
Mitől fe1ünk? Miben reménykedünk?

Válaszok Lengyelországból

STANISI:AWA GRABSKA

A Lengyelországot fenyegető veszélyeket a jobb megértés kedvéért külső és belső ve
szélyekre osztom. A legnagyobb külsö veszélyt Európának ezen a felén és a Szovjet
unióban az jelentené, ha a helyzet odáig fajulna, hogya mindenkinek mindenkivel való
kisebb konfliktusai teljes káoszhoz, fél Európa .Jibanizáciéjéhoz" vezetnének, ahol sen
ki sem tudja, hogy mit hoz a holnap, és menekültek tömegei vándorolnának országról
országra. Ez előfordulhat, ha a nacionalizmusok és a szomszédok gyúlölködése győze

delmeskedik a józan ész és az olyan törekvések felett, amelyek célja a nemzetek és
kisebbségek jogait közös erőfeszítéssekkel,a jogok és kötelességek kölcsönös tisztelet
ben tartásával garantáló világ létrehozása. Egy másik nagy külsö veszélyforrás az ön
kényuralmi vagy totalitárius rendszer visszatérése lenne a Szovjetunióban, valamint az
az eshetőség, hogy olyan olyan megegyezés jön létre a megerősített Szovjetunió és
Nyugat-Európa között, amelynek vezetője az egyesített Németország lenne. Lengyel
ország számára az orosz-német szövetség már nemegyszer halálos veszélyt jelentett.
Napjainkban ez egy újrakeményített, totalitárius vagy önkényuralmi Oroszország lét
rejöttével lenne ismét reális alternatíva.

Ami a belső veszélyeket illeti, azok sem kevésbé ellentmondásosak. Az egyik a fo
gyasztói társadalom gyakorlatias materializmusa, annak is az a változata, amelynek
vezérelve a becsületesnek nem nevezhető, kommunizmustól örökölt kereskedési mód
szerek és pénzügyletek, a múlt századi kapitalizmus ragadozó étvágya. A gazdasági
életben uralkodó káosz a gátlástalansággal párosulva nemcsak az ország fejlódését ássa
alá, hanem a társadalmi élet kultúráját is lezülleszti.

Ha a fellépő káoszt bölcs gazdasági intézkedésekkel sikerül is megfékezni, továbbra
is fenyeget a haszonelvűség morális és lelki csapdája. A kulturális és szellemi értékekkel
szembeni értetlenség már ma is megszüntetéssel fenyegeti a könyvtárakat, kulturális
ismeretterjesztő intézményeket, művészeti műhelyeket stb., mivel a helyi önkormány
zatoknak, lakásszövetkezeteknek inkább érdekükben áll a helyiségeket jó pénzért érté
kesíteni, semmint azokat mérsékelt áron a művészek vagy kulturális intézmények ren
delkezésére bocsátani. Ha tovább folytatódik minden kulturális intézmény és a legkü
lönfélébb alkotók elszegényedésének folyamata, ez a kultura egészét veszélyezteti
olyasféleképpen, mint a tizenkilencedik században, amikor nagy művészek éltek nyo
morban és haltak éhen. Az igazán komoly, magas kultúra helyébe a legalacsonyabb
szintű, amerikai mintára sokszorosított szórakoztatóipar lép.

Az ezzel ellentétes irányból jövő veszély az a csábítás, hogy felülről jövő intézkedé
sekkel, drákói jogszabályokkal próbáljuk megmenteni az etikát és kultúrát. Ez termé
szetesen elóbb-utóbb önkényuralmi rendszerbe torkolIna. Egy keresztény formációban
pedig türelmetlenséget váltana ki a másképp gondolkodók iránt, egy szűk látókörú
konfesszionalizmus nevében követelne egyhangú egyetértést az élet minden területén.
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Általában ez az alapállás vezet mindennemű nacionalizmushoz. A "katolikus-Ien
gyel" jelszó nálunk ilyen, nemzeti és felekezeti soviniszta hagyományoktól terhes, és
egyel6re csak a közélet perifériáin ugyan, de határozottan megfigyelhetjük e magatar
tásformák újjáéledését. Ujabb veszélyt jelent, hogya fenti ideológia képvisel6i elriaszt
ják a katolikus egyháztól azokat, akik a kommunista rendszerrel szembeni közös küz
delmekben közeledtek hozzá, együttműködve az ökumenikus törekvéseket magukévá
tevő, a jó szándékú emberek összefogása iránt nyitott keresztényekkel, akik nem tettek
különbséget hív6 és nem hív6 között, s nem érdekelte őket a felekezeti hovatartozás.

Az új állami struktúra kialakulásában nagyon veszélyesnek tartanám, ha egy autoriter
rendszer gyökeresedne meg, amelyben a hatalom politikai szükségletei szerint változtatná
a törvényeket Egy másik helytelen változat lenne a túl gyenge végrehajtó hatalom, amely
nem ura a társadalmi, gazdasági és politikai életben végbemenő folyamatoknak.

