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EUROPA I CHRZEŚCIJAŃSTWO
(W ykład w C hrześcijańskiej Akadem ii Teologicznej w W arszawie)
(22 sierpnia 2003 r.)

Wasza Em inencjo, W ielce B łogosławiony M etropolito W arszawski
i całej Polski Sawo, Ekscelencje, Świątobliwi Arcypasterze, M agnificen
cjo Rektorze, Szanow ne Grono Profesorów, Drodzy Studenci!
Z głębi serca dziękuję Senatowi Chrześcijańskiej Akadem ii Teolo
gicznej w W arszawie za jednogłośne podjęcie decyzji o przyznaniu mi
zaszczytnego tytułu doktora honoris causa tutejszej uczelni. Przyjm uję
to jako uznanie dla N ajśw iętszego K ościoła Greckiego, którego m iłość
do narodu polskiego nie podlega najm niejszej w ątpliwości.
Em inencjo, M agnificencjo Ks. Rektorze, Szanowni Państwo, U m i
łowani Studenci!
Polska, podobnie jak i Grecja, należy do krajów członkow skich w iel
kiej rodziny Zjednoczonej Europy. I tak, jak Państwu wiadom o, obecnie
toczy się szereg dyskusji nad zatw ierdzeniem jej statutu. Tematy debat
dotyczą tego, jakie będą kom petencje organów ustaw odaw czych Unii
Europejskiej, jaki będzie jej wizerunek oraz jakie kom petencje krajów
członkow skich przejdą do centrali adm inistracyjnej w Brukseli. Jednak
nas, nie tylko członków Unii Europejskiej, ale rów nież i chrześcijan, naj
bardziej interesuje to, w jaki sposób ukształtuje się ten duchow y obszar,
w którym będziem y żyć? Czy będzie on m iejscem ateizmu, gdzie po
w stanie dom niem ane „neutralne państw o religijne”? Czy zapom nim y
o naszej kulturowej i duchowej przeszłości? Czy przyjm iem y pew ien m o
del globalizacji, który będzie pasow ał do innych środowisk, ale na pew 
no nie do europejskiej tożsam ości kulturowej?
N iech mi będzie wolno podzielić się z Państw em kilkom a refleksja
mi na ten temat. Po pierw sze chodzi tutaj o am nezję, do której chcą nas
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niektórzy zm usić w zw iązku z naszym i kulturowym i i chrześcijańskim i
korzeniam i. W iadom ym jest, jak wiele starań uczyniono, aby w Pream 
bule do Konstytucji Europejskiej naw iązano do Chrześcijaństw a jako je d 
nego z fundamentów cywilizacji europejskiej. Chociaż do tej kwestii wrócę
nieco później, m ogę od razu pow iedzieć, że to co dla Państwa, a także dla
mojej skromnej osoby, w ydaw ałoby się być rzeczą oczywistą, zostało
odrzucone przez większość osób przybyłych na zgrom adzenie europej
skie. W tym m iejscu, my chrześcijanie pow inniśm y poddać sam ych sie
bie krytyce i przyznać się do naszej winy, pytając o to, w jaki sposób
ateiści w ydają się być obrońcam i tych zasad, których nauczało i które
realizow ało C hrześcijaństwo. O ceńm y siebie sam ych, okażm y skruchę
i dow iedzm y się praw dy o życiu i społeczeństw ie, tak jak tego dośw iad
czam y żyjąc w Kościele. Oddajm y się krytyce i przyznajm y się do na
szych błędów, abyśm y m ogli ponow nie odnaleźć naszą godność. Jakie są
te zasady, które głosiło O świecenie, a nie nauczał ich Pan nasz Jezus
Chrystus, apostołow ie, a potem i O jcow ie K ościoła? Przytoczę kilka
w ybranych przykładów. N asz Pan nauczał:
Po pierw sze, że każdy człowiek ma niepowtarzalną i jedyną war
tość jako byt psychosom atyczny. C hrystus tak m ówił do Swych uczniów:
A lbow iem cóż pom oże człowiekowi, choćby cały św iat pozyskał, a na d u 
szy sw ej szkodę poniósł? A lbo co da człow iek w zamian za duszę sw oją?
(M t 16, 26). Tak więc przede wszystkim m iejm y szacunek do każdego
człow ieka, jak o obrazu B ożego, poniew aż zgodnie z p rzypow ieścią
0 Dobrym Sam arytanie naszym bliźnim jest i obcokrajow iec, i w yznaw 
ca innej religii. Chodzi o szacunek dla każdego człow ieka, dla jego życia
1jego godności, bez w zględu na rasę i religię.
Drugim i głów nym elem entem życia chrześcijańskiego jest miłość
do bliźniego. Pan nasz naw ołuje, abyśm y miłowali naw et naszych w ro
gów (M t 5, 45), tak jak On um iłow ał nas.
Trzeci elem ent to sprawiedliwość. Pan nauczał, że: Błogosław ieni
są ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyce
ni (M t 5, 6). I rzeczyw iście jak m ożna m iłow ać i jednocześnie krzyw dzić
bliźniego?
Czw arta rzecz to pokój. Chrześcijanin nie m oże nie m iłow ać pokoju
i nie zabiegać o pokój. Nie m oże on być blisko C hrystusa uczestnicząc
w Jego łasce i nie m ieć w sobie pokoju. K iedy Pan zm artw ychw stał
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i zjaw ił się Swoim uczniom pow itał ich słowam i Pokój Wam (Ł k 14, 36).
