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AUTORYTET 

Wokoło autorytetu powstało kilka groźnych zabobonów. Aby zrozu
mieć ich przewrotność, wypada przede wszystkim wyjaśnić znaczenie 
nazwy autorytet. Mówimy, że jeden człowiek jest autorytetem dla 
drugiego w pewnej dziedzinie dokładanie wtedy, kiedy wszystko, co 
należy do tej dziedziny i zostało przez pierwszego podane z naciskiem 
do wiadomości drugiego (np. w postaci nauki, rozkazu itp.) zostaje 
przyjęte, uznane przez tego ostatniego. 

Istnieją dwa rodzaje autorytetu: autorytet znawcy, specjalisty, 
nazywany uczenie "epistemicznym" i autorytet przełożonego, szefa, 
zwany autorytetem deontycznym. W pierwszym wypadku ktoś jest dla 
mnie autorytetem wtedy i tylko wtedy, kiedy mam przekonanie, że 
daną dziedzinę zna lepiej ode mnie i że mówi prawdę. Einstein jest 
np. autorytetem epistemicznym w fizyce dla mnie, nauczyciel w szkole 
autorytetem epistemicznym w geografii dla uczniów tej szkoły itd. 
Autorytetem deontycznym jest natomiast dla mnie ktoś dokładnie 
wtedy, kiedy jestem przekonany, że nie mogę osiągnąć celu, do którego 
dążę, inaczej, niż wykonując jego rozkazy. Majster jest autorytetem 
deontycznym dla robotników w warsztacie, dowódca oddziału dla żoł
nierzy itd. Autorytet deontyczny rozpada się dalej na autorytet sankcji 
(gdzie autorytet ma inny cel niż ja, ale słucham jego rozkazów z obawy 
kary) i autorytet solidarności (gdzie obaj mamy ten sam cel - jak np. 
marynarze mają ten sam cel co kapitan statku w niebezpieczeństwie). 
1. Pierwszym zabobonem odnoszącym się do autorytetu jest mniema

nie, że autorytet sprzeciwia się rozumowi. W rzeczywistości posłuch 
autorytetowi jest często postawą nader rozsądną, zgodną z rozumem. 
Kiedy np. matka mówi dziecku, że istnieje wielkie miasto zwane "\Var
szawą", dziecko postępuje najzupełniej rozumnie, kiedy to uznaje za 
prawdę. Podobnie pilot postępuje rozumnie, kiedy wierzy meteoro
logowi, pouczającemu go, że w tej chwili jest w Warszawie wysokie 
ciśnienie i wiatr z zachodu, 15 węzłów - jako że wiedza autorytetu 



jest w obu wypadkach większa niż wiedza dziecka, względnie pilota. 
Co więcej, autorytetu używamy nawet w nauce. Aby się o tym prze
konać, wystarczy zwrócić uwagę na obszerne biblioteki stojące w każ
dym instytucie naukowym. Książki w tych bibliotekach zawierają 
najczęściej referaty wyników naukowych osiągniętych przez innych 
naukowców - a więc wypowiedzi autorytetów epistemicznych. Podob
nie bywa, że posłuch autorytetowi, np. kapitana statku, jest postawą 
najzupełniej rozsądną. Twierdzenie, że istnieje zawsze i wszędzie 
przeciwieństwo miedzy autorytetem a rozumem jest zabobonem. 

2. Drugi zabobon związany z autorytetem to przekonanie, że istnieją 
autorytety, że tak powiem, powszechne, to jest ludzie, którzy są 
autorytetami we wszystkich dziedzinach. Tak oczywiście nie jest -
każdy człowiek jest najwyżej autorytetem w jakiejś określonej dzie
dzinie, albo paru dziedzinach, ale nigdy we wszystkich. Einstein 
na przykład był niewątpliwie autorytetem w dziedzinie fizyki, ale 
bynajmniej nie w dziedzinie moralności, polityki albo religii. Nie
stety uznawanie takich powszechnych autorytetów jest zabobonem 
bardzo rozpowszechnionym. Kiedy na przykład grono profesorów 
uniwersyteckich podpisuje zbiorowo manifest polityczny, zakłada 
się, że czytelnicy będą ich uważali za autorytety w dziedzinie poli
tyki , którymi oni oczywiście nie są - a więc coś w rodzaju uznania 
autorytetu powszechnego uczonych . Bo ci profesorowie są zapewne 
autorytetami w dziedzinie rewolucji francuskiej, ceramiki chióskiej 
albo rachunku prawdopodobieństwa, ale nie w dziedzinie polityki 
- i nadużywają przez takie oświadczenie swojego autorytetu. 

3. Trzecim szczególnie szkodliwym zabobonem jest tutaj pomiesza
nie autorytetu deontycznego (szefa) z autorytetem epistemicznym 
(znawcy). Wielu ludzi mniema, że kto ma władzę, a więc jest auto
rytetem deontycznym.jest tym samym autorytetem epistemicznym 
i może pouczać podwładnych, np. o astronomii. Piszący te słowa był 
kiedyś świadkiem "wykładu" wygłoszonego przez wyższego oficera 
i ignoranta w tejże astronomii, a to wobec oddziału. w którym był 
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strzelec, docent astronomii. Ofiarą tego zabobonu padają nieraz 
nawet ludzie wybitni, tak np. św. Ignacy Loyola , założyciel zakonu 
jezuitów, w słynnym liście do ojców portugalskich, w którym 
domaga się od nich, by „poddawali swój rozum przełożonemu", 
a wiec autorytetowi czysto deontycznemu. 

PATRIOTYZM 

Miłość ojczyzny i rodaków bynąjmniej nie jest zabobonem, ale cnotą 
godną pielęgnowania, podobnie jak miłość rodziny itd. Ale z patrio
tyzmem łączą się dwa wzajemnie przeciwne zabobony: jeden z nich 
przywiązuje do miłości ojczyzny zbyt dużą wagę i czyni z patriotyzmu 
nacjonalizm, a więc zabobon. Drugi, przeciwny mu, także miesza patrio
tyzm z nacjonalizmem, a nawet z rasizmem i potępia go jako taki. 

jeśli chodzi o utożsamienie patriotyzmu z nacjonalizmem, wystar
czy zauważyć, że kto kocha własny kraj, niekoniecznie musi tym 
samym ubóstwiać go ani pogardzać innymi krajami , a tym mniej 
ich nienawidzieć. Nie musi też wcale uważać narodu za „najwyższe 
dobro", tak jakby tego chciał nacjonalizm. Robić więc z patrioty
zmu nacjonalizm jest zabobonem. Znacznie groźniejszy jest drugi 
rozpowszechniony dziś zabobon. Wielu zwłaszcza tzw. lewicowców 
(wyrażenie , którego sens bardzo trudno zrozumieć) przyznaje się do 
tego: każdy, kto ośmiela się twierdzić, że kocha swój kraj bardziej niż, 
powiedzmy, Ekwador czy Wietnam, jest oskarżany o „rasizm". Tym 
bardziej każdy, kto zmuszony jest do wyboru, daje pierwszeństwo wła
snemu rodakowi przed obcym, uchodzi za rasistowskiego zbrodniarza, 
w rodzaju hitlerowców. Ze to jest zabobonem, że każdy człowiek ma 
święte prawo dbać przede wszystkim o ludzi sobie bliskich, a to bez 
żadnej nawet myśli o wyższości tej czy innej rasy, czy narodowości, 
powinno być jasne. Może następująca (prawdziwa) historY,jka pomoże 
w zrozumieniu, o co chodzi. jeden z moich przyjaciół , Jan , miał bardzo 
brzydką, zezującą matkę, która w dodatku była kleptomanką i raz już 



była aresztowana za kradzież. Kiedy go ktoś zapytał, a więc dlaczego 
ty ją tak kochasz, że stawiasz ją ponad wszystkich innych, Jan odpo
wiedział: dlaczego? - bo jest mqją matką! Mniej więcej taki sam jest 
stosunek każdego uczciwego człowieka do swojej ojczyzny. Kto temu 
przeczy, jest ofiarą zabobonu. Podłożem zabobonu jest zabobonna 
wiara w ludzkość i w równość ludzi. 

