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Cyprian NORWID

PIELGRZYM

I

Nad stanami jest i s t a n ó w - s t a n ,  
Jako wieża nad płaskie domy 
Stercząca w chmury...

II

Wy myślicie, że i ja nie Pan,
Dlatego że dom mój ruchomy,
Z wielbłądziej skóry...

III

Przecież ja aż w nieba łonie trwam, 
Gdy ono duszę mą porywa,
Jak piramidę!

IV

Przecież i ja z i e m i  t y l e  mam,  
I l e  j e j  s t o p a  ma  p o k r y w a ,  
D o p ó k ą d  idę!...





OD REDAKCJI

MIĘDZY ZIEMIĄ PIELGRZYMÓW A „NIEBA ŁONEM”

Nietypowo -  bo od poezji -  proponujemy Czytelnikom rozpoczęcie lektury 
tego numeru „Ethosu”. Wiersz Pielgrzym  Cypriana Norwida wyraża istotę 
tego, co pragnęliśmy zawrzeć w proponowanym przez redakcję tytule tomu: 
„Ethos Pielgrzyma”. Tom niniejszy w szczególny sposób dedykujemy Temu, 
który w naszych czasach stal się niestrudzonym Pielgrzymem na drogach całego 
świata -  Janowi Pawłowi II. Minęło właśnie dwadzieścia pięć lat, odkąd roz
począł się ten Pontyfikat, który wedle deklaracji samego Ojca Świętego nie 
mógł nie przyjąć postaci pontyfikatu Pielgrzyma.

Dlaczego pontyfikat Pielgrzyma?
Zanim spróbujemy to wyjaśnić, powróćmy jeszcze do wiersza Norwida. 

Łatwo możemy w nim dostrzec akcenty, które wiodą naszą wyobraźnię chyba 
gdzieś w stronę Bliskiego Wschodu. Najpierw wieża stercząca „nad płaskie 
domy”, z kolei „dom [...] ruchomy z wielbłądziej skóry”, wreszcie „piramida” 
i -  w domyśle -  wszechobecna pustynia. Oto środowisko i poniekąd droga życia 
kogoś, kto przynależał do wiodących nomadyczny tryb życia ludów. Życie 
człowieka -  wiecznego wędrowca.

W wierszu Norwida nie chodzi jednak po prostu o jednego z wielu. Oto 
pielgrzym wie, że jego droga jest wyjątkowa, jedyna i niepowtarzalna. Widzi 
siebie jako człowieka odosobnionego, wyjątkowego pośród innych. A nawet 
jakby nieprzynależącego do tej ziemi: „Przecież ja aż w nieba łonie trwam, / Gdy 
ono duszę mą porywa...”. Można zatem odczytać utwór Norwida jako wiersz
o ludzkiej autotranscendencji, wiersz o przekraczaniu przez człowieka samego 
siebie w stronę tego, co prawdziwie wiecznotrwałe. Ziemia w tym kontekście 
jest czymś „po drodze”, to szlak ludzi pielgrzymów, podążających za tym, co 
porywa ich dusze „w górę” i równocześnie w głąb samych siebie. Albowiem 
„dopókąd idę” -  „ziemi tyle mam, / Ile jej stopa ma pokrywa”.

W roku 2000, roku Wielkiego Jubileuszu, świat ujrzał Jana Pawła II, który 
podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej ze wzgórz opodal Jordanu spoglądał na 
historyczną świętą ziemię pielgrzymów. Wkrótce potem -  jako pielgrzym -
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dotarł do Betlejem i do Jerozolimy. W dziejach tej ziemi pielgrzymów są to 
miasta na zawsze związane z wydarzeniami, które trzeba nam określić jako... 
pielgrzymkę Boga do człowieka.

Pielgrzymka Boga do człowieka?
Wedle naszego powszechnego przekonania pielgrzymka to wędrówka do 

miejsca świętego, miejsca kultu. Dlaczego zatem Bóg, który sam jeden jest 
Święty i który jedyny godzien jest odbierać chwałę, miałby pielgrzymować do 
człowieka? Co w każdym razie winniśmy koniecznie wiedzieć o nas samych, 
aby spróbować samym sobie na powyższe pytania rzetelnie odpowiedzieć?

Spontanicznie zauważamy naszą wyróżnioną pozycję w stosunku do całego 
otaczającego nas świata. Ostatecznie zaś dostrzegamy ją w tym, że aktami na
szego poznania zdolni jesteśmy do ujęcia prawdy zarówno o świecie, jak i o nas 
samych. Ten fakt niejako samorzutnie nadaje nam pozycję świadka wobec 
świata i -  szczególnie -  wobec nas samych. Świadek prawdy to właściwy czło
wiekowi status -  powie Jan Paweł II. Jesteśmy tu u źródeł godności człowieka.

Komu jednak z nas nie jest obce to tragiczne doświadczenie, że oto właśnie 
czynię (uczyniłem) to, czego w żadnym razie czynić mi się nie godzi?

Co się właściwie wówczas ze mną dzieje? Owszem, wciąż pozostaję świad
kiem -  tyle że teraz staję się świadkiem swojego własnego dramatu, świadkiem 
swojego wewnętrznego rozdarcia, które sam sobie zgotowałem. Świat wokół 
mnie, owa ziemia pielgrzymów, nic się nie zmienił, nadal pozostaje taki, jaki 
był. To tylko ja nie jestem już sobą, bo temu, co prawdziwe w mojej duszy -  
i przez to prawdziwie wiecznotrwałe -  czego właśnie miałem być strażnikiem 
i świadkiem, sam zaprzeczyłem, i odtąd nie trwam już „w nieba łonie”.

A skoro już raz uczyniłem to, czego uczynić mi nie było wolno (czego czynić 
mi się nie godzi) i stałem się przez to sam dla siebie przyczyną swojego wew
nętrznego rozdarcia, nie mogę też nic uczynić, aby to swoje nieszczęsne poło
żenie zmienić. „Nieszczęsny ja człowiek! -  zawoła z tego powodu wiarygodny 
świadek tej właśnie sprawy -  Któż mnie wyzwoli z ciała, [co wiedzie ku] tej 
śmierci?”. Zaraz jednak, z jeszcze większym przekonaniem, doda: „Dzięki 
niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego!” (Rz 7, 24).

Tylko ktoś, kto przez doświadczenie dobrze poznał, co sam Bóg przez 
Jezusa Chrystusa uczynił, aby to nieszczęsne położenie człowieka zmienić, 
mógł zawołać w ten właśnie sposób. I to natychmiast po tak dramatycznym 
wyznaniu swej własnej ludzkiej bezsilności w tej sprawie. W Jezusie Chrystusie 
Bóg wyszedł na spotkanie człowiekowi, aby go ocalić. Chrystus staje się, po
dobnie jak każdy z nas, pielgrzymem na tej ziemi, począwszy od Betlejem, 
poprzez całą Galileę, Samarię i Judeę, aż po Jerozolimę. Zwłaszcza Ewangelia 
według św. Łukasza -  na co zwracają naszą uwagę egzegeci Nowego Testa
mentu -  ukazuje nam Jezusa będącego nieustannie w drodze do Jerozolimy, 
gdzie przyjmie cierpienie i śmierć na krzyżu, oddając się swemu Ojcu. Stanie się 
w ten sposób Odkupicielem człowieka.
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Nic też dziwnego, że ten sam św. Łukasz, już jako autor Dziejów Apostol
skich, ukaże nam Kościół Jezusa Chrystusa jako Lud Boży, który pielgrzymuje 
przez dzieje tej ziemi. To właśnie z kart Dziejów Apostolskich dowiadujemy się 
tak wiele o misyjnej działalności zarówno Piotra, jak i Pawła. I kiedy blisko dwa 
tysiąclecia później, w roku 2001, ujrzeliśmy Jana Pawła II u stóp ateńskiego 
Akropolu, mogliśmy doskonale zobaczyć, przeżyć i zrozumieć, że oto dzieje 
apostolskie nie skończyły się, lecz nadal trwają. To ten sam Chrystus, który 
w Jerozolimie oddawał swojego ducha Ojcu (por. Łk 23,46), który -  jako Bóg 
Pielgrzym -  stopami Piotra, Pawła i wielu innych uczniów szedł do Żydów i do 
pogan całego ówczesnego świata, w ciele i stopami Jana Pawła II, w jego oso
bie, podąża dziś na spotkanie człowiekowi. Każda papieska Msza święta, każda 
sprawowana przez Jana Pawła II Ofiara eucharystyczna, to kolejne statio orbis 
na tym szlaku.

Nie trzeba już dalej wyjaśniać, dlaczego pontyfikat Jana Pawła II jest pon
tyfikatem Pielgrzyma. Dalsze i głębsze wyjaśnienia Czytelnik znajdzie w kolej
nych tekstach zamieszczonych w niniejszym tomie „Ethosu”. Wszystkie arty
kuły, jak kolorowe kamienie w mozaice, układają się w wielobarwny, wieloas
pektowy obraz minionego ćwierćwiecza pontyfikatu Papieża, który do Rzymu
-  podobnie jak św. Piotr -  przybył „z dalekiego kraju”.

Znajdzie tu zatem Czytelnik analizę chrystologicznych i eucharystycznych, 
a także maryjnych (mariologicznych) aspektów papieskich pielgrzymek. Uka
zane zostały również najważniejsze wątki moralno-społecznego pielgrzymie
go nauczania Papieża, zarówno te, które dotykają problemów współczesnej 
kultury, jak i polityki oraz ekonomii. Zamieściliśmy też artykuły, które -  
w aspekcie filozofii i teologii -  mówią w różnych kontekstach o ludzkiej 
kondycji, właśnie jako kondycji pielgrzyma na tej ziemi. Nie mogło też za
braknąć tekstów odwołujących się do literatury pięknej, bo tam właśnie -  i to 
nader często -  pojawia się temat wędrówki człowieka przez życie i przez 
dzieje.