A reményről szólva sorra kell vennünk az előttünk nyitva álló lehet6ségeket és azo
kat az erőket, amelyek ezek kiaknázásának letéteményesei. A lehet6ség már maga az
új létformák létrehozásának szabadsága társadalmi és nemzeti szinten. Vagyis az az
esély, hogy létrehozhatunk egy jogállamot, valódi helyi önkormányzatokkal, amelyek
kel az állami hatalom valódi, kompetens viszonyban áll. Létrehozhatunk egy olyan
alkotmányt, amely megfelel6en állapítaná meg a törvényhozó, végrehajtó és bírói ha
talom kapcsolatát és kompetenciáját, megteremtené az állampolgári gazdasági és poli
tikai jogvédelem hatékony rendszerét. E szabályozások részleteit6l függetlenül alapvet6
fontosságú a jogrendszer szilárdsága, mely stabil viszonyulási rendszerként működve
lehet6vé teszi, hogy terveket alkossunk saját életünkben.

Ugyanígy előttünk áll annak a lehet6sége is, hogy végre megteremtsük a társadalmi
együttműködés kultúráját, fölélesszük a valódi társadalmi életet, létrehozzuk a közös
ségek közösségét, amely az egymás iránti jóindulat, az egymást támogató és minden
emberi szükség iránti nyitottság alapjain múködik. Ma már nem illúzió az alkotói és
kutatói szabadság, nem utópia az értékeken alapuló iskolarendszer, az egyetemek au
tonómiája. Az új nemzedékeket meg kell tanítanunk az önálló kezdeményezésre és arra,
hogy maga vegye kézbe sorsának irányítását, nem feledkezve meg a társadalmi szoli
daritás érzésének kifejlesztésér61 sem.

A nemzetközi kapcsolatok terén új szövetségeket alakíthatunk ki, torzsalkodó nem
zetek összefogását, garantálhaljuk a kisebbségek jogait, kölcsönös garanciákkal megte
remtherjük a kölcsönös biztonság érzését. E lehetőségek megvalósításának forrása nem
más, mint sok millió ember vágyakozása arra, hogy értékesebb, emberi életet éljen.
Konkrét forrásként kínálkozik az a társadalmi mozgalom, amely a kommunista rend
szerek bukásához vezetett és e mozgalmak között létrehozott kapcsolatok, ami nemzet
közi kapcsolatokat jelent. Itt a közelmúlt ellenzéki mozgalmaira gondolok, valamint
például a Lengyelországban megvalósult munkás-értelmiségi, hívő-ateista, lengyel-ki
sebbségi összefogásra. A közös harcban született szolidaritás olyan tapasztalat, amely
mind a mai napig, minden megosztó törekvés ellenére él. Az új mozgalmak mindegyi
kében találkozhatunk különbözö társadalmi csoportok képviselöivel.

A következő erőforrás a hit. Itt most nem hitvallásra gondolok. Van, akinek ez a
katolikus egyház Istenét jelenti, másoknak más vallást és más istent, vagy az emberbe
és amorális értékekbe vetett hitet. Ugy gondolom, hogy egyedül a hit lehet olyan
hatalmas erő, amely a cinizmus és gyakorlati materializmus ellenében képes a világot
megváltoztatni. Ezért véleményem szerint a különféle módon hívő emberek összefogá
sa mai világunk nagy lehet6sége. Itt igen lényeges különbséget tennünk az Isten- és
emberhívők, valamint a vallási fanatikusok között, akik a vallási-társadalmi és politikai
azonosulást hirdetik az Istenhez fűződő személyes kapcsolat helyett, amely minden
ember vallási szabadságának elismerését feltételezi. Én reménykedem, hogy az emberek
vallásossága a személyes hit, a minden ember iránti nyitottság irányába fejlődik majd,
azaz a széles értelemben vett ökumenizmus, minden jó szándékú ember összefogásá
nak irányába.
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A mi régiónkban vallási feszültséget els6sorban pravoszlávok és görög katolikusok
között észlelhetünk.

Lengyelországban a római katolikus egyház a görög katolikusok támasza lett. Azon
ban továbbra is törekednünk és vigyáznunk kell arra, hogya pravoszláv egyházak az
egész világon elismerjék a görög katolikusok jogát történelmileg kialakult külön
állásukhoz, s hogya pravoszlávok nagylelkűséget gyakorolva adják vissza a görög
katolikusoknak az egyes államok által elkobzott és a pravoszláv egyháznak adományo
zott templomokat. Nagy reményekre adna okot, ha a különbözö felekezetú és rítusú
keresztények összefognának. Ugyanezt mondhatjuk az egyes vallások viszonyáról is.
Nem adhatjuk fel a reményt, hogya mohamedán világ is megnyílik majd egy ökume
nikus dialógus számára. Nagy jelent6ségú a katolikus-zsidó dialógus is.

A remény legf6bb forrása számomra mégis maga az Isten. Szerintem az emberiség
története a megváltás története, és mindaz, amiben napjainkban részünk van, nem más,
mint a megváltás része. Ezért nem félek túlságosan azoktól a veszélyekt6l, amelyr6l a
körkérdés szöl, sem pedig a társadalom, az egyházak, vallási csoportok betegségeit6l.
Hiszem, hogy az emberekben felébredt jó iránti vágyakozás, az összefogás igénye min
den rossz ellenére erősebb lesz, s hogy hamarosan megtesszük, megtehetjük az új tör
ténelmi lépést egy emberibb s ezáltal Istenhez közelebb álló világ felé.

