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Wst�p, czyli o potrzebie poznania
„rodzinnej Europy”

Kim jeste�my? Po pierwsze lud�mi. Stwierdzenie tego faktu wy-
daje si� wypowiedzi� retoryczn�, a wi�c tak�, która �adnie brzmi, ale
do naszej wiedzy niewiele wnosi (bo orzeka co� oczywistego i rów-
nocze�nie niejasnego). Dlaczego niejasnego? Bo reprezentantami jed-
nego gatunku jeste�my na pewno w sensie biologicznym. Ale czy
tak	e kulturowym? Czy z tego, 	e „jeste�my lud�mi” wynika poczu-
cie autentycznej wspólnoty odczuwanej poza sytuacjami wyj�tkowy-
mi (np. w obliczu wielkich kl�sk 	ywio�owych); czy ogólne deklara-
cje (np. przykazanie o mi�o�ci bli�niego) maj� realn� moc sprawcz�
w masowej skali?

O�mielam si� arbitralnie stwierdzi
, 	e ca�a ludzko�
 stanowi pod-
stawow� grup� odniesienia do naszej to	samo�ci tylko w marzeniach
niepoprawnych idealistów. Realnie przynale	ymy do swojej rodziny
i swego narodu. Rodzina w skali mikro, a naród w skali makro kszta�-
tuj� nasze wyobra	enia o �wiecie i nasze warto�ci. Jedynie w ramach
tych naturalnych grup mo	emy (cho
 z trudem) pokona
 stan aliena-
cji, czyli poczucia osamotnienia i zagubienia w anonimowej zbioro-
wo�ci. Z jakiego powodu stwierdzi�em, 	e moja opinia o takiej wyj�t-
kowej roli rodziny i narodu jest arbitralna? Bo nie uwzgl�dnia  bar-
dzo popularnego ostatnio mniemania, 	e tak� wyzwalaj�c� z aliena-
cji si�� ma uczestnictwo w ró	nych formach aktywno�ci obywatel-
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skiej b�d� spo�eczno�ci lokalnej na obszarze „ma�ej ojczyzny”. Or-
ganizacje spo�eczne i spo�eczno�
 lokalna maj� faktycznie wielkie
znaczenie, jednak tylko dla rodziny i narodu gotowi jeste�my (czasa-
mi) naprawd� si� po�wi�ca
 i nawet umiera
.

Gdzie tu jednak jest miejsce na to	samo�
 europejsk�?
Zanim spróbuj� odpowiedzie
 na to pytanie, pragn� zaznaczy
, 	e

moi wirtualni rozmówcy (a realni czytelnicy) s� nie tylko lud�mi, Pola-
kami, cz�onkami swoich rodzin czy egoistycznymi indywidualistami.
S� oni prawdopodobnie  tak	e podró	nikami. Wielu z nich odby�o ju	
ze mn�: Podró� w �wiat filozofii, Podró� w �wiat politologii, Podró�
w �wiat etyki oraz Podró� w �wiat historii Polski. Wiedz� oni, 	e tamte
ksi�	ki s� prób� zapisu rozmów (i sporów), jakie w ramach fakultetu
humanistycznego prowadzi�em z moimi uczniami, a w�a�ciwie z prze-
m�drza�ymi gn�bicielami cia�a pedagogicznego, którzy o�mielali si�
kwestionowa
 moj� wszechwiedz�, wysuwa
 kontrargumenty, prezen-
towa
 w�asne pogl�dy i dochodzi
 do odr�bnych wniosków!

Podobna jest tak	e geneza Podró�y w �wiat Europy. Sumuje ona
do�wiadczenia fakultetu europejskiego, który prowadzi�em w liceum
wed�ug w�asnego programu. To sami uczestnicy tego fakultetu za-
ch�cili mnie do spisania naszych debat. Przypomnieli mi nawet rzym-
skie przys�owie: verba volant, scripta manent (s�owa ulatuj�, pisma
zostaj�). Twierdzili, 	e inspiruj�ce dla nich by�y przede wszystkim
moje osobiste wspomnienia z miast i innych miejsc symbolizuj�cych
archetypy zakodowane w umys�ach wszystkich Europejczyków.

