrwać, coś z tym problemem trzeba zrobić.

dr Marcin Zaborowski
Rzeczywiście liczymy na to, że Unia przetrwa. Jeśli chodzi o osoby, 

które głosowały za wyjściem z Unii, to np. w Hampton 70 proc. głosowało 
za wyjściem – to olbrzymia przewaga, to nie była jakaś drobna różnica. 
Tak że rzeczywiście kwestia jest niezwykle poważna.

Mairead McGuinness
Tak naturalnie, Ksiądz Biskup jest tam na miejscu, doskonale wie, jak 

wygląda sytuacja. Jeśli spojrzymy znowu na Irlandię Północną, to tam 
większość głosowała za pozostaniem w Unii. W Szkocji tak samo. Tak że 
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest głębo-
ko podzielone. To kraj bardzo podzielony. Myślę, że to rzeczywiście jest 
poważny problem dla samego Zjednoczonego Królestwa. Duży problem, 
całe społeczeństwo, rodziny wręcz są podzielone w tej kwestii. Jeszcze 
może uwaga dotycząca nierówności. Sprawa, którą rzeczywiście powinna 
zająć się Europa. Myślę, że kolejny panel między innymi będzie poświę-
cony relacjom pomiędzy elitami a obywatelami. Myślę, że w dużej mierze 
emocje podczas referendum dotyczyły właśnie opinii elit. Elitom wtedy 
udało się wyraźnie sformułować takie hasło, że nasze życie po brexicie bę-
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dzie wspaniałe, słońce będzie każdego dnia świecić, a deszcz ewentualnie 
padać będzie tylko w nocy. Udało im się to hasło wyraźnie zaprezentować 
i ludzie w to uwierzyli. Naturalnie teraz musimy wyraźnie zwrócić uwagę 
na to, co się wydarzyło, jakie były różne inne przyczyny dla których ludzie 
głosowali za brexitem. Rzeczywiście wiele jest takich osób, które stoją na 
stanowisku, że Wielka Brytania będzie lepsza po wyjściu z Unii, myślę, 
że ewentualnie po wewnętrznych podziałach, które mogą w przyszłości 
nastąpić w Wielkiej Brytanii.

Konserwatywna część Wielkiej Brytanii od dziesięcioleci była podzie-
lona, tak mi się wydaje, jeśli chodzi o Europę: czy więcej Europy, czy 
mniej Europy, w którą stronę powinna zmierzać Wielka Brytania. I samo 
referendum ogłoszone przez premiera Camerona – obiecał, że będzie 
referendum i rzeczywiście potem zorganizował je, i chyba w bardzo złym 
czasie ono miało miejsce. To był szczyt kryzysu migracyjnego, było tak-
że wiele innych problemów i to miało wpływ, myślę, również na wynik. 
A sama partia dalej jest, jak wiemy, podzielona w tej kwestii i wszyscy 
zastanawiamy się, czy w przypadku kolejnych wyborów premier będzie 
bardziej spoglądał w stronę tych, którzy chcą jak najszybszego wyjścia, 
czy bardziej umiarkowanych konserwatystów. Nie wiemy. A dalej myślę, 
że mając rodziny czy pracując w Wielkiej Brytanii, zdajemy sobie sprawę 
z tego, że coraz częściej ludzie unikają w ogóle tematu brexitu. Bo to tak 
bardzo dzieli społeczeństwo. Jest to wręcz trucizna, która od środka toczy 
społeczeństwo brytyjskie. Przyglądam się sytuacji bardzo szczegółowo 
i widzę, że coraz więcej osób ma bardzo zrezygnowane podejście i czuje 
pewien smutek, w dużej mierze ze względu na charakter debaty, która 
w tej chwili ma miejsce w Wielkiej Brytanii. Sama, będąc również w Par-
lamencie Europejskim, patrząc, jak wygląda praca międzynarodowa, jak 
można współpracować, rozmawiać ze sobą w ramach 27 czy 28 krajów, 
jednocześnie widzę, że największe podziały zachodzą w ramach grupy 
kolegów z Wielkiej Brytanii, którzy są tak głęboko podzieleni. Nie mó-
wię tutaj o podziałach między krajami, ale właśnie wewnętrzne podziały 
w Wielkiej Brytanii są niezwykle głębokie. Bardzo jest to niepokojące. 
Teraz patrząc na to, jak wygląda obecnie sytuacja, nie wiem, czy możemy 
mieć nadzieję na jakąś poprawę. Jeśli dalej będą mieć miejsce te podziały, 
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wręcz wzajemne ataki na siebie, to myślę, że trudno będzie być optymi-
stą, trudno będzie budować to lokalne społeczeństwo. Po referendum ci, 
którzy je przegrywają, powinni zaakceptować wyniki. Nie zawsze jest to 
łatwe. Podziały naprawdę są bardzo, bardzo głębokie.

Jan Tombiński
W kontekście Anglii, Szkocji, Irlandii Północnej. Ale jest także coś, 

czego się należy obawiać, w przypadku brexitu bez porozumienia. Oby nie 
doszło do jakichś prób pisania na nowo historii. Pamiętajmy o Gibraltarze. 
Żeby nie doszło do jakichś prób tego, żeby wykorzystać tę sytuację, która 
dotyczy Wielkiej Brytanii, aby w sposób taki czy inny otworzyć konflikty 
europejskie, które przez wieki Europę dzieliły. Porozumienie z Utrechtu 
z 1714 roku w Hiszpanii jest często podważane i powraca kwestia Gibral-
taru. W Irlandii też się pojawiają głosy, czy nie należy na nowo pomyśleć 
o zjednoczeniu Irlandii. To są problemy, które mogą w kontekście brexitu 
uderzyć bardzo silnie w jedność UE, mogą nas podzielić wewnętrznie. 
Utrzymanie jedności w okresie negocjacji, utrzymanie takiego samego 
stanowiska negocjacyjnego było w miarę proste, bo ono dotyczyło kwestii 
technicznych. Ale jeśli za tymi kwestiami technicznymi zostanie rozpętana 
jakaś nowa dyskusja na temat granic, przynależności, podważania tego, co 
jest układem europejskim, który funkcjonował tym lepiej, im mniej istot-
ne były granice administracyjne, im bardziej była atmosfera sprzyjająca 
temu, żeby przez te granice ludzie, towary, myśli, wszystko przychodziło 
w sposób płynny, tym bardziej możemy się na nowo wewnątrz Europy 
podzielić.

dr Marcin Zaborowski
Tak przy okazji, dodam tutaj, że badano preferencje „brexitowców” 

jeżeli chodzi o kwestie wpływu breixtu na rozpad wspólnego królestwa. 
Duża część była przygotowana na to, że jeżeli ceną za wyjście z UE jest 
utrata Szkocji na przykład, no to okej, trudno. Ale nie byli przygotowani 
na utratę Gibraltaru. Gibraltar ma to szczególne znaczenie dla brytyjskich 
unionistów i nacjonalistów, tak to można nazwać. Chciałbym teraz przejść 
do kwestii trochę bardziej przyszłościowych. Potem otworzymy salę na 
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pytania, mamy jeszcze trochę czasu. Zatem dwa pytania dotyczące przy-
szłości. Teraz wiele rozmawialiśmy na temat różnych kosztów związanych 
z brexitem. Rozmawialiśmy na temat negatywnych skutków brexitu. Czy 
moglibyśmy może pomyśleć o czymś dobrym w tej chwili? Są jakieś dobre 
konsekwencje brexitu? Na naszą przyszłość? Czy możemy pospekulować 
(takie zadanie intelektualne), co może wyniknąć dobrego z brexitu?

Mairead McGuinness
No cóż, dobrze, spróbuję. Myślę, że jedyna dobra rzecz to to, że mówi-

my więcej o wzmocnieniu Europy. Ludzie, którzy uznawali wspólny rynek 
za coś oczywistego, mówili o swobodzie przemieszczania się, o swobodzie 
prowadzenia działalności gospodarczej itd., coraz częściej teraz zwracają 
na to uwagę, nie uznają tego za coś oczywistego. Myślę, że również ostatnie 
wybory do Parlamentu Europejskiego odzwierciedlały tego typu zmiany, 
bo podczas kampanii widziałam, że wiele osób mówiło naturalnie o kwe-
stiach codziennych, ale jednocześnie często padały pytania dotyczące Eu-
ropy, silnych stron i słabych stron Europy, sposobu współpracy w ramach 
Europy. Myślę, że to są pozytywne kwestie. Dalej również myślę, że zwięk-
szająca się liczba osób młodych głosujących w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego to również dobry znak. Myślę, że młode pokolenie coraz 
bardziej identyfikuje się z polityką i z tym, że ich głos powinien być słysza-
ny. Również w kontekście wyjścia Wielkiej Brytanii często słyszę, że jedna 
kwestia, gdzie widzimy spore problemy, trudno nam znaleźć indywidualne 
rozwiązania, to kwestia środowiska, zmian klimatu. To jest globalne wy-
zwanie dla nas wszystkich. Trudno nam indywidualnie odnieść ten sukces.

Zjednoczone Królestwo tutaj musi pozostać „z nami” dalej, współ-
pracować również w tym zakresie. Uważam, że to jeden z najważniej-
szych tematów, może nawet ważniejszy dla młodego pokolenia niż dla 
starszego. Dalej kwestia życia, jakości życia – często słyszę, ja sama mam 
czworo dzieci i słyszę, że często rozmawiają o tym, że ważna jest dla nich 
jakość życia, obecność w lokalnej społeczności, parafii, przynależność do 
jakiejś grupy lokalnej. To jest dla nich bardzo ważne. Negatywne kwestie 
to te podziały, o których już mówiliśmy. Czasem wręcz mam wrażenie, że 
nienawiść – silne słowo, może za silne, że nienawiść, czasem takie słowa 
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zawistne padają wokół właśnie tej dyskusji, że bardzo musimy uważać na 
słowa, których używamy. Nie wiem, czy koledzy zgodzą się co do tego, jeśli 
chodzi o te ewentualne pozytywne sprawy, ale ta dyskusja jest naprawdę 
bardzo trudna.

bp William Kenney
Kwestia, która przyszła mi na myśl, to rzeczywiście sprawa młodych 

pokoleń, młodych ludzi. Wielu z nich nie głosowało w ramach referen-
dum. Nie interesowali się wtedy tą kwestią, polityką. A nagle się okazało, 
że nie zagłosowali, a ich przyszłość w dużej mierze się zmieniła ze wzglę-
du na wyniki tego głosowania. Myślę, że teraz rzeczywiście młodzi coraz 
większą uwagę zwracają właśnie na politykę i wagę udziału w kwestii 
podejmowania decyzji. Jeśli chodzi o dalszą przyszłość, zobaczymy, jak to 
będzie wyglądać. Dwie kwestie, które ewentualnie mogą być pozytywne 
w naszej przyszłości z mojego punktu widzenia to to, że po brexicie sami 
Brytyjczycy zdadzą sobie sprawę, jak wiele utracili i może za 10, 15 lat 
powrócą do Europy, złożą nowy wniosek o członkostwo. Kto wie? Pewnie 
Europa będzie wtedy również inna, nie przystąpią do Europy takiej, jaka 
jest teraz, ale do również zmienionej Europy. To może być pozytywne, 
jakaś reforma Europy, która może mieć miejsce po brexicie. Za jakiś czas 
może Brytyjczycy do nas wrócą. Kolejna kwestia, mało prawdopodobna 
może, ale cóż, kto wie, to to, że Zjednoczone Królestwo zda sobie sprawę 
z rzeczywistej pozycji tego kraju na świecie. Czy to Kanada, czy Austra-
lia, Włochy, czy Szwecja (dyplomacja brytyjska może lubi porównania 
do krajów skandynawskich), no cóż, to też jest kwestia negatywna takie 
porównanie, ale realistycznie myślę, że taką rolę w przyszłości odgrywać 
będzie Wielka Brytania. Finansowo Wielka Brytania może porównać się 
na przykład z Niemcami, albo na przykład z Francją. No cóż, kwestia 
francuska – niełatwy temat. Nie chcę zagłębiać się w niebezpieczeństwa 
dyskusji na temat polityki francuskiej. Myślę, że kiedy Brytyjczycy wyjdą 
z UE, staną się realistami i rzeczywiście poczują, jaka jest waga tego kraju 
na arenie międzynarodowej. Sądzę, że z tego skorzysta wiele osób, nie tyl-
ko w Wielkiej Brytanii, ale również w innych krajach świata. To są te dwa 
pozytywne aspekty, nie będę mówił o złych konsekwencjach w tej chwili.
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Jan Tombiński
Element, o którym mówiła Mairead – tzn. większa rola Europy w świe-

cie, też funkcjonował, ale sam mam z tym problem. Ponieważ wiem, że 
taka będzie konsekwencja brexitu przynajmniej w części krajów UE. Na-
tomiast nie wiem, gdzie my się w tym znajdziemy jako Polska. Wielka 
Brytania była tym krajem, w którym jednym z elementów wpływających 
na dyskusję wewnętrzną na temat wyjścia z UE była ta ciągle wzrastająca 
globalna rola UE. Wielka Brytania wolała odgrywać rolę globalną samo-
dzielnie, niż w ramach wspólnoty europejskiej. Na tym tle dochodziło do 
napięć w samej wspólnocie. Teraz wyjście Wielkiej Brytanii, przynajmniej 
tym krajom, które takie ambicje mają, stwarza jak największe pole do 
działania. Natomiast czy to się nie odbędzie kosztem rozbicia 27? To jest 
moja wielka obawa, bo jako Europejczyk też widzę, że ta rola europejska 
dzisiaj rośnie, od tego, co się dawniej nazywało „payer by player to power”, 
czyli od płatnika przez gracza do mocarstwa. W różnych dziedzinach UE 
jest już de facto mocarstwem. Boimy się o tym mówić, uważamy że ze 
względu na przeszłość europejską trzeba się powstrzymywać, być raczej 
samoograniczającym się mocarstwem. Teraz te tendencje rosną w krajach, 
które odgrywają największą rolę w UE. Boję się, że to się może dokonać 
kosztem rozwarstwienia się 27 wokół tego, o czym już tyle mówiono, czyli 
takiego ścisłego jądra europejskiego, które się będzie tworzyć wokół strefy 
euro i wokół tych, którzy będą prowadzić bardziej ambitną politykę klima-
tyczną, czy wykazywać gotowość do większego scalenia nawet budżetów 
krajowych, większej wspólności między krajami ponad granicami i że to 
się może przejawiać tym, że część krajów zostanie wypchnięta na pery-
ferie tego procesu europejskiego. Ale taka konsekwencja brexitu z punk-
tu widzenia funkcjonowania Europy, tej, która jest najbardziej ambitna 
w integracji europejskiej, na pewno stoi przed nami i przypuszczam, że 
scenariusze już są w tej sprawie pisane, i jedyna moja obawa to to, że w tym 
scenariuszu nie będzie Polski.

dr Marcin Zaborowski
To trochę jakby wyprzedza moje następne pytanie, ale chciałbym jesz-

cze dorzucić, że jeżeli chodzi o pozytywy, moim zdaniem jednym z po-
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zytywów brexitu jest to, że ten proces okazał się tak trudny, tak ciężki, 
tak długo trwa, ma tak duże negatywne konsekwencje polityczne i naj-
prawdopodobniej również ekonomiczne, że innym chętnym do exitów 
chyba się odechciało tych exitów. Pamiętam, kiedy doszło do pierwszego 
brexitowego głosowania (to było w czerwcu 2016 roku, czyli prawie 3,5 
roku temu), to wtedy Donald Trump wyraził taką nadzieję, jak sądzę – dla 
niego, że inne państwa pójdą za przykładem Wielkiej Brytanii. No jakoś 
tych chętnych nie widzę. Mało tego – widzę, że formacje populistyczne 
raczej wyciszają taki ton mocno eurosceptyczny. W tej chwili mało która 
formacja populistyczna mówi jawnie o wyjściu z UE.

Jan Tombiński
To prawda. Brexit spowodował skok poparcia dla członkostwa w UE 

do poziomu, jakiego nie było od upadku muru berlińskiego i końca zim-
nej wojny. 68 proc. obywateli mniej więcej średnio w Europie wypowiada 
się za członkostwem w UE, nawet w tych krajach, o których myślano, że 
będą najbardziej skłonne do pójścia drogą brytyjską, jak Holandia, to 
poparcie skoczyło do najwyższego poziomu. Ale to jest chwilowy skok. 
Dopiero po czasie będziemy w stanie określić, na ile ta sytuacja brytyjska 
wpłynęła na generalne poczucie przynależności do wspólnoty, a jakie 
mogą nastąpić kryzysy, które jeszcze wzmocnią tendencje odśrodkowe. 
Przed chwilą na poprzednim panelu była mowa o Turcji i ewentualnym 
następnym kryzysie imigracyjnym. Możemy sobie wyobrazić, że to bę-
dzie jakiś kolejny problem, z którym będziemy się musieli w 27 krajów 
zmierzyć, z konsekwencjami bardzo różnymi dla myślenia o tym, co jest 
wspólnotą, a co nie jest wspólnotą i kto w tej wspólnocie ponosi odpo-
wiedzialność.

Niestety wyjście Wielkiej Brytanii z UE dokłada się do mozaiki bie-
gunów odśrodkowych UE. Co będzie konsekwencją polityki brytyjskiej 
po wyjściu. Wielka Brytania będzie musiała swoją międzynarodową 
pozycję budować w opozycji do UE. Logika mentalna, psychologiczna 
wyjścia jest taka, że Wielka Brytania będzie musiała pokazywać wszyst-
kim, którzy są jej partnerami: „My już nie jesteśmy w UE, my możemy 
dla was tworzyć lepszego partnera niż UE”. Taka będzie polityka logicz-
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no-psychologiczna wyjścia. Czyli oprócz znanych wyzwań, jakie mamy, 
od Rosji począwszy, przez Turcję, południe Morza Śródziemnego, do-
chodzi jeszcze kolejny biegun, który może wzmacniać wraz ze Stanami 
Zjednoczonymi, jeżeli utrzyma się tam tendencja, działania przeciwko 
jedności europejskiej.

Ja widzę więcej zagrożeń niż pozytywów.

Mairead McGuinness
Jeśli mogę, jeszcze dodam, kwestia różnicy, jeśli chodzi o relacje Irlan-

dia–Unia a Wielka Brytania–Unia. My jesteśmy małym krajem, Irlandia 
naturalnie. Chcemy być w większej grupie krajów. Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że wartością jest to, żeby siedzieć przy stole podczas dyskusji z in-
nymi. Dyskusja przy stole z większymi krajami nie zawsze jest łatwa, ale 
chcemy być obecni, to jest ważne dla nas. Wydaje mi się, że w ramach 
referendum rzeczywiście niestety sprawa migracji była podkreślana i być 
może był to argument, który niektórzy stosowali rzeczywiście mocno, 
a niektórzy z tego powodu głosowali za wyjściem Wielkiej Brytanii. Ale 
teraz myślę, że coraz więcej obywateli krajów unijnych zdaje sobie sprawę 
z potrzeby współpracy. Tak jak była mowa wcześniej, myślę że rzeczywi-
ście mamy może taki normalny, ludzki instynkt, że w obliczu problemów 
uciekamy do domu i zamykamy drzwi i okna, prawda? Natomiast teraz 
trochę bardziej zdajemy sobie sprawę, że nie jest to właściwe rozwią-
zanie. Ważne jest to, aby rozmawiać z innymi, aby nie uciekać, aby nie 
zamykać się w ramach granic domowych czy krajowych. Wiemy, że nie 
jest to dobre rozwiązanie, że nie rozwiążemy niczego, zamykając się, ale 
raczej rozmowa i obecność przy stole podczas negocjacji jest właściwym 
rozwiązaniem. Tak że teraz, jeśli chodzi o brexit i o relacje, nie mówię, że 
będzie to koniec przyjaźni między obywatelami Wielkiej Brytanii i innych 
krajów. Będziemy dalej naturalnie współpracować. Będziemy szukać tych 
dobrych rozwiązań, aby osiągnąć porozumienie, dobre dla obu stron. 
Jeszcze inne zagrożenie, które widzę, to to, że jest jeszcze tak wiele pro-
blemów, wyzwań przed nami, że ze względu na brexit nie rozmawiamy 
na inne tematy, które powinniśmy poruszać (kwestia emigracji, zmiany 
klimatyczne, itd.). Kolejną kwestią jest to, że również Kościoły mają wiele 
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do zrobienia, bo Kościoły są społecznościami, to bardzo ważne. Są mocno 
zakorzenione w społeczności lokalnej. Jak usłyszeliśmy wcześniej, spo-
łeczność żydowska jest podzielona wewnętrznie. To jest kwestia normal-
na, podziały są czymś normalnym. Ale myślę, że wszystkie społeczności 
religijne mogą odegrać tutaj wielką rolę. Ważne jest to, abyśmy sobie zdali 
sprawę z tego, że jesteśmy różni. Wiele nas dzieli, ale jesteśmy częścią 
szerszej społeczności. To jest bardzo ważne. W Parlamencie Europejskim 
jest tak wiele głosów, wiele języków, które są używane, ale jednocześnie 
widzę, że mamy poczucie pewnej wspólnoty. To jest bardzo cenne moim 
zdaniem.

Jestem Irlandką i jednocześnie Europejką. I to nie jest słabość, ale ra-
czej jakby jeszcze wzmocnienie naszej irlandzkości – europejskość. Myślę, 
że nasza tożsamość nie jest podkopywana przez europejskość, a wręcz od-
wrotnie. Ci z nas, którzy zdają sobie z tego sprawę, za mało o tym mówią, 
bo być może często dyskusje techniczne sprawiają, że nie zdajemy sobie 
sprawy czy zapominamy o tych innych wymiarach współpracy europej-
skiej. Wiemy, że sprawa referendum w ramach brexitu nie dotyczyła tylko 
kwestii gospodarczych czy politycznych, ale w dużej mierze również emo-
cjonalnych. Myślę, że teraz w Europie powinniśmy rozmawiać również na 
tym poziomie emocjonalnym – skąd idea europejska? Jak zaczął się ten 
proces integracji europejskiej? Powinniśmy starać się, aby młode poko-
lenie uczestniczyło w takiej dyskusji. Raczej jestem optymistką, myślę, że 
nowe pokolenie wiele jeszcze wniesie zmian i dobrego do naszej dyskusji. 
Udaje nam się wiele zrobić wspólnie. Udało nam się wiele osiągnąć. Są 
przed nami duże wyzwania, naturalnie, ale to, co mamy, to coś bardzo cen-
nego, co musimy chronić, a dezintegracja, podział to tragedia moim zda-
niem dla tych, którzy zakładali UE, dla ojców założycieli i innych, którzy 
realizowali działania na rzecz jej integracji. Niektórzy mówią, że kiedyś nie 
było takich gadżetów jak smartfony, ale ludzie mieli czas – czas, aby usiąść 
wspólnie, porozmawiać, dzielić się ideami, wymieniać myślami. Dzisiaj 
w polityce często mówimy „Tak, teraz, natychmiast musimy przekazywać 
informacje, musimy podejmować decyzje”. Ale refleksja, przemyślenia 
to coś, czego nam bardzo brakuje. Kiedyś było na to więcej czasu. Myślę, 
że dzisiaj powinniśmy poświęcać więcej uwagi na te kwestie. Czasem 
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staramy się szybko działać, szybko szukać jakichś rozwiązań, ale moim 
zdaniem w polityce ważne jest to, aby czasem pewne kwestie przemyśleć. 
Niektórzy chcą natychmiast reagować. Chcą mieć natychmiast szybkie 
skutki działań. Referendum w Wielkiej Brytanii często wiązało się z tymi 
tematami, które nas dzielą, nie zwracano uwagi na to, co dobre w Europie, 
a określano to, co złe; naturalnie nie zawsze było prawdą to, o czym wtedy 
mówiono. Niektórzy mówili, że głównym tematem europejskim jest to, 
aby banany były proste, a nie wykrzywione, prawda? To jest ta anegdota, 
która nigdy oczywiście nie miała nic wspólnego z prawdą.

dr Marcin Zaborowski
Tak się zastanawiam. Być może miałaś dużo racji. Ludzie często mówią 

o deficycie demokracji w Europie. Nie ma czegoś takiego moim zdaniem. 
Po prostu jest nudno. Mówcie, co chcecie o oglądaniu obrad Parlamentu, 
ale nigdy nie jest tam nudno. Człowiek ma wrażenie, że zaraz zaczną się 
czymś obrzucać. Bywa naprawdę paskudnie. To mi się może specjalnie nie 
podoba, ale ludzi przynajmniej to interesuje. Ludzie się angażują (przynaj-
mniej tak to wygląda). Może w Parlamencie Europejskim, w instytucjach 
europejskich przydałoby się więcej właśnie tego. Żeby to było bardziej 
żywe. Ludzie zrozumieliby, że tam ludziom zależy. W tym momencie sły-
szymy tylko dane statystyczne, dokumenty strategiczne, itd – to pierwsza 
kwestia. Druga – Wielka Brytania. I tutaj trochę się cofnę. Wielka Bry-
tania może się stać takim młodszym partnerem Stanów Zjednoczonych. 
I Brytyjczycy mają takie przekonanie o wyjątkowym związku ze Stanami. 
Ale to jest taka relacja jak z psem. Tak sobie pies leży na pleckach i się go 
gładzi po brzuszku, i pies – Anglia – jest przekonana, że jest fantastycz-
nie, ale to, co sobie myśli, nie ma żadnego znaczenia. Tak samo jak pies, 
tak samo cię ugryzie, jeśli go nie nakarmisz. Mówiąc szczerze tak mi się 
kojarzy. Tak to wygląda i donikąd to nie prowadzi. Jeszcze jedna rzecz – 
scenariusz całkowicie niemoralny. Gazety mówią, że coś innego się stanie. 
Wielka Brytania wspiera jakieś podatkowe raje. Mogłaby się stać takim 
wielkim rajem podatkowym. Naturalnie, siła fachowa już na miejscu jest. 
Ludzie biedni jeszcze zbiednieją, Kościół oczywiście stanie po ich stronie 
no i wtedy dopiero się zacznie ciężka sytuacja. Zarówno Kościół, jak i spo-
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łeczeństwo by wtedy ucierpiały. Ale jest to prawdziwe, istniejące ryzyko. 
Ja prosiłem o jakiś tam promyczek nadziei, co pozytywnego jest związane 
z brexitem, no ale tego zbyt wiele nie było. Pan już o tym trochę mówił, 
ale wróćmy może do tego pytania „Implikacje brexitu dla przyszłości 
integracji europejskiej” krótko mówiąc, a głównie dla tych państw, które 
są poza strefą euro (Polska do tych krajów się zalicza i wiele na to wska-
zuje, że będzie się zaliczać bardzo długo). Partia, która w Polsce rządzi, 
w czasie ostatnich wyborów europejskich prowadziła jasną kampanię na 
rzecz pozostania przy narodowej walucie. Tak że wiele na to wskazuje, że 
Polska w najbliższej przyszłości będzie poza strefą euro. Czy wraz z odej-
ściem Wielkiej Brytanii z UE będziemy mieć takie odtworzenie integracji 
europejskiej wokół strefy euro i postępującą marginalizację takich państw 
jak Polska? Czy tego się Pan spodziewa?

Jan Tombiński
Tego się nie spodziewam. Ja się tego obawiam. Nie chcę być w takiej 

niezręcznej sytuacji, żeby być tutaj recenzentem polityki polskiego rządu, 
ale dobrze pamiętam negocjacje, gdy był negocjowany tak zwany euro 
pakt, gdy powstawała strefa euro i ona uzyskiwała pewne kompetencje 
w stosunku do innych krajów. Na przełomie roku 2011 i 2012 Wielka Bry-
tania była naszym głównym sojusznikiem, żeby nie był to pakt zamknięty, 
żeby to był pakt otwarty. Żeby można było do tych krajów dołączyć, po-
nieważ już wtedy przewidywaliśmy, że za takim wydzieleniem tej strefy 
i pozwoleniem jej na to, żeby dyskutowano o kwestiach finansowych samej 
strefy euro, pójdzie koncepcja odrębnego budżetu do odrębnych instytucji 
strefy euro. To się już dzieje. Już zaczyna koncepcja odrębnego budżetu 
strefy euro być czymś realnym. Powstają instrumenty finansowe, jak prze-
ciwdziałać kryzysowi w strefie euro, które są ograniczone wyłącznie do 
grupy państw uczestniczących w tej polityce. Więc to może spowodować 
z kolei, jeżeli tak dalej spekulować na temat rozwoju politycznego, że część 
krajów, które do tej pory dalej pozostawały poza strefą euro, ale pod wzglę-
dem ekonomicznym były bardziej zintegrowane, tak jak chociażby Szwe-
cja, że dołączą do strefy euro, jeśli ona się będzie wyodrębniać i znowu 
poza strefą euro zostanie niewielka grupa krajów w Europie Środkowej, 
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w tym Polska jako największy z tych krajów, który do tej pory nie używa 
euro. Będzie to miało swoje konsekwencje finansowe i ekonomiczne także 
dla gospodarki polskiej. Jeżeli popatrzyć na konsekwencje brexitu i analizy 
robione przez brytyjskie ministerstwo dochodów i ceł, widać z obliczeń, że 
sama kwestia wypełniania nowych deklaracji celnych (czyli wyjście poza 
obszar celny europejski) będzie obciążać przedsiębiorstwa kwotą mniej 
więcej 15 mld funtów rocznie. To jest koszt realny do poniesienia przez 
gospodarkę. Czyli my możemy znaleźć się w sytuacji ponoszenia realnych 
kosztów gospodarczych pozostawania poza strefą euro.

Wokół takiego grona, które będzie się tworzyć w UE, będą powstawać 
potem kolejne polityki: polityka bezpieczeństwa, o której już wiemy, bo 
przecież budżety w dużej mierze ponoszą obciążenie związane z polityką 
bezpieczeństwa. Więc te kraje, które są w strefie euro, będą sobie narzu-
cać standardy w zakresie wydatków na bezpieczeństwo (bezpieczeństwo 
szeroko rozumiane, bo to jest bezpieczeństwo nie tylko to tak zwane twar-
de, militarne, ale także bezpieczeństwo informatyczne, bezpieczeństwo 
wewnętrzne, systemy, które będą zarządzać bezpieczeństwem, one będą 
ograniczane do grona tych krajów uczestniczących). To są realne obawy 
i bardzo bym chciał, żebyśmy w tym jako Polska, w tym całym procesie 
europejskim, uczestniczyli, żeby nie stracić tego, cośmy przez ostatnie 
30 lat nadrobili, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, technologiczny, rozwój 
także poprzez znacznie większe zintegrowanie we wspólnocie europej-
skiej, która jest czymś wzbogacającym przez sam dialog i konieczność 
zadawania sobie samemu pytania o to, kim jesteśmy, bo takie pytanie 
sobie zadajemy w gruncie rzeczy głównie w konfrontacji. Było to przed-
miotem poprzedniego panelu. Więc nie chciałbym, żebyśmy się znaleźli 
poza tym głównym nurtem polityki europejskiej, w jakim udało nam 
się w pewnym momencie uplasować i z którego można wypaść. W UE 
jednej rzeczy się nauczyłem – nic nie jest dane na zawsze. Trzeba o każde 
stanowisko, o każdą myśl, o każdy pogląd walczyć. I nie ma tak, że jedni 
mają rację wobec innych. To jest nieustanny spór racji, bo za racją jednego 
kraju stoi historyczne doświadczenie, jego kształt polityczny instytucji, 
skład społeczeństwa, doświadczenie tego społeczeństwa, mentalność tego 
społeczeństwa i trzeba w konfrontacji z innymi swoje racje przekazywać. 
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Bardzo wiele prawdy jest w takim francuskim powiedzeniu, które mówi 
„nie sztuka mieć rację, trzeba jeszcze do niej przekonać innych”. I to się 
dokonuje właśnie w konfrontacji. Mówienie samemu do siebie nie posuwa 
nas do przodu.

dr Marcin Zaborowski
Czy zakłada Pani, że integracja Unii zorientuje się na strefę euro, a inne 

państwa pozostaną zmarginalizowane?

Mairead McGuinness
Popatrzmy na to, co się stało. Ursula von der Leyen mówi o przyszłości 

Europy. Ja jestem odpowiedzialna za dialog z parlamentami krajowymi. 
Tutaj jest pewna luka, którą trzeba uzupełnić. Jeśli chodzi o kwestie eu-
ropejskie, no cóż, jest większe zainteresowanie wokół wyborów, a w par-
lamentach krajowych mocno się krytykuje UE. Również krytykują ją ci, 
którzy potem wspierają różne dyrektywy. A więc rozmawiam z parlamen-
tarzystami krajowymi, mówię im: „Powinniśmy być przyjaciółmi, a nie 
rywalami”. Teraz jest taka rywalizacja między parlamentem europejskim 
a parlamentami krajowymi. A nie sądzę, by taka rywalizacja była czymś 
dobrym, bo przecież my mamy reprezentować to, co najlepsze dla obywa-
teli. Więc to nie powinny być dwa kręgi, większy i mniejszy, w przyszłości. 
Po prostu mamy się wsłuchać w to, co dla ludzi jest ważne. Obawy, nadzie-
je i czy Europa może w obecnej formie na nie wszystkie odpowiedzieć. 
Polityka bezpieczeństwa, obronna, tutaj są podziały w UE, ale obywatele 
chcą, aby więcej się wydarzyło w tych obszarach. Natychmiast, od ręki, 
odpowiedzi nie padną. To musi potrwać. Po poszerzeniu Unia będzie mu-
siała troszeczkę ochłonąć. Podobnie będzie po brexicie. W wyniku brexitu 
rozmowa z przyjaciółmi z Wielkiej Brytanii w ostatecznym rozrachunku 
nas zbliża do siebie, a nie oddala. No bo są jakieś różne standardy, normy. 
Mówiąc szczerze, nawet biznesowo odejście od nich nie ma sensu, moim 
zdaniem. Mam nadzieję, że po trudnym okresie zacznie się ten okres 
łatwiejszy i te relacje powinny się poprawić. Nie mogę się wypowiadać 
tutaj za Polskę. Za mało wiem na temat polskiej polityki, ale to duży na-
ród, bardzo duży. Stanowi on integralną część Unii. Chciałabym, aby ten 
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kraj odgrywał ważną rolę w tym dialogu. My w tej polityce oczekujemy, 
jak powiedział ksiądz biskup, większego zaangażowania. Może nie chcia-
łabym, aby to zaangażowanie pomijało to, co się dzieje w Westminsterze, 
ale musi nas cechować pasja. Są tacy, którzy nie mają tak wielkiej pasji, 
ale musimy też ich wysłuchać. Koledzy, koleżanki z parlamentów euro-
pejskich wiedzą, że nawet w ramach parlamentu krajowego są podziały, 
ale mimo wszystko mogą jakoś razem pracować. Co się wydarzy, pytacie 
mnie? Nie wiem. Wiemy jednakże, że ojcowie założyciele, a być może 
matki założycielki, wykonali, wykonały pewną pracę i potrzebne jest tutaj 
przywództwo, budżet.

Janie, zwracam się tu do posła Jana Olbrychta, być może Pan odniesie 
się do kwestii budżetu? Tutaj jest coś, co mnie martwi. W państwach 
członkowskich nastąpiła taka zmiana: chcą, aby Europa zrobiła więcej, ale 
ludzie nie chcą za to płacić. To stanowi poważny problem. Bardzo szybko 
i poważnie w wyniku tego ucierpimy, zwłaszcza w okresie ram finanso-
wych. Timmermans mówił o różnych kwestiach, w tym klimatycznych, 
ale tutaj potrzebne są pieniądze. Państwa członkowskie chcą zatrzymać 
więcej pieniędzy dla siebie, a nie chcą partycypować w budżecie solidar-
nym. No i to może oznaczać poważne kłopoty i tutaj musimy na ten temat 
porozmawiać w państwach członkowskich. Dwa lata temu usłyszeliśmy, 
że Irlandia jest płatnikiem netto i powinna partycypować w jeszcze więk-
szym stopniu w budżecie. Chcemy więcej, ale też jesteśmy gotowi więcej 
zapłacić. Jak mówię wyborcom, że jesteśmy płatnikiem netto, to oni są 
zszokowani. Byli przekonani, że zawsze będziemy wyjmować z tej kasy, 
a nie płacić. I dobrze powiedzieć „moment, kiedyś potrzebowaliśmy i było 
nam dane, a teraz powinniśmy się wykazać solidarnością wobec innych, 
którzy są w innej sytuacji”. To jest polityka i polityka niełatwa. Parlament 
Europejski musi tutaj odegrać rolę przywódczą, ale ta dyskusja musi się 
rozgrywać na różnych poziomach. Nawet na poziomie parafii, nie tylko 
parlamentu. Równocześnie są tacy gracze globalni, którzy wolą Unię słabą. 
Są też tacy w Wielkiej Brytanii, którzy wspierali brexit i chcą Europy słabej. 
Więcej – chcieliby, aby Europa nie istniała. Nie możemy pozwolić, aby się 
stało tak, jak oni sobie tego życzą.
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dr Marcin Zaborowski
Wyczerpałem już listę moich pytań. Zapraszam do udziału w dyskusji. 

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi, sugestie, to bardzo proszę się zgłosić. 
Może zacznę od pana Jana Olbrychta.

dr Jan Olbrycht
Jeżeli można, to dwa słowa krótkiego komentarza do tego co powie-

działa Mairead. Dwa komentarze w sumie. Michel Barnier rozmawiał 
z Nigelem Farage’em: „Jak sądzisz, jaka będzie przyszłość po brexicie?”. 
Dla nas prosta: nie będzie Europy. Nie będzie UE. I to jest typowe my-
ślenie. Kolejna rzecz to pieniądze. Tutaj trudna sprawa. Brytyjczycy nie 
płacą tyle, ile im się wydaje, ile się ludziom wydaje. Ponieważ oni mają 
ten rabat brytyjski. 17 miliardów powinni płacić, a oni płacą 11. Dostają 
5 czy 6. Ta różnica nie wynosi więc 17, tylko 5 czy 6 miliardów. A zatem 
Brytyjczykom mówi się, że płacą dużo więcej, niż płacą rzeczywiście. 
Kolejna rzecz: czy będziemy pracować nad kolejnym budżetem? Nie. Już 
teraz nie uwzględniamy składki brytyjskiej, bo nie wiemy, co się wydarzy, 
prawda? Pan ambasador powiedział, że na dobrą sprawę nie wiemy, jakie 
będzie jutro i nie zakładamy, że Brytyjczycy się do budżetu przyczynią. Ale 
mimo wszystko pracujemy nad przyszłością Europy i to jest bardzo ważne.

Głos z sali
Reprezentuję Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-

szawie. Jeśli Państwo pozwolą, to powiem kilka słów w języku polskim. 
Przekonała nas pani wiceprzewodnicząca PE, że „miękka” granica w Irlan-
dii jest niezwykle istotna dla zachowania pokoju w Europie i chyba sama 
idea wspólnoty europejskiej mogła się zrodzić po doświadczeniu II wojny 
światowej, po przeżyciu tego traumatycznego momentu. Jeżeli nastąpiło 
to pojednanie między Niemcami a Francją.