Wszystkim Autorom tego szczególnego tomu redaktorzy „Ethosu” składa
ją serdeczne podziękowania. Szczególne podziękowanie kierujemy pod adre
sem Jego Magnificencji ks. bp. Rino Fisichelli, rektora Papieskiego Uniwersy
tetu Laterańskiego w Rzymie. To dzięki jego uprzejmości mogliśmy w niniej
szym numerze „Ethosu” zamieścić także obszerny wybór niezwykle interesu
jących referatów przedstawionych podczas międzynarodowego sympozjum 
„Kościół w służbie człowiekowi”, zorganizowanego przez Lateranum w dniach 
8-10 maja 2003 roku z okazji dwudziestopięciolecia pontyfikatu Jana Pawła II. 
Raduje nas również fakt, ze obok słowa Prymasa Polski ks. kardynała Józefa 
Glempa mogliśmy zamieścić jubileuszowy artykuł ks. kardynała Stanisława 
Nagyego, przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL, 
wyniesionego do godności kardynalskiej przez Ojca Świętego Jana Pawła II 
właśnie w dwudziestą piątą rocznicę pontyfikatu.
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„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi 
świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” 
(Dz j j  8).

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata 
(Mt 28, 20).

Tak oto trwa Boga i człowieka pielgrzymka poprzez dzieje -  ku wieczności, 
do której człowiek podąża, a w której Bóg jest.

CR.
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JAN PAWEŁ II

PIELGRZYMOWAĆ TO UCZESTNICZYĆ 
W POSŁANNICTWIE CHRYSTUSA*

„Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego” (Mt 16,16).
Te słowa wypowiedział Szymon, syn Jony, w okolicy Cezarei Filipowej. 

Tak, wyraził je swoim językiem, z głębokim, zdecydowanym przekonaniem, 
ale nie w nim znajdowały one swoje źródło, swój początek: „Albowiem nie 
objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mt 16, 
17). Były to słowa wiary.

Oznaczają one początek misji Piotra w historii zbawienia, w historii Ludu 
Bożego. Odtąd, od tego wyznania wiary, święta historia zbawienia i Ludu Bo
żego miała otrzymać nowy wymiar: wyrażać się w historycznym wymiarze 
Kościoła. Ten kościelny wymiar historii Ludu Bożego bierze swój początek, 
rodzi się istotnie z tych słów wiary i wiąże się z człowiekiem, który je wypowie
dział: „Ty jesteś Piotr -  skała, opoka -  i na tobie, jak na opoce, zbuduję Kościół 

/
moj .

W dniu dzisiejszym i na tym miejscu trzeba, by na nowo zostały wypowie
dziane i wysłuchane te same słowa:

„Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego”.
Tak, Bracia i Siostry, przede wszystkim te słowa.
Ich treść odsłania naszym oczom tajemnicę Boga żywego, tajemnicę, którą 

Syn zna i którą nam przybliżył. Nikt bowiem nie przybliżył tak Boga żywego 
ludziom, nikt Go tak nie objawił, jak uczynił to tylko On sam. W naszym 
poznaniu Boga, w naszej drodze do Boga jesteśmy całkowicie skrępowani po- 
tęgą tych słów: „Kto Mnie widzi, widzi i Ojca”. Ten, który jest nieskończony,

1 Fragmenty homilii, którą Ojciec Święty wygłosił 22 października 1978 roku na rozpoczęcie 
pontyfikatu oraz homilii wygłoszonej 2 czerwca 1979 roku w Warszawie podczas pierwszej piel
grzymki do Polski. Teksty przytaczamy za: J a n  P a w e ł  II, „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystu
sowi”, w: tenże, Nauczanie papieskie, 1.1 (1978), red. E. Weron SAC, A. Jaroch SAC, Pallottinum, 
Poznań-Warszawa 1987, s. 13n.; t e n ż e ,  Nie można usunąć Chrystusa z historii człowieka, w: tenże, 
Nauczanie papieskie, t. 2 (1979), cz. 1, red. E. Weron SAC, A. Jaroch SAC, Pallottinum, Poz
nań 1990, s. 598n. Tytuł pochodzi od redakcji „Ethosu”.
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niezgłębiony, niewysłowiony, stał się nam bliski w Jezusie Chrystusie, jednoro- 
dzonym Synu, narodzonym z Maryi Dziewicy w stajni betlejemskiej.

-  Wy wszyscy, którzy już posiadacie nieocenione szczęście wiary,
-  wy wszyscy, którzy jeszcze szukacie Boga,
-  a także wy, dręczeni wątpliwością:
zechciejcie przyjąć jeszcze raz if dzisiaj i na tym świętym miejscu -  słowa 

wypowiedziane przez Szymona Piotra. W tych słowach znajduje się wiara Koś
cioła. W tych słowach znajduje się nowa prawda, co więcej, ostateczna i defini
tywna prawda o człowieku: synu Boga żywego. „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga 
żywego!”

Dzisiaj nowy Biskup Rzymu uroczyście rozpoczyna swoje posługiwanie 
i misję Piotra. W tym bowiem Mieście Piotr Apostoł pełnił misję powierzoną 
mu przez Pana i ją zakończył.

Pan zwrócił się do niego, mówiąc: '
„Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy 

się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd 
nie chcesz” (J 21,18).

Piotr przybył do Rzymu!
Co go skierowało i przyprowadziło do tego Miasta, serca Imperium Rzym

skiego, jeśli nie posłuszeństwo natchnieniu otrzymanemu od Pana? Może ten 
rybak z Galilei nie chciałby przyjść aż tutaj. Może wolałby pozostać tam, nad 
brzegami jeziora Genezaret, ze swoją łodzią, ze swoimi sieciami. Ale prowa
dzony przez Pana, posłuszny Jego natchnieniu, przybył tutaj!

Według dawnej tradycji (która znalazła także wspaniały wyraz literacki 
w powieści Henryka Sienkiewicza), w czasie prześladowania za Nerona, Piotr 
chciał opuścić Rzym. Ale wkroczył Pan: wyszedł mu naprzeciw. Piotr zwrócił 
się do Niego, pytając: „Quo vadis, Domine?” („Dokąd idziesz, Panie?”). A Pan 
odpowiedział mu natychmiast: „Idę do Rzymu, by Mnie ukrzyżowano po raz 
drugi”. Piotr powrócił do Rzymu i pozostał tutaj aż do swego ukrzyżowania.

Tak, Bracia i Siostry! Rzym jest Stolicą Piotrową. A w ciągu wieków przy
chodzili po nim na tę Stolicę ciągle nowi biskupi. Dzisiaj nowy biskup wstępuje 
na rzymską Katedrę Piotrową, biskup pełen bojaźni, świadomy swojej niegod- 
ności. Jakże bowiem nie drżeć wobec wielkości tego powołania i wobec po
wszechnej misji tej rzymskiej Stolicy?

Na Stolicę Piotrową w Rzymie wstępuje dzisiaj biskup, który nie jest rzy
mianinem. Biskup, który jest synem Polski. Ale od tej chwili staje się także 
rzymianinem. Tak, rzymianinem! Także dlatego, że jest synem narodu, którego 
historia od swoich początków i tysiącletnia tradycja naznaczone są żywą, moc
ną, nigdy nie przerwaną, odczuwaną i przeżywaną więzią ze Stolicą Piotrową; 
narodu, który tej rzymskiej Stolicy pozostał zawsze wiemy. O, niezbadany jest 
zamysł Bożej Opatrzności!

[...]
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ij
Umiłowani Rodacy, Drodzy Bracia i Siostry, uczestnicy eucharystycznej 

Ofiary, która sprawuje się dziś w Warszawie na placu Zwycięstwa!
Razem z wami pragnę wyśpiewać pieśń dziękczynienia dla Opatrzności, 

która pozwala mi dziś jako pielgrzymowi stanąć na tym miejscu.
Pragnął -  wiemy, że bardzo gorąco pragnął -  stanąć na ziemi polskiej, 

przede wszystkim na Jasnej Górze, zmarły niedawno papież Paweł VI. Pierw
szy po wielu stuleciach papież-pielgrzym. Do końca życia nosił to pragnienie 
w swoim sercu i z nim zszedł do grobu. I oto czujemy, że pragnienie to było tak 
potężne i tak głęboko uzasadnione, że przerosło ramy jednego pontyfikatu i -  
w sposób po ludzku trudny do przewidzenia -  realizuje się dzisiaj. Dziękujemy 
więc Bożej Opatrzności za to, że dała Pawłowi VI tak potężne pragnienie. 
Dziękujemy za cały ten styl papieża-pielgrzyma, jaki zapoczątkował wraz z So
borem Watykańskim II. Gdy bowiem Kościół cały uświadomił sobie na nowo, 
iż jest Ludem Bożym -  Ludem, który uczestniczy w posłannictwie Chrystusa, 
Ludem, który z tym posłannictwem idzie przez dzieje, który „pielgrzymuje”, 
Papież nie mógł dłużej pozostać „więźniem Watykanu”. Musiał stać się na 
nowo Piotrem pielgrzymującym, tak jak ten pierwszy, który z Jerozolimy przy
wędrował poprzez Antiochię do Rzymu, aby tam dać świadectwo Chrystusowi 
i przypieczętować je swoją krwią.

Dzisiaj dane mi jest wypełnić to pragnienie zmarłego papieża Pawła VI 
wśród was, Umiłowani Synowie i Córki mojej Ojczyzny. Kiedy bowiem -  z nie
zbadanych wyroków Bożej Opatrzności, po śmierci Pawła VI i po kilkutygod
niowym zaledwie pontyfikacie mojego bezpośredniego poprzednika, Jana 
Pawła I -  zostałem głosami kardynałów wezwany ze stolicy św. Stanisława 
w Krakowie na stolicę św. Piotra w Rzymie, zrozumiałem natychmiast, że moim 
szczególnym zadaniem jest spełnienie tego pragnienia, którego Paweł VI nie 
mógł dopełnić na Millennium Chrztu Polski.

Jako więc wasz rodak, syn polskiej ziemi, a zarazem jako Papież-Pielgrzym 
witam was wszystkich! Witam Najdostojniejszego Prymasa Polski. Witam 
wszystkich obecnych tutaj Arcybiskupów, Biskupów, Pasterzy Kościoła w na
szej Ojczyźnie. Pozwólcie, że pośród naszych gości powitam w sposób szcze
gólny Kardynała Arcybiskupa Santo Domingo. To tam wypadało mi skierować 
pierwsze kroki papieskiego pielgrzymowania w miesiącu styczniu. Tam po raz 
pierwszy ucałowałem ziemię, na której stanęła kiedyś stopa Krzysztofa Kolum
ba, po której przeszły stopy tylu głosicieli Ewangelii, a wśród nich także i na
szych Rodaków, i polskich żołnierzy. Dzisiaj, wspólnie z wami, tego świadka 
mojej pierwszej papieskiej podróży witam w Warszawie.

