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EUROPA
– dokàd ?

PREAMBU¸A (1 i 2 akapit)

Konstytucja, którà mamy .... nazywa si´ demokracjà, ponie-
wa˝ paƒstwo dzia∏a w imieniu wi´kszoÊci a nie kilku obywateli.

TUCYDYDES II, 37

W ÊwiadomoÊci, ˝e kontynent Europy jest nosicielem cywi-
lizacji i ˝e jego mieszkaƒcy, którzy go od poczàtku ludzkoÊci
ciàgle w nowych partiach zasiedlali w ciàgu stuleci rozwineli
wartoÊci, które uzasadniajà humanizm: równoÊç ludzi, wol-
noÊç, znaczenie rozumu,

czerpiàc z kulturalnych, religijnych i humanistycznych
przekazaƒ Europy, które – ˝yjà nadal w dziedzictwie – i które
utrwali∏y centralnà pozycj´ cz∏owieka, poj´cie nietykalnoÊci i
niezbywalnoÊci jego praw a tak˝e prawarzàdnoÊç w spo-
∏eczeƒstwie....

KoÊci zosta∏y rzucone: “konwent” nie przyjà∏ odniesie-
nia do Boga do projektu konstytucji europejskiej, pomimo
gorliwych rzeczników. G∏ównym argumentem by∏ podzia∏
paƒstwa od koÊcio∏a.

Niektórzy chrzeÊcijanie mówià: dlaczego “Boga”
cytowaç, przecie˝ ca∏y kontynent jest ukszta∏towany
bezbo˝noÊcià? Oto odpowiedê: potrzebujemy odniesie-
nie do Boga z powodu przesz∏oÊci, przysz∏oÊci i teraê-
niejszoÊci Europy.

Z powodu przesz∏oÊci, poniewa˝ Europa jest g∏´boko
napi´tnowana przez przekazania ˝ydowsko-chrzeÊci-
jaƒskie w Biblii: w swoim poj´ciu wartoÊci (prawa
cz∏owieka, stanowisko kobiety), w swojej etyce (dziesi´ç
przykazaƒ), w swoim rytmie ˝ycia (7. dzieƒ, jako dzieƒ
odpoczynku). Z powodu przysz∏oÊci, poniewa˝ wiara w
jednego Boga, któremu wszyscy winni sà rachunek jest
jedynym skutecznym Êrodkiem zaradczym w przeci-
wieƒstwie do wszystkich dominancji zarówno w totali-
tarnym jak i w demokratycznym systemie. Z powodu
teraêniejszoÊci, poniewa˝ Europa ma tylko coÊ od
chrzeÊcijan, którzy si´ ze swojà wiarà odpowiedzialnie
wnoszà do spo∏eczeƒstwa. 

“Byç solà” znaczy byç obecnym w “zupie tego Êwiata”.
I tutaj nadàrza si´ do tego okazja.

Osobiste wyjaÊnienie

RAZEM Z INNYMI OBYWATELAMI EUROPY CH¢TNIE CHC¢ I POPIERAM

STARANIA, ˚E IMI¢ BOGA B¢DZIE WYMIENIONE W PREAMBULE NOWEJ

EU-ROPEJSKIEJ KONSTYTUCJI. CZYNI¢ TO Z G¸¢BOKIEGO PRZEKONANIA I

Z WIARY, ˚E WSZYSTKIE ZDOLNOÊCI CZ¸OWIEKA I WSZYSTKIE JEGO

WYSOKIE WARTOÊCI POCHODZÀ OD BOGA, OD STWÓRCY.

AKZEPTUJ¢ PRZY TYM WYRAÊNIE, ˚E OBOK MNIE ISTNIEJÑ INNI LUD-
ZIE Z INNYM ZAPATRYWANIEM I ÊWIATOPOGLÑDEM. Z DRUGIEJ STRONY

WY-CHODZ¢ Z ZA¸O˚ENIA, ˝E W STOSUNKU DO MNIE ISTNIEJE RÓWNA

MIARA TOLERANCJI I UPRZEJMA AKCEPTACJA.

Szanowna pani Best,

Prosz´ przys∏aç mi ......     ekzemplarze “Europa – dokàd?” i ...... ekzemplarze
za∏àcznika “Módl si´ i pracuj” w j´zyku ............................................................

Ch´tnie napisz´ list do ...........................................................................................

Ch´tnie ponios´ cz´Êç kosztów.

Jestem uczestnikiem grupy modlitewnej w .........................................................

Ch´tnie wezm´ udzia∏ w grupie modlitewnej w mojej okolicy. 
Gdzie mog´ si´ zg∏osiç?

Podpis…………………………………………..……………………………………
Prosz´ wype∏niç i zaznaczyç trafne opisanie. Dzi´kuj´!
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Ortwin Schweitzer, emerytowany
nauczyciel szko∏y Êredniej

Rocznik 1937, ewangelik, ˝onaty,
˝yje z rodzinà w pobli˝u Stuttgartu.
Studia nowofilologii i ewangelickiej

teologii w Tübingen, w Bazylei i w Reading / Anglia.
Zatrudiony przez 30 lat w ró˝nych s∏u˝bach ewangielik-
kiego koÊcio∏a paƒstwowego w Wirtembergii.

DziÊ jest kierownikiem modlitwy na narodowej p∏asz-
czyênie ze szczególnym punktem ci´˝koÊci “polityka i
spo∏eczeƒstwo”. Publikuje miesi´cznie w ramie inicjaty-
wy modlitwy, nazwanej “Waechterruf”, “Politische Seite”,
która wychwytuje aktualne polityczne tematy, próbuje je
w odniesieniu do Boga zrozumieç i wprowadza do modlit-
wy (www.waechterruf.de – Gebetsinfos – Politische Seite).

Ortwin Schweitzer jest autorem kilku ksià˝ek, w tym
jako ostatnià “Deutschland – meine Liebe” (2003) (Niemcy
– moja mi∏oÊç” – ksià˝ka jest po niemicku). W kià˝ce tej,
jako punkt centralny jest podchwycenie wstydu Niem-
ców za z∏amanà identyfikacj´ narodowà i w jaki sposób
jest mo˝liwe przebaczenie i nowy poczàtek przez Jezusa
Chrystusa. Z ksià˝ki wychodzi nadzieja dla Niemiec i
g∏´bokie przekonanie, ˝e Niemcy nie b´dà wi´ciej prze-
kleƒstwem tylko b∏ogos∏awieƒstwem dla ludzi.

Adres, dat´ i podpis prosz´ wyraênie napisaç:

Nadawca        Pani Pan

E-mail 

Kraj     

Karta echa

Frau
Dorothea Best
z. K. Ortwin Schweitzer
Wielandstr. 16

74348 Lauffen / Neckar

Deutschland

Prosz´ do∏o˝yç w∏asne stanowisko:  Pana(i) odpowiedê jest wa˝na!

Prosz´
przykleiç
znaczek

pocztowy

WYPOWIADAM SI¢ RAZEM Z INNYMI ZA TAKIM SFORMU¸OWANIEM

PREAMBU¸Y KONSTYTUCJI EUROPEJSKIEJ, KTÓRE DOPUSZCZA¸OBY

MIEJSCE DLA DWÓCH STRON: CHRZEÊCIJA¡SKEJ WIARY W BOGA I ÊWIA-
TOPOGLÑDU BEZ BOGA.

SFORMU¸OWANIE Z POLSKIEJ KONSTYTUCJI (SPÓJ˚ NA STRON¢ 26)
ALBO INNE, KTÓRE BY¸OBY ODPOWIEDNIE WYDAJE MI SI¢ DOBRYM

PUNKTEM WYJÊCIOWYM. 

To pismo powsta∏o w Niemczech. Stàd przyk∏ady poch-
odzà z Niemiec. Z pewnoÊcià mo˝naby równie˝  wymie-
niç podobne przyk∏ady z innych europejskich paƒstw
wstawiania si´ za odniesieniem do Boga w europejskiej
konstytucji. Autor by∏by ch´tnie zainteresowany takimi
cytatami z podaniem autora i êród∏a, w j´zyku oryginal-
nym oraz je˝eli mo˝liwe z t∏umaczeniem na j´zyk nie-
miecki. Dzi´kuj´!
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EUROPA– dokàd?

Zaanga˝owany artyku∏ literacki  o
odniesieniu do Boga w preambule

Konstytucji Europejskiej

Ortwin Schweitzer

Adoramus – Gemeinschaft (wspólnota) 
i inicjatywa modlitwy “Wächterruf” 

(weÊtaruf = wo∏anie stra˝y)
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Adoramus-wspólnota istnieje od 1990 roku i jest wià˝àcà
˝yjàcà grupà ewangelickich chrzeÊcijan na terenie
Wintembergii (na po∏udniu Niemiec). Celem wià˝àcej
grupy jest z w∏asnej si∏y odnawiajàco dzia∏aç na koÊció∏ i
spo∏eczeƒstwo. Oprócz innych obowiàzków zwiàzek
ponosi tak˝e odpowiedzialnoÊç za narodowà modlitw´
Ortwina Schweitzera.

“Wächterruf” jest inicjatywà modlitwy, która nie pow-
sta∏a w Adoramusie, lecz w wolnym koÊciele, w której
przewodniczy Ortwin Schweitzer i jest zdecydowanie
popierany przez wspólnot´ Adoramus. “Wächterruf”
jednoczy ponad 200 mejscowoÊci w Niemczech, gdzie
chrzeÊcijanie ró˝nych gmin sà gotowi w okreÊlonych dni-
ach w miesiàcu przez 24 godziny rozdzielone w czasie
modliç si´ za Niemcy i za Europ´. W tym celu jest w
ka˝dym miesiàcu redagowany przez kierownictwo
wysy∏any do poszczególnych grup list kierujàcy modli-
twy na aktualne wydarzenia. 
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Moje ˝yczenie i moja nadzieja

Kto z otwartymi oczyma jeêdzi przez Europ´ nie przeo-
czy koÊcio∏ów, które sà cz´sto okaza∏ymi budowlami z
wie˝ami. Pi´tnujà one nasz kraj, poniewa˝ cz´sto górujà
nad miejscowoÊciami, w których si´ znajdujà. Najcz´Êciej
sà to najbardziej pociàgajàce atrakcje turystyczne, szcze-
gólnie zaznaczone i opisywane w planach miasta i miejs-
cowych prospektach. I to z racjà, poniewa˝ sà to widoczni
Êwiadkowie naszej historii.

Wybudowali je ChrzeÊcijanie, panujàcy i rady miejs-
kie, gminy chrzeÊcijaƒskie i wspólnoty ponios∏y du˝e
koszty, aby ludzie mogli si´ wspólnie modliç, pobieraç
nauki, Êwi´towaç oraz uczestniczyç w nabo˝eƒstwach.

ChrzeÊcijaƒska wiara pi´tnowa∏a naszà kultur´, ˝ycie
publiczne i porzàdek paƒstwowy. Nasz system prawny,
obyczaj i moralnoÊç – porzàdek ˝ycia i miara czasu w
ciàgu roku - wszystko to powsta∏o i jest rozwini´te z for-
macji uporzàdkowania stworzenia Êwiata, które Bóg
ustali∏ dla wszystkich organizmów ˝ywych.

Nie jest dobrze, je˝eli puszczamy to w niepami´ç. To sà
fakty: wypróbowane i wartoÊciowe, obowiàzujàce, nawet
wtedy, gdy nie jesteÊmy tego Êwiadomi.

Dlatego jest rozsàdnie zadaç sobie pytanie. Kim
jestem? Skàd pochodz´? Dokàd id´? Czy moje ˝ycie jest
przypadkiem albo ma jakiÊ sens – czy istnieje jakiÊ cel?

Moja odpowiedê jest: TAK – to Bo˝a wola, ˝e ˝yj´, to
Bo˝y podarek, jeÊli wiedzie mi si´ dobrze – moje ˝ycie
ma sens, poniewa˝ jestem stworzony na obraz i podo-
bieƒstwo Boga.

Podobne pytania mo˝na postawiaç na p∏aszczyênie
paƒstwowej: co jest istot´ mojego kraju? Jaka jest historia
jego powstania? Jaki jest cel jego egzystencji: czy ma do
wype∏nienia jedyne w swoim rodzaju zadanie wÊród
wszystich narodów Europy?

Tak˝e na tym poziomie odpowiadam jasnym: TAK –
wola Bo˝a, która jest dla mnie odczuwana w tym, ˝e nasz
kraj istnieje i nasz naród – tak jak wszystkie inne narody
– ma swoje wa˝ne i charakterystyczne zadanie. Ta wied-
za pociesza mnie i powoduje ciekawoÊç na przysz∏à
wspó∏prac´ narodów w zjednoczonej Europie.
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I dlatego stawiam jeszcze raz te same pytania, tym
razem w odniesieniu do Europy: co Êwiadczy o to˝sa-
moÊci naszego kontynentu? Skàd on pochodzi, jakie sà
jego korzenie kulturalne, duchowe i duchowne? Co jest
jego specyficznym zadaniem i jaki ton nadaje w koncercie
narodów?

Kto oprócz NIEGO, który stoi naprzeciw Êwiatu i
który kieruje jego losami, kto oprócz Boga potrafi nam na
te pytania odpowiedzieç?

Dlatego ˝ycz´ sobie, ˝ebyÊmy my europejczycy w 
na-szej nowej konstytucji wyznali wiar´ w Boga – z
wdzi´cznoÊci za dobroç w przesz∏oÊci, w pokorze za
wszystkie nasze ludzkie niepowodzenia i jako wyraz
naszej nadzieji, która prosi o ∏ask´ Bo˝à dla Europy w
przysz∏oÊci.