Moje pytanie jest następujące: Jak to możliwe, że w tym przypadku nie 
potrafiliśmy przekonać przyjaciół z Wielkiej Brytanii, że to jest sprawa nie-
zwykle istotna dla zachowania pokoju w Europie, pokoju, który już dzięki 
Bogu trwa niemal 80 lat, i jest chyba jednym z najważniejszych osiągnięć 
Europejczyków? Możemy krytykować różne rzeczy w Europie, ale to jest 



97

bezsprzecznie najważniejsza rzecz. W całym świecie trwa wojna w kawał-
kach, mówi Ojciec Święty. Natomiast my jeszcze mamy to szczęście, że 
żyjemy w pokoju. I teraz ta wizja, która może się stać, jeżeli brexit nastąpi. 
Zawirowanie na tej granicy. A nie wiadomo, co się stanie. Dlaczego Pań-
stwo nie byli w stanie przekonać naszych przyjaciół z Wielkiej Brytanii?

Philipp Charwath, konsul generalny Republiki Austrii w Krakowie
Jestem nowym austriackim konsulem generalnym tu, w Krakowie. 

Polityki, które doprowadziły do tego „rozwodu”, były to polityki krajowe. 
Warto mieć w pamięci, że przez 40 lat brytyjscy premierzy osiągali coś 
w opozycji do Brukseli. Osiągnięciami nazywali stanowiska forsowane 
w sposób bezwzględny często w kontrze do Brukseli. W końcu to się ob-
róciło przeciwko nam. Również nasze rządy tutaj zgrzeszyły. Za każdym 
razem, kiedy coś się złego stało, to była wina Brukseli. Gdy był sukces, to 
był sukces rządu państwa członkowskiego. Naturalnie to sama Unia ucier-
pi tutaj najbardziej, bo Wielka Brytania cały czas jest potęgą, jeśli chodzi 
o politykę zagraniczną. Ma największą armię w Unii. To my, reszta UE, 
my najbardziej stracimy na brexicie.

bp William Kenney
Bardzo dla mnie ważne tematy. Kwestia pokoju w Wielkiej Brytanii. 

Wiele spraw, musimy na nie tutaj zwrócić uwagę. Po pierwsze kwestia 
Irlandii historycznie jest sporym problemem dla Brytyjczyków. Zgadzamy 
się, prawda? Nie jest problemem dla Kościoła katolickiego w Irlandii lub 
w Walii, bo Kościół katolicki i w Irlandii, i w Walii został stworzony w du-
żej mierze dzięki Irlandczykom, bardzo biednym Irlandczykom, którzy 
z Irlandii przyjechali w latach 40. XX wieku do Wielkiej Brytanii podczas 
wielkiego głodu. Tak że w zasadzie mogę powiedzieć, że jesteśmy po tej 
samej stronie w ramach tego sporu. Ja sam jestem Brytyjczykiem, ale wte-
dy, kiedy były protesty, to często były śpiewane jakieś irlandzkie piosenki 
i to w zasadzie ta tożsamość i ta historia, którą doskonale pamiętamy. No 
cóż, gdyby brytyjski ambasador był tutaj, nie zgadzałby się ze mną – no to 
może się nie zgadzać. Dalej kwestie między religiami i spory między kato-
licyzmem i protestantyzmem. To problem również w tych relacjach. Bry-
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tyjczycy mówią „Niech ci katolicy z Irlandii sobie pójdą w swoją stronę, 
nie chcemy z nimi mieć nic wspólnego”. Dalej kwestia przeszłości, kwestia 
na przykład wojny, pierwszej, drugiej. Różnica również w postrzeganiu, 
jeśli chodzi o Wielką Brytanię i Europę kontynentalną. Wielka Brytania od 
roku 1066 roku nie została podbita przez zewnętrzne siły, prawda, o tym 
wiemy. Tak że doświadczenie wojny jest zupełnie inne niż w przypadku 
tych krajów, które zostały poddane inwazji obcych sił.

dr Marcin Zaborowski
Dziękuję bardzo. Na tym etapie jesteśmy zmuszeni zakończyć. Cóż, 

takie są wymogi czasowe tego rodzaju debat. Trzeba ich przestrzegać jak 
procedur w PE. Jeśli jeszcze ktoś jest zainteresowany dokończeniem roz-
mowy, to proszę bardzo, ale w kuluarach. Zapraszam, a po przerwie roz-
poczynamy kolejny panel.



III sesja panelowa

POPULIZM W EUROPIE 
– RELACJE MIĘDZY ELITAMI 

A OBYWATELAMI

Debata

Ivo Belet, były poseł do Parlamentu Europejskiego
dr Marcin Zaborowski, Uczelnia Łazarskiego
prof. Vaja Vardidze, rektor Uniwersytetu Sulkhan-Saba Orbeliani w Tbilisi

Moderacja

ks. Kazimierz Sowa, publicysta
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ks. Kazimierz Sowa
Bardzo serdecznie Państwa witam na tej ostatniej naszej popołudnio-

wej sesji. Temat „Populizm w Europie – relacje między elitami a obywate-
lami” wydaje się tematem rzeką, jeśli nie jakimś bardzo głębokim morzem. 
Zaraz się przekonamy – mam nadzieję z udziałem naszych gości paneli-
stów – czy ten populizm jest Hydrą, której ciągle odrasta kolejna głowa, 
chociaż wszyscy robią wiele, żeby te głowy Hydrze ściąć.

Nasza debata będzie przebiegała głównie w języku polskim, a to dla-
tego, że pan Vaja Vardidze, który jest naszym gościem, jest absolwentem 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a obecnie rektorem Uniwersytetu 
Katolickiego w Tbilisi – jedynej uczelni o takim charakterze na Kaukazie, 
i świetnie mówi po polsku. Żartowaliśmy sobie trochę w przerwie, że 
prof. Vardidze jest rektorem najdalej wysuniętego na wschód uniwersytetu 
katolickiego, ponieważ następny uniwersytet jest dopiero w Tokio – Uni-
wersytet Sofia, jezuicki. Pan profesor jest absolwentem KUL, ale jest także 
stypendystą i prowadził badania naukowe na uniwersytetach w Stanach 
Zjednoczonych i w Niemczech. Związany jest także z naszym krajem 
choćby dlatego, że wielokrotnie na KUL, na Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie Papieskim 
w Krakowie prowadził zajęcia. Jest teologiem, ale również ekspertem w za-
kresie tego, co dzisiaj się nazywa po prostu polityką, czyli politologiem. 
Politologiem jest także Marcin Zaborowski – absolwent Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie Marcinie, ma Pan za sobą też 
krótki epizod urzędniczy: kiedyś w latach 90. pracownik w jednym z mi-
nisterstw, kiedy tworzyła się nasza Polska demokratyczna rzeczywistość, 
ale potem Marcin Zaborowski poszedł w politykę w nieco innym zakresie. 
Był i jest wciąż człowiekiem, który zajmuje się refleksją nad procesami 
politycznymi, między innymi w roku 2010 został dyrektorem Polskiego 
Instytutu Spraw Międzynarodowych. Tę funkcję pełnił do roku 2015. Jest 
także członkiem Slovak Atlantic Commission. Prowadzi badania naukowe 
i publikacje zarówno w Polsce, jak i na uniwersytetach w Wielkiej Bry-
tanii. I trzeci nasz gość: były deputowany do Parlamentu Europejskiego 
Ivo Belet, który jest z wykształcenia dziennikarzem. Był dziennikarzem 
flamandzkiego radia publicznego i flamandzkiej telewizji. Prowadził co-
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tygodniowy program poświęcony polityce. Potem, jak już wspomniałem, 
w roku 2004 został deputowanym do PE. Tę funkcję pełnił do 2019 r. Tyle 
tytułem prezentacji naszych gości.

Panowie, chciałbym zacząć od postawienia pytania, które wydaje się 
pytaniem bardzo podstawowym i bardzo fundamentalnym, także jeśli 
dyskutujemy o takich procesach i zjawiskach, do jakich należy populizm. 
Zresztą ten temat pojawił się już i w wykładzie księdza arcybiskupa Rysia, 
pojawił się także w dyskusji, która miała miejsce podczas pierwszej popo-
łudniowej sesji. Czy rzeczywiście mamy zawsze do czynienia, kiedy mówi-
my o populizmie, z konfliktem między elitami a ludem? Czy rzeczywiście 
jest tak, że populizm wyrasta tylko wtedy, kiedy dochodzi do rozdźwięku, 
kiedy liderzy opinii, tak zwane elity, elity polityczne, elity w biznesie, elity 
społeczne rozmijają się z takim właśnie oczekiwaniem, które jest gdzieś 
głęboko artykułowane bądź po prostu tkwi w takim myśleniu demos, tych, 
którzy głosują, tych, którzy swoich przedstawicieli wybierają i tych, którzy 
zmieniają rządy. Jak to jest właśnie z perspektywy Europy Zachodniej? 
Panie Eurodeputowany, bardzo prosimy o refleksję.

Ivo Belet
Witam Państwa, bardzo dziękuję Janowi i innym organizatorom za 

zaproszenie do tego pięknego miasta. Mam nadzieję, że zdołamy znaleźć 
nieco czasu, aby zwiedzić miasto. Dziękuję za pytanie, księże. A więc, 
samo słowo „elita” – ja siebie za członka elity nie uważam. Oczywiście od 
kilkunastu lat jestem w Parlamencie Europejskim i równocześnie byłem 
nie tylko parlamentarzystą europejskim, ale również radnym, byłem czę-
ścią takiej rady lokalnej. Nie jestem częścią tej bańki brukselskiej. Stąpam 
mocno po ziemi i staram się, żeby tak nadal było. Oczywiście w Brukseli, 
w Strasburgu cały czas o tym się mówi. Taka konferencja ma być zorgani-
zowana przez nową prezydencję. Ale kolejna rzecz to codzienne obawy, 
kwestie poruszające ludzi na ulicy. A więc nie uważam siebie za przedsta-
wiciela elity. Ale rozumiem, o co ksiądz pyta, ponieważ populistycznym 
podejściem jest stwierdzenie, że to jest lud kontra elita, lud kontra Brukse-
la, że to oni nie bronią naszych interesów, interesów ludu. Ale nie musi tak 
być. Pod tym względem nie musimy przychylać się do zdania populistów. 
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I najlepiej będę mógł odpowiedzieć na pytanie w sposób następujący: 
w niedzielę wasz kraj będzie miał wybory. Jeszcze dzisiaj chyba możemy 
o tym mówić. Możemy porozmawiać też o populizmie w Polsce, chociaż 
jest to kwestia bardzo drażliwa. Zadaniem polityków jest pokazać drogę, 
a nie podążać za elektoratem. To politycy mają wskazać kierunek, mają 
wskazać drogę. To jest antypopulizm, tak bym to ujął.

Przekonany jestem, że są tacy politycy, którzy tak robią. Oni podejmują 
decyzję – do tego potrzebna jest odwaga. Oczywiście decyzje w spra-
wach, o które ludzie się martwią. I tacy politycy mogą wygrać wybory, 
wbrew pewnym trendom. O co ludzie się martwią? Czym się przejmują? 
Przygotowując się, przyjrzałem się konsultacjom obywatelskim. To jest 
taki dokument unijny, dosyć niedawny, świeży. Dotyczy migracji, polityki 
środowiskowej, jakości powietrza, którym oddychamy, ale również jest 
tam uwzględniona ochrona społeczna, zmiany klimatu – to zawsze wraca. 
My, politycy na różnych szczeblach, lokalnym, krajowym, czy unijnym, 
kiedy pokazujemy, że mamy odwagę, aby tymi problemami się zająć, od-
powiedzieć na nie, wtedy moim zdaniem jesteśmy w stanie pokonać tych 
tak zwanych populistów. Dwa krótkie przykłady: kwestie fiskalne i nie-
sprawiedliwość, i równość. Mówimy o lepszej sprawiedliwości fiskalnej, 
ale jest taka zasada jednomyślności. Trzeba się tej zasady pozbyć. Ludzie 
widzą, że Google, Apple, Amazon, Facebook i inne firmy tego typu nie 
płacą odpowiednich podatków. Wszyscy inni muszą to robić. Jak my nie 
zapłacimy, to nałożona zostanie kara finansowa. A więc chodzi o spra-
wiedliwość podatkową i to Europa musi się tym zająć, bo to jest kwestia 
ponadnarodowa. Musimy tę kwestię rozwiązać. Jestem przekonany, że 
możemy odzyskać zaufanie ludzi. Również tych, którzy głosują na partie 
populistyczne. Podobnie jest w przypadku zmian klimatu. To jest trudna 
sprawa, trudna kwestia. Pamiętajmy jednakże, że mówimy tutaj o kwe-
stii nie tylko klimatycznej, ale społecznej. Musimy ludzi chronić, tak aby 
wszystko się ułożyło, nawet jeśli trzeba inwestować w nowe rzeczy, praw-
da? Musimy pamiętać, żeby nikt nie został w tyle. A więc potrzebna jest 
taka zmiana społeczna. To część polityki klimatycznej. I to jest wykonalne. 
Musimy tym się zająć i wtedy będziemy mogli odzyskać głosy ludzi. Rów-
nież wygrać z populistami.
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ks. Kazimierz Sowa
Chciałbym nawiązać do takiego tweetu, który pojawił się tydzień temu, 

kiedy odbyło się spotkanie, audiencja Donalda Tuska u papieża Fran-
ciszka. I potem na Twitterze prezydent Rady Europejskiej napisał tak: 
„Z papieżem Franciszkiem rozmawialiśmy o różnicy między populizmem 
a popularyzmem. Odróżniając tym samym politykę zadowalania ludzi od 
polityki dla ludu. Kluczowe pytanie dla europejskich, chrześcijańskich 
demokratów”. Czy uważa Pan, że rzeczywiście to jest kluczowe pytanie 
dla polityków? Odróżnianie tego, co jest schlebianiem, tego, czego ludzie 
oczekują, próba odgadywania, czego chcą w polityce, w sprawach gospo-
darczych, ekonomicznych, społecznych, czy też tworzenie i robienie takiej 
polityki, która ma być dla ludu, to znaczy „my wam powiemy, co dla was 
jest dobre”. Bo często chyba tak politycy są odbierani. Nie twierdzę, że mają 
takie intencje. Uważam, że czasem takie intencje polityków są też dobre. 
Ale trochę tak to wygląda z perspektywy również debaty politycznej, którą 
mamy w ostatnich dniach, godzinach w Polsce przed wyborami. Jak Pan 
zauważył, przykłady można byłoby tutaj mnożyć.

Ivo Belet
Bardzo ciekawa uwaga, stwierdzenie, które przedstawia przewodniczą-

cy Rady, kiedy to miał audiencję u papieża i rozróżnił te pojęcia. Z jed-
nej strony populizm, a z drugiej strony popularyzm. Populizm, to tak, 
jak usłyszeliśmy, chodzi tu o schlebianie ludziom, czyli kiedy idziemy 
za nimi, kiedy komuś brakuje odwagi, aby pokazać drogę samemu. Po 
prostu chodzi o to, aby komuś schlebiać. Popularyzm, jak zostało to ujęte, 
bo tak określił to Donald Tusk, jest czymś zupełnie odmiennym. I tutaj 
oczywiście chodzi o interes ludzi. Ale popularyzm jest czymś innym od 
populizmu. Chodzi o to, by być razem z ludźmi, bronić ich interesów, 
ale wykazując się odwagą, pokazując im drogę. Bo czasem stoimy przed 
trudnymi wyborami, prawda? To są kwestie podatkowe, problemy zwią-
zane z migracją, wszystkie takie drażliwe sprawy w Polsce, ale również 
w Belgii. To kraj, który znam najlepiej. Zawsze jest trudno, prawda? Trzeba 
wykazać się odwagą przy takim wyborze. I zawsze trzeba przekazywać in-
formacje, komunikować się, tłumaczyć. Zanim kolega wszedł w politykę, 
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był w mediach. I trzeba sprzedać tę odważną politykę, ale najpierw trzeba 
być skutecznym komunikatorem. Umieć komunikować się. Musimy te 
pomysły odpowiednio sprzedać. Tak żeby pokazać ludziom, że jest to 
coś słusznego. Trzeba pokazać właściwą drogę, bronić interesu ludzi, ale 
jednocześnie mówić, co robimy i mówić tak, aby ludzie to zrozumieli. To 
bardzo ważna część tej kwestii.

ks. Kazimierz Sowa
Zapytam teraz o kontekst historyczny. Czy nie jest czasem tak, że 

mamy do czynienia z populizmem, który przychodzi jak taka cykliczna 
choroba. Nawiedza nas, doświadcza, uodparniamy się na to, co ta choro-
ba przyniosła, idziemy po rozum do głowy, zaczynamy naprawiać to, co 
często populiści psują, a niestety równie często niszczą, no i czekamy do 
kolejnego jakiegoś cyklu. Pan się zajmuje też spojrzeniem takim trochę 
historycznym. Czy taka teza jest uprawniona, że to jest coś w rodzaju cy-
klicznego zjawiska politycznego i właśnie, czy to jest zjawisko z kategorii 
praktyki politycznej, czy też jakiejś ideologii?

dr Marcin Zaborowski
To jest teza dosyć optymistyczna. Bo to znaczy, że jak fala przychodzi, 

to też fala odchodzi, i że w związku z tym niewiele musimy zrobić, bo 
ona sama w pewnym sensie jakoś sobie odejdzie. Ja uważam, że należy 
poważnie rozróżnić pomiędzy populizmem, z którym mamy do czynie-
nia w świecie zachodnim dzisiaj, a przedwojennym faszyzmem. To dwa 
różne zjawiska. Myślę, że próby stawiania znaku równości między nimi to 
niezrozumienie dzisiejszego populizmu, który niekoniecznie jest antyde-
mokratyczny. Jest antyliberalny, ale niekoniecznie jest antydemokratyczny. 
Więc trudno nam go będzie zrozumieć, jeżeli po prostu sprowadzimy to 
do faszyzmu. Łatwo jest wtedy taki populizm krytykować. Publicystycznie 
to się świetnie przebija. Też porządkuje rzeczywistość, ale tak naprawdę 
mówimy o zjawisku moim zdaniem bardzo odmiennym. Uważam, że 
mamy do czynienia z bardzo głębokim kryzysem modelu liberalno-de-
mokratycznego, który jest powszechny. Praktycznie dotyka cały świat 
zachodni. Bez poważnej analizy źródeł tego kryzysu będziemy widzieć 
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pogłębianie się atrakcyjności takiego alternatywnego podejścia, populi-
stycznego podejścia do polityki. A póki co, to jednak formacje liberalno-
-demokratyczne nie odnajdują głosu, w którym potrafiłyby przedstawić 
elektoratowi równie atrakcyjną propozycję. Taką, która by rezonowała, 
w jakiś sposób brała pod uwagę lęki istniejące w społeczeństwie, która 
brałaby pod uwagę problemy natury gospodarczej, tożsamościowej i tak 
dalej. Więc nie ma tutaj w tym momencie w modelu liberalno-demokra-
tycznym czegoś porywającego. A populiści są w tej chwili na fali wzno-
szącej się, bo dają konkretne propozycje dotyczące imigracji, globalizacji, 
deprywacji ekonomicznej, itd. Mają odpowiedzi. One mogą być błędnymi 
odpowiedziami, ale pochylają się nad tą częścią społeczeństwa, która nie 
odnajduje się w dzisiejszej rzeczywistości.

ks. Kazimierz Sowa
To jeszcze dopytam, bo może nieprecyzyjnie zaprezentowałem tę tezę. 

Nie tyle chodzi mi o przypływ – odpływ, tylko raczej o chorobę (jak wiado-
mo czasem niektóre choroby kończą się śmiercią), więc w tym przypadku 
skorygowałbym to swoje pytanie. Czy właśnie populizm nie doprowa-
dzi do sytuacji, w której dojdzie do jakiegoś pewnego dramatycznego 
momentu i tutaj Pan mówi o kryzysie liberalnej demokracji. Generalnie 
w ogóle populiści wykorzystują znakomicie wszystkie metody i wszystkie 
możliwości, które daje demokracja. Wolność słowa, szeroka obecność, 
pewna troska społeczna. Może wynika to z tego, że nie tyle formułują 
jakieś łatwiejsze do przyjęcia tezy, co mają po prostu lepszy słuch spo-
łeczny. Po drugiej stronie mamy do czynienia często z politykami, którzy 
stawiają nawet bardzo racjonalne pytania, próbują na nie także znajdywać 
odpowiedzi, ale to jest wszystko bardzo skostniałe i wydaje mi się, że to, 
czego mogliśmy się tutaj nauczyć, patrząc na różne zjawiska polityczne 
w ostatnim czasie, to to, że populizm stracił taki polityczny kolor. To 
ciekawe, Pan się odwołał tutaj do tego częstego w debacie historycznej 
mówienia o tym, że naziści byli populistami, tak? No trochę inaczej to 
było we Włoszech, trochę inaczej w Niemczech. Jasne, ale po lewicowej 
stronie populizm był, że tak powiem, wykorzystywany jako pewnego ro-
dzaju droga do głoszenia i do osiągania pewnych celów politycznych. 
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I to jest pytanie, czy nie jest tak, że populiści mają po prostu lepszy słuch 
społeczny. Te propozycje, te recepty na rozwiązanie problemów społecz-
nych są często bardzo krótkoterminowe. To znaczy są nastawione na to, 
żeby wygrać i w miarę utrzymać bezpiecznie tę władzę. Przynajmniej 
takie jest doświadczenie jeszcze wciąż w Europie, bo nasza konferencja 
jest konferencją poświęconą przyszłości Europy, więc tak też na to patrz-
my. Czy trochę w tym kierunku brakuje po stronie i polityków, ale także 
i publicystów, mediów, po stronie liderów opinii po prostu takiej otwartej 
debaty i nawet przyznania się – tak, słynny artykuł sprzed czterech lat 
„Byliśmy głupi” w „Gazecie Wyborczej”, który punktował wszystkie błędy 
z ostatnich dwóch poprzednich kadencji rządów poprzedniej ekipy. Może 
to jest tak, że ludzie chcą usłyszeć od człowieka, który coś pominął albo 
czegoś nie wysłuchał do końca, że popełnił błąd?

dr Marcin Zaborowski
Tak, to jest bardzo dobry przykład tego artykułu, który został wspo-

mniany. Tutaj faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, w której elity 
i instytucje ładu liberalno-demokratycznego ludziom trochę odpłynęły. 
Proszę spojrzeć na przykład, jakie jest zaufanie do Kongresu amerykań-
skiego. W tej chwili jest na rekordowo niskim poziomie. Jakie jest zaufanie 
do narodowych parlamentów? Też na bardzo niskim poziomie. Nieste-
ty zaufanie do UE również jest na dużo niższym poziomie, niż bywało 
w przeszłości. Jeżeli chodzi o Parlament Europejski, który Państwo tutaj 
reprezentują, po raz pierwszy od wielu, wielu lat mieliśmy sytuację, że fre-
kwencja w wyborach troszeczkę poszła w górę. Ale od 1979 roku, czyli od 
pierwszych wyborów do Parlamentu Europejskiego do ostatnich wyborów 
ona systematycznie spadała. Pomimo tego, że kompetencje Parlamentu 
Europejskiego rosły. Nie było przeniesienia pomiędzy pracą Parlamentu 
Europejskiego, czy też innych instytucji, a poczuciem zaufania po stronie 
elektoratu, że te instytucje naprawdę ich reprezentują. Także powiedzmy 
sobie też szczerze, że duża część elit, która dominuje w instytucjach ładu 
liberalno-demokratycznego, w tę definicję włączam parlamenty, Kongres, 
i tak dalej, ma większy stopień na przykład poprawności politycznej niż 
średnia w społeczeństwie. Na przykład dyskurs dotyczący tego, że globa-
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lizacja jest rzeczą dobrą, w instytucjach ładu liberalno-demokratyczne-
go jest sprawą oczywistą. W dużej części społeczeństwa nie jest sprawą 
oczywistą. Stosunek do emigracji. Znowu mamy taką sytuację, w której 
naprawdę duża część społeczeństwa ma negatywny stosunek do emigracji. 
I to czasami taki bardzo, bym powiedział, radykalnie negatywny stosunek 
do emigracji. I ta część społeczeństwa czuła, że ona nie ma głosu, że nikt 
jej nie reprezentuje. Nagle się pojawia ktoś, populistyczny polityk, który 
wygłasza jeszcze bardziej radykalne treści dotyczące migracji i wtedy ta 
część czuje, że ktoś wreszcie za nas mówi, ktoś nas wreszcie reprezentuje. 
Ja w tym momencie nie widzę takiej możliwości, żeby tak, jak to wygląda, 
żeby instytucje ładu liberalno-demokratycznego nagle odnalazły ten głos. 
Na dzisiaj. Tak że póki co obawiam się, że jesteśmy w sytuacji, w której ta 
fala jeszcze nie doszła do końca.

ks. Kazimierz Sowa
Przeniesiemy się teraz na drugi kraniec europejskiego kontynentu, 

w okolice Kaukazu. Pan profesor Vaja Vardidze, rektor Uniwersytetu 
w Tbilisi. Gruzja w ostatnich latach była wielokrotnie areną bardzo powie-
działbym, nie tylko otwartej, ale bardzo emocjonalnej debaty politycznej, 
publicznej, która się u was działa. Tutaj, z perspektywy Polski, ale myślę, 
że też szerszej, europejskiej, wydaje mi się, że bardzo kibicowano właśnie 
wtedy, kiedy nagle Gruzini postanowili uporządkować swoje sprawy, wy-
korzystując do tego głos ludu, ale także potem, gdy był konflikt z Rosją. 
Europa, europejska opinia publiczna kibicowała temu, co się działo na 
ulicach, placach Tbilisi i innych miast gruzińskich. Ale potem często czy-
tałem teksty, z których nie do końca rozumiałem przebieg tej rewolucji. 
Ci, którzy zostali wyniesieni, nagle bywali znoszeni z piedestału na tych 
samych ulicach, na tych samych placach. I teraz znak zapytania: czy to 
będzie oznaczało, że nagle utracimy z punktu widzenia europejskiego 
Gruzję, Kaukaz, tamten rejon Europy i świata? Pytanie, czy może jest 
tak, że czasem patrzymy na pewne zjawiska bardzo egoistycznie? W jaki 
sposób i na jakiej podstawie jeden populizm, który nam w jakiejś mierze 
pomaga, uznajemy za dobry, a inne formy właśnie takiego „czytania myśli 
ludu” za coś, co stanowi zagrożenie?
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prof. Vaja Vardidze
Dziękuję bardzo za możliwość poruszenia tutaj tego tematu. Najpierw 

postaram się wyjaśnić procesy, jakie zachodziły w Gruzji. Trzeba wrócić do 
tego fenomenu populizmu. Powiedzieliśmy, skąd się pojawiał i co to jest, 
i na tym tle można też rozumieć, jakie procesy miały miejsce w Gruzji. To, 
co się odbywało, nie było czymś szczególnym, typowym dla wschodniej 
Gruzji, lecz były to te same charakterystyczne procesy, jakie obserwujemy 
na Zachodzie czy w Ameryce i tak dalej. Ale ja chcę zwrócić uwagę, że sam 
fenomen populizmu jest tak stary jak sama demokracja. I populizm od 
pojawienia się demokracji zawsze był i zawsze jej towarzyszył. Ale problem 
pojawia się i co jest ciekawe – sama demokracja rodzi populizm. Ponieważ 
tak populizm, jak i demokracja odwołują się do ludu. Problem jest w tym, 
że populizm dla demokracji jest jak wirus, który z jednej strony potrzebuje 
demokracji, bo bez niej nie da się go praktykować, ale z drugiej strony 
dokonuje zachwiania procesów demokratycznych. Tak ten wirus daje się 
we znaki ostatecznie również ludowi. Obserwujemy na Zachodzie i gdzie 
indziej: populizm to są pewne znaki kryzysów, różnych kryzysów, doty-
czących procesów politycznych. Dzisiaj nawet kardynał o tym wspominał, 
mówił o populizmie jako kryzysie przywódców. Tam chodziło o korupcję, 
o pojawienie się przepaści między bogatymi a biednymi. To jest również 
kryzys bardzo szczególny.

My dostrzegamy ideę rozumienia demokracji. Co to jest demokra-
cja, jak ma służyć i jak ma funkcjonować. Więc wiadomo, że demokra-
cja to nie jest pewien tylko polityczny porządek. To też nie jest kwestia 
ekonomiczna. Demokracja to jest pewna mentalność, pewna kultura, 
która obejmuje całe społeczeństwo, codzienny porządek. Populizm jest 
to również pewien kryzys przejrzystości w procesach politycznych. I ja 
chciałbym zwrócić również uwagę, że populizm jest kryzysem i znakiem 
degradacji świadomości wolnościowej, co jest w sumie charakterystyczne 
dla postmodernizmu, w którym dzisiaj żyjemy. Ale w każdym razie to jest 
proces, który charakteryzuje się sprzecznościami. Pojawienie się degra-
dacji, fragmentaryzacji świadomości, zanik przejrzystych obrazów, zanik 
ufności do ludzi i do ludzkości, estetyzacja odpowiedzialności. Widzimy 
bardzo wyraźnie, jak poczucie wolnościowe staje się coraz mniejsze. Lu-
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dzie widzą, że coraz silniejsze stają się systemy polityczno-ekonomiczne. 
Indywidualna ludzka osoba gubi się w tych systemach. I to rodzi pewien 
proces. To karmi ten populizm. W Gruzji też doświadczyliśmy takiego 
procesu, że ta władza, która przyszła, jest bardzo silna. Charakteryzowała 
się populizmem. Społeczeństwo, które wyszło z dyktatury, zaczyna uczyć 
się demokracji. I co jest problemem? Pojawia się populizm. Jest w tym 
momencie niezwykle niebezpieczny. Bo populizm zagraża demokracji. 
Populizm manipuluje pewnymi wartościami i populizm jest pierwszym 
stopniem, czyli etapem do autokracji i potem do dyktatury i tak dalej. 
Jeżeli społeczeństwo na tę chorobę dobrze reaguje, może wyzdrowieć, 
ale może też to mieć śmiertelny skutek. Dlatego bardzo ważne jest, aby 
zrozumieć, co jest w populizmie takie ciekawe, że tak dobrze funkcjonuje. 
Odwołanie do woli ludu, narodu.

ks. Kazimierz Sowa
No właśnie, to odwołanie do woli narodu, czy ludu to też jest jedna 

z cech demokracji. Na tym się też opiera, prawda? Niech demos wybierze, 
niech demos zadecyduje. Może to jest właśnie sytuacja, znowu wracam do 
tego, że często populiści budują swoją siłę też na tym, że tworzą pewnego 
rodzaju taką ekskluzywną wspólnotę. Tu nie chodzi o wspólnotę wszyst-
kich, którzy tworzą naród w państwie. Tu chodzi o tych, którzy są z nami. 
I dlatego też bardzo często populiści odwołują się do kategorii wroga. 
Zresztą to widzimy, paradoksalnie, jesteśmy w ogóle w Europie pomiędzy 
różnego rodzaju wyborami, prawda? W kilku ostatnich miesiącach, nawet 
latach kilka dużych krajów przeżyło swoje wybory polityczne i też kilka 
kryzysów. Ostatni kryzys, do którego chciałbym nawiązać, prosząc Panów 
o refleksję, na Półwyspie Apenińskim, czyli we Włoszech. Wydawało się, 
że dojdzie do upadku rządu i rozpisania nowych wyborów i nagle okazało 
się, że Ruch Pięciu Gwiazd (taki odpowiednik naszego ruchu Kukiz’15, 
powiedzmy, w polityce polskiej), doszedł do wniosku, że lepiej wiązać się 
z totalnie krytykowaną przez nich lewicą i stworzyć taki rząd przejścio-
wy, który zresztą funkcjonuje już od kilku miesięcy, niż odwołać się do 
nowych wyborów, czyli owej woli ludu, bo ta wola ludu może po prostu 
tak nakręcić spiralę szukania i wskazywania tego wroga, że sobie z tym 
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polityka włoska nie poradzi. Dlatego mówię o tym przykładzie, bo wyda-
je mi się, że my trochę w Polsce przechodzimy do porządku dziennego 
właśnie nad tym, jak umiejętnie politycy różnych kolorów politycznych 
– tu od razu zaznaczę, że nie mam na myśli tylko i wyłącznie jednej partii 
(tej, którą Państwo mają na myśli) – jak inteligentnie podrzucają katego-
rię wroga publicznego. Jak cała debata publiczna w Polsce oparta jest na 
wskazywaniu, że ktoś jest naszym wrogiem.

Paradoks polega na tym, że populiści mają ten panel swoich wrogów 
bardzo szeroki. Nawet to, że tworzą się jakieś alianse międzynarodowe, do 
końca to ich nie jednoczy. Potrafią wskazywać wroga bardzo precyzyjnie. 
A jeśli jest wróg, to musimy zewrzeć szeregi, musimy z nim walczyć. Jak 
Panowie widzą tę kategorię wroga publicznego w tej debacie (politycznej, 
publicznej), z którą mamy do czynienia w Europie?

Ivo Belet
Musze przyznać, że w dużej mierze zgadzam się z tą analizą. Jesz-

cze spróbuję dodać może kilka kwestii na temat tego wirusa populizmu. 
Nie jest to nowe zjawisko, tak stare pewnie, jak sama demokracja. Różne 
partie, ruchy, organizacje populistyczne od dawna istniały. I one szukają 
rzeczywiście wroga. Definiują takiego wroga. Starają się mobilizować oby-
wateli w działaniach przeciwko takiemu zdefiniowanemu wrogowi. Kraj, 
który znam naturalnie najlepiej – mój kraj: wiele partii, też nacjonalistycz-
nych wykorzystuje różnego typu obawy, jeśli chodzi właśnie o podejście 
nacjonalistyczne, często te obawy skierowane są właśnie w stronę kogoś 
na przykład z innego regionu (również imigrantów), jak we Włoszech.

Salvini przez jakiś czas prowadził działania, formułując właśnie kon-
cepcję takiego wroga. Ale tak jak mówię, nie jest to nic nowego. Również 
wcześniej Marcin mówił o tym, że musimy być tutaj bardzo ostrożni (my, 
jako tak zwane elity). Nie uważam, że jesteśmy elitami, ale postrzegani 
jesteśmy czasem jako elity. Tak że myślę, że musimy tutaj bardzo ostrożnie 
postępować i jednocześnie nie możemy być zbyt poprawni politycznie. 
Musimy też patrzeć na rzeczywistość, brać pod uwagę te obawy, które ist-
nieją. Czasem bardziej realne, czasem mniej, ale one istnieją i rzeczywiście 
obywatele mają pewne obawy, a naszym obowiązkiem jest im się przyglą-
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dać. Są to na przykład obawy dotyczące migracji – naszym obowiązkiem 
jest zanalizowanie, czy jest to rzeczywiste zagrożenie, ale percepcja oby-
wateli jest taka, że może to być duże zagrożenie. Nie tylko dla tożsamości 
pewnych osób czy pewnych regionów, ale jednocześnie z punktu widzenia 
ekonomicznego, socjalnego. Często imigracja jest postrzegana jako za-
grożenie i naszym obowiązkiem jest zajęcie się tym. Myślę, że sporo już 
nauczyliśmy się na przestrzeni pięciu, może dziesięciu lat. Zgadzamy się 
co do tego moim zdaniem, że musimy odnosić się do tych obaw – obaw 
obywateli. Musimy starać się ich lepiej zrozumieć. Również patrzeć jak 
gdyby z ich perspektywy – perspektywy obywateli na te obawy. Nigdy 
jednocześnie nie powinniśmy zapominać o fundamentalnych wartościach 
Unii Europejskiej. Artykuł drugi, pamiętamy, Traktatu o Unii Europej-
skiej, który mówi o praworządności, ważny zapis dotyczący Polski, ale 
i każdego innego kraju Unii również. Dalej naturalnie pluralizm mediów. 
Fundamentalne filary Unii. Tak że powinniśmy przyglądać się problemom 
w tym kontekście. Migracja na przykład, myślę, że w przeszłości Unia to 
już robiła. Nie mamy kontroli w stu procentach nad migracją, ale my-
ślę, że sytuacja dzisiaj jest zupełnie, kompletnie inna, niż była cztery czy 
pięć lat temu. Ale jednocześnie musimy wyraźnie mówić, że podstawowe 
wartości Unii nie podlegają dyskusji. Nie można korzystać z zalet rynku 
wewnętrznego (co wynika z zapisów Traktatu o UE), nie możemy być 
członkami Unii i korzystać z tego, a jednocześnie odrzucać inne elementy, 
inne podstawowe wartości Unii. Jeszcze raz podkreślam – to są wartości, 
które należy przyjąć, nie podlegają dyskusji czy w Polsce, czy na Wę-
grzech, czy w Belgii, czy w innych krajach. To są zapisy traktatowe, które 
są częścią systemu Unii. Musimy być gotowi, aby wyraźnie o tym mówić 
i komunikować właśnie te kwestie naszym obywatelom. Tak że podkre-
ślam – kwestia również komunikacji, zalety gospodarcze bycia częścią 
UE po jednej stronie, a po drugiej stronie musimy pamiętać o różnych 
wartościach podstawowych, one są ze sobą związane i nie można wybierać 
jednej części, a odrzucać drugą część. Ważne jest to, abyśmy mieli odwagę, 
aby wyraźnie mówić o tym naszym obywatelom, również rozmawiając na 
ten temat w kontekście ruchów populistycznych.
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ks. Kazimierz Sowa
Czy czasem nie jest też tak, że kiedy następuje dyskusja o tych real-

nych problemach, kiedy dwie strony zaczynają o tym mówić, to populista 
wykorzystuje okazję i ponieważ (o czym pan Marcin tutaj wspominał) 
nie ma tego gorsetu poprawności politycznej (celowo go często zrzuca), 
mówi: „Proszę bardzo, zobaczcie. To my mamy rację, oni to ukrywali. 
Dopiero wywołani przez nas muszą przyznać, że tak jest. Że emigracja jest 
problemem, że nierówności są problemem, że…” – i następuje sekwencja 
różnych wskazywań, różnych realnych problemów, tylko w taki sposób 
interpretowanych przez populistów, że one stają się areną, na której często 
racjonalne opinie, racjonalne tezy w polityce przegrywają.