Czyż moja pielgrzymka do Ojczyzny w roku, w którym Kościół w Polsce 
obchodzi 900. rocznicę śmierci św. Stanisława, nie jest zarazem jakimś szcze-
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gólnym znakiem naszego polskiego pielgrzymowania poprzez dzieje Kościoła -  
nie tylko po szlakach naszej Ojczyzny, ale zarazem Europy i świata? Odsuwam 
tutaj na bok moją własną osobę -  niemniej muszę wraz z wami wszystkimi 
stawiać sobie pytanie o motyw, dla którego właśnie w roku 1978 (po tylu 
stuleciach ustalonej w tej dziedzinie tradycji) został na rzymską stolicę 
św. Piotra wezwany syn polskiego Narodu, polskiej ziemi. Od Piotra jak i od 
wszystkich Apostołów Chrystus żądał, aby byli Jego „świadkami w Jerozolimie 
i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8). Czyż przeto 
nawiązując do tych Chrystusowych słów, nie wolno nam wnosić zarazem, że 
Polska stała się w naszych czasach ziemią szczególnie odpowiedzialnego świa
dectwa? Że właśnie stąd -  z Warszawy, a także z Gniezna, z Jasnej Góry, 
z Krakowa, z całego tego historycznego szlaku, który tyle razy nawiedzałem 
w swoim życiu i który w tych dniach znów będę miał szczęście nawiedzić, że 
właśnie stąd, ze szczególną pokorą, ale i ze szczególnym przekonaniem trzeba 
głosić Chrystusa? Że właśnie tu, na tej ziemi, na tym szlaku, trzeba stanąć, aby 
odczytać świadectwo Jego Krzyża i Jego Zmartwychwstania? Ale, Umiłowani 
Rodacy, jeśli przyjąć to wszystko, co w tej chwili ośmieliłem się wypowiedzieć -  
jakżeż ogromne z tego rodzą się zadania i zobowiązania! Czy do nich naprawdę 
dorastamy?

Dane mi jest dzisiaj, na pierwszym etapie mojej papieskiej pielgrzymki do 
Polski, sprawować Najświętszą Ofiarę w Warszawie, na placu Zwycięstwa. 
Liturgia sobotniego wieczoru, w przeddzień Zesłania Ducha Świętego przenosi 
nas do Wieczernika w Jerozolimie, w którym nazajutrz Apostołowie -  zgroma
dzeni wokół Maryi Matki Chrystusa -  mają otrzymać Ducha Świętego. Otrzy
mają Ducha, którego Chrystus im wyjednał przez krzyż, aby w mocy tego 
Ducha mogli wypełnić Jego polecenie: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie na
rody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je 
zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28,19-20). W takich słowach 
Chrystus Pan przed swym odejściem ze świata przekazał Apostołom swe os
tatnie polecenie, swój „mandat misyjny”. I dodał: „A oto Ja jestem z wami 
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).

[■•■i
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ĆWIERĆWIECZE PONTYFIKATU JANA PAWŁA II 
-  PAPIEŻA PRZEŁOMU TYSIĄCLECI

Na ponurym tle, które stanowi dziś manipulacja życiem, posunięta aż do jego 
świadomego i prowadzonego na zastraszającą skalę wyniszczania, będącego 
działaniem wymierzonym wprost przeciwko miłosierdziu Bożemu, Jan Paweł II 
na czoło wysuwa potrzebę obrony każdego życia ludzkiego od poczęcia do 
śmierci, a także potrzebę i konieczność obrony rodziny przed zagrożeniami, 
które niesie dzisiejszy świat.

Twierdzenie, że Papież i papiestwo stanowią przedłużenie tajemnicy Piotra, 
wydaje się dla wierzących tak oczywiste, że niemal banalne. Przy głębszym 
wglądzie w tę sprawę okazuje się jednak, że posiada ona co najmniej dwa 
wymiary. Pierwszy z nich dotyczy tożsamości nadprzyrodzonego posłannictwa 
otrzymanego przez św. Piotra od samego Chrystusa, które przejmowane jest 
przez jego prawowitych następców i wyraża się w stanowieniu powszechnej 
jurysdykcji oraz w charyzmacie nieomylności. Drugi z tych wymiarów obejmuje 
tożsamość osobowej sylwetki, jaką na wzór Piotra każdy papież zachowuje 
w momencie przyjęcia jego nadprzyrodzonych prerogatyw. Co więcej, papież, 
dziedzicząc misję otrzymaną przez Piotra i skutecznie ją realizując, nie wyzby
wa się naturalnego wyposażenia intelektualno-moralnego i własnego tempera
mentu, ale -  podobnie jak miało to miejsce w przypadku Piotra -  wpisuje je 
integralnie w realizację nadprzyrodzonego posłannictwa.

W konsekwencji każdy pontyfikat jest sumą wierności charyzmatowi 
św. Piotra i naturalnego wyposażenia człowieka realizującego ten charyzmat. 
Do tego podwójnego komponentu dodać by należało wymiar historyczny, w ja
kim przychodzi konkretnemu Papieżowi realizować swoje posługiwanie.

Opisana tutaj zasada w całej rozciągłości odnosi się do osoby Ojca Świętego 
Jana Pawła II i jego pontyfikatu, który sięga już ćwierćwiecza.

PIOTR, SZYMON, SYN JANA

Uważna lektura pism Nowego Testamentu nieodparcie prowadzi do wnio
sku, że osoba św. Piotra zajmuje w nich wyjątkowe miejsce. W szczególny 
sposób widoczne jest to w Ewangeliach, w Dziejach Apostolskich oraz w Lis
tach św. Pawła. Pierwsze, choć z pewnego historycznego dystansu, opisują życie 
i działalność Chrystusa aż do Jego śmierci i zmartwychwstania, drugie zaś naj
wcześniejsze dzieje założonego przez Niego Kościoła. Sylwetka Piotra ukazana
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jest przede wszystkim w Ewangeliach, choć również i w Dziejach Apostolskich, 
co sugeruje szczególną rolę, jaką miał on odegrać po wszystkie czasy w gronie 
Apostołów; a na fundamencie tej wspólnoty został zbudowany Kościół.

To dość ogólnikowe spostrzeżenie, łatwe do poczynienia przy zwyczajnej, 
choć wymagającej uwagi lekturze, można potwierdzić w sposób wyrazisty i bez
sporny za pomocą szczegółowej analizy konkretnych wypowiedzi zaczerpnię
tych tak z jednej, jak i z drugiej grupy pism nowotestamentalnych, uwzględnia
jącej historyczny kontekst ich powstania.

Najwyraziściej sylwetka św. Piotra zarysowana jest w Ewangeliach świę
tych. Obok logicznie oczywistych odniesień do Boga, wzmianki o osobie Piotra 
są w nich najczęstsze, a w pierwszej części Dziejów Apostolskich (rozdziały 1- 
-15) jego osoba i działalność stanowią motyw wiodący. Wszyscy czterej ewan
geliści nie tylko mówią o jego osobie i o jej zdecydowanie centralnym miejscu
w gronie Apostołów (por. Mt 16,13-20; Mk 8,31-33; Lk 9,18-21; J 6,67-70), ale
w swoich licznych wzmiankach o św. Piotrze zarysowują jego psychologiczną 
sylwetkę od powołania do grona uprzywilejowanych uczniów (por. Mt 4,18-20; 
Łk 5,1-11; J 1,40-42; Mk 1,16-18), poprzez liczne fakty z jego życia i jego różne 
zachowania w dobie nauczycielskiej działalności Chrystusa, aż do Jego męki, 
śmierci na krzyżu i zmartwychwstania. Jest rzeczą godną uwagi, że rysy sylwet
ki Piotra wykazują zaskakującą tożsamość, choć pochodzą z różnych Ewangelii, 
pisanych przez różnych autorów w różnych okresach historycznych. Świadczy 
to z jednej strony o historyczności postaci św. Piotra, a z drugiej o dużej wy
razistości jego osobowości1. Rysy tej postaci są bardzo złożone: oprócz cech 
zdecydowanie dodatnich, takich jak przywiązanie i wiara w Chrystusa (por. J 
6,68-69; Mt 26,33-36.75), obejmują cechy zdecydowanie negatywne: porywczość, 
zbytnią pewność siebie, lekkomyślność i ludzką słabość (por. Mt 26,33-75).

Chrystus był w pełni świadomy tych różnych wymiarów postaci Piotra, 
(por. Mt 16,17-19; 22-23). Wybaczył mu zdradę popełnioną po zlekceważeniu 
przestrogi, o czym świadczy odnotowany przez św. Jana opis jednoznacznego 
przekazania Piotrowi władzy w Kościele (por. J 21, 15-19). Nie cofnął więc 
pierwszeństwa okazywanego Piotrowi w gronie apostolskim, co więcej, nie 
odwołał obietnicy wyznaczenia mu szczególnej roli w Kościele, który miał za
łożyć (por. Mt 16,18-20), a nawet rolę tę sprecyzował i uroczyście mu powierzył 
(por. J 21,15-18)2. Chrystus nie uważał zatem, że skomplikowany temperament 
Szymona, syna Jana, warunkujący jego naturalną osobowość, jest sprzeczny 
z nadprzyrodzonym charyzmatem Głowy Kościoła. Oczywiście, sam pracował
-  z wyraźnym końcowym skutkiem -  nad zredukowaniem negatywnych cech 
naturalnej osobowości Piotra (por. Dz 4, 1-22). Nie oznaczało to jednak wy

1 Por. R. E. Br own ,  K. P. D o n f r i e d, J. R e u m a n n ,  Saint Pierre dans le Nouveaux 
Testament, Ćditions du Cerf, Paris 1974, s. 194n.

Por. tamże, s. 171n.
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eliminowania naturalnych, wartościowych pierwiastków Piotrowej osobowości. 
Chrystus nie uznał, że temperament rybaka z Galilei wyklucza przyznanie mu 
wyjątkowych uprawnień w organizmie założonego przez siebie Kościoła. Uwa
żał zapewne, że naturalne cechy charakteru, zwłaszcza jeśli zostaną uszlachet
nione przez łaskę, mogą skutecznie służyć nadprzyrodzonemu wyposażeniu, 
czyniącemu Piotra fundamentem i Głową Kościoła.

