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Żyjemy w czasach, kiedy potrzeba mówienia o wartościach europejskich staje się 

koniecznością. Wspólne wartości są tym, co nas łączy, co umożliwiło powstanie 

europejskiej wspólnoty, ich podzielanie było bodźcem do naszego wejścia do Unii.  

Wiem, że naszą debatę ogląda wspólnie w swoich szkołach około 200 uczniów szkół 

ponadpodstawowych z regionu. I myślę, że ta dyskusja jest dla młodych ludzi, dla 

Was, bo każde pokolenie ma nie tylko prawo, ale i obowiązek zadania sobie pytania, 

po co nam Unia, dlaczego jest naszym miejscem na ziemi. Zapewne często ostatnio 

słyszycie to słowo „wartości”, czy to z ekranów telewizora, czy czytacie w Internecie. 

Dzieje się tak, bo pewne wartości są zagrożone.  

Warto przywołać art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, który te wartości wyszczególnia: 

"Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, 

demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw 

człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne 

Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, 

niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i 

mężczyzn." 

To są wartości podstawowe, na których wspiera się cały gmach Unii jako wspólnoty 

prawa, na nich opiera się unijna współpraca, zaufanie państw i obywateli do 

organów unijnych. Szczególne miejsce zajmuje tu Trybunał Sprawiedliwości. 

Bez tych wartości i ich instytucjonalnego umocowania, z mechanizmami ochrony i 

kontroli, takimi jak TSUE, Unia Europejska byłaby tylko luźnym stowarzyszeniem 

państw, tak jak inne organizacje regionalne. 

Tym, co wyróżnia Unię jest wspólnotowy etos, a wartości są jego nienaruszalnym 

fundamentem. Wyciąganie z tych fundamentów cegiełek z prawami człowieka 



dotyczącymi LGBT czy kobiet zagraża całemu gmachowi. Unia nie jest dana na 

zawsze, musimy o nią dbać.  

Ale ponad tymi oczywistymi fundamentalnymi wartościami, zapisanymi w traktacie, 

istnieją też wartości wykształcone w obrębie Unii w trakcie jej istnienia. Myślę, że 

każde zdrowe społeczeństwo pielęgnuje swoje wartości, podejmując czy akceptując 

rożne działania. Wspomnę tylko kilka: zaufanie między partnerami w Unii, 

prawdomówność, gotowość do współpracy, otwartość, także pewna „empatia 

geopolityczna”, jeśli tak to mogę nazwać – przez co rozumiem umiejętność 

spojrzenia na Europę jako ten mały punkt na mapie, który należy wspierać i chronić 

jako całość, a nie dekonstruować go przez fałszywie rozumiane interesy narodowe. 

W nowoczesnym społeczeństwie obywatelskim, którego członkowie czują związek z 

Europą, bez tych wszystkich skumulowanych wartości nie można praktycznie 

funkcjonować. Jeśli te wartości nie istnieją, są ignorowane, nie traktowane poważnie, 

wyszydzane przez znaczną część elit politycznych, oznacza to kryzys dla 

społeczeństwa obywatelskiego, które nie potrafi się odnaleźć w świecie, w którym 

nie obowiązują żadne reguły prawdy, odpowiedniego zachowania, racjonalnego 

myślenia. 

Prawda, przestrzeganie reguł właściwości zachowania i racjonalność myślenia to są 

podstawowe, jeszcze sformułowane w starożytności i aktualne w nowożytności, od 

Arystotelesa do Maksa Webera, wartości europejskie, obowiązujące nie tylko od 

powstania Unii Europejskiej, ale od początku istnienia organizmu zwanego Europą. 

Można więc powiedzieć, że to, co aktualnie rządzącym może się wydawać li tylko 

czasowym zawieszeniem norm i reguł, jak w Schmittiańskim państwie stanu 

wyjątkowego, jest czymś znacznie poważniejszym: podważeniem fundamentów, na 

których została zbudowana Europa. 

Nihilizm wykazywany wobec zasad prawno-konstytucyjnych, opartych na 

wartościach zdefiniowanych w art. 2 TEU jest nihilizmem totalnym, infekującym 

całość życia społecznego, a nie tylko jego polityczną część. Jest czymś, co trwale 

uszkadza społeczeństwo obywatelskie. 

Nie należy go traktować jako przejściowy kryzys, ale jako kryzys egzystencjalny. 

Myślę, że rzadko postrzegamy to w tych kategoriach. Pewnie zbyt rzadko i dlatego 

sprawy zaszły tak daleko w niepożądanym kierunku. 

Musimy się zmobilizować, właśnie jako społeczeństwo obywatelskie, aby nie 

pozwolić odebrać sobie tych wartości, które zapewniają nam przestrzeń wolności. Bo 

wartości, opisane w art. 2 nie ograniczają ani sprawczości władzy, ani możliwości 

realizacji projektów politycznych. One tylko ograniczają samowolę, jedynowładztwo i 

są tamą przed autokracją i autorytaryzmem. 



Kryzys wartości musi być przez Unię pokonany w trakcie trwającej walki o przeżycie 

Europy jako koherentnej całości w często niebezpiecznym świecie. 

Unia, a więc my wszyscy, musimy się temu kryzysowi przeciwstawić i zwalczyć go 

we wszelkich formach, także kłamliwego populizmu i dezinformacji.  

