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ADWENT UKRAINY

W ostatnim tygodniu listopada 2004 roku, w dniach, kiedy wichura ze śnieżycą przechodziła
z zachodu na wschód, łamiąc nawet wielkie drzewa, zrywając dachy zasiedziałych domostw, ze
wschodu na zachód - z placów Ukrainy wypełnionych setkami tysięcy ubranych na pomarańczowo
ludzi - przeszedł nagle łagodny front z dobrą wiadomością: granica Europy nie kończy się wcale na
Bugu, lecz sięga ona co najmniej po Dniepr. Wiadomość tę w stolicach Europy przyjmowano
najpierw z całkowitą obojętnością, kiedy zaś stawała się coraz bardziej natarczywa, kwitowano
ją sceptycyzmem, a nawet lękiem o to, że trzeba się będzie pożegnać z wizją wygodnego ładu,
w którym swoje miejsca miałyby Unia Europejska i Rosja - oddzielone od siebie szarą strefą
państw o niepełnej państwowości, zdegradowanej ekonomii i peryferyjnej, wątłej kulturze.
Poczułem się naprawdę dumny z tego, że jestem Polakiem - mieszkańcem Europy Środkowej
- wdzięczny historii za to, że Polska sąsiaduje z Ukrainą. Solidarność pomiędzy narodami stała się
niekwestionowanym przez nikogo w Polsce imperatywem. Chociaż w obecnym momencie kryzysu
politycznego w Polsce nagromadziło się tyle niejasnych, pogmatwanych spraw wewnętrznych,
dyplomacja polska potrafiła stać się kreatywna, moralnie zaangażowana, wolna od ostrożności
i wyrachowania. Najpierw w Kijowie pojawił się legendarny przywódca „Solidarności”, były pre
zydent RP Lech Wałęsa. W ślad za nim polscy parlamentarzyści i ministrowie z obecnym prezy
dentem Kwaśniewskim skutecznie wpłynęli na obudzenie zainteresowania Ukrainą na Zachodzie
oraz pomogli w niezmiernie trudnych negocjacjach pomiędzy stronami konfliktu w Kijowie. Nie
można mieć wątpliwości, że to początek nowego rozdziału w historii Polski i Ukrainy. O jego
nowości stanowi także to, że może on stać się nowym rozdziałem w historii Europy.
Europie potrzebna jest dziś wiara w Ukrainę, a Ukrainie wiara w Europę. Swym protestem
przeciwko sfałszowanym wyborom Ukraińcy sami dali świadectwo przynależności do Europy
w wymiarze jej ideałów, opowiadając się za państwem prawa, pragnąc zrzucić postsowiecki kaftan
demokracji sterowanej. Wydarzenia na Ukrainie pokazują, jak głęboki i istotny jest w polityce
pierwiastek moralny. Obudzona świadomość nienaruszalnej godności ludzkiej i ruch masowy two
rzą siłę, z którą się muszą liczyć aktualne potęgi ekonomiczne i polityczne.
Na Ukrainie mamy do czynienia z powstaniem ludu, który odzyskuje swoją podmiotowość
i pragnie być twórcą swojej historii. Zdanie Johna Rawlsa na temat nieposłuszeństwa obywatel
skiego jako testu dojrzałości demokracji trzeba uzupełnić stwierdzeniem, że nieposłuszeństwo
obywatelskie jest również doświadczeniem, z którego rodzi się demokracja. Przeżycie wspólnoty
wartości moralnych prowadzi wszak do krystalizacji społeczeństwa obywatelskiego. Tak było
w Polsce w sierpniu 1980 roku, a także w Berlinie i Pradze w roku 1989. Majdan Niepodległości
w Kijowie jesienią 2004 roku przekonuje, że historia nie ma końca. I mieć nie może, ponieważ
demokracja zawsze pozostaje dramatem, w którym ścierają się racje dobra i zła. To, o co walczą
obecnie Ukraińcy, to prawo do życia bez kłamstwa. Czyż nie pisaliśmy kiedyś na plakatach wy
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borczych: „aby Polska była Polską, dwa plus dwa zawsze i wszędzie musi równać się cztery”. Jest to
abecadło polityki, które Ukraina przypomina dziś sobie i Europie.
Nie można twierdzić, że Ukraińcy są niezdolni do demokracji i praworządności. Nie mylą się
publicyści, którzy piszą o gigantycznej korupcji i o układach mafijnych na Ukrainie. Mylą się oni
jednak, z góry przesądzając, że wolnościowy zryw może trwać kilka tygodni, a potem wszystko
powróci do niechlubnej normy. Tak może być, ale nie musi. Cóż to znaczy, że Ukraina jest biedna
i nie pasuje do Europy? Poglądy takie można wypowiadać jedynie z pozycji wielce dyskusyjnego
przekonania, że kryterium europejskości stanowi poziom dobrobytu. Najważniejszym bogactwem
Ukrainy są dziś jej obywatele, pokazujący pokojowe, godne i cierpliwe oblicze walki o nowoczesny,
oparty na wartościach moralnych, charakter demokracji w swym kraju.
Zdumiewające, jak bardzo dzieje narodów naznaczone są przemocą. Zdumiewa jednak rów
nież fakt, że największe imperia rozpadały się w dwudziestym wieku za sprawą walki bez przemocy.
