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Dosyć  smutne refleksje muszą nasunąć  się Europejczykowi, gdy porównuje 

polityczne znaczenie swego kontynentu z początku obecnego stulecia, z sytuacją 

Europy końca lat 70-tych XX wieku. 

W nowe, dwudzieste stulecie Europa wchodzi jako kontynent, którego główne 

mocarstwa były, obok USA, zarazem najpotężniejszymi mocarstwami świata. 

Kolonialne imperia, przede wszystkim Anglii i Francji, ale również  Niemiec, Portugalii, 

Belgii i Włoch obejmowały olbrzymie obszary innych kontynentów, a zwłaszcza Afryki i 

Azji. W wielu formalnie niepodległych pozaeuropejskich krajach wpływy państw 

europejskich były znaczne, czasem dominujące. 

Europejska kultura podbijała świat. Historia powszechna pisana z perspektywy 

tamtej epoki, siłą rzeczy, bez względu na narodowość  i pochodzenie autorów, musiała 

być  europocentryczna. Wynikało to ze znaczenia, jakie wówczas miał nasz kontynent. 

Obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. 

Jego połowa pozostaje w politycznej, gospodarczej i ideologicznej zależności od 

Związku Radzieckiego, państwa na poły azjatyckiego, którego tradycje i historycznie 

ukształtowany tryb życia zbiorowego znajdują się pod wieloma względami w 

sprzeczności z uniwersalnymi wartościami europejskiej, łacińskiej cywilizacji. 

Zachodnia połowa europejskiego kontynentu skazana jest na korzystanie z 

protekcji amerykańskiej, bez której byłaby niemal bezbronna wobec Rosji. Zachodni 

Europejczycy myś lą jednak głównie o sobie. Na kraje i narody wschodniej części 

kontynentu patrzą jak na zupełnie inny, obcy świat, z którym nie czują większej 

solidarności, nie mówiąc o poczuciu wspólnoty. 

Łączne potencjały gospodarcze największych europejskich i światowych 

mocarstw z początku XX wieku – Anglii, Niemiec i Francji dzisiaj znacznie ustępują 

potencjałowi gospodarczemu Stanów Zjednoczonych. Po ich imperiach kolonialnych 
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nie zostało niemal ś ladu, a wpływy w dawnych koloniach systematycznie wspierane są 

przez Amerykanów, Rosjan i Chińczyków. 

Pewnie, stopa życiowa krajów zachodnioeuropejskich jest wysoka, należą one 

do najbardziej uprzemysłowionych i najbogatszych na świecie, ludziom żyje się 

wygodnie i w miarę bezpiecznie, zwłaszcza w porównaniu z tym, co dzieje się w wielu 

krajach na innych kontynentach. 

Z wielkiego politycznego znaczenia pozostało jednak niewiele. Nie miejsce tu na 

analizowanie przyczyn, które doprowadziły do tego stanu rzeczy, chociaż  z całą 

pewnością jest to temat niezwykle ważny, do którego wkrótce powrócimy. Obecnie 

jednak ograniczmy się do skonstatowania samych faktów. 

Czy jednak ich wymowa sprowadzi się do tego, że Europejczykom nie pozostaje 

nic innego, jak ogłosić  abdykację i pogodzić  się z losem, który im przypadł? Czy 

Europejczycy we wschodniej Europie mają pogodzić  się z dominacją radziecką, a 

Europejczycy w Europie zachodniej zawęzić  swe aspiracje, do bogacenia się i dalszego 

materializowania, pod ochroną amerykańskiego parasola atomowego? 

Nie, z całą pewnością tak nie można widzieć  przyszłości Europy! Narody tej 

właśnie Europy są depozytariuszami cywilizacji, która swój początek wzięła w basenie 

Morza Śródziemnego i pod przemożnym wpływem chrześcijaństwa i wynikającego zeń 

systemu wartości, w zasadniczym stopniu przyczyniła się do tworzenia tego, co wielkie 

i mądre we współczesnym świecie. 

Mimo wszelkich tragedii i zbiorowych szaleństw – takich jak nazizm – 

usiłujących przeciąć  więź  z przeszłością i zniszczyć  fundamenty naszej cywilizacji, 

poprzez wieki następował mozolny proces budowania na podłożu chrześcijaństwa 

zespołu norm i idei, który w sposób istotny wyróżniał od innych europejski krąg 

kulturowo-cywilizacyjny. Jego podstawą jest poszanowanie godności człowieka, jego 

praw i wolności, budowanie systemów politycznych i społecznych mających służyć  

człowiekowi, budowanie demokracji. 

W Europie doszło także do ukształtowania się na przestrzeni historii wielkich 

naturalnych wspólnot, w których człowiek mógł w pełni realizować  się. Tutaj powstały 

narody, nadając cywilizacji europejskiej specyficznych, niepowtarzalnych cech. To 

zadecydowało o jej różnorodności i bogactwie. Obecnie, cywilizacja europejska, 



	 	 	
zaatakowana jest w samej swej kolebce – starej łacińskiej Europie. Zmaga się z 

czerwonym, i w znacznie mniejszym stopniu z brunatnym totalitaryzmem, 

anarchizmem i zżerającą bogate społeczeństwa materializacją konsumpcyjnym stylem 

życia. Są w niej jednak wciąż  wielkie, duchowe siły mogące zapewnić  jej zwycięstwo. 