Mit várok a lengyel egyházaktól, a hazámban élő keresztényekt6l? A fent már emlí
tettek alapján szeretném külön kiemelni a hazám minden egyháza és vallása közötti
ökumenikus mozgalom jelent6ségét, valamint hív6k és nem hív6k összefogását, együtt
működését a tízparancsolat etoszának elismerése alapján, amely nemcsak a dolgok,
hanem emberi értékek etosza is.

Az egyes országok többségi egyházaitól elvárom - így Lengyelországban a katóli
kus egyháztól- hogy az emberi értékek letéteményese legyen. Ez a társadalmi életben
segít6készséget, tör6dést, a lelki életben pedig lelki támaszt jelent a kis közösségeken
belül - így válhatnak az egyházközségek közösségek közösségévé, a kölcsönös szol
gálat iskolaivá. E közösségeknek olyan hellyé kell válniuk, ahol az ember tanúja lehet
az ima és a felebaráti szeretet gyakorlati egységének, a liturgia és az élet, az isteni
kinyilatkoztatás teológiai gondolatai és a hitünk szerinti gyakorlati cselekvés egységé
nek.

A reánk váró nagyon nehéz gazdasági viszonyok között az egyházaktól könyörüle
tességet, az emberi szükségletek iránti érzékenységet, ezek orvoslását várom. A kultúra
nehéz helyzetében az egyházaknak menedékül kell szolgálniuk a művészetek, minden
alkotó tevékenység és a könyvek s olvasóik befogadására. Nagy álmom a plébániák
mellett müködö keresztény kultúrház, amely felkarolja nemcsak a vallásos, hanem min
den emberi értéket hordozó művészetetis. Az a mozgalom, amelyet a lengyel katolikus
egyház indított útjára a kultúra védelmében a kommunista demoralizálás megfékezé
sére, most a kultúra elpiacosodásának kell hogy gátat vessen.

Az egyházak a hit közösségei. Mint közösségnek az emberi világ evangelizációja a
feladata, Isten szeretetének, ember és Isten, ember és ember egységének hirdetése. Ez
a feladat az evangélium hirdetésével, életünk evangéliumi kereteinek megteremtésével,
azaz a szeretet alapján való szervezésével valósul meg. A világi keresztényekt6l ezért
azt várom, hogy vegyenek részt közéletünkben, mindig szem előtt tartva a gazdasági
és a politikai élet etikai aspektusait. A vallási és egyházi közösségek vezet6inek azonban
nem az a feladata, hogy híveik politikai meggyőződését irányítsák, hanem hogy az
embereket az értékek iránt érzékennyé tegyék, egyházukon kívül pedig arra kell töre
kedniük, hogy mindig az emberi jogok védelme mellett foglaljanak állást, a gazdasági
és politikai valóságot pedig morális értékítéletnek vessék alá. Az ilyen tevékenység
példái számomra az utolsó pápák által kibocsátott társadalmi enciklikák. Meggyőz6dé
sem, hogy Lengyelországban II. János Pál pápa tanítása a társadalmi értéktudat igen
jelentős forrása, és reménykedésre ad okot az a tény, hogya katolikus egyház igen nagy
súlyt fektet az enciklikákban foglalt elvek hirdetésére s azok átültetésére a gyakorlatba.
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STANISf:AW LEM

1. A ránk leselkedő veszélyeket valamilyen sorrendbe kell állítanunk. Az első - a
kommunista rend örökségének korántsem véletlenszerű összekapcsolása a társadalmi
politikai éretlenséggel. Ez azonnal a szemünkbe ötlik mind a Waiesa-tábor, mind kor
mány képviselőinekmegnyilatkozásaiban. Különösen szembetűnő amikropártok kép
víselöínél, akik szereplésük során pártjukat tipikus kommunista frazeológiával mutat
ják be anélkül, hogy ennek tudatában volnának. Elég azonban, ha szónoklatukban a
"katolikus" szót marxistával helyettesítjük be, azonnal látni fogjuk, hogy "az elmúlt
időszak" közhelyeit mondják, újabb, vagy legalábbis saját politikai ötletek hiányában.
Ezt a helyzetet nem is neveznénk veszélynek, ha nem kéne figyelemmel lennünk az
alábbi körülményekre. Tekintve, hogy ma már mindenki alapíthat pártot, ezt sokan meg
is teszik. Ezt követően azonnal a médiákhoz furakszanak, műsoridötkérnek, s ök, akik
egy 38-milliós társadalom mindössze ötszázezred részét alkotják, Ifa nemzet törekvése
inek és érdekeinek hiteles képviselőiként" lépnek a széles közönség elé. Az üres frázi
sokat a keresztény eszmékre való hivatkozással álcázzák, ami a jelen összefüggésében,
amikor fogalma sincs senkinek arról, hogy mi a demokrácia és mi nem, a tökéletes
szellemi tehetetlenséget álcázza, s nem nehéz felfedeznünk ennek egyetlen célját a
hatalomban való részvételt, vagy legalábbis egy kis szerepet a politika hatalmas szín
padán! Ezért van az, hogy teljesen alkalmatlan emberek, akiknek a kezébe politikai
öngyilkosság volna bármilyen állami funkciót adni, megbízható politikusoknak látsza
nak anélkül, hogy kézzelfogható programot tudnának fölmutatni néhány molyrágta,
rég aktualitását vesztett, a történelem archívumából el6ásott elméleten kívül.

