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Pojednanie przez rachunek sumienia

Moja dzisiejsza refleksja na temat orqdzia biskupöw polskich 21965 r, dotyczyö bqdzie nie tyle historii

co pamiqci, a dokladnej historii pamiqtania w Polsce i Niemczech jednej frazy listu ,,przebaczamy i

prosimy o przebaczenie" . ,,Czy" i ,,jak" pamiqtamy? Oraz jak przenosimy sens naszego pamietania na

praktykq bilateralnej i europejskiej wspölpracy? Gdy rozglqdam siq po Sali dzisiejszych obrad i

wsfuchujq siq w glosy uczestniköw, odnoszq wra2enie , 2e nawet tu - w neutralnym narodowo

Watykanie - potwierdzenie zyskuje teza,2e pamiqtaö mo2emy jedynie asymetrycznie, tzn. ka2da

wspölnota narodowa najchqtniejwspomina ,,wlasne" - narodowe miejsca pamiqci: zwyciqskie bitwy,

wybitne postaci, niezwykfe wydarzenia nawet takie, ktöre sq wyra2one glosem przedstawicieli

uniwersalnego, powszechnego ko3ciola. Gdyby ktokolwiek z Pafistwa zajrzal dziS do podrqczniköw

gimnazjalnych w Niemczech, nie znalazlby ani slowa o l i6cie biskupöw. Niemieckim odpowiednikiem

wyra2onego w nim pojednania jest.. .  uklqkniqcie kanclerza Wil ly 'go Brandta pod pomnikiem

powstaficöw getta warszawskiego, ktöre mialo miejsce 5 lat pöZniej. O tym wydarzeniu uczq siq

wprawdzie polscy uczniowie, ale nie wszedl on röwnie2 do ,,2ywej" pamiqci Polaköw. Czy zatem pöl

wieku od ogloszenia stynnej formuly,,przebaczamy i prosimy o przebaczenie" mo2emy jq uznaö

jedynie za relikt wyuczonej tradycji zmagazynowanej w gfqbokich pokfadach polskiej pamiqci i grona

(niewielkiego) ich niemieckich przyjaciöf? Dzisiaj, prawie dokladnie w dniu jubi leuszu, to pytanie

wcale nie jest bezzasadne.

Zanim spröbujq odpowiedzieö na tak postawiony problem - z 96ry dodajq, 2e bqdzie to odpowied2

realistycznie optymistyczna - pozwölcie Padstwo, 2e przywofam kilka faktöw-wyd arzert, ktÖre majq

do6ö wa2ne znaczenie, 2eby zrozumieö mechanizm zbiorowego pamiqtania i  zapominania.

Po pierwsze list biskupöw powstal w ztym czasie, by mdgl bezpoSrednio staö siq na tyle wa2nym

wydarzeniem, ktöre zakorzenisiq w zbiorowej pamiqci Polaköw i Niemcöw. Dlaczego? Polska w

schylkowych latach 60. prze2ywala wzmo2onq ideologiq i renacjonalizacjq wfasnej narodowej historii,

na ktörE nakladal siq rosnqcy kryzys ekonomiczny. Niemcy Zachodnie, jakby na przeciwlegtym

biegunie, konsumowaty Wirtschaftswunder. Tzw. procesy auschwitzkie, byly wprawdzie szokiem, ale

zwröcity uwagQ po raz pierwszy na takq skalq, gldwnie na zbrodniq Holocaustu. I dopiero rzeczywi$cie

Ostpolitik Willy'ego Brandta, uznanie granicy na Odrze i Nysie/t oraz liberalizacja systemu

komunistycznego w Polsce otworzyfy nowE przestrzeri dialogu polsko-niemieckiego. Powstalo powoli

spoleczne zapotrzebowanie röwnie2 na dialog o historii. Horyzont tego zapotrzebowania wyznaczalo

wlaSnie POJEDNANIE. O i le jednak w Niemczech wzorcem byl model francusko-niemiecki IUNESCO i



Wspölna Polsko-Niemiecka Komisja Podrqcznikowa Historyköw iGeografdwl, o tyle w Polsce w

krqgach tworzqcej siq opozycji demokratycznej - w czym i Pan, Panie Ambasadorze ma swoje

niezbywalne zaslugi- w pierwszym rzqdzie odwofano siq do przeslania biskupöw. Silny impuls

intelektualny przy tym poptynql z emigracyjnych Srodowisk paryskiej kultury. Finafem tego procesu

byl bez wqtpienia pokojowy, pierwszy na takq skalq w Europie , ruch Solidarno5ci, ktöry m.in. ideq

rewolucj i  opieraf na pojednaniu.