Ja mog´ ˝yç w Niemczech, w kraju, w którym na
wst´pie prawa podstawowego Bóg jest miarà wszelkiej
odpowiedzialnoÊci. Ja ˝ycz´ sobie Europ´, która to w ten
sam sposób wyrazi w swojej konstytucji.

wrzeÊnia 2003 

Albrecht Fürst zu Castell-Castell 
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O
Ocenianie czynnoÊci konwentu

Od wiosny 2002 “konwent” zgromadzi∏ demokratycz-
nie 105 osobowe gremium, z∏o˝one z delegatów z ca∏ej
Europy, którzy pracowali intensywnie nad konceptem
“konstytucji” europejskiej. Istotny wp∏yw na t´ prac´ mia∏
prezydent konwentu Valery Giscard d’Estaing, francuzki
prezydent paƒstwa w latach 1974-1981. 

Oficjalnie konwent zakoƒczy∏ prac´ 10. lipca 2003 uch-
waleniem konceptu - w∏aÊnie na czas, aby go wr´czyç
paƒstwowym i rzàdowym szefom na ich spotkaniu w
Tesalonikach.

Rzàdy paƒstw cz∏onkowskich obradujà teraz nad kon-
ceptem, który od paêdziernika 2003 podczas specjalnych
spotkaƒ g∏ów paƒstwa (“konferencjach rzàdowych”)
zostanie ostatecznie konsultowany i postanowiony. Na-
st´pnie konstytucja musi byç ratyfikowana przez naro-
dowe parlamenty i nabiera mocy obowiàzujàcej. Ten pro-
ces ma byç zakoƒczony w maju 2004 roku, to znaczy a˝
do nast´pnych wyborów parlementu europejskiego i do
przystàpienia dziesi´ciu nowych paƒstw cz∏onkowskich.

Zadania nowej konstytucji sà nast´pujàce
(a) prawa zasadnicze obywateli
(b) stosunek paƒstw narodowych do europejskiego 

zarzàdu centralnego
(c) wyjaÊnienie kompetencji i rodzaje pracy pojedyn-

czych gremiów i organów Unii

W miar´ mo˝liwoÊci nie chcia∏oby si´ tego projektu
wi´cej rozdrabniaç, poniewa˝ istnieje obawa, ˝e przez to
porozumienie wszystkich wówczas 25 paƒstw nie zosta-
nie osiàgni´te i tym samym bezpowrotna szansa dla kon-
tynentu by∏aby na zawsze zmarnowana.

Ale jednak czas obrad zosta∏ Êwiadomie przyznany i to
znaczy tak˝e mo˝liwoÊç do modyfikacji i do koniecznych
zmian.

Konstytucja jest wydarzeniem historycznym o czym
Êwiadczy fakt, ˝e 25 suwerennych paƒstw, które w prze-
sz∏oÊci ciàgle si´ zwalcza∏y, teraz dobrowolnie nieujarz-
mione i bez przymusu ∏àczà si´ w Unii. Przez t´ konsty-
tucj´ Europa zapewnia sobie d∏ugotrwa∏y pokój.

Poza tym konstytucja wskazuje wyraênie, ˝e nie tylko
chce byç Unià gospodarczà i walutowà, lecz tak˝e Unià
wartoÊci. To jest zaznaczone zarówno w preambule (w
przedmowie) jak i przed trzema laty sporzàdzonej “kar-
cie prawa zasadniczego”, które zosta∏y jako 2. cz´Êç kon-

06
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stytucji ca∏kowicie przyj´te.
Obywatele Unii sà winni konwentowi i jego prezy-

dentowi szczere podzi´kowania za jego osiàgni´cia.

G∏osy dla odniesiena do Boga w preambule

W tej broszurze nie rozchodzi si´ o polityczne i struk-
turalne treÊci konceptu, lecz o specjalny punkt: koÊcielny
i duchowy widok przysz∏ej konstytucji, mianowicie o od-
niesieniu do Boga.

Czy imi´ Boga powinno byç wymienione w preambu-
le? Historia kontynentu przemawia za tym. – Albo nie
powinno wspominaç si´ “Boga”, ˝eby zachowaç podzia∏
koÊcio∏a od paƒstwa i tylko nale˝y wspomnieç chrze-
Êcijaƒskie wartoÊci przekazane tradycjà? Rozwój Europy
w ostatnich 250 latach od OÊwiecenia zaleca to innym
ludziom.

Zarówno w konwencie tak i w parlamencie w Strass-
burgu to pytanie zosta∏o w sposób zaanga˝owany trakto-
wane i dyskutowane. Przedstawiciel rzàdu niemieckiego,
minister spraw zagranicznych Joschka Fischer przema-
wia∏ za tym, ˝eby w konstytucji jednak przyjàç odniesie-
nie do Boga. Przedstawiciel rady zwiàzkowej (izby krajo-
wej), prezes ministrów Erwin Teufel, sformu∏owa∏ swoje
zdanie nast´pujàcymi s∏owami:

“Wi´kszoÊç naszych obywateli, którym religia coÊ znaczy,
musi odnaleêç si´ w konstytucji. Prosz´ tych, którzy inaczej
myÊlà, uznaç to za s∏uszne. Grecka i rzymska cywilizacja zosta∏y
s∏usznie uznane jako rozstrzygajàce przekazy tradycji w
Europie. W sensie prawdy historycznej nale˝y równie˝ wspom-
nieç wiar´ chrzeÊcijaƒskà i inne religie. Wówczas od nikogo nie
b´dzie ˝àdane wyznanie do Boga i do religii.”

Demokracja chrzeÊcijaƒska przedstawiona w kon-
wencie zaproponowa∏a bardzo otwarte sformu∏owanie z
polskiej konstytucji i mia∏a nadziej´, ˝e ateiÊci tak˝e mog-
liby je przyjàç. Brzmi ono nast´pujàco:

“WartoÊçi Unii zawierajà wartoÊci tych, którzy wierzà w
Boga jako êród∏o prawdy, sprawiedliwoÊci, dobroci i pi´kna tak
samo jak tych, którzy nie podzielajà tej wiary i jednak te podsta-
wowe wartoÊci, pochodzàce z innych êróde∏, respektujà.”

KoÊció∏ katolicki walczy jeszcze teraz o przyj´cie
Bo˝ego Imienia do preambu∏y. Prezydent komisyjny kon-

07

Prä_pol  24.10.2003  13:08 Uhr  Seite 7



ferencji biskupiej Unii, biskup Josef Homeyer, tak sfor-
mu∏owa∏ w wywiadzie:

“Cokolwiek w historii chrzeÊcijaƒstwa jest krytykowane: to
jednak wiara w Boga ukszta∏towa∏a decydujàco europejskà
cywilizacj´ od poczàtku a˝ po dzieƒ dzisiejszych. Takich pro-
stych faktów mo˝na si´ wypieraç tylko z najwi´kszym ideolo-
gicznym wysi∏kiem...

W komorach gazowych w OÊwi´cimiu Bóg zosta∏ przez
˝ydów milionkrotnie wzywany. Szacunek przed tym cierpie-
niem nakazuje wpisaç Boga do europejskiej konstytucji. To
wspomnienie Boga nale˝y do godnoÊci Europy.

Imi´ Boga w konstytucji ogranicza pot´ga polityków.
Rozmawiamy tak˝e o odniesieniu do Boga, który nie jest prze-
ciwko innym, tym bardziej nie jest przeciwko innym niereligij-
nym wolnoÊciowym tradycjom OÊwiecienia i humanizmu. Te
tradycje muszà staç w stosunku jedna do drugiej. Tylko w ten
sposób konstytucja wymierzy sprawiedliwoÊç Êwiatopoglàdo-
wo pluralnej rzeczywistoÊci Europy. Nie wystarczy mówiç o
“europejskiej wspólnocie wartoÊci”. Termin s∏owny wspólno-
ta wartoÊci nie mo˝e byç pretekstem, aby wyciszyç tradycje
religijne... 

W rzeczywistoÊci podczas pracy konwentu odnotowano
post´p:

_  prawny status koÊcio∏ów w poszczególnych krajach b´dzie
teraz wyraênie uznany.

_ Oprócz tego Unia przyznaje si´ do otwartego dialogu z
koÊcio∏em.

_  Widz´ pewien post´p tak˝e w tym, ˝e w preambule kon-
stytucji teraz b´dà wymienione “kulturalne, religijne i
humanistyczne przekazania Europy”. Ale to nie wystarc-
zy. W konstytucji musi byç wbudowany termin s∏owny
“˝ydowsko-chrzeÊcijaƒska tradycja” - ju˝ z samego powo-
du wyjaÊnionej humanistycznej prawdy wobec historii -.
Takà prawd´ mogà obywatelowie oczekiwaç od polityków.”

Ewangelickie ko∏o robocze (Evangelischer Arbeits-
kreis EAK) demokracji chrzeÊcijaƒskiej Unii (Christlich-
Demokratische Union CDU/CSU) wyda∏o komunikat
prasowy, w którym si´ mi´dzy innymi nazywa:

“Z powo∏aniem na Boga ∏àczy si´ nie tylko chrzeÊciaƒskie
albo nawet koÊcielne roszczenie monopolowe, lecz tutaj powi-
nien byç chroniony i zachowany w sposób elementarny zwià-
zek ca∏ego ˝ycia ludzkiego z jego godnoÊcià, która nie jest na
sprzeda˝. JednoczeÊnie trzeba wspomnieç, ˝e równie˝ politycz-
ne ukszta∏towanie zjednoczonej Europy potrzebuje religijnego
˝wiàzku wartoÊci, z którego nie mo˝na zrezygnowaç i bez któ-

08

Prä_pol  24.10.2003  13:08 Uhr  Seite 8



rego jego ca∏e kulturalne, humanisticzne i duchowe dziedzicwo
nie by∏oby do pomyÊlenia i dalej by nie prze˝y∏o. - Ewangelickie
robocze ko∏o (EAK) popiera zabiegi chrzystjaƒskich koÊcio∏ów
w Europie, które wymagajà takiego odniesienia do Boga.”

Pewnie tutaj mo˝na by jeszcze wymieniç liczne g∏osy z
innych narodów Europy, które wstawi∏y si´ za wymienia-
nie imienia Bo˝ego w preamble, w konwencie, w parla-
mencie Europejskim i poza jego obr´bem.

Tak si´ na przyk∏ad wyraênie wypowiedzia∏ euro-
pejski ewangelicki alians (Europaeische Evangelische
Allianz (EEA):

“Nie ˝àdamy ˝adnego przywileju dla wierzàcych, ale chce-
my, ˝eby ich g∏os tak samo by∏ s∏yszany jak g∏os wszystkich
innych cz∏onków spo∏eczeƒstwa. – Chcàc tà ró˝norodnoÊç
zachowaç i chroniç, odrzucamy poj´cie czysto Êwieckiego spo-
∏eczeƒstwa, gdzie wiara zostanie zepchni´ta do sfery prywatnej.
Zamiast tego sprzyjamy wyobra˝eniu o pluralistycznym spo∏e-
czeƒstwie, w którym istniejà obok siebie ró˝ne pràdy wiary i
ró˝ne Êwiatopoglàdy, gdzie mo˝na w sposób wolny wypowiadaç
swoje zdanie i w ten sposób nape∏niaç demokracj´ ˝yciem.”

Nast´pnie EEA proponuje tak˝e polskie sformu∏owa-
nie do preambuli.

Pod koniec Jan Pawe∏ II, który 24. lipca 2003, po za-
koƒczeniu pracy konwentu, opublikowa∏ 10 punktowy
program, dekalog dla Europy. Mi´dzy innymi:

“(1) Europa w przesz∏oÊci i w chwili obecnej zosta∏a g∏eboko
i rozlegle przenikni´ta ChrzeÊcijaƒstwem. Wiara chrzeÊcijaƒ-
ska uformowa∏a kultur´ europejskà … ChrzeÊcijaƒstwo jest
religià wszystkich Europejczyków.”

(4) Korzenia chrzeÊcijaƒskie sà g∏ównà gwarancjà dla
przysz∏oÊci Europy. Ignorowaç, zapomnieç albo ukrywaç
chrzeÊcijaƒskie dziedzictwo w Europie jest niesprawie-
dliwoÊcià, obrazà i g∏´bokim zubo˝eniem, za które b´dziemy
musieli wczeÊniej albo póêniej zap∏aciç.” 

(6) W obecnej dyskusji, która jest opanowana laicyzmem,
materializmem  i myÊleniem o dobrobycie, koÊció∏ musi byç
nigdy nie milknàcnym Êwiadkiem ludzkiego istnienia poza
wymiarem.”
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P
Tekst preambu∏y (1. i 2. akapit)

Preambu∏a s∏u˝y z regu∏y jako wprowadzenie, aby
wskazaç na konkretne uregulawania i aby je przedstawiç
w rozszerzonym kontekÊcie. Stàd pytanie, co znajduje si´
w preambule albo czego w niej nie ma, jest dla interpre-
tacji i do zrozumienia dokumentu o niema∏ym znaczeniu.
“Na tym tle istnieje powszechna zasada prawna, ˝e dla
interpretacji w∏aÊciwego tekstu nale˝y powo∏ywaç si´ na
wyjaÊnienia zawarte w preambule. Federalny sàd konsty-
tucyjny praktykowa∏ to ju˝ wielokrotnie”1. Dlatego jest
zrozumia∏e, ˝e toczy si´ walka o ka˝de s∏owo w pream-
bule. Tak samo, jak przy Karcie, zmagano si´ przy konsty-
tucji do koƒca o ka˝de sformu∏owanie, poniewa˝ praktyka
prawna wskazuje, jak ju˝ Busse udowadnia, ˝e preambu∏a
jest zwiastunem dla interpretacji “konkretnych uregulo-
waƒ”. Europa tylko “religijna” albo “chrzeÊcijaƒska”? Jako
utrudnienie dochodzi jeszcze problem t∏umaczenia na
(przysz∏ych) 20 j´zyków urz´dowych.

