
W centrum uwagi

Bo˝e Wielki! Bàdê pochwalony, i˝ dozwa-
lasz nam uczestniczyç w tych wspania∏ych
dniach Warszawy i Polski. Wspania∏ych –
przez cud braterstwa. Jak˝e˝ zjednoczeni
jesteÊmy w tych chwilach, ile˝ wzajemnej
˝yczliwoÊci, przyjaêni, mi∏oÊci widzimy 
naoko∏o. Meldunki nap∏ywajàce ze wszyst-
kich dzielnic miasta stwierdzajà jedno-
myÊlnie, i˝ ˝o∏nierze Armii Krajowej obda-
rzani sà nieustannie ˝ywnoÊcià i odzie˝à,
˝e sà najgoÊcinniej podejmowani w polskich
domach, ˝e wszystkie polskie serca stojà
dla nich otworem (...). Otwórzcie wszyscy
szeroko oczy i spójrzcie na ulice, place 
i podwórza Warszawy. To lud polski chwyci∏
za broƒ. Proletariusze i ludzie maj´tni, rze-
mieÊlnicy, inteligenci i mieszczanie, a nade
wszystko Êwiat robotniczy i m∏odzie˝ wszyst-
kich warstw, m∏odzie˝, o której nie mo˝na
myÊleç bez g∏´bszego wzruszenia. Warszaw-
skie dziewcz´ta wchodzà w tych dniach do
historii, warszawscy ch∏opcy stajà si´ godni
swych najdzielniejszych ojców z najwspa-
nialszych, zwyci´skich pól. Warszawski
bruk i warszawskie powietrze ma w sobie
niekiedy coÊ, co czyni ˝ycie wielkim. Cu-
downe miasto!

Biuletyn Informacyjny z Powstania

Warszawskiego nr 33; 08.1944 r.
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5 paêdziernika 2004 r. w Komisji WolnoÊci

