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spraw jednostkowych i osobistych, nadal była cenzurowana. Dla uczciwych 
lektura książki stała się okazją do refl eksji nad sobą, do zdania sobie sprawy, jak 
dla każdego osobiście zakończyła się konfrontacja z ideologią mającą za wroga 
wszystko, co normalne i wartościowe. W przejmującym obrazie zła, wyrządza-
nego przez swoich pozostających na usługach obcych, wiele jest świadectw na 
miarę Tomasza More’a; przecież jeszcze dzisiaj zmuszeni jesteśmy przywracać 
o nich pamięć, jak w przypadku ekshumacji na „Łączce” na Cmentarzu Powąz-
kowskim... Nie każde „nie” kończyło się aż tak tragicznie, co nie znaczy, że 
jakiekolwiek pozostało bezbolesne dla tych, którzy się na nie zdobyli...

Po raz trzeci opowiadanie o niepokornym, ale wiernym wartościom kancle-
rzu Anglii pojawiło się w roku ofi cjalnego zniesienia stanu wojennego, i to po raz 
drugi w piśmie swojego debiutu3. Drukowane było bez komentarza – jakikolwiek 
uczciwy komentarz był wtedy jeszcze niemożliwy. Czytelnikom musiały wystar-
czyć, podobnie jak w przypadku dwu wcześniejszych publikacji, okoliczności 
historyczne i sam fakt wyboru miejsca przedruku. W ten sposób po raz kolejny 
postać wybitnego polityka i myśliciela, który wyżej cenił prawdę i wierność 
niż własne życie, pojawiała się przed oczami tych, którzy doświadczyli właśnie 
kolejnej batalii o Polskę. I znowu – w kolejnym już pokoleniu – wszyscy ci, 
którzy poczuwali się do obowiązku troski o ojczyznę i wiarę, otrzymywali wzór  
rachunku sumienia z postępowania w ostatnich latach.

Czy w obecnej sytuacji postawa Tomasza More’a jest już tylko historycz-
nym świadectwem  i niczym więcej? Nikt przecież nie wymaga od nas dzisiaj 
postępowania aż tak radykalnego, na jakie zdobył się więzień Henryka VIII. 
Ale czyż nie jest raczej tak, że w każdej epoce świat wymaga od każdego z nas 
świadectwa? Że nie powinna nas zmylić „miękkość” warunków, w jakich my 
sami dokonujemy dziś wyborów, a nawet społeczne przyzwolenie na coś, co 
do niedawna uznawane było za niegodne? Że sytuacje różnią się przedmiotem 
decyzji i drastycznością okoliczności, ale że tak naprawdę chodzi w nich za-
wsze o to samo? O to, by wytrwać i umieć pokazać, że jest coś ponad interesem 
własnym i najbliższych, także ponad najwyższymi godnościami i zaszczytami 
– ponad prawem stanowionym przez ludzi, ponad własnym życiem nawet. Tak, 
według skali obowiązków, jakie wynikają z naszej pozycji w społeczeństwie, 
ale i według naszej świadomości prawdy i dobra, jeżeli nadejdzie moment, gdy 
będziemy musieli w zgodzie z naszym sumieniem upominać się o „więcej”. To 
właśnie na niezbywalną godność sumienia jako przesłankę aktualności historii 
sprzed wieków wskazywał Jan Paweł II w roku 2000, ogłaszając Tomasza 
More’a patronem polityków i rządzących4. 

3  Zob. t a ż, Sir Tomasz More odmawia, „Znak” 35(1983), nr 7(344), s. 1043-1064.
4  Zob. J a n  P a w e ł  II, List apostolski „motu proprio” o ogłoszeniu św. Tomasza Morusa 
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Myśląc Ojczyzna...




