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Myros³aw Marynowycz

Nowe mury w Europie
List otwarty

List ten – pisany w 20. rocznicê upadku muru berliñskiego, do kolegów z ruchu
oporu w Europie wschodniej oraz do naszych partnerów w Europie zachodniej –
jest protestem przeciwko budowie nowych murów w Europie. Piszê go te¿ w 20.
rocznicê triumfu polskiej „Solidarnoœci”, bo jest on apelem o solidarnoœæ.

Od 1990 r. wyje¿d¿am doœæ czêsto poza Ukrainê. By³em przez ten czas w 30
krajach œwiata (w niektórych po kilkanaœcie razy). Ani razu nie pope³ni³em ¿adne-
go wykroczenia wizowego. Mia³em piêcioletni¹, wielokrotn¹ wizê do USA, dwu-
letni¹ wiza schengeñsk¹ wydan¹ przez Francjê oraz prawie 20 schengeñskich wiz
wydanych przez Holandiê, Niemcy, W³ochy itp. Wszystko to jest w odpowiedniej
komputerowej bazie danych. Nie da siê tam natomiast znaleŸæ opisu wysi³ku nie-
zbêdnego, aby pokonywaæ coraz wiêksze przeszkody i ograniczenia proceduralne.

Na pocz¹tku roku 2009 Konsulat RP we Lwowie, odpowiadaj¹c na proœbê
warszawskiego pisma WIÊ� o wystawienie dla mnie rocznej wizy schengeñskiej,
przyzna³ mi wizê na pó³ roku. Jesieni¹ ten sam Konsulat, znów w odpowiedzi na
proœbê WIÊZI, ju¿ dok³adniej obliczy³ okres, przez który mogê przebywaæ w strefie
Schengen – termin ten wyliczono na jeden miesi¹c i 13 dni. Gdyby wizê wydano na
jeden miesi¹c i 14 dni, chyba by³oby to ju¿ niebezpieczne dla Unii Europejskiej…

Szczerze przyznajê, ¿e ta liczba 13 dni przela³a czarê goryczy. Przypomnia³o
mi siê, jak niedawno mój kolega historyk dosta³ w i e l o k r o t n ¹ wizê w Ambasa-
dzie Niemiec, jakby z³oœliwie, na trzy dni. Poni¿enia, jakim poddaje nas, ukraiñ-
skich humanistów, biurokracja schengeñska, zaczynaj¹ przypominaæ te sposoby
poni¿ania, jakimi rozkoszowa³a siê biurokracja komunistyczna. Maj¹c nieodwo³al-
ne zobowi¹zania wobec polskich przyjació³, nie mog³em og³osiæ protestu wczeœ-
niej. Dziœ, wype³niwszy te zobowi¹zania, zdecydowa³em siê na ten krok.

Mam œwiadomoœæ, ¿e nieodpowiedzialne zachowanie przywódców Ukrainy
doprowadzi³o do znacznego upadku autorytetu naszego kraju w œwiecie, co odbija
siê równie¿ na stosunku Europejczyków do zwyk³ych jego obywateli. Przyznajê, ¿e
wielu moich rodaków, aby wyjechaæ zagranicê, gotowych jest na wiele upokorzeñ,
a potem sprawia problemy europejskim urzêdnikom. Jest mi wstyd za jedno i za
drugie. Wiem jednak, ¿e naród, który jest systemowo poni¿any, traci zdolnoœæ
odpowiedzialnego korzystania z wolnoœci. Zbytnio kocham swój naród, ¿eby siê
z tym pogodziæ.
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Mam równie¿ œwiadomoœæ, ¿e tania si³a robocza z Ukrainy – chêtnie wyko-
rzystywana na europejskim rynku pracy do zajêæ niepopularnych – stwarza powa¿-
ne problemy. Staje siê to dla europejskich urzêdów istotnym argumentem, by jesz-
cze bardziej opuszczaæ niewidzialn¹ kurtynê. Jednak czy równie¿ w czasach komu-
nistycznych nie mówiono o jakichœ powa¿nych argumentach? Lecz wtedy odpo-
wiedŸ demokratycznej Europy by³a zawsze jedna: sprawa otwartoœci granic i swo-
bodnych kontaktów miêdzyludzkich jest kwesti¹ praw i godnoœci cz³owieka, które
stoj¹ ponad racjami politycznymi, ideologicznymi i ekonomicznymi.

Nie kierujê swego protestu do Konsulatu RP we Lwowie, bo wiem, ¿e musi on
wykonywaæ schengeñskie zobowi¹zania. Nie chcê te¿ d³u¿ej szukaæ kontaktów,
które mog³yby u³atwiæ mi osobiœcie otrzymanie wizy. Zwracam natomiast uwagê
na znamienny fakt, ¿e skoro tak potraktowano mnie – kawalera Orderu Zas³ugi
RP, wieloletniego partnera Ambasady RP w Kijowie i Konsulatu Generalnego RP
we Lwowie – to co dopiero mówiæ o „prostych” Ukraiñcach?

Podczas pobytu w sowieckim ³agrze nie raz na znak protestu og³asza³em
g³odówki. Obecna sytuacja zmusza mnie prawie do tego samego: na znak protestu
przeciwko polityce wizowej UE, sprzecznej z duchem wspólnej Europy, przez rok
powstrzymam siê od wyjazdów do pañstw strefy Schengen. Proszê przy tym
o wybaczenie ze strony œwiatowych teologów moralnych, ¿e nie bêdê móg³ przed
nimi wyst¹piæ na konferencji w Trento, co planowane by³o na lipiec 2010 r.

Mam œwiadomoœæ, ¿e mój protest mo¿na sarkastycznie okreœliæ zdaniem
z Aleksandra So³¿enicyna: „Bod³o siê cielê z dêbem”. Dlatego zwracam siê do Was,
Koledzy w walce o godnoœæ cz³owieka, z proœb¹ o solidarnoœæ. Nie chodzi mi
o solidarnoœæ w mojej „wizowej g³odówce”, lecz o nacisk na europejsk¹ biurokra-
cjê, która chyba za parawanem paragrafów przestaje widzieæ ¿ywego cz³owieka.

W swoim czasie system bezpieczeñstwa europejskiego, reprezentowany
przez OBWE i umowy helsiñskie, otwiera³ granice Europy i sprzyja³ kontaktom
miêdzyludzkim. Z takiej Europy by³em dumny i jestem jej wdziêczny, ¿e wezwa³a
mnie do walki o prawa cz³owieka. Dzisiejsza urzêdnicza Europa wydaje siê two-
rzyæ taki system bezpieczeñstwa, w którym powstaj¹ nowe „¿elazne kurtyny” i któ-
rej podporz¹dkowywane s¹ fundamentalne wartoœci europejskie. Wskutek tego
schengeñska Europa zaczyna przypominaæ dawny Rzym, który utraciwszy swoj¹
duszê, na darmo stara³ siê o bezpieczeñstwo od natrêtnych barbarzyñców.

Aby zobaczyæ, w co obróci³ siê taki system bezpieczeñstwa – wystarczy wyjœæ
na via dei Fori Imperiali…
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