Pomimo wielu dobrych argumentów za wyraênie
wypowiedzianym odniesieniem preambu∏y do Boga,
który przez stulecia by∏ wielbiony w Europie, nie uda∏o
si´ protektorom wprowadziç sformu∏owaƒ “˝ydowsko-
chrzeÊcijaƒskiej tradycji” albo “chrzeÊcijaƒkiego dzie-
dzictwa” albo “ Boga”. Zamiast tego konwent wybra∏ wi´-
kszà iloÊcià g∏osów propozycj´, która zosta∏a wniesiona
przez prezydenta Giscard d’Estainga:

“W ÊwiadomoÊci, ˝e kontynent Europejski jest nosicielem
cywilizacji i ˝e jego mieszkaƒcy od poczàtku ludzkoÊci ciàgle
nowymi partiami go zasiadali i w ciàgu stuleci rozwineli
wartoÊci, które sà podstawà humanizmu: równoÊç ludzi,
wolnoÊç rozumu. (2. uj´cie) , [pierszeƒstwo rozumu (1. uj´cie)]

Czerpiàc z kulturalnych, religijnych i humanistycznych tra-
dycji europejskich, których dziedzictwo nadal ˝yje i które utrwali∏o
w spo∏eczeƒstwie centralnà pozycj´ cz∏owieka, wyobra˝enie o nie-
tykalnoÊci bezspornoÊci jego praw oraz pierwszeƒstwo prawa,... . 

wysocy kontrahenci doszli po wymianie w nale˝ytej formie ich
uznanych pe∏nomocnictw do nast´pujàcego porozumienia... .”

(Nast´pujà §§ konstytucji).

Zmiana “pierwszeƒstwa” do “wa˝noÊci rozumu” jest
tylko os∏abieniem, nie oznacza jednak w tej sprawie
˝adnej zmiany. Tak znaczy pierwszeƒstwo §górowanie” i
wa˝noÊç “w∏adzy”. Ale przeciwstawna pozycja do chrzeÊci-
jaƒskiego odniesienia do Boga zostaje niezmieniona.
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1 Christian Busse: ocena
krytyczna, preambuli w
europejskiej karcie praw
podstawowych, w czaso-
piÊmie: Europejskie prawa
zasadnicze z 31.12.2003,
28 rok produkcji, zeszyt
21-23, s. 563
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N
Ocena preambu∏y

Nast´pujàce oceny preambu∏y mogà si´ niektóremu
wydawaç zbyt ostre. Ale powinno si´ je sprawdziç bez
uprzedzeƒ, jak daleko nie oka˝à si´ s∏uszne.

1. Religia rozumu

1.1 Jest mi wiadomo, ˝e OÊwiecenie od 250 lat
kszta∏towa∏o i kszta∏tuje naszà kultur´ i wykszta∏cenie.
NowoÊcià jest, ˝e taraz humanizm i racjonalizm w “ for-
mie konstytucji” majà zostaç sformu∏owane i powszech-
nie obowiàzujàce dla ca∏ej Europy. I to ekskluzywnie!
Takie coÊ ma znaczenie przed Bogiem. Nie tylko przed ludêmi!

1.2 Odrzucenie zaproponowanego polskiego sformu-
∏owania odniesienia do Boga z jednej strony, z drugiej zaÊ
strony wyniesienie “rozumu”, jest przeciwko “Bogu” i
teologicznie powiedziane, jest to “ba∏wochwalstwo”! Od-
stawiç Boga i na jego miejsce w skali wartoÊci wstawiç w
tym Êwiecie coÊ innego, biblia nazywa od dni z∏otego
ciel´cia “ba∏wochwalstwem” (2. Moj˝esz 32). I Pawe∏
pisze (Do Rzymian 1, 21): “Albowiem poznawszy Boga,
nie z∏o˝yli mu jako Bogu czci ani dzi´kowania”!

Rozum jest wspania∏y wed∏ug rozpoznania biblijnego,
ale to tylko dar Bo˝y dla cz∏owieka. Trwórcy nale˝à si´
podzi´kowania. Dlatego obowiàzuje: rozum jest dobrym
darem Bo˝ym, ale ˝adnà namiastkà Boga! Nie podlega
dyskusji, ˝e rozum dobrze funkcjonuje, tylko odrzucenie
“Boga” przez rozum. Czyni to w istocie preambu∏a przez
to, ˝e “Boga” okreÊla jako nie zdolnego do wyst´powania
w kilku osobach, za to pierwszeƒstwo daje rozumowi.
Pokazuje si´ to w tym, ˝e tutaj “rozum” i “humanizm”
(spójrz na dó∏) zostaje u˝yty ekskluzywnie, tzn. w rzec-
zywistoÊci sà poj´ciami walki. My chrzeÊcijanie musimy
si´ tutaj energicznie broniç. Ta skala wartoÊci jest dla
chrzeÊcijan nie do przyj´cia! I tak pozostanie.

Gdzie, jeÊli nie tutaj jest dla chrzeÊcijan podany “status
confessionis”, wyznanie kl´ski?2 Ciàgle po 2. wojnie Êwia-
towej koÊcio∏y i partie chrzeÊcijaƒskie wzywa∏y do
“marszów wyzwaniowych”, ∏aƒcuchów Êwietlnych, oraz
demonstracji pokojowych, co mia∏o skutki a˝ do upadku
w 1989 roku muru w Berlinie. Przy tym zawsze rozcho-
dzi∏o si´ o “coÊ”: przeciw remilitaryzacji Niemiec; o
wolniÊç NRD; pokój w Iraku itd. Teraz ale nie rozchodzi
si´ wi´cej o “coÊ”, lecz o Samego Boga, o Jego Imi´ w
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2 Sytuacja przypomina 
rok 1934, jak “Barmer
Erklaerung” (oÊwiadczenie
z Barmen) sformu∏owa∏o
przeciwko wówczas panu-
jàcej ideologi w postaci 1.
tezy: “Odpowiedzia∏ mu
Jezus: “Ja jestem drogà i
prawdà i ˝yciem. Nikt nie
przychodzi do Ojca inaczej
jak tylko przeze Mnie.” Jan
14,6. – Jezus Chrystus, jak
zosta∏o nam w PiÊmie
Âwi´tym poÊwiadczone,
jest s∏owem Boga, którego
mamy s∏uchaç, w ˝yciu
oraz podczas umierania
mamy s∏uchaç i któremu
mamy byç pos∏usznym.

Odrzucamy tà mylnà
nauk´, jakby zdo∏a∏, móg∏ i
musia∏ koÊció∏ jako êród∏o
Zwiastowania, oprócz i
obok tego S∏owa Bo˝ego
uznaç jako Bo˝e
Objawienie tak˝e jeszcze
inne zjawiska i si∏y, postaci
i prawdy.”
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zjednoczonej Europie. “Ojcze nasz, który jesteÊ w niebie:
Âwi´ç si´ Imi´ Twoje”!

1.3  OÊwiecenie i wszystkie z niego wynikajàce A-teiz-
my by∏y dumne z tego, ˝e ciàgle krytykowa∏y w szcze-
gólnoÊci koÊcio∏y (Voltaire: “écrasez l’infame!”) i wiar´
chrzeÊcijaƒskà w sposób ogólny (wiara, jako niepe∏nolet-
noÊç ludzkiego rozumu spowodowana przez samych
wierzàcych). Krytyka religii przez  ateizm si´ga po dzieƒ
dzisiejszy. Argumentacja preambu∏y ujawnia jednak, ˝e
ten ateizm, który krytykuje religi´, sam staje si´ “religià”
przez to, ˝e “Boga” zast´puje rozumem i jako normatyw-
ne, najwy˝sze poj´cie ludzkiego ˝ycia. I w to si´ “wie-
rzy”! Bez najwy˝szego wytycznego poj´cia spo∏eczeƒstwo
nie mo˝e istnieç. Wierzy si´ i ma si´ nadziej´, ˝e rozsàdek
móg∏by regulowaç wspó∏˝yciem ludzi w Europie. Je˝eli
to tak˝e nie jest “religia”...

1.4  Istotnym momentem dyskusji konwentu, przy py-
taniu o Bogu by∏ jako koniecznoÊç traktowany podzia∏
paƒstwa od koÊcio∏a.3

KoÊcio∏y sà instytucjami i tym samym cz´Êcià spo-
∏eczeƒstwa. Dlatego by∏o sensownie w nast´pujàcych 
paragrafach opisaç spo∏ecznà pozycj´ koÊcio∏ów z ich
prawami i obowiàzkami. To si´ dzieje we wszystkich euro-
pejskich narodowych konstytucjach i tak jest dobrze.4

1.4.1 Wiara w Boga jest osobistà rzeczà ka˝dego oby-
watela Unii i dlatego powinna byç traktowana oddziel-
nie od zagadnienia “o podziale paƒstwa od koÊcio∏a”.
Wiara jest poj´ciem ogólnym – dlatego nale˝y do pream-
bu∏y; przynale˝noÊç koÊcielna jest zagadnieniem specjal-
nym – dlatego musi byç uregulowane poprzez paragrafy
konstytucji.

Liczne ankiety wskazujà, ˝e wiele ludzi “wierzy w
Boga” w sposób indywidualny, ale bez ucz´szczania do
koÊcio∏a. W∏aÊnie tych “wierzàcych”, którzy nie nale˝à do
˝adnego koÊcio∏a, i sami nie zabierajà g∏osu trzeba mieç
na wzgl´dzie podczas podejmowania decyzji.

1.4.2 Odniesienie do Boga jest jeszcze bardziej “ogól-
ne”, poniewa˝ Bóg zawsze nale˝a∏ “po prostu do ˝ycia
cz∏owieka”. Jest to prawda, która by∏a Êwiadoma wszyst-
kim stuleciom zachodu a˝ do OÊwiecenia. Do istoty
cz∏owieka w Europie od poczàtków zasiedlania konty-
nentu nale˝y to, ˝e cz∏owiek “transcendentuje”, to zna-
czy stawia pytania przekraczajàce samego siebie i je czci.
Jednak od czasów OÊwiecenia próbuje si´ tej pierwotnej
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3 Punkt widzenia jest
nazwany “laicyzmem”.
On kieruje si´ przeciwko
ka˝demu wp∏ywowi kleru
na publiczne ˝ycie poza
obr´bem koÊcio∏a. (Wielka
Encyklopedia Brockhaus) 
4 Europejska konstytucja
reguluje “status koÊcio∏a 
i wspólnot z ich Êwiatopo-
glàdami” w 1.cz´sci, 51
artykule, i w 2. cz´Êci, w
tak zwanej “ karcie praw
zasadniczych” i w 10.
artykule “wolnoÊç myÊli,
sumienia i wyznaƒ”. W
ten sposób sà zagwaran-
towane w konstytucji 
europejskiej prawo ka˝-
dego cz∏owieka oraz prawo
koÊcio∏a do wolnego wyz-
wania wiary. To jest nie-
wàtpliwie sukces dla tych,
którzy o to walczyli, tym
bardziej, ˝e pierwotnie nie
by∏o to przewidziane.
Paƒstwo gwarantuje
koÊcio∏om i wierzàcym ich
prawa. Podzia∏ paƒstwa od
koÊcio∏a jest dok∏adnie
wykonany i zabezpieczony
uk∏adami.
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zdolnoÊci cz∏owieka wyprzeç przez racjonalizm, co jed-
nak do dzisiaj si´ nie uda∏o (tak samo, jak komunizmowi
20 stulecia). Poniewa˝ jest to po prostu niemo˝liwe.

Przysz∏oÊcià zorientowana konstytucja europejska
musi wi´c obywatelom zostawiç mo˝liwoÊç transcen-
dentnoÊci ˝ycia przez wymienienie Imienia “Boga”.
Ka˝dy analityk czasu wie, ˝e ludzie postmodernistyczni
nie pytajà wi´cej o humanizm i rozum, tylko o humani-
tarnoÊç i zmys∏ przekonania. S∏owo “Bóg” i jego zawar-
toÊç jest temu znacznie bli˝sze, jak ka˝dy inny najmà-
drze prezentowany –izm. Dzisiaj i na przysz∏oÊç w Euro-
pie rozchodzi si´ wi´cej o wiar´ – chocia˝ nie koniecznie
zwiàzanà z koÊcio∏em – jak o filozofi´. W∏aÊnie rozwój
europejsko-amerykaƒski potwierdzi∏ to wyraênie w ostat-
nim dwudziestoleciu poprzez powstanie nowej religij-
noÊci.

1.4.3 Jeszcze jeden argument zosta∏ wymieniony, dlac-
zego pomimo adekwatnych “paragrafów koÊcielnych”
nadmienienie Boga w preambule tak˝e dla surownych
laicystów powinno byç zrozumia∏e.

W artyku∏ach praw zasadniczych rozchodzi si´ o poje-
dyƒczych ludzi i ich wolnoÊç do zgromadzenia si´ jako
grupa. Ale w preambule rozchodzi si´ o Boga, o przeci-
wieƒstwo cz∏owieka. Kto to umieszcza w szufladk´ kate-
gorii paƒstwa i koÊcio∏a, ten w swoich poglàdach o Boga
zatrzyma∏ si´ przy socjologii. Ale “Bóg” nie da si´ wcis-
nàç w socjologiczny albo kulturalny kàt koÊcielny.

Egzystencj´ Boga mo˝na zaprzeczaç. Ale nie mo˝na
jako religijny fenomen zaprzeczyç, ˝e trzy najwa˝niejsze
religie, które napi´tnowa∏y Europ´ (˚ydostwo i ChrzeÊci-
jaƒstwo, wzgl´dnie wp∏yne∏y na Islam), mówià o jednym
Bogu, który stoi Êwiatu naprzeciwko. To jest w preambu-
le pod s∏owem “Bóg” przedstawione, czy si´ w Boga
wierzy czy te˝ nie. I taki Bóg nie da si´ w “koÊciele” zam-
knàç i przez paragrafy koÊcielne regulowaç.