Chrześcijanin powinien m ieć w sobie pokój czystego serca, a także za
pew nienie o swojej wewnętrznej czystości.
Po piąte, nie ma żadnej różnicy pomiędzy ludźmi bez względu na
rasę, miejsce w społeczeństwie i świecką władzę. N iezaprzeczalnym
faktem jest to, że w szyscy ludzie są równi wobec Boga, a za talenty, które
posiadają, będą przed N im odpowiadali. O sobą siln ąjest osoba usługują
ca, a nie władcza i gnębiąca innych. Przykładem tego jest Pan Jezus C hry
stus i Apostoł Paweł. To w łaśnie Chrystus po raz pierw szy w historii tak
wiele uwagi pośw ięca kobiecie, którą podnosi do równej godności z m ęż
czyzną, niczego nie ujm ując z jej natury i nie zm ieniając celu jej życia.
Dowodem na to jest rola niew iast niosących wonności, sposób w jaki
rozm aw iał Chrystus z Kananejką, święte M aria i M arta, pierw sze po
zdrowienie po Swym zmartwychwstaniu Marii Magdaleny, Marii matki Ja
kuba, Joanny i innych niewiast, które były razem z nimi (patrz: M t 28,8-10;
M k 16, 9; Ł k 24, 10).
Są to tylko niektóre w ybrane zasady, których nauczył nas Pan, a sta
ły się one podstaw ą cyw ilizacji europejskiej. Tych zasad uczyli również
święci Piotr i Paweł, a także i inni A postołowie. Uczyli ich również św ię
ci O jcow ie Kościoła, walcząc o nie niejednokrotnie. Ześw iecczenie K o
ścioła, brak duchow ego stosunku do władzy, częste przejaw y antagoni
zm u i niespraw iedliw ości, a także kom prom isu w stosunku do niej ze
strony duchow ieństw a, nie pow inny doprow adzić współczesnych Euro
pejczyków do tego, aby zapom nieli o słowach i nauce Pana i zam iast tych
początkowych, odwiecznych zasad aktualnych dla dzisiejszej Europy przy
jęli ich złudne substytuty. Życie K ościoła oparte na nauce Pana i św ię
tych apostołów, kreow ały w pierw szym tysiącleciu Sobory Powszechne,
niektóre Sobory Lokalne uznane jako pow szechne, a także życie i dzieła
wielkich Ojców Kościoła, takich ja k św. Bazylego W ielkiego, św. Jana
C hryzostom a, św. Atanazego, św. Sym eona N ow ego Teologa, św. M ak
sym a W yznawcy, św. G rzegorza z Nyssy, św. Grzegorza Teologa, błogo
sławionego Augustyna i św. Grzegorza.
D ecydującą dla przyszłości Europy była hom ilia św. Apostoła Pawła
wygłoszona na Areopagu w Atenach. Dzisiaj, niestety, zapominamy o tym
przesłaniu Apostoła Pogan. Tak, jak zapisano we wspólnej deklaracji Jego
Świątobliw ości Papieża Jana Pawła II i mojej skromnej osoby w ygłoszo
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nej 4 m aja 2001 r. przed m iejscem , skąd głosił sw oją m owę apostoł Pa
weł: „Pojaw iająca się tendencja konwersji niektórych państw europej
skich na państw a laickie bez jakiegokolw iek odniesienia do religii, jest
swoistym odrzuceniem i zakw estionow aniem ich duchow ego dziedzic
twa. Pow inniśm y zatem zw iększyć nasze starania prow adzące do praw 
dziwego zjednoczenia Europy. Dołóżm y naszym sił, aby chrześcijańskie
korzenie Europy i jej chrześcijańska dusza pozostały zachow ane w nie
naruszonym stanie” .
Wraz ze św. apostołem Pawłem i z w ielkim Ojcami W schodu i Z a
chodu pierw szych wieków Chrześcijaństw a K ościół zapoczątkow ał du
chow y rozwój cyw ilizacji hellenistycznej i rom ańskiej, a później i euro
pejskiej. C yw ilizacja tego starożytnego kontynentu determ inuje jego toż
samość. Bardzo w ażną rzeczą jest to, że 25 narodów tw orzących dzisiaj
Unię Europejską, zachowuje nasze duchow e zw yczaje, naszą w łasną oso
bowość i pom aga nam poczuć się krewnym i nie tylko w w ym iarze geo
graficznym , ale przede w szystkim w w ym iarze duchow ym i kulturowym .
N aszym wspólnym ogniwem w iążącym jest Pan nasz Jezus C hrystus,
Który jest projektantem i w ykonaw cą tej tak wspaniałej i niepow tarzal
nej m ozaiki narodów europejskich. I chociaż św iątynia Hagii Sophii
w Konstantynopolu różni się od bazyliki św. Piotra w Rzym ie, a one
z kolei są inne niż świątynia N ajświętszej M arii Panny w Paryżu, katedra
w Kolonii czy chociażby Wasza św iątynia św. Jana, w szystkie jed nak
zostały wzniesione na chw ałę B ożą i dlatego też ich fundatorzy oddali
Bogu to, co najlepsze w aspekcie architektonicznym i artystycznym. Stw o
rzyli oni praw dziw e arcydzieła, które dzisiaj w szyscy podziwiam y, odda
jąc hołd wierze ich fundatorom. Jak bardzo charakterystycznym jest wpływ
sztuki bizantyjskiej zarówno na architekturę jak i na hagiografię w Pol
sce, widać chociażby na freskach w kaplicy w Lublinie, (patrz: J. Tilbury
& P, Tum au, Poland, London, s. 65). To sam o dotyczy rów nież innych
dziedzin sztuki w W aszym kraju. N a szczególną uwagę zasługuje tutaj
przypadek literata Słowianina i Polaka Jana Kochanowskiego ( 1530-1584),
który połączył sw oją głębię chrześcijańskiej duchow ości z m iłością i zna
jom ością hellenistycznego piśm iennictw a tw orząc tym sam ym sw oisty
prototyp polskiej literatury rom antycznej.
