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Przedstawiamy Państwu wywiad z Pawłem Glińskim, współzałoŜycielem
serwisu apostazja pl. Wywiad przeprowadziła Magdalena Majchrzak.
M.M: -Dlaczego postanowiłeś dokonać aktu apostazji?
P.G.: -O apostazji dowiedziałem się z telewizji. Do tamtej pory nie wiedziałem, Ŝe
z kościoła moŜna odejść. Decyzję rozwaŜałem jeszcze kilka miesięcy i w końcu
zdecydowałem się na ten krok. Jako osoba, która nie zgadza się z naukami
kościoła juŜ na poziomie fundamentalnym, otwarcie go krytykuje itp., czułem się
hipokrytą jednocześnie do niego naleŜąc. C hciałem być uczciwy, głównie
względem siebie. Apostazja była w moim przypadku formalnym potwierdzeniem
mojego wieloletniego podejścia do Ŝycia.
W jakimś stopniu wpływ na decyzję miał fakt oburzenia na wpływ kościoła na Ŝycie społecznopolityczne, którego koronnym argumentem było powoływanie się na reprezentację niemalŜe całego
narodu. To było swoiste „nie! Za mnie mówić nie będziecie!”
M.M: -Jak zareagowała rodzina, bliscy? Nie było reakcji oburzenia?
P.G.: Rodzice bardzo pozytywnie, okazało się, Ŝe zgadzamy się w podejściu do tych spraw.
Dziadkowie na początku podeszli do tego z pewną rezerwą, martwili się nawet czy nie zapisałem się
do jakieś sekty (choć w moim mniemaniu ja się właśnie z sekty wypisałem), jednak po
wytłumaczeniu im o co chodzi uspokoili się i przeszli nad tym do porządku dziennego.
M.M: -Czy apostatom trudno jest Ŝyć w religijnym społeczeństwie?
P.G.: DuŜe miasta są dosyć pluralistyczne, gorzej jest w małych miejscowościach, tym bardzie na
wsi. Tam proboszcz nadal jest osobą niemalŜe centralną, a ostracyzm społeczny zawsze jest
większy. Jednak sytuacja nie zawsze jest taka zła. Małymi krokami nasze społeczeństwo idzie do
przodu. C oraz częściej spotykamy się ze zrozumieniem, czy chociaŜby uszanowaniem takiej decyzji.
M.M: -Kiedy narodził się pomysł załoŜenia serwisu apostazja pl?
P.G.: Serwis Apostazja.pl powstał 5 lat temu. ZałoŜył go Jarosław Milewczyk po tym jak sam
szukając informacji na temat apostazji nie mógł ich znaleźć. Pojedyncze zdania były porozsiewane po
całym interenecie. W załoŜeniu nasz serwis miał być taką „szufladą”, którą zawsze moŜna otworzyć i
znaleźć wszystkie potrzebne informacje.
M.M: -Czym dla Ciebie jest apostazja? Dlaczego tak istotne było dla Ciebie wypisanie się
z Kościoła. Czy niełatwiej byłoby po prostu pozostać w rejestrach kościelnych, ale
przestać praktykować?
P.G.: W tym roku na Zjeździe mieliśmy księgę pamiątkową, pamiętam jeden wpis „Apostazja to
powiew świeŜego powietrza”. Bardzo mi się podoba i chyba faktycznie tak to odbieram. Pamiętam, Ŝe
gdy skończyłem procedurę poczułem się naprawdę wolny. Było to dla mnie waŜne, bo tak jak
pisałem nie chciałem być hipokrytą, chciałem, Ŝyć w zgodzie z własnym sumieniem. Oczywiście, Ŝe
łatwiej jest po prostu przestać chodzić - tak robi większość. Ktoś z naszych forumowiczów uŜył, moŜe
trochę brutalnego, ale trafnego porównania - za komuny teŜ było łatwiej z legitymacją partyjną, ale
nie zawsze łatwiej oznacza lepiej. Poza tym pamiętajmy o osobach, które dokonują apostazji, aby
przejść do innego związku wyznaniowego.
M.M: -Co zyskujemy przez apostazję? Nie jest to tylko akt czysto formalny?
P.G.: -Oczywiście, Ŝe jest to w teorii akt czysto formalny. Jednak dla wielu osób jest postrzegany
przez pryzmat wyzwolenia się z czegoś co zostało im narzucone i co w pewien sposób im ciąŜy.
Dopóki procedura apostazji jest obwarowana tyloma utrudnieniami i ludzie czują, Ŝe muszą o
apostazję walczyć, dopóty nie będzie to dla nich tylko formalność.
Paweł Gliński ma
25 lat, od urodzenia mieszka w Gdyni. W 2008 roku dołączył do zespołu
Apostazja.pl. Organizator
Ogólnopolskich Zjazdów Apostatów,
współautor listy świadków
(www.swiadkowie.apostazja.pl), listu do papieŜa (www.list.apostazja.pl), autor listu do RPO w sprawie
procedury apostazji. Równorzędnie działa w Polskim Stowarzyszeniu Racjonalistów. Obecnie pełni
funkcję wiceprezesa Zarządu oraz przewodniczącego oddziału Trójmiasto. Jest takŜe mistrzem
ceremonii humanistycznych.
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