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zaPAU

Powszechne narzekanie na niski poziom polskiego 
parlamentu i na nieudolność władzy stało się już tak 
banalne, że warto wprowadzić do tej dyskusji trochę 
świeżego powietrza. Stanisław Jerzy Lec napisał kiedyś: 

Często rany nam zabliźni
widok jak się błaźnią bliźni. 

Aby więc uchronić Szanownych Czytelników „PAUzy” 
przed głęboką depresją, zebrałem poniżej kilka – podobno 
autentycznych – wypowiedzi i anegdot o parlamentach 
i rządach krajów, gdzie tradycja demokratyczna jest 
znacznie dłuższa i lepiej ugruntowana niż u nas.

*

Simon Cameron, polityk amerykański (1799–1889): – 
Uczciwy polityk to taki, który raz kupiony, nie zawiedzie.

Anonimowy sędzia w Nowym Jorku (1866): — Gdy 
trwa sesja parlamentu, życie, wolność i majątek każdego 
człowieka są zagrożone.

Notatka na przygotowanym tekście przemówienia pew-
nego brytyjskiego ministra, którą ten – przez pomyłkę 
– przeczytał głośno w czasie sesji Izby Lordów: – To 
zgniły argument, ale będzie wystarczający dla Ich Wy-
sokości Lordów w gorące letnie popołudnie.

Winston S. Churchill: – Błędem jest sądzić, że świat po-
wstał w momencie objęcia władzy przez jakąś partię. 
Świat istnieje od bardzo dawna.

Mario Cuomo, gubernator stanu Nowy Jork: – Kampania 
wyborcza to poezja. Rządy to proza.

Abba Eban: – Historia uczy nas, że ludzie i narody za-
chowują się rozsądnie dopiero po wyczerpaniu wszyst-
kich innych możliwości. 

David Glencross, dyrektor BBC: – To mało prawdopo-
dobne, aby rząd sięgał po rewolwer, gdy słyszy słowo 
„kultura”. Sięga raczej po słownik. 

William Hazlitt, angielski pisarz (1778–1830): – Naj-
ostrzejszy test odwagi, jaki mogę sobie wyobrazić, to 
powiedzieć prawdę w Izbie Gmin. 

Henry Kissinger: – Sprawy nielegalne realizujemy na-
tychmiast; sprzeczne z konstytucją wymagają nieco więcej 
czasu. 

Henry Kissinger: – Dziewięćdziesiąt procent polityków 
psuje opinię pozostałym dziesięciu procentom. 

D. Lloyd George: – Jeżeli chcesz odnieść sukces  
w polityce, musisz skutecznie kontrolować swoje sumienie. 

Marszałek Bernard L. Montgomery: – Wojna to gra 
bardzo brutalna. Ale polityka jest gorsza. 

Reinhold Niebuhr, amerykański teolog: – Zdolność 
człowieka do sprawiedliwości czyni demokrację MOŻLIWĄ, 
ale skłonność człowieka do niesprawiedliwości czyni ją 
KONIECZNĄ.

Matthew Parris, dziennikarz angielski: – Bycie posłem 
karmi twoją próżność, ale głodzi szacunek dla samego 
siebie.

George B. Shaw (1856–1950) w Major Barbara: – Ten 
człowiek nie wie nic, a myśli, że wie wszystko. To pro-
gnozuje błyskotliwą karierę polityczną.

Zapytano pewnego razu księdza Edwarda Hale 
(1822–1909), kapelana Senatu USA, czy modli się za 
senatorów. Odpowiedział: Nie, ja patrzę na senatorów  
i modlę się za nasz kraj. 

*
Reverend Hale wypowiedział te słowa pod koniec 

dziewiętnastego wieku. Jak widać, modlił się skutecznie, 
bo Stany Zjednoczone przetrwały w dobrym zdrowiu do 
dziś. 

Pewno i my damy radę.
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Czy ksiądz modli się za senatorów?

www.pauza.krakow.pl
mailto:pauza@pau.krakow.pl