Obywatelskich, SprawiedliwoÊci i Spraw We-

wn´trznych Parlamentu Europejskiego odby∏o

si´ przes∏uchanie Rocco Buttiglionego jako

kandydata na stanowisko unijnego komisarza

ds. polityki wewn´trznej. Fragmenty tego

przes∏uchania drukujemy poni˝ej. Poczàtkowo

wydawa∏o si´, ˝e atak na Buttiglionego jest

wy∏àcznie wynikiem politycznej kalkulacji so-

cjalistów i libera∏ów, którzy postanowili obaliç

komisj´ Jose Barroso, uwa˝ajàc, ˝e jest on zbyt

proamerykaƒski, zbyt konserwatywny, za ma∏o

germano-frankoƒski. Buttiglione mia∏ byç jedy-

nie pretekstem. Podczas przes∏uchania Butti-

glionego szybko okaza∏o si´ jednak, ˝e poli-

tyczna kalkulacja przeradza si´ w kolejnà od-

s∏on´ antychrzeÊcijaƒskiej ofensywy, którà

Êrodowiska lewicowe i liberalne w Unii Euro-

pejskiej prowadzà z coraz wi´kszà determinacjà

i pewnoÊcià siebie. Buttiglione sta∏ si´ ofiarà tej

wojny, chocia˝ jego poglàdy trudno doprawdy

uznaç za radykalne. Okaza∏o si´ jednoczeÊnie,

˝e polityka ust´pstw prowadzona przez cz´Êç

europejskiej chadecji oÊmiela lewic´ do coraz

bardziej agresywnych dzia∏aƒ. Dlatego na spra-

w´ Buttiglionego nale˝y spojrzeç nie tylko jako

na etap konfrontacji nast´pujàcy po sporze

wokó∏ preambu∏y do Traktatu Konstytucyjnego,

lecz równie˝ jako skutek chadeckiej strategii

unikania konfliktu za wszelkà cen´. Jest jednak

jeszcze jeden aspekt ca∏ej sprawy, który sk∏oni∏

redakcj´ Teologii Politycznej do opublikowa-

nia fragmentów zapisu przes∏uchania. Chodzi

o sposób, w jaki media wypacza∏y sens wypo-

wiedzi Buttiglionego. Przytaczanie ich w wer-

sjach ca∏kowicie odbiegajàcych od prawdy sta-

nowi∏o w ostatnim czasie norm´. Relacjono-

wany w nieco histerycznym tonie dramat mia∏

czytelnie rozpisane role: z jednej strony fun-

damentalista Buttiglione, z drugiej niez∏omni

stra˝nicy wolnoÊci, tropiciele zabobonu i dys-

kryminacji. Po lekturze zapisu przes∏uchania

trudno uniknàç pytania, czy przyczynà ca∏ej

sprawy jest zacietrzewienie i z∏a wola, igno-

rancja, czy mo˝e po prostu umys∏owa oci´˝a-

∏oÊç? Odpowiedê nie jest bez znaczenia. Spra-

wa pokazuje bowiem, ˝e dla ludzi o pewnych

poglàdach mo˝e nie byç miejsca w Europie.

Teologia Polityczna 2/2004–2005
W centrum uwagi
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Rugowanie za chrzeÊcijaƒskie poglàdy mo˝e

okazaç si´ groênym precedensem. Przeczytajcie

Paƒstwo poni˝szy tekst bardzo uwa˝nie. JeÊli

poglàdy przes∏uchiwanego nie wydadzà si´

Wam szokujàce, niebezpieczne czy straszne –

to nale˝y przypuÊciç, ˝e Nowy Duch Dziejów

mo˝e wyrzuciç Was za burt´.  

Osoby dramatu

Jean-Louis Bourlanges, Francuz, Grupa Poro-

zumienia Libera∏ów i Demokratów na rzecz

Europy, jako przewodniczàcy Komisji WolnoÊci

Obywatelskich, SprawiedliwoÊci i Spraw We-

wn´trznych jest osobà, która odpowiada za prze-

bieg przes∏uchania Buttiglionego w Komisji 

z 5 paêdziernika 2004 r. 

Sophia in’t Velde, Holenderka, Grupa Poro-

zumienia Libera∏ów i Demokratów na rzecz

Europy, aktywistka na rzecz równouprawnie-

nia kobiet oraz Êrodowisk homoseksualnych.

Michael Cashman, Brytyjczyk, Grupa Socjali-

styczna w Parlamencie Europejskim, aktywista

gayowski. Odegra∏ kluczowà rol´ w przes∏ucha-

niach Buttiglionego, stawiajàc tez´, ˝e nawet

jeÊli oddzieliç kwesti´ sumienia od sankcji

prawno-karnych, to osoba o okreÊlonych po-

glàdach nie mo˝e pe∏niç funkcji komisarza.

Kathalijne Maria Buitenweg, Holenderka,

Grupa Zielonych.

Alexander Nuno Alvaro, Niemiec, Grupa Poro-

zumienia Libera∏ów i Demokratów na rzecz

Europy.

Magda Kosane Kovacs, W´gierka, Grupa Socja-

listyczna w Parlamencie Europejskim, postko-

munistka. 

Bogdan P´k, Polak, Grupa Parlamentarna 

Niepodleg∏oÊç i Demokracja.

Alexander Nuno Alvaro: (33:00)

Minuta to za ma∏o, ˝eby dowiedzieç si´ o Paƒ-

skiej pracy i stanowisku: ogólne wra˝enie, prio-

rytety? Sposób wprowadzania nowych zasad?

W jakich okolicznoÊciach rozwa˝a∏by Pan rezy-

gnacj´? Jakie czynniki bierze Pan pod uwag´,

podejmujàc decyzje, i w jaki sposób Pana bliski

zwiàzek ze Stanami Zjednoczonymi i Watyka-

nem wp∏ywa na podejmowane decyzje? 

Rocco Buttiglione:

Priorytet: konsolidacja najwa˝niejszych zadaƒ

komisji, tak wi´c ciàg∏a wspó∏praca z Parla-

mentem Europejskim. Pierwszy prior ytet.

Wszystko inne zale˝y od tego. 

