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Pamięć i tożsamość, rozdz. Powrót do Europy?
Bardzo aktualnym zagadnieniem jest odniesienie Polski do nowej Europy. Można
się pytać, jakie tradycje wiążą Polskę ze współczesną Europą Zachodnią. Czy
mogą zrodzić się problemy na skutek niedawnego włączenia jej w organizmy
europejskie? Jak Ojciec Święty widzi miejsce i rolę Polski w Europie?
Po upadku komunizmu w Polsce zaczęto lansować tezę o konieczności
powrotu do Europy. Oczywiście, były uzasadnione racje, które przemawiały na
rzecz takiego postawienia kwestii. Niewątpliwie bowiem system totalitarny
narzucony ze Wschodu oddzielał nas od Europy. Tak zwana „żelazna kurtyna”
była tego wymownym symbolem. Równocześnie jednak, z innego punktu
widzenia, teza o „powrocie do Europy” nie wydawała się poprawna, również
w stosunku do ostatniego okresu naszej historii. Chociaż bowiem politycznie
zostaliśmy oddzieleni od reszty kontynentu, to przecież Polacy nie szczędzili
w tych latach wysiłku, aby wnieść własny wkład w tworzenie nowej Europy. Jak
nie wspomnieć w tym kontekście o heroicznej walce z nazistowskim agresorem
w roku 1939, a także powstania, jakim w 1944 roku Warszawa zareagowała na
horror okupacji. Znaczący był potem rozwój „Solidarności”, który doprowadził
do upadku systemu totalitarnego na Wschodzie - nie tylko w Polsce, ale
i w krajach sąsiednich. Trudno więc zgodzić się bez uściśleń z tezą, według
której Polska „musiała wracać do Europy”. Polska już była w Europie, skoro
aktywnie uczestniczyła w jej tworzeniu. Mówiłem o tym na wielu miejscach
podczas moich podróży do Polski. Mówiłem o tym przy różnych okazjach,
w pewnym sensie protestując przeciw krzywdzie, jaką się wyrządza Polsce
i Polakom poprzez fałszywie rozumianą tezę o „powrocie” do Europy.
Ten protest skłania mnie do spojrzenia na dzieje Polski i zapytania, jaki
był wkład narodu w formowanie tak zwanego ducha europejskiego. Sięgając
w daleką przeszłość, można powiedzieć, że to współtworzenie zaczęło się już od
chrztu Polski, a zwłaszcza od Zjazdu Gnieźnieńskiego w roku 1000. Przyjmując
chrzest z pobratymczych Czech, pierwsi władcy Polski piastowskiej tworzyli tym
miejscu Europy strukturę państwową, która pomimo swoich historycznych
słabości zdołała przetrwać napór z Zachodu (niemiecki Drang nach Osten).
Żyjące na ziemiach na zachód od Polski plemiona słowiańskie uległy tej presji.

Polska zaś była zdolna przeciwstawić się i stała się wręcz bastionem dla różnych
zewnętrznych naporów.
My, Polacy, współtworzyliśmy zatem Europę, uczestniczyliśmy
w rozwoju historii naszego kontynentu, broniąc go również zbrojnie. Wystarczy
przypomnieć choćby bitwę pod Legnicą (1241 r.), gdzie Polska zatrzymała
najazd Mongołów na Europę. A co powiedzieć o całej sprawie krzyżackiej, która
znalazła swój rezonans na Soborze w Konstancji (1414-1418)? Jednakże wkład
Polski nie miał wyłącznie charakteru militarnego. Również na płaszczyźnie
kultury Polska wniosła własny wkład w tworzenie Europy. Bardzo często w tym
wymiarze przypomina się zasługi szkoły w Salamance, a zwłaszcza
hiszpańskiego dominikanina Francisca de Vitorii (1492-1546) w opracowywaniu
prawa międzynarodowego. Słusznie. Nie można jednak zapominać, że dużo
wcześniej Paweł Włodkowic (1370-1435) głosił te same zasady, jako fundament
