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Mimo wielkiego znaczenia odpowiedzi na pytanie dotyczące istoty europejskiej 

cywilizacji i jej przyszłości, problematyka ta stosunkowo rzadko trafia na łamy 

niezależnej prasy. 

Zdecydowanie dominują w niej opisy i analizy aktualnej sytuacji politycznej, 

społecznej i gospodarczej kraju, wiadomości o działaniach podejmowanych przez 

opozycję demokratyczną oraz represjach, z jakimi spotyka się ona ze strony władz. 

Znacznie już  rzadziej pojawiają się próby sformułowania i rozwinięcia własnych 

propozycji ideowych, precyzyjniejszego ukazania perspektywicznych i doraźnych 

celów politycznych i społecznych, stawianych przed społeczeństwem przez środowiska 

i ugrupowania niezależne. W tej sytuacji na problematykę zasygnalizowaną na wstępie 

tego artykułu pozostaje już  niewiele miejsca. W BRATNIAKU kilkakrotnie 

próbowaliśmy ją podejmować , między innymi w 19 numerze/IX-X 1979/. 

Jedną z istotnych kwestii podniesionych przez J.J. Lipskiego jest zwrócenie 

uwagi na pluralistyczny i w  znacznym stopniu synkretyczny charakter kultury 

europejskiej. Lipski zarzucił mi monocentryczne spojrzenie na kulturę, niedocenianie 

nie tylko znaczącego dorobku innych, pozaeuropejskich cywilizacji, lecz również  

ważnych nurtów myś li i idei należących integralnie do kultury europejskiej. Wśród nich 

wymienił przede wszystkim idee laickie, od czasów Odrodzenia wywierające potężny 

wpływ na kulturę naszego kontynentu. Wyraził również  pogląd, że myś l 

demokratyczna ma im wiele do zawdzięczenia. 

Nie sposób oczywiście zaprzeczyć , iż  nurty występujące w europejskiej kulturze 

są niejednorodne. Niektóre z nich uzupełniają się, inne pozostają do siebie w opozycji. 

Podejmując nad nimi refleksję zachowujemy jednak prawo ich wartościowania i 

oceniania. Mamy również  prawo podejmować  próby okreś lenia ich roli w 

kształtowaniu oblicza Europy. W moim przekonaniu - i z pewnością nie jest ono ani 

oryginalne, ani prekursorskie – czynnikiem, który w najbardziej istotny sposób 

ukształtował cywilizację wywodzącą się z basenu Morza Śródziemnego, było 

chrześcijaństwo i wynikający zeń system wartości. Bez jego wpływu trudno wyobrazić  

sobie długotrwały proces – zachodzący w kręgu oddziaływania zachodniej, 

europejskiej cywilizacji – budowania zespołu idei i norm uznających podmiotowość  

człowieka, gwarantujących poszanowanie jego godności i wolności. Aby to stwierdzić , 

niekoniecznie trzeba widzieć  w chrześcijaństwie religię objawioną. Wystarczy rzetelnie 

studiować  dzieje naszego kontynentu i rozwoju cywilizacji zachodniej. Nurty idei 
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laickich również  wywarły znaczny wpływ na kształtowanie Europy. Nie można też  

zanegować  ich roli w formułowaniu systemów i instytucji demokratycznych. Nie sądzę 

jednak, by wpływ ten należało uznać  za jednoznacznie pozytywny. 

Wiąże się to ściś le z oceną aktualnego położenia zachodniej cywilizacji i 

zagrażających jej niebezpieczeństw. Przekonanie, iż  cywilizacja europejska w 

zasadniczym stopniu przyczyniła się do tego, co wielkie i mądre we współczesnym 

świecie – wyrażone przeze mnie w artykule „Europa, ale jaka?” – nie może przysłaniać  

faktu, że obecnie przechodzi ona kryzys. Została zaatakowana w samej swej kolebce – 

łacińskiej Europie. Tkwią w niej wciąż  wielkie duchowe siły mogące zapewnić  jej 

zwycięstwo. Nie jest ono jednak przesądzone. 

Żyjemy w państwie totalitarnym, a w każdym razie usiłującym nim być . 

Pozostajemy w orbicie wpływów Związku Radzieckiego – państwa niewątpliwie 

totalitarnego, wrogiego wszelkim formom demokracji. Pozwala nam to widzieć  z całą 

wyrazistością niszczący i deprawujący charakter totalizmu. KAŻDEGO totalizmu. Nie 

mamy wątpliwości, że naszym zadaniem musi być  zbudowanie demokratycznego 

państwa. 

Te same czynniki powodują jednak nieuzasadnioną skłonność  do idealizowania 

systemu demokratycznego i naiwną wiarę, że przywrócenie demokracji niemal 

automatycznie rozwiąże problemy kraju. Zjawisku temu towarzyszy zwykle 

zapatrzenie w Zachód, połączone z brakiem krytycyzmu w ocenie stanu społeczeństw 

„wolnego świata” i funkcjonowania tam demokracji. 