Można więc mówić o swoistym zazębianiu się elementu ludzkiego z nad
przyrodzoną misją u św. Piotra i u jego następców. Tak jak w przypadku Piotra 
jego ludzka osobowość została wprzęgnięta w sprawowanie posłannictwa Gło
wy Kościoła, tak i osobowość każdego biskupa na Stolicy Apostolskiej wraz 
z jego wyjątkowymi uprawnieniami w Kościele powszechnym włącza się 
w funkcjonowanie Kościoła. Nie pozostaje to bez wpływu na sposób kierowa
nia Kościołem, realizowania jego zadań i na rytm jego działalności. Papież jest 
zatem zaangażowany w działalność Kościoła przede wszystkim poprzez misję 
odziedziczoną po św. Piotrze, misję Najwyższego Pasterza, która implikuje 
pełną, powszechną i najwyższą władzę jurysdykcji oraz dar nieomylnego na
uczania treści objawionej3, a także i podmiot tych prerogatyw w całej jego 
psychologicznej i osobowej specyfice.

W historii Kościoła od pewnego czasu w odniesieniu do papiestwa operuje 
się kategoriami primatus Petri oraz primatus Papae. W pierwszym przypadku 
nawiązuje się do nadprzyrodzonego charyzmatu Piotra i jego następców, w dru
gim zaś do jego funkcjonowania w Kościele na gruncie osobowej specyfiki 
papieża oraz historycznych uwarunkowań jego pontyfikatu.

Zaprezentowane powyżej przesłanki z jednej strony pozwalają zrozumieć 
sytuację Kościoła w okresach, gdy kierowali nim poszczególni papieże, a z dru
giej umożliwiają odczytanie osobistego wkładu papieży w określony rytm życia 
Kościoła, którego stali się pasterzami. Historia Kościoła stanowi miarodajne 
odzwierciedlenie funkcjonowania powyższej zasady, co widać wyraźnie, jeśli 
przeanalizujemy pontyfikat chociażby takich papieży, jak Leon Wielki (440- 
-461); Grzegorz Wielki (590-604); Mikołaj I Wielki (858-867); Grzegorz VII 
(1073-1085); Innocenty III (1198-1216); Bonifacy VIII (1294-1303), a z bliższych 
nam -  Pius VI (1775-1799); Pius VII (1800-1823); Pius IX (1846-1878); Leon 
XIII (1878-1903); Pius X (1903-1914); Pius XI (1922-1939); Pius XII (1939- 
-1958); Jan XXIII (1958-1963); Paweł VI (1963-1978). Powyższa, bynajmniej 
nie kompletna lista wybitnych, a w niektórych przypadkach nawet noszących 
aureolę świętości papieży, wyposażonych w prerogatywy Piotra -  pierwszego 
wśród Apostołów -  wycisnęła wyraziste piętno na obliczu Kościoła mocą rea
lizowanego przez nich pontyfikatu. Okazało się, że dokonana przez samego 
Chrystusa synteza naturalnej, ludzkiej osobowości i nadprzyrodzonego obda
rowania godnością Głowy Kościoła stała się opatrznościowym wyposażeniem

3 Por. Vat. I, D. S. 3059; 3832; 3065-3075.
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dla Kościoła, płynącego po wzburzonym morzu historii ludzkości i stawianego 
w coraz bardziej zróżnicowanych sytuacjach historycznych, politycznych i spo
łecznych.

MAŁO ZNACZĄCY KANDYDAT ZZA ŻELAZNEJ KURTYNY

Niespodziewana śmierć Jana Pawła I zaskoczyła cały świat i wprawiła 
w wielkie zakłopotanie uczestników zwołanego po niej konklawe. Dla prasy 
sytuacja ta była niezwykle interesująca4. Z jednej strony bowiem istniały oko
liczności, które wydawały się bezsporne -  następny papież ma być Włochem, 
a ci przecież przed kilku tygodniami dali już światu to, co mieli najlepszego. 
Wobec nadal trwającej zimnej wojny w relacjach politycznych między Wscho
dem a Zachodem uważano, że papież powinien pochodzić z bloku zachodnie
go. Konieczne było uwzględnienie dalszej realizacji odbytego przy ogromnym 
wysiłku Soboru Watykańskiego II, przy czym zauważyć należy, że wśród 
uczestników konklawe byli także kardynałowie niechętni Soborowi. Obok tych
-  wydawałoby się -  niewzruszonych wymagań dużą rolę grały spekulacje roz
gorączkowanej prasy i nie zawsze przemyślane wypowiedzi dostojników Koś
cioła, a także przekonanie, że nowy papież powinien być młodszy i cieszyć się 
dobrym zdrowiem.

Faktem było to, że w dobie posoborowej, w dobie konfrontacji dwu wro
gich bloków politycznych, wobec trosk trapiących Kościół i narastającej laicy
zacji Zachodu przed przyszłym papieżem stawały wielkie i liczne zadania. Któż 
jest zdolny temu wszystkiemu podołać? -  pytano. Jakimi talentami winien być 
obdarzony przyszły następca św. Piotra? I tu padały różne odpowiedzi5. Nic 
zatem dziwnego w tym, że wśród ewentualnych papabili wymieniano niekiedy 
kardynała z kraju komunistycznego, ze skromnych galicyjskich Wadowic, ar
cybiskupa królewskiego Krakowa, kardynała Karola Wojtyłę. Czy to on właś
nie miałby być papieżem na miarę kończącej się epoki i płynącego po jej 
burzliwych falach Kościoła?

Ten od najmłodszych lat wybijający się uczeń szkół wadowickich, zafascy
nowany literaturą i teatrem, przeniósł swoją fascynację do ówczesnej kuźni 
wiedzy o polskiej literaturze, języku i o arkanach współczesnej nauki -  do 
Krakowa przenikniętego historią Polski i jej znamienitymi pomnikami6. Rok

W przeciwieństwie do Bernsteina i Politiego, rzetelny przegląd oczekiwań i szans różnych 
kandydatów przedstawił G. Weigel w książce Świadek nadziei, tłum. M. Tarnowska i in., Wydaw
nictwo Znak, Kraków 2000, por. s. 323-329. Por. też: J. M e re i e r, Vingt siecles d histoire du 
Vatican, Lavanzelle, Paris 1979, s. 327n.

5 Por. C. B e r n s t e i n, M. P o 1 i t i, Jego Świątobliwość Jan Paweł II i nieznana historia na
szych czasów, tłum. A. Grabowski, Wydawnictwo Da Capo, Warszawa 1999, s. 115.

6 Por. W e i g e 1, dz. cyt., s. 50-62.
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studiów na polonistyce (1938-1939), której patronowały wówczas w Krakowie 
prawdziwe sławy, był czasem pogłębiania zamiłowania do literatury i polskiego 
dramatu. Wojtyła nawiązał wówczas kontakt ze światem polonistyki, czynnie 
udzielał się w teatrze i -  co najważniejsze -  podejmował coraz szerszą twórczość 
literacką i dramatyczną.

Wojna pokrzyżowała wielkie plany, skomplikowała życie, narzuciła ko
nieczność ciężkiej pracy, ale nie odciągnęła Karola Wojtyły od studiów polo
nistycznych ani nie przerwała jego konspiracyjnej pracy naukowej oraz twór
czej, poetyckiej i dramatycznej działalności.

Fascynacja literaturą nie stłumiła jednak intensywnego życia religijnego, 
które pod wpływem ukochanego ojca oraz Jana Tyranowskiego systematycznie 
się pogłębiało. 18 lutego 1941 roku doszło do wydarzenia, które określiło dalszą 
drogę życia młodego Karola. W tym właśnie dniu bowiem zmarł jego ukochany 
ojciec. Młody człowiek został sam, tracąc przez tę śmierć ostatnie ogniwo naj
bliższej rodziny. Perspektywa oddania się literaturze zaczęła blednąc. Na ho
ryzoncie życia pojawiło się kapłaństwo. „Jesienią roku 1942 powziąłem osta
tecznie decyzję wstąpienia do Krakowskiego Seminarium Duchownego”7 -  
pisze po prostu w swojej książce Dar i Tajemnica.

Odtąd sprawy postępują szybko, jeśli nie błyskawicznie: konspiracyjne se
minarium z procesem formacji duchowej, przebiegającym jednak mniej regu
larnie ze względu na nową sytuację polityczną, a następnie studia filozoficzne 
i teologiczne, i zwieńczające te lata święcenia kapłańskie . W końcu listopada 
1946 roku ks. K. Wojtyła wyjeżdża do Rzymu na dalsze studia, które odbywa 
w mateczniku rzymskiego tomizmu -  na dominikańskim uniwersytecie Ange- 
licum, skupiającym znane autorytety teologiczne tamtego czasu z Reginaldem 
Garrigou-Lagrange’em OP na czele. Po pełnym pietyzmu zapoznaniu się z his
torycznymi pamiątkami Świętego Miasta9, ksiądz Wojtyła oddał się gorliwie 
studiom teologicznym, które w lipcu 1948 roku ukoronował stopniem doktor
skim uzyskanym na podstawie rozprawy Problem wiary w pismach św. Jana od  
K rzyża10. W międzyczasie zwiedził Italię, a także Belgię i Francję, uważnie 
zapoznając się z problematyką pracy duszpasterskiej i z metodami jej prowa
dzenia w tych ważnych ośrodkach ówczesnego Kościoła Europy11.

Po powrocie do Polski na krótki okres został wikarym w podkrakowskiej 
parafii Niegowić, ażeby następnie pełnić tę samą funkqę w krakowskiej parafii 
św. Floriana, w której zetknął się z duszpasterstwem młodzieży akademickiej. 
Ksiądz Wojtyła zasłynął jako wybitny kaznodzieja, ale także jako twórca no

7 J a n  P a w e ł  II, Dar i Tajemnica, Wydawnictwo Św. Stanisława BM, Kraków 1996, s. 9,15.
8 Por. tamże, s. 53-57.
9 Por. tamże, s. 50-52.

10 Zob. K. W o j t y ł a ,  Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze, Towarzystwo Naukowe 
KUL, Lublin 2000.

11 Por. J a n  P a w e ł  II, dz. cyt., s. 53-57.
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wych form apostolstwa młodych w okresie narastającej walki państwa z Koś
ciołem, w okresie reżimu komunistycznego. Niebawem jednak kierujący wów
czas archidiecezją arcybiskup Eugeniusz Baziak, były arcybiskup Lwowa wy
łączył młodego duszpasterza z życia parafialnego i przeznaczył go do pracy 
naukowej, zlecając mu przygotowanie rozprawy habilitacyjnej. Stanowiło to 
istotne przeorientowanie drogi życiowej, chociaż ksiądz Wojtyła nigdy nie za
niedbał kapłańskiej posługi, zwłaszcza wobec ludzi młodych.