uporządkowanego współżycia narodów. Nie nawracanie mieczem, ale
przekonywanie - Plus ratio quam vis - to złota zasada Uniwersytetu
Jagiellońskiego, który dla kultury europejskiej miał olbrzymie zasługi. Na tym
uniwersytecie wykładali wybitni uczeni, na przykład Mateusz z Krakowa (1330-1410) czy Mikołaj Kopernik (1473-1543). Trudno tu nie przypomnieć jeszcze
jednego faktu historycznego: w okresie kiedy Europa Zachodnia pogrążała się
w wojnach religijnych po reformacji, którym usiłowano zapobiegać, przyjmując
niesłuszną zasadę: Cuius regio eius religio, ostatni z Jagiellonów, Zygmunt
August stwierdzał uroczyście; „Nie jestem królem waszych sumień”. Istotnie, nie
było w Polsce wojen religijnych. Była natomiast tendencja ku porozumieniom
i uniom: z jednej strony, w polityce, unia z Litwą, a z drugiej, w życiu
kościelnym, unia brzeska zawarta pod koniec XVI wieku pomiędzy Kościołem
katolickim a chrześcijanami wschodniego obrządku. Chociaż o tym wszystkim
bardzo mało się wie na Zachodzie, nie można nie uznawać istotnego wkładu
Polski w kształtowanie chrześcijańskiego ducha Europy Dzięki temu właśnie
wiek XVI słusznie jest nazywany „złotym wiekiem” Polski. Wiek XVII
natomiast, zwłaszcza druga jego część, odsłania pewne znamiona kryzysu
zarówno w polityce – wewnętrznej i międzynarodowej – jak też w życiu
religijnym. Z tego punktu widzenia obrona Jasnej Góry w 1655 roku ma nie tylko
charakter pewnego cudu historycznego, ale także może być interpretowana jako
ostrzeżenie na przyszłość w sensie wezwania do baczności wobec zagrożenia,
które pochodziło z Zachodu zdominowanego zasadą cuius regio eius religio,

a także ze Wschodu, gdzie coraz bardziej umacniała się wszechwładza carów.
W świetle tych wydarzeń można by powiedzieć, że jeżeli Polacy zawinili
w czymś wobec Europy i ducha europejskiego, to zawinili przez to, że pozwolili
zniszczyć wspaniałe dziedzictwo XV i XVI stulecia.
Wiek XVIII jest okresem wielkiego upadku. Polacy pozwolili zniszczyć
dziedzictwo Jagiellonów, Stefana Batorego i Jana III Sobieskiego, Nie można
zapomnieć o tym, że jeszcze pod koniec XVII wieku właśnie Jan III Sobieski
ocalił Europę przed zagrożeniem otomańskim w bitwie pod Wiedniem (1683).
To było zwycięstwo, które oddaliło od Europy niebezpieczeństwo na długi czas.
W pewnym sensie powtórzyło się pod Wiedniem to, co wydarzyło się w XIII
wieku pod Legnicą. W XVIII wieku Polacy zawinili tym, że nie ustrzegli
dziedzictwa, którego ostatnim obrońcą był zwycięzca spod Wiednia. Wiadomo,
że powierzenie narodu królom z dynastii saskiej dokonało się pod presją
zewnętrzną, zwłaszcza Rosji, która dążyła do zniszczenia nie tylko
Rzeczypospolitej, ale także tych wartości, których była ona wyrazem. Polacy
w ciągu XVIII wieku nie zdobyli się na to, aby ten proces rozkładowy
zahamować, ażeby obronić się przed niszczącym wpływem liberum veto.
Szlachta nie zdobyła się na przywrócenie praw stanu trzeciego, a przede
wszystkim praw wielkich rzesz chłopów polskich przez uwłaszczenie ich
i uczynienie obywatelami współodpowiedzialnymi za Rzeczpospolitą. To są
starodawne winy społeczeństwa szlacheckiego, a zwłaszcza znacznej części
arystokracji, dygnitarzy państwowych i niestety także niektórych dygnitarzy
kościelnych.