Kolonializm i komunizm - dwie spośród najdotkliwszych plag ludzkości - zostały najbardziej
ugodzone nie siłą militarną, lecz siłą ducha. Kołowrotek Gandhiego doprowadził do niepodległości
Indii, strajk i modlitwa polskich robotników zaczęły kruszyć bastiony komunizmu aż po spektaku
larną rozbiórkę Muru Berlińskiego. Piękno walki bez przemocy leży w tym, że nie zmierza ona do
zniszczenia przeciwnika, ale do wymuszenia na nim ustępstw w sposób godziwy, z respektem dla
jego godności i praw. Jan Paweł II przypominał nam Polakom, że solidarność nie może być
skierowana przeciwko komukolwiek, gdyż jest ona działaniem w imieniu wszystkich, działaniem
wymagającym nawrócenia od wszystkich stron konfliktu tkwiących w niesprawiedliwym układzie.
Fałszywy byłby opis wydarzeń na Ukrainie jako buntu przeciwko Rosji, bo zakładałoby to
fałszywą przesłankę, że Ukraina stanowi w jakiś sposób część Rosji. Jest zupełnie inaczej: Ukraina
stwarza dla Rosji moralną i cywilizacyjną szansę wyzbycia się myślenia o państwie w kategoriach
imperialnych. Nie wiemy jeszcze, co może stać się w Rosji Putina, rządzonej coraz bardziej auto
rytarnie, nie brak jednak już dziś ludzi w Moskwie i Sankt Petersburgu chylących głowy przed
mieszkańcami Kijowa i Lwowa w uznaniu dla ich demokratycznych dążeń. Trudno wyobrazić sobie
współpracę autorytarno-oligarchicznej Rosji z bardziej demokratyczną Ukrainą, nie ma jednak
wystarczających podstaw, aby wątpić, że istnieje także inna droga demokratyzacji Rosji aniżeli
ta, którą obrali Władimir Putin i jego doradcy. Odzyskanie przez Ukrainę własnego głosu zdaje się
być także odzyskaniem głosu wypowiadającego sprawę Rosji.
Nie można nie zauważyć, że Ukraina staje się obecnie kluczem do Europy ducha, afirmującej
każdą podmiotowość. Ukraina jest podzielona. Czy jej podziały przeobrażą się w przyszłości w har
monijną różnorodność? Jedno jest pewne - bez Ukrainy Europa nie będzie sobą. Europa zatraca
wszak swą duszę zawsze wtedy, gdy wyklucza kogokolwiek ze swej wspólnoty - czy to poczęte
dziecko, czy to narody oczekujące solidarności i wsparcia. Ukraina daje dziś szansę Europie, aby
wyzbyła się egoizmu i prowincjonalizmu, aby ujrzała siebie naprawdę jako „większą Europę”.
Trzeba się cieszyć postępami dialogu ekumenicznego na Ukrainie, dialogu, który staje się
ważnym elementem religijnego odrodzenia. Powaga wyzwań, przed którymi stoi społeczeństwo
Ukrainy, znajduje odbicie we wspólnej duszpasterskiej trosce Kościołów: bizantyńsko-ukraińskiego, rzymskokatolickiego i prawosławnego (niestety bez udziału cerkwi podległej patriarchatowi
moskiewskiemu) oraz wspólnot protestanckich. Ich oświadczenie złożone przed wyborami, jak
i działania w trakcie kryzysu wywołanego sfałszowaniem wyborów, ukazują zdolność Kościołów
chrześcijańskich do współpracy na rzecz dobra wspólnego. Być może pogłębiająca się współpraca
w duchu wspólnych wartości chrześcijańskich doprowadzi kiedyś do powstania patriarchatu kijow
skiego jako wyrazu pełniejszej jedności kościelnej na Ukrainie, co jest śmiałą i piękną ideą kardy
nała Lubomyra Huzara.
Nie sposób zapomnieć o tych momentach jedności i odkrywania prawdy o swoim chrześcijań
skim powołaniu, które Ukraina przeżywała w czasie pielgrzymki Jana Pawła II w czerwcu 2001
roku. Była to zaiste profetyczna pielgrzymka. Nikt lepiej od Papieża-Słowianina nie rozumie
tragicznych dziejów Ukrainy i jej słusznych wielkich aspiracji duchowych. Warto przypomnieć
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scenę ze spotkania z młodzieżą we Lwowie. Padał wtedy deszcz, ale ulewa nie przeszkodziła Ojcu
Świętemu w rozmowie z młodymi. Zaśpiewał po polsku żartobliwą piosenkę „Nie lej deszczu, nie
lej” i deszcz rzeczywiście zatrzymał się. Za chwilę świeciło słońce, jego refleksy odbijały się w ka
łużach.
Teraz nad Kijowem są znowu chmury, pada śnieg, tysiące ludzi skanduje na mrozie „Juszczenko, Juszczenko”. Słychać także słowo „Polszczą”. Tak wygląda adwent Ukrainy. Czas czuwa
nia i modlitwy, aby z chmur rzeczywiście zstąpiła sprawiedliwość i nad Ukrainą zaświeciło słońce.