2. Majd egy éve írtam egy levelet a Gazeta Wyborczá-nak arról, hogy nálunk nincs
t6kepiac és hogya tőkét a világon sehol sem lehet mással pótolni. Napjainkan, amikor
arról folyik a vita, hogy melyik kís-, mini- vagy pszeudopárt kapja meg a kormánytól
ajándékba az egyik nagy példányszámú sajtóorgánumot, igazolva látom, hogy még
abban is igazam volt, amiről nem is hittem volna. Mert hiszen a kegyek, adományok
és hivatalok szétosztogatása tipikus totalitárius módszer, amivel szemben védekeznünk
és félnünk kellene, mint ördögnek a szenteltvíztól, mert az osztogatásból új fikciók
ébrednek: mintha a népet képviselné, a néphez és a nép nevében szólhatna az, akinek
a hívei mind elférnek azon a bizonyos díványon. A demokrácia feltételezi a sajtó füg
getlenségét, amely senkinek sem hízeleg, kritikusan objektív értékeléseket közöl.

Nálunk fordított a helyzet itt olyan sajtót akarnak létrehozni, méghozzá fölülről,

amely az ajándékok fejében függő helyzetbe került különbözö érdekcsoportoktól, szej
men belül és kívül. Azt a kritikát azonban amely a televíziót pártossággal, informáci
ókkal való manipulációval vádolja, méltatlan politikai kampányfogásnak érzem, tipikus
és gyakran rágalmazó pletykának, amivel azért élnek olyan gyakran, mert könnyü
megúszni, nem jár semmilyen következménnyel. Ez a legjobb módszer arra, hogy gúzs
ba kössük a potenciális "mediokratákat", és azok a csoportok kerüljenek előtérbe, ame
lyek még a politikai periférián sem szerepelnek, mivel egyszerűen csak program nélküli
önjelölt pártok. A veszély abban áll, hogy ezek együttesen Lengyelországról egy fiktív,
minden alapot nélkülöző képet állítanak össze. Ne adj Isten, hogya tévénézök több
milliós tábora és az újságok olvasói éppen azoknak higgyenek, akik az orruknál fogva
akarják vezetni őket.

3. Harmadik pontként említem - bár tulajdonképpen előidéző okként kéne említe
nem - a Szolidaritás táborának fölbomlását, a túl korai elnökválasztást, amely nemcsak
túl korai, de ártalmas is. Watesa külőnös ihletettséggel verte szét a Szolidaritást, sem
misítette meg azt a nagyszerű, példátlan mítoszt, melyet az egész világ csodált. Mivel
teljesen nyilvánvaló, miről beszélek, fölösleges hivatkoznom a Pápára, aki Istenre hi
vatkozva szólított mindenkit az egység megtartására, mert hiszen benne van minden
erőnk. A létrejött pluralizmus nem alakulhat át semmilyen egypártrendszerré, s az a
tény, hogyakommunizmusban való ellenzékiségért kapott börtönévek igazolványa
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els6bbséget jelent a kormányba való bejutáshoz, nem csupán általános, hanem elvi
jelenség is, hiszen 6k legalább kiállásuk hitelességével, sokszor pedig szakmai kompe
tenciájukkal is bizonyítottak az ellenállás idején. Természetesen lehetnek köztük veze
tésre alkalmatlanok is, ezek szelekciójáról írt még 1949-ben kiváló cikket W. A.
lbyszewski, amelyet a Párizsban megjelen6 Kultúra című folyóirat közölt ez év szep
temberében, "Egy pesszimista látomásai" címmel. Waiesa számára azonban minden szö
vetséges megfelel, politikai múltjára és hitvallására való tekintet nélkül - ennek kö
szönhet6 aztán, hogy táborában és kampányában mindenféle politikai csodabogarak is
föllépnek, látható bizonyítékául a társadalmi éretlenségnek, amely abban a passzivitás
ban és közömbösségben nyilvánul meg, amellyel e személyeket fogadják, nem is em
lítve a vakságot, amelytől nem látják, hová kerülnének e fura kreatúrák, ha Walesa
megnyemé a választásokat. Walesa azt mondja: a kampány kimenetelétól függetlenül
a következ6 kormány rosszabb lesz, mint a jelenlegi, mert egy ellentétektól, civódások
tól gyötört parlament fogja életre hívni. A "gyorsítás" jelszavát. amelyet Waiesa lépten
nyomon hangoztat, össze kellene vetni annak a valós gyorsításnak a maximumával,
amely a volt NDK-ban zajlott le: a régi rendszer azonnali, az egyesülést követő meg
szüntetésével és a kapitalizmussal való drasztikus konfrontációval, játékszabályainak
bevezetésével. ott a legtöbb a munkanélküli, csódtömeg, sztrájk és elégedetlenség. Err6l
nálunk csak alig-alig vagy egyáltalán nem esik szó. A sajtó képviselöinek vasárnapi
televíziós vitája a hét eseményeir61 a tudálékosság, a hozzá nem értés és az elvakultság
szánalmas és arcpirító iskolapéldája, mert láttán az az érzésünk támad, hogy Lengyel
országban már nincsenek okos emberek. Ez természetesen nem igaz, csak az derül ki
bel61e, hogy az jut szóhoz, aki a leghangosabban kiabál. Nálunk a "demokrácia" a
rágalmak, pletykák, gyanúsítgatások, hamis állítások szabadsága, amely a legalkalma
sabb emberekről a lagaljasabb szándékokat feltételezi, s ezt az egészet lIa politikai harc
légkörének" nevezi. Nem nehéz észrevenni, amit a miniszterelnök ,a gyúlölet légköré
nek" nevezett. A tudatlanság és a rossz értékítéletek, különösen a külpolitikában, vala
mint az agresszívebb oldal korteseinek kampánystílusa azt fogja eredményezni, hogy
lengyelország nemzetközi megbízhatósága és beszámíthatósága hosszú ideig rendkí
vül alacsony lesz.