Stale zresztą podejmowane są próby służące temu celowi. Jedną z najważniejszych jest 

działanie na rzecz budowy jedności europejskiej, co może w przyszłości pozwolić , by 

Europa znowu, chociaż  na pewno w inny już  sposób, odzyskała swą dominującą pozycję 

w świecie. Zjednoczeniowe tendencje w Europie zachodniej mają oczywiście 

różnorakie źródła. Podstawowym jednak wydaje się być  świadomość  elit politycznych, 

ale również  społeczeństw zachodnioeuropejskich słabości ich państw, traktowanych 

każde z osobna, wobec supermocarstw – ZSRR i USA. 

W drugiej połowie lat czterdziestych i w latach pięćdziesiątych, obawa, by 

Europy zachodniej nie spotkał los środkowowschodniej części kontynentu, 

spowodowała, że amerykański protektorat polityczny i militarny oraz pomoc 

gospodarczą przyjmowano z radością, a nawet traktowano jak wybawienie. Z biegiem 

lat kształtowało się jednak przekonanie, że Europejczycy sami muszą przejąć  

odpowiedzialność  za swoje losy, protektorat amerykański zaczął ciążyć , a poza tym 

przestano go uważać  za dostatecznie zabezpieczający przed Rosją. 

Powoli i mozolnie zaczęto budować  jedność  zachodnioeuropejską. Sposób 

jednak w jaki to czyniono i czyni się nadal, musi wywoływać  pewne obawy. Wydaje się, 

że największy niepokój powinny budzić  trzy kwestie. 

Pierwsza z nich to zbytnio rzucająca się w oczy dominacja względów 

utylitarnych w budowie Europy. Idee mogące obudzić  społeczeństwa, dać  im nową 

perspektywę mają zdecydowanie drugorzędne znaczenie w stosunku do zwykłej, 

zimnej kalkulacji ekonomicznej i politycznej. Europejska Wspólnota Gospodarcza2 jest 

przede wszystkim niezwykle ekskluzywnym klubem bogatych państw, zazdrośnie 

strzegących swego bogactwa przed innymi, niechętnym wobec ubogich parweniuszy w 

rodzaju Grecji czy Portugalii3. 
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Obserwując jej działalność , a zwłaszcza jej kierowniczych organów w Brukseli 

można mieć  chwilami wrażenie, że budowa jedności europejskiej, zabezpieczenie się 

przed groźbą dominacji radzieckiej i emancypowanie się spod kurateli amerykańskiej 

ma głównie na celu stworzenie warunków dla jeszcze większego bogacenia się i 

korzystniejszego handlowania. 

Zdaje się potwierdzać  tę obawę stosunek do krajów i narodów europejskich, 

znajdujących się pod dominacją radziecką. Wielu entuzjastów zjednoczonej Europy 

ogranicza jej zasięg do granicy Łaby. Ci Europejczycy traktują drugą połowę 

kontynentu jako wewnętrzną sprawę ZSRR, dla nich Europa to RFN, Benelux, Francja, 

Włochy, Skandynawia, może kraje Półwyspu Pirenejskiego, ale nigdy Polska, 

Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, nie mówiąc o Litwie, Łotwie czy Estonii. Oczywiście, 

czym innym są idee, a czym innym moż liwość  ich realizacji. Idee jednak powstałe na 

rzeczywistych, trwałych wartościach są potrzebne i nie dadzą się zastąpić  

technokratycznym pragmatyzmem. 

Innym niebezpieczeństwem, zagrażającym przyszłości  konstrukcji europejskiej 

jest skłonność  do szukania rozwiązań ponadnarodowych. Tendencje unifikacyjne, 

przechodzące do porządku dziennego nad specyfiką przyszłych narodowych wspólnot, 

dążenie do budowy patriotyzmu europejskiego poprzez osłabienie, a czasem 

zanegowanie patriotyzmów narodowych, nazywanych nacjonalizmami. Tendencjom 

tym przeciwstawił się generał de Gaulle4, ostrzega przed nimi również  obecny papież  

Jan Paweł II, który w przemówieniu wygłoszonym 23 IV 1979 r. do przedstawicieli 

Prezydium Parlamentu Europy stwierdził, m.in.: 

„Instytucje muszą służyć  człowiekowi, a nie na odwrót. Instytucje same nigdy nie 

stworzą Europy, uczynią to ludzie”. 

„…ludzie należą do narodów, która mają swoją historię, swoje tradycje, swoje 

prawa, a zwłaszcza swoje prawo do suwerennej identyczności…, a więc ich 

stowarzyszenie nigdy nie powinno prowadzić  do zatracenia tych wartości, przeciwnie, 

powinno przyczynić  się do uwydatnienia praw i obowiązków każdego narodu, pod 

względem ich suwerenności, i w ten sposób osiągnąć  głębszą harmonię”. 
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Być  może w sferze gospodarczej i znaczenia politycznego centralizacja i 

unifikacja Europy zachodniej byłaby korzystniejsza i stworzyłaby potencjał, z którym 

wszyscy „możni tego świata” musieliby się liczyć . 

Jednak straty duchowe, kulturowe z tego wynikające z całą pewnością 

zakwestionowałaby sens tego działania. 

Proces budowy jedności europejskiej musi się odbywać  przy pełnym 

poszanowaniu identyczności i suwerenności narodowej, musi być  procesem 

systematycznego zbliżania się i współpracy narodów, w oparciu nie tylko o doraźne 

cele polityczne i ekonomiczne, ale również  i przede wszystkim te same wartości i idee. 

Niezbędnym jego warunkiem są prawa każdego narodu do życia w niepodległym, 

suwerennym państwie. Oczywiście ten cel stoi niemal przed wszystkimi narodami 

Europy Środkowowschodniej, w tym również  i narodem polskim.  

Z tego prawa żaden naród nie może zrezygnować , ani na stałe, ani czasowo. 

Musiałoby to oznaczać  jego duchową śmierć . 


