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UCHODŹCY: OBOWIĄZEK I SZANSA

Do obecnego numeru „Zoomu” zamierzałem napisać o wystawie, która w kapitalnym 

skrócie pokazuje drogę twórczą dwojga lubelskich artystów: Zofii Kopel-Szulc i Henryka 

Szulca. Bardzo podoba mi się ich grafika i chętnie bym powiedział dlaczego, ale skoro 

felieton jest raz na miesiąc, jego temat ma prawo się zmienić pod wpływem aktualnych 

wydarzeń. Tematem numer jeden stali się uchodźcy. Polskie reakcje pokazują, że jesteśmy 

społeczeństwem na rozdrożu, jakby dwoma różnymi narodami, jedni okazują solidarność, inni

niebywałą ksenofobię, którą teraz nazywa się hejtem. Pojawia się nie tylko niepokojące 

pytanie o los uchodźców z krajów pogrążonych wojną, ale również pytanie o moralne oblicze 

Polaków.       

Głos papieża Franciszka i polskich biskupów spotyka się z wrażliwością mniej więcej 

połowy naszych rodaków, którzy gotowi są przyjąć uchodźców. Jest to olbrzymi społeczny 

potencjał. Nie wszyscy, na szczęście, myślimy, że najbliższa ciału jest własna koszula. Bywa 

przecież tak, że trzeba ją ściągnąć i dać temu, kto w tej chwili bardziej jej potrzebuje. Dziwi, 

że to, co moralnie bezdyskusyjne, staje się dyskusyjne, gdy w grę wchodzi polityka i lęki. 

Może to dobra okazja, swoista szansa, aby spadły łuski z oczu tym duchownym, którzy liczą, 

że politycy uratują cywilizację chrześcijańską. Warto przypomnieć Mickiewicza, który głosił, 

że dusze ludzkie można naprawić od wewnątrz, a nie środkami politycznymi i to nazywał 

cywilizacją chrześcijańską. Polityka z powodu swej partyjności, bezwzględnego dążenia do 

władzy, rzadko się liczy z prawdziwymi wartościami, często natomiast instrumentalizuje lęki. 

Cieszę się, że tak wielu moich współbraci księży już myśli, jak zorganizować w swych

parafiach przyjęcie uchodźców. Już szuka się lokali, zbiera pieniądze. A co najważniejsze, 

wyzbywamy się lęku. Jest to wielka szansa na przeżycie solidarności w dobru, takiego 

doświadczenia nie mieliśmy w wymiarze zbiorowym już od kilku dekad od stanu wojennego. 

W ostatnich latach organizowaliśmy się częściej przeciwko komuś, a nie na rzecz kogoś! 

Przeczytałem w lokalnej gazecie, że jeden z księży w Lublinie deklaruje gotowość przyjęcia 

uchodźców, prosi natomiast o anonimowość w obawie przed opinią środowiska. Przybycie 

uchodźców może przemienić naszą mentalność i przestaniemy się bać sami siebie. Nigdy nie 



jest tak, że trzeba tylko coś dać, lecz jeszcze więcej - i to nieoczekiwanie - możemy sami 

otrzymać.

Żyjemy doprawdy w świecie wielkiego zamętu kulturowego. Najbardziej w szerzenie 

obaw przed imigrantami z krajów muzułmańskich angażują się katoliccy publicyści i politycy.

Mają rację, gdy mówią, że w Europie wzrasta liczba muzułmanów, ale wizja podboju Europy 

nie musi się wcale sprawdzić. Trzeba zdecydowanie pracować na rzecz wzajemnego respektu 

chrześcijan i muzułmanów, a także oczekiwać respektu dla ludzi religijnych ze strony tych, 

którzy wybrali laicki styl życia. W Europie jest miejsce dla wszystkich, o ile nie będziemy 

uprawiać narracji nieuniknionego konfliktu. Utopia? Raczej obowiązek i szansa. Być może 

imigranci zasilą ekonomicznie Europę, choć teraz będzie to nas trochę kosztować, ale na 

pewno przyjazne ich przyjęcie bardziej przybliża niż oddala wizję Europy jako miejsca, w 

którym religia nie rodzi przemocy. Franciszkowa idea przyjęcia rodzin muzułmańskich do 

parafii pozwala zobaczyć innego z bliska. Przecież to rewolucja w świecie rządzącym się 

stereotypami. 
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