Chciałbym dodać, że wszelkie społeczne i narodow e zm agania w o 
jenne w naszych krajach - zarówno w Polsce jak i w Grecji - bazow ały
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na m iłości do Boga i Kościoła. W Grecji, ci którzy zostali członkam i
Przyjacielskiego Zw iązku (tzw. Filike Etairia), który doprow adził póź
niej do wyzw olenia Grecji, składali przysięgę wierności na Św iętą Ew an
gelię. N asz narodowy poeta Dionisios Solomos podkreśla w naszym hym 
nie narodow ym jedność duchow ieństw a i narodu w Kościele. Inicjatorzy
w alk w naszych kraju wezw anie im ienia Świętej Trójcy uważali za nie
zbędne, co zapisano w Pierwszej K onstytucji Grecji w 1821 r.
Em inencjo, Ekscelencje, Szanowni Państwo!
Budow anie Zjednoczonej Europy jest rezultatem tragicznego szow i
nizm u jej państw i tw orzenia społeczeństw bez udziału Boga. Oddalenie
się od N ajsłodszego twórcy pokoju, Bogoczłowieka z Nazaretu, m iało na
celu dom niem aną em ancypację człow ieka, ale w rzeczywistości dopro
w adziło do totalitaryzm u, do braku szacunku dla człow ieczeństw a i do
poniżenia godności ludzkiej. N a ruinach pozostałych po II wojnie św ia
tow ej, podzielona na dwa ugrupow ania Europa, której jedna część zw ró
ciła się w stronę Stanów Zjednoczonych, a druga w kierunku Związku
Radzieckiego, tęskniła za stw orzeniem swej własnej przyszłości. Dzięki
staraniom Chrześcijan Roberta Schum ana, K onrada Adenauera, rozpo
częła się realizacja wizji tw orzenia jednej Europy od Atlantyku aż po
Ural i od Islandii, aż po M altę i Cypr. (patrz: Z. Laidi Géopolitique du
sens, Paris 1998, s. 95). C hodziło tu o Europę, która m iałaby na początku
w spólne interesy (Europejska W spólnota Stali i W ęgla), później wspólne
horyzonty, a następnie dążyłaby do osiągnięcia wspólnych cech politycz
nych, wspólnej tożsam ości i wspólnej cywilizacji.
Z araz po zakończeniu II w ojny światowej w ielki angielski poeta
Thom as Elliot w jednym ze swych radiow ych w ystąpień skierow anych
do N iem ców pow iedział m iędzy innymi: „M oje ostatnie wezw anie doty
czy w ykształconych ludzi Europy, na których spoczyw a szczególna od
pow iedzialność za zachow anie ale i przekazanie innym naszej wspólnej
cyw ilizacji. M ożem y m ieć bardzo różne poglądy polityczne, jednak spo
czyw a na nas odpow iedzialność uchronienia naszej wspólnej cywilizacji
od politycznych (a ostatnie dośw iadczenia zw iązane z konstytucją po
zw alają na stwierdzenie, że i ideologicznych) wpływów. To nie jest kw e
stia sentym entu, nie ma też aż tak wielkiego znaczenia to, czy podobam y
się sobie naw zajem i czy chw alim y swoje osiągnięcia. Znaczenie m a to,
czy uznajem y w łasne pokrew ieństw o i w zajem ną zależność pom iędzy
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sobą. Znaczenie m a rów nież i to, że nie jesteśm y w stanie, bez siebie
naw zajem , tworzyć tych tak w spaniałych rzeczy, które powodują, że cy
w ilizacja staje się bardziej doskonała... I dlatego też pow inniśm y przy
najm niej starać się zachować coś z tych dóbr, za które w szyscy ponosim y
odpowiedzialność. Chodzi tutaj o dziedzictw o Grecji, Rzym u, Jerozoli
m y i oczyw iście Europy z ostatnich dw óch tysięcy lat, a dzieje się to
w szystko w świecie, który doznał m aterialnego spustoszenia, w tym n a
szym świecie, gdzie te duchow e dobra znajdują się w sw oistym i bezpo
średnim zagrożeniu” (patrz: Antologia tekstów o Europie, A teny 1976,
s. 30.) M yślę, że z panem Elliotem zgadzam y się wszyscy, a jeśli nie, to
przynajm niej pow inniśm y się z N im zgodzić.
Zanim zw rócę się do studentów tej uczelni, chciałbym najpierw
stwierdzić pew ien fakt. My, Europejczycy m am y kilka w spólnych cech
charakterystycznych, które nas odróżniają od innych cyw ilizacji. Pozw o
lę sobie je przytoczyć:
• Po pierw sze, narody europejskie mają chrześcijańską tradycję
i dziedzictwo, bez w zględu na to, że z naszej w iny (bow iem z winy du
chow ieństw a) podzieliły się one na praw osław nych, rzym skich katoli
ków i protestantów.