Ivo Belet
Marcin Zaborowski już do tego się odnosił. Rzeczywiście w pewnych 

kwestiach, w pewnych momentach popełniamy błędy. Unia nie była goto-
wa na kryzys migracyjny w 2015 roku. Nie byliśmy gotowi na to, aby przy-
jąć milion ludzi w ciągu kilku tygodni. Unia na ten kryzys była niegotowa. 
Potrzeba było kilku lat i teraz Unia stwierdziła, że owszem, potrzebni są 
dodatkowi strażnicy graniczni, którzy będą odpowiednio zarządzać tymi 
granicami. Wspomniano o roku 2027. W tym momencie mamy nową pa-
nią komisarz, te decyzje będą szybsze, a więc ta decyzja o oddelegowaniu 
dodatkowych strażników granicznych będzie podjęta dużo szybciej. Po-
trzeba nam odwagi, by przyznać że popełniliśmy błędy. Byliśmy niegotowi. 
Rozumiemy to, przyjmujemy to do wiadomości i podejmiemy działania, 
by pozbyć się problemu nie tylko imigracji, bo jest też i nabrzmiewa kwe-
stia zmian klimatycznych, ale również kwestia społeczna, między innymi 
dumpingu społecznego. To już zupełnie zresztą inna rzecz. Teraz staramy 
się przedstawić rozwiązania. Stawiamy im czoło i przyjmujemy do wiado-
mości uzasadnione obawy obywateli.

ks. Kazimierz Sowa
Kogo populiści wskazują jako politycznych przeciwników w obszarze 

geograficznym, z którego pochodzi prof. Vardidze? Bo wydaje mi się, że 
takie tematy jak imigracja czy wiele problemów związanych z tematem 
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choćby zmian klimatycznych w Europie dużo mniej tam rezonuje, dużo 
słabiej brzmią te problemy.

prof. Vaja Vardidze
Populiści uważają, że kto nie jest z nami, to jest przeciw nam. Taka jest 

ich logika. Ponieważ oni rzeczywistość malują w kolorach czarno-białych. 
Problem polega na tym, że współczesny świat stał taki kompleksowy, taki 
rozbudowany, taki nieprzejrzysty, że człowiek traci poczucie, że panuje 
nad tym wszystkim. Nie wie, jak reagować. I populiści właśnie – korzysta-
jąc z tej sytuacji, że oni upraszczają – dają bardzo łatwe recepty dla takich 
problemów i przez to przekonują ludzi. Bo przeciętny obywatel nie jest 
ekspertem w procesach migracyjnych, ale potrzebuje pewnej gwarancji, 
spokoju, rozwoju i tak dalej. Więc problemem populistów jest to, że oni 
nie służą idei demokracji, lecz służą swojej władzy. Oni dla władzy są. 
Ideą demokracji nie jest to, żeby ktoś nad kimś panował, czy żeby lud 
prowadził swoją demokrację, lecz ideą demokracji jest prowadzenie pro-
cesu politycznego, aby mieć jak najlepszy skutek. Bo świat mówi, że nie 
wymyśli lepszego systemu politycznego niż demokracja. Demokracja nie 
jest ratunkiem świata i problemów. Demokracja to jest forma, to sposób 
rozwiązania problemów. To jest pewien mechanizm, który musi być za-
wsze dobrze używany i ukształtowany, aby ten mechanizm swoją funkcję 
spełniał. Ja na początku wspominałem, że demokracja w pewnym sensie 
nosi w sobie aporię – wewnętrzną sprzeczność. Dlatego mówimy, że de-
mokracja potrzebuje permanentnej pracy nad sobą, nie że już osiągnęli-
śmy demokrację i to automatycznie, mechanicznie będzie się rozwijało. No 
właśnie problemem jest to, że populiści nie służą tej idei demokracji, lecz 
populiści służą swojej władzy. A jaka słodka jest władza (w sensie poczucie 
swojej wolności, takie poczucie nieograniczoności). I potem trudno jest 
powiedzieć, że nie. A mieć demokrację znaczy być w stanie oddać władzę.

ks. Kazimierz Sowa
Brzmi to… no zobaczymy, czy… optymistycznie. Przekonamy się. Pa-

nie Marcinie, w korespondencji przed konferencją zwrócił Pan uwagę 
na pewien ciekawy aspekt, że u nas w Polsce, także i na Węgrzech, może 
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jeszcze moglibyśmy znaleźć kilka krajów z naszego obszaru europejskiego, 
aktywność i atrakcyjność populistów została zbudowana też na tym, co 
można określić jako zjawisko niedokończonej transformacji, a także pew-
nego rodzaju słabość instytucji, które miały stanowić podwaliny i te stałe 
fundamenty ładu demokratycznego zbudowanego, czy budowanego przez 
te pierwsze ćwierć wieku, czy dwadzieścia lat, dwadzieścia pięć lat ustroju 
demokratycznego. Czy rzeczywiście to populiści wykorzystali w polskiej 
polityce tę okazję, jaką była niedokończona transformacja? Może jest wła-
śnie tak, że myśmy po prostu uśpili się trochę tym, że przyjęcie do NATO, 
przyjęcie do Unii, wszystkie cechy wolnego świata, wolne media, wolność 
działalności gospodarczej i tak dalej, no rośniemy w siłę, ludziom żyje się 
dostatniej, potem okazuje się, że nie wszystkim… i nagle rozczarowanie, 
ktoś nas nie tylko że nie rozumie, ktoś wykorzystuje to, że ta transformacja 
została niedokończona i na niej buduje swój własny system. Na Węgrzech 
widać to jeszcze bardziej wyraźnie niż w Polsce.

dr Marcin Zaborowski
Dziękuję za pytanie. Wydaje mi się, że tutaj w istocie należy rozróż-

nić ten inny kontekst, w którym dochodzi do zjawisk i wzrostu formacji 
populistycznych, jest to mimo wszystko czymś innym w Stanach Zjedno-
czonych czy w Europie Zachodniej, gdzie mamy do czynienia z ugrunto-
wanymi instytucjami strzegącymi ładu liberalno-demokratycznego i one 
raczej nie są podważane. Na przykład premier brytyjski musiał się zgo-
dzić z orzeczeniem Sądu Najwyższego, a nie określił Sądu Najwyższego 
mianem ekskomunistów i faszystów, tylko po prostu musiał przyjąć do 
wiadomości, że taka, a nie inna była decyzja Sądu Najwyższego. I Parla-
ment wrócił do pracy. W państwach, które mają niedokończoną transfor-
mację, jest niestety też pokusa po stronie popularnych formacji populi-
stycznych, żeby osłabiać instytucje ładu liberalno-demokratycznego i nie 
można wykluczyć tego, że one się nie obronią. Mogą się nie obronić, bo 
po prostu jeszcze bardzo słabo funkcjonują w kulturze politycznej w tych 
krajach i nie są tak ugruntowane. W dużej mierze to wydarzyło się już na 
Węgrzech. Tak że jest to jednak inny kontekst. Zupełnie jeszcze innym 
kontekstem jest to, o czym Pan tutaj mówił o Gruzji, gdzie właściwie jest 
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bardzo krótki okres funkcjonowania demokracji w ogóle, prawda? Tak 
że jakby ta pokusa do tego, żeby dokonywać zmiany, dokonuje się przez 
rewolucję, a nie przez głosowanie w wyborach. I nie ma jeszcze takiego 
ugruntowanego przekonania, że „Walczę z moim przeciwnikiem politycz-
nym przy urnie wyborczej”. Zatem te inne konteksty, w których populizm 
funkcjonuje, mają też inne konsekwencje. Dużo mniej groźne dla ładu 
liberalno-demokratycznego w ugruntowanych demokracjach Zachodu, 
niż ma to miejsce w państwach w Europie Środkowo-Wschodniej, no już 
nie wspominając o państwach byłego bloku sowieckiego.

ks. Kazimierz Sowa
Które instytucje owego porządku liberalno-demokratycznego uważa 

Pan za takie szańce, których przekroczenie będzie oznaczało porażkę czy 
wręcz nawet przegraną dla systemu demokratycznego i prawnego właśnie 
w starciu z populizmem? Czy zdobycie ich przez populistów będzie ozna-
czało jakiś jakościowy i faktyczny koniec demokracji?

dr Marcin Zaborowski
Dwie rzeczy – sprawa dosyć oczywista dla większości ludzi w naszym 

kraju, czyli: wolne sądy i wolne media. Sytuacja, w której rząd, czy egze-
kutywa, nie może przegrać sprawy w sądzie z obywatelem oznacza, że 
już nie mamy ładu liberalno-demokratycznego. A ja nie jestem pewien, 
czy na Węgrzech obywatel może wygrać z egzekutywą w sądzie. Mam 
poważne wątpliwości, że to jest jeszcze możliwe. No i oczywiście druga 
sprawa to jest kwestia wolnych mediów. I tutaj niestety nakładają się dwa 
kryzysy, czyli z jednej strony mamy do czynienia z obiektywnym kryzysem 
mediów w ogóle, bo media są w tej chwili w okresie potężnej transfor-
macji związanej z internetem i zmianą modelu ekonomicznego, w jakim 
funkcjonują, który dotyka szczególnie państwa takie jak państwa Europy 
Środkowo-Wschodniej, gdzie media są dosyć słabe, a do tego dochodzi 
jeszcze po prostu zamach na niezależność mediów. Z takim zamachem na 
niezależność mediów mamy do czynienia w całym świecie zachodnim, 
tylko że w niektórych krajach jest taka kultura polityczna, w której to nie 
ma wielkiego wpływu. Trump może na przykład wiele mówić na temat 
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„fake news” i „fake media”, ale to nie oznacza, że wolne media znikną 
w Stanach Zjednoczonych, prawda? Bo nie ma takich instrumentów do 
tego, żeby to zrobić. Czymś innym jest to na Węgrzech, gdzie właściwie 
media przestają istnieć w ogóle.

ks. Kazimierz Sowa
Trudno sobie nawet w Polsce wyobrazić sytuację, która miała miejsce 

nie tak dawno w Stanach Zjednoczonych, kiedy prezydent Trump, wyda-
je mi się, że przy ostatniej sesji ONZ, miał swoje przemówienie i jedna 
z telewizji (CNBC) wyłączyła to przemówienie. Wyłączyli transmisję. 
Dziennikarka powiedziała, że prezydent kłamie i nie będą przykładać 
ręki do tego żeby upowszechniać kłamstwo. Teraz proszę sobie wyobrazić 
sytuację, czy coś takiego – nie chodzi tylko o Polskę, w ogóle w Europie 
– mogłoby się zdarzyć, czy media są na tyle zdecydowane i odważne, że 
zaryzykowałyby jednak takie stanowisko? Ale prof. Vaja Vardidze może 
jakoś oceni, czy lekarstwem na populizm jest po prostu dobra edukacja, 
która niczym szczepionka uodporni zwłaszcza młodych ludzi, a potem 
tych, którzy będą właśnie głosować, którzy będą decydować. Może to jest 
to właśnie? Szukajmy lekarstwa, nie tylko płaczmy nad przysłowiowym 
rozlanym mlekiem.

prof. Vaja Vardidze
Wspominałem, że żyjemy w czasie postmodernizmu. Postmodernizm 

charakteryzuje się m.in. tym, że w imię racjonalizmu walczy się przeciwko 
racjonalizmowi. Problem braku edukacji jest rzeczywiście pewną formą 
przewalczenia populizmu, ale edukacja w pewnym sensie też ma swo-
je granice, ponieważ obywatel nie może być we wszystkich dziedzinach 
edukowany, po pierwsze. Po drugie, nie każdy obywatel może mieć takie 
umiejętności, że wszelkie logiczne myślenie prowadzi do tego, żeby cały 
czas mieć pod kontrolą procedurę polityczną opartą na prawie i demo-
kracji. Najlepszym lekarstwem jest jedynie to, żeby cały czas wyjaśniać, 
cały czas prowadzić dialog, komunikację. Cały czas. W przypadku każde-
go problemu, każdej kwestii. Jak najwięcej wymiany myśli, jak najwięcej 
demokracji, jak najwięcej otwartości. Populizm prowadzi do izolacjoni-
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zmu. A przeciwko populizmowi potrzeba jak najwięcej otwartości. To 
jest bardzo istotne. Więcej wyjaśniać, więcej mówić, więcej komunikacji 
i kontaktu z różnymi grupami społecznymi.

ks. Kazimierz Sowa
Pan Ivo Belet – zwracam się do byłego posła o odpowiedź na to samo 

pytanie o lekarstwo.

Ivo Belet
Bardzo ciekawy temat. Postaram się mówić krótko. Niezależne media. 

Odnosił się do tego pan Marcin, też to potwierdził. To, razem z praworząd-
nością, jeden z podstawowych filarów. Pluralizm mediów, równocześnie 
niezależne sądy – to jest fundament demokracji. Niezależne media. Pa-
miętajmy, że mamy nowe zjawisko „fake news” – fałszywych wiadomości. 
Nazywam to „deep fakes”. Są sztucznie tworzone. Mówiąc szczerze kilka-
naście, kilkadziesiąt lat temu to nie istniało. W tym momencie mamy takie 
produkcje medialne, wizualne, które są kompletnie sztuczne i tego nie 
widać, ponieważ jest to zrobione perfekcyjnie. To bardzo niebezpieczne 
zjawisko. Musimy sobie z tym jakoś poradzić. To jedno z najważniejszych 
wyzwań i zadań. Pani komisarz Věra Jourová z Republiki Czeskiej, z Ko-
misji Europejskiej, jej zadaniem będzie walka z problemem „fake news”. 
Być może trzeba będzie zająć się Facebookiem. Dużo reklam politycznych 
przedstawianych jest na Facebooku i trzeba pokazać być może, kto te 
reklamy finansuje. Może Stany? Może Rosja? Kto za tym stoi? Być może 
tego typu polityczne klipy powinny być zabronione na Facebooku? Może, 
ponieważ jest to zjawisko niebezpieczne, które podmywa fundamenty 
demokracji, ponieważ państwa spoza Unii próbują wpływać na nas za 
pośrednictwem Facebooka i to jest niebezpieczne. Może nie zakaz, może 
transparencja byłaby lepsza. Pan Marcin i pan rektor wspomnieli o tej 
kwestii. Trzeba inwestować w edukację.

ks. Kazimierz Sowa
Pan był eurodeputowanym, kiedy w Strasburgu przesłuchiwano Marka 

Zuckerberga, czyli twórcę Facebooka. Wcześniej takie przesłuchanie od-
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było się w Kongresie amerykańskim i czytałem w jednym z komentarzy 
prasowych bardzo ciekawą uwagę. Porównywano te dwa przesłuchania 
związane z tymi nowymi technologiami. Sentencja tego tekstu, czy też tego 
porównania obu przesłań, i w Kongresie, i w Strassburgu w Parlamencie 
Europejskim, była mniej więcej taka: w Kongresie zadawali pytania przed-
stawiciele dwóch największych partii amerykańskich trochę na zasadzie, 
jakby nie wiedzieli, o co chodzi. Natomiast w Parlamencie Europejskim 
to Zuckerberg był zaskoczony, gdy został, że tak powiem, postawiony 
przed ścianą. Były to właściwie bardzo technologiczne pytania. I tu może 
skorzystam z doświadczenia eurodeputowanego Ivo Beleta. Czy można 
sobie wyobrazić też jakieś regulacje w zakresie właśnie nowych technolo-
gii, nowych mediów, które przecież zostaną od razu ocenione jako walka 
z wolnością słowa? A nie będą prawdopodobnie zbyt często oceniane jako 
troska o to, żeby lepiej zrozumieć świat. Mieliśmy tego przykład w przy-
padku debat na temat Acta i Acta 2.

Ivo Belet
To świetny przykład. Są różne kultury polityczne. Waszyngton z jednej 

strony, Bruksela z drugiej. Mark Zuckerberg, szef Facebooka, był prze-
słuchiwany nie przez wszystkich parlamentarzystów, tylko przez szefów 
partii chyba. I rzeczywiście w Brukseli zadawano takie bardzo techniczne, 
konkretne pytania i to się odnosi do RODO – rozporządzenie Unii, które 
ma chronić naszą prywatność. Facebook, Zuckerberg nie jest wielkim 
fanem RODO (tego rozporządzenia unijnego). Nie chodzi o to, żeby 
zakazać Facebooka albo zakazać wykorzystania sztucznej inteligencji. 
To jedno z największych wyzwań, jeśli chodzi o media społecznościowe 
przyszłości.

Ze sztucznej inteligencji trzeba korzystać, ale równocześnie szanować 
prywatność ludzi. RODO chroni prywatność konsumentów, dlatego jest 
to bardzo ważne, no i Zuckerberg tym zachwycony nie jest. On chce mieć 
pełną swobodę działania, chce, by nikt nie kontrolował działalności Face-
booka. Nie chcemy zakazywać mediów społecznościowych ani wolności 
słowa – wręcz przeciwnie. Równocześnie chcemy poszanowania naszej 
prywatności i to jest wyzwanie stojące przed nową przewodniczącą Ko-
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misji. Być może Facebooka trzeba będzie rozbić. Nie wiem, podnoszono 
taką kwestię. Szef naszej grupy zresztą jakiś czas temu o tym mówił, bo 
Facebook w tym momencie jest bardzo potężny. Ile, dwa, trzy miliardy 
użytkowników? Może trzeba tę firmę rozbić na kilka mniejszych. Chociaż 
nie jestem akurat zwolennikiem tego rozwiązania.

Trzy dni temu było przesłuchanie kandydatki do nowej komisji. Za-
pytano ją o to samo w Parlamencie Europejskim: Co pani zrobi z tymi 
mediami społecznościowymi? One są wielkie. Trzeba je rozbić na mniejsze 
kawałki? Ona odpowiedziała: Nie jestem zwolenniczką tego rozwiązania, 
ale potrzebujemy jakichś rozwiązań, jakiejś takiej „pałki”, z której mogli-
byśmy skorzystać, gdyby się okazało, że firmy te nie mają poszanowania 
dla naszej prywatności i wolności – wartości europejskich.

dr Marcin Zaborowski
Fenomen populizmu, z którym mamy do czynienia, jest fundamental-

nie zły i w związku z tym musimy znaleźć jakieś lekarstwo, tak? No a to 
się nie bierze z niczego. W jakimś sensie ta fala populizmu nie jest antyde-
mokratyczna moim zdaniem. Tylko, że tak powiem, populizm uwydatnia 
słabości systemu liberalno-demokratycznego. I moim zdaniem będzie 
istnieć tak długo, jak długo też istnieje system liberalno-demokratyczny. 
Zawsze będzie swego rodzaju balansem. Wspomniano tutaj o edukacji 
i w istocie mamy do czynienia z podziałem, dane socjologiczne to wyraź-
nie pokazują, że jest tutaj podział nie materialny, tylko edukacyjny. Jeżeli 
chodzi o wsparcie formacji populistycznych. Na przykład w Stanach Zjed-
noczonych to jest społeczność męska, biała i bez wykształcenia uniwer-
syteckiego. Natomiast ten podział, o którym media często pisały błędnie, 
że tylko społeczeństwo poniżej pewnego poziomu dochodu głosuje na 
populistów, a powyżej to już nie – dane tego wcale nie potwierdzają. Edu-
kacja faktycznie jest tutaj czymś, co słusznie zostało zidentyfikowane, jest 
związek między pewnego rodzaju brakami edukacyjnymi a wsparciem dla 
formacji populistycznej. Natomiast, jeżeli chodzi nam o przedstawienie 
atrakcyjnej alternatywy, to przede wszystkim należy uznać, że pewnego 
rodzaju lęki, które istnieją w dużej części społeczeństwa, nie są głupie, nie 
biorą się znikąd, nie są bezsensowne, nie są wynikiem nawet powiedzmy 
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braków edukacyjnych, pomimo tego, że tak może czasami być, tylko są 
faktem. Na przykład reakcja na lęki związane z emigracją, że ci, którzy się 
boją emigracji, nie rozumieją tego, że emigracja jest potrzebna dla wzrostu 
gospodarczego. Ci, którzy się emigracji obawiają ze względów ekonomicz-
nych, ale również takich wspólnotowych po prostu. To prawda, że imigra-
cja może być pozytywna dla wzrostu gospodarczego, ale zmienia jednak 
tkankę społeczną. Jest wyzwaniem dla grupy społecznej, wspólnoty jaką 
znamy. Nie każdy się czuje z tym komfortowo i zostawianie tego wyłącznie 
formacjom populistycznym, jako takiego pola, na którym można rosnąć, 
jest po prostu błędem polityków liberalno-demokratycznych.

ks. Kazimierz Sowa
Ta refleksja odnosi się bardziej do naszej polskiej rzeczywistości, czy 

w ogóle?

dr Marcin Zaborowski
Do zachodnioeuropejskiej i bardziej zachodniej generalnie, bo w Pol-

sce mamy do czynienia z bardzo interesującym fenomenem, w którym 
popularna stała się retoryka antyimigracyjna bez imigrantów. Imigrantów 
ekonomicznych to my w tej chwili mamy głównie z Ukrainy, ale akurat ta 
retoryka ich nie dotyczyła. Ona dotyczyła bardziej migrantów z Bliskiego 
Wschodu, którzy do Polski nigdy nie napłynęli. To w ogóle był przedziwny 
fenomen, ale na Węgrzech sytuacja była podobna.

ks. Kazimierz Sowa
Takich paradoksów jest więcej, bo badania na temat brexitu, zresz-

tą w poprzednim panelu była też o tym trochę mowa, pokazywały, że 
na przykład mniejszości etniczne (narodowościowe), które wykorzysta-
ły otwarcie granic i możliwość pracy w Wielkiej Brytanii (myślę tutaj 
o naszych rodakach, ale nie tylko, też Litwini, jeszcze parę innych nacji) 
w większości opowiadali się za brexitem, nawet jeśli nie głosowali, bo 
często nie mieli możliwości, ale opowiadali się za brexitem, uważając, że 
to jest paradoksalnie obrona Wielkiej Brytanii przed kimś innym.



122

Tymczasem brexit był obroną Wielkiej Brytanii przed nimi właśnie, 
przed tymi Polakami, Litwinami, przed tymi Chorwatami, którzy tam 
przyjechali, zabrali, może nawet nie zabrali pracy, a często zdominowali 
przestrzenie publiczne. Stali się elementem obcym, a paradoksalnie Pa-
kistańczyk czy Hindus, który przyjeżdża do Wielkiej Brytanii, niespecjal-
nie jest obcym elementem w tym społeczeństwie. Więc to rzeczywiście 
jest coś zupełnie innego. Pytając o to lekarstwo, ja tutaj nie miałem na 
myśli jakiejś cudownej szczepionki, ale może się trochę łudzę, wydaje 
mi się, że na pewno wpływ edukacji jest działaniem uniemożliwiającym 
sprzedawanie wszystkiego populistom. W sensie oczywiście ideowym, czy 
ideologicznym. Choć z drugiej strony, ktoś powie: „No dobra, popatrzmy 
na to, jak się rozkładają preferencje wyborcze polskiej młodzieży w wieku 
18–24 lata”, czyli ludzi, którzy kończą średnią szkołę, są studentami. Jeżeli 
ktoś już idzie na wybory, to głosuje zupełnie inaczej, niż tak zwana średnia 
ogólnokrajowa. Ta grupa na przykład, pięć lat temu zadecydowała o wy-
borach prezydenckich, poparła dosyć masowo Pawła Kukiza, to znaczy 
najpierw reprezentacja w grupie młodych. Zobaczymy, jak to będzie za 
kilka dni, bo też te sondaże dotyczące młodych pokazują coś zupełnie 
nowego, czyli na przykład nadreprezentację Konfederacji w stosunku do 
innych komitetów wyborczych, czyli powiedzmy grupy politycznej, która 
jest dosyć radykalna jak na polskie warunki.

Proszę Państwa, populizm w Europie, relacje między elitami a obywa-
telem, z założenia nie miał być wykładem dającym bardzo proste i sku-
teczne recepty. Raczej próbą spojrzenia na to, jak to wygląda z różnych 
perspektyw. Dlatego bardzo się ucieszyłem, kiedy organizatorzy zapro-
ponowali, żeby była reprezentowana cała Europa, nawet paradoksalnie 
geograficznie możemy według starego schematu się ułożyć. Europa Za-
chodnia, Środkowa, Wschodnia. Okazuje się, że pewne problemy są bo-
lączkami, trudnościami, które dotykają nas w podobnym zakresie i pewne 
zjawiska są na scenie politycznej dość uniwersalne. Pytanie, czy Państwo 
chcieliby naszym gościom zadać jakieś pytanie? Bądź też ewentualnie, czy 
chcieliby podzielić się swoją refleksją, myślą?
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dr Michał Góra, Komitet Organizacyjny
Skorzystam z okazji, że trzymam mikrofon, za chwilę Państwu oddam, 

ale najpierw moje pytanie z koniecznym wstępem. Jestem przedstawicie-
lem organizatorów, sądzę, że mnie kojarzycie, ale dla jasności przedsta-
wiam się: Michał Góra. Na początek krótka uwaga, tylko porządkująca. 
Tutaj pojawiło się twierdzenie o tym, że demokracja i populizm odwołują 
się do woli ludu. Owszem, tylko jest zasadnicza różnica. W procesie de-
mokratycznym partia obejmuje władzę czy ugrupowanie w wyniku woli 
ludu. A w metodzie populistycznej chodzi o to, żeby ludowi wmówić, 
że jego wolą jest to, co uważa partia, charyzmatyczny lider, itp. – to tak 
mówiąc najprościej. Natomiast ja będę dalej trzymał się toku dyskusji. 
Wobec tego krótkie pytanie, bo to jednak jest bardzo frapujące, Panowie 
zwracali uwagę na szereg rozwiązań, które mogłyby właśnie zahamować 
działania populistyczne. Czy jednak nie istnieją jakieś inne bezpieczniki 
dotyczące populizmu? Nie myślę tutaj o rozwiązaniach prawnych czy edu-
kacyjnych. Bo nie ukrywajmy, edukacja taka, jaką znamy, edukacja, która 
kreuje u edukowanego zręby dla obiektywnego spojrzenia, która buduje 
zdrowy sceptycyzm względem aplikowanych człowiekowi treści, umarła. 
Społeczeństwa nie są edukowane, tylko szkolone, ale to zagadnienie na 
inną dyskusję. Nie sądzę także, żeby kondycja mediów była wystarczającą 
zaporą dla populizmu, skoro media same niejednokrotnie grają w orkie-
strze, której partyturę piszą ugrupowanie populistyczne. Powtórzę zatem: 
Czy istnieją jakieś strukturalne bezpieczniki dla populizmu? Nadmienię 
tylko, że uważam, iż istnieją. Jest to pytanie szczególnie do pana Marcina 
Zaborowskiego, tak myślę.

dr Marcin Zaborowski
Ale czy może Pan powtórzyć to pytanie?

dr Michał Góra
Czy istnieją jakieś strukturalne rozwiązania „bezpiecznikowe” dla 

ograniczenia populizmu, jako procesu w polityce?
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dr Marcin Zaborowski
Uważam, że takim ograniczeniem strukturalnym, z którym mamy 

problemy w naszym kraju, są właśnie silne, niezależne sądownictwo i silne 
media. Jeżeli mielibyśmy te dwa elementy w stanie zdrowym, to nieko-
niecznie musielibyśmy się obawiać. Natomiast rozumiem, że Pan ma jakiś 
inny pomysł.

dr Michał Góra
Może tego do końca nie doprecyzowałem. Myślę raczej o kwestiach 

struktury społecznej. Na przykład o takim zjawisku, jak próżnia społecz-
na, która ma miejsce w Polsce, czyli to, o czym często mówią specjaliści 
od nauk społecznych, że w naszej świadomości na przykład istnieje wspól-
nota rodzinna, a potem jest długo, długo nic i dopiero pojawia się kolejna 
wspólnota tożsamości – wspólnota narodowa.

dr Marcin Zaborowski
Na pewno mamy do czynienia w Polsce z sytuacją, w której duża 

część społeczeństwa w ogóle w życiu politycznym nie partycypuje. To jest 
bardzo duża część. Już się przyzwyczailiśmy do tego, że jeżeli frekwencja 
w wyborach wynosi 50 proc., to jest dobrze. To jest oczywiście sytuacja 
moim zdaniem katastrofalna. Bardzo duża część jest wykluczona, nie-
zainteresowana tym procesem. Sama się wyklucza. Nie wiem, jaki ma 
Pan pomysł, jeżeli chodzi o ciągniecie tej części, ale czy w ogóle o tym 
samym mówimy… Na pewno mamy do czynienia z sytuacją, w której 
duża część społeczeństwa jest po prostu wyalienowana z życia społecz-
no-politycznego.

Natomiast odnosząc się do Pana pierwszej uwagi o tym, że populiści 
wmawiają ludziom pewnego rodzaju rozwiązania: moim zdaniem general-
nie w ogóle polityka na tym polega. Każda z grup politycznych po prostu 
przedstawia swoją propozycję i następnie przekonuje społeczeństwo do 
tego, że to jest jedyna możliwa opcja. Nie uciekając daleko, kiedy Pro-
gram 500+ się pojawił, to duża część opozycji przekonywała, że finanse 
państwowe się załamią i że budżet tego nie udźwignie i że będziemy mieć 
do czynienia z katastrofą gospodarczą. To były dane gospodarcze, tabelki, 
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liczby, które to udowadniały. Nic takiego się nie stało. W Wielkiej Brytanii 
też mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, w której ekonomiści, banki, 
przedstawiali dane dotyczące tego, że jeżeli będzie głosowanie na rzecz 
brexitu, to gospodarka Wielkiej Brytanii natychmiast się załamie. Nie za-
łamała się. Każdy wmawia. Dzisiejsza polityka jest polityką tak naprawdę 
sprawnego PR-u w gruncie rzeczy, za którym mogą stać różnego rodzaju 
niekoniecznie sprawdzające się dane.

Ivo Belet
Bardzo krótko może ze swojej strony dodam z perspektywy europej-

skiej kilka kwestii do tego, o czym teraz mówicie. Jestem przekonany, że 
wyraźnie musimy mówić o tym, że w Europie, również wielu populistów 
uważa się za członków elit, i wyraźnie musimy pokazywać w Europie, że 
Unia ma chronić obywateli i że chroni ich rzeczywiście. Europa posiada 
instrumenty, aby chronić również obywateli przed na przykład nielegalną 
migracją, nie migracją w ogóle, ale migracją niezgodną z prawem, Europa 
pomaga zwalczać tego typu migrację.

Jeśli chodzi o inne obszary, kwestia klimatu, kwestia energii, kopalnie 
tak ważne w Polsce – Europa zwraca uwagę, że należy odchodzić od tych 
surowców. Nie z dnia na dzień, podkreślam, i Europa będzie pomagać 
naturalnie Polsce w odchodzeniu głównie od węgla wykorzystywanego 
w sektorze energetycznym, wyraźnie wskazujemy, że ten okres przejściowy 
ma przez jakiś czas trwać. Nie tylko w Polsce, również i w innych krajach 
jest to potrzebne, i Europa będzie pomagać. Myślę, że o tym trzeba mówić. 
Mamy specjalne fundusze, fundusze na rzecz modernizacji, specjalny 
fundusz inwestycyjny w Europie. Miliardy euro są dostępne, aby pomóc 
właśnie w tym przejściu. Myślę, że możliwe jest to, aby pokazywać obywa-
telom, że Europa im pomaga. Pomaga w kontekście zmian klimatycznych, 
bardziej czystej energii. Europa stara się działać tam, gdzie jest to potrzeb-
ne. Wyraźnie musimy mówić o tym, że Europa chroni przed zmianami 
klimatycznymi, przed zanieczyszczonym powietrzem. Działa również 
w kontekście rozwiązywania problemów migracyjnych.
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ks. Kazimierz Sowa
To też pojawiło się w tych nowych postulatach. Choćby część polityki 

zdrowotnej, która też byłaby wspomagana przez UE na podobnych zasa-
dach subsydiarności, czyli pewnego rodzaju wsparcia tych krajów, które 
funduszy na takim poziomie nie mają.

Pan poseł Jan Olbrycht prosi o głos. Proszę bardzo.

dr Jan Olbrycht
Zanim zadam pytanie do tego, takie małe „story”, że tak powiem. Kiedy 

rozmawialiśmy z politykami chińskimi w parlamencie, mówiliśmy „dla-
czego nie przestrzegacie praw człowieka, jeśli chodzi o karę śmierci?”, na 
co odpowiedź była bardzo prosta: „My przestrzegamy. Piszemy co roku 
raport z przestrzegania praw człowieka. Problem polega na tym, że wy 
macie europejską koncepcję praw człowieka, a my mamy naszą chińską 
koncepcję praw człowieka i one po prostu się różnią”. I mam teraz do Pa-
nów pytanie, ponieważ jest delikatnie mówiąc, różnica między Panami, 
jeżeli chodzi o podejście. Między Panami i rektorem uniwersytetu w Tbili-
si. Mianowicie: Pan mówi o tym, że populizm tak naprawdę zagraża pew-
nemu modelowi demokracji. Prof. Vardidze mówi, że populizm zagraża 
demokracji. W związku z czym jest zasadnicza różnica. Co my, mówiąc 
demokracja, lub system liberalno-demokratyczny, przez to rozumiemy? 
Czy podejście demokratyczne jest tak naprawdę synonimem demokracji? 
Czy mówimy o tym, że są różne koncepcje demokracji, na przykład w UE? 
Czy możemy sobie wyobrazić, że UE zmieni model demokracji, na któ-
rym się opiera, co jest ambicją niektórych polityków, żeby tego dokonać 
w tej chwili. W związku z czym, to jak jest? Populizm jest zagrożeniem 
dla demokracji, czyli uważamy, że model demokratyczny, przepraszam – 
jak Panowie uważają – że model demokratyczny jest modelem jedynym 
najlepszym i właściwie prawdziwie demokratycznym, a reszta to są qu-
asi-demokracje. Demokracja socjalistyczna na przykład, którą przeżywa-
liśmy kiedyś, czy też możemy sobie teoretycznie, analitycznie wyobrazić 
sytuację, że są inne modele demokracji i na przykład populizm będzie 
inną demokracją? Ja jestem dzisiaj politykiem, a nie analitykiem. Chciał-
bym wiedzieć, jakie jest stanowisko w tej sprawie, bo to jest zasadnicza 



127

różnica, już nie mówiąc o tym, że trzeba pamiętać, że populiści to nie są 
sami ludzie, tylko to są ci, którzy ludźmi kierują.

prof. Vaja Vardidze
Tak właśnie. To jest ciekawe, jest różnica rzeczywiście. Populizm za-

graża demokracji. Populizm nie jest pewną ideologią, ale może przyjąć 
pewne formy ideologii. Na przykład socjalizm, nacjonalizm albo skrajny 
liberalizm. Populizm pod wszystkimi tymi postaciami może się pojawić. 
Ja wspomniałem, że populizm jest pierwszym krokiem do autorytaryzmu. 
Jeżeli populizm będzie trzymał się tych granic, w których nie będzie za-
grażał demokracji, to pojawia się pytanie: Czy można społecznie stwarzać 
takie struktury, aby populizm nie przerastał autokracji? Ja nie wiem, nie 
myślałem o tym, bo nie jestem politologiem. Jestem teologiem. Możliwe. 
Możliwe, bo dla demokracji jest rzeczą istotną rozdzielenie władzy: są-
downictwa i tych trzech władz, jak to jest w Stanach. I to jest jakiś pewien 
warunek, że populizm nie może przerastać autokracji, że to mechani-
zmy równowagi zawsze będą to społecznie prowadzić do autoregeneracji, 
samoodnowienia. Więc ostatni raz powiem, że demokracje w pewnym 
sensie, w negatywnym rozumieniu, potrzebują populizmu. Jak każdy or-
ganizm potrzebuje pewnego wirusa, bez którego może umrzeć, ale jeżeli 
ten wirus za bardzo się zaktywizuje, zagraża zdrowiu organizmu.

dr Marcin Zaborowski
To jest dla mnie bardzo trudne pytanie, dlatego że moja wyobraź-

nia jest w pewnym sensie ograniczona. Wiem o tym, że modelem, który 
funkcjonuje i który jest bezpieczny, jest model liberalno-demokratyczny. 
To jest model, który może nie bezpośrednio, może nie dzisiaj, może nie 
w każdym momencie, ale generalnie demokracji nie zagraża, ale co jest 
bardzo specyficzne w modelu liberalno-demokratycznym, to to, że jest 
to model, który demokrację czasami ogranicza przez funkcjonowanie 
instytucji liberalnych, czyli chociażby sądów, częstego lub rzadkiego sto-
sowania referendum. Można powiedzieć, że model, w którym wiemy, że 
to działa, więc trzymajmy się tego modelu, tak? Ale czy on się utrzyma? To 
moim zdaniem wcale nie jest takie pewne. Nie jest to wcale pewne z róż-
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nych powodów, dlatego że jednak ten model promowany przez formacje 
populistyczne, w których się domaga bezpośredniej demokracji, częstego 
stosowania referendum i, które w wyniku referendum potem miały mieć 
wartość nadrzędną wobec decyzji instytucji niewybieralnych na przykład, 
ale podtrzymujących ład liberalny, jest atrakcyjny, dla wielu ludzi to jest 
atrakcyjne. Czyli tak zwana demokracja większościowa, innymi słowy, to, 
co większość zdecyduje, wybrała, musi się liczyć. Wcześniej czy później to 
tak naprawdę ogranicza demokrację, ale nie na dzisiaj, nie na jutro. Jest 
to atrakcyjne. I niestety wchodzimy tutaj w taką pułapkę, moim zdaniem 
zmierzania w jakimś kierunku, który nie wiemy, dokąd nas doprowadzi. 
I ja jestem pesymistą, jeżeli chodzi o ten cel, do którego ten model może 
doprowadzić. Natomiast w sytuacji, w której instytucje liberalno-demo-
kratyczne będą nadal tak bardzo oddalone od jednak dużej części społe-
czeństwa, no niestety będzie doprowadzał do wzrastającej popularności 
takiego dyskursu, który promuje demokrację bezpośrednią. Wtedy będzie 
się sądy określać mianem kasty, media liberalne mianem nośników „fake 
news” itd. Tak więc mamy tutaj problem. Duży problem.

ks. Kazimierz Sowa
Kto z Państwa jeszcze ma pytanie?