Nie mo2na w tym kontekScie zapomniei o manife6cie nowego mySlenia o Polsce i jej relacj i  z

zachodnim sqsiadem - ksiq2ce Jana Jözefa Lipskiego ,,Dwie ojczyzny - dwa patriotyzmy" . Jan J6zef

Lipski - socjal ista w duchu przedwojennego etosu, napisaf o pojednaniu polsko-niemieckim czerpiqc

wprost inspiracje z przeslania biskupöw polskich. lstotq tego nowego spojrzenia najlepiej po latach

spuentowaf inny, czolowy katolicki intelektualista, prekursor dialogu polsko-niemieckiego, Stanislaw

Stomma:

Czlowiek ze swoim sumieniem stoi  przed narodem, jako indywidualno5ö, a dopiero potem

tworzy spolecznoSö, nie odwrotnie. Wiqc uwa2am, 2e ludzie, ktörzy majq sumienie, muszq siq

tym sumieniem kierowaö. Podobnie mySlaf Tadeusz Mazowiecki ,  sqdzi l ,  2e etyka

chrzeScijadska obowiqzuje te2 w relacjach miqdzynarodowych.

Wladyslaw Bartoszewski, zmarty przed pöl rokiem, czfowiek symbol opozycjiantykomunistycznej i

dialogu polsko-niemiecko-2ydowskiego byt przekonany, 2e to wla$nie SolidarnoSö i stan wojenny

uruchomily dopiero w Niemczech po pierwsze nowe, autentyczne zainteresowanie Polskq, a co za

tym idzie röwnie2 powrdt do idei  l istu biskupöw.

Symbolicznym finis coronat opus przywolywania do wspölnej, polskiej i niemieckiej pamiqci listu

biskupöw stala siq msza pojednania. W Krzy2owej 9 listopada 1989 r. z udziafem Tadeusza

Mazowieckiego i  Helmuta Kohla. Niewyre2yserowany symbol pojednania mial  jednak znowu2 pecha.

Tego dnia zdarzyl siq bowiem fakt bez precedensu: poczqtek upadku muru berliriskiego. Historyczny

wymiar tego wydarzenia wywolal medialna lawinq, ktöra przyömiewa do dziS niezwyklo6ö

POJEDNANIA suwerennej Polski  ze zjednoczonymi Niemcami.

Czy jest zatem jeszcze szansa, wracam do poczqtkowego problemu, by przekaz,,przebaczamy i

prosimy o przebaczenie" mögl siq staö mniej podzielonym/asymetrycznym miejscem 2ywej pamiqci w

Polsce i  Niemczech?

Tak. I  sprzyjajq temu trzy okol icznoici .  Po pierwsze uniwersalny mechanizm zbiorowego pamiqtania i

zapominania. Otö2 wfa$nie teraz, gdy na zawsze odchodzi pokolenie doSwiadczone wojnq, nastqpuje

wzmo2ona praca pamiqci  indywidualnej,  je j  komunikacja do ostatniego socjologicznie ogniwa w



przekazie tradycji - pokolenia wnuköw.

Po drugie, wychowywanie w Polsce, najpierw w cieniu ideologii, a nastqpnie czasami w zbyt naiwnym

micie pojednania l l  pokolenie (moje) - pokolenie post-Swiadköw traumy swoich rodzicöw

odblokowuje swojq potrzebq dopowiedzenia/przerobienia wojennej przeszfo6ci. W latach 90.

proponowafem poczqtkujqcej, dzi5 czotowej niemieckiej dziennikarce, by wymySleö zamiast

POJEDNANIA inne pojqcie definiujqce polsko-niemieckie relacje do przeszloSci. To byla ta jedna z

naiwnych my6li, 2e tragicznE przeszloSö mo2na po prostu przezwyciq2yö. Nie, jq siq - jak dowodzq

psychologowie - przerabia indywidualnie przez trzy kolejne generacje, tzw. pamiqciowe seculum

(por. I  i  l l  wojna). Nie mo2emy jednak zapomnieö - i  to jest po trzecie - 2e pamiqö publicznie 2yje

wtedy, gdy my pozwalamy jej zaistnieC w przestrzeni publicznej. Tylko wöwczas - trochq

paradoksalnie do swej natury - pamiqd moie mieö przyszlo66l Rozumiem, 2e dzisiejsza konferencja

jest jednym z köl napqdowych, ktöre uruchomiq kolejne mechanizmy ,,2ywego" pamiqtania o

,,orqdziu biskupöw polskich do ich niemieckich braci.. .",  ju2 nie tylko w kontek6cie polsko-niemieckim,

leczszerzej bo przecie2 przebaczenie ma uniwersalnycharakter-jak pisafa znana polska pisarka w

kontek5cie zbrodni niemieckiej , , to ludzie ludziom zgotowali ten los".
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