• Po drugie wszystkie państwa europejskie są państwami demo

kratycznymi bez względu na formę ich ustroju i ogólnego systemu
politycznego (prezydialna dem okracja, królew ska dem okracja).
• Po trzecie kraje europejskie mają wspólną, ale wielowymiaro
wą historię pełną różnych napięć i przeciwieństw. Nie m ożem y zapo
mnieć o zajęciu K onstantynopola przez chrześcijan z Zachodu podczas
IV w ypraw y krzyżowej, co przecież śm iertelnie zraniło Cesarstw o B i
zantyjskie i doprow adziło je do porażki z rąk Ottom anów. Z winy chrze
ścijan z Zachodu zniszczono ostoję chrześcijaństw a, którego cesarstw o
to skutecznie broniło przez 1000 lat od różnych inwazji (St. Runcim an,
A H istory o f the Crusade, London 2002, III, s. 130).
• Po czwarte istnieje pewien szacunek do odmienności każdego

narodu, do jego szczególnej tożsamości kulturowej, do jego historii i
tradycji. Jesteśm y za ułożeniem przepięknej m ozaiki z rów nie pięknych
mozaik, ale nie za stw orzeniem pom nika z piasku, który pow stanie z nich
po ich rozbiciu w kam ieniołom ach globalizacji.
• Po piąte kraje europejskie mają wystarczająco wysoki poziom
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edukacji, ale jej system y są różne w każdym państw ie i we w szystkich
dziedzinach. N ie zw rócono dotychczas odpowiedniej uwagi na studia
hum anistyczne i na znajom ość naszej wspólnej historii i dziedzictwa.
• Po szóste, nie bacząc na problemy, które stw arzają m ałe ugrupo
w ania ekstremistów, kraje europejskie znane są z tolerancji w stosun

ku do mniejszości.
• Po siódm e, powinniśmy być dumni z poziomu naszej kultury,
pom im o że w wyniku szerokiej działalności telewizji i kina dom inuje
am erykański m odel życia. Nie brak nam przecież twórczości w każdej
dziedzinie, zarówno duchowej jak i artystycznej. N aszym problem em jest
tylko brak znajom ości w szystkich języków , a jedynym w yjściem z tego
je st zw iększenie nakładu tłum aczeń w celu lepszego zapoznania się
z literaturą i ogólnie m ówiąc ze sposobem m yślenia drugiego człow ieka
{Les cultures de Г hum anité, Paris, 2000, s. 20).

To jest wizja naszej Europy, Europy chrześcijańskiej, pokojo
wej, postępowej, mającej wspólną cywilizację, cywilizację silną i peł
ną dobrobytu. Jest to wizja Europy ze sprawiedliwością społeczną i
tolerancją, Europy szanującej innego człowieka i tego obcego i tego
słabszego.
N iech mi będzie teraz wolno zwrócić się do studentów tej uczelni.
Kiedy znajduję się w śród m łodzieży zawsze odczuwam szczególną ra
dość w Panu. Tak się dzieje, bowiem wiem z jakim i wizjam i i ideałami
rozpoczynacie swoje życie i na ile wasze dusze są duszam i nieskazitelny
mi, spontanicznym i, szczerym i i czystym i. Pozytyw ne cechy waszego
charakteru należą do was, a za te negatyw ne w inę ponosim y my, starsi
w iekiem , poniew aż niejednokrotnie nie staraliśm y się wam pom óc po
przez dobre słowo i przykład, abyście żyli w świecie sprawiedliw ości
i pokoju, w świecie pełnym m iłości, tolerancji i solidarności z każdym
innym człowiekiem .
Dlatego z głębi serca dziękuję Jego Em inencji, W ielce Błogosław io
nem u Sawie, M etropolicie W arszawskiem u i Całej Polski, a także w szyst
kim, na których spoczyw a odpow iedzialność za tę uczelnię i za nasze
dzisiejsze spotkanie.
N a początku chciałbym Wam pow iedzieć jak Grecy postrzegają Po
laków. Po pierw sze podziw iam y W aszych przodków za to, że podobnie
ja k wiele innych narodów, żyli pod jarzm em system ów totalitarnych,
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a będąc zupełnie bezbronni i słabi w sensie władzy świeckiej, sprzeciwili
się tej idei, a później j ą pokonali. M ieli jednak bohaterskiego ducha
i wiarę w te ideały, którym i ich natchnął Pan nasz Jezus Chrystus. Ten ich
sprzeciw w obec totalitaryzm u i pierw sze nad nim zw ycięstw o, które
osiągnęli za pom ocą związku zawodowego „Solidarności” jest osiągnięciem
historycznym i stanowi przykład dla całego świata. Jest też przykładem, do
czego może doprowadzić żywy duch wiary i prawdy wobec świeckiej siły.
Po drugie, cenim y sobie bardzo to, że ten ateistyczny kraj, w którym
żyliście przez okres prawie 45 lat nie m iał na was negatyw nego w pływu
i pozostaliście wierni Kościołowi. Dzisiaj w Polsce 97% ludności dekla
ruje sw oją wiarę chrześcijańską. Taki sam procent m am y w Grecji, cho
ciaż nie przeszliśm y tego typu doświadczeń. Dzisiejszy rząd Polski od
nosi się z szacunkiem do Waszej chrześcijańskiej spuścizny, w spom ina
jąc o chrześcijaństwie w konstytucji i ustanawiając dzień 15 sierpnia dniem
święta narodowego, a jest to również ten dzień, kiedy św iętujem y Za
śnięcie M atki Bożej.