Do czasu rozwiązania Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Jagielloń
skim w październiku 1954 roku ksiądz Wojtyła wykładał tam katolicką naukę 
społeczną. Po utracie stanowiska wykładowcy na Wydziale Teologii UJ w tym 
samym roku podjął prowadzenie wykładów z etyki na Katolickim Uniwersy
tecie Lubelskim, jedynym wówczas ośrodku myśli filozoficzno-teologicznej 
w Polsce. Wojtyła na długie lata związał się z tym prężnym ośrodkiem tomis- 
tycznej myśli filozoficznej, skupionej na Wydziale Filozofii, którego dziekanem 
był w tym okresie prof. Jerzy Kalinowski i na którym pracowali wówczas tacy 
luminarze, jak profesorowie: Stefan Świeżawski, Mieczysław A. Krąpiec OP, 
ks. Stanisław Kamiński czy ks. Marian Kurdziałek.

Rozprawa habilitacyjna księdza Wojtyły, zatytułowana Ocena możliwości 
zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schelera12, 
była zdecydowanie zorientowana na problematykę filozoficzno-etyczną i sygna
lizowała, że młody etyk, podzielając pryncypia tomistyczne, ubogacił je ele
mentami filozofii nowożytnej, której koronnym przedstawicielem był wówczas 
uprawiający fenomenologię Max Scheler. Lapidarnie ujmie to G. Weigel: „Stu
dium o Schelerze było pierwszą konsekwentnie przeprowadzoną próbą powią
zania realistycznej obiektywności właściwej filozofii, jakiej Wojtyła uczył się 
w seminarium i na Angelicum, z naciskiem nowoczesnej filozofii na doświad
czenie ludzkie i ludzką subiektywność”13.

Poza intensywną pracą naukową w Krakowie i w Lublinie ksiądz Wojtyła 
prowadził coraz bardziej aktywną pracę duszpasterską z młodzieżą, zwłaszcza 
na gruncie turystyczno-wypoczynkowym. W działalności tej przyświecała mu 
korzeniami tkwiąca w oryginalnych założeniach filozoficzno-etycznych teoria 
miłości i małżeństwa, która znalazła swój pisemny zapis w dramacie Przed 
sklepem jubilera14, a przede wszystkim we wnikliwej monografii zatytułowanej 
Miłość i odpowiedzialność15. Obok teoretycznych kwestii związanych z próbie-

1 2  ^  -  |  #

Zob. K. W o j t y ł a, Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach 
systemu Maxa Schelera, w: tenże, Zagadnienie podmiotu moralności, Wydawnictwo Towarzystwa 
Naukowego KUL, Lublin 1991, s. 11-128.

13 W e i g e 1, dz. cyt., s. 170.
14 Zob. K. W oj ty  ła, Poezje i dramaty, Wydawnictwo Znak, Kraków 1979, s. 183-227.

Zob. kard. K. W o j t y ł a, Miłość i odpowiedzialność, Wydawnictwo Towarzystwa Nauko
wego KUL, Lublin 1982.
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matyką etyki filozoficznej16, w nurcie zainteresowań księdza Wojtyły znalazła 
się problematyka wyraźnie oscylująca wokół zagadnień etyki seksualnej, 
a w konsekwencji -  wokół zagadnień dotyczących rodziny. Teoretyczna refle
ksja nad tymi problemami ściśle łączyła się z odpowiedzialnością duszpasterską 
podejmowaną w ramach pracy z młodzieżą akademicką. W swojej duszpaster
skiej działalności ksiądz Wojtyła do praktycznego wymiaru problematyki mi
łości, płci i ludzkiej seksualności przykładał narzędzia filozoficznej spekulacji, 
ubogacając w ten sposób chrześcijańskie rozumienie systemu wzajemnych od
niesień mężczyzny i kobiety na etapie rodzenia się między nimi miłości, jej 
rozwoju i stanowiącego jej zwieńczenie związku małżeńskiego oraz rodziny.

W pierwszych dniach sierpnia 1958 roku, podczas tradycyjnej wyprawy ka
jakowej z młodzieżą, nadeszła wiadomość, która oznaczała gruntowny zwrot 
w życiu tego młodego myśliciela i poety, wybitnego już etyka i gorliwego, ory
ginalnego duszpasterza. Karol Wojtyła otrzymał wówczas nominację na biskupa 
pomocniczego w Krakowie i 28 września 1958 roku w Katedrze na Wawelu 
przyjął święcenia biskupie. Do jego profesorskich funkcji w Krakowie i w Lubli
nie dołączyła praca biskupa diecezji i duszpasterza służby zdrowia. Było tak do 
roku 1962, kiedy to nagle (w nocy z 14 na 15 czerwca) zmarł administrator 
apostolski -  ksiądz arcybiskup Baziak. 16 lipca biskup Wojtyła wybrany został 
na wikariusza kapitulnego archidiecezji. Poza pasterską troską o krakowską 
owczarnię podjął pełne zaangażowanie w prace Soboru Watykańskiego II, 
w które wnosił swoją oryginalną wiedzę z zakresu etyki katolickiej, równie 
oryginalne elementy etyki seksualnej i etyki rodziny, a wreszcie i wykładanej 
latami katolickiej nauki społecznej. Po interwencjach podczas debaty nad prob
lematyką Objawienia i Kościoła biskup Wojtyła, jako ceniony znawca katolic
kiego personalizmu, wszedł do grona Ojców Soboru przygotowujących Konsty
tucję duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes17.

Powrót do Krakowa oznaczał wzięcie pełnej odpowiedzialności za losy 
archidiecezji, co formalnie nastąpiło w roku 1963, gdy Paweł VI mianował 
wikariusza kapitulnego biskupa Wojtyłę arcybiskupem historycznej metropolii 
krakowskiej. Niebawem, bo już 28 czerwca 1967 roku, arcybiskup Wojtyła 
został kardynałem, drugim -  obok stanowiącego filar Kościoła w Polsce kardy
nała Wyszyńskiego -  purpuratem polskim.

W sytuacji, gdy po Soborze w starciu ze słabnącym reżimem kardynał Wy
szyński był niezaprzeczalnym wodzem narodu, kardynał Wojtyła, pozostając 
w ścisłej więzi z Prymasem, skupił się na duszpasterstwie swojej zasłużonej 
archidiecezji.

Jedną z jego głównych trosk było zapoznanie Kościoła krakowskiego z du
chowym bogactwem zakończonego Soboru i wdrożenie tego Kościoła w prak

16 Zob. t e n ż e ,  Osoba i czyn, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1969.
17 Por. W e i g e 1, dz. cyt., s. 204-222.
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tyczną realizację dorobku soborowego18. Organizując oryginalnie pomyślany 
Synod diecezjalny, kardynał Wojtyła stworzył warunki potrzebne do tego, aby 
doktryna soborowa mogła przeniknąć do wszystkich parafii. Dzieła tego do
konywał, tworząc na terenie całej archidiecezji zespoły studyjne. Synod diecez
jalny rozpoczął się 8 maja 1972 roku, a zakończony został w roku 1985, już po 
wyborze kardynała Wojtyły na papieża. Jako pasterz archidiecezji krakowskiej, 
Karol Wojtyła zabiegał o budowę nowych kościołów, angażował się w sprawy 
polityczne tamtego czasu (na przykład w sprawę znalezienia sprawców zabój
stwa studenta Stanisława Pyjasa), a także zabierał głos wobec niewybrednego 
ataku państwa na Episkopat Polski w związku z listem biskupów polskich do 
biskupów niemieckich. W tym właśnie okresie ostrze ataków partyjnych zaczę
ło się kierować ku krakowskiemu Kardynałowi.

Najważniejszym elementem działalności kardynała Wojtyły w latach sie
demdziesiątych ubiegłego wieku były jednak żywe kontakty ze Stolicą Apos
tolską, a konkretnie z papieżem Pawłem VI. Decydujące znaczenie miało po
parcie przez kardynała Wojtyłę przygotowanego przez teologów dokumentu 
na temat zasad życia małżeńskiego, w którym zdecydowanie potwierdzone 
zostało stanowisko papieża Pawła VI wyrażone w kontestowanej encyklice 
Humanae vitae. W okresie tym kardynał Wojtyła uczestniczył też z pełnym 
zaangażowaniem w Synodach Biskupów w latach 1969 i 1977. Znamiennym 
wydarzeniem było powierzenie krakowskiemu Kardynałowi przez papieża 
Pawła VI przewodniczenia w dniach 7-13 marca 1976 roku rekolekcjom wiel
kopostnym dla Kurii Rzymskiej, których tekst został wydany pod tytułem Znak 
sprzeciwu19.

Jeśli do działalności tej dodamy liczne podróże do krajów Europy, a także 
w roku 1976 do Stanów Zjednoczonych i w 1973 do Australii, oraz pełnienie 
funkcji relatora na Synodzie Biskupów na temat ewangelizacji w roku 1975, to 
jasne się staje, jak wielkim autorytetem w Kościele cieszył się kardynał Woj
tyła, uznawany też za osobę doświadczoną w stanowieniu oporu wobec zaku
sów władz komunistycznych, które prowadziły walkę z Kościołem i zmierzały 
do zminimalizowania jego wpływów. Kardynał Wojtyła postrzegany był przez 
episkopat światowy jako świetnie i wielostronnie przygotowany adwersarz, 
odważnie zmierzający do przezwyciężenia komunistycznej dominacji w Europie 
Środkowej.

Obraz sylwetki krakowskiego Kardynała nie byłby adekwatny, gdyby wy
mienionych już przymiotów i uzdolnień Karola Wojtyły nie dopełnić umiłowa
niem pracy i modlitwy. To pierwsze nieustannie rodziło inicjatywy duszpaster

18 Zob. kard. K. Wo j t y ł a ,  U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum //, Polskie 
Towarzystwo Teologiczne w Krakowie, Kraków 1972.