Głos z sali
Ja może nie mam pytania, ale chciałam się podzielić myślami, które 

mi towarzyszyły podczas słuchania. Więc tak myślę, jeżeli chodzi o tego 
Facebooka i o te hejty newsowe, że może lepiej zamiast obwarować zaka-
zem to raczej właśnie dementować te fałszywe informacje i pokazywać, 
gdzie następuje przekręt, wymysł albo wykorzystywana jest świetna tech-
nika informatyczna, prawda? I twarze można, i głos można, i słowa można 
podstawiać. To jedno. Teraz uważam, że to rozporządzenie unijne, które 
wyszło (RODO), to ono już bardzo dużo zmieniło, bo rzeczywiście jest 
czasami stosowane do przesady, nawet to widać w przychodni, gdziekol-
wiek, w jakimś miejscu publicznym, to wręcz właśnie numerki są i tak da-
lej. Ponadto, tu się nie zgadzam z panem Marcinem, który powiedział, że 
zmiany są tylko przez rewolucje. Właśnie chyba chodzi o sam system. Ale 
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tak naprawdę, ja tu mówię z punktu widzenia już wyborcy, każda zmia-
na najpierw musi się zacząć w człowieku. I poza tym faktycznie później 
okazuje się, że przez to, kogo człowiek wybiera, ten jeden człowiek może 
zadecydować, co potwierdza historia, prawda? No nie będę wymieniać 
nazwisk, prawda, kto wojnę, kto potem ze wschodu… w każdym razie 
no właśnie, dlatego ważna jest ta edukacja. Ważna jest, bo tak naprawdę 
brak rzetelnej informacji. Ja czytam różne media, zlikwidowałam telewizję 
u siebie, moje dzieci też i bazują na internecie, oczywiście wiadomościach 
też ogólnych. Co mówią wiadomości ogólne, a zarazem te wszystkie media 
społecznościowe, czy nawet prywatne, gdzie jednak jest odwaga, bo nawet 
ktoś może swoją stronę utworzyć i wypowiadać tam swoje zdanie, tylko 
muszą być jakieś zarządzenia, zasady. Właśnie zasady, to trzeba na pewno 
wypracować. I jeszcze jedno. Jeżeli chodzi o migrację, to obserwując swoje 
środowisko, mogę zauważyć stanowisko w przypadku migracji właśnie 
z Afryki. Co wojna, to wojna i nikt nie wzbraniał się, że trzeba pomóc 
komuś cierpiącemu, biednemu, ale czy nie lepiej na przykład, żeby Unia 
przeznaczyła pewne środki (bo Afryka pustynnieje) albo nowe techno-
logie, takie które by powodowały zmiany na tamtych obszarach, aby ta 
rdzenna ludność, która jest odpowiedzialna za Afrykę, o nią walczyła.

ks. Kazimierz Sowa
Dziękujemy.

Głos z sali
Ja pozwolę sobie nie do końca zgodzić się z panem Marcinem w kwestii 

dotyczącej tego, że w tej chwili każde ugrupowanie będzie przekonywać 
poprzez odpowiedni marketing do swoich racji. Co do meritum – zgo-
da. Tylko pytanie: w jaki sposób to robi? Jeżeli stosuje się socjotechniki 
demagogiczne, tak jak na przykład ma to miejsce w Polsce od dłuższego 
czasu, poprzez zarządzanie strachem, czyli budowanie, pokazywanie wro-
ga i budowanie jakby grup przeciwnych temu wrogowi, to daje efekt taki, 
o jakim była tutaj mowa.

Pomimo faktu, że nie mamy tutaj w Polsce problemu z emigracją tego 
rodzaju jak w pozostałych częściach Europy, wykreowano takiego wroga 
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i na tym wrogu zbudowano płaszczyznę wyborczą. Potem przyszła kolej 
na następnych wrogów. Zostały wykreowane kasty, etc. Oczywiście. Do 
tego znowu są potrzebne media, które będą sprzedawały jedynie właściwy 
przekaz i niestety jest taka sytuacja, że w Polsce takie media mamy, które 
tylko i wyłącznie w dużej mierze odbierane są w dużej części naszego kraju 
przez ludzi, do których dociera tylko jeden przekaz. I teraz kwestia tego, że 
przekonywanie do swoich racji nie jest rzeczą naganną, natomiast sposób, 
w jaki się to robi i tak jak robią właśnie ugrupowania populistyczne, już 
stanowi problem. I to jest chyba najistotniejsze w tym całym przekazie.

ks. Kazimierz Sowa
Dziękujemy i tu chyba jeszcze jedna osoba prosi o mikrofon.

dr Sławomir Żurek
Sławomir Żurek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ja mam 

krótkie pytanie. Czy dla Państwa populizm, jako fenomen, mieści się 
w kategoriach etyki? Czy to jest zupełnie zjawisko spoza tego porządku, 
i druga kwestia, czy Panowie naprawdę wierzą w edukację? Skoro badania 
sprzed czterech lat Instytutu Badań Edukacyjnych pokazywały, że 70 proc. 
wiedzy uczniowie zdobywają w porządku pozaszkolnym.

ks. Kazimierz Sowa
Czy jeszcze jakieś pytania tutaj z sali? No dobrze, to mamy właściwie 

tylko jedno pytanie. Panie Profesorze, Pan jako i teolog, i wykładowca, 
proszę bardzo.

prof. Vaja Vardidze
Nie powiedziałbym, że edukacja rozwiąże ten problem. A po drugie, 

czy to jest sprawa etyczna? Trudno sądzić. Czy populiści przekraczają 
ramy etyczne, to trudno powiedzieć. To postępowanie w pozaetycznych 
normach można ocenić. To jest bardzo subiektywna i trudna sprawa. 
A z drugiej strony, dla populistów to może być pewna taktyka, metoda, 
w której trzymają się pewnych ram, jak rozumiemy – etycznych. W każ-
dym razie trudno jednoznacznie powiedzieć tak albo nie.
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dr Marcin Zaborowski
Może po prostu jeszcze raz odniosę się do tego punktu na temat edu-

kacji. Tutaj na pewno jest tak, że jest bezpośrednia korelacja pomiędzy 
pewnym poziomem edukacji i wsparciem formacji populistycznej. Po 
prostu socjologia, badania opinii publicznej to potwierdzają. Nie ma tej 
korelacji w tak bezpośredni sposób, jeżeli chodzi o poziom dochodu, na-
tomiast jeżeli chodzi o edukację, jest ona bardzo bezpośrednia.

Głos z sali
Edukacja medialna. O co w tym chodzi? Chodzi o to, aby ludzi uczyć. 

Uczyć dzieci, w ogóle obywateli tego, w jaki sposób korzystać z internetu, 
jak się przygotować na „fake newsy”, itp. To można robić wszędzie. Nie 
tylko w szkole, ale i przy stole, w domu. Chodzi o to, by uczyć różnych 
ludzi, nie tylko dzieci. Musimy być przygotowani na to, że dany clip na 
kanale YouTube może być fałszywy, że został sztucznie wygenerowany. 
Tego typu świadomość jest już wielkim krokiem naprzód i tego się można 
nauczyć w szkole, ale też w domu. Chodzi o takie podejście. Zastanówmy 
się, czy to prawdziwe, czy fałszywe. Tego typu refleksje już będą wielkim 
krokiem naprzód.

ks. Kazimierz Sowa
Paradoksalnie za pieniądze tych wielkich korporacji medialnych, 

Facebooka czy Google’a, to znaczy oni wspierają to po prostu finansowo, 
tworzy się portale, które zajmują się tak zwanym fake checkingiem, czyli 
sprawdzaniem newsów. Takie portale również w Polsce już funkcjonują. 
To jest oczywiście tylko kropla w morzu potrzeb, ale jednak można pewne 
rzeczy na tych portalach znaleźć, bardzo dokładnie omówione. Tylko też 
chciałbym tak na koniec powiedzieć, że nie miejmy zbyt dużych oczeki-
wań wobec dziennikarzy, ponieważ po pierwsze często zamieniają się oni 
w media worker’ów, czyli ludzi, którzy nie mają ani specjalnie czasu, ani 
też nikt im nie płaci za to, żeby bardzo dokładnie sprawdzali to, co potem 
jest podawane. I niestety potem jesteśmy my, jako odbiorcy, ofiarami. A po 
drugie, media prywatne są mediami komercyjnymi. I to niestety bardzo 
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mocno też wpływa paradoksalnie na ich jakość z jednej strony i oczywiście 
w skrajnych przypadkach na to, co reprezentują.

I taka klamra już na koniec zupełnie. Dwa tygodnie temu byłem na 
konferencji na Węgrzech i tam ktoś mi mówi: „Słuchaj, rzuć sobie okiem 
wieczorem na kanały telewizji węgierskiej”. Tych kanałów jest dostępnych 
też w taki sposób jak u nas kilkanaście chyba. Tam nie ma czegoś takiego 
jak kanały prywatne. To znaczy jest coś takiego jak stacja RTL, ale to są 
wszystko tak zwane formaty telewizyjne, rozrywkowe. W tych mediach 
prywatnych już nie ma programów informacyjnych. Więc można funkcjo-
nować. Ktoś powie „czy mają prawo funkcjonować na Węgrzech media?”. 
Tak, mają. Akurat tak się składa, że RTL zajmuje się tylko i wyłącznie 
rozrywką. A na rynku radiowym jest Klub Radio, coś w rodzaju naszego 
TOK FM, gdzie regularnie gromadzą się, jak to ktoś powiedział „ci sami 
goście i ci sami słuchacze” przed odbiornikami, po prostu takie wewnętrz-
ne radio tych, którzy nie lubią Viktora Orbána, więc życzymy sobie, żeby 
w Polsce nie było takiej sytuacji. Żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, gdzie 
to, co będzie niezależne od państwa, będzie wyłącznie dawało tanią roz-
rywkę, a jedynym pocieszeniem będzie to, że sobie posłuchamy w gronie 
znajomych jednego radia. Mam nadzieję, że tak nigdy nie będzie. Bardzo 
dziękuję Panom za obecność i za dyskusję: Ivo Belet, Vaja Vardidze, Mar-
cin Zaborowski.



Homilia 
wygłoszona podczas Mszy św. 

w kościele Świętych Apostołów  
Piotra i Pawła w Krakowie

kard. dr Kazimierz Nycz
metropolita warszawski
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Bracia i Siostry, Uczestnicy XIX Międzynarodowej Konferencji na temat 
roli Kościoła w procesie integracji europejskiej, przychodzicie dzisiaj do 
kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie, aby owoce waszej 
pracy położyć na ołtarzu Eucharystii, którą sprawujemy w tym krakow-
skim kościele.

Chcę rozpocząć to krótkie słowo od wspomnienia konferencji ubiegło-
rocznej; także tutaj, do tego kościoła przyprowadził Was wszystkich ksiądz 
biskup Tadeusz Pieronek. Tutaj miała miejsce Msza Święta. Dzisiaj znowu 
tu jesteśmy. On nas przyprowadza, ale przyprowadza w tym znaczeniu, 
że przychodzimy do jego grobu, ponieważ został pochowany w tym wła-
śnie kościele. Przychodzimy po to, żeby Panu Bogu podziękować za to 
niewątpliwie jedno z największych, ważnych dzieł, w życiu biskupa Tade-
usza. Przychodzimy podziękować za całe jego życie kapłańskie, publiczne, 
biskupie. Za wszystko, co mu zawdzięczamy, co zawdzięcza mu Kościół 
w Polsce, co zawdzięcza mu Kościół w ogóle. Przychodzimy jako chrze-
ścijanie, aby modlić się za niego i modlić się o jego zbawienie.

Co mu zawdzięczamy wszyscy, każdy z nas pojedynczo? Patronował 
temu wydarzeniu, był jego twórcą i dawał impuls temu dziełu, póki tu-
taj na ziemi był razem z nami. Był jego duszą i jego sercem. Jeszcze po 
ubiegłorocznej konferencji, o której mówiono, że to jest osiemnasta, więc 
osiągała swoją dojrzałość, dorosłość, jeszcze jesienią późną myślał i mó-
wił o tym, że trzeba pomyśleć nad udoskonaleniem tego dialogu o roli 
Kościoła w integracji europejskiej, i o tych wszystkich problemach, które 
podejmowaliście w minionych konferencjach, a także w tej dzisiejszej. 
27 grudnia ubiegłego roku okazało się jednak, że te wszystkie piękne za-
miary i to dzieło zostały jakby zawieszone w śmierci księdza biskupa Tade-
usza, ale Bogu dzięki, że jesteśmy tutaj dzisiaj, że to dzieło, dla którego On 
poświęcił dużą część swojego życia, trwa i że dalej gromadzicie się w Kra-
kowie, aby podejmować tematy, które są związane z jednością Europy, 
a jednocześnie z miejscem nas, chrześcijan, w budowaniu tej jedności. On 
bardzo często podkreślał i powiedział to także prawie rok temu kiedy się 
kończyła konferencja poprzednia, że droga, którą przeszliście Państwo od 
pierwszej konferencji do tej osiemnastej, pokazuje, jak bardzo te spotkania 
były ważne i potrzebne. Na początku trzeba było bardzo ostrożnie, mówił 



136

biskup Tadeusz, stąpać po tej ziemi, używać pojęć. Rok temu i dziś mó-
wimy o tym oficjalnie, bo wiemy, jak to jest ważne, jak to jest potrzebne.

Gromadzimy się w świątyni, której święci patronowie Piotr i Paweł 
swoją obecnością u początków Kościoła apostolskiego mówią nam bar-
dzo dużo. Wystarczy otworzyć Dzieje Apostolskie, by zobaczyć, jak każdy 
z nich – święty Piotr ustanowiony przez Jezusa swoim widzialnym następ-
cą na ziemi, święty Paweł, który dołączył do grona apostolskiego później, 
a sam mówił o sobie „był tym, który nie widział Chrystusa w ciele”– obok 
wszystkich osiągnięć i wszystkich spraw, które podejmowali, budując fun-
damenty Kościoła, jest także to: przykład ogromnie ważnej komplemen-
tarności. Oni byli prawdziwie komplementarni, będąc różnymi. Mieli 
odmienne poglądy na wiele różnych zagadnień. Różnili się, ale potrafili 
mieć swój wieczernik, mieć swój Sobór Jerozolimski. W dialogu, w mo-
dlitwie, w posłuszeństwie woli Boga, potrafili rozstrzygać najważniejsze 
sprawy Kościoła w tamtym czasie, na samym początku. Aż trudno sobie 
dzisiaj wyobrazić, co by było, gdyby zabrakło świętego Pawła Apostoła. 
O ile gorszy byłby Kościół w tamtych czasach. Kiedy to przywołuję dzisiaj, 
to mam na myśli Kościół, którym jesteśmy, ale mam na myśli także Eu-
ropę, nad którą się pochylacie podczas dzisiejszej konferencji. Jak bardzo 
takiej postawy dialogu, komplementarności, ale w perspektywie słuchania 
Ducha Świętego, w perspektywie słuchania woli Bożej, wszystkim nam 
dzisiaj potrzeba. Najgłębszy sens konferencji, która się odbywa co roku 
w Krakowie, jest właśnie w tym, by szukać różnych dróg do jedności, 
takich dróg, które prowadzą do tego, co się nazywa osiągnięciem celu 
prawdziwego, jedności w różnorodności.

Wokół tego tematu się gromadzimy i o nim dyskutujemy, i nad nim się 
zastanawiamy. Piotr i Paweł mogą być dzisiaj patronami dzisiejszej roli, 
dzisiejszego miejsca dla Kościoła w świecie. Właśnie w tej mądrej wolno-
ści, którą sobą reprezentowali. Kościół ma w ciągu wieków wiele takich 
wspaniałych postaci, ludzi, którzy potrafili jakby dać Kościołowi nowy 
powiew Ducha Świętego, żeby poradził sobie z tymi problemami, z któ-
rymi sam sobie poradzić nie może, jeżeli nie będzie napełniony Duchem 
Świętym. To nie przypadek, że dzisiaj w Kościele wspominamy świętego 
papieża Jana XXIII. Ci, którzy pamiętają jeszcze tamte czasy, a jest nas 
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coraz mniej, wiedzą doskonale, czym był wybór tego człowieka na papieża, 
i czym był ogłoszony przez niego Sobór Watykański II, którego nie dane 
mu było dokończyć. To jest ta wielka mądrość Kościoła i Ducha Świętego 
w Kościele, który dba o to, aby wtedy, kiedy przychodzą nowe wyzwania, 
pojawiali się nowi ludzie. Taki był Paweł VI, tacy byli Jan Paweł II i Bene-
dykt XVI. Taki jest dzisiaj papież Franciszek.

Zatrzymajmy się na koniec jeszcze na moment nad czytaniem ewange-
licznym. Tam padają te słowa, które także dzisiaj w popołudniowej części 
zostały przywołane przez jednego z panelistów. „Kto nie jest z wami, jest 
przeciwko wam. Kto nie zbiera z wami, ten rozprasza”. One pozornie tyl-
ko brzmią wykluczająco w ustach Pana Jezusa, ale jeżeli się ich wysłucha 
i przyjmie w tym kontekście, w jakim zostały one powiedziane w rozmo-
wie z faryzeuszami, którzy nie uwierzyli w Jego posłannictwo, którzy nie 
chcieli przyjąć tego, że mocą Boga dokonywał cudów. Pan Jezus to chce 
powiedzieć faryzeuszom i swoim Apostołom, że chodzi o to, żeby przyjąć 
Boga w swoim życiu – przyjąć Jezusa, który jest prawdą. Bo jeżeli ktoś 
wykluczy obecność Chrystusa jako Prawdy, wtedy zamyka się na działanie 
Boga i działanie Ducha Świętego. W tym znaczeniu Jezus mówi te słowa, 
nikogo nie wykluczając, dlatego że w tej samej Łukaszowej Ewangelii, dwa 
rozdziały wcześniej, są inne słowa, które mówią nam o tym, że Apostoło-
wie byli pełni wątpliwości, bo zobaczyli ludzi, którzy czynią dobro, którzy 
nauczają w imię Boga, a nie chodzą z nimi, tzn. nie chodzą bezpośrednio 
w grupie Jezusa. Pan Jezus jednak im powiedział: nie zazdrośćcie! Nikt, 
kto nie jest przeciwko Mnie, nie może być waszym przeciwnikiem. A więc 
to komplementarność! Wokół nas są ludzie, którzy inaczej myślą, inaczej 
czynią miłość, ale czynią. Jezus rozszerza jedność. W tym my wszyscy, jako 
chrześcijanie, mamy do zrobienia to, żeby ta wspólnota była wspólnotą 
prawdziwej jedności. Kiedy słyszymy te słowa dzisiaj z ust Pana Jezusa, to 
nie musimy się obawiać o to, że Jezus kogokolwiek wyklucza.

Przywołajmy inne słowa. Wypowiedział je Jan Paweł II na począt-
ku pontyfikatu podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, w Warszawie: 
„Nie lękajcie się przyjąć Jezusa Chrystusa. Otwórzcie drzwi Chrystuso-
wi”. Przyjmijcie go, bo bez niego nie da się zbudować prawdziwej rado-
ści, szczęścia i dobra. I przytoczę jeszcze inne słowa Jana Pawła II, które 
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chciałem przywołać na końcu. Wypowiedział je w Gnieźnie w 1997 roku: 
„Europa jest wielką rzeką i ma wiele dopływów i przez to bogactwo róż-
norodności może być i jest wielka”. Jak sobie to wyobrażał Jan Paweł II? 
Zrąb, czy główny nurt tej rzeki, jest chrześcijański. I wiele problemów, 
mówi papież w Gnieźnie, bierze się stąd, że dość często współcześni nie 
przyjmują do wiadomości nauczania, które przynosi Kościół. Można by 
zapytać czy dzisiaj, ponad 22 lata od tamtych słów, ma to dalej swoją 
aktualność? Oczywiście ma. Można by nawet powiedzieć, że ma większą, 
niż wtedy, na końcu tamtego wieku. Te wszystkie myśli, te wszystkie nasze 
sprawy przedstawmy w tej świętej Eucharystii Panu Bogu za wstawiennic-
twem i świętego Jana Pawła II, a także za wstawiennictwem dzisiejszego 
patrona – papieża Jana XXIII.



Laudacja 
wygłoszona na cześć  

premier Hanny Suchockiej  
– pierwszej laureatki  

Nagrody im. Biskupa Tadeusza Pieronka  
„In veritate”

kard. dr Kazimierz Nycz
metropolita warszawski
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Bardzo się ucieszyłem, kiedy zostałem poproszony o wygłoszenie tej 
laudacji, ponieważ zarówno osoba Pani Profesor – Pani Premier jest dla 
mnie zawsze bliska, jak i biskup Tadeusz Pieronek, znany mi od pięć-
dziesięciu lat, jest mi bardzo bliski. Trzeba by długo omawiać, dlaczego 
Pani Premier zasługuje na tę nagrodę, ale ponieważ wszyscy jesteśmy 
po pracowitym dniu, wszyscy także dużo wiemy o Hannie Suchockiej, 
i wszyscy… jesteśmy troszkę spóźnieni, dlatego powiem króciuteńko, 
w trzech punktach, bez rozciągania mego wystąpienia. Będę się starał 
być raczej syntetyczny.

Najpierw tytuł nagrody, który został wymieniony. Sądzę, że warto 
się nad nim trochę zatrzymać. Słowa „In veritate” – „W prawdzie” przez 
lata przyświecały duszpasterskiej i społecznej działalności biskupa Tade-
usza Pieronka, a dziś stają się mottem nagrody jego imienia. Ta nagroda 
ma honorować osoby z szeroko pojętego życia publicznego, które swoją 
działalnością dają świadectwo wiary, kierując się własnym sumieniem 
i obiektywnymi kryteriami prawdy, dobra i szacunku dla innych. Takim 
wartościom służył i był im wierny biskup Pieronek za swojego życia. Dziś, 
dziesięć miesięcy po jego śmierci, widać, jak bardzo potrzeba ich nie tylko 
w całym współczesnym świecie, ale szczególnie tu, w Polsce. Myślimy 
często, jak bardzo brakuje dzisiaj jego głosu: odważnego, mocnego, zdy-
stansowanego, a i czasem dla tak wielu – kontrowersyjnego.

Przesłanie nagrody. Przesłaniem nagrody „In veritate” jest docenienie 
osobistego zaangażowania laureata na rzecz dobra wspólnego, dialogu 
i publicznej debaty. I temu wierny był przez lata biskup Tadeusz. Zwłaszcza 
kiedy rozpoczął organizowanie w Krakowie cyklicznej, osadzonej silnie 
w środowisku międzynarodowym, konferencji o relacjach między Ko-
ściołem katolickim a instytucjonalnymi formami integracji europejskiej 
oraz o roli Kościoła w procesach integracji europejskiej. Biskup Tadeusz 
przerzucił tym samym swoisty most między refleksją teologiczną i pasto-
ralną a polityką i sprawami społecznymi. Dziś widać, jak było to daleko-
siężne i jak bardzo tego dialogu wciąż potrzebujemy. Dzięki niemu wiemy, 
jak często rezygnacja z określonych z góry warunków względem drugiej 
strony dialogu prowadzi w praktyce w kierunku dobra wspólnego, a nie 
jedynie udowadniania swoich racji!



142

Wymowa tej nagrody zawiera się także w jej symbolice, wyrażonej 
w pamiątkowej statuetce. Z jednej strony mamy wyobrażenie wzgórza wa-
welskiego z królewską katedrą, w której codziennie za życia ksiądz, a po-
tem biskup Tadeusz sprawował Eucharystię. Z drugiej zaś strony znajdzie-
my – ułożone w otwarty krąg – unijne gwiazdy, krąg otwarty na wschód. 
Z tych inspiracji bierze się idea wspomnianych przeze mnie dorocznych 
konferencji, a zarazem mocne zaangażowanie Tadeusza Pieronka w życie 
publiczne. Owe dwa wymiary publicznej aktywności były bliskie zarówno 
jemu, jak i pierwszej laureatce tej wymownej – ufundowanej na jego cześć 
i ku jego pamięci – nagrody pani Hannie Suchockiej. Wręczając ją Pani 
Premier, chcemy pokazać, że nie tylko życie w prawdzie, ale i działalność 
publiczna, w tym polityczna, w prawdzie jest nie tylko możliwa, lecz po-
trzebna, a wręcz konieczna!

Jeśli zastanawiamy się, czy biskup Tadeusz byłby z wyboru kapituły 
zadowolony, to chciałbym wszystkich uspokoić i zapewnić, a znam, jak 
powiedziałem te dwie osoby długo, że pani Hanna Suchocka należała do 
wąskiego grona tych polityków, których biskup Tadeusz nie tylko cenił, 
ale uważał za współczesne autorytety. Tak ich długoletnia współpraca 
i przyjaźń zrodziła się właśnie poprzez spotkanie na płaszczyźnie dialogu 
między Kościołem i państwem, w okresie kiedy biskup pełnił funkcję 
sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, a pani Hanna była 
premierem polskiego rządu. Dziś łatwo zapomnieć, że były to lata ży-
wej debaty o miejscu i roli Kościoła w odrodzonym demokratycznym 
państwie, kiedy zasady współpracy należało na nowo określić i ustalić, 
szanując autonomię obu instytucji i obu sfer, co znalazło zwieńczenie 
w przygotowaniu, a potem podpisaniu Konkordatu między Stolicą Apo-
stolską a Rzecząpospolitą Polską w roku 1998.

Hanna Suchocka, premier Rzeczypospolitej, wieloletnia ambasador 
Rzeczypospolitej przy Stolicy Apostolskiej oraz członek, a obecnie ho-
norowy przewodniczący Komisji Weneckiej, dobrze zapisała się w naj-
nowszej historii Polski i zjednoczonej Europy, broniąc fundamentalnych 
zasad i norm społecznych oraz godnie reprezentując dorobek polskiej 
demokracji na forum międzynarodowym. Także w ostatnich latach, kiedy 
odwaga na nowo znalazła się w cenie, Pani Premier z szacunku dla war-
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tości podstawowych, opowiadała się za trójpodziałem władzy i niezależ-
nością polskich sądów.

Biskup Tadeusz, kiedy go krytykowano za mocniejsze jego wypowie-
dzi, lubił powtarzać, że po to został biskupem, żeby się nie bać. Podobne 
słowa można powiedzieć o pani Hannie Suchockiej. Została prawnikiem, 
politykiem, dyplomatą, żeby poza prawdą nie bać się niczego. Dzisiejsza 
Laureatka ma w swoim osobistym życiorysie głębokie teologiczne uza-
sadnienie tej obawy przed prawdą tylko, ponieważ jest osobą, dla której 
bliskie są słowa Chrystusa: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”, oraz te: 
„Ufajcie, jam zwyciężył świat”.

Dziękuję.

Kraków,  
Sukiennice – Galeria Malarstwa Polskiego XIX wieku,

11 października 2019 r.





WYSTĄPIENIA PRZEDSTAWICIELI 
FUNDACJI ROBERTA SCHUMANA 

W LUKSEMBURGU
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Falk Altenberger, zastępca dyrektora Biura w Warszawie  
Fundacji Konrada Adenauera

Zgodnie z naszym programem poprosimy teraz przewodniczącą Za-
rządu Fundacji Roberta Szumana w Luksemburgu o kilka słów ze swej 
strony. To pani Ria Oomen-Ruijten, znana wszystkim tutaj, która była 
wieloletnią deputowaną do Parlamentu Europejskiego z Holandii. Po Pani 
Przewodniczącej wystąpi jeszcze honorowy przewodniczący Fundacji 
Roberta Schumana, również wieloletni poseł do Parlamentu Europejskie-
go w przeszłości, były prezydent Fundacji Schumana, jeden z głównych 
inicjatorów cyklu tych konferencji, których mamy XIX edycję, nasz nestor 
– pan Horst Langes.
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Ria Oomen-Ruijten
Jako młoda posłanka w holenderskim parlamencie miałam tam taki 

bloczek, na którym można było stanąć podczas debaty. Tutaj tego nie ma, 
ale spróbuję jednak być widoczna, mimo mojego niewielkiego wzrostu.

Szanowni Państwo, Koledzy, Koleżanki. Bardzo się cieszę, że jestem 
tutaj, i to nie po raz pierwszy, w uroczym mieście Krakowie. Cieszy mnie 
również sam fakt, że ta konferencja się odbywa. W Holandii miałam pew-
ne obowiązki. Ucieszyło mnie to, że Jacques Santer i Horst Langes są też 
tutaj. Chciałabym wspomnieć o wyborach do Parlamentu Europejskiego. 
W porównaniu z poprzednimi wyborami, z tego, co wiem, w Polsce cieszy-
liście się Państwo wysoką frekwencją. Dotyczyło to notabene wszystkich 
krajów europejskich. Powodem do radości było zwłaszcza to, że bardzo 
wielu młodych ludzi poszło do urn wyborczych. Czy to oznacza, że myśl 
europejska ożywa na nowo? Jeśli tak by było, wówczas ta wysoka frekwen-
cja wyborcza budziłaby pewne oczekiwania. Oczekiwania wobec Europy. 
Choć mój rocznik ma jeszcze świadomość tego, jak wyglądały granice 
międzypaństwowe i może doskonale przypomnieć sobie szlabany granicz-
ne (ja urodziłam się 6 km od granicy niemieckiej, a 5 km od granicy belgij-
skiej – doskonale pamiętam jeszcze przejścia graniczne), przypominamy 
sobie również brak swobody podróżowania, nie było to wcale proste, aby 
wyjechać do innych krajów. To wszystko wśród wielu obywateli po prostu 
popadło w zapomnienie. Cztery podstawowe swobody wspólnoty euro-
pejskiej są traktowane jako coś absolutnie oczywistego. Doskonale jeszcze 
pamiętamy, przynajmniej ja pamiętam, bo byłam już wtedy posłanką do 
Parlamentu Europejskiego, gdy upadła żelazna kurtyna. Wiem również, 
jak trudne było pojednanie, integracja z Europą Wschodnią i Środkową, 
o czym Horst Langes na pewno powie parę słów. Rozszerzenie wspólnoty 
europejskiej nie będzie jednak w najbliższej przyszłości bardzo istotnym 
tematem, bo kto tak naprawdę jeszcze chce przystąpić do wspólnoty? Czy 
można sobie wyobrazić w dzisiejszej sytuacji przyjęcie Turcji do wspólno-
ty? Byłam przez 10 lat sprawozdawczynią do spraw Turcji w Parlamencie 
Europejskim. Czy w dzisiejszej sytuacji w ogóle można o tym myśleć? Ale 
też to, co zawsze wytykaliśmy tym, którzy kwestionowali wagę UE. Tym 
zawsze mówiliśmy „Popatrzcie, że UE reprezentuje wartości pokojowe”. 
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Niewielu to doceniało, bo mało kto z nich przeżył wszystko to, co przy-
niosła za sobą wojna.

Europa musi dojrzeć do jedności. Te koncentryczne kręgi czy Europa 
dwóch prędkości – tego typu koncepcje należy zarzucić. Nie może być 
tak, że będziemy mieli obywateli europejskich pierwszej i drugiej ka-
tegorii. Zwłaszcza, że mieszkańcy wschodniej części Europy może zbyt 
często nadal postrzegają się sami jako obywatele drugiej kategorii. To 
trzeba zdecydowanie zwalczać. Jedność Europy musi jednak gwarantować 
praworządność. Nie może być bowiem tak, że praworządność i wartości 
europejskie w krajach członkowskich są różne traktowane. Ośmielę się to 
tutaj powiedzieć z całym naciskiem. Kiedy mówimy o rozumieniu Europy, 
być może musimy bić się też w własne piersi. Twierdząc, że zaniedbaliśmy 
dialog obywatelski w przeszłości, powinniśmy wiedzieć, czego obywatele 
oczekują od UE, jakie korzyści przynosi pojedynczej obywatelce, poje-
dynczemu obywatelowi przynależność do UE. Obywatele i obywatelki 
UE ciągle powinni wiedzieć, dlaczego warto być tym obywatelem czy 
obywatelką. Jestem zdania, że wspólnota musi przynosić korzyści wszyst-
kim. Każdemu z osobna musi gwarantować wolność, ale także dobrobyt 
i lepsze życie. Stąd też wspólnota musi w większym stopniu koncentrować 
się i starać o postępy, bo sam tylko Europejski Bank Centralny nie gwa-
rantuje dobrobytu. Polityka zerowych stóp odsetkowych pomaga krajom 
w uporaniu się z zadłużeniem. Ale jednocześnie jest to wywłaszczenie 
drobnych ciułaczy i podkopuje zaufanie obywateli do Europy. Dlatego 
też wspólnota musi inwestować w różne obszary, takie jak infrastruktura 
czy edukacja. Ucyfrowienie naszego codziennego życia także musi być 
napędzane w taki sposób, by każdy mógł z niego skorzystać. Wartości 
chrześcijańsko-społeczne. Gospodarka rynkowa zorientowana na te war-
tości to coś, co jako politycy w Europie musimy napędzać. Panie i Panowie, 
wspólnota musi być także działającym na zasadzie równouprawnienia 
partnerem handlowym. Żeby arbitralne działania prezydenta Stanów 
Zjednoczonych nie decydowały o miejscach pracy milionów ludzi. Han-
del z Chinami może odbywać się tylko wówczas, kiedy prawa człowieka 
będą tam rzeczywiście respektowane. Politycy muszą zważać na to, by 
poprzez politykę inwestycyjną wobec Chin nie zagrażać krajom leżącym 
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na naszych granicach zewnętrznych, które mogą być od Chin uzależnione 
(takim jak kraje bałkańskie).

Szanowni Państwo. Powstaje następujące pytanie: czy Europa jest w sta-
nie wytworzyć pewne sedno. Jest to bardzo ważne dla nas, dla rozwoju 
naszego świata i tej części świata, ponieważ mamy do czynienia z pewny-
mi kwestiami, które stanowią atak na nasze wartości, na nasz styl życia. 
Niestabilność na Bliskim Wschodzie i w Afryce może zaszkodzić Europie 
na wiele różnych sposobów. Może być to terroryzm, bądź też niekontro-
lowana migracja. W tym momencie Rosja chce się znowu stać supermo-
carstwem. Co więcej – ma potencjalnie destrukcyjny potencjał nuklearny. 
Jeśli chodzi o dostęp do rynku, przyszłe życie gospodarcze: Chiny, pamię-
tajmy o tym, nie będą naszym najbliższym przyjacielem. Inne zagrożenia? 
Nieprzewidywalna i autorytarna Turcja. I popatrzmy na Europę i kraje 
otaczające. My chcemy mieć dobre prawo i dobrą praworządność. Chcemy 
chronić mniejszości i żyć w pełnej, dobrej demokracji. Co więcej – Euro-
pejczycy zawsze mogą poradzić sobie lepiej. Oczywiście zawsze pojawią się 
jakieś skargi. Jednakże Europa stosuję się do porozumień. Przestrzega ich. 
Równocześnie staramy się o współpracę z innymi. Jeśli chodzi o naszych 
obywateli – w znacznej mierze są oni właśnie na to nakierowani.

Czy tego typu działanie ma przyszłość? Czy nasze społeczeństwo ma 
przyszłość? Czy też my nie mamy wyboru i staniemy się jedynie zabawką 
w rękach supermocarstw tego świata? Czy utracimy kontrolę? To ważne 
pytanie. Ale jeśli chodzi o korzyści geograficzne, one nie zdominowały na-
szej listy celów. Jeśli chodzi o UE, ona jest zbudowana na czymś innym. In-
tegracja, transgraniczna harmonizacja i przezwyciężanie jednostkowych, 
partykularnych interesów narodowych. No i teraz oczywiście tutaj jest 
pytanie o politykę poszczególnych państw członkowskich. Praworządność 
jest jednym z fundamentów UE, a nie władza. I logiczne jest więc to, że 
będzie to wpływało na naszą politykę zagraniczną. I teraz mamy do czynie-
nia z pewnym problemem. Europa stała się w wyniku tego problemu dużo 
słabsza. My chcemy być pewnym blokiem politycznym. Silnym, odpor-
nym. Jednakże ta obecność UE jest zbyt urozmaicona i zbytnio podzielona. 
I są wielkie państwa, które nie chcą jedności. Nie leży to również w intere-
sie naszych obywateli, obywateli UE. Szanowni Państwo. Popatrzymy też 
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na to, z czego powinniśmy być zadowoleni. Popatrzmy na Europę z jednej 
strony i na resztę świata z drugiej. Uogólniając, mamy najlepszy system 
oświatowy na świecie. Najłatwiejszy dostęp do służby zdrowia. Najlepszy 
system opieki społecznej. My nie mamy gett. Co więcej – mamy najlepszą 
dystrybucję przychodu, kapitału. Spójrzmy w przyszłość. Teraz przechodzę 
na niemiecki. Musimy zdać sobie sprawę z następującej kwestii. Czego 
będziemy oczekiwać od polityki europejskiej? Co jest istotne z punktu 
widzenia młodzieży? Perspektyw dla realizacji swoich aspiracji w pracy, 
chociażby. Każdy powinien mieć takie perspektywy. Bo przecież katolicka 
nauka społeczna zakłada, że należy ludziom pomagać. Pomagać w tym, by 
mogli prowadzić samodzielne życie. Generalnie trzeba troszczyć się o to, 
żeby obywatele nie popadali w ubóstwo. Bez prosperującej gospodarki nie 
będzie to możliwe. Co więcej, podobnie jak i w przeszłości, oczekiwania 
nie tylko młodych obywateli, ale wszystkich, skupiają się na lepszej polityce 
środowiskowej i klimatycznej. Pojawiają się uzasadnione obawy o kondy-
cję naszego globu. Wiele lat pracowałam w komisji środowiska Parlamentu 
Europejskiego. W przeszłości, podejmowaliśmy działania na rzecz popra-
wy sytuacji w środowisku naturalnym, ale w obliczu najbliższej przyszłości 
było tych działań chyba zbyt mało. Powoli przechodzę do zakończenia. Na 
koniec poruszę jeszcze jeden temat. O tym mało kto chętnie słucha, ale to 
temat, który jest wyzwaniem dla wspólnoty europejskiej. To rozwiązanie 
kwestii migracyjnych. Jako chrześcijanie nie możemy dopuścić do tego, 
żeby setki uchodźców ginęły w Morzu Śródziemnym albo byli rabowani, 
torturowani, gwałceni w drodze do Europy. Albo ginęli z głodu i pragnie-
nia. Jako Holenderka mogę powiedzieć, że nie każdego możemy przyjąć, 
ale humanitaryzm, człowieczeństwo nie może być ani dla Unii Europej-
skiej, ani dla naszej partii obcym pojęciem. Z Unią Europejską związane są 
oczekiwania i nadzieje. Wielkie zadania przed nami. Trzeba je rozwiązać. 
Weźmy się do roboty. Warto. Warto walczyć o Europę, bo cóż mogłoby 
być alternatywą? Niech wolno mi będzie jako praktykującej i wierzącej 
katoliczce zadać pytanie mojemu Kościołowi: Czy nie należałoby z większą 
odwagą zająć się problemem migracji jako wyzwaniem? I walczyć o na-
prawdę współczujące z ludźmi rozwiązanie? Dziękuję bardzo.
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Horst Langes
Panie i Panowie. Pierwsze pytanie kieruję pod adresem Fundacji Ade-

nauera. Ile minut mam do dyspozycji? Trzy… Proszę nie oczekiwać, że 
w trzech minutach spróbuję Państwu powiedzieć, jak ja oceniam rozwój 
krajów opanowanych kiedyś przez Związek Radziecki, a wyzwolonych 
w 1989 roku, jak one rozwinęły się w Europie. Byłoby to niestosowne, 
gdybym w tym czasie spróbował to zrobić.