4. A zűrzavart még növeli a sajtó igen gyatra színvonala. Az újságok olvasókra s
ezáltal a túléléshez szükséges pénzre vadászva nem objektív információkat, hanem
szenzációkat közölnek szívesebben. Így lehetetlenné válik olyan napilap létrejötte,
amely legalább tartalmában hasonlítana a Le Monde, The Times, International Heraid
Tribune és a hozzájuk hasonló nagy lapokra. A jó minőségű politikai pártosság egyál
talán nem zárja ki az információt.

5. Walesa táborának ígérgetései a következő veszélyforrás. rnert egy részük minden
fedezet nélküli, egy másik részük pedig egymást kioltó ellentmondásokból áll. Ha
mindannyian százmillió zlotyt fogunk keresni, akkor ez a pénz még azt a papírt sem
fogja érni, amire kinyomtatták. A dolgozói részvények pedig a hírhedt totális köztulaj
donba vételt ismétlik meg: eredménye az, hogy, mível a nemzeti vagyon látszólag min
denki tulajdona, valójában senkié sem. A volt apparátus "gyorsított" ütemű elbocsátása
nem lenne rossz, ha lennének embereink (értsd: szakembereink) az efféle váltáshoz,
ráadásul állami szinten (ehhez egy másik lengyelországra lenne szükség), és ha ez a
szabály szigorúan vonatkozna azokra is, akik tegnap azoknak a pártoknak a tagjai
voltak, akik annak idején a szovjet rezsim többpártrendszerének palettáját színesítették.
E szervezetek volt tagjaira többéves tilalmat kellene elrendelni, hogy se államhatalmat
ne gyakorolhassanak, se parlamenti mandátumra ne pályázhassanak. A demokrácia
nem azt jelenti, hogy a tolvaj "fogják meg, tolvaj!"-t kiabálhasson azokra, akik soha
semmit sem loptak.

6. Vég nélkül sorolhatnám a parlamenti példákat arra, hogy mennyire nem értik a
demokrácia lényegét. Mit mondhatunk akkor a társadalomról, amikor Wa!esa buzdítá
sait az annyira áhított kemény kéz kormányzási ígéreteként fogják fel. Ez is a szovjet
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rendszer maradványa. A totalitarizmus nem mondja azt, hogy nem demokratikus, hi
szen "demokratikus centralizmusról" beszél, aki pedig a kemény kézre szavaz, az dik
tatúrát akar. Semmi okot sem látok, amiért bármilyen pluralizmus álarca mögé kellene
rejtóznie. Egyszóval, félek a Kali-féle etikától, a kis néger fiúétól Sienkiewicz regényé
böl, aki, mint tudjuk, halhatatlanná tette saját alapelvét: Ha Kalitóllopnak, az rossz, ha
Kali lop, az jó.

IL

Egy szülést nem "gyorsíthatunk" harapófogóval anélkül, hogy kárt ne tennénk az új
szülöttben. Az a kikényszerített és gyorsított szuverenitás, amelyet azok hangoztatnak,
akik a szovjet hadsereg azonnali távozását követelik (ami persze fontos, de nem els6
rendű), kétes kimenetelű eredményt hozhat. A reményt abban látom, hogy Lengyelor
szág túlélt több felosztást, felkelést, Hitler és Sztálin népirtását, valószínű hát, hogy az
újabb megpróbáltatásokat is kiheveri: és ha ez bekövetkezik, valamikor 2010-2015
táján majd kezd kilábalni a posztkommunista mocsárból, a politikai nyelvezetek bábeli
zúrzavarából, hibákból és csapásokból, amelyeket a tehetségtelen trónkövetelők zúdí
tottak rá, no meg a társadalom éretlensége, a készenlét hiánya, a "demokrácia", amelyet
könnyű lefordítani fundamentalista parancsszavakra, evangéliumi igékre. Szóval fur
csán fog hatni, hogy minél inkább nemzeti és keresztény valaki, annál kevésbé toleráns,
és a .Szeresd ellenségedet!" ősi hangjával való összevetésben kompromittáló vereséget
szenvedne.

lll.

