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ODKRYWANIE GRANIC EUROPY

w dziejach poszczeg6lnychludzi, rodzin, wsp6lnot czy spoleczefstw mozna napotkai wydarzenia, kt6re s4 dla nich przelomowe, jak powiada wsp6lczesny mysliciel - ,,zaloLycielskie". wrazz kaZdym takim wydarzeniem mamy
do czynienia z czyms nowym, czegoprzedtem nie bylo i co sprawia, Le od tej
pory na wszystko patrzymy w nowym swietle. Dla rodziny wydarzeniem tego
rodzaju jest poczgcie i narodziny dziecka. MgLczyzna i kobieta, kt6rzy do tej
pory byli jedynie mgzem i 2on4, staj4 sig od tej pory matk4 i ojcem; patrzqna
dzieje swojego ?yciaprzezpryzmat tego wlasnie faktu, jakim bylo przyjscie na
Swiatich dziecka.Zycie dziel4odt4d na ,,przed" i ,,po" tym wydarzeniu; nadaje
ono znaczenie ich Zyci:u,w jakiS spos6b je definiuje.
Podobnie dzieje sig w Zyciu narodu. I chociaZ w historii wszelkich zbiorowosci trudniej wskazai na to jedno wydarzenie, kt6re dla ich los6w mialo
okazac sig decyduj4ce, to jednak, gdy patrzymy w przeszlo66na dzieje narodu
polskiego i pytamy o jego to2samo(6, myslimy najczgsciej o Gnieznie i o dacie
966 roku. czy w dziejach Europy - tego subkontynentu niezbyt rozleglego,
mieszcz4cegojednak wiele narod6w o zbli2onych kulturach i jgzykach oraz
wsp6lnej religii - moZna wskazai takie szczeg6lnewydarzenie, decyduj4ce o jej
to2samosci?wydarzenie,bezkt6rego Europa nie bylaby sob4, choi pozostawalaby tym samym kontynentem?
Poczqtki dziej6w Europy gin4 glgboko w przeszlosci,a ich wielow4tkowoSi
sprawia,2e wskazanietakiego wydarzenia wydaje sig trudne. Byc,moile udalo
sig to jednak autorowi Dziej6w Apostolskich. Jakie to wydarzenie i w kt6rym
miejscu Sw.Lukasz je opisal? Oto ono: podczas drugiej wyprawy misyjnej 6w.
Pawla, w Azji Mniejszej, pewnej nocy ,,mial Pawel widzenie: jakis Macedoriczykstan4lprzed nim i blagal go: <<Przeprawsig do Macedonii i pom62 nam!>>
zaraz po tym widzeniu staralismy sig wyruszyi do Macedonii w przekonaniu,
2e B69 nas wezwal, abySmygtosili im Ewangelig" (Dz 16, 9-10).
C62 wydarzylo sig owej nocy? Niewiele - Pawel si9 modlil. Co wydarzylo
sig po tej modlitwie? Pawel przeprawil sig przez morze, z Azji Mniejszej do
Macedonii. Popatrzmy na mapg. Gdzie le2y Macedonia? - Na Balkanach.
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Ewangelia, Dobra Nowina o odkupieniu czlowiekaprzez Boga byla gloszona
Europie pocz4wszyod P6twyspu Balkariskiego.
CzyL dzieje Europy nie dziel4 sig na dwie epoki: uprzed" i ,,Po" tej nocy?
Czy nie dziel4 sig na okres przed modlitw4 Pawla - i po modlitwie Pawla?
Noc modlitwy Sw.Pawla prowadzi nas, Europejczyk6w, do dw6ch innych
nocy,z powodu kt6rych i dzigki kt6rym Pawel w og6le m6gl sig modlii. Jest to
najpierw noc betlejemska, noc Boga-Czlowieka, a po niej Wielka Noc, noc
Odkupienia. W blasku wydarzeir, kt6re sig dokonaly poSr6d tych trzech nocy, spr6bujmy spojrzed na dzieje Europy. 54 to dzieje czlowieka w Europie, bo
wydarzenia tych nocy m6wi4 nam o czlowieku. M6wi4 o niezwyktym uto2samieniu sig Boga z kaildym czlowiekiem. Z powodu czlowieka 869 stal sig
Czlowiekiemiza czlowieka te?B6g-Czlowiek oddal swe Zycie. ,,Tak bowiem
B69 umilowal Swiat, 2e Syna swego Jednorodzonego dal, aby ka2dy, kto
w Niego wierzy, nie zgin4l, ale mial 2ycie wieczne" (J 3,16) - w ten spos6b
podczas dlugiej nocnej rozmowy sam Jezus Chrystus wyjaSnial 2ydowskiemu
uczonemu Nikodemowi istotg Daru Ojca. Zrozumial i Pawel - r6wnie2 Zydowski uczony - 2e cholby byl jednym jedynym grzesznikiem na calej ziem|B,69,
Jezus Chrystus, oddalby swoje 2ycie za niego. Dlatego wiedzial te2,2e ieileli
wzywa go jeden tylko Macedoriczyk, to musi zmienil wszystkie swoje dotychczasowe plany i spieszyd na pomoc tym, do kt6rych 6w Macedoirczyk go
wzywal, nios4c im ten sam Dar Ojca, o kt6rym Chrystus m6wil Nikodemowi. Odkrycie bezcennej wartoSci,jedynoSci ka2dego czlowieka bylo tu zatazem
odkryciem Europy.