19 Zob. t e n ż e ,  Znak sprzeciwu. Rekolekcje w Watykanie od 5 do 12 marca 1976, Ćditions du 
Dialogue, Paryż 1980.
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skie, pobudzało zamiłowanie do literatury nie tylko teologicznej, ale również 
naukowej i pięknej. Modlitwa zaś zatapiała go w Bogu, przenikała każdy dzień 
życia, narzucając regularny rytm i budząc głęboki podziw otoczenia, zarówno 
ludzi prostych, jak i wyrafinowanych intelektualistów20. Wszystko to czyniło 
z niego człowieka wyjątkowego skupienia i głębokiego zamyślenia. Kalwaryj- 
skie dróżki i kaplica w domu biskupim na Franciszkańskiej były świadkami 
i symbolami tej drogi życiowej.

Ciągle jednak fakty mieszają się z domysłami, prywatne opinie ze spraw
dzoną rzeczywistością. Jeden z doniosłych faktów, który poprzez zaskakujący 
wybór kardynała Wojtyły na Stolicę Piotrową został potwierdzony przez same
go wielkiego zainteresowanego, został określony przez Weigla tylko jako 
„drobny szczegół”21, lecz w rzeczywistości stanowił sygnał, że w „sprawę” za
angażowany był Ten, który stał u początków misterium prymatu Piotra. Myślę 
tu o zacytowanym przez samego Jana Pawła II epizodzie, który miał miejsce 
pod koniec konklawe. Kardynał Maximilian de Fiirstenberg skierował wów
czas do kardynała Wojtyły słowa: „Dominus adest et vocat te” (Pan jest tutaj 
i woła cię -  por. J 11,28) . W rzeczy samej, na konklawe na pewno były ludzkie 
inicjatywy, był też wyjątkowej jakości kandydat, ale przede wszystkim był Ten, 
który zbudował Kościół, Ten, do którego Szymon powiedział: „Ty jesteś Me
sjasz, Syn Boga Żywego” (Mt 16,16). To ostatecznie Chrystus z tych szkiełek -  
atutów Kardynała z Krakowa -  w odpowiedzi na zapotrzebowania Kościoła, 
ale nade wszystko w odpowiedzi na postawione ongiś Piotrowi pytanie: „Szy
monie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” (J 21, 15), miał być 
Arcymistrzem, który wycyzelował mozaikę Papieża na przełom tysiącleci.

DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT U STERU KOŚCIOŁA

Zadaniem przekraczającym możliwości byłaby próba syntezy wszystkich 
wielkich, znaczących wydarzeń, które charakteryzują trwający już ćwierć wieku 
pontyfikat Jana Pawła II. Na tle swoistego podobieństwa między historią Szy
mona, syna Jana, a dziejami Karola Wojtyły z Wadowic i Krakowa można 
jednak podjąć próbę zarysowania i uwypuklenia zasadniczych rysów dwudzies
topięcioletniego Piotrowego posługiwania, które pełni Jan Paweł II. Obraz 
w ten sposób uzyskany jest niewątpliwie niepełny, niemniej jednak pomaga 
dostrzec to, co stanowi rdzeń dokonań Papieża w ciągu tych dwudziestu pięciu 
lat i co stanowić będzie trwałe piętno tego pontyfikatu.

Por. B e r n s t e i n ,  P o 1 i t i, dz. cyt., s. 126.
21 W e i g e 1, dz, cyt., s. 323.
22 Por. J a n  P a w e ł  II, dz. cyt., s. 57.
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Na pewno będzie on nazywany pontyfikatem cierpienia przeżywanego 
w „drugim” Watykanie, jak sam Papież określił Poliklinikę Gemelli. Tam bo
wiem przybywał ze swoimi cierpieniami, tam zmagał się ze śmiercią, stamtąd 
otrzymywał pomoc w chwilach największych zagrożeń dla jego zdrowia do 
momentu, kiedy musiał zostać sam ze swoją słabością w „pierwszym” Watyka
nie i chorobę traktować jako permanentną towarzyszkę codziennego życia 
i działalności. I dlatego nie będzie przesadą określenie tych dwudziestu pięciu 
lat pontyfikatu c z a s e m c i e r p i e n i a  na  t r o n i e  św.  P i o t r a .

Kolejnym stygmatem papieskiego ćwierćwiecza była na pewno żarliwa 
wierność II Soborowi Watykańskiemu. Kardynał Wojtyła był tego Soboru 
gorliwym uczestnikiem, włożył weń swój cenny wkład i przez całe ćwierćwiecze 
pozostawał jego wiernym realizatorem. Zapowiedzianą w momencie objęcia 
urzędu Piotrowego stanowczą wolę wprowadzania w życie soborowego dorob
ku zachowuje on przez cały czas swojego długiego posługiwania, w jego reali
zacji upatrując swoje podstawowe zadanie23. Stąd też nie będzie przesady, 
jeżeli pontyfikat Jana Pawła II nazwiemy p o n t y f i k a t e m  P a p i e ż a  za
f a s c y n o w a n e g o  S o b o r e m .

Z tą wyraźnie i dobitnie zaznaczającą się cechą obecnego pontyfikatu 
wiąże się jego kolejny element charakterystyczny: w przyjętych przez Karola 
Wojtyłę imionach Jan Paweł wyraża się pokorna, ale stanowcza wola konty
nuacji dokonań jego wielkich poprzedników -  Jana XXIII i Pawła VI. Ideowe 
powiązania kardynała Wojtyły z pierwszym, a przede wszystkim z drugim z tych 
papieży, były oczywiste. Papa Giovanni był człowiekiem otwarcia i zdobył się 
na odwagę zwołania Soboru. Paweł VI był zaś dla Kardynała z Krakowa bez
pośrednim mistrzem posługiwania papieskiego, heroicznym architektem i kon
tynuatorem Soboru oraz utrudzonym do ostatniego tchu inicjatorem jego rea
lizacji. To właśnie Paweł VI dał początek pielgrzymującemu papiestwu i dopeł
nił je przez usankcjonowanie nowatorskiej wówczas zasady kolegialności bis
kupów.

Już Jan XXIII -  chociaż w ograniczonym stopniu -  dawał do zrozumienia, 
że nie zamierza być papieżem-więźniem Watykanu, zamkniętym w obrębie 
terenu określanego jako Cittk del Vaticano, a jeszcze częściej jako najważniej
sze ogniwo kościelno-urzędniczej machiny Watykanu -  jako centrala, skąd kie
ruje się nawą Kościoła. Powszechnie znany był niechętny stosunek Jana XXIII 
do Kurii Rzymskiej. Z modelem papiestwa reprezentowanym jeszcze przez 
Piusa XII definitywnie zerwał Paweł VI, niespodziewanie udając się (jeszcze 
podczas Soboru) 4 stycznia 1964 roku w podróż do Palestyny i Jerozolimy, 
podczas której w dniu 6 stycznia doszło do zaskakującego spotkania z patriar
chą Atenagorasem. Podróże Pawła VI do Afryki, Azji i Ameryki ukazywały, że 
funkcjonowanie papiestwa weszło na nowe tory. Chociaż wiek i choroba Pa

23 Por. W e i g e 1, dz. cyt., s. 342.



Ćwierćwiecze pontyfikatu Jana Pawła II.. 29

pieża ograniczyły to wielkie novum w Kościele, czekało ono na kontynuację 
i doczekało się prawdziwej erupcji pielgrzymującego papiestwa w pontyfikacie 
Jana Pawła II. Nie jest to już jednak prosta kontynuacja tamtego pielgrzymo
wania, ale poważna część pontyfikatu -  wędrowanie z żagwią Ewangelii po 
wszystkich niemal zakątkach ziemi.

Mimo kruszejącego zdrowia i podeszłego wieku Papież nie ogranicza swo
jego apostolskiego pielgrzymowania, ale wskazuje na głęboką potrzebę wyjścia 
na nieprzemierzone jeszcze szlaki świata, podkreślając, że Kościół jest „Ludem 
Bożym -  Ludem, który uczestniczy w posłannictwie Chrystusa, Ludem, który 
z tym posłannictwem idzie przez dzieje, który «pielgrzymuje»”24 i że dlatego też 
„Papież nie mógł dłużej pozostać «więźniem Watykanu». Musiał stać się na 
nowo Piotrem pielgrzymującym, tak jak ten pierwszy, który z Jerozolimy przy
wędrował poprzez Antiochię do Rzymu”25.

Chociaż na początku swojego pontyfikatu w rozmowach z Andre Frossar- 
dem Jan Paweł II, usprawiedliwiając swój nowy styl wykonywania posłannic
twa Piotra, powoływał się jedynie na przykład papieża Pawła VI26, w homilii 
wygłoszonej na placu Zwycięstwa w swoje posługiwanie wbudował potrzebę 
pielgrzymowania za pielgrzymującym Ludem Bożym rozsianym po całym świe- 
cie. Pontyfikat Jana Pawła II to zatem kontynuacja pracy jego poprzedników, 
ale kontynuacja twórcza, ekspansywna, bogata, a zarazem szczególna ze wzglę
du na fizyczną słabość i dolegliwą starość Ojca Świętego, a także ze względu na 
głęboką rację eklezjologiczną, na której opiera on swój status Papieża-Piel- 
grzyma.

Jednym z przełomowych elementów soborowego nauczania o Kościele było 
usankcjonowanie doktryny o kolegialności, włączającej episkopaty w kierowa
nie Kościołem27. 15 września 1965 roku Paweł VI ustanowił Synod Biskupów, 
który miał być permanentną pomocą biskupów dla Papieża w kierowaniu Koś
ciołem. Jan Paweł II jako kardynał czynnie uczestniczył w synodach zwołanych 
przez Pawła VI, a zostawszy Papieżem, z ogromną troskliwością dbał o regular
ne odbywanie Synodu. W konsekwencji Synod stał się nowym organem kiero
wania Kościołem. Jeżeli ponadto weźmiemy pod uwagę wielorakie żywe kon
takty Papieża z episkopatami poszczególnych krajów, wzmacniane przy okazji 
podróży apostolskich i bardzo starannie przyjmowanych wizyt biskupów ad 
limina, to można mówić o twórczej kontynuacji przez Jana Pawła II dorobku 
jego poprzedników i nazwać Ojca Świętego P a p i e ż e m  k o l e g i a l n o ś c i .

24 J a n  P a w e ł  II, Nie można usunąć Chrystusa z historii człowieka (Homilia podczas 
Mszy św. na placu Zwycięstwa w Warszawie, 2 VI 1979), w: tenże, Nauczanie papieskie, 
t. 2 (1979), cz. 1, Pallottinum, Poznań 1990, s. 598.