C hciałbym przytoczyć również trzeci i to chyba najbardziej znaczą
cy powód. Czujem y się W aszymi krewnym i w aspekcie duchow ym . Tak
się dzieje, bow iem łączą nas więzy W ielkich Świętych M isjonarzy C yry
la i M etodego. Jak Państwu z pew nością wiadom o, ci wielcy m ężow ie
Kościoła, wyruszyli z Salonik z polecenia cesarza konstantynopolitań
skiego M ichała III, w ładcy im perium nazywanego później rów nież bi
zantyjskim , a także z błogosław ieństw a patriarchy ekum enicznego Focjusza Wielkiego. Przynieśli oni Słow ianom światło Chrystusowe, doko
nali ich chrystianizacji i stworzyli im cywilizację.
W śród tych oświeconych przykładem życia świętych Cyryla i M eto
dego, byli również wasi przodkow ie - Polacy. Dlatego też, tak jak pow ie
dział zw ierzchnik Polskiego A utokefalicznego K ościoła Praw osław ne
go, W ielce B łogosławiony i um iłow any w Chrystusie Brat M etropolita
Sawa, Polacy m iłują, szanują i czczą tych wielkich świętych, którzy sw o
j ą wiedzą, ale przede wszystkim żyw ą w iarą i m iłością do Słowian, doko
nali ogrom nego dzieła o znaczeniu historycznym , co było znaczącym eta
pem w duchow ym i kulturow ym rozwoju Europy. Święci Cyryl i M etody
trudzili się na terenie obecnych Czech i Słowacji, Polski, W ęgier, obsza
rach łączących Europę W schodnią i Zachodnią, potrafiąc bezwzględnie
uszanow ać ich język i obyczaje.
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Zgodnie ze słowam i greckiego profesora uniwersytetu w Salonikach,
pana Em iliosa Tachiachosa, „dla narodów słowiańskich, ale i dla narodu
greckiego, święci Cyryl i M etody pozostaną na zaw sze sym bolam i jednej
wspólnej tradycji, która niezależnie od różnic politycznych i społecznych
zachowała się w ich życiu. Tradycja ta staje się coraz bardziej znana do
cierając m iędzy innymi do świata zachodniego. W społeczeństwach ugrun
towanych na poszanow aniu wolności myśli i słowa, tradycja ta będzie
stanowić następny żyw y kolor w gam ie innych kolorów, które tw orzą
obraz ich życia. Tak więc przesłania, które pochodzą z dziedzictw a cyrylo-m etodiańskiego, zam iast zanikać, stają się coraz bardziej żyw e”
(E. Tachiachos, Cyryl i M etody, Saloniki 1992, s. 215). Tradycja ta jedno
czy narody Europy zw łaszcza dzisiaj w XXI w., pom im o że niektórzy
pragnęliby j ą przekreślić lub zm ienić jej bieg. O tej tradycji chciałbym
właśnie teraz Państwu trochę opowiedzieć.

Starania Kościoła Greckiego w celu zachowania chrześcijańskiej
tradycji w Europie.
Od czasu, kiedy rozpoczęto debaty na tem at ogólnych zagadnień
zw iązanych ze Z jednoczoną Europą, pojaw ił się problem uznania czy też
nie, chrześcijańskiej tradycji i dziedzictw a w obrębie naszego kontynen
tu. Na sam ym początku dotyczyło to W stępu do Statutu Fundam ental
nych Praw Unii Europejskiej. Zgrom adzenie, które pracow ało nad statu
tem pod przew odnictw em byłego Prezydenta Republiki Federalnej N ie
miec, pana Rom ana Herzorga, zaproponow ało, aby we wspom nianej Pre
ambule, znalazło się odniesienie do chrześcijańskiego, a jeśli nie, to przy
najmniej do religijnego dziedzictw a Europy. I chociaż podjęto w tej kw e
stii pozytyw ną decyzję, nie przyjęła jej Francja, która przew odniczyła
wówczas Unii Europejskiej, w czasie kiedy podpisywano jej statut w Nicei
7 grudnia 2000 r. Ten zapis zaw etow ał prezydent Francji, pan Jacques
Chirac. A rgum ent Francji dotyczył krajów neutralnych religijnie, które
nie są przecież zobow iązane do jakiegokolw iek przyjęcia religii, a tym
bardziej chrześcijaństwa.
Proszę zw rócić uwagę na pew ne dziw ne zjawisko. Zgodnie z zapi
sem do Pream buły K onstytucji, zatw ierdzonej w Nicei, „N arody euro
pejskie, działające na rzecz coraz większej integracji, postanow iły po
dzielić się pokojow ą przyszłością ugruntowaną na wspólnych wartościach.
Unia m ając św iadom ość istnienia swego duchow ego i etycznego dzie
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dzictwa (w tym m iejscu przym iotnik „etycznego” zam ienił przym iotnik
„duchow ego”) bazuje na ogólnie przyjętych i pow szechnych w artościach
odnoszących się do poszanow ania godności człowieka, jeg o w olności,
rów noupraw nienia i solidarności” .