Józef Zycinski atya azt írta a Tygodnik Powszechny katolikus hetilap egyik idei számában,
hogy a katolicizmus nem lehet olyan takaró, amellyel mindenki minden helyzetben
takarózhat. Az egyház diadalt ülhet, hiszen évszázadok óta tudjuk, hogy az elnyomás
csak használt életerejének. Elnyomásra itt természetesen senki sem gondol, csak némi
megfontoltságra. Az egyház lerázhatná magáról azokat, akik teljesen jogtalanul, mert
semmi közük a keresztény elvekhez, úton-útfélen rá hivatkoznak, ily módon kívánván
legitimálni önző, önös tetteiket.

1990.október

JAN JÓZEF SZCZEPANSKI

Úgy gondolom, hogya lengyelek többsége ma azt mondaná, hogy hazánk éppen csak
építeni kezdett függetlenségét a közvetlenül rendkívül nehéz helyzetb6l eredő veszé
lyek fenyegetik, valamint az az egyre nyilvánvalóbbá váló tény, hogy ismét kontinen
sünk két legerősebb politikai hatalma közé szorultunk gyenge partnerként. E félelme
ket, bármily indokoltak is, nem tudom teljes egészében osztani. Az Európában most
kialakuló új politikai és gazdasági viszonyok rendszere lehet6vé teheti számunkra,
hogy kilábaljunk a gazdasági kátyúból (természetesen csak az egész társadalom bölcs
és következetes közreműködésével), valamint végre'rnegtaláljuk helyünket azoknak a
népeknek a társaságában, akik számára a területi expanzió már nem elsődleges politikai
cél. Allami létünket sokkal inkább veszélyezteti belső viszonyaink alakulása.

A számunkra oly fontos függetlenség és szuverenitás kérdése egyáltalán nem olyan
egyértelmű,mint amilyennek az kezdetben tűnhet. Vajon Hitler Harmadik Birodalma,
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a Vörös I<hmerek Kambodzsája vagy Sztálin Szovjetuniója független és szuverén állam
volt? Kétségtelenül az. A függetlenség és szuverenitás magasztos eszméi tehát nem
zárják ki a terror, az agresszió és a népirtás fogalmát. Bízom benne, hogy Lengyelor
szágot ilyen végletek nem fenyegetik, létezik azonban még egy csomó közbülső lép
csőfok az intolerancia, idegengyűlöletés szűklátókörűség grádicsan. Mindenesetre ele
gend6, hogyeltérítsen a demokrácia útjáról. Ett61 féltem legjobban Lengyelországot.
Mert már ma látható, hogy amikor megpattant a totalitarizmus fúzője, fölélednek a régi
démonok. A tegnapi nacionalizmus és a tegnapelőtti lázítás rémei.

A remény forrásai természetesen bizonytalanok. De léteznek. Mindenekelőttaz, amit
a Szolidaritás etoszának szoktunk nevezni. A Szolidaritás - a legnagyobb és legered
ményesebb társadalmi mozgalom Európának ezen a felén - példátlan sikerét annak
köszönheti, hogy következetesen szembeszegült a totalitarizmussal és az erőszak mín
den módszerét elvetette. Sajnálatos módon mostanában, megváltozott körülmények kö
zött, e mozgalmat kikezdte a politikai játékok eróziója, ami elválaszthatatlan a hatalo
mért folytatott harctól, de az általa kialakított magatartásformák nem tűnteka semmibe,
és reménykedhetünk, hogy gyümölcsözni fognak a jövőben. A remény másik forrását
azok a szerkezeti változások adják, amelyek a lengyel társadalomban végbementek. A
műveltség színtje lényegesen magasabb, mint a háború előtt. Eltűntekaz írástudatlan
ság sötét foltjai, led61tek az osztályok közötti falak, s lassan elmosódik a város és a falu
közötti éles civilizációs különbség. Véleményem szerint adottak a feltételek ahhoz, hogy
megszüntessük a hamis egyenlőségesdilátszatát, helyet adjunk az állampolgárok gaz
dasági és kulturális kezdeményezéseinek, eltiporjuk a korai kapitalizmus hiéna-szelle
mét, s megoldjuk a szorongató ökológiai problémákat.

Ha arra a kérdésre kell választ adnom, hogy milyen szerepet szánok ahazámban
múködő egyházaknak és az itt élő keresztényeknek, akkor csak a római katolikus egy
ház szerepére szorítkoznék, amely Lengyelországban az egyik leginkább befolyásos erő.

Paradox módon a legnagyobb veszélyt éppen a győzelem kivívásában játszott dönt6
szerepe jelenti számára. Meggyőződésem,hogya politikai sikerek és az anyagi gyara
podás nem kedvez valódi küldetésének betöltésében - a lelki küldetésben. A lengyel
egyház kiválóan látta el feladatát az elnyomatás és a veszély éveiben. Ma, amikor
győzedelmeskedett,ismét enged a klerikalizmus régi csábításának. Egy modem de
mokratikus államnak, amely a pluralizmus és tolerancia elveire épül, világi államnak
kell lennie. Az egyház természetesen részt vehet a közéletben. de működésénekkörét
meg kell határozni. E körbe tartozik az erkölcsre nevelés, az értékrend megszilárdítása.
Ezek az értékek segítették a Szolidaritást a totalitárius rendszer megdöntésében. Az
egyház és a keresztények tevékenységi köre tehát továbbra is óriási, de az egyház
számára végzetes lehet, ha tevékenységét a hatalom bástyái mögül kívánja gyakorolni.