WOLNOŚĆ 

Odróżnia się zwykle wolność fizyczną (której nie ma więzień), psy
chiczną (której pozbawiony jest chory umysłowo) i polityczną (przeci
wieństwo niewolnictwa). Wolności dotyczą rozmaite zabobony. 
1. jeśli chodzi o wolność psychiczną, tzw. wolność woli albo wolną 

wolę, główny zabobon to determinizm, mniemanie, że takiej wol
ności nie ma, że człowiek posiadający wszystkie warunki do decy
zji, nie może sam decydować, ale jest zmuszony przez przyczyny 
fizyczne względnie psychiczne do takiego czy innego wyboru. 
Otóż wolna wola jest oczywistym faktem, którego każdy z nas jest 
bezpośrednio świadomy. Zadaniem filozofa jest nie przeczyć takim 
faktom, ale starać się je wytłumaczyć. Stąd ci, co przeczą istnieniu 
wolnej woli, sami są ofiarami zabobonu. Główną przyczyną tego 
zabobonu jest przeniesienie do psychiki ludzkiej zasady metodo
logicznej, która niegdyś obowiązywała w fizyce, a mianowicie tzw. 
zasady determinizmu. Według niej każde zjawisko i wydarzenie ma 
determinującą je przyczynę, tj. taką, że skoro przyczyna istnieje, to 
zjawisko pojawia się z konieczności. Ale ta zasada została zarzucona 
w fizyce - a nawet gdyby nie została zarzucona, przenoszenie jej do 
dziedziny psychiki jest bezpodstawne. 

2. Innym. przeciwnym pierwszemu zabobonowi jest mniemanie, że 
istnieje wolność bezwzględna, w szczególności wolność od praw 
logiki i od faktów. Ideałem tak pojętej wolności jest człowiek, który 
nie dba ani o to, co jest, ani o zasady logiczne. jest to dziwaczny 
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zabobon, wynikający z pomieszania wolności psychicznej z poli
tyczną i z wyobrażania sobie przyrody oraz logiki na wzór jakichś 
tyranów, ograniczających wolność ludzką. W rzeczywistości wol
ność bezwzględna nie istnieje, człowiek jest zawsze w wysokim 
stopniu ograniczony przez położenie w którym się znajduje. A jeśli 
próbuje postępować wbrew prawom logiki, to nikt mu oczywiście 
nie może tego zakazać, ale wynikiem takiej wolności będzie bełkot. 

3. Podobny zabobon istnieje także odnośnie wolności politycznej. 
Polega on na mniemaniu, że bezwzględna wolność polityczna jest 
pożądana. W rzeczywistości taka wolność nie jest możliwa, gdyż 
każde życie w społeczeństwie wyznacza granice wolności. Mówi się 
więc, że wolność (polityczna) musi być ograniczona przez wolność 
innych. Żądanie bezwzględnej wolności politycznej jest równo
znaczne z mniemaniem, że anarchia jest możliwym i godnym pożą
dania ustrojem społecznym - ale takie mniemanie jest zabobonem. 

4. W szczególności mniema się nieraz, że prawdziwa wolność polega 
na niezależności od zasad moralnych. Jest to także zabobon, bo 
zasady moralne nie są autorytetem innego człowieka, ale zespo
łem norm, przY,jętych przez daną jednostkę świadomie, dlatego że 
widzi ich słuszność. Ideał rzekomej wolności od zasad moralnych 
jest więc zabobonem. Ten zabobon występuje szczególnie często, 
gdy chodzi o naukę i sztukę. Twierdzi się, że naukowiec i podobnie 
artysta powinni powodować się wyłącznie swoimi celami - a więc 
naukowiec postępem wiedzy, a artysta wyrażeniem swoich ideałów, 
bez względu na jakiekolwiek zasady moralne. Ze stanowiska tego 
zabobonu lekarze niemieccy przeprowadzający doświadczenia na 
więźniach obozów koncentracyjnych mieli do tego pełne prawo, 
jako że nauka powinna być wolna od przepisów moralnych. Zabo
bonność i szkodliwość tak pojętej wolności jest oczywista. 

Józef Maria Bocheński, Sto zabobonów. Krótki fi/ozoficzr1y słownik 

zabobonów 





To on miał rację 
O księdzu Jerzy m Popiełuszce , jego posłud ze i męczeńskiej śmierci 
z ks. infułatem Zdzisławem Królem, ks. prałatem Janem Sikorskim. 
i Januszem Kotańskim rozmawiają Barbara Polak i Jan M. Ru man 

KSIĄDZ I POLITYKA 

(„.) 

Ks. Zdzisław Król - Zawsze mnie denerwuje umieszczanie go w poi i· 
tyce. Sprzeciwiam się temu jako ówczesny kanclerz kurii , który musiał 
z nim wtedy dyskutować na temat jego posługi . On stał sit; duszpaste
rzem hutników nie z własnego wyboru . Znalazł się wśród nich przez 
przypadek. Kiedy ks. Bronisław Piasecki, kapelan prymasa Wyszyń
skiego, pojechał do kościoła św. Stanisława Kostki - bo strajkujący 
z Huty Warszawa prosili o duszpasterza - tak Pan Bóg sprawił, że 
pierwszym księdzem, którego spotkał, zanim dotarł do proboszcza 
ks. Teofila Boguckiego, był ks. Jerzy. Zasygnalizował mu po prostu, 
o co chodzi, i zapytał. czy poszedłby tam. I tak Jurek się tam znalazł. 
Był człowiekiem autentycznym i przez to konsekwentnym, przez dzie
ciństwo, młodość , wqjsko - jeżeli się w coś angażował. to robił to do 
końca . Nie udawał, że coś robił. Zaangażował sit; w odpowiedzialność 
za tych ludzi, których mu Kościół powierzył. To Kościół mu powierzył, 
prymas Wyszyński go posłał do robotników. Nie traktuję Jerzego jako 
polityka. Były pewne rzeczy, które ja jako kanclerz kurii czy abp Bro
nisław Dąbrowski (który dyskutował z nim wiele razy po rozmowach 
z rządem) musieli śmy mówić -Jerzy, to dotyka spraw trudnych. Musie
liśmy go ostrzegać, żeby nie został zmanipulowany, wykorzystany 
przez jakąś grupę. Dzisiąj, po czasie, kiedy pojawia sic; ocena tamtej 
jego działalności, dostrzegamy, jak ten ksiądz , bardzo prosty w swoim 
działaniu , bo on nie był wyrafinowanym inteligentem, jak jednak 
dokładał starań, żeby to, co robi, nie było polityką, ale duszpasterską 
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troską o ludzi, którzy walczą o prawdę, dobro, sprawiedliwość. Walczą 
z zakłamaniem, obłudą. Gdy dziś czytamy jego kazania, okazuje sii;, że 
w nich jest bardzo wiele troski o to, żeby przesłanie płynące od kapłana 
do wiernych znalazło sii; na pierwszym miejscu. 