W tym wielkim rachunku sumienia z naszego wkładu do Europy trzeba
więc w szczególny sposób zatrzymać się na historii wieku XVIII. Pozwoli nam to
z jednej strony zdać sobie sprawę, jak rozległy jest bilans win i zaniedbań,
z drugiej jednak – uświadomić sobie to wszystko, co w wieku XVIII było
początkiem odnowy. Jak nie wspomnieć na przykład Komisji Edukacji
Narodowej, pierwszych prób zbrojnego oporu wobec zaborców, a przede
wszystkim wielkiego dzieła Sejmu Czteroletniego? Szala win i zaniedbań była
jednak przeważająca i dlatego Polska upadła. Jednakże upadając, zabrała ze sobą
w testamencie to wszystko, co miało się stać zaczynem odbudowy jej
niepodległości, a także jej późniejszego wkładu w budowę Europy. Ten następny
etap miał się jednak rozpocząć dopiero po upadku XIX-wiecznych systemów
i tak zwanego Świętego Przymierza.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska mogła znowu
aktywnie uczestniczyć w współtworzeniu Europy Dzięki niektórym politykom,
a także wybitnym ekonomistom było możliwe osiągnięcie w krótkim czasie
wielkich rezultatów. Wprawdzie na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii,
patrzono na Polskę z powątpiewaniem, jednak naród z roku na rok stawał się
coraz bardziej godnym zaufania partnerem w powojennej Europie. Był to także
partner odważny, co stało się jasne w roku 1939: kiedy demokracje zachodnie
łudziły się, że mogą coś uzyskać, paktując z Hitlerem, Polska zdobyła się na
stawienie czoła wojnie, która z punktu widzenia sił militarnych i technicznych
była bardzo nierówna. Władze polskie uznały, że w tym momencie było to
nieodzowne, ażeby obronić przyszłość Europy i europejskości.
Kiedy wieczorem 16 października 1978 roku stanąłem po raz pierwszy
na balkonie Bazyliki św. Piotra, aby pozdrowić rzymian i pielgrzymów
zgromadzonych na placu w oczekiwaniu na wynik konklawe, powiedziałem, że
przychodzę z „dalekiego kraju”. W gruncie rzeczy ta odległość w sensie
geograficznym nie była tak wielka. Samoloty pokonywały ją zaledwie w dwie
godziny. Mówiąc o dalekości, miałem na myśli istniejącą jeszcze w tamtym
momencie „żelazną kurtynę”. Papież, który przychodził spoza „żelaznej
kurtyny”, w prawdziwym sensie tego słowa przychodził z daleka, chociaż
w rzeczywistości przychodził z samego centrum Europy. Przecież geograficzne
centrum Europy znajduje się właśnie na terenie Polski.
W latach istnienia „żelaznej kurtyny” zapomniano o Europie Środkowej.
Stosowano dość mechanicznie podział na Zachód i Wschód, uznając Berlin,
stolicę Niemiec, za miasto-symbol, przynależące jedną swą częścią do Niemiec
Federalnych, a drugą do Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
W rzeczywistości ten podział był całkowicie sztuczny. Służył celom politycznym
i militarnym. Wyznaczał granice dwóch bloków, ale nie liczył się z historią
ludów. Polakom trudno było przyjąć do wiadomości, że należą do Wschodu,
zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż właśnie w tych latach granice Polski zostały
przesunięte na Zachód. Przypuszczam, że tak samo trudno było to zaakceptować
Czechom, Słowa kom czy Węgrom, a także Litwinom, Łotyszom czy
Estończykom.
Z tego punktu widzenia powołanie papieża z Polski, z Krakowa, mogło
mieć wymowę niejako symboliczną. Nie było to jedynie powołanie konkretnego
człowieka, ale całego Kościoła, z którym był on związany od urodzenia;

pośrednio było to także powołanie narodu, do którego należał. Zdaje mi się, że tę
sprawę szczególnie jasno widział i wyraził kard. Stefan Wyszyński. Osobiście
byłem zawsze przekonany, że wybór Polaka na papieża tłumaczył się tym, czego
Prymas Tysiąclecia wraz z Episkopatem i Kościołem polskim potrafili dokonać
w warunkach ograniczeń, ucisku i prześladowań, jakim byli poddani w tamtych
trudnych latach.
Chrystus powiedział kiedyś do Apostołów, posyłając ich na krańce ziemi:
„Będziecie mi świadkami” (Dz 1, 8). Wszyscy chrześcijanie są wezwani do
świadczenia o Chrystusie. W szczególny sposób są do tego powołani pasterze
Kościoła. Powołując na Stolicę Rzymską kardynała z Polski, konklawe dokonało
znaczącego wyboru: tak jak gdyby zażądało świadectwa Kościoła, z którego ten
kardynał przychodził - jakby go zażądało dla dobra Kościoła powszechnego.
W każdym razie wybór ten miał dla Europy i dla świata szczególną wymowę. Do
tradycji bowiem należało, od prawie pięciu wieków, że rzymską Stolicę św.
Piotra przejmowali kardynałowie włoscy Wybór Polaka nie mógł nie oznaczać
jakiegoś przełomu. Świadczył o tym, że konklawe, idąc za wskazaniami Soboru,
starało się odczytywać „znaki czasu” i w ich świetle kształtować swoje decyzje.