Zrezygnowaç: jeÊli Pan Prezydent Barroso wy-

maga∏by tego w interesie europejskiej sprawy,

zrobi∏bym to natychmiast. Jestem przyjacielem

Stanów Zjednoczonych, ale nie jestem Amery-

kaninem i miewa∏em odmienne poglàdy, tak

jak wszyscy Europejczycy. Musimy wspó∏pra-

cowaç z USA. Wierz´, ˝e Europa musi byç

spo∏eczeƒstwem transatlantyckim, jednak

muszà istnieç dwa filary, jednym z nich po-

winna byç Europa. Musimy byç przygotowani

na wspó∏prac´ z Amerykà na równych zasa-

dach oraz musimy byç wspó∏odpowiedzialni

za przysz∏oÊç ludzkoÊci. W sprawie Watykanu:

nie jest tajemnicà, ˝e jestem katolikiem, ale

to nie ma nic wspólnego z Watykanem, tylko

z mojà wiarà, moimi osobistymi przekonaniami.

Uwa˝am, ˝e mo˝na byç dobrym katolikiem 

i jednoczeÊnie dobrym Europejczykiem. Inaczej

do wielkich Europejczyków nie mogliby si´

zaliczaç zarówno Adenauer, jak i de Gasperi,

Schuman czy Helmut Kohl.

Kathalijne Maria Buitenweg: (36:30)

Panie Buttiglione, niektóre Paƒskie opinie sà

sprzeczne z prawem europejskim, np. zabro-

niona jest dyskryminacja w zwiàzku z orientacjà

seksualnà, tymczasem Pan stwierdzi∏, ˝e homo-

seksualizm jest grzechem i oznakà moralnego

nieporzàdku. Chcia∏abym dowiedzieç si´ od Pa-

na, w jaki sposób chce Pan walczyç o te poglàdy,

i prosz´ podaç konkretny przyk∏ad tego, jak

zamierza Pan pozostaç obiektywny?

Neutralność komisji i radykalizm Buttiglionego
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Rocco Buttiglione:

Przypomn´ starego i byç mo˝e dla niektórych

znanego filozofa, pewnego Emmanuela Kanta

z Koenigsbergu, który dokona∏ wyraênego roz-

dzielenia moralnoÊci i prawa. Wiele zachowaƒ

mo˝e byç uwa˝anych za niemoralne, jednak

nie powinny one byç zabronione. Zajmujàc si´

politykà, nie zrzekamy si´ prawa do w∏asnych

przekonaƒ. Mog´ myÊleç, ˝e homoseksualizm

jest grzechem, lecz to nie ma wp∏ywu na poli-

tyk´, chyba ˝e stwierdz´, ˝e homoseksualizm

jest przest´pstwem. Tak samo Pani mo˝e my-

Êleç, ˝e jestem grzesznikiem w wi´kszoÊci

aspektów ˝ycia i to nie ma wp∏ywu na nasze

relacje jako obywateli. Tak wi´c powiedzia∏bym,

˝e to nieadekwatne podejÊcie do problemu uda-

waç, ˝e wszyscy zgadzajà si´ na polu moral-

noÊci. Mo˝na stworzyç spo∏eczeƒstwo, nawet

jeÊli co do pewnych kwestii moralnych mamy

odmienne zdanie. Chodzi raczej o niedyskry-

minowanie. Paƒstwo nie ma prawa wtykaç nosa

w te sprawy i nikt nie mo˝e byç dyskrymino-

wany na podstawie orientacji seksualnej. Tak

jest w Karcie Praw Podstawowych, tak jest 

w konstytucji, a ja przysi´ga∏em tej konstytucji

broniç.

Bogdan P´k: (1:06:30)

Dzi´kuj´, Panie Przewodniczàcy, i mam nadzie-

j´, ˝e b´dzie to odtàd normalne dla tej komsji.

Moje pierwsze pytanie jest ∏atwe i przyjemne:

czy uwa˝a Pan, ˝e ma∏˝eƒstwo jest zwiàzkiem

mi´dzy m´˝czyznà i kobietà, czy czymÊ innym?