(„.) 

Pamiętam taką rozmowę, pomiędzy tym zamachem na niego, jak 
jechał z Gdańska, a jego śmiercią. Był to wtorek, nie pamiętam, czy 
na dwa tygodnie, czy więcej przed jego śmiercią. Przyszedł do mnie, 
do gabinetu kanclerskiego prosto od Prymasa. Miał wtedy gorycz 
i taki niesmak po rozmowie z Księdzem Prymasem - że Prymas był 
dla niego surowy. Swiadkami tej rozmowy było trzech kapłanów : ks. 
Edward Żmijewski , ks. Włodzimierz jabłonowski i ks. Grzegorz Kal
warczyk. Dyskutowaliśmy, jak to jest z tą jego pracą , jak on się broni 
przed tym, żeby nie być politykiem. Sądzę, że ktoś mógłby napisać 
pracę magisterską o tym, jak rodziło się kazanie ks. Jerzego na Mszę 
św. za Ojczyznę. Do kogo on chodził, komu je czytał, jakich szukał 
rad. Proszę zauważyć, że autorami cytowanymi przez Jurka w jego 
wszystkich kazaniach byli Jan Paweł II i kardynał Stefan Wyszyński 
i ewentualnie któryś z wielkich klasyków literatury. Tam nie ma zdania, 
które mogłoby budzić jakąś wątpliwość. To bardzo ważna rzecz. Sam, 
mówiąc kazania, często mam świadomość, że jedno zdanie powiedzia
łem za dużo, że ono było niepotrzebne, mogło kogoś urazić . A on się 
przed tym uchronił. To był jego wielki sukces. Głosząc kazania , był 
autentycznym księdzem i zależało mu na tym , żeby nie padło nic niepo
trzebnego. Denerwuje mnie to - nawet mówiłem o tym kiedyś Wałęsie 
- że od razu ogłoszono go patronem "Solidarności". Był kapelanem 
w hucie i „Solidarność" miała z nim więzy szczególne, ale jego przesła
nie jest szersze niż przesłanie "Solidarności" - bronił suwerenności. 

niepodległości, godności człowieka. 



Ponieważ byłem jego przełożonym jako kanclerz, wiele razy roz
mawiałem z nim na temat tych Mszy św. za Ojczyznę. Dzisiaj chętnie 
uciekamy od tego, cośmy wtedy robili - a przecież czasami atakowali-. 
śmy go, nie mając racji. Nie mieliśmy tej odwagi, którą on miał. Uwa
żaliśmy, że jeśli w pewnych momentach wyciszymy nasze działania, 
to nie będzie to ze szkodą dla nikogo. Ile razy szedłem do Urzędu do 
spraw Wyznań, gdzie mówiono mi: no tak, proszę księdza, nie możemy 
tego kościoła budować, bo ks. Popiełuszko znów powiedział to i to, 
ks. Niedzielak powiedział to, ks. Sikorski - to, ks. Tadeusz Sitko - to, 
a ks. Małkowski - to. Oni mi ich ciągle cytowali, więc czasami Jerzy 
musiał się bronić przed nami, bo myśmy go atakowali. Wtedy, nie upra
wiając żadnej gry, autentycznie chciałem go utemperować. Oceniając 

to, teraz widzimy jego opatrznościowe działanie, jego patriotyzm. 
miłość, którą okazał Kościołowi . Dzisiaj widzę, że to on miał rację. 
a nie my. 

SKAŻENIE 

Jan Ruman - Ks. Jerzy nie uprawiał polityki, on nawet nie używał 
takich słów jak komunizm, całej listy słów, których używali wtedy inni 
kapłani . Z jednej strony był wokół niego krąg osób, które upominały 
ks. Jerzego, choć - jak ks. kanclerz powiedział - okazało się, że to 
on miał rację. Z drugiej strony był krąg osób, które uznały, że trzeba 
z nim być. Pojawiał się na Mszach św. za Ojczyznę biskup Miziołek czy 
biskup Kraszewski, pojawiało się bardzo wielu księży. To pewnie była 
też najlepsza metoda ochrony tego człowieka i dzieła, które tworzył, 
po prostu być z nim. Czy nie było możliwe, żeby na takiej mszy pojawił 
się Ksiądz Prymas? 

z.K. - To jest trudna sprawa. Trudno powiedzieć, jakby to było. 
Prowadzić Kościół i naród w tak trudnej sytuacji, jak była wówczas 
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- prowadzić przez pustynię, prowadzić przez Morze Czerwone, to było 

ogromnie trudne zadanie. Jerzy czasami przychodził do mnie popłakać 
sobie. Dzisiaj wszyscy mienią się jego wielkimi przyjaciółmi. Rzeczy
wiście był przez ludzi bez przerwy oblegany. Ale wiele razy widziałem 
jego samotność i wewnętrzną walkę, bo on miał świadomość, że nie jest 
akceptowany. A zależało mu na aprobacie jego działań, przynajmniej 
w kręgach kościelnych . Uważam, że gdyby miał większą akceptację. 
byłoby mu lżej. 

Jan Sikorski - My wszyscy ulegaliśmy propagandzie. Ksiądz kanclerz 
wspomniał, że w rozmowach były naciski ze strony władz państwo
wych. Oni stwarzali pewien obraz sytuacji w oczach kuria listów, bisku

pów. To był obraz skrzywiony. Ja również uległem tej propagandzie. 
Na przykład kiedy słyszałem o Mszach za Ojczyznę na Żoliborzu, 
początkowo nie chciałem na nie chodzić. Mówiono , że to są mityngi 
antykomunistyczne, i nie chciałem tam pójść . Wydawało mi się, że 
tam dzieje się coś złego. Kiedyś jednak poszedłem. Pamiętam, był to 

sierpień. Nawróciłem się natychmiast. Podszedłem do księdza Jerzego 
i powiedziałem: słuchaj, ty jesteś mały papież, a ten plac to się będzie 
nazywał twoim imieniem. Nawróciłem się w jednym momencie. kiedy 
dotknąłem prawdy i stałem się wielkim orędownikiem tej mszy świętej. 
Od tego czasu miałem bliski kontakt z księdzem Jerzym i zapraszałem 
go na msze św. do kościoła seminaryjnego. 

z.K. - Władze nas za to atakowały, za wychowywanie młodych księży 
w duchu zaangażowania patriotycznego. 