W naszej dyskusji rodzi się pytanie, czy obserwujemy wzrost zainteresowania 

obywateli sprawami publicznymi. Jeżeli chodzi o Polskę, to myślę, że tak. Poważny 

stopień polaryzacji politycznej na ogół w społeczeństwie skutkuje zwiększonym 

zainteresowaniem sprawami publicznymi. Trochę się tylko boję, że jest to 

zainteresowanie reaktywne, sprowokowane formułą, którą partia rządząca przyjęła 

za kredo, czyli: „dziel i rządź”. Protesty mają ograniczony zasięg czasowy i 

stopniowo się wypalają, jeżeli nie są w stanie sforsować twardego muru władzy. 

Dlatego tak ważne jest, aby to zainteresowanie budować na trwalszej podstawie niż 

sam protest. Potrzebna jest długofalowa polityka, to, co kiedyś, w pokoleniu roku ‘68 

na Zachodzie, nazywało się „długim marszem przez instytucje”. Ważne jest 

wchodzenie do polityki lokalnej członków organizacji obywatelskich, takich jak ruchy 

miejskie, młodych ludzi z pasją z zapleczem w organizacjach pozarządowych, 

kobiet, które zdobyły doświadczenie w Strajku Kobiet – na takiej koncepcji opiera się 

też polityczna logika Kongresu Kobiet – ale teraz osoby te muszą przekuć swoje 

doświadczenia w długofalowy projekt polityczny.  

Ważne jest też powiązanie wartości ze stabilnością systemu rządzenia.  

Europejczycy patrzą na politykę pragmatycznie, nie oczekują od Europy uosobienia 

idealnej Platońskiej demokracji, natomiast oczekują rezultatów od rządzących Unią, 

a także ich krajami, oczekują, że rządzący nie będą się kierowali celami 

ideologicznymi, tylko będą działać na ich rzecz. W tym sensie wartości są rozumiane 

konkretnie: jako np. walka z korupcją czy troska o bezpieczeństwo. Niestety ulega to 

niejakim zmianom pod wpływem fali populistycznej, gdzie takim pojęciom, jak 

„bezpieczeństwo” nadaje się silny sznyt natywistyczny, antyimigrancki. Brexit był 

przykładem takiej reakcji na lęki związane z wartościami. Aksjologia w polityce jest 

mieczem obosiecznym, bo często może przerodzić się w ideologię, a wartości mogą 

zostać, jak u Orwella, zamienione we własne przeciwieństwo: kłamstwo w prawdę, 

zniewolenie w wolność, etc. 

W naszym kraju słyszy się czasem w ocenie integracji europejskiej argument 

tradycjonalizmu jako przeciwieństwa wartości europejskich.  

Tradycjonalizm jest jedną z postaw politycznych i względem wartości europejskich 

jest to kategoria neutralna. Joseph de Maistre był Europejczykiem, inni wielcy ludzie 

kultury europejskiej, znakomici francuscy pisarze katoliccy, jak Paul Claudel, byli 

tradycjonalistami i nikt im nie odbierze tego miana. Tradycjonalizm jest częścią 

kultury europejskiej. Inną natomiast rzeczą jest, gdy pod miano „tradycjonalizmu" 



podstawia się nacjonalizm, rasizm lub gdy próbuje się definiować nastroje 

antyimigranckie czy agresywny dyskurs antyfeministyczny jako przejaw 

tradycjonalizmu. 

Ważne jest, aby odróżnić umiłowanie tradycji i kultury europejskiej od nienawiści 

wobec tego, czym ta kultura i tradycja jest obecnie i jak się zmienia. 

Jeżeli tradycjonalizm, jak każda postawa polityczna, nie ulega ewolucji, to staje się 

martwym desygnatem tego, co już nie istnieje i pozwala wodzić się na pokuszenie 

przez polityczne ideologie. I o tym warto pamiętać. 

Wartości są też podstawą istnienia społeczeństwa obywatelskiego. Jeśli te wartości 

są nieobecne, łamane, nietraktowane poważnie, wyszydzane przez znaczną cześć 

elit politycznych, to równa się to kryzysowi społeczeństwa obywatelskiego, które nie 

jest zdolne odnaleźć się w świecie, w którym nie obowiązują żadne reguły prawdy, 

zachowania, racjonalnego myślenia.  

Zaufanie do Unii Europejskiej może także zależeć od wartości dominujących w 

określonym społeczeństwie. W naszym kraju większość społeczeństwa, ponad 80 

procent ufa Unii, pomimo zmasowanej propagandy antyunijnej, jaką jesteśmy 

bombardowani ze strony pewnych partii, władz oraz tzw. mediów publicznych. To 

znaczy, że wartości europejskie są bardzo silnie zakorzenione wśród Polaków. I w 

tym nadzieja, że Polexit nigdy nie nastąpi – bo ktokolwiek by to zrobił, byłby 

skompromitowany jako polski polityk. UE jest przestrzenią, w której realizować 

można różne cele. Obecna Konferencja na temat przyszłości Europy ma właśnie za 

zadanie wysłuchanie oczekiwań obywateli, co do przyszłości Europy, i wzmocnienie 

reprezentatywnej europejskiej demokracji o wymiar partycypacyjny.  

Cechą konstytutywną Unii jest to, że, gdy się umówimy na realizację jakichś celów, 

np. transformacji cyfrowej, walki ze zmianą klimatu, czy priorytetów w polityce 

zagranicznej, to wówczas te cele w dobrej wierze realizujemy, a nie usiłujemy ich 

ignorować. Istotą Unii jest wspólne zobowiązanie wobec obywateli. Według Traktatu 

Lizbońskiego, Unia jest nie tylko wspólnotą państw, jest także wspólnotą obywateli.  