A przecież  wnikliwe spojrzenie na zachód musi doprowadzić  do odkrycia zjawisk 

kryzysowych. Dotyczą one przede wszystkim sfery wartości duchowych i idei. Kryzys 

nie pojawił się nagle. Jest rezultatem długotrwałego procesu i na wiele jego 

symptomów od dawna zwracano uwagę. Szczególnie w okresie międzywojennym w 

europejskiej myś li przybrały na sile nurty /o niejednorodnym charakterze/ wskazujące 

na tło tego kryzysu. Krytycy społeczeństw demokratycznego Zachodu występowali z 

bardzo różnych pozycji np. we Francji byli wśród nich i intelektualiści z 

nacjonalistyczno-monarchistycznej L’ Action Francaise, i katoliccy postępowi 

personaliści. Byli zgodni co do jednego – Europa przechodzi kryzys duchowy. Pogłębił 

go ustrój wolnokonkurencyjnego kapitalizmu i jego ideologiczne uzasadnienie – 

indywidualistyczny liberalizm. Szukano różnych dróg wyjścia. Niektórzy dostrzegli je w 

odrzuceniu modelu państwa demokratycznego, obarczonego winą za istniejący 

porządek rzeczy. 

Zdecydowana większość  krytyków występujących z pozycji chrześcijańskich 

zwracała uwagę, iż  w epoce nowożytnej rozpoczął się proces odchodzenia Europy od 

chrześcijańskiego dziedzictwa poprzednich stuleci, co prowadziło do coraz głębiej 

postępującego materializowania społeczeństw i struktur politycznych. Główną winą za 

ten stan rzeczy obarczono laickie, indywidualistyczne idee. 



	 	 	
Wybitny polityk i ideolog obozu narodowego Roman Rybarski2  pisał: „Całe 

duchowe przesilenie sprowadza się do tego, że wiek XIX odziedziczył po wieku XVIII 

szereg idei, które miały większą moc negatywną, niszczącą aniżeli twórczą. Dzisiaj już  

niepodobna jest budować  na tych ideach. Trzeba szukać  nowych wartości albo też  w 

stare wlać  nowe życie. Trzeba przywrócić  do znaczenia te dobra duchowe, które 

gnębiła ideologia XVIII stulecia”. 

Historia wykazała, że krytyka społeczeństw i ustrojów demokratycznych miała 

na ogół zbyt radykalny charakter, a wiele proponowanych „środków terapeutycznych” 

udowodniło swą wątpliwą wartość . Zbrodnie systemów totalitarnych, a zwłaszcza 

hitlerowskiego spowodowały, że po drugiej wojnie światowej nadal niezwykle trudno 

było prowadzić  radykalną krytykę demokracji Zachodu.  Wykazała ona mimo wszelkich 

swych słabości nie podlegającą dyskusji wyższość  nad rozwiązaniami ustrojowymi 

narzuconymi przez systemy totalitarne i autorytarne. Była bardziej ludzka. Głównymi 

krytykami demokracji i społeczeństw zachodnich pozostali komuniści i radykalni 

lewicowcy różnych odmian. Wszystko to przyczyniło się jednak do znacznej stagnacji i 

jałowości zachodniej, nielewicowej myś li. Podjęcie krytyki, nie demagogicznej i 

burzącej, lecz wynikającej z troski o przyszłość  cywilizacji europejskiej i przyszłość  

demokracji, stało się szczególnie trudne, chociażby ze względów psychologicznych. 

Krytykom Zachodu występującym z pozycji nielewicowych – łatwo 

przypisywano tendencje reakcyjne a nawet faszystowskie. W najlepszym razie 

traktowano ich jako nieszkodliwych utopistów – maniaków. Trzeba było mieć  cały 

moralny autorytet i rozgłos Sołżenicyna3, aby zabrać  w tych sprawach głos, zostać  

usłyszanym i niewykpionym. Harwardzkie przemówienie Sołżenicyna, dzięki Bibliotece 

Literackiej i Historycznej 4  udostępnione polskim czytelnikom w kraju, zawiera 

miażdżącą krytykę Zachodu. Nie jest ona oryginalna. Niemal wszystkie jej wątki były 

podejmowane w okresie międzywojennym, m.in. w „Nowym Średniowieczu” 

Bierdiajewa5 czy w pracach naszego rodaka Mariana Zdziechowskiego6. 