J.S. - Bardzo cierpiałem z tego powodu, byłem wtedy ojcem duchow
nym, takim opiekunem kleryków, w seminarium warszawskim. Przy
padek zrządził, że byłych internowanych, którzy się spotkali w kościele 
św. Marcina, zaprosiłem na mszę św„ już w drzwiach kościoła, kiedy 
wszyscy zaczynali się rozchodzić. Zapytali mnie: czy to już koniec 



naszego duszpasterstwa? Powiedziałem, nie, możecie przyjść do mnie 

do kościoła. - Kiedy? Nie miałem kalendarza przy sobie, krzyknąłem 

tylko - w pierwszą niedzielę po trzynastym. Spodziewałem się, że 

będzie kilkanaście czy kilkadziesiąt osób. Okazało się nagle, że przy

szedł tłum ludzi. Bylem zaskoczony ogromną liczbą tych ludzi. Kiedy 

przyszedł również ks. Popiełuszko, zobaczyłem wtedy, kim on dla nich 

jest. Ta msza i tak miała swój klimat, ale kiedy pokazał się ks. Jerzy, to 

jakby iskra przeszła, wszyscy powstali i zaczęli na jego cześć wiwato

wać, zapowiedziano go jako kapelana „Solidarności" i powitano okla

skami. Zobaczyłem wtedy, jak on jest kultowo traktowany. To było pod 

koniec 1982 r„ po uwolnieniu internowanych. Ks. Jerzy został porwany 

przez tę żywiołową rzeczywistość, podobnie stało się ze mną. 

J.R. - Księża mieli nieco inną sytuację niż partnerzy rozmów z rządem. 

J.S. - My byliśmy wolni od tych nacisków, którym oni podlegali, bo nic 

musieliśmy prowadzić takich rozmów. Byliśmy bardziej czyści i patrzy

liśmy na tę rzeczywistość od strony zwykłych ludzi i bolesnych faktów, 

które wtedy miały mit;jsce. Ks. Jerzy był w znacznej mierze wewnętrznie 

odporny na naciski ze strony kościelnej i pogróżki ze strony państwa. 

.Jego myślenie było nieskażone. A jednak płakał i u mnie po spotkaniu 

z Księdzem Prymasem. Bylem przypadkowym świadkiem tego spotka

nia. Wychodziłem z nim z seminarium, kiedy z przeciwka szedł Ksiądz 

Prymas i natknęliśmy się na siebie. I powiedział: a to chodź, to porozma

wiamy, i wziął go Ksiądz Prymas cło rozmównicy. Jerzy potem przyszedł 

do mnie cło mieszkania, był bardzo przejęty tym, że - jak mówił - nic 

został zrozumiany. Sądzę, że Prymas mógł być naciskany przez wła

dze państwowe i jego ocena sytuacji była tym trochę ukierunkowana. 

Natomiast Jerzy miał te;: przejrzystość faktów i ludzi, i polityki. I to bylo 

u niego bardzo piękne. Taką postawc,: zawsze traktowałem jako znak 

Bożej Opatrzności. Proszę zobaczyć, że w naszej historii zawsze, jeżeli 

coś się ważnego z narodem działo wtedy, jako pewien symbol pojawiał 
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się kapłan. Wspomni; dawne czasy: na przykład kardynał Ledóchowski. 

Potem, w czasie ostatniej wojny, męczeństwa obozów koncentracyjnych 

i oporu wobec Niemców - jako symbol stąje c~jciec Kolbe. Przychodzi 

czas samoobrony przed komunizmem, p~jawia się kardynał Wyszyóski. 

Barbara Polak - jak kamienie milowe. 

,1.s. - Przychodzi czas „Solidarności". I tutaj znowu Pan Bóg jakby pal

cem pokazał, spójrzcie na ks . .Jerzego. Wydaje mi sic;. że on był jednym 

z tych ostatnich kamieni milowych. 

z.K. - Uważam, że w wielu wypadkach można było stanąć przy Jerzym 

mocniej, nie narażąjąc tych wielkich spraw. Mogliśmy stanąć przy nim, 

nie mieć tego przerażenia, które czasami nas ogarniało. Powiedzmy 

może tak - za bardzo serio traktowaliśmy komunistów, jako partne

rów. Byliśmy skażeni rozmowami z nimi. .Jeżeli mówią to, co mówią, to 

znaczy, że mają jakieś racje. A oni mówili, i tylko mówili. 

(„.) 

z.K. - My w kurii analizowaliśmy pewne zdania i decyzje Prymasa -

czy on nąjlepiej się zachował wobec Jurka . .Ja widziałem, że Prymas to 

ogromnie przeżywał. Nie wiem, czy pamiętają państwo, że głos mu 

sic;: załamał w tym momencie, kiedy mówił w maju 2000 r.: „nic udało 

mi sit;: uratować życia ks . .Jerzego". Prymas odkrył nam pewne swoje 

tąjemnice, które miał, bo jednak był zawsze mądrzejszy od nas o te,: 

jedną przesłankę, coś tam więcej wiedział w tym wszystkim niż. my. 

B.P. - O jaką przesłankę? 

z.K.- On wiedział, co grozi Jurkowi, myśmy nic wszystko wiedzieli. 

Przecież Prymas spotykał sii; z Jaruzelskim . .Ja wracam cło momentu 



po porwaniu Jerzego. Zadzwonił Kiszczak do bp. Romaniuka do 
seminarium i kiedy przyjechałem za pół godziny do Romaniuka, to 
on tak rozłożył n;:ce i mówi - Chyba ks. Jerzy nic żyje. Rozmawiałem 
z Kiszczakiem i wynika z tej rozmowy, że on nie żyje. - ja jako kanclerz 
wiedziałem znacznie więcej niż przeciętny ksiądz, ak wiedziałem tylko 
to, co mi powiedziano. Ksiądz Prymas na pewno miał większą wiedzę. 

J.R. -Ale o jaką przesłankę tu chodzi? Zastanawiające jest, że nawet po 
latach podczas nabożeństwa pokutnego na placu Teatralnym Ksiądz 
Prymas wypowiada te dramatyczne słowa, że nie udało mu się ocalić 
życia księd za Jerzego. Dramatyczne także w tym sensie, że ta refleksja 
brzmi: myślałem tył ko o jego życiu. Ks. Popiełuszko myślał katego
riami wiary, myślał o tym, że nie wolno mu, jeżeli Kościół go posłał do 
konkretnych łudzi i on z tymi ludźmi był , nie wolno mu ich zdradzić, 
natomiast Ksiądz Prymas nawet po łatach myśli o tym, co ksiądz kanc
lerz powiedział, o tej jednej przesłance więcej. jakiej? Nie o przesłance 
wiary, ale przesłance wynikającej z informacji ze strony przeciwnej. 
Czy nie jest tak, że takie przesłanki i ich ziemska logika okazują się 
istotniejsze niż logika wiary? 

z.K. - Proszę pamiętać, że w chrześcijaństwie nie wolno nikomu naka
zać heroicznego działania. To jest podstawowa rzecz. Wolno od nas 
wymagać, żebyśmy bronili prawdy, dobra , ale heroiczne działanie 
jest wyborem każdego człowieka i nie może zostać nikomu nakazane. 
Ksiądz Prymas musiał myśleć w kategoriach ochrony życia kapłana . 