Chciałbym zadać Państwu kilka pytań: Czy wartości ateistycznego
Ośw iecenia m ogą być uznane za wspólne wartości w szystkich Europej
czyków? Czy m oże istnieć większy zw iązek z tymi zasadam i, niż z zasa
dami chrześcijańskim i? Czy nie jest dla nas, wszystkich chrześcijan, ob
razą fakt uznania tych zasad za „zasady pow szechne”, chociażby tej
0 poszanow aniu ludzkiej godności i wielu innych m yśląc, że pochodzą
one jakoby z okresu ateistycznego Ośw iecenia? Czy nie obraża nas do
m niem anie, że chrześcijanin nie szanuje innego człowieka, że nie w ierzy
w wolność, solidarność, rów noupraw nienie? Zapytajm y dzisiaj tych pa
nów, którzy ustanowili te zasady w ogólnoświatowej cyw ilizacji, czy nie
nauczał ich i nie stosował w swoim życiu Pan nasz Jezus C hrystus? Czy
nie zapisał ich A postoł Pogan św. Paweł? Czy nie w alczyli o nie święci
A postołowie, męczennicy, Ojcow ie naszego Kościoła? Czy m oglibyśm y
dopuścić, aby ci wielcy ateiści przyw łaszczyli sobie nasze dziedzictw o
1 nasze zasady? Nie, nie możemy tego przyjąć i nie zaprzestaniemy

głosić prawdy!
K westia ta nabrała rozgłosu podczas Zgrom adzenia, które pracow a
ło nad zapisem Konstytucji Unii Europejskiej pod przew odnictw em by
łego Prezydenta Francji pana V aléry’ego Giscarda d ’Estaing. K iedy po
dano nazwiska członków wspom nianego Zgrom adzenia, K ościół Grecki
zdał sobie sprawę, że pojaw ią się podobne problemy, które w ynikły już
podczas ustalania treści Statutu Unii Europejskiej. W ten sposób nasz
Kościół był pierw szym Kościołem , który ze wszelkimi szczegółam i poin
form ow ał swoich w iernych o procedurze i znaczeniu budow ania nowej
Europy i istniejących w niej 25 i więcej państw członkow skich, a jed n o 
cześnie w ysłał do członków Zgrom adzenia pism o z trzem a następujący
mi propozycjam i:
1. K onstytucja Europejska pow inna zagw arantow ać w olność religij
n ą i fundam entalne prawa, a zabronić złudnego prozelityzm u.
2. N ależy zachować istniejący w świadom ości krajów europejskich
szacunek do korzeni chrześcijańskich naszej zaw sze aktualnej spuścizny.
3. W K onstytucji należy zapisać narodow e praw o każdego kraju
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członkow skiego, które regulow ałoby relacje K ościoła i Państwa, tak jak
przew iduje to U m ow a z Am sterdam u, w celu uszanow ania odm ienności
kulturow ej i tradycji historycznej każdego narodu.

Muszę powiedzieć, że z tych trzech naszych propozycji, przyjęto
dwie i zapisano je w Konstytucji. Jest to zjawisko bardzo pozytywne.
N iem niej jednak kw estia tzw. Pream buły do Konstytucji, w której zapi
sem odniesienia do chrześcijaństw a urażono ateistów, nadal istnieje,
a ateiści podtrzym ują absurdalny argument, jakoby historyczne odniesie
nie do chrześcijaństw a m iałoby oznaczać usankcjonow anie system u teokratycznego w Unii Europejskiej!
N ie ograniczyliśm y się jednak tylko do tych trzech propozycji. N a
w iązaliśm y w spółpracę ze Św iatow ą R adą Kościołów i R zym skokatolic
k ą K om isją Episkopatów W spólnoty Europejskiej w celu złożenia w spól
nych propozycji dotyczących społecznych i biogenetycznych kwestii, które
zostały poruszone w Konstytucji, a najbardziej w jej Preambule. Spotka
łem się z panem d ’ Estaing, z którym przeprow adziłem bardzo ow ocną
rozm ow ę. Przyznał, że osobiście i to ze w zględu na szacunek do mojej
osoby, uważa że w Pream bule do K onstytucji pow inno się znaleźć histo
ryczne odniesienie do chrześcijaństwa jak również do Aten, Rzymu i epoki
O św iecenia. K iedy nasz kraj objął przew odnictw o w Unii Europejskiej
Święty Synod Kościoła Greckiego, na swych posiedzeniach w pierwszym
półroczu 2003 r., postanow ił skierować do naszego Premiera, Konstantinosa Sim itisa, list wraz z synodalną opinią odnośnie tych kwestii, które
w ym agają ogólnoeuropejskiej reakcji i analizy. Chodziło tutaj głównie o:
• Podtrzym anie statutu rodziny.
• Poszanow anie sacrum ludzkiej osoby i podjęcie decyzji, które za
ham ow ałyby niebezpieczne dośw iadczenia genetyczne.
• Zareagow anie na skierow aną przeciw społeczeństw u działalność
sekt i ugrupowań religijnych, które stanow ią poważne zagrożenie dla ludz
kiej w olności i osobowości.
• Ochronę Europy przed niebezpieczeństwem pojawienia się ekstre
m istycznych tendencji i totalitarnych ideologii, które skierowane są bezpo
średnio zarówno przeciw prawom ludzkości, jak i wierze chrześcijańskiej.
• Zalegalizow anie rodzin em igrantów z tzw. państw trzecich.