Ale si� rozp�dzi�em… „Archetypy” i jeszcze do tego „zakodo-
wane”! Poj�cie archetypu ju	 wyja�nia�em na kartach Podró�y
w �wiat filozofii. Jednak jako emerytowany belfer, jeszcze do tego
lubi�cy �aci�skie sentencje, przypomn�, 	e repetitio mater studio-
rum est (powtórka matk� nauki) i powtórz�, 	e archetyp (z greckie-
go: stary wzór, a raczej „prawzór”) to istotna idea religijna, mitolo-
giczna, polityczna lub etyczna zakorzeniona w zbiorowych wyobra-
	eniach jakiej� spo�eczno�ci. A wi�c archetypy, w jakie wyposa	o-
ny jest ka	dy Europejczyk (kto� kto dziedziczy to	samo�
 europejsk�),
to np. rz�dy ludu kojarz�ce si� z Atenami, jedno�
 europejska zwi�-
zana z Rzymem, chrze�cija�stwo, które rozpocz��o si� w Jerozolimie
(b�d�ce w tym kontek�cie miastem europejskim), renesans rozwi-
ni�ty w cieniu pa�aców i kamienic Florencji, nowoczesny rz�d kon-
stytucyjny po raz pierwszy funkcjonuj�cy w Londynie.
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Miasta, które przed chwil� przywo�a�em, i te, które jeszcze przy-
wo�am, pozwalam sobie nazwa
 „ojczystymi” miastami Europejczy-
ków. Czy miasto mo	e by
 ojczyzn�? Owszem, gdy	 dla Greków,
którzy stworzyli poj�cie Europy (w opozycji do Azji), w�a�nie wspól-
nota miejska, zwana przez nich polis, by�a ojczyzn�. Te ojczyste mia-
sta niby barwne punkty na p�ótnie zamalowanym przez impresjonist�
lub piksele w obrazie zapisanym elektronicznie tworz�  wizj� „ro-
dzinnej Europy” (by przywo�a
 tytu�  ksi�	ki Czes�awa Mi�osza). Wi�k-
szo�
 miast wymienionych w tej rozmowie-podró	y pozna�em osobi-
�cie. Nie wpada�em do nich bynajmniej na trzydniowe wycieczki; w wie-
lu sp�dzi�em po kilka tygodni. Niczym pretensjonalny na�ladowca ro-
mantyków rozmy�la�em „na paryskim (rzymskim, londy�skim, ate�-
skim…) bruku” o meandrach dziejów Europy, o jej wielko�ci, o za-
gro	eniach, które na ni� czyhaj�. A pó�niej podczas fakultetu euro-
pejskiego brn��em w nieko�cz�ce si� dygresje i nigdy nie mog�em
zrealizowa
 za�o	onego materia�u. Powiedzieli�cie mi jednak, 	e w�a-
�nie te dygresje by�y najciekawsze i zaproponowali�cie aby podzieli

si� nimi z wi�ksz� grup� s�uchaczy (czytelników).

Musicie mi jednak pozwoli
 rozwa	ania o Europie nieco uporz�d-
kowa
. Strac� urok radosnego intelektualnego ba�aganu, ale stan� si�
bardziej zrozumia�e dla szerszego grona odbiorców. A wi�c po kolei.

Wró
my do pytania postawionego powy	ej. Czy mi�dzy rodzin�
i narodem z jednej strony a od razu ca�� ludzko�ci� z drugiej jest
miejsce na to	samo�
 europejsk�? Musi by
, je	eli projekt Unii Eu-
ropejskiej ma okaza
 si� czym� wi�cej ni	 domkiem z kart, który
rozsypie si� przy pierwszym podmuchu dziejowego wichru.

Ten „wicher dziejów” pasowa�by do manifestu z epoki M�odej Pol-
ski. Dzi� takiego sformu�owania mo	na u	y
 albo w sensie ironicz-
nym, albo narazi
 si� na wykpienie z powodu patetycznego stylu. A ja
zaryzykuj� i o�wiadczam, 	e mówi� o „wichrze dziejów” ca�kiem se-
rio. Moi drodzy wspó�podró	nicy, jeste�cie w wi�kszo�ci m�odzi i ude-
rzenia takiego wichru na pewno doczekacie – i chodzi o to, aby wasza
„rodzinna Europa” nie okaza�a si� nagle obca i do niczego nie przydat-
na niczym wy�wiechtany frazes bez 	adnej realnej tre�ci.

Nie b�d� definiowa� Europy (gdy	 zajmowali�my si� tym pod-
czas podró	y w �wiat politologii), tylko zaproponuj� wam poszuki-
wanie odpowiedzi na pytanie, czy Europa jest warto�ci� dla nas oso-
bi�cie, tu i teraz.  Bez jedno�ci w skali kontynentu jeste�my (my Eu-
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ropejczycy) w globalnym �wiecie bez szans. A równocze�nie bycie
Europejczykami nie powinno oznacza
, 	e przestajemy by
 Polaka-
mi, Francuzami, Niemcami czy Malta�czykami. Bo jak ju	 powie-
dzia�em (i b�d� si� przy tym upiera�), naród jest poj�ciem natural-
nym, a „europejsko�
” czym� wykalkulowanym i emocjonalnie zim-
nym. Trzeba osi�gn�
 zgodno�
 mi�dzy narodowo�ci� a europejsko-
�ci�. Trzeba znale�
 wspólny mianownik ��cz�cy Polaka i Portugal-
czyka (i tych, którzy mieszkaj� mi�dzy Warszaw� a Lizbon�). Mia-
nownik ten ukryty jest w wymiarze historycznym, geograficznym,
politycznym, etnicznym i religijnym. Te wymiary od ponad dwóch
tysi�cy lat wzbogacaj� europejskie �rodowisko kulturowe, w którym
czujemy si� u siebie. Mam nadziej�, 	e Podró� w �wiat Europy po-
zwoli nam lepiej pozna
 to kontynentalne uniwersum.