Gdybyśmy rozważali pewne szczegóły, to widzimy, że Prymas kiedyś 
i to powiedział: mogłem mu nakazać wyjazd do Rzymu, ak nie mogłem 
mu tego zrobić, ponieważ byłoby to zwycięstwo wrogów Kościoła. Oni 
by to wykorzystali, ta rzesza słuchająca Jerzego zostałaby obrócona 
przeciwko Kościołowi. ja chciałem - zdąje się mówić Prymas - ratując 

go, pozostawić mu wybór i decyzja należała do niego. Oni wykorzy
stywali wszystko, wypowiedzi biskupa, że działalność księdza Jerzego 
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rodzi problemy, wykorzystaliby także ewentualny nakaz wyjazdu jako 
potwierdzenie tego. 

J.S. - Pamiętam, że nawet po śmierci księdza Jerzego praca jego pro
boszcza ks. Boguckiego była postrzegana jako działanie, które szko
dzi Kościołowi. Z całą odpowiedzialnością o tym mówię, mówił mi to 
ks. Bogucki ze łzami w oczach. W tym momencie były rozmowy "na 
szczycie" i ustalanie pewnych rzeczy. Działania takie jak ks. Boguc
kiego czy ks. Popiełuszki i innych szkodziły tym wzajemnym układom. 
Chcąc, nie chcąc, człowiek ulega rozmówcy. Jeżeli rozmówca wmawia, 
że byłoby lepiej, gdyby„„ to w którymś momencie przejmuje się to zda
nie jako własne, że byłoby lepiej, gdyby ci księża przestali tak działać. 
Dobrze, że ksiądz infułat wspomniał o tym skażeniu tymi rozmowami 
z władzami. Ono u władz Kościoła z konieczności istniało . 

z.K. - Za bardzo wierzyliśmy w autentyzm komunistów. 

J.S. - Dam przykład tej strategii, nie wiążący się ściśle z ks. Jerzym. 
Rozmawiam w więzieniu w Białołęce z internowanymi, a oni mówią, 
proszę księdza, to skandal, przychodzi abp. Dąbrowski (który nota
bene ze skóry dla nich wychodził, oddałby za nich swoje życie, bar
dzo dużo dla nich robił, od interwencji, przez starania o leki, aż po 
pomoc w sprawach rodzinnych), przychodzi i mówi: słuchajcie, ja 
mogę wam załatwić zwolnienie pod warunkiem wyjazdu za granicę. 

I w tym momencie pierwszy chyba Michnik zaklął szpetnie: to po co ja 
tu siedzę? Nie po to, żeby własną skórę ocalić. Zobaczyłem wtedy ten 
kontrast, z którego, podejrzewam, że obie strony nie zdawały sobie 
sprawy, zarówno ks. arcybiskup, jak i internowani. Ten robił wszystko, 
żeby im było dobrze i ich jakoś uratować, a oni myśleli innymi, szer
szymi kategoriami . To samo było z Kornelem Morawieckim. Było obu
rzenie na księdza arcybiskupa, czy on zrobił dobrze, czy źle. To było 
pod wpływem presji chwili, on chciał zrobić to, co było możliwe. 



B.P. - Jednak intencja księdza Jerzego była inna. A ci, o których ksiądz 
mówi, część z nich robiła i chciała robić kariery polityczne, więc ta 
analogia nie jest do końca pełna. 

J.S. - l teraz pytanie, czy oni nie chcieli tej pomocy przyjąć ze względu 
na kariery, które robili, czy ze względów czysto patriotycznych. Na ten 
temat nie chcę się wypowiadać. Szczerze powiem, że ja wtedy bykm 

przeciw stanowisku arcybiskupa. 

RZYM 

u. P. - Mówiło się o wyjeździe księdza Jerzego do Rzymu. jak to było? 
Czyj to był pomysł? Dlaczego nie pojechał? 

z.K. - ja nie wiem, i nikt z nas naprawdę nie wie, jak było z tym wyjaz
dem Jurka do Rzymu. I Prymas nie wie dokładnie, i my w kurii nie 
wiedzieliśmy dokładnie. Ośmioro ludzi przyszło z kościoła św. Stani· 
sława Kostki, rozmawiali z Prymasem na temat ewentualnego wyjazdu 
księdza .Jerzego do Rzymu, żeby go uratować. Bo wszyscy mieliśmy 
świadomość, że oni chcą go zamordować. Mieliśmy przecieki, mieli
śmy podrzucane taśmy z ich tajnych narad. Wiedzieliśmy, o czym roz· 
mawiają i jakie są ich zamiary. Oni mieli listę księży, których chcieli 
zlikwidować. 

Janusz Kotański - Czy to znaczy, że decyzja o wyjeździe do Rzymu 
nie zapadła? Ksiądz Jerzy rozmawiając z ks. Antonim Ponińskim we 
wrześniu na propozycję, żeby wygłosił rekolekcje adwentowe, odpowie· 
dział: „Mnie już tu nie będzie, nie mogę przyjąć twojego zaproszenia, 
bo będę w Rzymie". Czyli on do ostatniej chwili się nie zdecydował? 
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z.K. - Ciągle: była dyskusja, ale decyzji nie było. Wracam do tego zda
nia, gdy Jerzy powiedział : nie mogę tych ludzi zdradzić, nie mogę ich 
zostawić. Mówił, że jego wyjazd do Rzymu byłby ucieczką z miejsca, 
w którym go Kościół postawił. Taka była jego świadomość . To nie były 
wyliczenia, wyrachowanie czysto ludzkie. W Jerzym nigdy nie było 

postanowienia wyjazdu. I moim zdaniem, Ksiądz Prymas takiej decy
zji też nie podjął. Nie mamy takiej wiedzy ani z Rzymu, ani w żadnej 
notatce kurialnej, ani prawdopodobnie w sekretariacie Prymasa. Była 
ciągła dyskusja, ale .Jerzy nie miał takiej woli. 

J.s. - O tym, czy wyjedzie do Rzymu, więcej mówiło się na zewnątrz 
niż wewnątrz Kościoła. 

u. P. - Drążenie tej sprawy nie jest zaspokajaniem jakiejś czczej cieka
wości, tylko próbą wyjaśnienia takiej sytuacji , w której z jednej strony 
ks. Jerzy jest odpowiedzialny za tę część Kościoła, to duszpasterstwo 
i misję, którą mu powierzył Kościół, ale z drugiej strony on przecież 
jest temu Kościołowi posłuszny. Taki wyjazd można mu było wręcz 
nakazać. 

z.K. - Oczywiście, wtedy by wyjechał, można byłoby to zrobić. Myśmy 
się zastanawiali nad tym, ale myśląc o tym nakazie, wiedzieliśmy, że 
zrobimy krzywdę sprawie. Bo czy on wyjedzie, czy nic wyjedzie, wtedy 
już nie byłoby istotne, natomiast SB i 1v Departament byłyby usatysfak
cjonowane, że rządzą w Kościele. Echo tego byłoby fatalne. 

(„.) 

