
Prohlášení biskupů Komise biskupských konferencí zemí EU (COMECE) 
ke 30. výročí pádu Berlínské zdi 

 

Pád Berlínské zdi 9. listopadu 1989 byl jednou z nejdůležitějších událostí evropských 
dějin za poslední desetiletí. Byl to okamžik plný emocí. Lidé – příbuzní, přátelé i sousedé 
– které přes osmadvacet let oddělovala betonová stěna, ačkoli žili ve stejném městě, se 
najednou mohli setkat, slavit a projevovat radost i naději. Tímto okamžikem svět začal 
vypadat jinak. 

Tato zeď byla symbolem ideologického rozdělení Evropy i celého světa. Změny, které se 
odehrály v Maďarsku počátkem roku 1989, zhroucení železné opony v dubnu a první 
polské svobodné volby v červnu završil pád Berlínské zdi – událost, která zemím střední 
a východní Evropy otevřela cestu ke znovuzískání svobody po více než čtyřiceti letech 
represivních režimů. Za svůj úspěch tyto snahy vděčí odhodlání velkého počtu 
Evropanů, kteří vytrvale, avšak pokojně vyjadřovali hlubokou touhu po politické změně. 

Je pravda, že ne všechna očekávání spojená s pádem zdi se naplnila. A je také pravda, že 
ideologie stojící za zbudováním zdi z Evropy zcela nezmizely a v nejrůznějších podobách 
jsou v ní přítomny i dnes. Jako křesťané rovněž potvrzujeme, že Kristus „je náš pokoj: 
obě dvě části spojil v jedno a zboural přehradu, která je dělila“ (Ef 2,14). Pád Berlínské 
zdi není jen historická událost, kterou máme oslavovat, ale nese rovněž prorocký 
rozměr. Učí nás, že stavět mezi lidmi zdi není nikdy řešení, a vybízí nás k úsilí o lepší a 
integrovanější Evropu. 

Je třeba pamatovat na důležitou úlohu, kterou sehrál svatý Jan Pavel II., i na jeho 
pobídku: „Evropa musí dýchat oběma plícemi.“ 

Uznáváme, že proces uzdravení a smíření je choulostivý a nesnadný. Pro některé oběti 
minulých represivních režimů není ani dnes zdaleka ukončený. Pro svobodu, které se 
Evropa dnes těší, přitom jejich odhodlání, nasazení a utrpení bylo rozhodující. 

Přes to všechno chceme oživit a rozdmýchat znamení naděje, očekávání lepší 
budoucnosti v Evropě a pro všechny Evropany, které podnítilo onen dějinný okamžik v 
listopadu 1989. 

Proto jako křesťané a Evropané vybízíme všechny obyvatele tohoto kontinentu, aby 
společně usilovali o svobodnou a sjednocenou Evropu skrze obnovený proces dialogu 
mezi všemi mentalitami a kulturami s respektem k našim odlišným dějinným 
zkušenostem a při sdílení svých nadějí a očekávání společné budoucnosti v míru. 
Abychom uspěli, potřebujeme si připomenout, že kultura setkávání vyžaduje především 
skutečnou schopnost naslouchat. Jako křesťané jsme zároveň povoláni hlásat 
evangelium a svědčit o něm, neboť víme, že „tajemství člověka se opravdu vyjasňuje jen 
v tajemství vtěleného Slova“ (Gaudium et spes, 22). 

Vybízíme všechny k modlitbě před Bohem, Pánem dějin, aby nám pomohl cele se oddat 
Evropě, kterou vede Duch Svatý – počátek a základ naděje, pramen a síla nového 
odhodlání sloužit hodnotám, na kterých je Evropa postavena: spravedlnosti, svobodě a 
míru. 
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