Przyjechałem tutaj przede wszystkim dlatego, że chciałem się pokłonić 
mojemu przyjacielowi biskupowi Tadeuszowi Pieronkowi, którego w ubie-
głym roku nie mogłem pochować, bo sam chorowałem. Tak, chciałem się 
przed nim jeszcze raz pokłonić. Jestem matuzalemem. Mam ponad 90 lat. 
To znaczy, że jestem jeszcze jednym z nielicznych świadków czasu narodo-
wego socjalizmu w mojej ojczyźnie, faszyzmu we Włoszech, ucisku Polski, 
walki Związku Radzieckiego w Polsce i przeciwko Polsce. To znaczy, że 
jestem świadkiem czasu. We wrześniu 1944 roku jako młody chłopiec, 
żołnierz – miałem wtedy 15 lat – nosiłem mundur. Wkraczaliśmy wtedy 
do Kraju Saary, dlatego że generał George Patton zbliżał się do Niemiec. 
Staliśmy z naszymi działami na peronie i rozglądaliśmy się, widzieliśmy, 
jak oddział SS zajął dworzec i jak z drugiego kierunku wjechał pociąg. 
Członkowie SS ze swoimi pistoletami maszynowymi, ze swoimi psami 
otworzyli drzwi wagonów, z których nagle zaczęli wypadać nieżyjący lu-
dzie, ich ciała leżały później na peronie.

Ja jestem świadkiem czasu. Chcę Państwu powiedzieć, że musieliśmy 
o tym opowiadać dalej. Być może robiliśmy to w sposób niedostateczny. 
My, świadkowie. Być może zbyt długo milczeliśmy. I dlatego chciałbym 
poprosić tych młodych, którzy są wśród nas na tym spotkaniu, aby zrozu-
mieli że to, co dla nas jest decydujące, to to, że zbudowaliśmy pokój i pró-
bowaliśmy nawiązać porozumienie w Europie Środkowej. Ja nie jestem 
kimś, kto chętnie obnosi się orderami czy odznaczeniami. Są jednak dwa 
odznaczenia. Otrzymałem je jako niemiecki poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego: pierwsze – od francuskiego prezydenta François Mitterranda 
(zostałem kawalerem Legii Honorowej), drugie – to odznaczenie przy-
znane mi przez jednego z wybranych przez Państwa po 1990 roku prezy-
dentów. Jestem także oficerem Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Jako Niemiec chciałbym Państwu przekazać, że to jest moje zobowiązanie, 
którego będę dotrzymywał aż do ostatniej chwili. Muszę ciągle powtarzać, 
że musimy wreszcie dostrzec, tak jak wczoraj powiedział arcybiskup łódz-
ki, że lepiej jest nie mówić, że jesteśmy jednym państwem. Nie. Trzeba 
mówić, że jesteśmy jednością w Europie i mamy wspólną wolę, choć na-
turalnie nie we wszystkich wymiarach. Byłoby iluzją, gdybyśmy mówili, 
że uda nam się stworzyć Europę doskonałą, ale musimy się postarać. Jest 
to coś, co wywodzi się z chrześcijaństwa. Wiemy, że nam się nie uda to 
w pełni, w przeciwieństwa do oświecenia, które uważało, że jesteśmy w sta-
nie ciągle się poprawiać i możemy wreszcie zrobić coś porządnie. Tak jak 
jest napisane w pierwszym artykule konstytucji amerykańskiej. My jako 
chrześcijanie musimy wierzyć w to, że ciągle na nowo musimy zadawać 
sobie trud, aby ten krzyż, który musimy ze sobą nosić, kształtować ciągle 
na nowo. Nie chcemy uciec, ale chcemy robić to coraz lepiej.

Chcę też powiedzieć na koniec: to jest moje ostatnie wystąpienie. Ja ze 
względu na mój wiek nie będę już Państwa więcej zatrzymywał. Pracujcie 
dalej. Zobaczcie, jak by to można zrobić lepiej. To teraz spoczywa w Pań-
stwa rękach. Jestem za tym, abyście Państwo przygotowywali dwudziestą 
konferencję, w której ja już jednak uczestniczyć nie będę. Stąd też chcia-
łem powiedzieć Państwu: do widzenia! Może gdzieś tam się zobaczymy, 
ale pewnie już nie tutaj.

Falk Altenberger
Dziękujemy za to przesłanie, adresowane przede wszystkim do mło-

dych. Wczoraj już wspomnieliśmy o tym, że trzeba pamiętać o historii, 
żeby mówić o przyszłości. Proszę Państwa, teraz już zmierzamy do kolej-
nego punktu naszego programu. Rozpoczynamy IV sesję naszej konferen-
cji zatytułowaną następująco: „Wspólny model gospodarczy dla Unii?”.

Bardzo się cieszymy, że dotarła do nas Pani Komisarz. Bardzo pro-
szę o zabranie głosu panią Elżbietę Bieńkowską i dokonanie krótkiego 
wprowadzenia do tego zagadnienia. Potem zaś wsłuchamy się w dyskusję. 
Wystąpi w niej dwoje wybitnych ekonomistów z Niemiec i z Polski.



IV sesja panelowa

WSPÓLNY MODEL GOSPODARCZY 
DLA UNII?

Wprowadzenie

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw Rynku Wewnętrznego i Usług, 
Przemysłu, Przedsiębiorczości oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
Komisja Europejska

Debata

prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
prof. Georg Milbradt, były premier Saksonii, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie

Moderacja

Wawrzyniec Smoczyński, publicysta, 
były dyrektor Centrum Analitycznego Polityka Insight
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Elżbieta Bieńkowska

Gospodarczy wymiar integracji europejskiej był od początku i nadal po-
zostaje bardzo blisko nauczania społecznego Kościoła. Po części to kwe-
stia inspiracji ojców założycieli, m.in. Roberta Schumana, oraz silnej roli 
powojennej chadecji w promowaniu integracji. A po części to kwestia 
zbieżności o bardziej złożonej genezie, której dociekanie to temat na inną 
okazję. Tak czy inaczej „europejski model gospodarczy” – występują-
cy m.in. pod nazwą społecznej gospodarki rynkowej – to specjalność 
Europy chroniona w ramach Unii Europejskiej.

Czym jest ten europejski model gospodarczy? Unijny wspólny rynek, 
który ma już blisko 30 lat, był „miniglobalizacją” na skalę europejską, czyli 
odpowiedzią na wyzwania światowej globalizacji wobec Europy i właśnie 
wobec naszego modelu gospodarczego. Przypomnijmy, że artykuł 3 Trak-
tatu o UE stanowi, że „Unia ustanawia rynek wewnętrzny, działa na rzecz 
trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost 
gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wy-
sokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego”. A także, że „Unia zwalcza wyłączenie społeczne i dyskry-
minację oraz wspiera sprawiedliwość i ochronę socjalną, równość kobiet 
i mężczyzn, solidarność między pokoleniami i ochronę praw dziecka”.

Europejski, a konkretnie unijny model gospodarczy to system, w który 
są wbudowane napięcia: między wolnym rynkiem a dobrem wspólnym, 
między solidarnością a zasadą pomocniczości, a także między jednością 
a różnorodnością.

Wolny rynek – dobro wspólne
Unia w swych traktatach i wszelkich innych zasadach uznaje wolny 

rynek za najwydajniejsze narzędzie do osiągania celów gospodarczych. 
A jednocześnie, tak jak i Kościół, UE nie uznaje kompletnej autonomii 
sił rynkowych, nie uznaje wolnego rynku za cel sam w sobie, lecz za na-
rzędzie do realizacji celów zgodnych z wartościami – w tym z zasadami 
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sprawiedliwości społecznej, z godnością każdego człowieka, a także z tro-
ską o świat.

Unia była pierwsza z wbudowaniem w model gospodarczy ekologii, za-
sad rozwoju zrównoważonego, w tym troski o klimat i postulatu redukcji 
gazów cieplarnianych. Kościół najklarowniej wpisał się w ten ekologiczny 
nurt za pontyfikatu Franciszka z jego encykliką „Laudato si’” z 2015 r. 
Franciszek mógłby odeprzeć zarzuty, że przechodzenie z węgla na odna-
wialne źródła energii nie jest tematem dla papieża. Franciszek, skoro jest 
papieżem, a nie szefem zielonego NGO, podejmuje polemikę w języku 
Pisma Świętego. Teksty biblijne – pisze papież w „Laudato si’” – zachęcają 
nas do „uprawiania i doglądania” ogrodu świata, a przecież „doglądanie” 
to strzeżenie i bronienie. Rzecz jasna, w Unii mówi się innym językiem, 
ale przecież jesteśmy światowym liderem w promowaniu modelu i wzrostu 
gospodarczego, który nie wiązałby się z zaciąganiem długu ekologicznego 
wobec przyszłych pokoleń.

Niestety w Polsce walka z emisjami CO2 i odchodzenie od paliw ko-
palnych wciąż budzi duży sceptycyzm, ale Unia jest gotowa wspomagać 
– także za pomocą funduszy – transformację energetyczną i łagodzenie 
kosztów społecznych, która na dłuższą metę przyniesie zarówno zyski, jak 
i ochronę dobra wspólnego. Trudno o wyraźniejszy przykład zbieżności 
unijnego modelu gospodarczego oraz nauki społecznej Kościoła w zajmo-
waniu się napięciem wolny rynek a dobro wspólne.

Solidarność – pomocniczość
Gdy podpisywano Traktaty Rzymskie w 1957 r., to wszystkie sześć 

krajów założycielskich budowało u siebie państwo dobrobytu. Nawet nie 
trzeba było specjalnie dyskutować wówczas o wspólnym modelu gospo-
darczym, bo kierunek był mniej więcej taki sam. Dążenie do zrównywania 
albo zmniejszania różnic szans, dążenie do pełnego zatrudnienia, pomoc 
publiczna dla tych, na których spadają nieszczęścia, wsparcie dla rodzin 
z dziećmi, godne emerytury. A ujmując rzecz bardziej ogólnie, to przeko-
nanie, że celem systemu społeczno-gospodarczego nie jest tylko wytwa-
rzanie, ale też sprzyjanie coraz większej zasobności wszystkich obywateli, 
wspieranie solidarności oraz powszechnego udziału w życiu publicznym, 
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by współdecydować m.in. o przyszłości gospodarczej. To reguły, które do 
dziś leżą u podstaw europejskiego systemu gospodarczego i były motorem 
przemian gospodarczych w Polsce od 1989 roku.

Ale w tym modelu jest też druga strona – gospodarka wolnorynkowa 
to nie jest tylko maszyneria do zwiększania bogactwa, które można ewen-
tualnie dzielić, lecz to jest także środek do rozwoju społecznego, zmian na 
lepsze i do harmonii społecznej.

W pokryzysowej Unii, albo konkretnie w wielu jej krajach, wiele uwagi 
poświęca się zwalczaniu nierówności majątkowych. To jeden z aspektów 
„Europy, która chroni”, bo powinna też chronić europejski model życia, 
chronić miejsca pracy, chronić przed wyzwaniami albo wręcz zagrożenia-
mi ze strony konkurencji firm i pracowników z innych krajów Unii czy też 
ze strony globalnych graczy. To wszystko jest chętnie wpisywane w hasło 
„solidarności” – także zwiększanie redystrybucji, zasiłków, podwyższanie 
płacy minimalnej bez dokładnego skalkulowania, jak to będzie wpływać 
na przedsiębiorczość i innowacyjność.

Niestety, musimy w Unii pamiętać, że globalne wyzwania dla naszej 
gospodarki, a zatem i dla modelu gospodarczego, to nie tylko np. tańsza 
azjatycka siła robocza. Tak było 10–20 lat temu i z tym dalibyśmy sobie 
radę. Ale teraz to wyzwania znacznie poważniejsze – technologiczne, 
w dziedzinie gospodarki cyfrowej, AI etc. I żeby temu sprostać, a zatem 
w dłuższej perspektywie utrzymać hojny model gospodarczy, nie możemy 
uciekać w pokusy protekcjonizmu, lecz zdać się na prężną przedsiębior-
czość. Bez tej przedsiębiorczości, aktywności zawodowej, samodzielności, 
którą może zdusić zbyt rozbudowany system socjalny, nie ma unijnego 
modelu gospodarczego.

Kościół w ostatnich dekadach wskazywał, że „solidarność bez pomoc-
niczości może łatwo zostać zredukowana do opiekuńczości, z drugiej 
strony zaś pomocniczość bez solidarności może wzmacniać formy ego-
istycznego preferowania interesów lokalnych. Aby uszanować te dwie 
podstawowe zasady, interwencja państwa w zakresie ekonomii nie może 
być ani natrętna, ani znikoma, lecz dostosowana do realnych potrzeb 
społeczności”. Ponadto Jan Paweł II ostrzegał przed zagrożeniami ze stro-
ny państwa opiekuńczego czy może raczej nadopiekuńczego, czyli nie-
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przestrzegającego zasady pomocniczości. „Interweniując bezpośrednio 
i pozbawiając społeczeństwo odpowiedzialności, państwo opiekuńcze 
powoduje utratę ludzkich energii i przesadny wzrost publicznych struktur, 
w których — przy ogromnych kosztach — raczej dominuje logika biuro-
kratyczna, aniżeli troska o to, by służyć korzystającym z nich ludziom” 
– pisał.

Nawiasem mówiąc, choć w Unii nie ma jednego modelu władzy lokal-
nej, to wydaje się, że silna samorządność – jaką budowaliśmy od lat 90. 
w Polsce – najlepiej realizuje zasadę pomocniczości, a także postulat poli-
tycznego i społecznego angażowania obywateli na rzecz dobra wspólnego.

Jedność a różnorodność
Unię gospodarczo jednoczy wspólny rynek ze wspólnymi przepisami, 

których strzeże wspólna Komisja Europejska, która w ostateczności ucieka 
się do najwyższego wspólnego arbitra, czyli Trybunału Sprawiedliwości 
UE. Tak głęboka integracja gospodarcza na tak dużą skalę geograficzną 
to wyjątek w nowożytnej historii świata. Ale choć mottem Unii Europej-
skiej jest „jedność w różnorodności”, to – jak zresztą papież Franciszek 
powiedział w Parlamencie Europejskim w 2014 r. – „jedność nie oznacza 
uniformizmu politycznego, gospodarczego, kulturowego czy myśli”.

W kontekście modelu gospodarczego należałoby upierać się przy tym, 
że unijna jedność nie oznacza uniformizmu w systemie praw socjalnych. 
Unia w ostatnich latach promuje „filar praw socjalnych” dotyczących ryn-
ku pracy bądź też zabezpieczenia społecznego, ale – przy zachowaniu 
wspólnych wymogów społecznej gospodarki rynkowej – należy w tym 
względzie strzec prawa do pluralizmu, a inaczej mówiąc – znów zasady 
pomocniczości. Inny model mają kraje nordyckie z bardzo silnym pozio-
mem wsparcia ze strony państwa, inny jest mieszany model niemiecki, 
skromniejszy jest model anglosaski.

Także inny, skrojony pod naszą historię, zapóźnienia, zdolności go-
spodarcze powinien być model unijnych krajów na dorobku z Europy 
Środkowo-Wschodniej. Przypominanie faktu, że – także w dziedzinie 
państwa dobrobytu – jesteśmy dopiero na dorobku i stać nas na mniej od 
Niemiec, Francji, Beneluksu, nie jest teraz zbyt modne.
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A jednak unijna równowaga między solidarnością i pomocniczością 
sprawia, że w unijnym modelu gospodarczym każdy kraj Unii powinien 
sprawdzać, na co go stać w tej kwestii. Europejska integracja – w myśl 
zasady subsydiarności – nie zwalnia z odpowiedzialności za siebie.

Migracja
Luka demograficzna w Unii jest teraz prognozowana na około 50 mln 

ludzi w 2060 r. A zatem już teraz wiadomo, że nawet najbardziej skuteczna 
polityka pronatalistyczna nie zdążyłaby zapełnić tej luki, która już wcześ-
niej może zachwiać europejskim państwem dobrobytu. Zrównoważony 
model gospodarczy Europy wymaga zatem otwarcia na migrację. To tak-
że otwarcie na różnorodność i kulturową odmienność czy też nowość, 
która powinna współtworzyć tożsamość Europy. Kultura otwarcia, choć 
najlepiej przy kontroli i uporządkowaniu fali migracyjnych, której trzy-
mają się instytucje UE, jest bliższa katolickiej nauce społecznej, nauczaniu 
papieskiemu.

Nowy model gospodarczy
Niezadowolenie społeczne w niektórych krajach UE przejawiające się 

odchodzeniem od tradycyjnych partii politycznych, demonstracjami „żół-
tych kamizelek” etc. wzmacnia przeświadczenie polityków, że demokracja 
i gospodarka potrzebują modyfikacji swego kierunku – wręcz na skalę 
keynesistowskiej fali z lat 60. czy w drugą stronę – silnie wolnorynkowego 
modelu small government z lat 80. Agendę dyskusji o reakcji na nierów-
ności mocno wyznaczają idee Thomasa Piketty’ego.

W najnowszej książce („Capital et Ideologie”) – oprócz dużej części 
analityczno-diagnostycznej – Piketty proponuje, jak promować sprawie-
dliwość społeczną. Oprócz silnej ponadkrajowej federalizacji, co poli-
tycznie jest teraz nierealistyczne nawet w ramach Unii, Piketty proponuje 
ogromne wzmocnienie głosu pracowników w zarządzaniu prywatnymi 
przedsiębiorstwami – znacznie wykraczające ponad niemiecki model 
z reprezentacją pracowników w radach nadzorczych. A także radykal-
ną redystrybucję bogactwa poprzez nowy system podatkowy – znacznie 
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wykraczający ponad propozycje podatku od bogactwa podnoszone przez 
Billa Gatesa albo Warrena Buffetta.

To oczywiście tylko postulaty, które będą raczej mieć wpływ na kie-
runek debat, a nie doczekają się pełnej realizacji. Jednak na poziomie po-
lityczno-gospodarczym krytyków Piketty’ego uderza, że – to cecha wielu 
obecnych propozycji walki z nierównościami – kapitalizm jest analizo-
wany tylko jako narzędzie akumulacji bogactwa, a nie transformacji go-
spodarczej. I pomysły na większą sprawiedliwość społeczną są pomysłami 
redystrybucji ocenianymi pod kątem sprawiedliwości w podziale, a już 
nie pod kątem wydajności, spójności społecznej, zachowania potencjału 
innowacyjnego firm i gospodarki, przezwyciężenia korporacyjnych bra-
ków w kreśleniu długoterminowych, a zatem zrównoważonych strategii 
rozwoju.

Jeśli debata w UE będzie zmierzać w najbliższych latach w aż tak re-
dystrybucyjnym kierunku, to – jak się wydaje – kluczowe będzie w Unii 
pilne szukanie i strzeżenie równowagi między wolnym rynkiem i inter-
wencjonizmem państwowym, w który może się wyrodzić szukanie dobra 
wspólnego, a ujmując to językiem kościelnej nauki społecznej – równo-
wagi między solidarnością i pomocniczością oraz między ograniczoną 
interwencją państwa a państwem nadopiekuńczym.
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Wawrzyniec Smoczyński
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry szanownym uczestnikom panelu. 

Bardzo dziękujemy Pani Komisarz za wprowadzenie, bo przyznam, słu-
chałem na przestrzeni ostatniej dekady wielu wystąpień komisarzy i za-
zwyczaj presja urzędu, gabinetu, jak rozumiem też perspektywy kadencji, 
która jest przed komisarzem, sprawia, że zazwyczaj wystąpienia są mało 
porywające, bardzo ostrożne, bardzo bezpieczne. A Pani rzeczywiście 
dała dzisiaj świetny wstęp, bardzo rzeczowy, bardzo konkretny, miejscami 
kontrowersyjny wstęp do dyskusji o najważniejszym wyzwaniu UE, czyli 
o modelu gospodarczym na przyszłość, w obliczu tych napięć, które ob-
serwujemy. Chciałem w tej sytuacji na wstępie poprosić Państwa, panią 
profesor Mączyńską-Ziemacką i pana profesora Milbradta o kilka słów 
komentarza do tego, co usłyszeliście, a później rozpoczniemy dyskusję 
o tych głównych punktach sporu.

prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka
Proszę Państwa, ja też się bardzo cieszę, że mogę uczestniczyć w tej 

debacie. Wczoraj byłam pod wrażeniem wszystkich wystąpień. Nie trzeba 
było chyba nikogo tutaj przekonywać, że UE to wspaniałe, ustawione na 
pokój i sprawy społeczne rozwiązanie, którego musimy ze wszech miar 
chronić, umacniać tę jedność, o której tu była mowa.

Muszę powiedzieć, że trochę wystraszyłam się po wczorajszej dyskusji. 
To znaczy oczywiście zdaję sobie sprawę z tych zagrożeń, które występują, 
z tych napięć, o których pani komisarz mówiła, ale wczoraj pobrzmiewały 
takie wątki, które pokazywały, że Unia jest głęboko, głęboko spękana i że 
mnóstwo jest tam różnego rodzaju zaniedbań. Dzisiaj podzielam zachwyt 
pana redaktora Smoczyńskiego wystąpieniem pani komisarz. Dołączam 
do tych słów dlatego, że pani komisarz Bieńkowska poruszyła takie spra-
wy, które w tej chwili mają fundamentalne znaczenie zarówno w teorii, 
jak i w praktyce.

Powiedziała Pani, że kapitalizm jest ukierunkowany na gromadzenie 
bogactwa. No więc w teorii ekonomii doszło do jakichś zaniedbań czy 
nieporozumień. W okresie od lat 70, ekonomia zaczęła przekształcać się 
jakby w chrematystykę. Chrematystyka to jest nauka o zarabianiu pie-
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niędzy. Już starożytni przestrzegali, że nie można ekonomii utożsamiać 
z chrematystyką, ponieważ ekonomia jest nauką społeczną. Powinna być 
ukierunkowana na poprawę jakości życia! Druga kwestia, którą pani ko-
misarz poruszyła, to kwestia – moim zdaniem zgubna – zamieszania we 
współczesnych stosunkach gospodarczych. Uważam osobiście, że nasz 
panel powinien się nazywać: „model społeczno-gospodarczy dla Europy”, 
a nie „model gospodarczy”, bo to, co jest fatalne w debacie, publikacjach, to 
jest mylenie pojęć. Świat w ogóle popadł w jakiś straszliwy chaos, o czym 
świadczy między innymi ostatni jubileuszowy raport Klubu Rzymskiego, 
gdzie pokazuje się, jak wiele bałaganu jest w świecie globalnym. Tego 
bałaganu nie unika też niestety UE. Jeżeli my nie będziemy pilnowali, bo 
jaki język, takie działanie, jeżeli w naszym języku będzie bałagan, to będzie 
bałagan w działaniu. Co prawda Einstein kiedyś na pytanie „czy to prawda, 
że bałagan na biurku jest synonimem bałaganu w głowie?” odpowiedział: 
„no to czego synonimem jest puste biurko?”.

Ten bałagan, bałagan pojęciowy, występuje jednak i staje się dość do-
legliwy. Ja jestem belfrem od wielu, wielu lat i mnie szczególnie dotyka 
ten bałagan, bo studenci to „kupują”. Dziennikarze też, Panie Redakto-
rze. Miałam kiedyś nawet tekst zredagowany przez słabo wyedukowaną 
redaktorkę, która potraktowała wzrost gospodarczy i rozwój społeczno-
-gospodarczy jako synonimy po prostu. I tak mi zmieniała. Raz tak, raz 
tak. Więc też się cieszę że pani komisarz wymieniła i traktat unijny, i to, 
że mamy zapisane, że takim kierunkowym modelem ustrojowym dla Unii 
i krajów członkowskich jest model społecznej gospodarki rynkowej, a ce-
chą tego modelu społecznej gospodarki rynkowej jest właśnie rozwój 
społeczno-gospodarczy, a nie wzrost gospodarczy. Wzrost jest środkiem, 
a nie celem. Nieprzypadkowo teraz jest debata na temat. Ale ja jeszcze 
jedną rzecz przytaczam: wzrost gospodarczy, jeżeli jest tylko sam, to to 
jest dziki wzrost gospodarczy.

Żeby mówić o rozwoju społeczno-gospodarczym trwałym, harmo-
nijnym – nie lubię słowa „zrównoważonym”, bo równowaga jest stanem 
chwilowym – musi być równoległy postęp w trzech filarach rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego. Filar wzrostu gospodarczego, filar społeczny i fi-
lar ekologiczny. I to jest zapisane w tych traktatach. I jeszcze jedno co 
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do wczorajszej debaty i już potem obiecuję, że będę mówiła mniej. Ale 
ja chcę to powiedzieć, żebyśmy wiedzieli, o czym my mówimy w ogóle. 
Otóż wczoraj było sporo o zagrożeniach dla liberalnej demokracji, dla li-
beralizmu. Ja też dostaję gęsiej skórki, jak słyszę, że wielu rzeczom winien 
jest liberalizm. Otóż proszę Państwa, liberalizm niejedno ma imię. Mamy 
liberalizm klasyczny, leseferystyczny – Adama Smitha, z którym musimy 
się pożegnać ze względu na złożoność świata. Mamy także ordoliberalizm. 
Społeczna gospodarka rynkowa to jest liberalizm „ordo”, a „ordo” znaczy 
ład. Czyli ukierunkowany na łagodzenie. Dlatego dyskusja powinna być 
ukierunkowana na „ordo”, na to przywracanie ładu, bo chaos zagraża 
jedności Europy i temu podstawowemu sztandarowi, jakim jest dbałość 
o pokój. Straszną rzeczą, jakiej doświadczyła szlachetna idea liberalizmu, 
jest neoliberalizm. To „neo” to w ogóle były pogańskie rozwiązania. Roz-
wiązania, w których uznano, że rynek uporządkuje nam cały świat. Wol-
ny rynek jest świetnym narzędziem, ale nie wtedy, gdy on jest wolny od 
wszystkiego. Wtedy gna do manipulacji i oszustw. Ja polecam Państwu 
książkę dwóch noblistów Akerlofa i Schillera pod symptomatycznym ty-
tułem „Złowić frajera” i podtytułem „Ekonomia manipulacji i oszustwa”.

Wawrzyniec Smoczyński
Pani Profesor, bardzo dziękujemy za wstępny komentarz. Nie uprzedzi-

łem Państwa, że pan profesor Milbradt będzie mówił po niemiecku, więc 
jeżeli jesteście Państwo jeszcze „nieuzbrojeni” w sprzęt do tłumaczenia, 
to proszę, żeby go pobrać.

Profesorze, pani profesor Mączyńska-Ziemacka rzuciła pewne koncep-
cje. Mówiła, że są tu pewne porozumienia i pewne pytania. Po pierwsze: 
czy jest coś takiego jak wspólny, europejski model gospodarczy? I druga 
rzecz: czy będziemy w stanie dalej równoważyć wspólne dobro z kwestia-
mi gospodarczymi?

prof. Georg Milbradt
Była tutaj mowa o Traktacie Lizbońskim, gdzie zawarta jest definicja 

idąca w stronę społecznej gospodarki rynkowej. Można by zatem po-
wiedzieć, że poprzez ten traktat te sprawy są już usankcjonowane. Pani 
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komisarz Bieńkowska zacytowała też artykuł trzeci, od którego rozpo-
częła. Problem polega jednakże na tym, że interpretacje tego, czym jest 
społeczna gospodarka rynkowa, są niezmiernie różne. Przede wszystkim 
narzuca się pytanie, jakimi środkami można ten cel, czy te cele osiągnąć? 
Pani komisarz też o tym wspominała: bardzo różne są tradycje rozumie-
nia tego w Europie. Z jednej strony tak zwany kapitalizm nadreński, jak 
się to w Niemczech często nazywa, czyli społeczna gospodarka rynkowa 
(to chyba najbliższe właśnie tej wizji traktatowej). Drugi model to rozu-
mienie anglosaskie, znacznie silniej ukierunkowane na rynek, a mniej 
etatystyczne i obejmujące też gotowość akceptowania znacznie większych 
nierówności. Bo traktowane są one jako siła napędowa postępu gospodar-
czego i koniec końców także rozwojów gospodarki. Wreszcie mamy też 
sytuację w krajach skandynawskich, czy w północnej Europie, które też 
cieszą się swobodami wolnorynkowymi, aczkolwiek łączą to z wysokim 
standardem zabezpieczenia społecznego, z nieco innym rozumieniem 
„wealth estate”. W Szwecji od lat 90. państwo dobrobytu wygląda nieco 
inaczej. Jest to model, który państwo dobrobytu harmonizuje z gospodar-
ką rynkową. No i wreszcie flanka południowa, gdzie tradycyjnie tendencje 
etatystyczne są znacznie silniejsze. Inicjatywa prywatna pełni mniejszą 
rolę, relatywnie rzecz biorąc. Znacznie silniejsza jest tutaj tradycja inter-
wencjonistyczna. Pani komisarz Elżbieta Bieńkowska też o tym mówiła, że 
z kolei na wschodzie Europy z uwagi na pewne zaległości, z uzasadnionych 
powodów mamy modele gospodarcze zorientowane właśnie na potrzebę 
nadrabiania pewnych braków czy zapóźnień. Dopiero później następuje 
rozbudowanie państwa opiekuńczego.

Coś porównywalnego funkcjonowało na przykład w Irlandii, kiedy 
w latach 70. Irlandia przystąpiła do EWG. W latach 60. Irlandia była mniej 
więcej na poziomie bogactwa narodowego Sycylii (najbiedniejszego re-
gionu). Potem Irlandczykom udało się zbudować pozycję niemalże lidera 
w wielu kategoriach, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej opie-
ki społecznej, co na przykład na Sycylii trudno byłoby powiedzieć, żeby 
kiedykolwiek było realne, mimo wielkiego wsparcia unijnego i centralne-
go włoskiego. Czyli chodzi też nie tylko o to, czy państwo interweniuje, 
ale o to, jak państwo interweniuje. W niektórych obszarach interwencjo-
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nizm państwowy jest absolutnie niezbędny. Pytanie natomiast brzmi: czy 
interwencjonizm powinien wspierać innowacyjność i konkurencyjność, 
a tym samym rozwój gospodarczy (niekoniecznie wzrost, jak mówiła pani 
profesor), czy zdajemy się tylko i wyłącznie na mądrość państwa?

Ci, którzy zdają się na interwencjonizm, niekoniecznie są tymi, którzy 
mają największe sukcesy. Patrzmy na Włochy. Włochy od czasów kryzysu 
2008, 2010, 2011 roku utraciły 25 proc. produkcji przemysłowej. Deindu-
strializacja w 25 procentach! Dotychczas nie zauważa się tego, ponieważ 
jest to kompensowane z rozbudowanego sektora państwowego i finanso-
waniem długu publicznego. Więc spadła konkurencyjność. Jesteśmy tutaj 
zatem przy głównym problemie UE, który polega na tym, jak rozwój od-
nosi się nie tyle do samych siebie, lecz do potencjału potęg gospodarczych, 
jak Stany Zjednoczone, Chiny, w coraz większym stopniu również Indie. 
Jeśli takiego porównania dokonamy, zobaczymy, że Europa zostaje w tyle. 
I to w dość znaczący sposób. W roku 2000 UE wytyczyła cele, chciała 
być jak najbardziej innowacyjnym kontynentem. Nic z tego nie udało się 
osiągnąć. Literalnie nic. Trzeba się zatem zastanowić, jak tę konkurencję 
z Chinami, z Ameryką Północną możemy kształtować i jak naszą wizję 
porządku i współbytowania także na świecie możemy brać pod ochronę. 
Przy jednoczesnym dbaniu o pewną przewagę ekonomiczną. Dlatego też 
nasuwa mi się tutaj cały czas to pytanie, czy w ogóle jesteśmy w stanie 
na te wyzwania w sferze konkurencyjności odpowiednio zareagować. To 
pytanie dotychczas pozostaje nierozwiązane. Mamy tutaj chór bardzo 
różnych głosów, pełen dysonansów. Są też pewne problemy w UE z tym 
związane, bo niektóre z tych spraw w ogóle nie są przedmiotem decyzji 
na szczeblu unijnym. Kształt państwa socjalnego, to jest w gestii krajów 
członkowskich. Kwestia rynku pracy, kwestia systemów edukacyjnych, 
kształcenie – to wszystko leży w gestii krajów członkowskich. Z drugiej 
strony mamy coś, o czym pani komisarz nie wspominała, a mianowicie 
ogromny stopień ujednolicenia w sferze monetarnej, walutowej. Mówię 
oczywiście o strefie euro, nie o Polsce, która jest poza strefą euro, i tam 
też narastają nowe napięcia, gdzie z jednej strony kompetencje krajów 
członkowskich w polityce podatkowej także są istotne. O tym decydują 
kraje członkowskie, nie Unia. A z drugiej strony jest wizja wspólnej waluty, 
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rozwiązania dotychczasowe się nie sprawdzają i muszę jasno powiedzieć, 
że metoda prób i błędów nie za bardzo się sprawdza.

Ogólną konstrukcję Europy, która miała polegać na tym, że z takich 
poszczególnych klocków składa się jakiś większy obraz, trzeba zmienić 
poprzez spójną architekturę, która będzie dysponowała statyką. Takiej 
statyki próżno obecnie szukać w konstrukcji UE.

Wawrzyniec Smoczyński
Chcę tylko, żeby słuchacze mieli chwilę na przetworzenie tego wszyst-

kiego, co Pan powiedział. To, o czym pan profesor powiedział, jest szalenie 
ważne. Dobrze zilustrowane zostało to także w wystąpieniu pani komisarz. 
Napięcie, wobec którego stoją politycy, jest z jednej strony rozrywającym 
Europę od środka konfliktem, między tym, jak zaspokoić potrzeby ekono-
miczne obywateli, walczyć z rozwarstwieniem ekonomicznym, a z drugiej 
strony nie wystawić UE jako całego regionu gospodarczego na przegraną 
w konkurencji gospodarczej ze światem. Ja chciałem wrócić do pani komi-
sarz i trochę żeby zrównoważyć przypisywany mi zachwyt nad Pani wystą-
pieniem, zapytać o rzecz inną. To znaczy, jeżeli z perspektywy Brukseli tak 
dobrze wszystko widać i tak dobrze można zdiagnozować różnego rodzaju 
problemy i mają Państwo holistyczny obraz sytuacji, widzą perspektywę 
ekonomiczną, widzą perspektywę społeczną, poziom gospodarek naro-
dowych, gospodarki regionalnej i europejskiej, gospodarki globalnej, to 
dlaczego Komisja może tak mało i oddziałuje tak słabo na rzeczywistość 
gospodarczo-polityczną w UE?

prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka
Kilka uwag dotyczących priorytetów. Otóż uważam, że te problemy, 

które występują w tej chwili i nieład, jaki się wytwarza w skali globalnej 
i w UE też, to w przypadku Unii jest to wpływ dwóch bloków zagadnień. 
Po pierwsze nie pilnuje się priorytetów albo pozwala na nadmiar prioryte-
tów. Druga kwestia to jest to, czego świat doświadcza, mianowicie czwarta 
rewolucja przemysłowa u wrót. W związku z tym tempo przemian jest 
niebywałe i zakres przemian jest niebywały. Taki, o jakim jeszcze w ogóle 
parę lat temu nie mieliśmy pojęcia. Badacze tego zjawiska piszą, że zmiany 
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następują tak szybko, że w dużym stopniu wszyscy jesteśmy nowicjusza-
mi. Nie udawajmy, że wszystko wiemy. UE i Komisja Europejska też nie 
mogą wszystkiego wiedzieć. Ale trwałym systemem i tym, co powinno 
jednoczyć Unię i to, co w Unii najbardziej zachwyca, jest właśnie system 
wartości i dbałość o sprawy społeczne i o pokój. Sprawy społeczne i po-
kój to jest jakość życia ludzi. Ja tak postrzegam Unię. Ale niestety gdzieś 
począwszy od lat 70. Polska miała pecha, bo akurat wkraczała w tym 
czasie transformacyjnym, kiedy neoliberalizm święcił triumfy. Doszło do 
absolutnego przemodelowania priorytetów. Czyli nadano nadrzędny cel 
gospodarce, zamiast nadrzędny cel dać jakości życia ludzi. Ktoś powie, 
no dobrze, najpierw trzeba tort wypiec, żeby móc podzielić, dbać o ja-
kość życia ludzi – tak. Tylko że niestety przy tej nadrzędności, o której 
mówię, doszło do tak straszliwego pogłębienie nierówności i niesprawie-
dliwości społecznej, co pozostaje w całkowitej sprzeczności ze społecz-
ną nauką Kościoła. Mówi o tym brytyjski ekonomista Lester C. Thurow 
w niedawno napisanej książce „Przyszłość kapitalizmu”. Niemcy wydali ją 
chyba dwa miesiące po ukazaniu się oryginału, tak że chylę czoło, Panie 
Profesorze, pod tytułem „Der Sozialkapitalismus”. Społeczny kapitalizm. 
Ale Thurow, który się wywodzi z biednej rodziny, jako jedyny trafił na 
oxfordzkie podium, zajmuje się badaniem nierówności i używa w stosun-
ku do świata i w stosunku do UE jeszcze gorszych określeń niż Thomas 
Piketty. Mianowicie mówi o społeczeństwie rottweilerów. To jest okropnie 
obrażające – społeczeństwo rottweilerów. Proszę Państwa, ta nadrzędność 
priorytetów, fetyszyzowanie PKB sprawia, że stajemy się społeczeństwem 
rottweilerów. Zrozumiałam stwierdzenie Pani Komisarz jako przestrogę 
przed wewnętrznym „rottweilerostwem”, czyli szarpaniem się wewnętrz-
nie konkurencyjnie, a dbałość o zewnętrzną konkurencję. Ja się z tym 
zgadzam. Ale też konkurencja nie może być celem samym w sobie, tylko 
środkiem. A zatem, jeżeli nie wrócimy do wartości, które kształtowane 
są przez społeczną naukę Kościoła, a przejmowane albo uznawane przez 
model społecznej gospodarki rynkowej, to po prostu syndrom rottweilera 
będzie narastał, o czym – nie używając tych określeń, ale prawie na każ-
dym forum – pani Christine Lagarde grzmi, że to jest bomba z opóźnio-
nym zapłonem, groźna dla świata. Dlaczego groźna dla świata? Dlatego, że 
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proszę Państwa problemem świata jest obecnie nie podaż, a popyt. Może 
i mamy róg obfitości, można wyprodukować wszystko. Półki wszystkie 
się uginają (prawdziwe i półki elektroniczne), nie ma takiego produktu, 
którego ktokolwiek z nas nie mógłby dziś kupić, jeśli tylko ma pieniądze. 
Ale znalezienie nabywcy staje się coraz trudniejsze. A dlaczego staję się 
coraz trudniejsze? Nie dlatego, że żyjemy w obfitości, tylko dlatego, że 
podział bogactwa jest taki, a nie inny. A dlaczego jest podział bogactwa 
taki, a nie inny? Bo zaniedbaliśmy system wartości. Pomyliliśmy wzrost 
gospodarczy z rozwojem społeczno-gospodarczym.