STEFAN SWIEZAWSKI

Napjainkban szünet nélkül igen sokat beszélnek a prularizmusröl, azaz a sokféleségr61
és különböz6ségr61, ami minden kétségen kívül a szabadság mellett igen lényeges
összetev6je a demokráciának. Azt azonban nem tudatosítjuk magunkban eléggé, hogy
e pluralizmust is, mint sok, általunk választott irányt, két tévút veszélye fenyegeti.
Lehet bel61e uniformizmus (ami mindenfajta totalitarizmust jellemez), vagy köddé, kao
tikus porrá is válhat. Ma, amikor az emberekben még izzik a totalitarizmus elleni álta
lános gyúlölet, a pluralizmust e második veszély fenyegeti.
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Ez az új bábeli átok, amely olyan, mint egy mély lelki betegség, amelyt61 mind a
magán- és közéletben, mind hazai és nemzetközi kapcsolatainkban egyaránt szenve
dünk. Nemcsak a közös nyelv hiányzik, (talán a középkori latin nyelv volt az utolsó
próbálkozás e nyelvi közösség megteremtésére), hanem a mai kultúrában már eltüne
deznek azok a kapcsolatfoszlányok is, amelyek az embereket megannyi köztük lévő

különbség ellenére is összetartották. Korunkban a legfőbb rossz annak a szilárd lelki
bázisnak a hiánya, amelyegyesítene minden egyént és közösséget, kultúrára vagy val
lásra való tekintet nélkül. Ahhoz, hogy újra megleljük ezt az alapot, és végleg megszi
lárdíthassuk, nem elegend6ek az emberi jogokról, lelkiismereti szabadságról szóló ma
gasztos nyilatkozatok, amelyeket parlamentek és bíróságok hagytak jóvá különbözö
korokban különbözö földrészeken. Túlságosan is jól látszik, mennyire tehetetlenek és
erőtlenek azoknak a bűntetteknek egész óceánjával szemben, melyek továbbra is szag
gatják az emberiség egységének megmarad darabjait.

Erre az egységre nemcsak az emberiség legnagyobb elméi vágynak (például az egy
ság és ósegység kiváltsága Platónnál és a neoplatonistáknál), minden nép, minden kor
ban álmodozott az egyetlen vallásról és egyetlen bölcsességr61. Az egység utáni vágya
kozás a tartalma az olyan szerteágazó irányzatoknak is, mint a mai újteozófia (a New
Age), amely minden hitvallás relativizmusát hirdeti, Ezek az irányzatok megmutatják,
mennyire súlytalanok a papíron lévő nyilatkozatok és a minden ember méltóságának
megmentése és az emberiség egyesülése érdekében szervezett nagy nemzetközi konfe
renciák. Egyúttal azonban arról is tanúságot tesznek, hogy az embemek elemi szükség
lete, hogy rendelkezzék egy egyértelmű,univerzális viszonyulási alappal. Minden gon
dolkodó ember nemcsak "una religio in rituum varietate"-ra vágyik, hanem egy egy
séges bázisra is, amelyre az emberi lét végtelen különféleségében szilárd pillérként
támaszkodhatunk; olyasvalamire, ami megvalósítaná az igazi egységet a sokféleségben
(unitas in varietate).

Az európai keresztény hagyomány itt sok megoldást kínál., Az új, modem Európá
ban nincs szükségük olyan modellekre, mint a Szent Római Allam középkori monar
chiája, vagy a korabeli Christianitas, ami afféle "latin népek egyesült szervezete" volt.
Ezek ún. "zárt" modellek, olyanok, mint a védőfallal körülvett várak, melyek védtek
az ellenséggel szemben, de a totalizáló tendenciákat is erósítették. Azt hiszem mosta
nában, a nagy döntések idején, az európai ház építésénél olyan mintákat kell felidéz
nünk, amelyek a középkor alkonyán a krakkói Jagelló Egyetemen, száz évvel később

pedig Salamancában hozták meg a régi és az új világ programszerü találkozásának
gyümölcsét. Pawet wtodkowicra és Bartolomeo Las Casasra és követóire gondolok itt.

Mindketten azt hirdették, hogy létezik egy objektív természeti törvény, amely még
az evangélium tanításánál is ösibb. Számukra nyilvánvaló a lényeges különbség a ter
mészetes rend és a kegyelem természetfölötti rendje között. A természetes rend minden
ember számára közős, hívők és nem hívők, megkereszteltek és meg nem kereszteltek
számára egyaránt. Magába foglalja a megismerés szféráját (különösen a természetes,
filozófiai bölcsességet) éppúgy, mint a cselekvés szféráját (az egyéni és társadalmi er
kolesiség alapvető elveit). A krakkói tudósok (a keresztes lovagokkal a pogányok és
szakadárok jogaiért folytatott harcban) és a spanyol gondolkodók (a konkvisztádorok
kal az Ujvilág pogány lakosainak jogaiért folytatott harcban) Pál apostol nagy gondo
latát idézték. Szent Pál emlékeztet arra, hogy minden ember - függetlenül a kinyilat
koztatástól - természeténél fogva képes Isten létezésének természetes megismerésére,
és néhány isteni tulajdonság és mű felfogására is (a természetes filozófiai bölcsesség
szférája), lelkiismeretében pedig megtalálhatók a természeti törvény legfőbb elveinek
kódjai (a természetes, nem-hitvallási moralitás szférája).