25 Tamże.
26 Por. A. F r o s s a r d ,  Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem //, Libreria Editrice 

Vaticana, Cittifc del Vaticano 1982, s. 32-36.
27 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, nr 22-23.
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Podobnym torem rozwijało się zaangażowanie ekumeniczne Jana Pawła II. 
Otwarcie ekumeniczne podjęte na Soborze było kontynuowane przez Pawła VI 
(poprzez spotkanie z Atenagorasem, podróż do Genewy w roku 1969, Dyrek
torium Ekumeniczne, reorganizację przepisów dotyczących matrimonia mixta, 
kontakty ze Światową Radą Kościołów i z głowami Kościołów akatolickich). 
Jan Paweł II z kolei od początku swojego pontyfikatu zadeklarował pełne 
zaangażowanie w sprawę zjednoczenia chrześcijan28, a potem konsekwentnie 
podejmował środki zmierzające do zbliżenia ekumenicznego (pielgrzymki: do 
Niemiec w roku 1980, do Szwajcarii w 1984, do Turcji w 1979 oraz do Anglii 
w roku 1982). Papież przełamuje utarte sposoby koegzystencji Kościołów, na 
przykład przez odwiedziny kościoła luterańskiego w Rzymie w roku 1983 
z okazji pięćsetnej rocznicy urodzin Lutra czy przez odwiedziny synagogi 
w Rzymie w roku 1986. Spotykał się z patriarchami Konstantynopola Dymi- 
triosem i Bartłomiejem. W latach 1991-2002 odbył na wskroś ekumeniczne 
podróże do Grecji, Rumunii, Bułgarii, na Ukrainę, do Gruzji, Armenii, Ka
zachstanu, Jerozolimy i Syrii -  słowem wszędzie tam, gdzie tylko tliła się na
dzieja zbliżenia Kościoła katolickiego do świata prawosławnego albo do świata 
islamu. I wszędzie nadzieja ta przynosiła owoce zbliżenia i braterskiej przyjaź
ni, a ukoronowaniem wysiłków ekumenicznych Jana Pawła II było ogłoszenie 
w roku 1995 encykliki Ut unum sint.

I na tej płaszczyźnie dostrzegamy kontynuację dzieła poprzedników, jakże 
jednak twórczą przez niewiarygodny, heroiczny wysiłek i ofiarę dla sprawy 
zjednoczenia chrześcijan. Do kategorii takich inicjatyw, twórczo dopełniają
cych już wymienione dzieła, trzeba zaliczyć działania na rzecz ochrony życia 
i rodziny oraz żarliwą troskę o pokój.

Na ponurym tle, które stanowi dziś manipulacja życiem, posunięta aż do 
jego świadomego i prowadzonego na zastraszającą skalę wyniszczania, będą
cego działaniem wymierzonym wprost przeciwko miłosierdziu Bożemu29, Jan 
Paweł II na czoło wysuwa potrzebę obrony każdego życia ludzkiego od poczę
cia do śmierci, a także potrzebę i konieczność obrony rodziny przed zagroże
niami, które niesie dzisiejszy świat. Papież tak wierny i tak bardzo zatroskany
o człowieka nie mógł pozostać obojętny na brak szacunku dla ludzkiego życia 
w dzisiejszym świecie. List do rodzin, ogłoszony w 1994 roku, List do kobiet 
z roku 1995, a wreszcie dramatyczna encyklika Evangelium vitae, którą ogłosił 
w roku 1995, miały na celu powstrzymanie straszliwej plagi braku respektu dla 
daru życia.

28 Por. P. P o u p a r d, Un Pape pour qui faire? De Saint Pierre a Jean-Paul //, Mazarine, Paris
1979, s. 310.

29 P o r .  J a n  P a w e ł  II, Bądimy świadkami miłosierdzia (Homilia podczas Mszy św. bea
tyfikacyjnej s. F. Kowalskiej, Błonia krakowskie, 18 VIII 2002), „L’Osservatore Romano” wyd. 
poi. 23(2002) nr 9, s. 20-22.
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Papieże ostatniej doby (Pius XI, Pius XII, Paweł VI) byli świadkami na
rastania tych zagrożeń, Jan Paweł II zaś swoim pontyfikatem kontynuuje ich 
dzieło przeciwstawiania się złu świata w tym względzie.

W skarbcu dwudziestopięcioletniego pontyfikatu są jednak także i takie 
dokonania, które można określić jako oryginalne, wręcz własne dzieła Jana 
Pawła II, bo przez niego zapoczątkowane i rozwinięte.

Na czoło wysuwa się kult Bożego miłosierdzia. Kult ten Papież rozpoczął 
przez ogłoszenie w roku 1980 encykliki Dives in misericordia, a następnie przy
czynił się do jego spopularyzowania przez beatyfikację jego apostołki św. Faus
tyny Kowalskiej (1905-1938) 18 kwietnia 1999 roku i przez jej kanonizację 
30 kwietnia 2000 roku. Swoje oddanie Bożemu miłosierdziu Papież dopełnił 
konsekracją bazyliki Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz ak
tem zawierzenia świata miłosierdziu Bożemu 17 sierpnia 2002 roku, a także 
przemówieniem na temat miłosierdzia wygłoszonym do dwumilionowego tłu
mu na Błoniach w Krakowie 18 sierpnia 2002 roku. Można powiedzieć, że kult 
ten, który przeżywał głęboki impas, został podniesiony przez kardynała Woj
tyłę, a następnie Jana Pawła II, do rangi przecennego daru dla Kościoła i dla 
świata. Nie ma więc przesady w nazwaniu Jana Pawła II P a p i e ż e m  k u l t u  
m i ł o s i e r d z i a  B o ż e g o .

Szczególną troską Papież ogarnia młodzież, widząc w niej tę część społecz
ności ludzkiej, która przygotowuje się do wzięcia losów ludzkości w swoje ręce. 
„Filozofię” roli młodych ludzi w świecie Jan Paweł II wyłożył w sławnym Liście 
do młodych całego świata z roku 1985. List ten stanowi z jednej strony echo 
przemówienia Papieża z okazji inauguracji pontyfikatu, z drugiej zaś wykład na 
temat swoistego statusu ludzi młodych, perspektyw, które przed nimi stoją, 
oraz roli, jaką wkrótce przypadnie im pełnić w społeczności i sposobów przy
gotowania się do niej.

Sposobem realizacji duszpasterskiej troski o młodzież są corocznie odby
wane przez Jana Pawła II od roku 1986 Światowe Spotkania Młodzieży w róż
nych zakątkach globu. Od Santiago de Compostella w Hiszpanii, miejsca, gdzie 
młodzież świata po raz pierwszy spotkała się z Papieżem, poprzez Manilę na 
Filipinach, Paryż we Francji, polską Częstochowę, Rzym we Włoszech czy 
Toronto w Kanadzie, ruch ten rozrasta się, osiągając setki tysięcy, a nawet 
miliony uczestników, co miało miejsce w Rzymie, dokąd na spotkanie z Papie
żem przybyło dwa i pół miliona młodzieży. Ruch ten staje się zarazem stano
wczym „nie” ze strony nowego pokolenia młodzieży wobec pogaństwa szerzą
cego się w dzisiejszym świecie. Mimo postępującego wieku i fizycznej słabości 
Ojciec Święty jest duszą spotkań z młodzieżą i zadziwiająco dobrze rozumia
nym i akceptowanym nauczycielem.

W przypadku tym można zatem mówić o całkowicie oryginalnym elemen
cie, który do organizmu Kościoła wprowadził Jan Paweł II. Dlatego też można 
powiedzieć, że jest on P a p i e ż e m  s p o t k a ń  m ł o d z i e ż y  ś wi a t a .
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Niniejszy szkic daleki jest od wyczerpującej syntezy tego wielkiego ponty
fikatu choćby dlatego, że Piotrowa posługa Jana Pawła II trwa już dwadzieścia 
pięć lat, lecz przede wszystkim z powodu licznych wielkich dokonań Papieża. 
Aby opisać je wszystkie, potrzeba by więcej niż jednego tomu; tym bardziej, że 
stale trzeba dołączać do nich nowe osiągnięcia. Należy jednak bodaj w zarysie 
mieć ten pontyfikat przed oczami, aby wiedzieć, że w trudnych i mrocznych 
czasach dzisiejszego świata jest gdzie szukać światła, otuchy i nadziei.



Kard. Józef GLEMP

SZCZEGÓLNY DAR DLA KOŚCIOŁA W POLSCE 
Wypowiedź o Ojcu Świętym Janie Pawle II 

dla kwartalnika „Ethos”

Homilie i przemówienia Jana Pawła II są nieocenionym darem dla wszystkich 
ludzi pragnących przyswoić sobie orędzie Boga i pogłębić jego rozumienie. Na- 
uczanie Jana Pawła II to współczesna suma teologiczna. Należy do niej nieus
tannie powracać, aby w pełni objąć jej treść. Są to bowiem słowa nabrzmiałe 
treścią. Ich najgłębszy sens odkryją następne pokolenia.

Z perspektywy mijających dwudziestu pięciu lat wyraźnie widzimy, jak 
wielkim darem dla świata, nie tylko dla samego Kościoła jako wspólnoty wie
rzących w Chrystusa, jest pontyfikat Jana Pawła II. Dar ten to także szczególna 
łaska dla nas, Polaków, którzy mamy prawo być dumni z naszego Rodaka, 
ubogacającego nas nieustannie swoją nauką i postawą -  świadectwem życia. 
Uświadamiamy to sobie także dzisiaj, gdy mija kolejna rocznica pamiętnego 
wołania o Ducha Świętego i o zmianę oblicza tej ziemi, polskiej ziemi -  rocznica 
papieskiego wołania, które rozlegało się przy Grobie Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie i niesione echem docierało do wszystkich zakątków naszej Oj
czyzny. I ze wzruszeniem, i z głęboką wdzięcznością dla Bożej Opatrzności 
myślimy o tym, że po dwudziestu latach, w tym samym miejscu, nasz Rodak 
na Stolicy Piotrowej mógł stwierdzić, że prośba ta się wypełniła, że zmieniła się 
nasza polska ziemia. W czerwcu 1979 roku Papież nie prosił o to, co niemożli
we. Świadomy cichego, lecz skutecznego działania Opatrzności Bożej, kreślił 
proroczą wizję przyszłości. Podczas każdej swojej pielgrzymki, a nawet w każdej 
homilii mówi o Opatrzności; Jej też poświęcił cykl katechez środowych, głoszo
nych w latach osiemdziesiątych minionego wieku.