J.R. - W którym momencie księża towarzyszący, będący razem z księ
dzem .Jerzym, poczuli, że zagrożenie księdza Jerzego nie polegajuż na 
tym, że mogą go napaść czy oskarżać, ale że to jest poważne zagroże
nie życia, że on może być zamordowany' 



J.s. - Dla mnie to był moment, kiedy po mszy św. zobaczyłem go 
otoczonego przez dziennikarzy z całego świata, reporterów, telewi
zje. Dziennikarze ominęli obecnych tam wybitnych opozycjonistów 
i pobiegli za nim. Widzi;, że jest szczelnie otoczony tym wianuszkiem, 
z drugiej strony kolejny wianuszek przyjaciół i trzeci, który widziałem 
okiem wyobraźni - ludzi władzy. którzy na to patrzą. Ten obraz był dla 
mnie przeciwstawieniem tych dwóch potęg - państwa i komunizmu, 
a z drugiej strony siły ducha tego człowieka, przy całej jego kruchości. 
Pamiętam, że patrzyłem na to i myślałem sobie - co z tego będzie? Ty 
już, bracie, nie możesz się z tego wycofać . To nie była refleksja zwią
zana z przeczuciem końca, to trochę przerastało moją wyobraźnię. Ale 
myślałem - do czego to doprowadzi? 

( ... ) 

z.K. - Potem już, pomiędzy tym pierwszym zamachem a śmiercią 
Jerzego ci, którzy o tym wiedzieli, natrętnie zaczęli przekonywać go 
do wyjazdu, zostawienia całej sprawy, ucieczki. Każdy na swój sposób. 
On wtedy mówił tak - ja to z gotowością złożenia przysięgi powta
rzam - to jest ogromnie istotny moment . No dobrze, byłem z nimi 
w chwilach trudnych i teraz mam ich zostawić? Co im Kościół da - to, 
że ucieknę? Ze ich zdradzę? Jemu płynęły ł zy z oczu. A przecież on miał 
świadomość zagrożenia . Jerzy regularnie przychodził do spowiedzi, 
bo był człowiekiem wiary i miał świadomość, że w każdej chwili będzie 
musiał rozliczyć sic; ze swoim życiem. Można powiedzieć - ot, chodził 
do spowiedzi jak każdy ksiądz. Ale on tak tego pilnował, strzegł, ciągle 
się przygotowywał. Ktoś zacytował to jego zdanie, że "jestem gotowy 
na wszystko", ale on był gotów w tym sensie, że wiedział, że UB nie 
żartuje . Oni nie szantażują, oni wykonują to, co powiedzą. jemu było 
dlatego tak trudno, że on miał świadomość, że mogą go zamordować, 
i mimo to sic; nie wycofał. Tutaj dotykamy jego heroizmu, męczeństwa. 
Nie dlatego, że dadzą mi krzyż, zasługę itd„ ale dlatego, że nie wolno 
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zdradzić lud zi, którzy sz ukają dobra, prawdy, którzy szukają opa rcia, 
chcą mieć zaufanie do Kościoła . Kilka razy ksiądz Jerzy mówił o tym 
do mnie tak mocno, bo myśmy trochę go traktowali z przymrużeniem 
oka w pewnych momentach„. 

J.S. - Nawet mówiliśmy na niego - Popiełuch. Pamię tam, że jeszcze 
w wakacje w 1984 roku w Dębkach opowiadał mi, jak go ścigali i jak 
mu wrzucili pluskwę: do samochodu. Ktoś tę pluskwę odkrył, potem 
on jechał, zgubił dwa samochody, które go ścigały. Pamiętam, że wtedy 
mu nie dowierzałem i myślałem sobie - bracie, przesadzasz, opowia
dasz takie rzeczy. Oni akurat nic mają co robić, tylko za tobą jeździć. 
Tak wtedy myślałem. 

z.K. - Jedziemy na spotkanie duszpasterzy służby zdrowia do Niepo
kalanowa , nagle błysk , drugi raz błysk. Myślę , jakiś wariat jedzie za 
nami. A Jerzy mówi : księże kanclerzu, oni nam robią zdjęcia. Też mają 
co robić, fotografują mój samochód?! Czasem nic dowierzaliśmy i dla
tego nie byliśmy w stanie zrozumieć stanu ciuchowego tego człowieka. 
Wspominam naszą rozmowę z czwartku przed jego męczeństwem. 
Spotkaliśmy się u sióstr wizytek na nabożeństwie dla służby zdrowia 
z racji św. Łukasza . Przy tej okazji toczyła się tam dysku~ja. Pamiętam, 

jak któryś z księży - był tam bp Zbigniew Kraszewski , ks. Jan Twar
dowski i kilku młodych księży - zapytał: Jerzy.jak to się dzieje, że tylu 
agentów macie w tym tłumie , tylu ludzi przychodzi tam , żeby wam 
zrobić ferment, a jednak jest spokój? Jurek z takim spokojem odpo
wiedział: to jest zasługa ks. Boguckiego, on zawsze odprawia egzor
cyzm i wypędza diabła, żeby nam nic zamącił. Zobaczyłem prostego 
człowieka, który ma tyle ufności, że w to dzieło, w które on wkłada tyle 
pracy, diabeł nie ma prawa wejść. bo to Pan Bóg go chroni i osłania. 
Po wyjściu od wizytek postaliśmy chwilę przed kościołem. On szybciej 
odjechał. Dopędziłem go na światłach na Miodowej . Wtedy wjechał 
między nas ten biały samochód, ten, który potem mu towarzyszył cały 



czas. Jechaliśmy aż do Franciszkańskiej, ja tam puściłem długie światła 

na jego samochód , on podniósł w górę lewą n,kę, i ta ręka uniesiona 

do góry stała się naszym pożegnaniem. 

CZŁOWIEK I KAPŁAN 

B. P. - Zdarza się, że wierni kreują swojego duszpasterza . .Jest taki splot 

wydarzeń i emocji, które wynoszą jakiegoś duchownego, zwyczajnego 

księdza, na pewnego rodzaju gwiazdę Kościoła lokalnego. Spotykałam się 
z takim gwiazdorstwem w Kościele, ale nie chcę powiedzieć, że często. To 

jest bardzo miłe, to unosi w pewnym momencie i duchownego, i ludzi, 

ale to bywa niesłychanie niebezpieczne. jt:dyną gwiazdą w Kościele , jt:Śli 

można tak powiedzieć, jest Pan Jt:zus , i często tacy księża, unit:sit:ni , 

nawet nie własną pychą, tylko tym uwielbieniem i zapotrzebowaniem 

ludzi, zapominają o tym, kto jest najważniejszy. Z księdzem Jerzym było 

tak. że był on rzeczywiście bardzo uważnie słuchany, ale i uwielbiany 

przez ludzi. Wykazal dużą odporność na tę sytuacje;:. 

z.K. - ( ... )Wtedy przy Jerzym byli różni ludzie, przypomnę byłego rek

tora-elekta UW Klemensa Szaniawskiego, o którym wiadomo, że był 

agnostykiem. Bardzo widoczna byla ta wielka tolerancja Jurka, który 

miał przy sobie bardzo różnych łudzi. Strasznie się bałem, żeby ci ludzie 
nie dokonali w jego życiu jakiegoś zamętu prowadzącego do wykonania 

jakiegoś znaczącego , a obcego mu ruchu. Wtedy by przegra I. Jurek był 

sobą, był księdzem i nie ulegał ani Michnikowi , ani Kuroniowi, ani 
innemu znaczącemu człowiekowi, choć ich wszystkich bardzo szano

wał. Oni przychodzili, on się z nimi spotykał. Ten prosty chłopak, pro

sty ksiądz, który intelektualnie nie był nadzwyczajny, nie miał wybitnej 

inteligencji, był sobą przez całe życie, od dzieciństwa przez wojsko, 

początki kleryckiego życia i życie kapłańskie - nie zgubił się. 
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( ... ) 