,,Pawle, <przyjdl do Macedonii i pom62 nam!>>Czy w dzisiejszej Europie
slychai jeszczeto wolanie o pomoc, o duchowy chleb i o Swiatlo w poszukiwaniu tego, co istotne, o czyst4wodg prawdy i sprawiedliwoSci? Czy2 wolanie to
i <sytoSci>wiema calkiem zamilkn46 wobec pozornej <<samowystarczalnoSci>
lu dzisiejszychEuropejczyk6w,sklonnych Zye hk,jakby B69 nie istnial?" (Jan
Pawel II, Przem6wienie w Spirze,4 maja 1987r.).
Wolanie Macedoriczyka w imieniu mieszkaric6w Europy i odpowiedZ Sw.
Pawla bywaty w ci4gu dziej6w Starego Kontynentu wielokrotnie zagltxzane.
,,Nie trzeba nam pomocy! JesteSmy <syci> i <<samowystarczalni>!" coraz
czgsciej styszeli i slysz4w Europie c|kt6rzy wcielaj4c w swoje Zycie tajemnica
Chrystusa ,,poslanego", stali sig nastgpcami Pawla z Tarsu. Religia, owszem tak, ale jedynie ,,w obrgbie samegorozumu". CzyLto nie w imig tak pojgtego
rozumu protestowali przeciwko temu, co im glosil 5w Pawel, Grecy na atefskim Areopagu? P62niej, na innych areopagach, mialo sig to juZ tylko powtarzai: ,,Posluchamycig o tym innym razem" (Dz 17,32).
Powr66my jeszcze na chwilg do tego pierwszego, atefskiego Areopagu.
JeLeli Ateiczycy zaprotestowali w imig rozumu (zattwaLmy,w kt6rym dokla-
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dnie momencie: ,,Gdy ustyszelio zmartwychwstaniu..."Dz 17,32), to w imig
czegoprzekonywal ich Pawel? Czy nie zdawal sig m6wii on i jego towarzysze:
,,To wam oznajmiamy,co bylo od pocz4tku,co6my uslyszeli
o Slowie
Zycia,co u,jrzeliSmy wlasnymi oczami,na co patrzyliSmy
i czego
dotykaly
naszergce- bo 2ycie obj awito sig.MySmyje widzieli,o nim
Swiadczymyi glosimy wam Zycie wieczne" (l J,1.-2;podkr. C.R.). CzyL i pawel
- w Sladza{w. Janem - nie wystgpowalw imig rozumu? CzyL nie przekonywal
Atericzyk6w o zgodnoSci- a wigc i prawdziwo6ci - tego, co twierdzil,
ztym, co stwi erdzal jako fakt: Verbum caro factum est.Bylby nierozumny przeael, gdyby zaptzeczal temu, co widzial, czegodoSwiadczal- co wlaSnie
stwierdzil jako prawdg. Pawel, a wraz z nim wszyscyuczniowi e rnnaj4wszelkie
dobre racje rozumu. Domagaj4 sig, by rozum nie zdradzil sam siebie. Wpisuj4
sigprzez to w dzieje Europy, kt6re w znacznejmierze s4 dziejami odkrywania
znaczenia rozumu i znaczenia racjonalno6ci w dziejach czlowieka. Rozum,
kt6ry pozostaje w obrgbie swych wlasnych ideiiprzezto Lqda dla siebie mocy
ustanawiania fakt6w, spiera sig tu z rozumem, kt6ry respektuje fakty, kt6ry je
stwierdza, poznaje i oddaje sig w slu2bg ich wyjaSniania i otwierania im drogi
do umysl6w i serc ludzi: ,,Niekt6rzy jednak przyl4czylisig do niego i uwierzyli"
(Dz 17,34).
W ten oto spos6b,w obliczu f aktu Wcielenia,Smierci iZmartwych- wyborem
wstania, czlowiek Lyjqcy w Europie stan4l przed wyborem
sposobu mySlenia i sposobu dzialania. Nie wybra6 rozumu, kt6ry ka2e uwierzy1,w slowa Tego, kto zmartwychwstal, to zdradzil nie wiarg dopiero -lecz...
rozum w pierwszym rzgdzie.