N a początku m aja b. r. zorganizow aliśm y paneuropejską konferen
cję na temat: „Rola zasad i wartości w budowaniu nowej Europy”, w której

157

udział wzięli w ybitni przedstaw iciele naszego kontynentu reprezentują
cy następujące dziedziny życia społecznego: kościelną, polityczną, n a
ukową, duchow ą i socjalną. W końcow ym kom unikacie konferencyjnym
znalazł się następujący tekst:
„G odność człow ieka, w olność, dem okracja, poszanow anie praw a
państwowego i praw ludzkich, pokój, braterstw o i solidarność są funda
m entalnym i wartościam i uznawanym i przez nas wszystkich. Jednak ich
rzeczyw isty i głębszy sens, a zw łaszcza w granicach europejskiej rzeczy
wistości, nie m oże być pojm ow any bez Ew angelii Chrystusa, poniew aż
jej rola nie była jedynie rolą znaczącą, ale w ręcz decydującą dla Europy.
Ew angelia nie jest oczyw iście Ew angelią jedynie europejską, ale m im o
wszystko Europa została j ą zroszona, a zaw arte w niej natchnione treści
nie są obaleniem , ale w zbogaceniem kulturowej różnorodności europej
skiej. Dlatego wierzymy, że byłoby czymś niezrozum iałym , gdyby człon
kowie Zgrom adzenia Europejskiego, w K onstytucji, która przecież zade
cyduje o przyszłości Europy, nie naw iązali definityw nie do chrześcijań
skich korzeni Europy, a to nadałoby z pew nością tej K onstytucji niezbęd
nej, historycznej głębi” .
29 czerwca b. r., w dniu pam ięci świętych Apostołów Piotra i Pawła,
Synod K ościoła Greckiego, z m iejsca daw nego Areopagu, skąd A postoł
Paweł m ówił do Ateńczyków o nowej religii, która zbawia dusze i obda
rza życiem wiecznym , skierow ał do wszystkich orędzie, w którym za
znaczono, że wygłoszone tutaj niegdyś przesłanie zapoczątkow ało euro
pejską cywilizację. W dokum encie naw iązano również do niepotrzebnej
cenzury, której poddano Pream bułę do K onstytucji i um ieszczony w niej
zapis odniesienia do chrześcijaństwa.
W rezultacie, jak w iadom o, w składzie Zgrom adzenia pozostali ci,
którzy byli przeciwni jakiem ukolw iek odniesieniu do chrześcijaństw a.
O prócz tego w ogłoszonym projekcie zam ieszczono sw oistą prow okację
skierow aną do w szystkich chrześcijan, której głównym założeniem było
uznanie Aten i Rzym u za kulturow e wartości europejskie. Poza tym p o 
przez swoisty, nie ugruntow any na historii i spraw iedliw ości skok o 1500
lat, pom inięto duchow e i kulturow e dziedzictw o chrześcijaństwa, a na
wiązano do epoki Oświecenia. Kiedy redaktorzy tej Europejskiej K on
stytucji zauważyli swój błąd nie w spom nienia o chrześcijaństwie, usunę
li z Pream buły do K onstytucji zapis o Atenach, Rzym ie i Oświeceniu!
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W łaśnie w obliczu tak niepojętego zachow ania znaleźliśm y się m y chrześcijanie. Najbardziej dotknie to właśnie Was m łodych, bowiem to
Wy przejm iecie od nas sztafetę dnia jutrzejszego w Unii Europejskiej
w XXI w. M usicie się Państwo uzbroić w wiele duchow ych atutów, aby
wyjść zw ycięsko z duchowej bitw y z nielicznym i, co prawda, ateistami,
którzy mimo w szystko m ają ogrom ne przebicie w europejskim centrum
podejm ow ania decyzji. Dlatego też chciałbym z tego miejsca pogratu

lować z całej mojej duszy Rządowi Polskiemu i Narodowi Polskiemu
ich pozycji, jaką przyjęli w tej tak spornej kwestii dotyczącej umiesz
czenia w Preambule Europejskiej Konstytucji zapisu o chrześcijań
stwie. Jest to bow iem zagadnienie decydujące o przyszłości Europy. Pol
ski Rząd w pełni zasługuje na gratulacje, poniew aż dzięki swym usilnym
staraniom zdołał przekonać członków Europejskiej Partii Ludowej i w ie
lu innych parlam entarzystów europejskich do przyjęcia jego pozycji.
K orzystając z okazji chciałbym Państw a jeszcze raz zapytać: Czy
fakt zapisu w Polskiej Konstytucji, naw iązującego do Waszej historii,
w iary i tradycji, czy też podobne naw iązanie w naszej Greckiej K onsty
tucji, którą rozpoczyna wezwanie: „W imię Świętej, W spółistotnej i N ie
podzielnej Trójcy” , stanowi naruszenie czyichkolwiek ludzkich praw?
W ezwanie to pochodzi z pierwszej greckiej K onstytucji z 1821 r. i jest
uszanow aniem woli tych, którzy walczyli w imię naszej wolności. Czy
uw ażają Państwo, że nasze kraje stały się krajam i teokratycznym i? Czy
nie wykracza poza granice logiki fakt obaw y ze strony ateistów, że istnie
nie prostego historycznego naw iązania do chrześcijaństwa, stanowiłoby
zagrożenie dla dem okracji Unii Europejskiej? M yślę, że m am y tutaj do
czynienia z pew nym niezrozum iałym ateistycznym fanatyzm em , który
nie w skazuje na nic innego, jak tylko na chorobliw ą antypatię niektórych
osób wobec chrześcijaństwa.