Wawrzyniec Smoczyński
To kieruje nas w stronę innego mówcy. Panie profesorze Milbradt, chcę 

Pana zapytać: Czy rzeczywiście mamy problemy, o których wspomniała 
pani profesor, na różnych etapach rewolucji cyfrowej? Czy takie problemy 
dalej będą istnieć w przyszłości? Czy być może powinniśmy przemyśleć 
nasze podejście do równowagi między wolnym rynkiem, a wspólnym 
dobrem? Czym tak naprawdę jest wspólne dobro? Jak w epoce cyfrowej 
je definiować?

prof. Georg Milbradt
O dobru wspólnym będę mówił później, jeśli Państwo pozwolą. 

Chciałbym teraz wskazać na to, że kwestia podziału dochodów i bogactwa 
w krajach (także w Europie) wygląda bardzo różnie. Jednym z narzędzi, za 
pomocą których można to określić, jest współczynnik Giniego (0 oznacza 
absolutna równość, a 1 oznacza, że jeden posiada wszystko). Na czele są 
kraje, które mają relatywnie sprawiedliwy podział. W krajach skandynaw-
skich mamy 0,28. Patrząc na Anglię, tu mamy 0,4 czy 0,5. W Chinach jest 
to znacznie wyższe. To znaczy kwestia podziału dochodów dla niektórych 
krajów jest bardzo istotna. Nie znam liczb dotyczących Polski, ale przy-
puszczam, że ze względu na proces transformacji nierówności są tutaj 
dosyć znaczne. A więc nie jest to dla wszystkich krajów równie ważne.

Jeżeli spojrzymy na świat, możemy stwierdzić, że nierówności spadły 
ze względu na rozwój Chin i Indii. Chiny i Indie są na tej drodze. To do-
prowadziło do tego, że liczba absolutnie biednych i relatywne nierówności 
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w świecie obniżyły się na niekorzyść tradycyjnych krajów uprzemysłowio-
nych, które w skali światowej nie mają już najwyższych dochodów. Kiedyś 
było 1 do 10. Dziś jest to niżej. A więc chciałbym tej kwestii przypisać 
ważną rolę, ale jej nie przeceniać. Druga kwestia to sprawa podziału bo-
gactwa, a więc majątku. Jedno musimy oddzielić od drugiego. Państwo ma 
relatywnie dobre możliwości, aby wpływać na podział dochodów, transfe-
ry podatkowe. Przy podziale bogactwa wygląda to trudniej. Tu gwarantuje 
wiele na przykład prawo dziedziczenia. To też przynosi pewne negatywne 
konsekwencje. Można wprowadzić wysoki podatek od majątku dziedzi-
czonego, ale na przykład system emerytalny przewidujący wysoką dozę, 
dużą dozę dochodów, także w fazie nieaktywnej, jeżeli gwarantuje wysokie 
dochody; jeżeli przeliczę to na majątek, to w ten sposób mogę zredukować 
nierówności majątkowe albo nierówności bogactwa. Są więc możliwości, 
w kwestii systemu emerytalnego. Są możliwości. Należy traktować to po-
ważnie, ale też nie można mówić, że wszystko jest takie straszne.

Naturalnie nie istnieją sprawy, których rynek nie jest w stanie ure-
gulować. Mówiliśmy o ekologii. Ekonomiści mówią o negatywnych, ze-
wnętrznych efektach. Istnieją dwie możliwości podejścia do ekologii. Raz: 
zabraniam albo zarządzam. Próbuję kwestiami porządkowymi i postę-
powaniem karnym to rozwiązywać. W obliczu dużych niebezpieczeństw 
jest to na pewno słuszne. Słusznie w obszarze medycyny pewne rzeczy 
są zabronione, a pewne dozwolone. Ale gdy mówię o CO2 i ochronie kli-
matu, to zakazy nic nie dają. W każdym razie – niewiele. I tutaj bardziej 
uzasadnione jest, tak jak uczyniła to Komisja przy pomocy handlu emi-
sjami, stworzyć rynek emisji, tzn. definiuję to, co chcę emitować, definiuję 
cele redukcji i mówię, co chcemy podzielić na rynku. Innymi słowy, że 
oszczędności w całej gospodarce unijnej czy państwowej będą dokony-
wane tam, gdzie kosztują najmniej. I w ten sposób odnosimy największe 
sukcesy. Spójrzmy na Niemcy. Mimo iż mamy system handlu emisjami 
(na przykład w sektorze energetycznym), mówimy „produkujemy prąd 
z wiatru i słońca”. Wynik jest taki, że obok tego racjonalnego rozwiązania 
w Niemczech mamy konsekwencję taką, że nie oszczędzamy żadnego 
grama CO2. W Unii jest sufit w postaci certyfikatów, ale jest to efekt łóżka 
wodnego. Emisje wzrastają gdzieś indziej w Europie. Ponieważ mamy 
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tutaj do czynienia z problemem globalnym, musimy też znaleźć albo eu-
ropejskie, albo globalne rozwiązanie. Rozwiązania narodowe nic nam nie 
dają, są kontr-produktywne. Inny problem, który ludzie zawsze mylą: pyły 
zawieszone. Pył zawieszony nie jest tematem globalnym. To nie jest temat 
europejski. To jest problem wielkich miast z dużą koncentracją. Tutaj roz-
wiązania europejskie nie mają sensu. Tu trzeba w sposób konsekwentny 
powiedzieć, że potrzebne są rozwiązania albo lokalne, albo regionalne. To 
znaczy zawsze musimy dokładnie zdefiniować, na czym polega problem 
dobra wspólnego albo wspólnych efektów. Czy są to wspólne efekty na 
szczeblu światowym, europejskim albo czy są to kwestie sensowne dla 
wspólnoty lokalnej? A więc mamy tutaj różne podmioty i różne instru-
menty.

Pytanie uzupełniające: czy dobro wspólne powinno być definiowane 
lokalnie, regionalnie i narodowo? I tak, i tak. Mamy lokalne dobro wspól-
ne, na przykład problem zanieczyszczeń. Czyszczę wodę, ścieki – to są 
zadania komunalne. Sprzątanie ulic, oczyszczalnie. Tego nie muszę or-
ganizować na skalę europejską. Mogę przyjąć pewne wytyczne ramowe, 
ale to jest załatwiane i finansowane na miejscu. Emitenci płacą po to, aby 
znaleźć jakieś ekonomiczne rozwiązanie. To są sensowne rozwiązania. To 
samo można robić na każdym innym szczeblu i w gruncie rzeczy jest to 
zasada pomocniczości – subsydiarności. Zadania powinny być rozwią-
zywane tam, gdzie rozwiązane mogą być najlepiej. A więc są to działania 
na rzecz, na korzyść niższych szczebli. A tam, gdzie niski szczebel nie jest 
w stanie czegoś zrobić (na przykład emisja CO2), należy wprowadzać roz-
wiązania regionalne, narodowe. To jest sensowny sposób postępowania. 
Ja byłem bardzo krytyczny w kontekście UE. Weźmy na przykład emisję 
CO2. Jesteśmy bardzo postępowi, ale polityka narodowa nie. Handel emi-
sjami dotyczy tylko przemysłu. Przemysłu wielkiego. I teraz sprowadza się 
to do komunikacji lotniczej, a inne ważne czynniki, ogrzewanie, komu-
nikacja – poza komunikacją lotniczą – i rolnictwo nie zostały uwzględ-
nione. Logiczną konsekwencją tego jest to, że powinniśmy pójść dalej 
i uwzględnić też i ten sektor. A dlaczego się tego nie robi? Dlatego, że nie 
chce się otwarcie powiedzieć ludziom o łączących się z tym obciążeniach. 
My możemy wymyślić sobie tu najlepsze systemy, ale w demokracji muszę 
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przekonać wyborców, że są dobre. Bez ludzi nie mogę uprawiać polityki. 
Dziękuję bardzo.

Wawrzyniec Smoczyński
O klimacie – kontynuujemy. Jest taki słoń w tym pomieszczeniu, które-

go nie widać, ale po prostu czujemy, że tu jest. Rozmawiamy o wspólnym 
modelu gospodarczym. Nie demonizując automatyzacji, nie demonizując 
sztucznej inteligencji, nie opowiadając historii o tym, że nie będzie pracy 
i że wszystko się rozpadnie. Wiemy o wszystkich innowacjach i dobrych 
zmianach, które technologia przyniesie.

W kontekście wspólnego modelu gospodarczego i społecznego Europy 
zdecydowanie za mało rozmawiamy o efektach cyfryzacji i tej zaawan-
sowanej technologicznie automatyzacji (mówię o sztucznej inteligencji) 
dla rynku pracy i w ogóle struktury zatrudnienia w Europie. W amery-
kańskich studiach ekonomicznych mówi się w tej chwili o polaryzacji 
zatrudnienia. To znaczy o takim efekcie digitalizacji, który sprawia, że 
na tej drabinie, na której kiedyś byli bardzo wysoko wykwalifikowani, 
zamożni pracownicy, pośrodku duża klasa średnia, średnio wykwalifi-
kowana, niższa klasa, która gorzej zarabiała, tych środkowych szczebli 
drabiny zaczyna już brakować. Zaczyna nam się polaryzować rynek pracy 
na świetnie zarabiających specjalistów, którzy płyną na tej fali digitaliza-
cyjnej. Zawody kreatywne, świetnie przygotowani do cyfryzacji specja-
liści różnych dziedzin, i szersza grupa na dole drabiny społecznej, która 
świadczy funkcje usługowe i służebne wobec wyższej klasy. Więc pytanie 
do Pani, jako komisarza. Jeżeli Pani może opowiedzieć trochę o tym, co 
za drzwiami Komisji na ten temat się mówi. To znaczy: w którą stronę 
idzie myślenie, kiedy pracujecie nad rozwiązaniami długofalowymi? Jak 
podpowiedzieć państwom członkowskim jak poradzić sobie z rozpadem 
klasy średniej, na skutek cyfryzacji?

prof. Georg Milbradt
Sądzę, że rozwiązanie nie leży rzeczywiście po stronie UE. Ona może 

wspierać różne procesy, ale faktycznie decyzje zapadać muszą w systemach 
edukacyjnych krajów członkowskich, ale także w przedsiębiorstwach. 
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Przedsiębiorstwa muszą się zmienić. W przeciwnym razie znikną z rynku. 
One muszą kształcić osoby. To są sprawy bardzo istotne i to, co trzeba zro-
bić według mnie, to na szczeblu krajowym dokonywać zmian pomiędzy 
pracodawcami, pracownikami i związkami zawodowymi. Tu nie można 
koncentrować się tylko i wyłącznie na wynagrodzeniach, ale na kształce-
niu pracowników. Druga sprawa: silna koncentracja na systemie edukacyj-
nym, czy coraz silniejsza koncentracja na potrzebach cyfrowej rewolucji, 
w przeciwnym razie będzie coraz większa grupa, która nie będzie w stanie 
nadążyć za tym szybkim tempem. Co zrobić z tymi powiedzmy dziesięcio-
ma czy iluś tam procentami, którzy dla tych nowych wymagań nie będą 
mieli odpowiednich kwalifikacji? To są sprawy, które trzeba rozwiązać 
przez pojęcie solidarności. Bo nie sądzę, żeby wystarczyło, że damy im 
pieniądze i powiemy „dobra, zostańcie w domu, na rynku pracy i tak nie 
macie szans”. Nie. Trzeba stworzyć nowe formy zatrudnienia, które za-
pewnią im też prostą, ale pożyteczną pracę, żeby ci ludzie mogli po prostu 
zarabiać, osiągać dochody. To są wszystko sprawy, gdzie Europa może dać 
pewne sugestie, ale to kraje członkowskie muszą znaleźć rozwiązania i one 
będą też różne. W zależności od kraju, w którym będą dokonywane.

prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka
Podzielam opinię pana prof. Milbradta. Europa nie może jednak po-

przestać wyłącznie na sugestiach, jeśli chodzi o czwartą rewolucję prze-
mysłową. Absolutnie nie może, bo to nie wystarczy. Mamy już obecnie 
do czynienia, w związku z tym przesileniem cywilizacyjnym, jakie się 
dokonuje, z takim efektem bariery, zamknięcia. To oznacza, że stare prze-
pisy, które są dostosowane do dobrze nam znanej cywilizacji industrialnej, 
kompletnie nie pasują do nowej. To widać w bankowości, kiedy innowacje 
typu Fin Tech zaczynają podgryzać system bankowy. A my zamiast szukać 
rozwiązań regulacyjnych, mówimy „zakazać” w wielu rzeczach. Przecież 
reakcja na Ubera to było „zakazać” – pierwsza reakcja. I to prawie we 
wszystkich krajach. Nie da się zakazać. To jest „neoludyzm”. Dlatego moim 
zdaniem tu jest wielka rola UE, żeby zapobiegać temu efektowi bariery, 
a wrota na czwartą rewolucję przemysłową trzeba otworzyć szeroko, ale 
mądrze. A żeby mądrze, to muszą być odpowiednie regulacje. A ich ciągle 
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niestety brakuje. Takim przykładem jest podatek cyfrowy. Ja nie obwiniam 
tu ani UE, ani Komisji Europejskiej. To po prostu pokazuje złożoność 
sprawy. Bo to łatwo powiedzieć, ale znacznie trudniej zrobić.

Elżbieta Bieńkowska
Czy ja mogę tylko ad vocem? Padła tu bowiem nazwa „Uber”, czyli 

synonim nowych pomysłów, cyfrowych pomysłów na wprowadzenie do 
gospodarki. Ale to jest znowu to samo, co Pan mówił. Jak sprawić, żeby 
z jednej strony rozumiejąc (i ludzie też – gdybyśmy rozmawiali z po-
szczególnymi mieszkańcami Krakowa, jeśli chodzi o Airbnb, ludzie też to 
rozumieją), że nie można zamknąć oczu i powiedzieć, że to nie istnieje, 
bo to istnieje i za chwilę się pojawi w innej formie, jeszcze bardziej nowo-
czesnej formie i nie potrafimy z tym walczyć, jak z drugiej strony sprawić, 
żeby ludzie czuli społeczny komfort, czy przy Uberze, czy przy Airbnb. 
I to jest to samo, co pytanie, które Pan zadał, jeśli chodzi o edukację, czy 
o miejsca pracy związane z robotyzacją. To jest to, o czym powinniśmy 
w tej chwili w Europie rozmawiać. Ja starałam się naprawdę, jeśli chodzi 
o tzw. colaborative economy, czyli nowe pomysły na gospodarkę, starałam 
się to przez pięć lat przeprowadzać. Nie doprowadziłam do zmian legi-
slacyjnych w Europie. A uważam, że to jest w tej chwili konieczne. Bo jak 
gdyby przygotowaliśmy grunt, natomiast w tej chwili jest konieczne prze-
prowadzenie legislacji. Bo to, co się dzieje w tej chwili w Europie, w Kra-
kowie czy Barcelonie (znowu wrócę tu do Airbnb, bo to jest tutaj najlepszy 
przykład) – wszyscy by zakazali. W innych miastach to już zupełnie jest 
hulaj dusza, otwieramy szeroko ramiona. Więc legislacja europejska w tym 
zakresie jest w tej chwili według mnie niezbędna.

Wawrzyniec Smoczyński
Mamy bardzo mało czasu już na ostatnie pytanie, ale mimo wszystko 

chciałem prosić Państwa o krótkie odpowiedzi. Pytanie będzie trudne, bo 
rozmawiamy w tej dyskusji o wspólnym modelu gospodarczym. Myślę, 
że możemy przyznać między sobą, że rozmowa toczy się wokół pewnego 
wyobrażenia. Dyskutujemy o tym, jak byśmy chcieli, żeby ta względnie 
jednolita, europejska gospodarka funkcjonowała.
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Na przestrzeni lat, co pan profesor też wyliczył, mieliśmy kilka mo-
deli kapitalizmu, które cieszyły się popularnością i były pokazywane jako 
takie wzorcowe, bo i reński, i anglosaski święcił swego czasu triumfy, 
i nordycki, i kontynentalny. Ja w związku z tym mam pytanie dotyczące 
Polski (z poszanowaniem oczywiście ciszy wyborczej, nie rozmawiamy 
w ogóle o bieżącej polityce, tylko mówimy o długim terminie). Polska jest 
w szczególnym położeniu. Ma za sobą 30 lat wzrostu gospodarczego bez 
recesji. Na przekór trendom zachodnioeuropejskim zreindustrializowała 
się na nowo w ostatnich latach. Sporo przemysłu, dzięki korzystnym zbie-
gom okoliczności w rozwoju gospodarczym świata, do nas przypłynęło. 
Mamy bazę programistyczną i sporo startupów, które cyfryzują gospodar-
kę. Jeżeli chcielibyśmy mieć taką ambicję, żeby kolejny model kapitalizmu 
obowiązujący w Europie albo stawiany jako wzór to był model Polski, to 
co Polska mogłaby teraz robić, albo w którą stronę powinna pójść w tych 
swoich dużych decyzjach gospodarczych? Zabawmy się w „trzy słowa”. 
W tym przypadku „trzy decyzje” gospodarcze polskiego rządu, po to żeby 
nie zostać przykrytym przez falę cyfryzacyjną i falę tych zmian, które w tej 
chwili istnieją, tylko na niej popłynąć. Co należałoby zrobić?

prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka
To naprawdę trudne i podchwytliwe pytanie, Panie Redaktorze. To 

po pierwsze nie dotyczy ani Polski, ani UE. Kiedyś niestety już nieżyjący 
prof. Tadeusz Kowalik, wskazując na model społecznej gospodarki rynko-
wej i w unijnych traktatach, i w unijnych regulacjach, i w polskim artykule 
dwudziestym konstytucji, gdzie mamy napisane, że modelem ustrojo-
wym wzorcowym dla Polski jest społeczna gospodarka rynkowa (chociaż 
trochę inny jest ten zapis, niż w traktacie europejskim), skomentował to 
jako demoralizującą hipokryzję konstytucji. Demoralizująca hipokryzja 
konstytucji – czyli zapis sobie, a rzeczywistość sobie! I pierwsza rada, to 
zastanowić się nad tym artykułem dwudziestym w konstytucji. Społeczeń-
stwo rottweilerów to jest przestroga. Przestroga przed tym, że się pożremy 
nawzajem po prostu. Czyli szanujmy zapis artykułu dwudziestego kon-
stytucji. A rzeczą rządu jest dbałość o to, żeby to nie była hipokryzja. To 
po pierwsze. A po drugie, co do tych przemian, jakie przynosi świat, to 
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jest wielka niewiadoma i wielki znak zapytania. Ja chciałam powiedzieć, 
że to jest, jak się to mówi, „przemysł 4.0”. Taka paplanina czasami, nikt 
nie rozumie, dlaczego to jest rewolucja cztery zero. Symbolem pierwszym 
była maszyna parowa, symbolem drugim żarówka, symbolem trzecim 
komputer, a symbolem czwartym (czwartej rewolucji) jest właśnie sztucz-
na inteligencja, ale proszę zwrócić uwagę, jakie to są przełomy. Maszyna 
parowa doprowadziła do zmiany feudalizmu w kapitalizm. Ja nie wiem, 
w jaki ustrój przekształci się kapitalizm, czy w ogóle mamy kapitalizm. 
Odpowiadając na Pana pytanie, drugie zalecenie… Pan pytał o trzy, ale 
jak mi Pan pokazuje kartkę, to dam tylko dwa za karę. To jest absolutnie 
obowiązek państwa: stworzenie infrastruktury cyfrowej, podobnie jak 
jest infrastruktura drogowa. To stworzenie nowoczesnej infrastruktury 
cyfrowej – podkreślę. Polska jest w ogonie pod tym względem. Oczywiście 
pracuje się nad tym bardzo mocno. Słyszę z Ministerstwa Cyfryzacji, że 
postęp prac następuje. Inaczej nie otworzymy wrót na rewolucję cyfrową, 
tylko będziemy zakazywać, a ja chciałam powiedzieć, że wkrótce każda 
dziedzina, w której się obracamy, i każda branża będzie musiała mieć 
swojego „Ubera”. Bo jak nie będzie miała, to przegra.

Wawrzyniec Smoczyński
Dziękujemy za te sugestie dla Polski Panie Profesorze, teraz Pan.

prof. Georg Milbradt
Trudno ciągle udzielać rad Polsce, dlatego że człowiek nie jest tu obec-

ny zbyt intensywnie. Chciałbym też nawiązać do tego, co mówiła pani 
profesor Mączyńska o Polsce, jako kraju, który się zreindustrializował. 
Naturalnie wskutek tej czwartej rewolucji Polska jest szczególnie dotknię-
ta, bo wiele produkcji, które podlegały outsourcingowi, wyglądać będzie 
inaczej. Dotychczasowa ścieżka wzrostu nie będzie mogła być dalej kon-
tynuowana, stąd też temat cyfryzacji jest słuszny.

W nowym światowym rozdaniu, nawiązuję do rewolucji przemysłowej 
4.0., niekoniecznie zaczynałbym od nowych regulacji, ale zastanowiłbym 
się najpierw nad tym, co się dzieje. Postrzegam Ubera jako atut, szcze-
gólnie jeśli wykorzystuje się to na skalę międzynarodową. Wiele rzeczy 
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dzieje się na platformie ekonomicznej, na przykład w Niemczech mamy 
walkę aptek przeciwko „Doctorowi Morrisowi” – to jest apteka międzyna-
rodowa. Siedzą w Holandii, przy granicy, tuż obok Akwizgranu (Aachen), 
i zaopatrują Niemcy, nie podlegając ustawodawstwu niemieckiemu. We-
dług prawa europejskiego wolno im. Niemcy próbują wszystkiego, aby 
zapobiec zaangażowaniu się „Doctora Morrisa” w Niemczech, jednak dla 
babci na wsi, gdzie nie ma apteki, jest to lepsze, bo wtedy pigułki przyjdą 
pocztą. Stąd też należy być otwartym, należy nastawić się na nowe tenden-
cje i dlatego w Polsce jako politycy nie powinniście niczego obiecywać. 
W Niemczech powiedziałbym dokładnie to samo.

Jeżeli powiemy „wybierzcie mnie, ja przeprowadzę was przez burzliwe 
wody i przez to, co nieznane”, to jest to, co powinien robić polityk, czyli 
dodawać ludziom odwagi, zachęcać, a nie mówić, że tego wszystkiego 
należy unikać i wracać do starych, dobrych, znanych czasów, albo że ja 
mam receptę i że was ochronię, a wy tylko dajcie mi władzę, najlepiej całą 
władzę.

Elżbieta Bieńkowska
Dwie rzeczy są szczególnie istotnie, ale i szczególnie trudne. Pierwsza to 

edukacja w Polsce. Edukacja od poziomu najniższego. Uważam że w Pol-
sce niezbędnie potrzebne jest zmienienie modelu edukacyjnego. A druga 
sprawa to bardzo szeroki pakiet różnego rodzaju decyzji gospodarczych, 
które sprawią, że polscy przedsiębiorcy zaczną finansować, zaczną inwe-
stować w technologię. Polscy przedsiębiorcy przestali w ogóle inwestować 
w tej chwili. Jest niezwykle niski poziom inwestycji przedsiębiorców. Żeby 
z powrotem zaczęli to robić, a szczególnie w kierunku właśnie zaawan-
sowanych technologii, trzeba wprowadzić zachęty prawno-ekonomiczne. 
Uważam, że pomimo wielu różnych publicznych informacji na ten temat, 
Polska schodzi z tej wznoszącej drogi, jeśli chodzi o bycie podmiotem 
w rewolucji cyfrowej. Polska według mnie wchodzi po raz kolejny na 
ścieżkę bycia podwykonawcą i przedmiotem aktywności innych.
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Wawrzyniec Smoczyński
Dziękujemy bardzo. Chcę bardzo Państwu podziękować. To był panel 

poświęcony wspólnemu modelowi gospodarczemu UE. Przeszliśmy od 
historii poprzez opowieść o różnego rodzaju modelach kapitalizmu. Opo-
wiedzieliśmy o wyzwaniach, z jakimi mierzy się gospodarka europejska 
i światowa dzisiaj. Skończyliśmy na przyszłości Polski, i paralelnie – przy-
szłości Niemiec. Bardzo Państwu dziękuję za uczestnictwo i chciałbym 
prosić, abyśmy podziękowali oklaskami panelistom, którymi byli pani 
komisarz Elżbieta Bieńkowska, pani profesor Elżbieta Mączyńska-Zie-
macka i pan profesor Georg Milbradt.





V sesja panelowa

EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA 
TRZY DEKADY PO JESIENI LUDÓW

Debata

Bronisław Komorowski, były Prezydent RP
Alojz Peterle, były premier Słowenii
Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku
dr Valentin Mihaylow, Uniwersytet Śląski

Moderacja

prof. Waldemar Czachur, Uniwersytet Warszawski
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prof. Waldemar Czachur
Dzień dobry. Witam na sesji kończącej konferencję. Ten panel po-

święcony jest pewnej refleksji nad tym, gdzie jesteśmy dzisiaj w Europie 
Środkowej, czym był 1989 r. dla Europy, w tym też Europy Środkowej. Cie-
szymy się bardzo, że wśród naszych panelistów mamy tak wspaniałe osoby, 
z ogromnym zaangażowaniem na rzecz tego, co wydarzyło się w 1989 r., 
ale również ekspertów, którzy z odpowiednim dystansem i z różnych per-
spektyw ocenią, i z nami podyskutują na temat tego, co nas interesuje.

Witamy wśród nas pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wi-
tamy wśród nas – ta osoba nie jest na podium i chciałbym serdecznie tę 
osobę powitać – małżonkę pana prezydenta.

Wśród nas jest również pan Alojz Peterle, pierwszy premier Słowenii, 
ten który proklamował niepodległość tego kraju. Dobro došli w Krako-
wie. Basil Kerski, eseista, autor wielu pogłębionych tekstów na temat 
kondycji Europy i dialogu polsko-niemieckiego, od wielu lat orędownik 
– przepraszam – orędownik też, ale przede wszystkim redaktor niszo-
wego czasopisma, ale bardzo ważnego, mianowicie Magazynu Polsko-
-Niemieckiego „Dialog”. Polecam i zachęcam, bo tam możemy znaleźć 
teksty, których nie znajdziemy nigdzie indziej. Dla nas dzisiaj również 
w ważnej funkcji intelektualisty, który zarządza największym dobrem 
polskim i europejskim, jakim jest dorobek Solidarności: Basil Kerski, 
dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności. I wśród nas jest również 
dr Valentin Mihaylov, z pochodzenia Bułgar, pracował w Bułgarskiej 
Akademii Nauk. Dzisiaj pracuje na Uniwersytecie Śląskim. Jako badacz 
zajmuje się m.in. tożsamością krajów Europy „post-habsburskiej” i Bał-
kanów. Ja nazywam się Waldemar Czachur, jestem germanistą, pracuję 
na UW, a oprócz tego jestem przewodniczącym Rady Fundacji w Fun-
dacji Krzyżowa i za miesiąc właśnie w tej miejscowości będziemy świę-
tować 30-lecie historycznej Mszy św., w której wziął udział pierwszy 
niekomunistyczny premier RP Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Niemiec 
Helmut Kohl. Pamiętamy to zdjęcie, ten uścisk obu szefów rządów, które 
stało się – w naszej opowieści o Europie Środkowej, w naszej opowieści 
o Europie i dialogu niemiecko-polskiem, symbolem porozumienia i po-
jednania polsko-niemieckiego.
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Podczas tego panelu chcielibyśmy dokonać dwóch rzeczy: przede 
wszystkim z jednej strony zastanowić się, co było taką specyfiką 1989 r., 
co przyczyniło się do tego, że ten rok był możliwy, ale również podsu-
mować, gdzie jesteśmy 30 lat po 1989 r. To był ważny rok w tożsamości 
europejskiej. Postawiłem te dwa pytania, a chciałbym zacząć od takiej tezy 
– i chciałbym, żeby ta teza z tyłu głowy u każdego z dyskutantów była i aby 
odnieść się do niej – że rok 1989 r. to był rok, który – przez to, że uwolnił 
Europę Środkową od jarzma komunizmu – był i jest pewnym mitem 
konstytucyjnym zjednoczonej Europy. Bo gdyby nie zryw wolnościowy 
odważnych ludzi z Europy Środkowej, nie siedzielibyśmy tutaj dzisiaj, 30 
lat później po 1989 r.

Kiedy mówimy o Europie Środkowo-Wschodniej, kiedy używamy 
terminu Europa Środkowa, to często oczywiście przywołujemy w tym 
kontekście Milana Kunderę i jego znakomity esej napisany w 1984 r. pt.: 
„Zachód porwany, albo tragedia Europy Środkowej”. Rozmawialiśmy 
o nim na kilka dni przed tym panelem z dr. Michałem Górą z Komitetu 
Organizacyjnego, który zwrócił uwagę, że niektóre postawione w nim 
założenia wprawdzie proszą się o polemikę, ale jednak jak niezwykle prze-
nikliwe było definiowanie Europy Środkowej i odróżnianie jej tożsamości 
od tożsamości świata rosyjsko-prawosławnego przez tego intelektualistę, 
oraz jak bardzo tekst ten jest aktualny również dzisiaj.

Myślimy tutaj również o tekstach polskich intelektualistów, polityków, 
prof. Najdera, kiedy intelektualiści polscy mówili: żeby zmienić naszą 
geopolitykę, musimy zmienić nasze polityczne myślenie. Już w latach sie-
demdziesiątych, a nawet sześćdziesiątych XX w. pisano, że musimy się jed-
nać z Niemcami, bo tylko w ten sposób możemy się uwolnić od Moskwy. 
My chcemy, Polska chce zjednoczonych Niemiec, bo przynajmniej na 
zachodzie chcemy mieć zachodnią demokrację i w ten sposób możemy się 
oddzielić od Moskwy. Mój pytanie, Panie Prezydencie jest takie, czy i na 
ile to myślenie o Polsce, o jej wolności, korespondowało również z takim 
przeświadczeniem, że my, walcząc o wolność Polski walczymy o wolność, 
o zjednoczenie Europy. Na ile w waszej walce o polskość, o wolność była ta 
europejska myśl. Myślę tutaj np. o spotkaniu KOR-u i sygnatariuszy Karty 
77 na granicy polsko-czechosłowackiej. Na ile takie rzeczy miały wpływ 
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na was, osoby walczące, aktywnie działające w opozycji demokratycznej? 
Myślimy w kontekście Milana Kundery cytującego dyrektora węgierskiej 
agencji prasowej, który w 1956 r. na chwilę przed salwą radzieckiego czoł-
gu wymierzoną w jego biuro, i nomen omen swoją faktyczną śmiercią, 
depeszował „zginiemy za Węgry i Europę”.

Interesuje mnie, jak to się stało, że 1989 r. był możliwy i powtórzę raz 
jeszcze, jak dzisiaj patrzymy na dorobek tych 30 lat, tego co ’89 dał nam, 
Europejczykom z Europy Środkowej. Panie Prezydencie, kieruję pierwsze 
pytanie do Pana. Na ile wy, walcząc o Polskę, walczyliście o Europę?

Bronisław Komorowski
W różnych krajach wschodniej części Europy, która odzyskała wol-

ność i suwerenność w wyniku przemian przełomu roku 1989/90 są jed-
nak różne doświadczenia, bo uruchomione były różne mechanizmy tych 
przemian. Polskie doświadczenie to był m.in. bardzo rozbudowany ruch 
podziemia czy opozycji antykomunistycznej, demokratycznej, jeszcze 
przed Solidarnością. A potem to było ogromne doświadczenie już będące 
udziałem ogromnej części społeczeństwa, prawie dziesięciomilionowego 
ruchu zawodowego Solidarność w 1980 r. Niewątpliwie rzutowało ono na 
widzenie późniejszych zmian w państwach, które odzyskały wolność po 
1989 r. Było to przekonanie o wspólnocie losów – losu tego złego, czyli 
doświadczenie życia w realnym socjalizmie, w państwie nie demokratycz-
nym, a totalitarnym, w państwie o księżycowej gospodarce socjalistycznej, 
a poza systemem gospodarki wolnorynkowej i poza wpływami świata 
zachodniego. Ale także po 1989/90 r. to było dominujące przeświadczenie 
o tym, że rozpoczęła się era wspólnoty dobrego losu i to obejmowało nie 
tylko Polskę i naszych bezpośrednich sąsiadów, ale także Niemców, którzy 
dzięki temu jako całość narodu się zjednoczyli, odbudowali swoją pełną 
państwowość, myśmy odzyskali suwerenność, zbudowali demokrację, 
wolny rynek – inne kraje naszego regionu również. Więc według mnie 
warto mówić o różnych drogach, które prowadziły do pełnego przezwy-
ciężenia wspólnoty złego losu, ale też trzeba pamiętać o wspólnocie tego 
dobrego losu. Dla mnie, przynajmniej w relacjach polsko-niemieckich to 
zawsze było szalenie istotne, pozwalające na zrozumienie tego, że mamy 
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ogromną część wspólnych interesów, bo jesteśmy odpowiedzialni, współ-
odpowiedzialni za podtrzymanie tego dobrego losu, który nam, że tak 
powiem, historia czy też Pan Bóg, jakoś przypisali i dali na to szansę.

Każdy naród trochę inaczej pamięta i trochę z innych powodów od-
wołuje się albo nie odwołuje się do jakichś perspektyw integracyjnych czy 
dążeń integracyjnych. Myślę, że w warunkach polskich jednak działało 
bardzo wiele źródeł, jakby inspirujących. To była tradycja polityczna Pol-
ski i, powiedziałbym, tradycje ruchu piłsudczykowskiego, które jednak 
przetrwały w wielu domach, w wielu głowach, pamięć o tym, że w jakiejś 
mierze nacjonalizmowi jest przeciwstawiana koncepcja federacyjna. Le-
piej, gorzej ona wychodziła, ale gdzieś tam w niektórych kręgach utrzy-
mała się pamięć o tym, że należy szukać tego, co może być wspólnym 
interesem, ponad różnicami wynikającymi z doraźnych interesów naro-
dowych. To po pierwsze, a po drugie utrzymała się praktycznie też pamięć 
w wielu kręgach politycznych, głównie emigracyjnych, o staraniach prze-
kreślenia tej części złego losu z czasów II wojny światowej, także poprzez 
poszukiwane rozwiązań integracyjnych. Nie było przypadkiem, o tym 
prawie już nikt nie pamięta, ale niektórzy myślę, że tak, przecież była po-
stanowiona koncepcja polsko-czechosłowackiej federacji. Było podpisane 
odpowiednie porozumienie na emigracji, przez rządy emigracyjne. Nic 
z tego nie wyszło, no bo system komunistyczny przekreślił wszystkie tego 
rodzaju plany. Oprócz tego istniały bardzo silne ośrodki, które starały się 
wyciągnąć daleko idące wnioski zarówno z faktu katastrofy politycznej, 
którą była II wojna światowa i jej skutki dla Polski, także skutki natury 
terytorialnej, przesunięcie terytorium państwa polskiego, utrata nie tylko 
małych ojczyzn przez Polskę, a także i przez moją rodzinę, na wschodzie, 
ale również zniknięcie tych obszarów etnicznie i religijne mieszanych na 
wschodzie. I chyba najważniejszym takim ośrodkiem była chyba jednak 
„Kultura” paryska, która kształtowała, budowała świadomie przekona-
nie, że nie tylko należy odzyskiwać razem wolność czy niepodległość, ale 
również należy przezwyciężyć w sobie pokusy do rewizji struktury państw 
przedwojennych, czyli dla Polaków oznaczało to jakieś pogodzenie się 
z faktem utraty Wilna i Lwowa, a dla innych nacji pewnie rezygnację z in-
nych – dla Niemców rezygnację z tych części, które przypadły Polsce po 
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wojnie, no i tak dalej i tak dalej. Nie jest przypadkiem, że w polskiej opo-
zycji antykomunistycznej, jeszcze przedsolidarnościowej, już były takie 
ośrodki, które wyróżniały, tak jak całość w ogóle np. ruchu wydawniczego, 
podziemnego, wyróżniały Polskę na tle różnych działań opozycyjnych. 
Było to drugim fenomenem w związku z tym, tak jak sam ruch wydaw-
niczy. To były przecież setki wydawnictw podziemnych w latach 70. i 80. 
Polskie podziemie było jedynym miejscem, gdzie można wskazać na cały 
szereg wydawnictw, które z założenia – nie przypadkiem, tylko z założenia 
– zajmowały się problemem wolności całego regionu. Ja mogę wymienić 
z marszu, ot tak, parę ważnych tytułów podziemnych, z których niewąt-
pliwie najważniejszym, bardzo poważnym było wydawnictwo „Obóz”, 
drugim było moje pismo podziemne o symptomatycznym tytule „ABC: 
Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne”. Była „Nowa Koalicja” i jeszcze parę, któ-
re nie zajmowały się polską wolnością tylko problemem braku wolności 
w całym regionie Europy Środkowej.