J.K. - Jakież to cechy niezwykłe tego zwykłego księdza tak przyciągały 

do niego ludzi? Z moich rozmów wynika. że to był prosty ksiądz, za to 
szalenie otwarty. Podkreśla się, że byl bardzo bezinteresowny. 

z.K. - Ludzi do niego sprowadzało to, że mieli zaufanie, że on nie 

zdradzi, nie zostawi. Tak ważną rzeczą było to zdanie, które powie

dział, "ja nie mogę zdradzić tych ludzi". Myślał też tak w imieniu nie 
tylko siebie, ale i Kościoła, nie wolno nam zdradzić tych ludzi. Wiele 

osób zawdzięcza mu wiarę. Wielu ludzi odzyskało ufność w siebie. On 

otrzymywał bardzo wiele listów. W jego osobowości wierność ludziom 

jest cechą podstawową . "Nie wolno mi zmarnować tego zaufania, któ

rym mnie ludzie obdarzyli, a poprzez mnie Kościół". To najważniejsza 
cecha jego postawy. 

( ... ) 

z.K. - Więźniowie w Białołęce wiedzieli, jakich metod używa się, żeby 
zmiękczyć człowieka, i dlatego oni do niego lgnęli. Ludzie spoza 

Kościoła szanowali w nim to, że umie być wierny do końca - przecież 

rzucano w jego okna cegłami, malowano mu samochód , pomawiano 

o niemoralność . Ów agnostyk, rektor i profesor Klemens Szaniawski, 
otaczał go swego rodzaju kultem. 

J.S. - To prawda, i ja pamiętam, jak Szaniawski w taki właśnie sposób 

mówił o księdzu Jerzym. 

( ... ) 

J.R. - Kardynał Wyszyński stawiał na Kościół ludowy. Ksiądz Jerzy -
jeśli wolno zabrać głos w roli dyskutanta - jest przedstawicielem tego 



Kościoła ludowego: prosty człowiek, ksiądz pracowicie szlifujący kaza
nia, wygłaszający je niekiedy w sposób chropawy. Nie był na pewno 
krasomówcą. I ten człowiek z ludu wzięty ma bardzo prostolinijne 
myślenie. Wide osób wspomina, jak z pewną emocją opowiadał, że 
go śledzą, że próbowano zrobić na niego zamach, ale jego myślenie 
jest prostolinijne. Nie dopuszcza tych wszystkich źródeł informacji , 
co może się stać. Ma parę prostych wskazówek i wręcz katechizmowe 
myślenie. Kilka jasnych prawd w życiu, którym służy, nie spekuluje 
i nie zastanawia się nad tym, a co to będzie. Niezwykły jest ten jego 
ludowy katolicyzm w kazaniach , które nie są napastliwym mówieniem 
o komunizmie, o konkretnych ludziach, które są głoszeniem wiary. 
Wyczuwał, że w tej trudnej sytuacji trzeba nazwać rzeczy po imie
niu, głosić prawdę, a najlepiej robić to, odnosząc się do autorytetu 
Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego, uznawanych przez 
wszystkich. Niesłychana jest pokora i posłuszeństwo tego człowieka, 
ciągłe szukającego aprobaty Kościoła , cierpiącego, że nie jest do końca 
rozumiany przez hierarchię. On spełnia tylko misję duszpasterską. 
Nie należał nawet do kręgu tych księży. którzy wcześniej byli związani 
z opozycją ani mediami zagranicznymi. 

B. P. - Więc i ja też jako dyskutantka . Zwrócę uwagę na jeszcze jedną 
sprawę. Msze za Ojczyznę były w ówczesnej Warszaw ie pewnym szo
kiem obyczajowym, tak bym to nazwała w skrócie, zaraz to wytłuma
czę. Do \Varszawy, miejsca, które nie jest pielgrzymkowe, bo tutejsze 
sanktuaria mają charakter lokalny, wdarło się przy tej okazji coś z tej 
religijności ludowej, która towarzyszy pielgrzymowaniu do miejsc 
świętych, z całą otoczką, handlem dewocjonaliami, ściąganiem uwie
rających butów itd. W Warszawie to było jednak na początku dość 
egzotyczne i pewnie wiele osób oceniało tO wszystko tak bardzo 
powierzchownie, jako nie swoje. 
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J.K. - Kilka słów na temat j ęzyka. Nie chciałbym, żeby poprzestać na 
tym, że ksiądz Jerzy cytował tylko prymasa Wyszyńskiego i Ojca Świę
tego. Zwróciłbym uwagę na specyficzny język, jaki on sam wnosił. Jest 
co język poetycki, bo kiedy on coś dodaje od siebie, a dodaje bardzo 
dużo, kiedy parokrotnie jest wpleciona jego własna modlitwa, to widać, 
że on ją wyprowadza z serca. Podobnie w rozważaniach drogi krzyżo
wej czy róiańca. To musiało ludzi poruszać. 

( ... ) 

ŚMIERĆ 

J.K. - Uważam, że księża mieli wielkie szczęście, bo lekko traktowali 
w swoich kazaniach władzę. To jednak nie były jeszcze czasy Poma
rańczowej Alternatywy. Komuniści najbardziej ze wszystkiego bali 
sit; ośmieszenia. Mamy tego dowody, kiedy jest mowa o zarzutach 
postawionych w 1983 r. ks. Popiełuszce (nie pojawia się to w odniesie
niu np. do ks. Jankowskiego), „że w sposób negatywny i poniżający 
wyraża się o osobach, które pełnią kierownicze funkcje w państwie". 
Jest to zarzut szalenie istotny, pojawia sit; po raz kolejny pod koniec 
1983 r. Ksiądz Jerzy bardzo jednoznacznie wypowiedział się o pomyśle 
Jaruzelskiego, żeby .łudzi skazywać na banicję" . Wtedy ruszyła cata 
machina propagandowa: zaczęło się od Urbana i szło przez kolejnych 
dziennikarzy. Ja uważam, że to było coś, co przekroczyło ich „wyro
zumiałość", oni tego już nie mogli znieść, że ksiądz nazywa rzeczy po 
imieniu . To było dla nich najbard ziej upokarzające i niebezpieczne. 
Oni byli upokarzani, kiedy jeździli do Moskwy, dlatego nie znosili 
jakiejkolwiek formy ośmieszenia ze strony obywateli. Myślę , że to 

wyróżniało księdza Jerzego, że poprzez to dokładne przygocowanie, 
nazywanie rzeczy, a nie ludzi, po imieniu obnażał prawdt,: o systemie. 
Oni tego nie mogli znieść, że przychodzą dziesiątki tysięcy lud zi, są 



przygotowywane odpisy jego kazat1, to idzie po cakj Polsce. Cokolwiek 

by powiedział ks. Małkowski czy ks. Jankowski, to jednak miało mniej

szy zasirn. Ksiądz Jerzy skupiał na sobie nieustannie czujną uwagę 

partyjnych decydentów. Był nie dającym sit; uciszy~ głosem prawdy. 