Zam ęczyłem nieco wszystkich tymi dociekaniam i, ale kwestię przy
jęcia chrześcijaństw a za w ytrzym ały duchow y i kulturow y żagiel Euro
py, uważam za bardzo znaczącą. Tylko w taki sposób nie wyrzekniem y
się naszej własnej świadom ości i tożsam ości i będziem y znać swoje geo
graficzne, duchow e i kulturow e granice. Jeżeli będziemy rozmawiać w

sposób ogólnikowy i niekonkretny o wartościach kulturowych, tak
jak nas do tego skłaniają ateistyczni zwolennicy Oświecenia, wów
czas do struktur Unii Europejskiej mogłyby należeć Indie czy też Ja
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ponia wraz ze swymi, chociaż godnymi podziwu, ale obcymi dla Eu
ropy cywilizacjami. To jednak nie oznaczałoby poszerzenia Europy,
ale jej zniszczenie, czego my sobie nie życzymy. K iedy m ów im y o nas
Europejczykach, że m am y wiele w spólnych wartości, nie oznacza to, że
nie znam y i lekceważym y naszych sąsiadów i inne narody w raz z ich
równie godnymi uwagi cywilizacjam i. I chociaż nie m ogą oni m ieszkać
w naszym europejskim domu, zawsze jednak spotkają się w nim z soli
darnością, m iłością i naszym poparciem .

Jednoczmy się między sobą.
Zgodnie z tym, co przedstaw iłem nieco wcześniej Państwu, w Zjed
noczonej Europie XXI w. liczącej sobie 500 m ilionów m ieszkańców , m y
C hrześcijanie napotykam y tych, którzy chcieliby nas odsunąć na m argi
nes, przekreślić naszą historię, zniszczyć nasze dziedzictw o i zam ienić
nas na poruszające się żywe roboty. Dlatego też w szyscy pow inniśm y
być zjednoczeni i unikać pom iędzy sobą ew entualnych prow okacji, nie
porozum ień i niespraw iedliw ości. N iech mi będzie wolno przytoczyć
Państwu pew ien historyczny fakt, który opisał praw osław ny historyk
i teolog. Prawosławie, co w ynika z jego natury, a także lokalnych i czaso
wych uwarunkowań, zawsze pozostaw ało na stanowisku obronnym przed
wyznawcam i innych religii, przedstaw icielam i innych w yznań i oczyw i
ście przed ateistami. Rzymski katolicyzm był, wręcz przeciw nie, zaw sze
na stanowisku ofensywnym . W ystarczy tutaj wspom nieć o w ypraw ach
krzyżowych, chrystianizacji A m eryki i stosunku do nie chrześcijan.
Dzisiaj, kiedy jako narody europejskie, m ożem y oddychać pow ie
trzem wolności i dem okracji, chrześcijanie powinni przynajm niej dysku
tować i prom ować naszą w spólną pozycję. W tym m iejscu m uszę Pań
stwu powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc, działania Rzym u w kw estii
grekokatolików, a m ówiąc naszym językiem unitów, nie pom agają w za
chow aniu tak niezbędnej dzisiaj jedności. Postrzegam y to jak o przejaw
agresywnej i prozelitycznej działalności skierowanej przeciwko prawosław
nym. Jest to przykre i nie pozw ala nam na poprawę naszych dalszych sto
sunków, tak jak byśm y sobie tego życzyli. Wasz rodak papież Jan Paweł II
jest osobowością bardzo ważną, dlatego też wierzymy, że dostrzeże ten
problem i nie będzie chciał, aby naniesiono prawosławnym nowe rany.
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Ostatnia inform acja dotycząca podniesienia Arcybiskupa Lwowa do
godności patriarchy Ukrainy, a także i rozw ijające się poglądy w związku
ze statusem patriarchów stanowią istotną kwestię dla prawosławnych i zmu
szają nas do poważnego przeanalizow ania zam iarów Rzym u wobec nas.

Dialog teologiczny pomiędzy tymi dwoma Kościołami został już daw
no przerwany właśnie z powodu unii, a obawiam się, że dojdzie do
definitywnego zerwania ogólnych naszych stosunków, jeżeli dalej bę
dzie kontynuowana taka polityka Watykanu. Jest to działanie skiero
wane przeciwko chrześcijanom w Europie i przeciwko samej Europie.
Dlatego też wszyscy powinniśmy wziąć na siebie nasze historyczne winy.
N ie chciałbym jednak zakończyć swego w ystąpienia tym pesym i
stycznym przesłaniem , bow iem jesteście naszą nadzieją w dobrze pro
sperującej przyszłości i silnej duchow o Europie. Te słowa kieruję nie tyl
ko do Was, ale i do w szystkich Państwa. M ódlm y się do Pana naszego
Jezusa Chrystusa, aby za m odlitew nym w staw iennictw em Przenajśw ięt
szej Dziewicy i Bogurodzicy M arii, K tórą w szyscy czcim y w Jej Często
chow skiej ikonie Hodegetrii, przybyłej do Was z K onstantynopola, a któ
ra znajduje się w W aszym sanktuarium w C zęstochow ie, pom ógł nam
zgodnie z Jego przykazaniem , znów się zjednoczyć. Za przykład niech
posłuży nam dziesięć pierw szych wieków chrześcijaństw a i siedem So
borów Powszechnych. Jeżeli będziemy mieli wiarę, pokorną mądrość i mi
łość to w szystko stanie się dla nas możliwe.
Niech Bóg będzie z Wami.
Przetłum aczył ks. archimandryta Jerzy Pańkowski
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