Drugie pytanie: Europa jest budowana w zgodzie

z konstytucjà, która zosta∏a przeforsowana przez

mniejszoÊç. Czy jest to trwa∏a podstawa dla Eu-

ropy, czy mo˝e potrzebujemy czegoÊ bardziej

ponadczasowego?

Rocco Buttiglione: 

Na poczàtku musz´ wyraziç radoÊç z tego, ˝e

zabrzmia∏ tu, w Parlamencie Europejskim, pol-

ski j´zyk. By∏o to marzeniem ca∏ego polskiego

pokolenia walczàcego o wolnoÊç i o Europ´.

Mia∏em zaszczyt kontaktowaç si´ z tym poko-

leniem i cieszy mnie to, ˝e s∏ysz´ polski g∏os

w tym parlamencie. Moja opinia na temat

ma∏˝eƒstwa jest znana. S∏owo ma∏˝eƒstwo

pochodzi z ∏aciƒskiego matrimonium, co

oznacza opiek´ nad matkà, tak wi´c rodzina

istnieje po to, by kobiety mog∏y mieç dzieci

przy zapewnionej ochronie m´˝czyzny, który

otacza je opiekà. Tej tradycyjnej wizji ma∏-

˝eƒstwa b´d´ broni∏. Nie sàdz´, by by∏o to

istotne na tym forum, poniewa˝ definicja

ma∏˝eƒstwa nale˝y do kompetencji paƒstw

cz∏onkowskich. Moje takie czy inne zdanie

nie ma w praktyce znaczenia. Nawiasem

mówiàc, jest to poglàd zaakceptowany w 22

na 25 paƒstw cz∏onkowskich. Nie ma to zna-

czenia dla unii, nie powinno to byç istotne

dla unii, jest to sprawa paƒstw cz∏onkowskich

i musi takà pozostaç w myÊl zasady subsy-

diarnoÊci. Jest to temat do filozoficznej, a nie

politycznej dyskusji.

JeÊli chodzi o konstytucj´, myÊl´, ˝e jest oparta

na prawach cz∏owieka. MyÊl´ tak˝e, ˝e jest

zgodna z najlepszà europejskà tradycjà. Nie

uwa˝am, ˝e zdradza ona europejskie tradycje.

Istnieje ciàg∏a linia od Sokratesa do chrzeÊci-

jaƒstwa, do oÊwiecenia, prowadzàca do punktu,

w którym obecnie jesteÊmy.

Michael Cashman: (1:16)

Musz´ powiedzieç, ˝e Pana opinie na temat

homoseksualizmu g∏´boko mnie martwià, lecz

nie oceniajmy Pana s∏ów, lecz czyny. Powiedzia∏

Pan wczeÊniej pani Buitenweg, ˝e paƒstwo

nie ma prawa wtràcaç si´ w sprawy zwiàzane

z orientacjà seksualnà. Jak wi´c mo˝e uspra-

wiedliwiç Pan swoje dzia∏ania majàce na celu

stworzenie poprawki do karty praw, która by

wykluczy∏a orientacj´ seksualnà z zagadnieƒ

obj´tych niedyskryminacjà?

Rocco Buttiglione:

To poprawka, która stwierdza, ˝e definiujàc

zasad´ braku dyskryminacji, mo˝na wyod-

r´bniç ograniczonà liczb´ sytuacji, których

ona nie dotyczy. To prawo jest tak rozleg∏e,

˝e powinno odnosiç si´ do wielu ró˝nych

wypadków, ale nie uwa˝a∏em, aby wzmianka

o homoseksualistach w szczególnoÊci coÊ tu

wzmacnia∏a. Temat ten zosta∏ ju˝ zamkni´ty.

Nie wàtpi´, ˝e gdyby Pan sam pisa∏ konstytucj´,
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by∏aby to inna konstytucja lub inna karta praw.