Oczywiście nie byli oni jedynymi poprzednikami Sołżenicyna. Wielki rosyjski 

pisarz i demaskator zbrodni komunizmu zarzuca Zachodowi zadufanie w słuszność  i 

jedyność  własnej drogi rozwoju, zanik odwagi i umiejętności walki o własne ideały, 

kapitulowanie przed brutalną siłą. Uważa, że dobrobyt osiągnięty przez kraje wysoko 

rozwinięte i dążenie do dalszego bogacenia się powodują utratę wartości duchowych. 

W życiu politycznym demokratycznych państw Zachodu Sołżenicyn dostrzega 

zanik wielkich idei, zdolnych porwać  społeczeństwa, dać  im wizję przyszłości; przerost 

																																																													
2 Roman Rybarski (1887–1942) – ekonomista i polityk Narodowej Demokracji.  
3 Aleksandr Sołżenicyn (1918–2008) – rosyjski pisarz, autor m.in. książki „Archipelag GUŁag”. 
4 Biblioteka Literacka i Historyczna – podziemne wydawnictwo założone w 1979 przez uczestników 
ROPCiO. Publikowało książki historyczne oraz teksty literackie. 
5 Nikołaj Bierdiajew (1874–1948) – rosyjski myś liciel i filozof. 
6 Marian Zdziechowski (1861–1938) – filozof, historyk idei i literatury, rektor Uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie.  



	 	 	
wolności prowadzącej do egoizmu jednostkowego i grupowego oraz zaniku poczucia 

obowiązku wobec narodu i państwa. W polityce zagranicznej państw Zachodu 

szczególnie niepokoi go zanik woli podejmowania trudniejszych zadań, 

krótkowzroczność  i rozmijanie się polityki z moralnością. Stwierdza, że dla narodów 

rządzonych przez totalitarny komunizm Zachód nie może stanowić  wzoru. Próbując 

wskazać  przyczyny kryzysy Zachodu, Sołżenicyn mówił w Harvardzie: „…udzie 

definitywnie wyzwolili się z chrześcijańskiego dziedzictwa poprzednich wieków, z jego 

ogromnymi zasobami litości i poświęcenia, a systemy państwowe bezustannie 

nabierały cech coraz doskonalszego zmaterializowania. W rezultacie Zachód broni z 

powodzeniem a nawet aż  nadto gorliwie praw człowieka, podczas gdy człowiek zatracił 

poczucie odpowiedzialności wobec Boga i społeczeństwa”. 

W innym fragmencie tego samego przemówienia powiedział „Humanizm, po 

całkowitej zatracie swego chrześcijańskiego dziedzictwa, nie jest zdolny dotrzymać  

kroku w tym współzawodnictwie. Tak więc, w trakcie minionych wieków, a zwłaszcza 

ostatnich dziesięcioleci, kiedy ów proces się nasilił, liberalizm był nieuchronnie 

wspierany przez radykalizm, radykalizm musiał ustąpić  miejsca socjalizmowi, socjalizm 

zaś  nie zdołał stawić  oporu komunizmowi”. 

Przypuszczalnie w sferze krytyki Sołżenicyn posuwa się zbyt daleko, ukazuje 

jednak rzeczywiste tendencje i zjawiska. Uważam również , że trafnie wskazuje 

przyczyny kryzysu – z pewnością nie wszystkie, ale jedne z najistotniejszych. 

To właśnie powoduje, że nie wymieniłem „wielkich nurtów idei laickich” wśród 

czynników nadających – według mnie – najgłębszy sens i wartość  cywilizacji 

europejskiej. 

Ukształtowanie się na przestrzeni dziejów narodów, dających człowiekowi 

świadomość  zakorzenienia i otwierających przed nim moż liwość  rozwoju we 

wspólnocie, uważam za jedną z cech wyróżniających europejski krąg cywilizacyjny. 

Istnienie wspólnot narodowych stanowi w znacznej mierze o bogactwie i 

wielobarwności europejskiej kultury. Nadaje jej rzeczywiście pluralistyczny charakter 

w ramach tego samego, podstawowego modelu cywilizacyjnego. Zachowanie tej 

różnorodności powinno stanowić  przedmiot troski Europejczyków. W związku z tym 

problemem J. J. Lipski zarzucił mi mieszanie porządku kultury i idei z porządkiem 

politycznym. Za wyraz tej tendencji uznał moje obawy, iż  plany tworzenia jedności 

europejskiej drogą przyjmowania rozwiązań ponadnarodowych mogą stanowić  

zagrożenie osobowości narodów i powodować  ujednolicenie, a co za tym idzie, 

zubożenie kultury europejskiej. Wyraził pogląd, że zanik specyfiki narodowej w 

Europie nie jest niebezpieczeństwem realnym, a już  na pewno nie należy go wiązać  z 

planami politycznej integracji Europy. 