O czym to świadczyło? Świadczyło to nie tylko o tym, że myśmy byli 
trochę już na innym etapie myślenia o wolnym świecie, ale też, że gdzieś 
przetrwały w naszych głowach – może nie do końca uporządkowane – 
myśli związane z przeświadczeniem o tym, że tak jak razem upadliśmy, 
popadliśmy w zależność od Sowietów, straciliśmy wolność demokracji, 
wolny rynek, tak też razem ją odzyskamy. I gdzieś na pierwszym etapie 
są to echa tradycyjnej polskiej postawy: za naszą i waszą wolność. No 
w każdym razie mogę powiedzieć, że w moim piśmie „ABC” myśmy się 
zajmowali wolnością sąsiadów. Mieliśmy wyspecjalizowane takie agendy 
kolegów, którzy się zajmowali utrzymywaniem kontaktów z niewielkimi 
środowiskami kontestującymi rzeczywistość, np. w NRD. To były siłą rze-
czy jakieś kontakty orientowane na Kościół ewangelicki. Mieliśmy swoje 
kontakty u Ukraińców, którzy byli w o wiele gorszej sytuacji od nas. To 
było chyba jedyne pismo, gdzie młody Ukrainiec, człowiek z mniejszości 
ukraińskiej w Polsce, pisał artykuły do polskiego pisma podziemnego. 
Tym młodym Ukraińcem był Mirek Czech, potem znany dziennikarz „Ga-
zety Wyborczej”. Mieliśmy swoje kontakty na Węgrzech, z ludźmi z Karty 
77. Próbowaliśmy łapać kontakty przez emigrację z narodami bałtyckimi, 
z Rosjanami, itd. To była czasami spontaniczna, a czasami głęboko prze-
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myślana i koronkowo prowadzona praca, nad tym, żeby zbudować zalążki 
wspólnego działania. I przyszedł taki moment, kiedy raptem to się zlało 
w jeden potężny ruch, który też dał o sobie znać w ramach przepotężnego 
ruchu Solidarności. Warto podkreślić, że 10-milionowy ruch Solidarności 
– wielowątkowy, jeśli chodzi o polityczne zapatrywania – na pierwszym 
zjeździe ogłosił słynny „Apel do narodów Europy”. To była odezwa przede 
wszystkim do ludzi pracujących Europy Wschodniej. Z punktu widzenia 
tego, jaki jest fundament sensownej „real polityki”, było to szaleństwo 
i dzisiaj warto pamiętać, że w samej Solidarności wcale tak łatwo nie szło, 
żeby to przegłosować. Co rozsądniejsi, często o niesłychanej przyzwo-
itości i bardzo wartościowi, starali się to blokować, żebyśmy nie popeł-
nili narodowego harakiri na samym początku. A jednak pierwszy zjazd 
Solidarności ten apel ogłosił – ogłosił całemu światu wschodniemu, że 
mamy być solidarni w wymiarze ponadnarodowym i że my, Polacy, mamy 
poczucie misji, które da się sprecyzować w sposób prosty: odzyskujemy 
naszą wolność, nie wiadomo na jak długo (bo przecież to była ta pierwsza 
Solidarność), no ale pamiętamy o was, jeszcze bardziej uciemiężonych, 
w jeszcze trudniejszej sytuacji, apelujemy o solidarność, także w odnie-
sieniu do wszystkich, którzy cierpią z powodu życia w systemie komu-
nistycznym. To nie był przypadek. Ogromna część Polaków po prostu 
tak myślała, że nie da się obalić komunizmu tylko u nas, że albo uda się 
w całości obalić komunizm, może rozkładając to na etapy, albo wcześniej 
czy później przychodzi komunistyczna recydywa. I to było chyba najważ-
niejsze doświadczenie. To wszystko szalenie ułatwiło myślenie o wspól-
nocie losu w momencie, kiedy system zaczął się walić. Miałem ogromną 
satysfakcję, kiedy strona niemiecka, która najlepiej pamięta o roli polskiej 
Solidarności w obaleniu komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej 
zaproponowała Lechowi Wałęsie w ramach obchodów obalenia muru 
berlińskiego, żeby on dokonał uruchomienia tego symbolicznego domina 
przed Reichstagiem. To jest powód do polskiej dumy. To jest także powód 
do polskiego zobowiązania. Powinniśmy w sposób szczególny czuć się 
odpowiedzialni za procesy, które zachodzą w relacjach ponadnarodowych 
w naszym rejonie. To nie jest tylko proces integracji europejskiej, to dla 
mnie przynajmniej, a właściwe przede wszystkim to są procesy pojednania 
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w relacjach z naszymi sąsiadami – pojednania nad trudną, czasami drama-
tyczną historią. To dotyczy przede wszystkim relacji polsko-niemieckich, 
polsko-ukraińskich, w jakiejś mierze polsko-litewskich, a nawet trochę 
poprzez historię, nie poprzez geografię, ze środowiskami żydowskimi. To 
jest więc geneza specyficznego, polskiego podejścia do problemu wolności 
całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

prof. Waldemar Czachur
Dziękujemy bardzo za ten ogląd, za to holistyczne, a z drugiej strony 

zaś bardzo szczegółowe spojrzenie, ujmujące specyfikę tego ruchu w Pol-
sce do 1989 r. Pytanie teraz do Alojza Peterle. To Pan, Panie Premierze, 
miał tę możliwość proklamowania niezależności Słowenii, pierwszego 
kraju, który wyłamał się z krajów dzisiaj byłej Jugosławii. To Pana kraj 
przeprowadził pierwsze referendum, które umożliwiło zorganizowanie 
pierwszych wolnych wyborów w tamtym regionie. Pan jako pierwszy 
premier tego kraju powołał wolną, niezależną Słowenię. W kontekście 
tego, co powiedział Pan Prezydent, gdyby chciał Pan opowiedzieć nam, 
jaka była sytuacja, kondycja intelektualna, jakie były motywy działania 
elity słoweńskiej, i jak wyście postrzegali to, co działo się w Polsce, czym 
dla was była Solidarność.

Alojz Peterle
Dzień dobry. To dla mnie wielkie szczęcie i zaszczyt powiedzieć kilka 

słów o tamtych czasach. Pan Prezydent przedstawił cały kontekst, za co 
dziękuję. Po raz pierwszy dotarłem do Polski, kiedy rozpoczęły się mani-
festacje w Radomiu w 1976 r. To była konferencja dotycząca urbanistyki, 
odbywała się w Warszawie, a po części w Sopocie. Pamiętam nasze reakcje, 
kiedy nas poinformowano o tych protestach w Radomiu. Niewiele mówili-
śmy. Były tam osoby z ówczesnego Układu Warszawskiego. I wtedy wszy-
scy już mówili, że się zaczęło, coś się zaczęło. Byłem częścią grupy młodych 
chrześcijański intelektualistów. Redagowaliśmy taki magazyn – wówczas 
bardzo futurystyczny, bo miał tytuł „2000”. Nie podobało nam się to, że 
była taka polaryzacja między Kościołem a partią komunistyczną. Chodziło 
o to, aby religia była kwestią prywatną. Komuniści chcieli, aby religia była 
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tylko w niedzielę, a my walczyliśmy o to, by była wolność religijna. Wów-
czas tłumaczyliśmy księdza Tischnera, drukowaliśmy wiele z jego koncep-
cji i artykułów. Kolejne polskie nazwisko, to kiedy w Rzymie Jan Paweł II 
po raz pierwszy przywitał pielgrzymów ze Słowenii po słoweńsku – to był 
pierwszy raz, kiedy coś takiego się wydarzyło. On był pierwszy. Pierwszy 
podkreślił nasze istnienie. Spotkałem się też w Warszawie z księdzem 
Popiełuszką. Oczywiście mógłbym też wymienić panów Bartoszewskiego, 
Mazowieckiego, również prof. Jerzego Buzka i wielu innych.

W 1989 r. Polska zapragnęła odzyskać wolność, a my chcieliśmy czegoś 
innego, ponieważ nam zależało na własnej państwowości. Dla nas ważna 
była demokracja, niezależność i Europa naturalnie. My, Słoweńcy, nie 
jesteśmy licznym narodem. Małe jest piękne, ale nie zawsze. No więc jeśli 
chodzi o państwowość, to byliśmy nieco spóźnieni. Mięliśmy taki pomysł, 
aby dołączyć do tej rodziny wolnych narodów w Europie. Chcieliśmy 
wziąć na siebie naszą część odpowiedzialności za przyszłość Europy. Nie 
marzyłem nawet, że zostanę premierem, nie myślałem o tym.

Współzałożyłem wówczas partię chrześcijańsko-demokratyczną. 
I chrześcijańscy demokraci, mówiąc szczerze, wygrywali we wszystkich 
pierwszych wyborach postkomunistycznych. No i zaskoczeniem był fakt, 
że moja partia wygrała. Odwiedzali Lublanę różni działacze, funkcjonariu-
sze, różne międzynarodowe VIP-y. Mówili nam wszyscy bez wyjątku, żeby 
pamiętać, że trzeba być realistą, że nasz cel, nasza państwowość, że tego 
nie da się osiągnąć, bo nie ma miejsca już w Europie na kolejne państwo. 
Słyszeliśmy, że polityka jest sztuką tego, co wykonalne. Ale, myśmy wy-
konali coś, co jest niewykonalne. Rok później ogłosiliśmy państwowość. 
To był taki czas. Czas robienia tego, co niewykonalne.

Konstytucja Jugosławii dawała prawo do secesji, do samostanowienia, 
a mimo to zostaliśmy zaatakowani przez komunistyczną armię Jugosławii 
w momencie, kiedy ogłosiliśmy niepodległość. Podówczas byliśmy sami. 
Nie było prezydentów, premierów, dyplomatów, którzy by nas wspierali. 
Byliśmy sami. Byliśmy przygotowani na taką ewentualność. Dlatego zor-
ganizowaliśmy naszą obronę i wygraliśmy wojnę.

Jan Paweł II – muszę go wymienić po raz kolejny – to on się w to za-
angażował bardzo osobiście. Stolica Piotrowa uznała naszą państwowość 
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bardzo szybko, i mówiąc szczerze, był to taki gest dyplomatyczny, który 
był bardzo znaczący. Wspomniano Jugosławię. Ludzie często pytają, cze-
mu Jugosławia zniknęła. Przecież było to państwo wielonarodowe, tak 
było postrzegane. To nie demokraci zabili Jugosławię, tylko neonacjo-
naliści. Na dobrą sprawę nie było już wspólnych mianowników, jakiegoś 
lepiszcza w przestrzeni duchowej. Milošević, na samej górze, i inni starzy 
komuniści odkryli ponownie taką ideę nacjonalistyczną. Oni dostrzegli, 
że komunizm zniknie, i to oni na dobrą sprawę te nacjonalistyczne idee 
wyciągnęli z szafy. Były takie dwa znane hasła: Jugosławia krajem jedności 
i braterstwa oraz socjalizm z ludzką twarzą. Te dwa hasła niegdyś były 
bardzo popularne w Układzie Warszawskim, ponieważ nam wolno było 
podróżować. Mieliśmy paszporty na pół roku albo trzy miesiące. Czemu 
o tym mówię? Mamy takiego kolegę z Francji. 4 lata temu spytał mnie: jak 
się czujecie w UE? Ja mówię na to, że widzę pewne podobieństwa z Jugo-
sławią. Na czym polegające? Bo jak zniknie wspólny mianownik, to nie da 
się utrzymać wspólnoty. Doświadczyłem już chichotu historii i wolałbym 
więcej go nie doświadczyć.

prof. Waldemar Czachur
Gdy się czyta pamiętniki ministra spraw zagranicznych prof. Stefana 

Mellera, jest taka jedna piękna scena, gdzie on przywołuje moment, kiedy 
towarzyszył prezydentowi Wałęsie w licznych rozmowach z ministrami 
spraw zagranicznych z Zachodu: z Niemiec, Francji, Belgii. Meller wspo-
mina, jak wtedy w latach 90. Wałęsa na jakimś spotkaniu powiedział do 
nich: „Wy nie rozumiecie tego, co u nas się działo. Myśmy obalili ko-
munizm, nie ma Związku Radzieckiego. Wy już nie musicie się zbroić. 
Środkowa Europa jest wolna. Każdy z was dostał w prezencie olbrzymią 
sztabkę złota. Uprzedzaliśmy was, że dostaniecie taki prezent, a wyście 
w to nie wierzyli. Kombinowaliście, że to będzie najwyżej mała, drobna 
grudka. A teraz nie jesteście w stanie utrzymać tego ciężaru. Sztabka upa-
dła. Trochę was poraniła, a wy natychmiast wołacie lekarza i krzyczycie: 
Wałęsa zepsuł mi nogę”. To typowe dla Lecha Wałęsy. Ta metafora: „soli-
darność” – „wolność w Europie Środkowej” – „sztabka złota”. Na ile dzisiaj 
umiemy nie tyle utrzymać tę sztabkę złota w Polsce, w Europie Środkowej, 
ale wręcz transportować to dziedzictwo na zewnątrz?
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Basil Kerski
O, to cały kompleks bardzo ważnych, ciekawych zagadnień. Zacznę 

od wspomnianego Milana Kundery. Jestem dzieckiem ‘89 roku. Jestem 
studentem z tamtych lat. Wydaje mi się, że to był czas bardzo świadomych 
wyborów dla mojej generacji. Jestem gdańszczaninem, ale ze strony ojca 
– Irakijczykiem. Ten rok 1989 to nie była euforia. To była nowa szansa dla 
obywateli, ale też dla nowych aktorów politycznych, żeby ukształtować 
Europę według demokratycznych wyobrażeń, bo ta Europa była przecież 
wynikiem 1945 r., wojny, braku pełnego pokoju dla Europy, narzuconych 
przez Stalina granic, rozszerzonego totalitarnego imperium. Tak więc 
w 1989 r. to nie była tylko radość z obalenia murów, ale też po pierwsze 
radość z nowych szans ukształtowania całej Europy, ale też duża radość 
z sukcesu.

Tytuł naszej dyskusji brzmi „Europa Środkowo-Wschodnia – trzy de-
kady po Jesieni Ludów”. „Jesień Ludów” – ja mam problem z tym sfor-
mułowaniem. Wiem, że w Polsce się pojawia, mimo że my, Polacy, bardzo 
narzekamy, że nasza długa droga do 1989 r. nie jest uwzględniona. Ja nie 
będę argumentował w sposób polski, tylko europejski. Szanowni Państwo, 
to nie była jesień ludów, to był rok ludów, a może i wiosna ludów. To był 
bardzo długi proces. Ostatnia faza do Okrągłego Stołu – Lech Wałęsa, nie 
jako osoba prywatna, i przypadkowi doradcy, spotkali się z Kiszczakiem 
i jego drużyną. Bez ówczesnego Kościoła katolickiego nie byłoby tej drogi. 
Nie byłoby też gwarancji bezpieczeństwa dla aktorów opozycji. Nie byłoby 
też międzynarodowej wiarygodności Okrągłego Stołu. Mówię to świado-
mie o Janie Pawle II, ale też świadomie o Kościele katolickim. I mówię to 
z pewnym smutkiem, bo w tym roku nie czułem ze strony ludzi Kościoła 
tej historycznej dumy z osiągnięcia pokojowej rewolucji. Dlaczego ona 
była pokojowa, Szanowni Państwo, dlaczego ona była samoograniczająca? 
Ponieważ aktorzy wiedzieli, na jakich fundamentach jest zbudowana ta 
Europa.

Okrągły Stół to początek lutego, to legalizacja Solidarności w kwietniu 
1989 r. I to są wydarzenia, które przecież pozostały w granicach Węgier czy 
Polski. Odniosę się chociażby do sytuacji Niemiec. Niemcy oczywiście po-
dzielone, ale rzeczywistość w NRD była taka: o 19.00 oglądało się główne 
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wiadomości drugiego programu, więc były bezpośrednie relacje z Okrą-
głego Stołu w wolnych niemieckich mediach. O 19.30 zaczynało się moc-
ne uderzenie propagandy Honeckera: „Actuelle Kamera” a potem „Tage 
Show”. NRD to było wciąż państwo satelickie. To samo można odnieść 
do Węgier, do Czechosłowacji, do innych państw. Kulminacja rewolucji 
Solidarności już wtedy zmieniała oblicze Europy i nie tylko. Po faktycznej 
kapitulacji komunistów w Polsce Biuro Polityczne Komunistycznej Partii 
Chin dokładnie wiedziało, czym to pachnie. Wiemy, co było dalej i jak wie-
loznacznym symbolem jest data 4 czerwca 1989 r. Tu pierwsze zwycięstwo 
wyborcze opozycji w Europie Środkowej. Tam masakra na Tian’anmen. 
Czerwiec 1989 r. to też jest Kosowe Pole, to jest przemówienie Miloševića, 
to serbscy komuniści, którzy przekształcają się w nacjonalistów. To był 
czas bardzo różnych doświadczeń, to był czas udanej pokojowej rewolucji 
w NRD, w Polsce. To był także czas etnicznych czystek.

Nie z powodu zabawy intelektualnej przytoczyłeś Milana Kunderę. 
Można powiedzieć, że „Zachód porwany …” to był dramatyczny esej. To 
był tekst napisany już po doświadczeniu stanu wojennego przez Czecha, 
który był na emigracji, który znowu widział, że narracja o jedności eu-
ropejskiej, o pokoju na kontynencie, kończy się na Łabie. Dlatego wołał: 
los Europy rozstrzyga się nie tylko w Paryżu czy w Bonn, czy w Rzymie, 
czy w Londynie, ale i w Europie Środkowej. Niesamowity tekst, bo mówi 
przecież o wspólnocie narodów, które bardzo różne drogi przeszły. Weźmy 
chociażby II wojnę światową, to nie jest wspólnota historyczna, ale ten 
tekst powstał w atmosferze dwóch przekonań: po pierwsze takim drugim 
tekstem był tekst Karla Schloegela, niemieckiego eseisty, który napisał: 
środkiem Europy nie są Niemcy Zachodnie, środek Europy jest gdzieś 
w Europie Środkowej.

Erhard Busek, austriacki chadek, powiedział kilka dni temu w Wiedniu: 
Europa, w której dzisiaj żyjemy, narodziła się w 1989 r. To nie umniejsza 
integracji zachodnioeuropejskiej, to nie umniejsza Traktatu Rzymskiego, 
ale to jest nie tylko przemiana w Europie Środkowej. To jest zmiana całego 
kontynentu. Nie byłoby Mastricht 1992 r. Nie byłoby Unii Europejskiej 
bez tego przełomu. Bo Europa Środkowa zmieniła też Zachód. Zmusiła 
Zachód do przemian.



192

Bardzo jest mi smuto, jako Polakowi i też jako Berlińczykowi z wy-
boru, że nie potrafimy w tym roku zbudować na tych pozytywnych do-
świadczeniach narracji europejskiej i też globalnej. Bo aktualnie tocząca 
się rewolucja w Hongkongu jest „cytatem” z naszej rewolucji 1989 r. Na 
szczęście udało się rozszerzyć UE nie tylko o Polskę, nie tylko o Węgry, 
nie tylko o tych ważnych protagonistów 1989 r., ale też o państwa Europy 
Południowo-Wschodniej, państwa Bałkanów Zachodnich. Tak samo jak 
ruch Solidarności. Ludzie Solidarności zatracili umiejętność bycia razem 
– to co prezydent Komorowski tak pięknie powiedział – bycia w bar-
dzo różnych tradycjach. I to było piękno. I to jest też dzisiaj bardzo duża 
wartość w czasach, kiedy polityczne centrum jest bardzo blisko siebie, 
gdzie mamy – może też tego powodu – narodziny ekstremalnych populi-
stycznych propozycji. Więc kończąc na współczesności, wydaje mi się, że 
przypomnienie 1989 r. czy dyskusja to nie jest tylko nostalgia, to jest też 
powrót do pewnych, bardzo skutecznych technik czy filozofii działania 
politycznego, które zatraciliśmy.

prof. Waldemar Czachur
Dziękujemy za ten szerszy kontekst. Chociaż, tak naprawdę, konsta-

tacja moja jest bardzo smutna. My w Polsce nie jesteśmy w stanie dziś 
unieść tej przysłowiowej sztabki złota. Jeśli myślimy o tym, jak Polska 
potraktowała trzydziestą rocznicę 4 czerwca i jak świętowała okrągłą, 
ważną rocznicę, nie tylko dla nas, ale dla całej Europy. A jeśli mówi się, że 
nie potrafimy zbudować wspólnej opowieści, wspólnej narracji o 1989 r., 
to ja, trochę też jako językoznawca, muszę powiedzieć – bo nie znaleźliśmy 
wspólnego języka.

Mam pytanie teraz do dr. Valentina Mihaylova, naszego kolegi z Bułga-
rii, ale również ze Śląska, gdzie mieszka od lat. To jeszcze inna perspekty-
wa. Jak w Bułgarii wspomina się ten przełomowy rok 1989? Gdyby chcieć 
odnieść się do tego, co zostało powiedziane i zarysować perspektywę buł-
garską w odniesieniu do koncepcji Europy Środkowej? Na ile w ogóle 
1989 rok i polska Solidarność i inne zrywy wolnościowe oddziaływały 
na Bułgarów i dzisiaj jeszcze oddziałują ewentualnie na pamięć o nich?
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dr Valentin Mihaylow
Dziękuję za zaproszenie do dyskusji. Najpierw jednak chciałem się 

odnieść do eseju Milana Kundery, który jest swego rodzaju motywem 
startowym naszej debaty. Chodzi mi o to, o czym on pisał, a o czym nie 
pisał w tym eseju. Kundera podkreślił różnice kulturowe pomiędzy Europą 
Środkową a Europą Południowo-Wschodnią. Nieco je przerysował. Ale 
właśnie Milan Kundera, zwracając uwagę na ruch Solidarności w Polsce, 
na wydarzenia na Węgrzech, w Czechosłowacji, itd., pominął to, co działo 
się w niektórych krajach na Bałkanach. Gdzieś w jego – znakomitym co 
do ogólnego kierunku myślenia – tekście padły m.in. takie słowa, że tamte 
kraje są bardziej, powiedzmy, przywiązane do rządów autorytarnych i że 
z tego powodu tam nie było takich masowych ruchów jak w Polsce.

Kundera nie wspomniał np. o bardzo ciekawym „ruchu górskich braci”, 
który działał konkretnie w Bułgarii. Otóż od razu po dojściu do władzy 
partii komunistycznej, a stało się to na zasadzie puczu przeciwko legal-
nemu demokratycznemu rządowi, utworzono tam „sąd ludowy”, który 
skazał na śmierć kilka tysięcy osób. Niezależnie od tych pozorów legal-
ności bez sądu zaraz po wojnie zostało straconych przez komunistów 
kilkadziesiąt tysięcy osób. W odpowiedzi na to bestialstwo w 1945 r. został 
utworzony „ruch goriański”. Gorianie to znaczy po bułgarsku – górale. 
Ten ruch walczył z zainstalowaną u nas władzą komunistyczną do 1958 
roku! Posiadał rozgłośnie radiowe nadające z Grecji. W Jugosławii były 
szkolone różne grupy. Ten ruch oporu prowadził regularne bitwy z woj-
skiem. Chciałbym, aby w heroicznej historii o antykomunizmie w Europie 
Środkowo-Wschodniej znalazło się trochę miejsca również dla państw 
z południa Bałkanów. Przypuszczam, że sam Milan Kundera nie wiedział 
o tych wątkach. To jest nieco zapomniana historia, nikt o tym nie pisał, 
nie było wielu dokumentów, itd., aczkolwiek to istotne i warte odtworzenia 
w pamięci Europejczyków.

Inteligencja bułgarska, która była nośnikiem pewnego potencjału do 
działalności opozycyjnej, została wyeliminowana fizycznie, praktycznie 
na początku lat komunistycznych. Temu służyły typowe dla komunistów 
metody. Ale są także inne czynniki plasujące Bułgarię w nieco innym 
kontekście niż np. Polskę, Czechy czy Węgry. W Polsce bardzo dużą rolę 
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odegrał Kościół katolicki. Polska miała też bardzo dużą emigrację na Za-
chodzie. Bułgaria nie miała, a przez to nie miała takich relacji z tamtejszą 
kulturą, elitą, osiągnięciami.

Wracając do zadanego pytania o 1989 rok, chciałbym nawiązać do… 
mojego PESEL-u. Wtedy miałem 10 lat, interesowałem się przeważnie 
bieganiem za piłką między blokami z wielkiej płyty. Natomiast Bułgaria 
w tym czasie miała przykry problem. Dosyć haniebną kartą w historii 
Bułgarii była kampania wynarodowienia Turków. Pewnie nie pamiętacie, 
ale była to taka wyjątkowo tępa polityka Todora Živkova, której apogeum 
miało miejsce w latach osiemdziesiątych. Około 400–500 tys. Turków zo-
stało zmuszonych do wyemigrowania z Bułgarii. Zwykle do Turcji. Działo 
się to w przeddzień upadku władzy komunistycznej w Bułgarii w sierpniu 
1989 r. Bezpośrednio po zmianie władzy, na początku listopada tego sa-
mego roku, znaczna część bułgarskich Turków powróciła, bo to była ich 
ojczyzna, nie Turcja. Ustawy dyskryminacyjne zostały uchylone, przywró-
cono bułgarskim Turkom wszystkie prawa. Pamiętam, że podczas tego, 
trwającego niecały rok, wypędzenia, musieliśmy jeździć zbierać jabłka na 
wieś. Wsie były opuszczone i nie było po prostu komu tego robić. Ludność 
turecka zamieszkuje w Bułgarii przede wszystkim obszary wiejskie. To 
przeważnie rolnicy. Dla nas uczniów to była zabawa. Z perspektywy czasu 
widzę w tym ostatnim akordzie przemocy z rąk dogorywającej władzy 
komunistycznej coś w rodzaju rewolucji kulturalnej, podobnej do tego, 
co zastosował Mao w Chinach. Tam skończyło się to wielkim głodem. 
U nas – niedoborami produktów rolnych zafundowanymi narodowi przez 
władzę, która przez czystkę etniczną chciała skonsolidować Bułgarów 
przy sobie.

Kończąc wątek relacji bułgarsko-tureckich, dwóch państw, które mają 
dosyć skomplikowaną, wzajemną historię, widzę analogię. Stosunek Buł-
garów do Turków jest mniej więcej podobny jak Polaków do Rosjan, czy 
wcześniej – Polaków do Niemców.

prof. Waldemar Czachur
Zależy w jakim polskim medium…
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dr Valentin Mihaylov
Natomiast po 1990 r. te relacje zostały znormalizowane. Ruch na rzecz 

Praw i Wolności (partia gromadząca rolników, czyli w dużym stopniu 
reprezentująca interesy bułgarskich Turków) brał udział w kilku rządach 
koalicyjnych w Bułgarii. Relacje między oboma państwami są dziś bardzo 
pozytywne Być może Bułgaria jest jedynym krajem z którym Turcja ma 
normalne relacje. To jest historyczny paradoks w dużym stopniu – nie 
wspominając o Syrii, o Iraku, o Armenii, o Grecji czy o Cyprze. Tak że 
dzisiaj mamy zupełnie odwróconą sytuację niż trzydzieści lat temu.

prof. Waldemar Czachur
Przejdźmy do tego drugiego pytania. Mianowicie spójrzmy, co udało 

się, a czego nam się nie udało zrobić. Oczywiście to już wybrzmiało w tych 
pierwszych wypowiedziach, ale chciałbym, żeby to jeszcze mocniej wy-
brzmiało – zwłaszcza, że jest to końcowa sesja, a tytuł tej konferencji to 
wyzwania. Więc chciałbym, abyście Panowie również mówili o wyzwa-
niach. Spotkałem się z takim wspaniałym cytatem Hamiltona Armstron-
ga, amerykańskiego dyplomaty, który w 1929 r. podróżował po krajach 
południa Europy. Pisze on rzecz następującą:

„Bałkańska podróż zaczyna się w Trieście od pytania włoskiego kel-
nera: Jedzie Pan do Zagrzebia? W tej śmierdzącej dziurze mogą wytrzymać 
tylko te „chorwackie świnie”. My tutaj w Trieście trwamy na granicy cywili-
zacji Dantego. Tam Pan zobaczy, co znaczy Wschód. W Zagrzebiu pewien 
dumny Chorwat objawił wielowiekowy stosunek swego ludu do kultury 
zachodniej: Ciemiężyciele pozostawili nam jednak religię katolicką i za-
chodni alfabet. Serbowie natomiast pozostawali zbyt długo pod wpływem 
tureckim, Belgrad należy jednak już niestety do Wschodu. W Belgradzie 
zaś pewien serbski oficer mówi: Jedzie Pan do Sofii? Mam nadzieję, że wie 
Pan, co tam Pana czeka. Ci Bułgarzy są przecież pół-Tatarami. Na długo 
przed Turkami przenieśli na Bałkany Wschód. I właściwie żyją jeszcze na 
Wschodzie. W pociągu z Sofii do Istambułu pyta natomiast jeden Bułgar: 
Był Pan kiedyś w Konstantynopolu? Tam doświadczy Pan po raz pierwszy, 
co znaczy Wschód”.
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Na ile ta relacja amerykańskiego dyplomaty dzisiaj – 30 lat po 1989 r. 
– jest anegdotą, a na ile udało się przewartościować nie tyle sam Wschód, 
co tożsamość tego regionu? Chciałbym zacząć od Valentina Mihaylova.

dr Valentin Mihaylov
Wierzę, że to, co napisał ten dyplomata, napisał w sposób obiektywny, 

relacjonując rozmowy. W dużym stopniu te relacje pozostają takie, jak 
były tam opisane. Też pamiętam, że w tych latach 80., na początku lat 90., 
mieliśmy do Jugosławii, szczególnie do Serbii taki stosunek, że dla nas była 
tak jak Zachód. Natomiast ten model w wyniku transformacji, tej różnej 
drogi transformacji obu państw trochę jest odwrócony. Teraz Bułgaria jest 
w UE, w NATO. Standard życia jest nieco wyższy niż w Serbii, a wcześniej 
było odwrotnie. Ta prawidłowość już jest nie do końca taka sama jak 100 
lat wcześniej. Jeżeli spojrzymy tak samo, dalej na zachód Europy, to zo-
baczymy, że istnieją też inne takie prawidłowości. Powiedzmy Portugalia 
jest najbardziej wysunięta na zachód, natomiast obecnie Słowenia, jako 
pierwsza z tych byłych państw pokomunistycznych, przegoniła Grecję 
i Portugalię, jeśli chodzi o PKB na jednego mieszkańca, wynagrodzenie, 
itp. Tak że w dużym stopniu te notatki ambasadora pozostają aktualne 
w odniesieniu do istniejących nadal stereotypów ludzkich. One są jak 
najbardziej wciąż obecne. A jeśli chodzi o Bałkany to – tak jak w pozostałej 
Europie – istnieje tu też inna linia podziałów: północ–południe, np. Ru-
munia czy Serbia. Południowa Rumunia i południowa Serbia należały 
przez kilkaset lat do Imperium Osmańskiego, natomiast części północne 
do Austro-Węgier. Nawet w ramach tych państw istnieją stereotypy. I nie 
tylko stereotypy. Mamy tam różny krajobraz kulturowy, który świadczy 
o tych różnych podziałach, i rozwój gospodarczy też jest wyższy w czę-
ściach północnych tych państw. Na przykład w Serbii Wojwodina jest 
o wiele bardziej rozwinięta niż część, która nie należała do Austro-Węgier.

prof. Waldemar Czachur
Wracając do wypowiedzi Basila Kerskiego, jakie jest pańskie marzenie, 

by Europa, Polska, Europa Środkowa świętowała 1989 rok?
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Basil Kerski
Przykro, że moja wypowiedź zabrzmiała tak negatywnie. Ale przed 

Państwem siedzi szczęśliwy człowiek, także politycznie szczęśliwy. Muszę 
powiedzieć, że za każdym razem jestem bardzo wzruszony, a jestem czło-
wiekiem bardzo sentymentalnym, gdy przejeżdżając z Gdańska do Berlina 
nie mam w praktyce granicy. To jest bardzo konkretny efekt wspólnoty 
naszych losów.

W lutym 1990 r. – to było jeszcze przed wolnymi wyborami w NRD, 
jeszcze Polska była w Układzie Warszawskim – w Poznaniu nasz minister 
spraw zagranicznych prof. Skubiszewski powiedział, że relacje między 
Niemcami a Polską (a były jeszcze dwa państwa niemieckie) to wspólnota 
wartości i interesów. To była prowokacja, tak pomyślałem. Lecz dzisiaj, 
przejeżdżając przez granicę, mówię tak: to nie była prowokacja, a to, co 
dziś jest normą, to jest konkretny efekt tego myślenia. W Europejskim 
Centrum Solidarności na początku byliśmy przekonani, że chcemy opo-
wiedzieć Europejczykom o naszej awangardowej roli, o dominie, które 
Niemcy przyjęli jako narrację. Ale potem trochę zaczęliśmy się wstydzić. 
Dlaczego my, jako Polacy, tworzymy i narzucamy opowieści o wszystkich 
państwach regionu. Dokładnie nauczyliśmy się tego, co pan Mihaylov 
powiedział: my bardzo mało wiemy o ludziach, którzy walczyli od począt-
ku z totalitaryzmem, z komunizmem. Ci ludzie byli zabijani, zamykani, 
anonimowo. My się dopiero tej historii uczymy, i przez to tej wspólnoty, 
a nasza ostatnia sala, która dokumentuje te wszystkie rewolucje, już jest 
bez domina.

Każdy, kto przyjeżdża do Gdańska, do Stoczni, jest w miejscu świętym 
nie tylko dla polskiej demokracji. Nie trzeba nam już tłumaczyć, jak ważna 
była Solidarność, jak bardzo była cenna, itd. Ale zachęcamy wszystkich do 
pewnej skromności, żeby pokazać, w ilu miejscach ta rewolucja wybuchła 
i w ilu miejscach wielu mądrych ludzi walczyło o tę wolność. Te miejsca 
są. Do nich warto wracać.

Wspaniały niemiecki autor Karl Schloegel, gdy nastąpiło rozszerzenie 
Unii Europejskiej, powiedział rzecz bardzo mądrą. Ostrzegł on: „To nie 
jest tylko rozszerzenie w sensie wspólnoty prawnej czy wspólnoty eko-
nomicznej”. Aczkolwiek kwestia wspólnoty prawnej jest bardzo ważna 
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dzisiaj, choć nie taka oczywista. Schloegel powiedział również: „Kulturowe 
rozszerzenie Europy to jest proces nauki – musimy się nauczyć kultury, 
tradycji, drogi Europy Środkowej i Wschodniej”.

Łatwo krytykować Zachód. Ja także jestem przekonany, że brexit 
jest m.in. wyrazem nieumiejętności zrealizowania kulturowego rozsze-
rzenia. Ale to idzie też w drugą stronę. Bardzo mnie boli, gdy słyszę wiele 
bzdur na temat społeczeństw i narodów Europy Zachodniej. Gdy nie sta-
ramy się zrozumieć po prostu ich inności, wynikających z bardzo różnych 
kwestii. Mamy problemy ze zrozumieniem ich i dziwi mnie, że zniknęła 
gdzieś ciekawość. A wydaje mi się, że my, elity, jesteśmy od zarażania 
ludzi ciekawością. My, Europa Środkowa, też musimy nauczyć się być 
Europejczykami.

prof. Waldemar Czachur
Dziękujemy bardzo. Gdy myślimy o Europie Środkowej z polskiej per-

spektywy, przywołujemy dwa pojęcia, tj.: Międzymorze (które od kilku 
lat w Polsce urosło do wielkiej politycznej koncepcji) i oczywiście Grupa 
Wyszehradzka. Panie Premierze, bo najpierw kieruję pytanie do Pana: jak 
Pan z perspektywy Brukseli, już nie Słowenii, albo może i słoweńskiej, 
i brukselskiej patrzy na te próby stworzenia pewnej politycznej opera-
cjonalizacji tego, co my nazywamy Europą Środkową, czyli na ile Grupa 
Wyszehradzka spełnia tożsamościowo-twórczą i polityczną rolę w rela-
cjach brukselskich, oraz – na ile koncepcja Międzymorza jest atrakcyjna 
dla kogoś, kto stał na czele rządu państwa z tej części Europy?

Alojz Peterle
Dziękuję za to pytanie. Unia Europejska została poszerzona, ale jeszcze 

nie jest Europą w pełni zjednoczoną. Trzeba dużo więcej, by to osiągnąć. 
Nie ma już muru berlińskiego, ale mamy mur na Ukrainie. Zaskakuje nas 
w Parlamencie Europejskim to, jak mało o sobie nawzajem wiemy. Bo nie 
wie się na Zachodzie, dlaczego Europa Środkowo-Wchodnia jest inna. 
Nawet nie chce się wiedzieć, czemu tak jest. Konsekwencje tego, że słabo 
się nawzajem znamy, są duże, a mogą być opłakane. Oby nie. Dochodzi do 
tego, że będziemy inaczej rozumieć słowa: solidarność, godność, wolność. 
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Różnice w rozumieniu paradygmatów na dalszą metę osłabią Unię. Osła-
bią ją na długo, jeśli tego nie uzgodnimy i nie docenimy różnych podejść.

W 1989 roku i w 2004 byliśmy w stanie dostrzec szerszy obraz rzeczy-
wistości, a dzisiaj tej świadomości nie dostrzegam.

prof. Waldemar Czachur
Panie Prezydencie, co z Międzymorzem, co z Grupą Wyszehradzką? 

Proszę o Pański osobisty komentarz.

Bronisław Komorowski
Proszę Państwa, każda koncepcja może być poważna albo śmieszna 

w zależności od kontekstu, w którym jest podejmowana. Koncepcja orga-
nizacji Międzymorza w czasach, w których był to obszar pomiędzy dwoma 
totalitaryzmami, komunistycznym i brunatnym, to miało jakiś głęboki 
sens, polegający na tym, że próbujmy zorganizować te kraje, które razem 
może zrównoważą tamte siły. Tyle że z tego nic nie wszyło.

Kiedyś nie wyszło, a dzisiaj każda próba organizowania takiej koncep-
cji, jako pomysłu na odrębną drogę polityczną poza integracją europejską 
czy w konkurencji do niej, jest szaleństwem. To może być tylko i wyłącz-
nie element uzupełnienia czy uzyskania mocniejszego głosu czy wpływu 
na procesy zachodzące w obszarze integracji europejskiej, która będzie 
rozstrzygała o naszym lepszym albo gorszym bycie w tej części Europy, 
Europy Środkowo-Wschodniej. I na tym polega jakiś dramatyczny błąd 
obecnej ekipy władzy, która na początku ulegała takiej pokusie pokazy-
wania, że pomysł na integrację Europy Środkowo-Wschodniej, że Grupa 
Wyszehradzka, że Międzymorze jest czymś konkurencyjnym w stosunku 
do procesów politycznych zachodzących w obszarze Unii Europejskiej. 
Na szczęście obecna władza w Polsce potem się lekko z tego wycofała na 
rzecz powiedzenia, że budujemy coś jako płaszczyznę wymiany pomy-
słów, poglądów politycznych, szukania ewentualnie wspólnych projektów 
gospodarczych.

Grupa Wyszehradzka powstała w okresie, kiedy szliśmy do Europy, do 
Unii. To był pomysł na lepsze lobbowanie na rzecz paru krajów chcących 
się dostać do Unii Europejskiej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier. Dla mnie 
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Grupa Wyszechradzka była także bardzo ważnym narzędziem budowania 
postaw reszty Europy w sprawach Ukrainy, a konkretnie konfliktu ukra-
ińsko-rosyjskiego.

Dzisiaj to są raczej mgliste pomysły, które w jakiejś normalnej sytuacji 
mogłyby służyć budowaniu sensowych projektów, wspólnych, głównie 
w obszarze kultury, infrastruktury komunikacyjnej, w obszarze gospo-
darki. Ale jeżeli się z tego próbuje rozbić wehikuł polityczny, to według 
mnie szkodzi to samej idei.

Na koniec chcę jeszcze do jednego nawiązać. Możemy budować po-
czucie patriotyzmu europejskiego czy tożsamości środkowoeuropejskiej, 
ale nie w kontrze do patriotyzmów narodowych. Patriotyzm europej-
ski może być tylko i wyłącznie sumą patriotyzmów narodowych. Jeżeli 
uda się go przeciwstawić, pokazać jako konkurencję, to będzie koniec 
projektu europejskiego, koniec integracji europejskiej. Nie będzie akcep-
towana na poziomie podstawowym we wszystkich krajach, nie tylko Eu-
ropy Wschodniej i Środkowej, ale także i Zachodniej, czego przykładem 
i ostrzeżeniem jest brexit.

prof. Waldemar Czachur
Widzę, że Basil Kerski chciał się odnieść do słów pana prezydenta 

Komorowskiego.