Z tego powodu laicyzm pod koniec nie ma ˝adnego
kontraargumentu przeciwko wymienieniu Boga w pre-
ambule, poniewa˝ rozchodzi si´ o Boga a nie o “jego
ludzi” i ich wcielenie w paƒstwowe porzàdki tego Êwiata.

1.4.4  Ka˝da etyka cz∏owieka bazuje na jego wiarze, na
jego poglàdzie na Êwiat. Tak˝e niewiara rozwija swojà
etyk´. Co dotyczy ka˝dej jednostki, obowiàzuje równie˝
w spo∏eczeƒstwie.

Unia Europejska chce zostaç uznana jako wspólnota
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wartoÊci. Te wartoÊci, które wymienia, wyros∏y wszyst-
kie z chrzeÊcijaƒskiej tradycji wiary w ciàgu stuleci. Co
jednak oznacza, ˝eby Boga, z którego te wartoÊci wyros∏y
nie wymieniaç, ale w∏aÊnie te wartoÊci chcieç zachowaç?
Odpowiedê jest nast´pujàca: tutaj ma miejsce jak ju˝ 
kilkakrotnie w oÊwieceniu mylny wniosek: etyka chrze-
Êcijaƒska, ale bez Boga. 

Laicyzm próbuje te oczywiste ludzkie po∏àczenia
wiary i etyki przerwaç przez odmow´ naz-wania Imienia
Bo˝ego w ramach paƒstwowej konstytucji. Logiczny
roz∏am tej niekonsekwencji powinien byç przedstawiony
i zniesiony. Obowiàzuje stara màdroÊç: “paƒstwo potrze-
buje coÊ, czego samo nie wytworzy∏o.” To nie pochodzi z
greckiego ducha, to jest chrzeÊcijaƒskie poj´cie paƒstwa.

1.4.5 W koƒcu mo˝na si´ otwarcie zapytaç, jakie wyni-
ki pokaza∏ laicyzm wypraktykowany przede wszystkim
we Francji i jakie korzyÊci przyniós∏ on w Niemczech
praktykowany w stosunku paƒstwa i koÊcio∏a. Przecie˝
nie mo˝e byç, ˝eby koÊcio∏owi zale˝a∏o na tym, aby w
konstytucji europejskiej zosta∏y zachowane paƒstwowe,
nie laicystyczne stosunki i uregulowania mi´dzy paƒ-
stwem i koÊcio∏em. Wydaje si´, ˝e one sà bardziej odpo-
wiednie dla prosperujàcego wspó∏˝ycia ani˝eli separacja
laicystyczna. Czy w ˝yciu przyjazna wspó∏praca nie jest
bardziej owocna, ani˝eli odr´twia∏a koegzystencja?

1.5 Dalej trzeba powiedzieç: ˝e pod wzgl´dem filozo-
ficzno-historycznym jest nierozsàdnie nadanie rozumowi
priorytetu “boskiego”. Albowiem jeden z najwi´-kszych
filozofów Europy, Immanuel Kant, ju˝ w 1781 roku wska-
za∏ krytycznie granice rozumu, w swoim standardowym
dziele “Krytyka czystego rozumu”, a mianowicie, ˝e  ro-
zum nie mo˝e nic powiedzieç o egzystencji Boga, ani
pozytywnie jej udowodniç ani zaprzeczyç. Dlatego jest
nierozsàdnie stawiaç rozum na miejsce Boga, w którego
Kant nawiasem mówiàc wierzy∏. Wiara w Boga i rozum
nie sà wed∏ug Kanta przeciwieƒstwem, lecz sà to ró˝ne
drogi poznania: rozum dostrzega rzeczy rozumu, ale
wiara uznaje Boga. Gdzie jest tutaj problem?

1.6 Dla optymizmu OÊwiecenia z 18. wieku, uszcz´Êli-
wiajàcego Êwiat, mo˝na jeszcze wykazaç zrozumienie.
Ale Europie, która w ciàgu dwuch stuleci ˝ywego Boga
w wielu dziedzinach przekreÊli∏a a za to posadzi∏a na
tron rozum i pomimo to prze˝y∏a dwie wojny Êwiatowe i
holokaust, takiej Europie zaoferowaç wiar´ w rozum –
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by∏oby nie do przyj´cia. Alternatywà nie jest tutaj ust´p-
stwo kilku paragrafów na rzecz koÊcio∏a, ale wyraêne
nazwanie Boga, który obiecuje: “Chwa∏a na wysokoÊ-
ciach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.”
(Ewangelium ¸ukasza kap.2, wers 14). To by∏ powód,
dlaczego ojcowie niemieckiego prawa podstawowego po
zgrozie Trzeciej Rzeszy przyj´li “Boga” w konstytucj´.
Doszli do tego: tylko ludzie, którzy orientujà si´ Bo˝ym
upodobieniem i ˝yjà odpowiednio, zapewnià pokój i
wolnoÊç w Europie. 

2.  Humanizm i tolerancja

Humanizm jako taki, jak sama nazwa wskazuje, od
czasu Renesansu odnosi si´ Êwiadomie nie do Boga, lecz
“centralnà pozycj´ stanowi cz∏owiek” (preambu∏a) i jego
zdolnoÊci – a na pierwszym miejscu rozum. Jak ju˝
wspomniano, humanizm i rozum sà tutaj poj´ciami
walki, poniewa˝ zatajajà nazwanie chrzeÊcijaƒskiej tra-
dycji – Dlaczego? Rozpatrujàc historycznie nie nale˝à
one wcale do chrzeÊcijaƒskich “wartoÊci”, poniewa˝
powsta∏y z przecznoÊci do or´dzia chrzeÊcijaƒskiego.
Czerpià one wprawdzie ze êród∏a wartoÊci “religijnych
tradycji” – tak jak wyra˝a preambu∏a– ale zamiast podaç
êród∏o, same robià si´ êród∏em poczàtkiem wszystkich
wartoÊci. “Humanizm” zosta∏ w preambule dwa razy
wymieniony (jako rzeczownik i jako przymiotnik), pod-
czas gdy wiara chrzeÊcijaƒska nie znalaz∏a wzmianki ani
jako rzeczownik (“Bóg”) ani jako przymiotnik (“chrze-
Êcijaƒski”). Zamiast tego pojawia si´ tylko skàpe s∏owo
“religijny”. Zpewne chciano uniknàç u˝ycia wyrazu
“chrzeÊcijaƒski” poniewa˝ Unia Europejska nie po-
winna staç si´ “klubem chrzeÊcijaƒskim”. 

Ta decyzja porusza cz∏owieka niewàtpliwie, je˝eli weê-
mie si´ pod uwag´, ˝e idee “chrzeÊcijaƒskie” pi´tnujà
ten kontynent a˝ po jego najg∏´bsze wartoÊci od 2000 lat
podczas gdy humanizm jest jeszcze stosunkowo m∏ody,
poniewa˝ panuje dopiero od 500 lat, a w∏aÊciwie sta∏ si´
skuteczny dopiero od OÊwiecenia, to jest oko∏o 250 lat.

Czy b´dzie ktoÊ przeÊladowany przez wzmiank´ ˝y-
dowsko-chrzeÊcijaƒskiego obrazu Boga, który uksta∏
towa∏ histori´ Europy? Polska wersja uwzgl´dni∏a to, ˝e
w Europie sà ludzie równie˝ inaczej myÊlàcy. Jednak –
tutaj okazuje si´, jak nietolerancyjnie reaguje nagle toler-
ancyjny humanizm i je˝eli stanie mu naprzeciw autent-
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yczna wiara chrzeÊcijaƒska. I nagle dyskusja o preambu∏´
zostaje zredukowana do prostego pytania, czy przysz∏a
Europa powinna byç napi´tnowana przez tolerancyjne
chrzeÊcijaƒstwo (Polska propozycja) czy przez nietoleran-
cyjny humanizm (obecna forma preambu∏y). 

Wydaje si´, ˝e w Europie stanowi wi´ksze wymaganie,
jako Ateista ustosunkowaç si´ do jakiegoÊ sformu∏owa-
nia, które oznacza wyraênie w∏asny poglàd, ani˝eli jako
chrzeÊcijanin, zajàç stanowisko pod okreÊleniem, które
Boga nie wymienia, a nawet Go wyraênie wyklucza. I
najwi´kszà konsternacjà jest to, ˝e ten fakt nie jest wcale
odczuwany jako niedopuszczalne wymaganie! Tutaj
powstali pierwsi chrzeÊcijanie i tutaj wyznali: “Boga
trzeba bardziej s∏uchaç ni˝ ludzi” i to kosztowa∏o ich
mi´dzy innymi ˝ycie. Dzia∏aç za ich przyk∏adem, oznac-
za∏oby podnieÊç si´ z protestem we wszystkich krajach
Europy i wo∏aç: “My upieramy si´ (˝àdamy): bez nasze-
go Boga i jego wyraênego nazwania w preambule nie
wkraczamy w przysz∏oÊç Europy!” To by∏oby us∏yszane.
To musi byç us∏yszane!

Wyznanie chrzeÊcijaƒskie na nikogo nie wywiera
nacisku i nie inkasuje od nikogo, poniewa˝ jest ono
rozumiane w sposób pluralistyczny. Przeciwstawia tylko
nietolerancyjnemu humanizmowi granic´ chrzeÊcijaƒ-
skiej tolerancji, w ten sposób, ˝e jeÊli humanizm jest tole-
rowany ze strony chrzeÊcijaƒskiej, to od niego wymagane
jest dok∏adnie to samo. Zadaniem paƒstwa jest przyzna-
nie w sposób równoprawny wierze chrzeÊcijaƒskiej
miejsca obok ateizmu. I to nie dopiero w 2. cz´Êci “praw
zasadniczych”, lecz od poczàtku – w preambule. Kiedy
ju˝ “pluralizm” i “tolerancja”, wtedy musi byç tak˝e
∏atwo do rozpoznania w konstytucji – mianowi-cie od
pierwszego zdania. Konstytucji, która w dalszym punk-
cie (artyku∏ 51, 3) uznaje wyraênie “szszególny wk∏ad
tego koÊcio∏a”, brakuje przekonujàcej systematyki, jeÊli
w∏aÊnie ten szczególny wk∏ad chrzeÊcijaƒski dla Europy
nie mo˝e byç nawet wymieniony w preambule.

Przyciszenie wiary chrzeÊcijaƒskiej w obecnej wersji
preambuli jest dla chrzeÊcijan pod znakiem pluralistycznej
Europy co koÊció∏ wyraênie wyzna∏ przy jednoczesnym
nadmiernym zaakcentowaniu humanizmu formà nie do
przyj´cia.
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3. Wp∏yw ró˝nych religii

Argumentem aby s∏owo “chrzeÊcijaƒski” wyjàç z pre-
ambuli i konstytucji jest ca∏y czas wzkazówka, ˝e w
Europie wyst´pujà ró˝ne religie i w przysz∏oÊci b´dzie
ich jeszcze wi´cej. Dlatego jest wa˝ne, ˝eby panowa∏a
“wolnoÊç myÊli, sumienia i religii” (artyku∏ II-10) i ˝eby
nikt nie by∏ dyskryminowany z powodu swojej religii
(artyku∏ II-21). PodkreÊlenie jednej religii jest dlatego
niemo˝liwe do przyj´cia, i s∏owo “religijny” jest stosowa-
ne, ˝eby ten stan w Europie zaznaczyç.

Stanowisko religijnego pluralizmu oraz zakaz dyskry-
minacji z powodu przynale˝noÊci religijnej zosta∏o w
“naszej” Europie nadzwyczaj przyj´te, co na przyk∏ad
wyraênie obejmuje tak˝e zmian´ religii (w II-21) – oko-
licznoÊç, która dla wielu muzu∏manów w Europie
powinna mieç znaczenie. WolnoÊç religijna jest cechà
szczególnà Europy w porównaniu do muzu∏maƒskiego
albo hinduistycznego kr´gu kulturowego. ChrzeÊcijanie
popierajà pluralistycznà wolnoÊç wyznaƒ religijnych z
religijnego przekonania, poniewa˝ wiara ich uczy, ˝e Bóg
daje cz∏owiekowi wolnoÊç rozstrzygni´cia jego wiary.

JeÊli tu pomimo szacunku wartoÊci Êwiata poglàdowe-
go pluralizmu sà g∏osy, ˝eby w preambule konstytucji
wymieniç ˝ydowsko-chrzeÊcijaƒskie doÊwiadczenie Boga,
to dlatego, ˝e istniejà dwa powody natury religijnej.

Jeden powód odnosi si´ do przesz∏oÊci, drugi do
przysz∏oÊci.

3.1 Wiara ˝ydowsko-chrzeÊcijaƒska

ChrzeÊcijaƒska wiara napi´tnowa∏a Europ´ we
wszystkich dziedzinach ˝yciowych– nie wy∏àcznie, ale w
sposób intensywny – Zazwyczaj jest zatajone, ˝e w∏a-
Êciwie rozchodzi si´ o ukszta∏towanie Europy przez dwie
religie, ˝ydostwo i chrzeÊcijanizm. 

˚ydzi byli w Europie zawsze mniejszoÊcià, ale z wyso-
kim wp∏ywem kulturalnym. Przede wszystkim jednak
˝ydowsto mia∏o i ma do dzisiaj udzia∏ w tworzeniu
chrzeÊcijaƒstwa, z którego nie mo˝na zrezygnowaç.
ChrzeÊcijaƒstwo jest bez judeizmu nie do pomyÊlenia!
Tutaj nie rozchodzi si´ o “wp∏ywy” (jak w przypadku
islamu i hinduizmu itd.), tylko o istot´ chrzeÊcijaƒstwa i
jego kultury (Europa, Ameryka, Australia).

