
„Z BRAĆMI LITWINAMI”

W miejscu, w którym dziś chcemy dać do rąk Czytelnika pierwszy numer 
czasopisma „E thos” *, nie wolno nam na pytanie „Czyż może historia popły
nąć przeciw prądowi sumień?” nie spojrzeć poprzez tragiczne wydarzenia- 
symbole naszego kończącego się wieku: poprzez Oświęcim, czy też poprzez, 
tuż obok Lublina położony, M ajdanek, poprzez Katyń, poprzez holocaust 
warszawskiego getta. Nie wolno nam tu nie pytać, czy nie są to owoce wy
wodzące się w prostej linii z ducha augsburskiego „Cuius regio, eius religio” . 
Nie wolno nam tu nie pytać, dlaczego w tym miejscu Europy nie zdołało 
przeważyć dziedzictwo, które przecież mogło -  i winno było -  przeważyć, 
dziedzictwo Unii Lubelskiej, dziedzictwo, którego początki trzeba nam wi
dzieć już w słowach inicjujących Traktat Unijny z 1413: „Ten związek, bę
dący wynikiem nie nienawiści, lecz miłości...” . Dlatego tym bardziej ośmie
lamy się dziś, z tego właśnie miejsca, skierować zarówno do nas samych, 
jak i do wszystkich, których łączy dziedzictwo europejskiej kultury, zwłasz
cza do naszych Sąsiadów z Zachodu i ze Wschodu, pytanie: Czy nie dojrzał 
czas, by to dziedzictwo wreszcie przeważyło? Czy zasada stawiania siły po
nad prawdą nie ujawniła już wszystkich swych niszczących możliwości?

Znamienny i wymowny jest gest A utora  pytania: „Czyż może historia 
popłynąć przeciw prądowi sumień?” , który po latach, jako  Papież Jan Paweł
II, na szlaku swej pierwszej pielgrzymki apostolskiej do Ojczyzny odwiedzi 
Oświęcim i tam zatrzyma się przy trzech płytach grobowych: żydowskiej, 
rosyjskiej i polskiej. Czy wskazanie na te trzy płyty tam , w Oświęcimiu, nie 
jest ukazaniem klucza do rozwiązania problemu Europy? Opus iustitiae pax!

Modlący się w 1979 roku w Oświęcimiu Papież był jednym spośród tego 
grona polskich biskupów, którzy przed ponad 20 laty, na progu tysiąclecia
Chrztu Polski, zwrócili się do biskupów niemieckich z ofertą zainicjowania 
radykalnego przełomu w stosunkach pomiędzy obu narodami. Uczynili to 
w duchu Chrystusowego wezwania: „Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed 
ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar 
swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem  swoim. Potem
przyjdź i dar swój ofiaruj!” (Mt 5, 23-24). W tym samym duchu chcemy 
i dzisiaj składać dar dziękczynienia z braćmi Litwinami, obchodząc wraz 
z nimi ich 600-letnią rocznicę Chrztu, oraz z braćmi Słowianami, obchodzą
cymi w tym roku 1000-lecie Chrztu Rusi...

T. S.

* Fragment artykułu wstępnego Dlaczego „Ethos"? zamieszczonego w pierwszym numerze 
„Ethosu” (1988, nr 1, s. 6-7).