Pogląd ten budzi moje poważne wątpliwości. Nie sądzę, by istniała prosta, 

bezpośrednia zależność  pomiędzy strukturami politycznymi, w jakich żyją 

społeczeństwa a sferą ich świadomości, wyznawanych idei, rozwijanej kultury. Nie 



	 	 	
oznacza to jednak, by wpływu tego nie było w ogóle. Ma on charakter pośredni, 

niemniej potrafi być  bardzo znaczny. Wiem, ze stworzenie ponadnarodowych instytucji 

integracyjnych w Europie Zachodniej nie spowoduje automatycznego zaniku narodów. 

Francuzi pozostaną Francuzami, a Niemcy- Niemcami. Ważny jest jednak kierunek 

procesu. Twórcy idei europejskiej i współcześni entuzjaści integracji opartej o sądy 

ponadnarodowe nie ukrywali i nie ukrywają, że w przyszłości powinien powstać  naród 

czy ponadnaród /oczywiście zachodnioeuropejski/. Instytucje polityczne i gospodarcze 

„zjednoczonej Europy” mają przyspieszać  proces jego formowania. 

Dotychczasowe doświadczenia historyczne wskazują na znaczny wpływ 

struktur politycznych również  na sferę świadomości narodowej. Z pewnością 

kształtowanie się narodu amerykańskiego /zjawisko niewątpliwie pozytywne/ 

przebiegałoby odmiennie i znacznie wolniej, gdyby nie było Unii i wspólnych instytucji 

federalnych. Takich przykładów można by podawać  więcej. 

Będąc zwolennikiem jedności europejskiej, pojmowanej jako proces zbliżania i 

współpracy narodów, świadomych wspólnoty swych podstawowych interesów i 

zasadniczych wartości, będących rezultatem tego samego dziedzictwa cywilizacyjnego, 

uważam, że musi on opierać  się na poszanowaniu tożsamości i suwerenności każdego, 

nawet najmniejszego narodu. 

J. J. Lipski przypisuje mi również  intencje eliminowania z duchowej Europy 

narodu rosyjskiego i jego kultury. Zgadzam się z Lipskim, że dorobek kultury rosyjskiej 

jest znaczny. Wiem również , że Dostojewski, Tołstoj, Czechow, Turgieniew należą do 

Europy. Traktując jednak kulturę rosyjską jako pewną całość  trzeba stwierdzić , że pod 

wieloma względami nie tylko różni się od łacińskiej kultury narodów 

zachodnioeuropejskich i większości środkowoeuropejskich, ale jest z nią sprzeczna. 

Nie jest to zarzut, lecz stwierdzenie faktu. Uważam natomiast, że tradycje narodu 

rosyjskiego, jego historycznie ukształtowany, typ życia zbiorowego, wyrażający się 

m.in. w instytucjach państwowych, relacjach zachodzących pomiędzy rządzącymi a 

rządzonymi, pozostaje w sprzeczności z uniwersalnymi wartościami europejskiej 

cywilizacji. Doskonale opisał to Jan Kucharzewski7 w swej monumentalnej pracy „Od 

białego caratu do czerwonego”. Wiele niestety wskazuje, że książka ta ma nie tylko 

wartość  historyczną. Analiza Rosji dokonana przez Kucharzewskiego pod wieloma 

względami zachowuje aktualność  do dzisiaj. Nie jest przypadkiem, że nawet w 

naukowych bibliotekach nie można zapoznać  się z nią bez specjalnych zezwoleń. Nie 

oznacza to oczywiście, że analiza ta nigdy nie straci na aktualności. Oznaczałoby to 

przyjęcie założenia niezmienności Rosji i zasad, na których musi się opierać  każda 

forma rosyjskiej państwowości. Wszystkie narody i państwa przechodzą ewolucję. Nie 

ma powodu spod działania tego prawa historii wyłączyć  Rosję i naród rosyjski. Jest to 

																																																													
7 Jan Kucharzewski (1876–1952) – historyk i prawnik, premier Królestwa Polskiego w latach 1917–
1918, po II wojnie światowej na emigracji. 



	 	 	
znakiem nadziei – dla nas i dla Rosjan. Niestety, obecnie niewiele wskazuje, by ewolucja 

ta postępowała w szybkim tempie. 

I wreszcie ostatnia sprawa, którą chciałbym wyjaśnić . Nie uważam, wbrew temu, 

co przypisuje mi J.J. Lipski, by poza europejskim kręgiem cywilizacyjnym nie 

powstawały cenne wartości, w istotny sposób wzbogacające kulturalny dorobek 

ludzkości. 

Sądzę natomiast, że ekspansja czy - jak kto woli - rozprzestrzenianie się 

europejskiej cywilizacji nie było w głównej mierze rezultatem stosowania przemocy. 

W ostatecznym wymiarze była to przede wszystkim konsekwencja wysokiego 

stopnia uniwersalności kultury europejskiej i atrakcyjnej siły wartości, które miała do 

zaproponowania. 
 


