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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Czegoś tu nie rozumiem 

Polka, która ratując życie skakała z okna palącego się domu mówi gazecie "The 
Sun”: "Anglia jest chora. Podpalili mój dom nie myśląc o mieszkańcach. Było 
im wszystko jedno czy zginę. Byli jak zwierzęta”. Brytyjski premier Cameron 
podziela tę opinię. Wściekły i przerażony tym, co działo się w Londynie i paru 
innych miastach mówi, że "społeczeństwo jest zniszczone”. 

Anglia jest chora, a jej społeczeństwo zniszczone? Mocne słowa. 

Tym, którzy mają krótką pamięć spieszę z pomocą. Nie raz, nie dwa i nie trzy razy płonęły ulice Aten. 
Gdy tłum koktajlami Mołotowa podpalił bank siedemnastu pracownikom udało się uciec. Spłonęły 
żywcem tylko trzy osoby. 

W 2005 roku podobne scenariusze we Francji trwały ponad dwa tygodnie. Amerykańskie media pisały, 
że we Francji istnieje "groźba wojny domowej”. Tzw. młodzi podłożyli ogień m.in. pod przedszkole, 
synagogę i komisariat policji. Spalili też 3 szkoły i tysiące samochodów. To wtedy Nicolas Sarkozy 
obiecał, że "karcherem wyczyści francuskie miasta z szumowin”. Sarkozy wygrał wybory. A w 
ubiegłym roku we Francji zamieszki powtarzały się w lipcu, w październiku i w listopadzie. Obojętnie, 
czy pretekstem był rządowy zamiar podniesienia wieku emerytalnego z 60 do 62 lat, czy przegrany 
mecz Algierii z USA, efekt był identyczny: spalone domy i samochody, zrabowane sklepy… Teraz 
podpalacze samochodów terroryzują Berlin. Angela Merkel mówiła w czwartek, że "wandale z zimną 
krwią narażają ludzkie życie; podpalają nawet wózki dziecięce”. 

Gdy w Berlinie kanclerz Niemiec wyrażała swe oburzenie, w Hiszpanii policja zatrzymywała 
demonstrujących przeciw wizycie papieża. Kilka tysięcy manifestantów z wezwania "Europy Laickiej” 
nie zadowoliło się bowiem skandowaniem antypapieskich haseł w stylu "Lepszy jamnik od owczarka 
niemieckiego”. Okazało się, że w Hiszpanii narodowość może być obelgą. Niektórzy poszli dalej: 
rzucali butelkami i napastowali pielgrzymów. Byli ranni. 

Protestować przeciw wizycie papieża Benedykta XVI przyszli też porządni obywatele przekonani, że 
Hiszpanii nie stać na ponoszenie kosztów związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży. Tak 
naprawdę myślą. A raczej powtarzają, nie myśląc. Bo dlaczego nikt nie protestuje przeciw kibicom 
przybywającym na olimpiadę czy mundial. Przeciwnie: państwa i miasta wydają miliony zabiegając o 
przywilej goszczenia setek tysięcy kibiców. Tak samo w przypadku koncertów i festiwali. 

Czegoś tu nie rozumiem. 

Na Światowe Dni Młodzieży przyjechało do Madrytu niemal milion młodych. Hiszpanie im darmochy 
nie fundują. Ci młodzi gdzieś śpią, coś jedzą i całkiem sporo kupują. Madryt dał im zniżki na bilety 
komunikacji miejskiej i przenośne toalety. Jak na potencjał promocyjny "imprezy” kosztowało to 
grosze. Bo niemały rachunek za akcje policyjne wystawić trzeba "antypapistom” a nie papieżowi. A 
jednak stary człowiek manifestujący przeciw obecności młodych katolików pytał oskarżycielsko: "Co ci 
młodzi ludzie dają swojemu krajowi?”. Odpowiem, że dają niemało. Dają quasi pewność, że nie będą 
podpalać miast ani rabować sklepów. Kto tego nie rozumie, ten kiep. 

 