W tym kontekście można by się także zastanawiać nad wkładem Europy
Środkowo-Wschodniej w tworzenie się dziś Europy najbardziej znaczącym
wkładem, jaki narody tego regionu mogą zaoferować, jest obrona własnej
tożsamości. Narody Europy Środkowo-Wschodniej pomimo wszystkich
przeobrażeń narzuconych przez dyktaturę komunistyczną zachowały swoją
tożsamość, a poniekąd nawet ją umocniły. Walka o tożsamość narodową była dla
nich walką o przetrwanie. Dzisiaj obie części Europy -zachodnia i wschodnia –
ponownie się zbliżają. To zjawisko, samo w sobie jak najbardziej pozytywne, nie
jest pozbawione ryzyka. Wydaje mi się, że podstawowym zagrożeniem dla
Europy Wschodniej jest jakieś przyćmienie własnej tożsamości. W okresie
samoobrony przed totalitaryzmem marksistowskim ta część Europy przebyła
drogę duchowego dojrzewania, dzięki czemu pewne istotne dla życia ludzkiego
wartości mniej się tam zdewaluowały niż na Zachodzie. Tam żywe jest jeszcze
na przykład przekonanie, iż to Bóg jest najwyższym gwarantem godności
człowieka i jego praw. Na czym wobec tego polega ryzyko? Polega ono na
bezkrytycznym uleganiu wpływom negatywnych wzorców kulturowych
rozpowszechnionych na Zachodzie. Dla Europy Środkowo-Wschodniej, w której
tendencje te mogą jawić się jako rodzaj „promocji kulturowej”, jest to dzisiaj

jedno z najpoważniejszych wyzwań. Myślę, iż właśnie z tego punktu widzenia
toczy się tutaj jakieś wielkie duchowe zmaganie, od którego zależeć będzie
oblicze Europy tworzące się na początku tego tysiąclecia.
W roku 1994 odbyło się w Castel Gandolfo sympozjum na temat
tożsamości europejskich społeczeństw (Identity in Change). Pytanie, wokół
którego toczyła się debata, dotyczyło zmian, jakie wydarzenia XX wieku
wprowadziły w świadomości tożsamości europejskiej i tożsamości narodowej
w kontekście nowoczesnej cywilizacji. Na początku sympozjum Paul Ricoeur
mówił o znaczeniu pamięci i zapominania, jako dwóch przeciwstawnych sil
działających w historii człowieka i społeczeństw. Pamięć jest tą siłą, która tworzy
tożsamość istnień ludzkich, zarówno na płaszczyźnie osobowej, jak i zbiorowej.
Przez pamięć bowiem w psychice osoby tworzy się poniekąd i krystalizuje
poczucie tożsamości.
Pośród wielu interesujących stwierdzeń, które wówczas usłyszałem,
jedno szczególnie mnie uderzyło. Chrystus znał to prawo pamięci i w momencie
kluczowym swego posłannictwa do niego się odwołał. Kiedy ustanawiał
Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, powiedział: „To czyńcie na moją
pamiątkę” (Hoc facite in meam commemorationem: Łk 22, 19). Pamiątka mówi
o pamięci. Tak więc Kościół jest poniekąd żywą „pamięcią” Chrystusa:
Chrystusowego misterium, Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, Jego Ciała
i Krwi. Tę „pamięć” realizuje się poprzez Eucharystię. Wynika stąd, że
chrześcijanie, celebrując Eucharystię, to jest przywołując na „pamięć” swego
Pana, nieustannie odkrywają swoją tożsamość. Eucharystia wyraża coś
najgłębszego, a zarazem najbardziej uniwersalnego – świadczy o przebóstwieniu
człowieka i nowego stworzenia w Chrystusie. Mówi o odkupieniu świata. Ale ta
pamięć odkupienia i przebóstwienia człowieka, tak bardzo dogłębna
i uniwersalna, jest równocześnie źródłem wielu innych wymiarów pamięci
człowieka i ludzkich wspólnot. Pozwala ona człowiekowi rozumieć siebie
w jakimś najgłębszym zakorzenieniu, a zarazem w ostatecznej perspektywie
swego człowieczeństwa. Pozwala ona również rozumieć różne wspólnoty,
w których kształtują się jego dzieje: rodzinę, ród i naród. Pozwala też wnikać
w dzieje języka i kultury, w dzieje wszystkiego, co jest prawdziwe, dobre
i piękne.