OdwrotnoS( ,,zakladuPascala"- ,,Zyjmytak, jakby Boga nie bylo" - miala
z czasem stai sig ,,miar4" europejskoSci. W mySl tego ,,zakladrt" na terenie
pafstw Europy zbudowano i wprowadzono w 2ycie cale systemy spoleczno-polityczne i ekonomiczne.'fakile konflikty o charakterze religijnym starano
sig rozwi4zywai w ten spos6b. Pok6j w Augsburgu z 1555 roku ze swoim
,,Cuius regio eius religio" mial byd wszak rozumnym, przejSciowym kompromisem na drodze do odbudowy naruszonej jednoSci poSr6d chrzeScijan.Gdy
sto lat p62niej podpisywano w Miinster pok6j westfalski (1648), Europa byla
wykrwawionym i zrujnowanym pod wzglgdem gospodarczym i spolecznym
kontynentem. Darujmy sobie w tym miejscu opisy kolejnych ,,rozumnych"
kompromis6w - i ich konsekwencji - zawieranych w Europie przez Europejczyk6w, jakie czgstopo to, by ratowai b4dZ ustanawiad pok6j.
Wystarczy stwierdzii: oto te same Balkany, kt6re byty Swiadkiem pierwszej
ewangelizacji Europy, u progu XX wieku staly sig Swiadkiem wybuchu pierwszej wojny (wiatowej, adzi(zn6w s4 arenE tragedii, w kt6rej na naszych oczach
trac4 swoje domy, swoich bliskich i swoje wlasne 2ycie potomkowie tamtego,
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przyzywaj4cego Pawla na pomoc Macedoriczyka. Czy pozostali Europejczycy
nie slysz4 dochodz4cego stamt4d rozpaczliwego krzyku ,,Pom62cie nam!?"
Czy jednak tylko stamt4d dochodzi do nas ten krzyk? Czy nie da sig go slyszei
poSr6d ,,sytych" i ,,samowystarczalnych" spoleczeristw bogatej Europy? Czy
niekrzycz4imigranci pracuj4cy w Europie jako gastarbeiterzy, kt6rym odmawia sig prawa do nazywania jej swoj4 ojczyzn4? Czy nie krzycz4 mniejszo6ci
narodowe, kt6rym ogranicza sig dostgp do wlasnego igzyka i kultury? Czy nie
krzyczq rodziny 2yj4ce poniZej progu ub6stwa? Czy nie krzyczy bogacze,
kt6rzy nie wiedz4, co majq uczynil ze swoim ?yciem?
Kiedy jednak dochodzi nas krzyk wielu krzywdzonych i pozbawianych
praw, musimy jeszcze rozejrze| sig bacznie za tymi, kt6rzy skrzywdzeni s4
najbardziej i nie krzycz4 tylko dlatego, gdy2 nie maja jakiejkolwiek sity. Nie
ma ich poSr6d nas, w Europte/ - S4 i nie ktzycz4: nte narodzeni. Tak2e ludzie
starzy pozostawieni samym sobie, kt6rym coraz czgScieji coraz odwaZniej
proponuje sig ,,5mier6 z wyboru". Oni takZe s4 Europejczykami.
SolidarnoSd z kaildym czlowiekiem wolaj4cym - choiby (a raczei zwlaszcza),,niemymkrzykiem" - ,,Pom62mi!", jest wlaSciwymimieniem Europy.
St4d te2 istniejetylko jedna wlaSciwa granic a Europy i jedno kryterium
europejskoScijako wsp6lnego domu wszystkich jej mieszkaric6w.Wyznaczai4
z ka2dym czlowiekiem a postaw4
r6Lnicamigdzy postaw4 solidarnoSci
u n i k u wobec jego wolania. Tg granicg wskazal Europejczykom Pawel z Tarsu
odpowiadaj4c na wolanie i na potrzebg jednego z ich przedstawicieli, kt6ry
z powodu troski o jego dobro podj4l trud przeprawy przez morze.Lecz granic7
tg aktem radykalnej solidarnoScizkaildym czlowiekiem wyznaczyl na Golgocie Syn BoZy, Jezus Chrystus, oddaj4c swoje Zycie za Lycie bliZniego. Europejczykiem jesteS,je6li ,,najwigcejpomagasztemu, kt6ry najmniej mo2e".
Skoro tak, to czy postawa solidarnoSciobowi4zuje nas j e d y n i e zkaLdym
czlowiekiem w Europie? Przypomnijmy: Sw.Pawel Europejczykom j4 ukazal,
wobec wszyslecz - podkreSlmy- zobowi4zaldo niej wszystkich
t k i c h sam Chrystus Pan, umierajqc za kaLd e g o zludzi 2yi4cegogdziekolwiek w Swiecie.Czlowiekiem jeste6, jeSli ,,najwigcej pomagasz temu, kt6ry
najmniej mo2e". Czlowiekiem i Europejczykiem...