Wymieniç trzeba na przyk∏ad Bibli´ hebrajskà, tak
zwany “Stary” Testament, który jest nieroz∏àcznà cz´Êcià
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chrzeÊcijaƒskiego dokumentu wiary. O tym fundamencie
wiary w Biblii mo˝na w∏aÊciwie tylko mówiç jako o
“˝ydowsko – chrzeÊcijaƒskich korzeniach” krajów za-
chodnich. Sà to poj´cia wartoÊci (godnoÊç pojedyƒczego
cz∏owieka przed Bogiem, stanowisko kobiety), przekona-
nia etyczne spo∏eczeƒstw krajów zachodnich (dziesi´ç
przykazaƒ, mi∏oÊç bliêniego), tygodniowy rytm ˝ycia z 7.
dniem, jako dzieƒ odpoczynku, niezliczone obrazy, meta-
fory i porównania, które kszta∏tujà do dzisiaj j´zyki euro-
pejskie; jest równie˝ wypowiedê teologiczna: “All man
are equal before God”, która sta∏a si´ podstawà nowo-
czesnej i demokratycznej formy paƒstwa.

To by∏oby ju˝ wystarczajàcym powodem przyj´cia
˝ydowsko-chrzeÊcijaƒskiego odniesienia do Boga do pre-
ambu∏y konstytucji zachodniej cywilizacji. Do tego
dochodzi jeszcze, ˝e wyraêne wymienienie Boga jest
konieczne do zabezpieczenia samej demokracji i wszyst-
kich jej wolnoÊci, poniewa˝ ˝ydowsko – chrzeÊcijaƒski
monoteizm zawiera w sobie element krytycznego dys-
tansu do wszystkich autorytetów, które domagajà si´ 
samow∏adztwa, poniewa˝ Êwiat nale˝y Bogu – czy sà
pojedyƒczy, jak tyrani i despoci, czy sà to ideologie jak
komunizm, socjalizm narodowy albo duchowe “bastiony”
z manierami w∏adzy, jak ateizm, humanizm, laicyzm itd.

ChrzeÊcijanie muszà dlatego ˝àdaç wyraênej wzmian-
ki Boga, poniewa˝ chcà zabezpieczyç i zachowaç wol-
noÊç i rzeczywiÊcie (!) pluralnà, demokratycznà form´
paƒstwa.5

Jacques Delors, wczeÊniejszy prezydent Komisji Unii,
w Brukseli, powiedzia∏ w 1992 roku na chrzeÊcijaƒskiej
konferencji: “Je˝eli w ciàgu dziesi´ciu lat nie zdo∏amy
daç Europie duszy, gra si´ skoƒczy.” PowinniÊmy takie
prorocze g∏osy, jak te, wêiàç na serio. Wspomnieç Boga –
by∏oby to: daç Europie dusz´, z którà mo˝e ˝yç.

3.2 Islamska wiara

W dzisiejszej dyskusji o Europie, “muzu∏manie” sà
g∏ównym argumentem, aby “chrzeÊcijaƒstwa” wyraênie
nie wymieniaç. Stàd pytanie, jaki wp∏yw na Europ´ mia∏
islam dotychczas i jaki b´dzie mia∏ w przysz∏oÊci.
Odpowiedê jest jednoznaczna. 

Muzu∏manie mieli w minionych stuleciach porów-
nawczo du˝o mniejszy wp∏yw w Europie jak judaizm.
By∏o to poÊrednicwo babiloƒskiej astronomii i matematy-
ki, poÊrednictwo ca∏ego dzie∏a greckiego filozofa Aristo-
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telesa (co mia∏o wp∏yw na wygórowanà Êredniowiecznà
teologi´ szolastyki), jak równie˝ poÊrednictwo medycz-
nej wiedzy i wprowadzenie mauretaƒskiego stylu w
budownictwie. Te wp∏ywy by∏y wa˝ne, nie dorównujà
jednak ˝ydowsko-chrzeÊcijaƒskiemu kszta∏towaniu Za-
chodu.

Problem z islamem znajduje si´ na ca∏kiem innej p∏asz-
czyênie. Znawcy sceny politycznej mówià, ˝e Europa ma
rozpraw´ z islamem jeszcze przed sobà. Uwzgl´dnienie
islamu i jego znaczenia dla Europy i w Europie potrzebu-
je z tego powodu nie tyle retrospekcji jak raczej przewi-
dzenia.

Islam jest raczej wojowniczà religià, wojowniczo prze-
ciw “niewierzàcym”. Niezliczone sury Koranu to pot-
wierdzajà. I wymieniani sà przy tym ciàgle “˚ydzi” i
“ChrzeÊcijanie”.

W tym kontekscie zarzucanie chrzeÊcijanom wojen
krzy˝owych, inkwizycji i przeÊladowania czarownic nie
docenia faktu, ˝e inaczej jak w islamie nie by∏o kryte przez
dokument wiary chrzeÊcijaƒskiej, czyli Nowy Testament.
KoÊció∏ wielokrotnie to stwierdzi∏ i ubolewa∏ nad tym. 

Celem wiary chrzeÊcijaƒskiej jest wzniesienie “królest-
wa Bo˝ego”, o którym Jezus mówi: “Moje królestwo jest
nie z tego Êwiata”. Co si´ tyczy przetworzenia na ten
Êwiat mówi Jezus: “B∏ogos∏awieni cisi albowiem oni na
w∏asnoÊç posiàdà ziemi´” (Mt 5, 5). Za∏o˝eniem Juzusa
nie jest zdobywanie w∏adzy, lecz zdobywanie serc. Gdzie
jednak – w Imieniu Chrystusa – dà˝ono do w∏adzy tam
odró˝nia∏ si´ “wynik” w sposób znamienny od “Królest-
wa Bo˝ego” Jezusa z Nazaretu. 

Formà paƒstwa, do której wiara chrzeÊcijaƒska zamie-
rza, jest demokracja, poniewa˝ umo˝liwia ona jednostce
indywidualnej w ˝yciu praktycznym wolnoÊç, do której
Bóg w Biblii powo∏a∏ cz∏owieka. 

Inaczej islam. Celem islamu jest wzniesienie paƒstwa
Bo˝ego. Inaczej jak u Jezusa, u Mohometa, stanowià
wiara i przetworzenie politycznà jednoÊç. “Bo˝e paƒ-
stwo” oznacza, ˝e forma rzàdu i spo∏eczeƒstwo zosta∏y
osiàgni´te wed∏ug szariatu. Duchowni rzàdzà a lud i
pos∏owie sà im podw∏adni. Celem islamu jest w ten spo-
sób przejàç panowanie nad Êwiatem. Metody sà zmienne,
ale cel jest sta∏y.6 W krajach muzu∏maƒskich okaza∏o si´,
jak w okreÊlonym punkcie krytycznym radykalne ele-
menty nagle za pomocà metod wymuszenia przejmujà
w∏adz´ i póêniej nikt nie mo˝e si´ im przeciwstawiç –
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poniewa˝ radykaliÊci powo∏ujà si´ zawsze na Koran.
Ârodkiem do zdobycia paƒstwa Bo˝ego nie jest “∏agod-
noÊç”, lecz Êwi´ta wojna, która mo˝e u˝ywaç najró˝niej-
sze, równie˝ bardzo spokojne Êrodki. 

Istniejà obawy, ˝e przysz∏e generacje b´dà sobie
˝yczyç, ˝eby ojcowie europejskiej konstytucji wpisali do
konstytucji ˝ydowsko-chrzeÊcijaƒskie odniesienie do
Boga i jako pi´tnujàcy Europ´, poniewa˝ wówczas by-
∏oby jasne, ˝e Europa nie mo˝e byç “domem islamu”,
poniewa˝ w konstytucji postanowiono inaczej.

Dzisiaj jesteÊmy w fazie tolerancji dla muzu∏manów,
jako dla mniejszoÊci. Po terroryêmie poznajemy jednak
jaka lawa kipi pod naszymi stopami – ochrona konsty-
tucji mog∏aby o tym zdaç sprawozdanie – Mo˝liwy sce-
nariusz jest taki, ˝e nast´pne pokolenie b´dzie musia∏o
walczyç z muzu∏manami o swoje prawa a jeszcze nast´p-
ne o swoje przetrwanie w muzu∏maƒskiej Europie. Natu-
ralnie jest to tylko jedna z wielu mo˝liwoÊci, ale nie
niemo˝liwa.

Zagadnienie odniesienia do Boga preambu∏y zawiera
dzisiaj równie˝ pytanie, czy Europa w przysz∏oÊci chce
lepiej byç “kluben chrzeÊcijaƒskim” (zarzut Turcji!) czy
te˝ “domem islamu” (strategiczny cel islamistów).
Poniewa˝ preambu∏a w formie obecnej przez unikanie
˝ydowsko – chrzeÊcijaƒskiego Imienia Bo˝ego jako fun-
damentu naszej kultury europejkiej otwiera w sposób
niechciany furtk´ islamowi dla jego wizji stworzenia
Europy jako “domu islamu”.

Europa mog∏aby jeszcze któregoÊ dnia upaÊç na skutek
czysto formalnego i nie ró˝nicowanego poj´cia tolerancji,
z którego, jako osiàgni´cie jest taka dumna i to przy tych,
którzy poj´cia tolerancji nie dzielà, ale dobrze potrafià do
swoich celów wykorzystaç.7
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sprzeciwiç, zdaje si´
wstopniowo na nie ∏ask´
duetu podpalaczy, ktorzy
sie u niego uzagnieêdzili i
których okreÊlonym celem
jest zniszczyç jego Êwiat –
co on d∏ugo uwa˝a za z∏y
kawa∏, a˝ wylatuje razem
ze swoim domem w
powietrze.
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J

Od europejskich konstytucji 
do konstytucji Europy

1. Od wiary w ∏ask´ Bo˝à do demokracji.

Jako pierwszy kraj drog´ do demokracji wybra∏a
Angja. W 1215 roku “Magna Charta” (“Wielka Karta
WolnoÊci”) zozta∏a wymuszona przez feuda∏ów od Króla
Johanna “bez kraju”. Szlachta chroni∏a si´ tym przeciwko
aktom samowoli korony. W karcie tej zosta∏ Êredniowie-
czny poglàd poraz pierwszy dokumentem o mocy kon-
stytucji, ˝e prawo stoi ponad regentem. Je˝eli pomimo
tego zdarzy∏yby si´ naruszania panujàcego, wówczas
spór powinien byç rozstrzygni´ty przez gremium 25-ciu
baronów – poprzednik póêniejszego parlamentu, tak jak
Magna Charta w ca∏oÊci by∏a poprzedniczkà praw oby-
watelskich wobec suwerennego królestwa.

Jest oczywiste, ˝e w tym Êredniowiecznym dokumen-
cie mówi si´ wiele o Bogu: “spojrzenie kierowane na Bo-
ga”, “dla zbawienia naszej duszy”, “dla honoru Boga i do
wywy˝szenia KoÊcio∏a Âwi´tego”.

Przez stulecia demokracji i sekularyzacji w Angli i
kilku innych krajach podejÊcie paƒstwa zmienia∏o si´ na
monarchi´ konstytucyjnà. JednoczeÊnie zmieni∏ si´ spo-
sób mówienia o Bogu w umowach paƒstwowych.

Tak nakazuje dzisiejsza “Official Constitution” w sek-
cji 18 tylko jeszcze: “the Sovereign must by law be a
Protestant. The Church of England and the Church of
Scotland are the established official churches”.

Podobnie pisze konstytucja królestwa duƒskiego w
rozdziale I, § 4 “Ewangielsko-luteraƒski koÊció∏ jest duƒ-
skim koÊció∏em ludowym i jest jako taki przez paƒstwo
popierany”, i w rozdziale II, § 6 ustala: “Król powinien
nale˝eç do koÊcio∏a ewangielsko-luteraƒskiego”.

Wprawdzie Bóg w obu konstytucjach nie jest wspom-
niany, ale przez nazwanie za ka˝dym razem wiodàcych
wyznaƒ – w poj´ciu duchowieƒstwa – jest jednak ustalo-
ny przez paƒstwo nierozerwalny chrzeÊcijaƒski funda-
ment dla narodu. Zostaje to dodatkowo umocnione przez
obowiàzujàcà przynale˝noÊç króla do tego wyznania.

W greckiej konstytucji jest równie˝ ustalona wiara
wiodàca dla narodu w artykule 3 (1): “religià dominujà-
cà w Grecji jest wschodnio-ortodoksyjno koÊció∏ pra-
wos∏awny...”
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2. Imi´ Boga w konstytucjach europejskich

Przewa˝ajàca iloÊç paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej nie wymienia “Boga” w swojej konstytucji.

Jednak trzy paƒstwa wprowadzi∏y wyraênie Boga do
konstytucji – i to w sposób wyeksponowany, zaraz na
poczàtku. Ca∏a konstytucja stoi pod znakiem odwo∏ania
si´ do Boga a przez to ca∏e ˝ycie uregu∏owane przez
prawo podstawowe. Póêniej dopiero nast´pujà paragrafy
regulujàce stanowisko koscio∏a w spo∏eczeƒstwie. Do
tych paƒstw nale˝à Grecja, Irlandia i Niemcy.

Grecja

Konstytucja Greckiej Republiki (2001): 
“W imieniu Êwi´tej, identycznej i nie podzielnej Trójcy.”