Gdybym ja pisa∏ kart´ praw lub konstytucj´,

napisa∏bym inaczej. Ale to jest konstytucja, któ-

rà pisaliÊmy razem, i to jest konstytucja, która

nas razem ∏àczy, i to jest konstytucja i karta

praw, z którymi jestem gotowy ˝yç i ich broniç. 

Michael Cashman: (1:18) – dodatkowe pyta-

nie – dodatkowy czas (30’)...

Jest to niezmiernie wa˝ne, poniewa˝ musimy

oceniaç Pana po Pana czynach. Powiedzia∏

Pan, ˝e uwa˝a, i˝ z jednej strony paƒstwo nie

powinno interweniowaç na podstawie braku

dyskryminacji homoseksualistów. Ale jednocze-

Ênie wykluczy∏ Pan ten w∏aÊnie obszar. Tak wi´c

mamy kart´ praw, której Pan nie popiera.

Rocco Buttiglione:

Z ca∏à stanowczoÊcià zaprzeczam. Jasno

stwierdzi∏em, ˝e t´ kart´ stworzyliÊmy razem

i b´d´ tej karty broni∏. Co do powodów wpro-

wadzenia tej poprawki, ju˝ to wyjaÊnia∏em.

Mo˝e Pan si´ z tym zgadzaç lub nie, lecz moja

odpowiedê by∏a jasna.

Sophia in’t Velde: (01:32:00)

Nie interesuje nas tylko to, czy b´dzie Pan

odpowiednim komisarzem, lecz równie˝, czy

jest Pan kompetentny w swojej dziedzinie.

Wyrazi∏ Pan pewne komentarze na temat kobiet

i homoseksualistów, wyrazi∏ Pan swoje w∏asne

poglàdy, które – stwierdzi∏ Pan – nie b´dà

mia∏y wp∏ywu na Pana dzia∏alnoÊç politycznà.

Jestem wi´c niezmiernie zaskoczona, ˝e by∏ Pan

wspó∏twórcà pewnych praw, lub odmówi∏ Pan

podpisania pewnych punktów prawnych we

W∏oszech, które Panu nie odpowiada∏y. Nie

mo˝e Pan powiedzieç, ˝e podstawowe prawa

konstytucyjne b´dà nas odpowiednio chroni∏y.

To nie wystarczy. Jako komisarz musi Pan byç

aktywny, musi Pan dà˝yç do stworzenia odpo-

wiedniej podstawy prawnej. Czy na nast´pnych

5 lat ma Pan szczegó∏owe plany wzmocnienia

roli kobiet i ochrony homoseksualistów?

ChcielibyÊmy przekonaç si´, czy b´dzie to 5 lat

post´pu, czy 5 lat impasu.

Rocco Buttiglione:

Jestem przeciwny dyskryminacji, uwa˝am, ˝e

wszyscy ludzie muszà cieszyç si´ tymi samymi

prawami, w tym homoseksualiÊci, heteroseksu-

aliÊci i wszyscy inni. JeÊli istnieje coÊ jeszcze.

Jestem zaanga˝owany w ochron´ praw

wszystkich obywateli Europy, w tym prawo

do niedyskr yminacji. Chce Pani, bym by∏

aktywny, nie jestem pewien, czy Panià dobrze

rozumiem. MyÊl´, ˝e prawa homoseksualistów

powinny byç bronione na tej samej zasadzie,

co prawa wszystkich obywateli Europy. JeÊli

sà szczególne problemy dotyczàce homosek-

sualistów, jestem gotowy je rozwa˝yç. Na

przyk∏ad jeÊli Pani mi powie, ˝e istnieje

nasilenie przemocy przeciwko homoseksu-

alistom, jestem gotowy rozwa˝yç powstanie

legislacji w celu ochrony przed takà prze-

mocà, by zagwarantowaç prawo do równoÊci.

Ale nie popieram poglàdu, ˝e homoseksualiÊci

sà odr´bnà grupà, i ˝e trzeba im zapewniç innà

ochron´ praw ni˝ wszystkim obywatelom eu-

ropejskim. Tak wi´c jestem aktywny na rzecz

obywateli europejskich.