DziS, gdy Europa mieni sig by6 demokratyczn1, a paristwa europejskie to
demokratyczne pafstwa prawa, demokracjg pojmuje sig jako rz4dy wigkszoSci
przy po s z a n o w a n i u p r a w m n i e j s z o Sc i. Bior4c pod uwagg kryterium
solidarnoSci z kaLdym czlowiekiem, trzeba w tym miejscu uczyni( istotn4
praw
poprawkg: demokracja to rz4dy wigkszoSciprzy poszanowaniu
jeszcze:
wszystkich
udzial
w
rz4dach
demokracjato
kaLdego. Wigcej
w sluZbie k a|dego. Jedynie solidarnoSimo2e ocalid sens demokracji
w Europie i wraz z ni4 sam4 Europg - dla Europy i dla Swiata.
Oto zarazem Jana Pawla II wizja Europy. Europy, kt6ra odkrywa i potwierdza samq siebie, gdy slu2y autentycznemu dobru ka2dego czlowieka...
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nie tylko w Europie. Jest to bowiem Europa, kt6ra ?yjetajemnic4Chrystusa
,,poslanego"do wszystkichlud6w. To dlatego wizja Europy Jana Pawla II
wyraia sig takZew tym, 2e jest on Papie2emregularniepodejmuj4cympielgrzymkiz Rzymu- miejsca,do kt6regodotarli 5w.Piotr i Sw.Pawel- do Swiata,
i wykraczaj4cpozagraniceEuropy,przezto wlaSnieznajdujesigw jej obrgbie,
a nawet w samymjej sercu.
{<

W oddawanymobecniedo r4k Czytelnik6wnumerze,,Ethosu"przedstawiamy referaty i dyskusjez sympozjumzatytulowanego,,JanaPawlaII wizja
Europy", a zorganizowanego
w dniach 16-18maja 1994roku przez Instytut
Jana Pawla II KUL, przy udzialeMigdzynarodowejAkademii Filozoficznej
w KsigstwieLiechtenstein.Nii przyjalni i wsp6lpracyod dlu2szegojuZ czasu
l4czyLublin z KsigstwemLiechtenstein,jednymz najmniejszychparistwEuropy. Jest to pafstwo, kt6re w 1945roku opieraj4csig naciskomwielkich mocarstwudzielilo schronieniagrupie Lolnierzy- Kozak6w doriskich- uchodz4cych przed zemstqStalina.Tym aktem KsigstwoLiechtenstein,i jego wladca
ksi429FranciszekJ6zef, wyprzedzlloresztgEuropy i Swiatao cal4 epokg epokg podzialu wptyw6w wedlug argumentu pochodz4cegoz przemocyzwracajqcsig r6wnocze(nieku duchowym 2r6dlom Europy. DziS Liechtenstein, opr6cz tego,ze jest nowoczesnym,
wysokorozwinigtympafstwem,jest
takZe miejscem spotkar{ i kontakt6w filozof6w z r62nych czgSciEuropy
i Swiata,kt6rych jednoczy wsp6lna mySl: Diligere omnem veritatem et in
omnibus.PoniewaZprzekraczaona granicewszelkichkraj6w i kontynent6w,
zgromadzilate2wLublinie uczonychz Europy i z Ameryki P6lnocnej,kt6rzy
przezl<tlkadni w,,MieScieUnii" wsp6lniezastanawialisig nad istot4 i znaczeniem dziedzictwaStaregoKontynentu dla wsp6lczesnego
Swiata.
Materialy ze wspomnianegowy2ej sympozjumpoprzedzonezostalynapisanymw 1978roku na zam6wieniewloskiegomiesigcznika
,,Vitae pensiero"
esejemkard. Karola Wojtyty Gdzie znajdujesig granicaEuropy?,publikowanym w jgzyku polskim po raz pierwszyw tym numerze,,Ethosu".Redakcja
,,Ethosu" jest przekonana,2e warto go dziSprzypomnie6jako Swiadectwo
tamtego czasu.Czy tylko tamtego?Diagnozyw nim postawiones4 aktualne
takLe i dziSw Europie - jak zwyklo sig m6wi6 - po przelomie, a obecny
pontyfikat jego Autora stanowi czytelnewypelnieniezawartegow tym Swiadectwie przeslania.Jak to jest moZliwe?- MoLe wlaSnieobecnypontyfikat
odkrywa Europie tajemnicgtego pierwszegoprawdziwegodla niej przelomu,
kt6ry dokonal sig blisko dwa tysi4celat temu, gdzie(;migdzyAzj4 Mniejsz4
a Macedoni4...
C.R.