Irlandia

Konstytucja Republiki Irlandii (1937):
“W Imieniu przenajÊwi´tszej Trójcy, od której pochodzi ca∏y

autorytet i do której jako nasz ostatni cel muszà byç skierowa-
ne wszystkie dzia∏ania, zarówno ludzi jak i paƒstwa. My lud w
Irlandii uznajemy, w pokorze wszystkie nasze zobowiàzania
wobec naszego Pana Boga, Jezusa Chrystusa, który pomaga∏
naszym ojcom w czasie stuletnich nawiedzeƒ. We wdzi´cznym
wspomnieniu ich bohaterskiej i nieztrudzonej walki o odzyska-
nie prawomocnej niezale˝noÊci naszego narodu i w dà˝eniu z
uwzgl´dnieniem màdroÊci, sprawiedliwoÊci i mi∏osierdzia, do
wspierania dobra powszechnego, aby zagwarantowaç godnoÊç i
wolnoÊç cz∏owieka, osiàgnàç porzàdek socjalny, przywróciç jed-
noÊç naszego kraju i stworzyç zgod´ z innymi narodami, przyj-
mujemy tà konstytucj´, nadajemy jej moc obowiàzujàcà i daje-
my jà nam.”

Niemcy

Podstawowe prawo dla Federalnej Republiki Nie-
mieckiej (1949):

“W ÊwiadomoÊci swojej odpowiedzialnoÊci przed Bogiem i
ludêmi, o˝ywione  wolà, jako równouprawniony cz∏onek w zjed-
noczonej Europie s∏u˝yç pokojowi na Êwiecie, da∏ sobie naród
niemiecki to prawo podstawowe.” 

Grecja – Irlandia – Niemcy: czy istnjeje jakiÊ powód do
tego albo myÊl ∏àczàca mi´dzy tymi trzema ludami?

22
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3. Interesujàce spostrze˝enie

Aposto∏ Pawe∏ wkroczy∏ po raz pierwszy na ziemi´
europejskà na terenie dzisiejszej Grecji. Z Grecji wycho-
dzi∏y nie tylko antyczne bodêce humanistyczne, w Kon-
stantynopolu powsta∏o centrum koÊcio∏a wschodniego.
Tam zakoƒczy∏ si´ w 381 roku na synodzie spór o boskoÊç
Jezusa (“prawdziwy Bóg z prawdziwego Boga … i sta∏
si´ cz∏owiekiem”). Grecja jest nie tylko ko∏yskà koÊcio∏a
ortodoksyjnego, ale w tej chwili jedynym krajem w Unii
Europejskiej, który nale˝y do grecko-ortodoksyjnego
wyznania.

Centrem koÊcio∏a zachodniego sta∏ si´ ju˝ bardzo
wczeÊnie Rzym. Stamtàd ewangelia osiàgne∏a Irlandi´
(od 431 roku). W Irlandii wytworzy∏ si´ pierwszy rzym-
sko-katolicki koÊció∏ Europy, od pó∏nocy Alp, celtycki
koÊció∏, przede wszystkim wokó∏ klasztorów. Na poczàt-
ku 7. stulecia jego g∏ównym osiàgni´ciem by∏y irlandz-
ko-szkockie misje wysy∏anie w kierunku Szkocji, a na
kontynencie w kierunku Galii, Szwabi a˝ do Bawarii. W
Irlandii zaczà∏ “koÊció∏ zachodni”, czyli rzymsko-katolicki
koÊció∏ w Europie, poza granicami paƒstwa rzymskiego
po raz pierwszy w znacznym rozmiarze stawaç na pew-
nym gruncie.

Przez reformacj´ Martina Luthera w 16. stuleciu 
Niemcy sta∏y si´ krajem rodzinnym trzeciego wielkiego
wyznania w Europie. Protestantyzm rozszerzy∏ si´ prze-
de wszystkim w Êrodkowiej i pó∏nocnej Europie.
Utworzy∏ on wiele podgrup w ciàgu krótkiego czasu i
jest do dziÊ ˝ywym w rozwoju ciàgle nowych gmin i
form zwiàzkowych.

Grecja – Irlandia – Niemcy: te trzy kraje oznaczajà trzy
fazy historii Bo˝ej na kontynencie europejkim. I w∏aÊnie te
trzy narody nazwa∏y jako jedyne w swoich konstytucjach
wyraênie “Boga”. Czy to tylko przypadek?

JeÊli historia jest kierowana przez si∏´ wy˝szà – to
mo˝na to tutaj odczuç. Ale co to znaczy dla Europy?

JeÊli to religijne objaÊnienie europejskiej historii zawiera
ziarno prawdy, nale˝a∏o by wówczas wyciàgnàç wniosek,
˝e mimo wszystko Bóg kieruje historjà tego kontynentu. I
dlatego kontynent powinien nadal liczyç si´ z Bogiem.

Na tym historycznym miejscu do którego doszliÊmy,
wydaje si´ sensownie wymieniç Boga, który szed∏ z nami
– chocia˝ odwracaliÊmy si´ od Niego. Takie odniesienie
do Boga w konstytucji ani nie podwa˝a prawnie pod-

23
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zia∏u paƒstwa od koÊcio∏a, ani nie stosuje nacisku na lai-
cyzm innych konstytucji. Wr´cz przeciwnie w sensie
wewn´trznym by∏yby g∏eboko odcià˝one, poniewa˝ Unia
Europejska wyrazi∏aby coÊ dla wszystkich, co z ró˝nych
wzgl´dów nie mog∏o byç wyra˝one na p∏aszczyênie naro-
dowej. Do tego dochodzi dalszy ciàg.

Wprawdzie ˝aden cz∏onek Unii, ale kraj, który jako
pierwszy w Eropie naprawd´ urzeczywistni∏ w∏adz´ ludu,
demokracj´, jest Szwajcarja.

W Anglii szlachta by∏a przeciw koronie, ale tutaj
po∏àczyli si´ w 1291 roku, w przysi´dze Ruetli przedsta-
wiciele prostego ludu z kantonów Uri, Schwyz i Unter-
walden przeciwko panowaniu habsburskiemu. Pod tym
wzgl´dem Szwajcaria jest w∏aÊciwà ko∏yskà demokracji
w Europie. I w∏aÊnie ten kraj rozpoczyna swojà konsty-
tucj´ wezwaniem Boga (Konstytucja Federalna 1999):

“W Imieniu Boga, Wszechmocnego! Szwajcarski lud i kan-
tony, w odpowiedzialnoÊci wobec wszechÊwiata, stworzenia...”

Sà tutaj widoczne i stykajà si´ dwie linie, jedna to koÊ-
cielno-historyczna a druga demokratycznie-historyczna
linia polityczna. I jeszcze trzecia linia dochodzi do tego.

W maju 2004 przystàpi 10 dalszych paƒstw do Unii
Europejskiej. Najwi´kszym z nich jest Polska. I tak˝e w
polskiej konstytucji Bóg jest wspomniany. W∏aÊnie sfor-
mu∏owanie Polski sta∏o si´ zach´tà, ˝eby w taki sposób
wspomnieç Boga w europejskiej konstytucji.

W ten sposób splata si´ tutaj poglàd koÊcio∏a i demo-
kracji, przesz∏oÊç i przysz∏oÊç. Kto jest gotowy rozpatry-
waç historj´ w kontekÊcie religijnym ten musi w tym
wszystkim rozpoznaç silne wezwanie, które skierowane
jest do odpowiedzialnych za decyzj´, ˝eby Boga nie
pozostawiaç na zewnàtrz, tylko daç JEMU miejsce w
nowej Europie.

24
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4. Memento! 

Jeszcze jedno s∏owo do Niemiec. Ojcowie niemeckiego
prawa podstawowego nazwali Imi´ Boga nie z powodu
Martina Luthera, tylko Adolfa Hitlera. Niemcy, od których
wysz∏y religijne impulsy reformacji, prze˝y∏y jednoczeÊnie
bez Boga najni˝szy punkt ludzkiego zwyrodnienia. Z tego
powodu i jako ostrze˝enie, jako “Memento!” dla Niemiec,
ale i innych ludów za∏o˝yciele nowych Niemec chcieli
daç do wiadomoÊci: bez Boga idzie si´ w ciemnoÊç, i to
rozpoznaliÊmy, dlatego chcemy zaczàç budowaç nowe
Niemcy na wschodzie i na zacho-dzie nie tylko w odpo-
wiedzialnoÊci politycznej przed ludêmi (jako demokracja)
ale Êwiadomie i w pierwszej kolejnoÊci “w odpowiedzial-
noÊci przed Bogiem”.

Niemcy prze˝y∏y na tym tle swojà historj´ powojennà,
we wielu punktach, jako b∏ogos∏awieƒstwo: odbudowa
kraju na zachodzie i wschodzie; pod wzgl´dem polityki
zagranicznej na zachodzie stopniowy powrót do mi´dzy-
narodowej rodziny ludów i pojednanie przede wszyst-
kim z Francjà, na wschodzie NRD jako wa˝ny partner
wschodniego bloku narodów i wreszcie pod wzgl´dem
historycznym nie porównywalne zjednoczenie wschodu
i zachodu, które zainicjowa∏o wyzwolenie w ca∏ej Euro-
pie wschodniej i w koƒcu doprowadzi∏o do nowego po-
rzàdku Êwiata. Odwaga ludnoÊci wschodnio-niemieckiej
mog∏a z wyraênà pomocà Boga staç si´ b∏ogos∏awieƒ-
stwem dla wszystkich narodów i przez to kontrapunk-
tem nazistowskiego spustoszenia w Europie i na ca∏ym
Êwiecie.

Nie powinny zostaç równie˝ przemilczane cierpienia
uciemi´˝onej ludnoÊci wschodnio-niemieckiej jak i rów-
nie˝ wstyd ludnoÊci w zachodnich Niemczech, ˝e byli
obywatelami Niemiec. Ale to tak˝e by∏o cz´Êcià historii
naszego kraju z Bogiem, którego wymienia konstytucja.
Pustynny czas jako oczyszczanie.

Czy powaga i b∏ogos∏awieƒstwo niemieckiej historii
powojennej nie stanowi czasem impulsu dla pytania o
Boga i jego znaczenia dla b∏ogos∏awionej przysz∏oÊci
Europy? Bóg jest Bogiem historii – równie˝ dziÊ!

25
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I
Odniesienie do Boga w preambule

Propozycje nowego sformu∏owania

Istniejà ró˝ne mo˝liwoÊci wprowadzenia do pream-
bu∏y odniesienie z wiarà chrzeÊcijaƒskà do Boga. Mo˝na
wskazaç na “˝ydowsko-chrzeÊcijaƒskie przekazanie”,
na “wartoÊci biblijnych zeznaƒ” albo po prostu na
“Boga”. J´zykowo uzupe∏nienia muszà byç krótkie i do-
brze wstawione. 

1.
Najobszerniejsza, ale bardzo dobra propozycja zosta∏a

przedstawiona w konwencie przez pos∏ów chrzeÊcijaƒ-
skich i konserwatywnych, sformu∏owanie z polskiej kon-
stytucji. 

Z wiedzà, ˝e wartoÊci Europy zawierajà wartoÊci tych
wszystkich, którzy wierzà w Boga jako êród∏o prawdy, spra-
wiedliwoÊci, dobroci i pi´kna, i równie˝ wartoÊci tych, którzy
tej wiary nie dzielà, ale jednak te fundamentalne wartoÊci tak
samo uznajà, ...

Aczkolwiek to sformu∏owanie jest bardzo otwarte a˝
do nie zdefiniowanego bli˝ej poj´cia Bo˝ego, które w tej
formie mogliby przejàç nawet muzu∏manie, propozycja ta
zosta∏a odrzucona przez “obóz laicystycki”. Zak∏opotanie
by∏o wielkie.

2.
2. Nast´pna propozycja nie wymaga ˝adnego w∏asne-

go akapitu, lecz wdra˝a si´ w podane sformu∏owanie
(zmiany kursywy):

W ÊwiadomoÊci, ˝e kontynent Europy jest nosicielem
zachodniej cywilizacji i ˝e jego mieszkaƒcy (...) w ciàgu
stuleci rozwineli z korzeni wiary chrzeÊcijaƒskiej w Boga, te
wartoÊci, które uzasadniajà humanizm Europy: równoÊç
wszystkich ludzi, wolnoÊç i wysokie powa˝anie rozumu.

Uzasadnienie zmian 

> Obok cywilizacji europejskiej istniejà inne wysokie
kultury, które sà cz´Êciowo znacznie starsze. Te
wartoÊci wprowadzone do konstytucji sà znane w
ca∏ym Êwiecie, jako “cywilizacja zachonia”.

> Wzmianka, ˝e Europa by∏a zasiedlana w ciàgle no-
wych partiach jest moim zdaniem zb´dna, poniewa˝
jest ona oczywista i do tego niepotrzebnie obcià˝a
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struktur´ zdania.
> Wszystkie istotne wartoÊci Europy, które tutaj b´dà

wyliczone, sà historycznie do udowodnienia jako
wywodzàce si´ z korzeni chrzeÊcijaƒskich. Sform-
u∏owanie mo˝na tutaj j´zykowo ∏atwo wstawiç.

> “Humanizm” mo˝na zastàpiç przez “humanitarnoÊç
Europy”, poniewa˝ humanitarnoÊç mo˝e nast´pujà-
co przytoczone wartoÊci trafniej wyraêiç, ani˝eli
s∏owo “humanizm”. Humanizm wyra˝a jak wszyst-
kie -izmy idoelogi´, system filozoficzny. Co jednak
na tym miejscu powinno byç wyraênie powiedziane,
sà europejskie wartoÊci, które charakteryzujà Europ´
a nie system filozoficzny.

> Przy wyliczeniu cech europejskich wystarczy ca∏-
kowicie wyraêiç szacunek dla rozumu w Europie.
Mo˝e o to nawet chodzi∏o przez os∏abienie znacze-
nia wyra˝enia przy zamianie “pierwszeƒstwa” na
“wa˝noÊç” rozumu.