Sprawa kobiet jest nieco innego rodzaju. MyÊl´,

˝e powinniÊmy mieç konkretne projekty doty-

czàce kobiet. Martwi mnie fakt, ˝e w Europie

rodzi si´ za ma∏o dzieci. Jest to jeden z wi´k-

szych problemów Europy i trzeba go rozwiàzaç.

Wszyscy powinniÊmy spojrzeç na warunki, 

w jakich ˝yjà kobiety w naszych czasach, ko-

biety, które nie otrzymujà wystarczajàcego

wsparcia. To temat, który ch´tnie porusz´.

Jean-Louis Bourlanges:

Dzi´kuj´. Mówi∏ Pan o ochronie praw homo-

seksualistów i wyrazi∏ Pan swoje poglàdy na ten

temat. Co Pan mo˝e powiedzieç na temat zacho-

waƒ, którym jest Pan przeciwny?

Rocco Buttiglione: 

Broni∏bym karty, to jest zasady niedyskrymi-

nowania, to znaczy, ˝e nie mo˝e byç ˝adnej

dyskryminacji w zwiàzku z orientacjà seksual-

nà, w ˝adnej dziedzinie ˝ycia. Wszyscy oby-

watele Europy powinni mieç równe prawa.
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Magda Kosane Kovacs: (1:39:00)

Europa sk∏ada si´ z wielu kultur, i to b´dzie

coraz bardziej zauwa˝alne. Chcia∏abym wie-

dzieç, czy widzi Pan moralne ró˝nice mi´dzy

ludêmi nale˝àcymi do ró˝nych religii lub mi´dzy

wierzàcymi i niewierzàcymi. JeÊli wszyscy mamy

równe prawa, to czy to znaczy, ˝e mamy prawo

do dyskryminacji, do wyra˝ania dyskryminujà-

cych opinii na temat grupy Romów lub prze-

ciwko homoseksualistom, a je˝eli nie, to jakie

kroki prawne poczyni Pan na korzyÊç tych

wszystkich grup.

Rocco Buttiglione:

Jestem chrzeÊcijaninem wyznania katolickie-

go. Zgadzam si´, ˝e stajemy si´ spo∏ecznoÊcià

o wielu kulturach. MyÊl´, ˝e powinniÊmy byç

bardzo ostro˝ni w dyskusji na temat ró˝nych

kultur.

Wielokulturowe spo∏eczeƒswo jest jak rodzina.

JeÊli dopasuje si´ kultury, które wzbogacà po-

ziom wzajemnego porozumienia, zbli˝ymy si´

do raju. W przeciwnym razie mo˝e powstaç

piek∏o. Mamy wiele przyk∏adów spo∏eczeƒstw

wielokulturowych pierwszego i drugiego rodza-

ju. Musimy wszyscy anga˝owaç si´ w two-

rzenie Europy jako spo∏ecznoÊci o ró˝nych

kulturach. To bardzo wa˝ne, by opieraç si´

na wzajemnym zrozumieniu. Ludzie nie mogà

podlegaç dyskryminacji na podstawie prze-

konaƒ religijnych. Dialog mi´dzy wyznawcami

ró˝nych religii powinien zach´caç ludzi do

wzajemnego poszanowania. Szacunek nie

oznacza, ˝e ktoÊ musi przyznawaç racj´ dru-

giej stronie lub ˝e dobro i z∏o nie istnieje.

Mo˝na myÊleç, ˝e jest ró˝nica mi´dzy do-

brem a z∏em, ˝e ktoÊ inny nie ma racji – 

i mimo wszystko dostrzegaç, ˝e jako cz∏owiek

ma on lub ona nieskoƒczonà wartoÊç i nale-

˝y si´ tej osobie nieskoƒczony szacunek. To

prawda równie˝ w sytuacjach, o których Pani

wspomnia∏a.

t∏um. Miros∏awa Partyka

Pe∏ny tekst obu przes∏uchaƒ w wersji angielskiej

znajduje si´ na stronie internetowej Teologii

Politycznej www.teologiapolityczna.pl
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