A természettörvény körébe tartozik a házasság elszakíthatatlansága, az abortusz ti
lalma, a nö és a gyermek jogai, a lelkiismeret, a meggyőzódés és a hit szabadsága, a
népek önrendelkezési joga, a háborús agresszió tilalma stb. E törvények az emberre
mint olyanra vonatkoznak, és függetlenek ilyen vagy olyan vélekedésekt61 és vallási
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nézetekt61. Hasonlóképpen van ez az elmélet területén: az Istennek, mint minden létez6
végs6 forrásnak, az ember halhatatlanságának, a világ rendjének és értelmének igenlése
- ez mind olyan igazság, amelyhez az ember eljuthat a kinyilatkoztatás fénye és hite
segítsége nélkül is.

Igy a metafizika és a természettörvény kérdése korunk kulcsproblémájává lépett elő.

A kontempláció és bölcsesség szférájában, valamint a cselekvés és alkotás terén ezek
alkotják az alapot, amelyen a kultúra leírhatatlanul összetett épülete áll, változatainak
teljes gazdagságában. Az így értelmezett filozófia (a tudomány előtti és a tudományos)
a természettörvénnyel együtt alkotja a megértés semmivel sem helyettesíthető alapját,
amelynek köszönhet6en hidakat építhetünk társadalmak, népek, kultúrák között, me
lyeket egyébként nagy különbségek választanak el egymástól. Egy olyan alapot érin
tünk itt, amely nélkül csak homokra építhetünk kultúrát.

Ez a talapzat, amely az egész emberiségé és evilági jellegű, adja a leghatékonyabb
lehetóséget arra, hogy elkezdjünk reménykedni: fölépíthetjük a megértés hídjait egyez
ségre jutni képtelen világunkban; neki köszönhetöen az emberi fül hallani, a szem pedig
látni kezd. De a filozófiának és az etikának nálunk "rossz sajtója" van. Meggyökerese
dett az a nézet, hogy a filozófia ateizmushoz vezet, szőrszálhasogatáshoz, s a termé
szetes etikát sokszor azonosítják a vallásellenes "laikus erikával". De korántsem kell
ennek így lennie. Minden attól függ, hogy milyen filozófiát vallunk magunkénak. A
teljesen realista filozófia és a természetes etika lényegüknél fogva nyitottak, s így nyi
tottak a természetfölötti, a transzcendens és vallásos perspektívák befogadására, tehát
az evangéliumi küldetés elfogadására is.

Mindenképpen félreértésról van szó, ha az emberi megértés és egyesülés bázisául az
evangélium által hirdetett értékeket és tanításokat fogadjuk el. Túlságosan gyakran
feledkezünk meg aTTÓl a bizonyos "praeparatio evangelicá"-röl, az evangéliumi felké
szülésról, valamint a "praeambula fidei" -röl, a hit előcsarnokáról. Jól kiépített termé
szetes alap nélkül az evangéliumnak még a legnagyobb igazságai és értékei is sokszor
üres térbe hullanak. Éppen ezért - az evangéliumi küldetés hatékonyságára és javára
- úgy gondolom, hogy nem a hit és az evangélium által kapott legnagyobb értékeknek,
hanem a természetes bölcsességnek és erkölcsnek kell lennie annak a kapocsnak, ami
összefogja mindazt, amit szétszóródott és különvált.

E dolog jelentósége óriási. A legszélesebb értelemben vett ökumenizmusról van itt
szó, a különbözö keresztény kul túrák egymásra találásáról, amelyeket a keresz
ténységtól eltérő elemek hatnak át. A filozófiai bölcsesség és a természettörvény itt a
legfontosabb tényezővé válik. Az emberiség szétszórattatásának és idegenségének le
küzdésére folytatott harcban az egyik legkomolyabb akadálya fideizmus. Ez a tanítás
<hallgatólagosan) tagadja a természetes rend (természet) és a természetfölötti rend (ke
gyelem) közötti határt. A fideista szerint csak a hit útján juthatunk el az Istenról szerzett
tudáshoz. Azt állítja, hogy csak a hiten alapuló erkölcsiség lehet igazi. Véleményem
szerint a fideizmus és a vele összekapcsolódott klerikalizmus bénítják meg az evangé
liumi küldetés teljes kivirágoztatását. Csak a világ egészének, értékeinek és jelentősé

gének igenlése útján érhetjük el, hogya kereszténység ma képes legyen betölteni szét
hullott világunk egyesítőjénekhatalmas szerepét. Csak ezen az úton szállhatunk szem
be korunk Bábel-tornyának szellemével.

ReimanJuditfordításai
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