3.
Wybór s∏owny w 2. akapicie do oznaczenia ró˝nych

przekazaƒ, z których êróde∏ czerpie Europa, jest zbyt roz-
leg∏y. “Kulturalny” nie jest ˝adnym Êwiatopoglàdem,
lecz nast´pstwem Êwiatopoglàdu. “Religijny” jest zbyt
ogólny (spój˝ na dó∏). “Humanistyczny” jest jedynym
jasnym poj´ciem, które jest wype∏nione treÊcià. JeÊli wi´c
tutaj rozchodzi si´ o religijne êród∏a Europy, musi to byç
bardziej sprecyzowane. Przekazania, z których czerpie
dzisiejsza Europa, które jà pi´tnowa∏y, majà trzy êród∏a:

(a) przedchrzeÊcijaƒskie (Germanie, S∏owianie, 
Celtowie, mi´dzy innymi)

(b) potem ˝ydowsko-chrzeÊcijaƒskie
(c) potem rzymsko-greckie w postaci Renesansu,

humanizmu i póêniej tak˝e racjonalizmu.

Dlatego zdanie mog∏oby brzmieç precyzyjniej:
Czerpiàc z przedchrzeÊcijaƒskich ludowych, ˝ydowsko-

chrzeÊcijaƒskich i humanistycznie-oÊwieconych przekazaƒ
Europy, które majà centralne znaczenie cz∏owieka i...

Uzasadnienie zmian

> Te trzy êród∏a tryska∏y w Europie w ró˝nych czasach
z ró˝nà si∏à. Ale zawsze si´ przebija∏y. Nie jest zatem
poprawne, wymieniç wyraênie i precyzyjnie tylko
cz´Êç antycznà i to dwukrotnie, bez jednoczesnego
wymienienia dwóch pozosta∏ych konstytutywnych
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elementów naszej kultury. S∏owo “religijne przeka-
zanie” chce to streÊciç – ale: Europa zachodnia nie
zosta∏a nazwana “religijna”, lecz “chrzeÊcijaƒska”. 
I na odwrót pogaƒstwo by∏o pod wzgl´dem religij-
nym ostro rozgraniczone od wiary chrzeÊcijaƒskiej –
poniewa˝ w przeciwnym wypadku misja nie by∏aby
potrzebna i biskup Bonifacy nie zosta∏by zabity jako
misjonarz u Fryzejczyków.

> Z tego co dotychczas zosto∏o powiedziane wynika,
˝e dla chrzeÊcijan cz∏owiek ma przed swoim Bogiem
centralne znaczenie, jednak nie centralnà pozycj´ –
ta nale˝y si´ tylko Bogu. Dla cz∏owieka, który nie
jest chrzeÊcijaninem zmieniony wybór s∏ów jest bez
wi´kszego znaczenia, poniewa˝ dla niego jest wa˝na
centralna wartoÊç cz∏owieka, a nie teologiczne
motywacje.

4. 
Zupe∏nie inny, dotàd nie rozwa˝any sposób, chrzeÊ-

cijaƒskie odniesienie do Boga wnieÊç w preambu∏´ bez
naruszenia przedstawionego konceptu, by∏by wczeÊniej
przytoczony cytat Tucydydesa zastàpiç cytatem wypo-
wiedzianym przez Jezusa Chrystusa. W∏aÊciwym na przy-
k∏ad by∏yby s∏owa Jezusa z kazania na górze: 

“Wszystko wi´c, co byÊcie chcieli, ˝eby wam ludzie czynili,
i wy im czyƒcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.”
Jezus Chrystus, Mateusz 7, 12.

To s∏owo ma ogólne ludzkie znaczenie. By∏oby to
myÊlowym rozszerzeniem cytatu Tucydydesa. Tutaj
by∏by mianowicie pokazany nie tylko dog∏´bny grunt
wszystkich regu∏ demokratycznych (uwzgl´dnienie),
lecz tak˝e wartoÊci Europy, jak na przyk∏ad równo-
uprawnienie albo godnoÊç cz∏owieka.

I je˝eli zamiana cytatów nie by∏aby mo˝liwa – co
wyrazi∏oby pluralystyczne spo∏eczeƒstwo Europy pla-
styczniej jak grecki i biblijny cytat obok siebie?
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Módl si´ ipracuj!
Dla wszystkich, którzy pragnà wyciàgnàç konsek  
wencje z broszury “Europo – dokàd?”
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Módl si´ i pracuj!

“MyÊl´, ˝e inicjatywa tego rodzaju nie rokuje wpraw-
dzie wielkich nadzieji, lecz nie jest tak˝e beznadziejna”.

S∏owa te napisa∏ cz∏owiek, który wie co mówi, ponie-
wa˝ znajdowa∏ si´ na czele KoÊcio∏a Ewangelickiego w
Niemczech. I rzeczywiÊcie trzeba przyznaç, ˝e szanse na
umiejscowienie odrzuconej ju˝ propozycji odniesienia do
Boga w Preambule Konstytucji Europejskiej sà niewiel-
kie. Obecnie nie g∏osuje ju˝ 105-ciu pos∏ów, lecz odbywa-
jà si´ rozmowy 25-ciu szefów rzàdów. I w∏aÊnie do nich
mo˝na si´ jak najbardziej zwróciç.

Wyst´pujàce trudnoÊci to:

> cieszàcy si´ du˝ym mi´dzynarodowym autorytetem
prezydent Konwentu

> ci´˝ka praca i d∏uga droga, przez którà przebrn´∏o
105-ciu cz∏onków Konwentu zadowolonych z tego, i˝
uda∏o im si´ znaleêç kompromis – sukces, z którego
trudno im b´dzie zrezygnowaç (nawet jeÊli wielu do
dziÊ ˝yczy∏oby sobie odniesienia do Boga);

> zdeklarowane stanowisko rzàdów, i˝ nigdy nie doj-
dzie si´ do kompromisu – przynajmniej do maja 2004
– jeÊli “Pakiet” znów zostanie otwarty. Czytaj: Zmiany
nie sà mile widziane;

> osobiste nastawienie 15-tu, ewentualnie 25-ciu szefów
rzàdów, którzy w tej kwestii nie ˝yczà sobie ˝adnych
zmian, poniewa˝ obecnà form´ uwa˝ajà za w∏aÊciwà.
Ostatecznie natomiast decydujà oni. Gdyby tak znale-
êli si´ tak˝e zwolennicy!

> konstytucje wi´kszoÊci paƒstw europejskich, które nie
wymieniajà s∏owa “Bóg” i których rzàdy w zwiàzku z
tym zadajà pytanie: z jakiej racji mielibyÊmy wymie-
niaç je tutaj?

> du˝e zastrze˝enia co do koÊcio∏a w przypadku prawie
wszystkich mieszkaƒców Europy, którzy wprawdzie
cz´sto w coÊ wierzà, wiar´ swà jednak zachowujà dla
siebie i nie szukajà zbli˝enia z KoÊcio∏em, od którego
si´ tak czy inaczej dystansujà, widzàc w nim jedynie
instytucj´

> letnioÊç chrzeÊcijan. Wprawdzie wierzà oni w Boga,
ale nie ˝yjà wiarà jak pierwsi chrzeÊcijanie, którzy
ryzykowali cz´sto swoim ˝yciem
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>  rezygnacja wi´kszoÊci chrzeÊcijan, zwiàzana z sytuac-
jà koniecznoÊci ˝ycia w erze “pochrzeÊcijaƒskiej”; brak
im Ducha Âwi´tego, który jest “Duchem dynamizmu,
mi∏oÊci i opanowania” (2 Tym 1, 7)

> pytanie chrzeÊcijan: czy jest to tak wa˝ne? Lub te˝
stwierdzenie: wi´kszoÊç mieszkaƒców Europy i tak nie
wierzy w Boga – dlaczego mia∏by byç wi´c wymienio-
ny w konstytucji?

> polityczna kalkulacja wszystkich tych odpowiedzial-
nych chrzeÊcijan, którzy uznali, i˝ krok ów nie zdo-
b´dzie wi´kszego poparcia i nie przyniesie sukcesu – i
którzy w zwiàzku z tym wycofujà si´

Oto broƒ Goliata, z którym mamy do czynienia. Kto
wystàpi mu naprzeciw?

Wendelin Wiedeking, szef Porsche AG, ukazuje w swej
ksià˝ce “Zasada Dawida” strategie zdobywania sukcesu,
dzi´ki którym s∏absi wygrywajà z silniejszymi w dziedzi-
nie gospodarki, polityki, sportu i kultury. Nie si∏a, lecz
odwaga, osobowoÊç, wiarygodnoÊç i nowe wartoÊci sà tajemni-
cà sukcesu w konfrontacji z Goliatami wspó∏czesnego
Êwiata.

Ten znany i cieszàcy si´ uznaniem kapitan gospodarki
prostymi s∏owami przedstawia biblijnà prawd´. Stanowi
to du˝à zach´t´, zw∏aszcza gdy zdamy sobie spraw´ z
si∏y, jaka kry∏a si´ za wszystkimi owymi poj´ciami: ˝ywy
Bóg. Dawid powiedzia∏: “Ja zaÊ id´ na ciebie w imi´ Pana
Zast´pów, Boga wojsk izraelskich, którym uràga∏eÊ”. 
(1 Sm 17, 45). Chodzi tu o chwa∏´ Boga, którà zlekcewa˝y∏
Goliat. W jej obronie staje Dawid, wyst´pujàc przeciwko
Goliatowi. 

Bóg tak wiele uczyni∏ dla Europy w przeciàgu wieków.
To z tego kontynentu pozwoli∏ rozpowszechniç si´ Ewan-
gelii na ca∏y Êwiat. Po okrutnych wojnach zawsze dawa∏
nowy poczàtek. Nasz kraj nie doÊwiadczy∏ od 1945 roku
wojny. Bóg tak pokierowa∏ wolà narodów, aby zechcieli
budowaç wspólny “dom”. I teraz nie ma nawet miejsca
na wzmiank´ o Nim! Potrzeba nam kobiet i m´˝czy˝n,
którzy posiadajà duchowà wizj´ naszego kontynentu i
nie mogà zaakceptowaç wyrzucania Boga niczym stare-
go ˝ebraka, którzy krzyknà, poniewa˝ imi´ ich Ojca w
Niebie nie jest traktowane jak Êwi´te, lecz pozbawia si´
go szacunku. 

Dla tych, którzy protestujà, nie jest to kwestia sukcesu,
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kwestia tego, czy “im si´ uda”, lecz kwestia mi∏oÊci i od-
czucia cierpienia Boga podczas modlitwy, oraz kwestia
pos∏uszeƒstwa i otworzenia w∏asnych ust. W∏aÊnie taki
by∏ Dawid. Modli∏ si´ i dzia∏a∏. 

Jak mo˝emy si´ modliç

Modlimy si´, poniewa˝ wiemy, ˝e kontrowersje w
kwestii czci Boga muszà byç najpierw poruszone na mo-
dlitwie i tutaj tak˝e zostaç rozstrzygni´te.

> Martin Luther proklamowa∏ w podobnej sytuacji:
“Jak bardzo by∏by z∏y
Ksià˝´ tego Êwiata 
nie zrobi nam niczego
i ju˝ jest osàdzony!
Jedno s∏ówko mo˝e go powaliç!”

To “s∏ówko”, o którym pisze Luther, to “Jezus Chrys-
tus”. To Jego imienia wzywamy w obliczu tej sytuacji:
“Jezus jest zwyci´zcà!”

> Adoracja Boga w Trzech Osobach, poniewa˝ Bóg jest
ponad wszystkim i wszystkimi

> ProÊby, by we wszystkich krajach Europy oddawano
chwa∏´ Bogu Ojcu, Jezusowi – Synowi oraz Duchowi
Âwi´temu oraz by wielu ludzi uwierzy∏o w Boga w
Trzech Osobach i zosta∏o zbawionych

> Podzi´kowania za proces porozumiewania si´ narodów
europejskich w ostatnich dziesi´cioleciach

> Podzi´kowania za 58 lat pokoju!

> Podzi´kowania za coraz cz´stsze modlitwy za Europ´
ProÊby o ÊciÊlejsze po∏àczenie ludzi modlàcych si´ za
Europ´ – szczególnie  w obecnej sytuacji

> Zawrócenie z drogi ustawiania na miejscu Boga cz∏owie-
ka (humanizm) i jego rozumu (racjonalizm) 

> S∏uchanie s∏ów Boga:
“JeÊli upokorzy si´ mój lud, nad którym zosta∏o wez-
wane moje imi´, i b´dà b∏agaç, i b´dà szukaç mego
oblicza a odwrócà si´ od z∏ych dróg, Ja z nieba wys∏u-
cham i przebacz´ im grzechy, a kraj ich ocal´”. (2. Krn
7, 14)
Co to oznacza w praktyce dla naszego rzàdu i dla rzà-
dów Europy?
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“Kto si´ mnie zaprze, od tego si´ odwróc´ i pozostawi´
go w∏asnemu losowi i losowi jego narodu i kraju. Lecz
jeÊli si´ nawróci i potraktuje mnie powa˝nie, wys∏u-
cham go i uzdrowi´ jego kraj. Wtedy w miejsce prze-
kleƒstwa powstanie b∏ogos∏awieƒstwo nad krajem.”

> ProÊby za chrzeÊcijan, by otwarcie mówili o swoich
sprawach, z màdroÊcià argumentowali i przekonywali.

> ProÊby o ochron´ przed powstaniem chaosu w Europie
w jakiejkolwiek postaci, którego celem jest zniszczenie
wszelkiego dobra w ˝yciu cz∏owieka. Niech Bóg, który
w nas jest, uchroni nas przed postawà “jeden przeciw
drugiemu” oraz przed rozpadem wszelkich wartoÊci.
Potrzebujemy Boga!