Basil Kerski
Ralf Dahrendorf, wielki liberał niemiecki, w latach dziewięćdziesiątych 

ostrzegał: „nie zapomnijcie roli państwa narodowego, jako tej przestrzeni, 
która będzie chroniła podstawy prawne demokracji”. A był wielkim Eu-
ropejczykiem – dwa obywatelstwa, były komisarz Unii. To się wszystko 
zazębia. I tak jak mówiliśmy, my jako Polacy zawsze odzyskiwaliśmy to, 
co dla nas było kulturowo dobre, gospodarczo dobre, będąc jednocześnie 
Europejczykami, a ta asymilacja to było zaproszenie do współistnienia. To 
szło w dwa kierunki. Tak że wydaje mi się, przypomnijmy obywatelom, 
że składają się z różnych politycznych tożsamości, które się uzupełniają, 
zazębiają. Bądźmy Europejczykami, nie negując przecież roli państwa 
narodowego. Bez tych tradycji narodowych nie zbudujemy też opowieści 
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o naszej europejskiej drodze i nie myślmy, że tylko jedna płaszczyzna roz-
wiąże nasze problemy. Ani Unia Europejska nie rozwiąże, ani samorząd 
nie rozwiąże, ale to są wszystko propozycje współpracy z obywatelami i my 
wszyscy tu na tej sali w różnych obszarach się poruszamy. To jest właśnie 
ta największa choroba też reprezentowana przez tę narrację populistyczną, 
obojętnie z jakiej strony: ta obietnica jednej tożsamości, jednego centrum 
politycznego, które właśnie odpowie we właściwy sposób na nasze pytania.

prof. Waldemar Czachur
Dziękuję bardzo. Pan Premier chciał zabrać jeszcze głos.

Alojz Peterle
Jestem winien jeszcze odpowiedzi na temat Grupy Wyszehradzkiej 

i Międzymorza. Muszę powiedzieć, że wspierałbym wszystkie projekty 
współpracy, które wzmacniałby samą ideę europejską. Myślę, że nie po-
trzebujemy nowych bloków. Choć jeśli współpraca będzie tak wglądać jak 
w Beneluksie czy w krajach skandynawskich, jestem jak najbardziej za.

prof. Waldemar Czachur
„My, Niemcy, byliśmy najbardziej skuteczni, gdy byliśmy Europejczy-

kami”. Nie chcę się kusić na konkluzje po takim wulkanie intelektualnych 
przemyśleń, jakich doświadczyliśmy przez ostatnie dwie godziny. Niech 
ten cytat pozostanie jako podsumowanie per analogiam tej debaty. Ser-
decznie dziękuję.





PODSUMOWANIE 
I ZAKOŃCZENIE
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ks. prof. Wojciech Zyzak
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Drodzy Państwo. XIX Międzynarodowa Konferencja pt. „Rola Kościoła 
katolickiego w procesie integracji europejskiej” dobiega końca. Pamięta-
my, że w zeszłym roku był z nami jeszcze ks. bp Tadeusz Pieronek. Wte-
dy podkreślaliśmy fakt, że XVIII konferencja oznacza jej pełnoletność, 
pewną dojrzałość. Nie sądziliśmy, że będzie to egzamin maturalny dla 
organizatorów, by zrobić coś nieomal niemożliwego: czyli przygotować 
konferencję bez pomocy Księdza Biskupa. Na ile to się udało, zdecydują 
Państwo w swojej ocenie. Jeśli ocena będzie pozytywna, to zapewne przy 
naszej wierze, że biskup Tadeusz czuwa nad nami z góry.

Drodzy Państwo, jeśli miałby podsumować to spotkanie tegoroczne 
jednym słowem, to pewnie użyłbym słowa kontrowersyjnego, mianowi-
cie słowa „miniemy”. Widziałem je kiedyś na plakacie, podzielne na trzy 
słowa (tego nie da się przetłumaczyć). Mianowicie na słowa: „mi”, „nie”, 
„my”, które było jakąś przestrogą przed egoizmem, apelem do wspólnoty 
i solidarności, że jeśli skupimy się na tym, co „mi” się należy, a „nie” na 
tym, że „my” jesteśmy wspólnotą, to wtedy rzeczywiście miniemy i prze-
miniemy. Tegoroczna konferencja odbywa się w piętnastym roku obecno-
ści Polski w Unii Europejskiej. Znamienne jest, że koncert, który 1 maja 
uczcił ten jubileusz, nosił tytuł – i to też jest trudne do przetłumaczenia) 
– „Gramy dla Europy”. Trwając przy tej muzycznej, ale i metrycznej, wa-
gowej terminologii można by dodać – tony dla Polski i wyrazić w ten 
sposób odczuwany przez wielu z nas rachunek korzyści ostatnich 15 lat we 
wspólnej Europie. Dlatego też trudno sobie wyobrazić przyszłość Polski 
bez Unii Europejskiej, chociaż oczywiście Polska zawsze była, jest i będzie 
w Europie.

Przygotowałem na to podsumowanie myśl Milana Kundery, który tutaj 
był przywoływany, zwłaszcza w tym panelu, z różnymi cytatami przez 
cały czas. On zwykł mówić, i pisał w tamtych czasach, że Polska geogra-
ficznie należy do Europy Środkowej, politycznie do Europy Wschodniej, 
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a kulturowo do Europy Zachodniej. Ja bym dodał, że jeśli jeszcze gospo-
darczo Polska będzie Europą Północną, a klimatycznie Europą Południo-
wą (o czym niektórzy marzą, głównie w czasie wakacji, nie dostrzegając 
związanych z tym zagrożeń), to będziemy mieli swoistą pełnię. I to jest 
podsumowanie do panelu o gospodarce, ale też o populizmie.

Moi drodzy, wszystkie te wymiary: religijne, polityczne, kulturowe, 
gospodarcze były przedmiotem naszej refleksji nad wezwaniem dla no-
wej Europy w trzy dekady po jesieni, albo po roku ludów, nie będziemy 
się spierać… Powierzamy je naszym świętym patronkom: Katarzynie ze 
Sieny, Brygidzie Szwedzkiej, Edycie Stein, które równo 20 lat temu św. Jan 
Paweł II ustanowił patronkami Europy – naszego kontynentu, dołączając 
do świętych mężczyzn – patronów: Benedykta, Cyryla i Metodego. Myśląc 
o Kościele chwalebnym w niebie, nie możemy zapomnieć o Kościele piel-
grzymującym, który po raz kolejny poświęcił czas i siły, żeby przygotować 
tę konferencję.

Jakby w preambule podziękowań – do których przechodzę – wspomnę 
jeszcze raz, że nie byłoby tej konferencji bez nowego honorowego prze-
wodniczącego, czyli ks. kard. Stanisława Dziwisza. Ale podziękowania 
merytoryczne zacznę od słów uznania skierowanych pod adresem osób 
szczególnie zaangażowanych – dziękuję serdecznie Rafałowi Budnikowi 
i Michałowi Górze, ale też dziękuję mojemu sekretariatowi z rektoratu, 
zwłaszcza pani Małgorzacie Chudzio, za zaangażowanie. Dziękuję wie-
loletnim partnerom za wielowymiarowy wkład włożony we współorga-
nizację konferencji. Te podziękowania szczególnie kierujemy do Fun-
dacji Konrada Adenauera i składam je na ręce pani dyrektor Angeliki 
Klein, oraz Hanny Dmochowskiej i Falka Altenbergera z warszawskiego 
przedstawicielstwa tej – niezmiernie zasłużonej dla demokracji w Europie 
Środkowej – Fundacji. Równie gorące podziękowania mam dla Fundacji 
im. Roberta Schumana w Luxemburgu. Składam je na ręce przewodni-
czącej zarządu Rii Oomen-Ruijten i na ręce nestora organizatorów Horsta 
Langesa. Podziękowania dla Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Par-
lamencie Europejskim (EPL) i Polskiej Delegacjiw EPL składam na ręce 
panów posłów: obecnego tu Jana Olbrychta i Andrzeja Halickiego. Pragnę 
wyrazić wdzięczność Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej CO-
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MECE, dziękując jej nowemu sekretarzowi generalnemu ks. Manuelowi 
Barriosowi Prieto.

Tegoroczna konferencja nie byłaby też tak udana, gdyby nie pan 
prof. Jacek Majchrowski, prezydent Miasta Krakowa, który od lat wspiera 
nas swoją życzliwością, a w roku obecnym objął nasze przedsięwzięcie pa-
tronatem honorowym, ugościł uczestników konferencji kolacją i pomógł 
użyczyć tego wspaniałego miejsca w Sukiennicach jako oprawy dla nowo 
powstającej inicjatywy przydzielania Nagrody im. bp. Tadeusza Pieronka. 
Serdecznie dziękujemy Panu Prezydentowi. Bardzo dziękuję także pani 
Agacie Wąsowskiej-Pawlik, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultu-
ry, że ponownie przyjęła naszą konferencję tutaj do swojej siedziby. Dzię-
kuję panu Radosławowi Włoszkowi, prezesowi zarządu Portu Lotniczego 
w Balicach za wsparcie organizacyjne. Wyrazy wdzięczności przekazuję 
również Jego Eminencji kard. Kazimierzowi Nyczowi, za przewodnicze-
nie wczorajszej Mszy Świętej, za homilię, proboszczowi parafii ks. Janowi 
Machniakowi za goszczenie nas w kościele, naszemu chórowi uniwersy-
teckiemu „Psalmodia”, asyście, wszystkim, którzy się przyczynili do tej 
wczorajszej uroczystości, również serdeczne dzięki. Pragnę też podzięko-
wać panu Ahmedowi Majidowi z restauracji U Ziyada za dbanie o posiłki. 
Dziękuję tłumaczom, dziękuję dziennikarzom, szczególne podziękowania 
składam naszym studentom i doktorantom z Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II, którzy przygotowali materiały konferencyjne, obsługiwali 
recepcję, starali się, by prelegenci i goście czuli się dobrze.

Wszystkim organizatorom bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że 
ksiądz biskup Tadeusz Pieronek uśmiecha się z góry i jest dumny, bo 
daliśmy radę… Pamiętamy i staramy się to dzieło Biskupa kontynuować. 
Jesteśmy tutaj dzisiaj w komplecie: organizatorzy i goście – ks. bp Pieronek 
to widzi. Jestem pewny, że on sam, gdyby mógł być teraz fizycznie z nami, 
na pewno zaprosiłby wszystkich na konferencję przyszłoroczną, bo to 
będzie konferencja dwudziesta, a więc jubileuszowa. Czynię to za niego 
i dziękuję. Do zobaczenia!
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tytuł licencjata kanonicznego z liturgiki, a w 1981 roku tytuł doktora teologii na Pa-
pieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W 1998 roku przyjął sakrę biskupią. 
Do godności arcybiskupa podniesiony w 2003 roku. Sekretarz i kapelan arcybiskupa 
metropolity krakowskiego Karola Wojtyły w latach 1966–1978, osobisty sekretarz 
papieża Jana Pawła II w latach 1978–2005, arcybiskup metropolita krakowski w la-
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promotor kultu papieża Polaka. Autor i współautor wielu książek i wspomnień 
o świętym Janie Pawle II.

prof. Altay GOYUSHOV
profesor Uniwersytetu Państwowego w Baku, Azerbejdżan
Profesor historii tureckiej na Baku State University. Jeden z liderów ruchu Repu-
blikańskiej Alternatywy (REAL). Jest częstym komentatorem mediów lokalnych 
i międzynarodowych w kwestiach związanych z religią, historią i społeczeństwem 
obywatelskim w Azerbejdżanie. Wykładał na Baku Free Thought University, sty-
pendysta NED, profesor wizytujący na uczelniach we Włoszech, Francji i Stanach 
Zjednoczonych, w tym Bourse Directeurs d’Études Associés w Fondation de la 
Maison de Science de l’Homme w Paryżu, stypendysta Fulbrighta na Georgetown 
University. Prowadzi badania nad napięciami między islamem i sunnicko-szyickimi 
wyznawcami we współczesnym Azerbejdżanie.

Andrzej HALICKI
poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Polskiej Delegacji 
w Grupie Europejskie Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) w PE
Urodził się 26 listopada 1961 roku w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale 
Handlu Wewnętrznego SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w dziedzinie eko-
nomiki transportu lotniczego. W trakcie studiów w latach 1986–1989 był członkiem 
podziemnych, międzyuczelnianych i krajowych władz Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów oraz liderem NZS na SGPiS. Po ukończeniu studiów w latach 1990–1992 
pełnił funkcję rzecznika prasowego oraz członka władz krajowych Kongresu Li-
beralno-Demokratycznego. W 2001 r. wstąpił do Platformy Obywatelskiej. Polski 
polityk, ekonomista, przedsiębiorca, od 2007 roku poseł na Sejm kolejno V, VI, 
VII i VIII kadencji. W latach 2009–2010 pełnił funkcję przewodniczącego Sejmo-
wej Komisji Spraw Zagranicznych. W latach 2012–2015 przedstawiciel parlamentu 
w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, w styczniu 2012 roku został wice-
przewodniczącym Zgromadzenia Rady Europy. W latach 2014–2015 minister admi-
nistracji i cyfryzacji w rządzie polskim, od 26 maja 2019 roku poseł do Parlamentu 
Europejskiego IX kadencji, przewodniczący Polskiej Delegacji w Grupie EPL w PE.
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dr Lars HÄNSEL
dyrektor Departamentu Europy i Ameryki Północnej,  
Fundacja Konrada Adenauera w Berlinie
Urodzony w 1967 roku w Budziszynie, Saksonia. Studiował teologię, historię Żydów 
oraz studia międzyreligijne na uniwersytetach w Lipsku, Tybindze i Jerozolimie. 
Doktorat z teologii obronił w 1999 roku na Uniwersytecie w Lipsku. Pełnił szereg 
funkcji w centrali Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie w Niemczech (KAS). 
Przez 6 lat był dyrektorem Fundacji w Izraelu, a w latach 2011–2016 w Waszyngtonie. 
Obecnie jest dyrektorem Departamentu Europa i Ameryka Północna, w tym Rosja, 
w siedzibie głównej Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie. Jest także członkiem 
zespołu redakcyjnego „International Reports” KAS.

bp William KENNEY CP
biskup pomocniczy archidiecezji Birmingham
Urodzony 7 maja 1946 roku w Newcastle upon Tyne. Brytyjski duchowny rzym-
skokatolicki, pasjonista. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1969 r. w za-
konie pasjonistów. 13 maja 1987 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem 
pomocniczym Sztokholmu ze stolicą tytularną Midica. Sakry biskupiej udzielił 
mu 24 sierpnia 1987 roku Hubertus Brandenburg, ówczesny biskup diecezjalny 
Sztokholmu. W latach 1991–1999 sprawował funkcję przewodniczącego organizacji 
Caritas Europa zrzeszającej sieć organizacji Caritas z 46 państw europejskich. Od 
2006 roku jest biskupem pomocniczym archidiecezji Birmingham. Z papieskiej 
nominacji od 2013 roku współprzewodniczy międzynarodowemu dialogowi po-
między Kościołami luterańskimi i Kościołem katolickim. Do niedawna przedsta-
wiciel Konferencji Episkopatu Anglii i Walii w Komisji Konferencji Biskupów Unii 
Europejskiej COMECE.

Basil KERSKI
dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Urodzony 19 listopada 1969 r. w Gdańsku. W Berlinie Zachodnim studiował polito-
logię i slawistykę na Wolnym Uniwersytecie. Redaktor, politolog i eseista pochodze-
nia polsko-irackiego. Od 1998 redaktor naczelny Magazynu Polsko-Niemieckiego 
„Dialog”. W latach 1998–2010 dyrektor Federalnego Związku Towarzystw Niemiec-
ko-Polskich. Pracował w berlińskim oddziale niemiecko-amerykańskiego Aspen 
Institute, w Instytucie Badawczym Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicz-
nej (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik), w Bundestagu oraz w Ośrodku 
Badań Społecznych w Berlinie (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung). 
Członek Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni 
Polskiej Radia Wolna Europa im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. W latach 2001–2005 
był wykładowcą w Instytucie im. Otto Suhra na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, 
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w 2011 r. prowadził zajęcia w Instytucie Historii Uniwersytetu Humboldta w Berli-
nie. Od 2011 roku dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Bronisław KOMOROWSKI
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Urodzony 4 czerwca 1952 roku w Obornikach Śląskich. Polski polityk i historyk. 
Przez wiele lat związany z ruchem harcerskim. W 1977 r. uzyskał tytuł magistra na 
Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1977 do 1980 był stażystą 
w dzienniku „Słowo Powszechne”. W 1980 roku wstąpił do Niezależnego Samorząd-
nego Związku Zawodowego „Solidarność”. W okresie PRL był działaczem opozycji 
demokratycznej, W latach 1989–1990 pełnił funkcję dyrektora gabinetu ministra 
Aleksandra Halla w Urzędzie Rady Ministrów, w latach 1990–1991 i 1992–1993 
wiceminister obrony narodowej, w latach 1991–2010 poseł na Sejm I, II, III, IV, V 
i VI kadencji, w latach 2000–2001 minister obrony narodowej, w latach 2005–2007 
wicemarszałek Sejmu V kadencji, w latach 2007–2010 marszałek Sejmu VI kadencji. 
Od 10 kwietnia 2010 roku do 8 lipca 2010 roku wykonywał tymczasowo obowiązki 
Prezydenta RP. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej od 2010 do 2015 roku.

Horst LANGES
Honorowy Przewodniczący Fundacji Roberta Schumana w Luksemburgu
Pochodzi z Koblencji. Studiował germanistykę, historię, politologię i teologię na 
uniwersytetach w Moguncji i Monachium. W 1952 r. zaangażował się w działal-
ność Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej. W latach 1963–1984 był członkiem 
Rady Miejskiej w Trewirze, w latach 70. sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury 
kraju związkowego Nadrenii-Palatynatu. Od roku 1979 był trzykrotnie wybierany 
do Parlamentu Europejskiego, gdzie zajmował się głównie sprawami budżetowymi 
oraz stosunkami z państwami Ameryki Łacińskiej. Wieloletni członek Europej-
skiej Partii Ludowej a w 1994 r. także jej wiceprzewodniczący. W 1989 r. został 
prezydentem Fundacji Roberta Schumana w Luksemburgu. W latach 1993–1999 
był przewodniczącym Rady Akademii Prawa Europejskiego (ERA) w Trewirze, 
a w latach 1994–2000 prowadził wykłady i seminaria na uniwersytecie trewirskim. 
W latach 1995–2007 pełnił też funkcję konsula honorowego Wielkiego Księstwa 
Luksemburg w Trewirze. Obecnie jest honorowym przewodniczącym Fundacji 
Roberta Schumana w Luksemburgu.

Mairead McGUINNESS
wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Irlandia
Urodzona 13 czerwca 1959 r. w Drogheda. Irlandzka polityk i dziennikarka. W 1981 
roku uzyskała stopień licencjata w zakresie nauk rolniczych na University College 
Dublin, a trzy lata później dyplom z księgowości i finansów. Przez wiele lat zawodo-
wo związana z Raidió Teilifís Éireann jako reporterka i prezenterka, a także realiza-
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torka programów radiowych. Od lat 90. prowadziła programy telewizyjne, m.in. Ear 
to the Ground i reality show Celebrity Farm. Dziennikarz „Irish Farmers Journal” 
i redaktor w „Irish Independent”. W 2004 z listy Fine Gael uzyskała mandat posłanki 
do Parlamentu Europejskiego w okręgu wschodnim. Deputowana do Parlamentu 
Europejskiego VI, VII, VIII i IX kadencji. Zasiada w Grupie Europejskiej Partii 
Ludowej. Obecnie pełni funkcje pierwszej wiceprzewodniczącej Parlamentu Eu-
ropejskiego.

prof. Jacek MAJCHROWSKI
prezydent Miasta Krakowa
Urodził się 13 stycznia 1947 r. w Sosnowcu. W 1970 roku ukończył studia na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. W 1974 r. uzyskał stopień doktora na Wydziale Prawa 
i Administracji, a w 1988 r. tytuł profesora nadzwyczajnego nauk prawnych. Polski 
prawnik, historyk doktryn politycznych i prawnych. Członek licznych towarzystw 
naukowych w Polsce i za granicą. W latach 1996–1997 pełnił funkcję wojewody 
krakowskiego. W 1999 r. współtworzył partię SLD. Od 2002 roku prezydent Miasta 
Stołecznego Krakowa – jest najdłużej urzędującym prezydentem w historii miasta. 
Były członek Trybunału Stanu. W 2010 roku powołany przez prezydenta RP prof. Le-
cha Kaczyńskiego do Narodowej Rady Rozwoju. Odznaczony m.in. Krzyżem Ko-
mandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis” i Krzyżem Kawalerskim Orderu Legii Honorowej.

prof. Elżbieta MĄCZYŃSKA-ZIEMACKA
prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Urodzona 17 listopada 1944 roku. Absolwentka studiów ekonomicznych na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych otrzymała 
w 2012 roku. Polska ekonomistka, nauczyciel akademicki Szkoły Głównej Handlo-
wej w Warszawie. Kierownik Zakładu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw 
Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 
SGH, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pracownik naukowy i członek 
Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Prezydium Komite-
tu Prognoz „Polska 2000 Plus”. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 
przewodnicząca Rady Programowej VIII i IX Kongresu Ekonomistów Polskich, 
przewodnicząca Komitetu Gospodarczego Myśli Strategicznej przy ministrze go-
spodarki. W latach 1994–2005 sekretarz naukowy Rady Strategii Społeczno-Gospo-
darczej przy Radzie Ministrów (RSSG). Kieruje cyklem konwersatoriów „Czwartki 
u Ekonomistów”. Od 2010 r. członek Narodowej Rady Rozwoju. W latach 2011–2015 
członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Autorka ponad 
200 publikacji naukowych.



216

dr Valentin Todorov MIHAYLOV
profesor Uniwersytetu Śląskiego
Urodzony w roku 1979. Specjalista w zakresie geopolityki i geografii społecznej, 
tożsamości terytorialnej i narodowej w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bał-
kanach. Obronił doktorat na Uniwersytecie Sofijskim św. Klemensa z Ochrydy 
w 2008 r., w okresie od 2012 do 2016 był pracownikiem naukowym Bułgarskiej 
Akademii Nauk, obecnie wykłada w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej 
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor ponad 60 
publikacji naukowych, w tym pięciu książek, publikowanych w językach: bułgar-
skim, polskim, angielskim, rosyjskim i serbskim. Jest członkiem Międzynarodowej 
Rady „Journal of Geography, Politics and Society”.

prof. Georg MILBRADT
były Premier Saksonii, profesor Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie
Urodzony 23 lutego 1945 r. w Eslohe. Niemiecki polityk, ekonomista i nauczyciel 
akademicki. Studiował ekonomię, nauki prawne i matematykę na Westfalskim 
Uniwersytecie Wilhelma w Münster, uzyskując w 1968 roku dyplom z ekonomii. 
W 1973 r. obronił doktorat, zaś habilitował się w 1980 roku. Działacz Unii Chrześci-
jańsko-Demokratycznej (CDU). W latach 1975–1982 był radnym miejskim w Mün-
ster, następnie do 1990 kierował departamentem finansowym we władzach tego 
miasta. W latach 1990–2001 minister finansów Saksonii. Od 1994 do 2009 był po-
słem do saksońskiego landtagu, a w latach 1999–2001 wiceprzewodniczącym CDU 
w Saksonii. W latach 2002–2008 premier Saksonii. Po odejściu z bieżącej polityki 
w 2009 roku powrócił do pracy naukowej jako profesor Uniwersytetu Technicznego 
w Dreźnie.

Zbigniew NOSOWSKI
publicysta, redaktor naczelny kwartalnika „Więź”
Urodzony 6 listopada 1961 roku. Polski dziennikarz, publicysta, działacz katolicki, 
redaktor naczelny „Więzi”. Studiował socjologię na Uniwersytecie Warszawskim 
i teologię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz w Instytucie Eku-
menicznym w Bossey pod Genewą. Na przełomie lat 70. i 80. z żoną Katarzyną 
współtworzył pierwszą wspólnotę Ruchu Światło-Życie w Otwocku. W 1988 roku 
dołączył do redakcji miesięcznika „Więź”, a od 1993 pracował jako zastępca redak-
tora naczelnego. W 2001 r. został redaktorem naczelnym czasopisma, a w 2008 r. 
dyrektorem programowym związanego z tym periodykiem think tanku Laborato-
rium „Więzi”. Dwukrotnie był świeckim audytorem Synodu Biskupów w Watyka-
nie (2001 i 2005), w latach 2002–2008 konsultorem Papieskiej Rady ds. Świeckich. 
Chrześcijański współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów w latach 
2007–2009 i ponownie od 2017 roku. Od 2010 r. członek Rady Fundacji Auschwitz-
-Birkenau. W latach 1991–2009 członek zarządu warszawskiego Klubu Inteligencji 
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Katolickiej. Jest autorem i współautorem programów telewizyjnych, m.in. cykli 
„Boskie i cesarskie” oraz „Dzieci Soboru zadają pytania”. Odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

dr Jan OLBRYCHT
poseł do Parlamentu Europejskiego, sprawozdawca Komisji Budżetowej PE
Urodzony w 1952 roku w Rybniku. Ukończył studia na Wydziale Socjologii Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, w 1984 roku obronił pracę doktorską. W latach 1990–1998 
był burmistrzem Cieszyna, a przez następne cztery lata marszałkiem województwa 
śląskiego. Jest współzałożycielem Euroregionu Śląsk Cieszyński (Těšínské Slez-
sko). Był także członkiem Zarządu Zgromadzenia Regionów Europy (2000–2004), 
Rady Polityki Regionalnej Państwa (2000–2004) oraz Rady Światowej Organizacji 
Zjednoczonych Miast i Władz Lokalnych (w 2004 roku). Od 2004 roku z ramienia 
Platformy Obywatelskiej jest posłem do Parlamentu Europejskiego. W obecnej ka-
dencji jest członkiem Komisji Budżetowej PE oraz Komisji Rozwoju Regionalnego. 
Zaangażowany w działania Parlamentu Europejskiego w ramach europejskiego dia-
logu z Kościołami. Od 2015 roku przewodniczący grupy roboczej ds. dialogu mię-
dzykulturowego i międzyreligijnego w ramach Grupy Europejskiej Partii Ludowej 
w Parlamencie Europejskim. Jest także wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej 
Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski i orderem National du Mérite Francji. Laureat Euro-
pejskiej Nagrody Cesarza Maksymiliana za wkład w tworzenie polityki lokalnej 
i regionalnej w Europie.

Alojz PETERLE
były premier Słowenii
Urodzony w 1948 roku w Čužnja Vas (Słowenia). Ukończył studia ekonomiczne 
na Uniwersytecie Lublańskim. Później pracował w Instytucie Urbanistyki oraz 
w Instytucie Planowania Społecznego. W 1990 roku objął urząd premiera Słowenii. 
W 1991 roku należał do inicjatorów ogłoszonej przez słoweński parlament dekla-
racji niepodległości i uniezależnienia się od Jugosławii. W latach 1993–1994 był 
wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych. W 2000 roku ponownie kierował 
resortem spraw zagranicznych. Od 1989 do 2000 roku przewodniczył Słoweńskim 
Chrześcijańskim Demokratom. Od 1990 roku sprawował mandat poselski do kra-
jowego Zgromadzenia Narodowego. Reprezentował Słowenię w Konwencie Euro-
pejskim. Poseł do Parlamentu Europejskiego V, VI, VII i VIII kadencji.
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ks. dr Manuel Barrios PRIETO
sekretarz generalny Komisji Konferencji Biskupów  
Unii Europejskiej COMECE
Urodził się w 1962 roku w Madrycie. Dzieciństwo i młodość spędził w Rzymie, 
uczęszczając do szkoły angielskiej. Po ukończeniu rzymskiego seminarium został 
wyświęcony w 1988 roku na kapłana w bazylice św. Jana na Lateranie. Studiował 
filozofię i teologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie w 1998 roku 
otrzymał doktorat z teologii. Doktoryzował się również w zakresie psychologii na 
hiszpańskim uniwersytecie państwowym. Od 2011 roku był dyrektorem Komisji ds. 
Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego Episkopatu Hiszpanii. Od 20 lat pełni 
również funkcję proboszcza w jednej z madryckich parafii. Od 1 września 2019 roku 
jest nowym sekretarzem generalnym Komisji Konferencji Biskupów Unii Europej-
skiej COMECE. Jego kadencja potrwa cztery lata.

Ria OOMEN-RUIJTEN
przewodnicząca Fundacji Roberta Schumana w Luksemburgu
Urodzona w 1950 r. w Echt-Susteren. Ukończyła studia z zakresu kształcenia zawo-
dowego w technikach informacji i komunikacji. W połowie lat 70. weszła w skład 
władz krajowych Apelu Chrześcijańsko-Demokratycznego, była przewodniczącą 
organizacji młodzieżowej tego ugrupowania. W latach 1981–1989 sprawowała man-
dat deputowanej do Tweede Kamer, niższej izby Stanów Generalnych. W 1989, 1994, 
1999 i 2004 była wybierana do Parlamentu Europejskiego. Do 1999 r. pełniła funk-
cję wiceprzewodniczącej grupy Europejskiej Partii Ludowej. W latach 2007–2009 
kierowała delegacją do komisji współpracy parlamentarnej UE–Rosja. W wyborach 
w 2009 r. piąty raz z rzędu uzyskała mandat posłanki do PE, zasiadając w nim do 
2014 roku. W 2015 r. została członkinią Eerste Kamer, wyższej izby holenderskiego 
parlamentu. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Fundacji Roberta Schumana 
w Luksemburgu. Została odznaczona Kawalerią Orderu Lwa Niderlandzkiego.

abp prof. Grzegorz RYŚ
metropolita łódzki
Urodził się 9 lutego 1964 roku w Krakowie. W latach 1982–1988 studiował na Wy-
dziale Teologicznym oraz na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teo-
logicznej w Krakowie, a także w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji 
Krakowskiej. Wyświęcony na kapłana w 1988 roku w katedrze na Wawelu przez 
kardynała Franciszka Macharskiego. W 1994 roku obronił doktorat z teologii, od 
2000 roku doktor habilitowany nauk humanistycznych. Specjalizuje się w historii 
Kościoła. Autor licznych książek z zakresu historii Kościoła, duchowości i egzegezy 
biblijnej. W latach 2004–2007 dyrektor Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Kra-
kowie. W latach 2007–2011 rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiece-
zji Krakowskiej, od 2011 roku przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy 



219

Konferencji Episkopatu Polski. Biskup pomocniczy krakowski w latach 2011–2017, 
od 2017 roku arcybiskup metropolita łódzki.

Jacques SANTER
były przewodniczący Komisji Europejskiej, Fundacja Roberta Schumana 
w Luksemburgu
Urodzony w 1937 roku w Wasserbillig (Luksemburg). Luksemburski polityk, pre-
mier Luksemburga w latach 1984–1995, przewodniczący Komisji Europejskiej w la-
tach 1995–1999. Prawnik i ekonomista, absolwent Uniwersytetu w Strasburgu oraz 
Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu. Zaangażowany w działalność Chrześcijań-
sko-Społecznej Partii Ludowej, której przewodniczył w latach 1974–1982. Pełnił 
funkcję sekretarza stanu w Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych, sprawował 
mandat posła do Izby Deputowanych oraz eurodeputowanego. Od 1975 do 1977 
roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego PE. W latach 1989–1995 pełnił funkcję 
Przewodniczącego Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a w latach 1991–
1995 Dyrektora Europejskiego Banku Rekonstrukcji i Rozwoju. Jacques Santer spra-
wował też funkcję Przewodniczącego Fundacji Roberta Schumana w Luksemburgu.

Wawrzyniec SMOCZYŃSKI
publicysta, były dyrektor Centrum Analitycznego Polityka Insight
Urodzony 21 czerwca 1976 roku w Krakowie. Polski dziennikarz prasowy i publicy-
sta, pomysłodawca i były dyrektor Centrum Analitycznego Polityka Insight. Studio-
wał egiptologię i językoznawstwo ogólne na Uniwersytecie Warszawskim oraz kop-
tologię na Uniwersytecie Jerzego Augusta w Getyndze. Od 2001 roku współpracował 
z „Przekrojem”. Publikował również w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej” 
i „Zeszytach Literackich”. W 2007 roku został redaktorem działu zagranicznego ty-
godnika „Polityka”, w latach 2012–2014 roku pełnił funkcję kierownika tego działu. 
Laureat Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za dziennikarstwo ekonomiczne 
(2010), Grand Press za dziennikarstwo specjalistyczne (2011) i nagrody im. Andrzeja 
Woyciechowskiego (2012). Open Society Fellow (2008), Marshall Memorial Fellow 
(2009), Munich Young Leader (2012), IMF Journalist Fellow (2011).

ks. Kazimierz SOWA
dziennikarz i publicysta
Urodzony w 1965 roku w Libiążu. Polski duchowny rzymskokatolicki, dziennikarz 
i publicysta. Absolwent studiów teologicznych na Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) oraz podyplo-
mowych studiów z dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim i zarządzania 
w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu. Związany 
z mediami od 1990 roku. Publikuje w „Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Wy-
borczej”, „Życiu Warszawy”, „Wprost” oraz „Newsweeku”. W latach 1995–2005 
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pracował jako dziennikarz w Radiu Plus; w latach 2001–2005 pełnił funkcję prezesa 
ogólnopolskiej sieci Rozgłośni Radiowych Radia Plus. W latach 2007–2015 dyrektor 
telewizji Religia.tv. Występuje w programach publicystycznych stacji TVN oraz 
TVN24.

Jan TOMBIŃSKI
przewodniczący Delegacji UE przy Stolicy Apostolskiej i FAO
Urodził się 4 października 1958 roku w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, na której to uczelni uzyskał tytuły zawodowe magistra germanistyki 
(1984) i historii (1985). W latach 1981–1984 był wiceprzewodniczącym Niezależ-
nego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim, po 13 grudnia 1981 r. 
działał w strukturach podziemnych NZS. W maju 1988 r. był w redakcji nielegal-
nego pisma „Przegląd Wiadomości Strajkowych”, wydawanego w Krakowie przez 
Komitet Strajkowy „Solidarności” Huty im. Lenina. Polski dyplomata. Do 1995 
był zatrudniony w Ambasadzie RP w Pradze. W latach 1995–1996 konsul minister 
pełnomocny w Ambasadzie RP w Lublanie w Słowenii, w latach 1996–1998 amba-
sador RP w Słowenii, a do 1999 także w Bośni i Hercegowinie. W latach 1998–2001 
pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. Do końca 2006 roku 
był ambasadorem RP w Paryżu we Francji. W latach 2007–2012 stały przedstawiciel 
Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, następnie ambasador Unii Eu-
ropejskiej na Ukrainie (2012–2016), a obecnie przy Stolicy Apostolskiej i FAO (od 
2016). Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

prof. Vaja VARDIDZE,
rektor Uniwersytetu Pedagogicznego Sulkhan-Saba Orbeliani w Tbilisi
Urodzony w 1971 r. Ukończył studia rolnicze na Uniwersytecie Rolniczym w Gruzji. 
Następnie studiował teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (magiste-
rium) oraz na Uniwersytecie Monachijskim, gdzie uzyskał stopnień naukowy dok-
tora. Jako profesor wizytujący wykładał na wielu uniwersytetach w Polsce i w Gruzji. 
W latach 2003–2008 pełnił funkcję prorektora w Sulkhan-Saba Orbeliani Institute 
of Theology, Philosophy, Culture and History. Od 2009 r. jest rektorem Sulkhan-
-Saba Orbeliani Teaching University. Autor wielu książek i licznych publikacji na-
ukowych.

dr Marcin ZABOROWSKI
były Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych,  
wykładowca Uczelni Łazarskiego
Jest współpracownikiem Visegrad Insight. W latach 2010–2015 był dyrektorem 
Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM), a następnie wiceprezesem 
i założycielem warszawskiego biura amerykańskiego think tanku CEPA (Center for 
European Policy Analalysis). Między rokiem 2005 a rokiem 2010 pracował jako star-
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szy analityk w European Union Institute for Security Studies w Paryżu. Jest autorem 
monografii „Germany, Poland and Europe” (Manchester University Press 2004), 
„Bush Legacy and American Foreign Policy” (EUISS, Paris 2008) oraz współauto-
rem (wspólnie z Kerry Longhurst) „New Atlanticist: Poland’s Foreign and Security 
Policy Priorities” (Blackwells 2007). Obronił pracę doktorską na Uniwersytecie 
Birmingham w Wielkiej Brytanii.

ks. prof. Wojciech ZYZAK
rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Urodzony w 1969 roku w Żywcu. Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Święcenia 
kapłańskie przyjął w roku 1993 roku. W latach 1996–2000 odbył studia dokto-
ranckie na KUL – doktorat z teologii duchowości. W roku 2006 uzyskał na Papie-
skiej Akademii Teologicznej stopień doktora habilitowanego, a w grudniu 2013 
roku tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Prowadził badania naukowe 
na uniwersytetach we Francji i w Niemczech. W 2010 roku został wybrany na pro-
dziekana Wydziału Teologicznego UPJPII, a w 2012 roku powierzono mu funkcję 
dziekana tegoż wydziału. Funkcję rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie pełni od września 2014 roku. W marcu 2018 roku został wybrany 
rektorem UPJPII na drugą kadencję. Autor wielu publikacji naukowych z teologii 
duchowości.
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WYZWANIA 
DLA NOWEJ EUROPY

Dlaczego „wyzwania”? Dlaczego „nowej”? Europa jest przecież „stara” — zarówno 
w dobrym, jak i w złym znaczeniu tego słowa. Jest cywilizacją ugruntowaną przez 
dwa tysiąclecia i przez wieki wiodącą prym w świecie. Jest jednak uśpiona swoim 
dobrobytem i bezpieczeństwem, a w porównaniu do dynamiki innych globalnych 
centrów — nieco gnuśna. Przegrywa swoją pozycję. Oddaje pole na rzecz konku-
rencji amerykańskiej, azjatyckiej, a nawet… afrykańskiej! I to nie tylko w sprawach 
innowacji czy gospodarki. [...]

Zapis debat odzwierciedla rozterki, przed którymi stają: Unia — zdezorientowa-
na brexitem, Europejczycy — różnorodni w swoich identyfikacjach kulturowych, 
Kościół — otwierający oczy na swoją słabość. Tytuły poszczególnych sesji brzmią 
jednak bardziej optymistycznie niż wskazywałby na to prawdziwy obraz sytuacji 
w Europie.

Zapraszam do lektury i do refleksji nad naszą przyszłością.

kard. Stanisław Dziwisz
Honorowy Przewodniczący  
Komitetu Organizacyjnego

Aktualne informacje na temat konferencji
„Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”

na stronie internetowej 
www.kosciol-europa.org.pl 

Publikacja została wydana ze środków 
Polskiej Delegacji PO-PSL  

w Grupie Europejskiej Partii Ludowej  

Wydawnictwo  
„Wokół nas”
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