J.S. - Oni sit,: bardzo hali jakiegoś opozycY,jnego wobec nich systemu, 
hardziej niż inwektyw, na inwektywy nie zwracali uwagi. Zawsze mówi

łem klerykom: macie tak mówić kazanie, żeby córka Jaruzelskiego, 

gdyby znalazła sic;: na waszym kazaniu, nie czuła sit; obrażona. Sam też 

sic;: tego bardzo trzymałem. Gdy jednak bp Romaniuk pokazywał mi, co 
oni pisali o moich kazaniach, zauważyłem, że nigdy nie cytowali żad

nego zdania, a jedynie opisywali klimat mszy św. i środowisko, ktc'>re na 

niej sir; znalazło. Zadnego cytatu, tylko to, że dąjc;: możliwość wypowie

dzenia się: komuś , a zarzutem były nazwiska ludzi, którzy uczestniczyli 

w tt'.i mszy św. Bali sit;: alternatywy dla swojego jedynowładztwa. 

(„.) 

s. P. - Podji;cie decyzji, żeby go zamordować, też jest przyjęciem 
pewnego scenariusza; zamordowanie kogoś, kto jest tak szanowany, 

jest niebezpieczne. Wiadomo było, że nie zniszczy si~· tym sposobem 
Kościoła. Na co oni liczyli? 

J.K. - Wystarczy zanalizować to, co mówiono w grudniu 1983 r. na kon
ferencji Akademii Spraw Wewnętrznych i Departamentu 1v MSW, który 

zajmował się inwigilacją Kościoła. Mówiono, ujmc;: to w największym 

skrócie, że podziemna „Solidarność" jest rozbita, i że teraz należy 

uderzyć w Kościół. Ważne jest też, kto to mówił: Pietruszka, czyli ten , 

który bezpośrednio wydał polecenie zamordowania księdza Jerzego, 
jego zwierzchnik, dyrektor Departamentu rv MSW Płatek, i szef osła

wionego Urzędu ds. Wyznań Łopatka. To dzisiaj jest taka tendencja, 

żeby przedstawiać ówczesne władze komunistyczne, w tym czołowych 
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esbeków, jako pragmatyków, prekursorów jakiejś odnowy. Nic podob

nego. To byli komuniści, janczarzy Moskwy, którzy wierzyli w ten 

system i sądzili, że układ geopolityczny jest niezmienny. To, że czer
pali oburącz korzyści materialne, nic nie zmieniało z ich wiary. Widać 

wyraźnie z ich wypowiedzi, że w 1983 r. uważali, że znów nadszedł 

czas, by „reakcji zadać śmiertelny cios". Pietruszka w swoim wystąpie

niu mówi to jednoznacznie, nawiązując wprost do lat czterdziestych 

i pięćdziesiątych. Im sic;: w ogóle nie mieściło w głowach, że za kilka 

lat nastąpi kres komunizmu. Zamordowanie ksii;dza Jerzego w rze
czywiście swego rodzaju powrót do podstaw komunistycznych metod 

rządzenia, z lat trzydziestych, czterdziestych czy pięćdziesiątych. Nic 

tak nie niszczy nadziei człowieka czy narodu jak to, że ktoś, kto jest 

wielkim autorytetem, jest podziwiany i kochany, może być bezkarnie 
zamoodowany. W tym było takie przesłanie do ludzi - zobaczcie, jaka 

jest ta „Solidarność", ona nawet nie uchroniła jednego księdza, ich 

kapelana. Wii;c dajcie już sobie spokój z tą „Solidarnością", bo to są 

trupy. Dla Kościoła przesłanie było nieco inne, choć równie wyraźne: 

my z wami będziemy rozmawiać. ale nie ma mowy o tym, żebyście się 

pchali z jakąkolwiek polityką; przez co rozumiano wszystkie formy 
publicznego czy społecznego zaangażowania. To była - moim zda

niem - groźba: uważajcie, bo to już nie bi;dzie tak, że zakażemy wam 

budowy tego czy innego kościoła. nic będziecie posłuszni - bt;:dziemy 

zabijać waszych ludzi. To, co sic;: stało potem, to, że musieli poświi;:cić 
niektórych ludzi, świadczy być może, że pierwotny plan całej operacji 

był nieco inny, czy też wykonanie skandalicznie złe. Ale to ma w grun
cie rzeczy znaczenie drugorzędne. 



POGRZEB I ZWYCifi:STWO 

J.S. - Podczas pogrzebu solidaryzowałem się ze zdaniem Wałęsy: „Soli

darność" żyje, bo ty oddałeś za nią życie. W tym widziałem sens tej 

śmierci, że ona nie tylko niczego nic zatrzyma, a wręcz przyspieszy 

przemiany. To jest dramat tego wydarzenia, a zarazem jego sens. 

J.R. - Dla mnie te kilkaset tysięcy ludzi, którzy tam się zebrali, to 

już w tym momencie był znak zwycięstwa. Komunizm był już w tym 

momencie pokonany. To jest tak jak z qjcem Maksymilianem w Oświę

cimiu. System może go zabić, ale nie może zabić tego, co on głosił, 

swoim życiem i swoją ofiarą. 

z.K. - Wtedy budowałem moje wszystkie wypowiedzi na takim przesła

niu, które jest na kościele, potem umieściłem je na kościele św. Karola 
Boromeusza w nawiązaniu do śmierci ks. Niedzielaka: „Nie wolno nam 

zmarnować tej śmierci". Tak to wtedy przeżywałem, to jest pewien 

dar, dla Ojczyzny, dla Kościoła, dla naszego kapłaństwa. Niedawno 

powiedziałem w jakimś wywiadzie radiowym, że gdyby nie było śmierci 

księdza Jerzego i kilku jeszcze innych księży, to by nam tylko zostało 

przepraszanie za księży-patriotów. Bardzo byłem wdzięczny Księdzu 
Prymasowi za to, że wydał decyzję, o którą walczyłem bardzo mocno, 

o pochowaniu .Jerzego przy kościele. \V tej sprawie zwyciężyłem 
z komunistami podstępem. Powiedziałem: czy wy sobie wyobrażacie, 

co to będzie, jak ten tłum przejdzie przez Warszawr;,jak będzie szła ta 

procesja na Powązki, kto się temu oprze? 

J.s. - A ja miałem w oczach i w pamięci pogrzeb Przemyka, który 

prowadziłem przez miasto. Ta manifestacja, ten milczący tłum, który 

szedł, umacniając świadomość, i rozrywał okowy strachu. Przyznam 
się, że ja marzyłem o czymś takim. W pierwszej chwili w moim prze

konaniu to powinien być właśnie taki pogrzeb. Myślałem, że to da 

ludziom siłę i otuchę. 
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J.R. - Po pewnym czasie na Powązkach prawdopodobnie zwłoki księdza 

Jerzego by zniknęły. 

z.K. - Nawet przy kościele sic; tego obawiano i dlatego powstała warta 

przy grobie księdza Jerzego. Myśmy się bali. że go ukradną. Oni 
przecież byli świadomi, że to jest wielka relikwia narodowa. W tych 

decyzjach o miejscu spoczynku ciągle cytowałem matkę Jurka, która 

powiedziała: ".Ja go oddałam Kościołowi i Kościół bc;:dzie decydował. 
gdzie on ma być pochowany". 

Za: Biuletyn IPN nr 10 (45) 2004 
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