> ProÊby, by kwestia ta znalaz∏a echo w mediach i by
zainteresowa∏y si´ nià narody Europy. 

> Last, not least (ostatni, lecz nie najmniej znaczàcy punkt,
przyp. t∏.) Intensywna modlitwa o to, by przyj´to “˝ydo-
wsko-chrzeÊcijaƒkie odniesienie do Boga” i by poja-
wi∏o si´ ono w Preambule oraz by jeszcze raz kwestia
ta sta∏a si´ tematem g∏´bokich rozmów na konferencji rzàdo-
wej z innym wynikiem ni˝ do tej pory.

“Niech tak b´dzie, Panie: bogaci upadnà,
lecz Twojego tronu nie zniszczà,
Królestwo Twoje ostanie si´ 
i b´dzie wzrasta∏o do momentu,
a˝ Twój wielki dzieƒ b´dzie nale˝a∏ do wszystkich.”

Gerhard Valentin, wg John’a F.Ellerton’a
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Jak mo˝emy dzia∏aç

Dawid, u˝ywajàc procy i kamieni wybra∏ metod´, której
nie zna∏ jego przeciwnik, dla Goliata by∏a ona zaskoczeniem.

Metoda napisania broszury wzywajàcej do opowiedzenia
si´ za Bogiem oraz rozpowszechnienia jej zarówno drogà
oficjalnà jak i nieoficjalnà w ca∏ej Europie, jest metodà do
tej pory nie stosowanà. ˚eby tak mog∏a nicznym kamienie
Dawida trafiç olbrzymiego Goliata, który stoi przed nami
i mówi: Nie-mo˝-li-we! Lecz u Boga “nie ma rzeczy nie-
mo˝liwych”!!

ChrzeÊcijanie muszà zrozumieç w przysz∏oÊci, co jest
ich mandatem przed Bogiem jako obywateli kraju lub
ewentualnie Unii Europejskiej. Muszà si´ nauczyç, ˝e
dostali od Boga zadanie, by  radoÊnie i aktywnie kszta∏to-
waç bli˝sze i dalsze Êrodowisko spo∏eczne, w którym ˝yjà.

ChrzeÊcijanie muszà znaç mechanizmy demokracji i
nauczyç si´ je stosowaç, np. ˝àdaç pluralizmu, wp∏ywaç
na tworzenie opinii, gdzie mo˝liwe – przejmowaç inicja-
tyw´, wst´powaç do partii, zwo∏ywaç demokratycznà
wi´kszoÊç przy podejmowaniu kluczowych decyzji itp.

W naszym przypadku chodzi g∏ównie o szybkie 
reagowanie:

> rozpowszechnianie niniejszego pisma w kr´gu znajo-
mych, we wspólnocie itp.

> rozpowszechnianie tak˝e wÊród przyjació∏ w innych
paƒstwach europejskich (o ile istniejà odpowiednie 
t∏umaczenia)

> sformu∏owanie dobrze przemyÊlanego listu do prezy-
denta lub szefa rzàdu, poniewa˝ to on b´dzie podej-
mowa∏ decyzj´

Poni˝ej wymienione ju˝ oraz dalsze konkrety w szcze-
gó∏ach. Nie nale˝y traktowaç ich jako nakazu, lecz jako
impuls do wolnego wyboru.
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Konkretne propozycje

1. Konkret

Prosz´ wyciàç znajdujàcà si´ poni˝ej kart´ i na pustej
po∏owie napisaç s∏owa, które chcielibyÊcie Paƒstwo wy-
powiedzieç, np. “W Bogu dokonamy czynów pe∏nych
mocy” (Ps 60, 14) lub “Je˝eli Bóg z nami, któ˝ przeciwko
nam?” (Rz 8, 31). Kart´ nale˝y postawiç tak, by by∏a ona
widoczna w ciàgu dnia i tym samym stanowi∏a duchowe
umocnienie. (spój˝ na stron´ 12) 

2. Konkret

Prosz´ spróbowaç napisaç list do premiera, list, w któ-
rym mo˝na odczuç autentycznoÊç Paƒstwa osoby i wiary.

W broszurce znajduje si´ wystarczajàca iloÊç argumen-
tów. Prosz´ u˝yç punktów, które b´dà Paƒstwu najbardziej
odpowiadaç. Argumentacja mo˝e byç jak najbardziej 
osobista, przy czym powinna przedstawiaç spraw´ jasno.

Prosz´ napisaç list w taki sposób, jak sami chcielibyÊcie
Paƒstwo, by si´ do Was zwrócono w celu uzyskania ja-
kiejÊ sprawy. Osoby, do których Paƒstwo piszecie, s∏yszà
zwykle krytyk´, rzadko natomiast podzi´kowanie za swà
prac´. Napiszcie Paƒstwo ujmujàco!

Jeszcze raz: nie walczymy z ludêmi, dlatego niedo-
puszczalne jest poni˝anie, stawianie zarzutów czy jaki-
kolwiek przejaw bezczelnoÊci. 

Na koƒcu niniejszego pisma znajduje si´ lista wszyst-
kich europejskich szefów rzàdów, do których mo˝na 
si´ zwróciç. Prosz´ upewniç si´ przed Bogiem, do kogo
jeszcze mo˝na napisaç, np. do pos∏a w Paƒstwa okr´gu
wyborczym.

Prosz´ nie do∏àczaç adresatowi egzemplarza niniej-
szej broszury; otrzymawszy bowiem np. 20 takich eg-
zemplarzy móg∏by je wszystkie wyrzuciç wraz z listami.
Piszàc list bàdêcie Paƒstwo sobà i przedstawcie w∏asnà
opini´ na tyle indywidualnie na ile to tylko mo˝liwe.

3. Konkret

JeÊli nie chcecie Paƒstwo napisaç listu osobiÊcie,
mo˝ecie oddzieliç “Osobistà Deklaracj´”, opatrzyç jà naz-
wiskiem, adresem oraz podpisem i wys∏aç na nasz adres,
skàd po pewnym czasie oraz po zebraniu odpowiedniej
iloÊci deklaracji zostanà wys∏ane one do decydentów.
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4. Konkret

Niech ta broszura trafi do jak najwi´kszej iloÊci ludzi!
Poniewa˝ czas nagli, wa˝ne jest, by powy˝szy program
modlitwy zosta∏ rozpowszechniony w jak najkrótszym
czasie. Prosz´ zamówiç broszury w podanym miejscu w
Impressum i rozdaç je w kr´gu znajomych. Mo˝e istnieje
mo˝liwoÊç, aby jakaÊ osoba duchowna nadmieni∏a o tej
broszurce przy okazji Mszy Âw.? Nie powinno tak˝e
zabraknàç modlitwy przy o∏tarzu. Mo˝e uda si´ stwo-
rzyç list´ podpisów pod tekstem “Osobistej Deklaracji”.
(Listy z podpisami wa˝ne sà jedynie z nazwiskami i
pe∏nymi adresami). JeÊli ktoÊ z Paƒstwa ma kontakt z
przyjació∏mi za granicà w Europie, niech wyÊle broszur´
przet∏umaczonà na odpowiedni j´zyk z proÊbà o jej roz-
powszechnienie oraz zwrócenie si´ do odpowiedniego
rzàdu. T∏umaczenia b´dàce do dyspozycji: patrz
Impressum.

5. Konkret 

Powy˝szy tekst b´dzie dost´pny w ró˝nych j´zykach
w internecie na stronie www.waechterruf.de. Poniewa˝
wi´kszoÊç dzisiejszej korespondencji odbywa si´ drogà
elektronicznà, istnieje dzi´ki temu mo˝liwoÊç, aby ca∏y
tekst powy˝szej broszury rozes∏aç do przyjació∏ e-mailem. 

Prosz´ jednak uwa˝aç, aby przez nieuwag´ nie prze-
s∏aç ˝adnego wirusa. 

6. Konkret

Prosz´ braç udzia∏ w spotkaniach modlitewnych w
ramach wspólnoty, osobiÊcie je inicjujàc bàdê te˝ podda-
jàc impulsy. Byç mo˝e okazja do modlitwy istnieje tak˝e
w obr´bie partii politycznych. 

7. Konkret

Co sàdzicie Paƒstwo o stoisku na Rynku z du˝ym
napisem: “Czy Bóg wart jest dla Ciebie podpisu?”

Âwietna okazja, aby porozmawiaç z ludêmi na temat
Boga, po uprzednim wyjaÊnieniu, o co chodzi. Lista po-
winna zawieraç dodatkowe zdanie: “Czuj´ przynale˝-
noÊç do wspólnoty” tak/nie.

W ten sposób w akcji mogà wziàç udzia∏ ludzie, któ-
rzy wierzà w Boga, lecz nie sà zwiàzani z KoÊcio∏em.
Ka˝da osoba powinna otrzymaç broszur´ “Europa – 
dokàd?” oraz ewentualnie “Od minusa do plusa”.

08
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Zamiast listy mo˝na tak˝e pracowaç z kartà “Osobista
Deklaracja”.

8. Konkret

Szukajcie Paƒstwo okazji do rozmowy z politykami w
Waszym Êrodowisku. Dowiedzcie si´ o ich stosunek do
tej kwestii i gotowoÊç wspierania proÊby o odniesienie do
Boga.

9. Konkret

ZamieÊçcie Paƒstwo krótkie og∏oszenie w lokalnej ga-
zecie, gdzie byç mo˝e jesteÊcie znani i zwróçcie si´ z
proÊbà do tych, którym zale˝y na wzmiance o Bogu w
Konstytucji Europejskiej, by si´ z Wami skontaktowali.
Miejcie Paƒstwo w zapasie broszury!

10. Konkret

Zapytajcie Paƒstwo w prywatnych, lokalnych, publi-
cznych czy te˝ chrzeÊcijaƒskich stacjach radiowych i
telewizyjnych, czy nie zechcianoby zrobiç na ten temat
audycji lub talkshow.

09
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Adresy europejskich prezydentów i szefów rzàdów

Ktokolwiek z Paƒstwa identyfikuje si´ z treÊcià tej bro-
szury i chcia∏by przedstawiç swojà proÊb´ w osobistym
liÊcie, niech zwróci si´ najlepiej bezpoÊrednio do prezyd-
enta lub premiera swojego kraju. Charakter listu powinna
nadaç biblijna wskazówka “Oddajcie ka˝demu to, co si´ mu
na-le˝y: komu czeÊç – czeÊç” (Rz 13, 7), chocia˝ w sprawie
nale˝y przyjàç jasno sprecyzowanà postaw´. Wa˝na jest
modlitwa za osob´, do której chcemy si´ zwróciç: mimo-
wolnie wp∏ywa ona na styl i treÊç. 

Pojedynczy list zostanie prawdopodobnie w przedpokoju,
gdy napisze 10-ciu obywateli na ten sam temat, zostanie to
ju˝ zauwa˝one, jeÊli natomiast napiszà setki – informacja
dotrze do szefa.

Listy nie powinny zawieraç wi´cej ni˝ 1, 5 – 2 stron ma-
szynopisu, w przeciwnym razie nikt ich nie przeczyta.
Mo˝na przes∏aç tak˝e do nas kopi´ listu, w celu “za-pozna-
nia” si´ z nim.

Adresy:

Polska: Chancellery of The Prime Minister
Leszek Miller
00-583 Warszawa,
Al. Ujazdowskie 1/3
Poland

Austria: Bundeskanzler 
Wolfgang Schüssel
Ballhausplatz 2
1014 Wien
Austria

Belgia: Premierminister
Guy Verhofstadt
Rue de la Loi – Wetstraat 16
1000 Brüssel
Belgium

Dania: Statsminister
Anders Fogh Rasmussen
Prins Jorgens Gard 11
1218 Kobenhavn K
Denmark

10
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Finlandia: President of the Republic of Finland
Tarja Kaarina Halonen,
Mariankatu 2
00170 Helsinki
Finland

Francja: Mns. le Président de la République
Jacques Chirac
Palais de I’Elysée
55, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
France

Grecja: Prime Minister
Costas Simitis
Irodou Attikou 19
10674 Athens
Greece

Hiszpania: Excmo. Sr. José Maria Aznar
Presidente del Gobierno
Completo de la Moncloa Edf. Semillas
28071 Madrid
Espagna

Holandia: Prime Minister
Ministerie von Algemene Zaken
De heer dr. J. P. Balkendende
Postbus 20001
2500 EA Den Haag
Netherlands

Irlandia: Taoiseach Bertie Ahern
Government Buildings
Upper Merrion Street
Dublin 2
Ireland

Luxemburg: Premier Ministre 
Jean-Claude Juncker
Présidence du Gouvernement
4, rue de la Congrégation
1352 Luxembourg
Luxembourg
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Niemcy: Bundeskanzler
Gerhard Schröder
Willy-Brandt-Str. 1
10557 Berlin
Germany

Portugalia: Primeiro-Ministro
José Manuel Durão Barroso
rua da imprensa á estrela 4
1200-888 LISBOA
Portugal

Szwecja: Primeminister
Göran Persson
Rosenbad 4
103 33 Stockholm
Sweden

Wielka Brytania:  Prime Minister
Tony Blair
10 Downing Street
SW 1A London
Great Britain

W∏ochy: Presidente del Consiglio dei Ministri
Silvio Berlusconi
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370
00187 ROMA
Italia

<#>

Osobiste zobowiàzanie

CHC¢ WSTAWIAÅ SI¢ W MOIM ÊRODOWISKU I W KR¢GU ZNAJOMYCH

O TO, BY IMI¢ BOGA BY¸O CZCZONE I BY S¸OWO “BÓG” ZOSTA¸O

WYMIENIONE W EUROPEJSKIEJ KONSTYTUCJI. B¢D¢ SI¢ O TO NIEU-
STANNIE MODLI¸(A).

Podpis: 
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