To duchowe ubogacanie nas przez Ojca Świętego, zapoczątkowane 
spotkaniem z rodakami bezpośrednio po wyborze na Stolicę Piotrową w paź
dzierniku 1978 roku w Auli Pawła VI w Watykanie, i w niespotykany dotąd 
sposób kontynuowane od czasu pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, która była 
przy tym pierwszą w dziejach wizytą papieża na ziemi polskiej, aż po niedawne 
majowe spotkanie z Pielgrzymką Narodową na placu św. Piotra, ma swój nurt -  
można powiedzieć -  zwyczajny. Stanowią go pielgrzymki rodaków do Włoch 
i spotkania z Janem Pawłem II podczas publicznych audiencji środowych i nie
dzielnych na modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty udziela także audiencji 
specjalnych, na których przyjmuje oficjalnych przedstawicieli państw i rządów, 
ludzi nauki i kultury, a także przedstawicieli instytucji czy miast, na przykład
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z okazji nadania mu honorowego obywatelstwa lub doktoratu honoris causa. 
Spotkania te, odbywające się w Pałacu Apostolskim, przeważnie w Sali Kle- 
mentyńskiej, pozostają głęboko w pamięci ich uczestników. Działalności tej 
towarzyszą podróże apostolskie Następcy św. Piotra, liczne pielgrzymki do 
różnych krajów świata, nie tylko chrześcijańskich, w tym także do Polski, naszej 
wspólnej Ojczyzny. Każda z tych pielgrzymek ma swoją specyfikę i jest nad
zwyczajnym wydarzeniem, głębokim przeżyciem dla uczestników spotkań z Pa
pieżem.

Oddziaływanie Ojca Świętego nie ogranicza się jednak do wywoływania 
wzruszenia i szlachetnych uczuć. Media, a przede wszystkim liczne publikacje -  
albumy, a zwłaszcza teksty pism i przemówień Papieża -  dostarczają wiado
mości o Janie Pawle II i przybliżają bogactwo jego przemyśleń na temat współ
czesności, widzianej od strony wiary chrześcijańskiej -  z punktu widzenia nauki 
Kościoła, a więc prawdy Ewangelii. Wystąpienia Ojca Świętego są uderzająco 
proste, czasem proste niczym katechizm dla dzieci, ale jakże głębokie. Są jed
nak pełne Chrystusa żyjącego w naszej rzeczywistości, tu i teraz. Papież bardzo 
dobrze zna problemy Polski i świata, rozpoznaje trudne sytuacje. Nie jest jed
nak nauczycielem ekonomii czy doradcą politycznym. Podaje przesłanki wiary 
i moralności, na których specjaliści winni budować stosowne formy życia spo
łecznego. Papież nie ma recepty na likwidację poszczególnych problemów czy 
ludzkiej biedy, ale wskazuje na siłę życia duchowego, która uzdalnia do sku
tecznego szukania środków zaradczych w trudnych sytuacjach.

Podczas licznych pielgrzymek do Polski Jan Paweł II nie zlecał zadań 
szczegółowych. Zapewne inaczej brzmią wezwania z Westerplatte, inaczej sło
wa wygłoszone do Parlamentu RP, a inaczej słowa skierowane w Kaliszu do 
rodzin. Wszystkie wskazania, których udziela Papież, można jednak sprowa
dzić do wspólnego mianownika: Bądźcie wierni Przykazaniom Bożym i Ewan
gelii. W roku ubiegłym przesłanie to zostało niejako poszerzone, zyskało nowy 
wymiar, gdy Papież nauczał w duchu słów Chrystusa: „Bądźcie miłosierni, jak 
Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36). Wszystkie papieskie wizyty w Ojczyźnie 
były niepowtarzalnym przeżyciem dla Kościoła w Polsce i dla każdego Polaka. 
Każda podróż stanowiła swoistą tematyczną całość o głębokiej, bogatej treści 
religijnej i etyczno-społecznej. Służyły one ożywianiu wiary i budowaniu wspól
noty Kościoła, podnosiły nas na duchu i wzmacniały naszą nadzieję. Wszystkie 
papieskie przesłania stawały się programem pracy polskiego Kościoła. Przesła
nie to wzmacniały kanonizacje i beatyfikacje wielu naszych rodaków wyniesio
nych przez Jana Pawła II na ołtarze i wskazanych jako świetlane przykłady 
bezgranicznego oddania Chrystusowi, życia w zjednoczeniu z Nim i dla Niego 
w heroicznej miłości bliźniego. Wspomnijmy tutaj takich wyznawców Chrystu
sa jak Brat Albert, Urszula Ledóchowska, Edmund Bojanowski, wygnaniec 
Zygmunt Szczęsny Feliński; liczni męczennicy z Maksymilianem Kolbe na czele 
i apostołka Bożego Miłosierdzia, Siostra Faustyna.
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Każda z papieskich pielgrzymek jest wielkim błogosławieństwem nie tylko 
dla Kościoła, ale dla całego polskiego narodu, i pozostawia swoje zbawienne 
ślady na kolejne lata, kierując nas ku pogłębionej duchowości, ku odkrywaniu 
obecności Boga, przenikającej rzeczywistość nie tylko w naszym kraju, ale 
i w całym świecie. Zawsze podziwiamy i z wielką wiarą słuchamy słów Ojca 
Świętego, widząc w nim człowieka posłanego przez Boga, by głosił światu Boże 
orędzie. I zawsze staramy się przyjmować jego słowa z wielką odpowiedzial
nością, jako powierzone nam zadanie. I co istotne, papieskie wołanie o odnowę 
oblicza tej ziemi zostało wysłuchane. Ta ziemia się zmieniła, bo jest wolna, 
chociaż wciąż nie potrafimy dobrze zagospodarować przestrzeni uzyskanej 
wolności, nieustannie myląc ją ze swawolą.

Wszystko, co Jan Paweł II powiedział światu, a nam Polakom w szczegól
ności, pozostanie dziedzictwem po wielkim Proroku naszych czasów. Najbar
dziej skondensowany wykład zaleceń dla Kościoła na progu nowego tysiąclecia 
odnajdujemy w Liście apostolskim Novo millennio ineunte. Najdobitniej 
brzmią wezwania: Nie lękajcie się!, Wypłyń na głębię! Jakże nieocenioną war
tość ma tak mocno podkreślana przecież prawda o Bożym miłosierdziu, które 
jest niewyczerpane, a którego świat tak bardzo potrzebuje; prawda zapisana 
w Piśmie Świętym, gdzie czytamy, że Bóg tak umiłował świat, że dał nam 
Swojego Syna, by On oddał za nas życie (por. J 3,16). Papież dzieli się z nami 
swoją fascynaqą miłosierdziem Boga. Wyraził ją nie tylko w encyklice Dives in 
misericordia, ale w całym swoim nauczaniu, a szczególnie w encyklice Fides et 
ratio. Jan Paweł II pragnie bowiem przekonać współczesny świat, współczes
nego człowieka, zapatrzonego w siebie, niejako zachłystującego się swoimi 
możliwościami, że zamiast szukać nowych reguł, powinien zwrócić się do Boga, 
który wyczerpuje całość bytowania. Te właśnie prawdy Papież przypomniał 
nam w sierpniu ubiegłego roku w Krakowie. O istocie miłosierdzia Ojciec 
Święty nauczał też poprzez tradycyjne pozdrowienia tłumów, nocne spotkania 
pod oknem rezydencji arcybiskupów krakowskich czy podczas modlitwy bre
wiarzowej w katedrze wawelskiej. Jan Paweł II w całym swoim życiu przepo
jony jest bowiem miłosierdziem Boga, które jest miłością wprowadzaną w czyn.

Ojciec Święty włożył wiele wysiłku w nauczanie narodu swoich braci za
równo podczas pielgrzymek do Ojczyzny, jak i podczas spotkań w Watykanie, 
a także w wielu innych miejscach ziemskiego globu. Poczucie jedności z Piotrem 
naszych czasów i ze Stolicą Apostolską pozwala nam śledzić nauczanie i doko
nania Papieża, i naśladować je. Jest to naśladowanie twórcze. Pouczenia Ojca 
Świętego przyjmujemy całym sercem. I pragniemy, tak jak umiemy, wyrazić mu 
naszą wdzięczność za wszystko, czego dokonał. Każdy jego gest jest bowiem 
odsłanianiem dobra, które jest pośród nas. Homilie i przemówienia Jana Paw
ła II są nieocenionym darem dla wszystkich ludzi pragnących przyswoić sobie 
orędzie Boga i pogłębić jego rozumienie. Nauczanie Jana Pawła II to współ
czesna suma teologiczna. Należy do niej nieustannie powracać, aby w pełni
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objąć jej treść. Są to bowiem słowa nabrzmiałe treścią. Ich najgłębszy sens 
odkryją następne pokolenia.

Prawdą jest, że każdej pielgrzymce papieskiej towarzyszy silne wzruszenie 
ogarniające cały naród. Spotkanie z głową Kościoła to jednak nie tylko uczucia. 
To coś więcej! Widać to zwłaszcza teraz, gdy spotkania z Papieżem nie są tak 
widowiskowe, jak niegdyś. Młodzież garnie się jednak do Papieża, czego świad
kami byliśmy podczas Wielkiego Jubileuszu w Rzymie, na Tor Vergata, czy też 
w ubiegłym roku w Toronto. Gdzie tkwi tajemnica tego niezwykłego przycią
gania? Otóż Jan Paweł II głosi światu prawdę i dlatego -  mimo podeszłego 
wieku i trudności w poruszaniu się -  jest bardzo „atrakcyjny” i „na czasie” dla 
młodego pokolenia, które już niedługo będzie rządzić światem.

My, Polacy, kochając go, wzrastamy w naszej ludzkiej i polskiej godności 
i staramy się dorastać do wizji Polski, którą Ojciec Święty nosi w swoim sercu; 
do tej wizji wspólnoty dziejów, wspólnoty kultury i wiary, o której nieustannie 
nam przypomina, mówiąc o konieczności wymiany darów i wzajemnego ubo
gacania się. I mimo naszych braków i przywar, możemy wskazać wydarzenia 
świadczące o podniesieniu naszej godności w czasie pontyfikatu Jana Pawła II, 
poczynając od pamiętnego października 1978 roku. Zawdzięczamy to właśnie 
jemu, jego świadectwu, jego wytrwałemu apostolstwu i cierpliwej miłości do 
nas. I dlatego w każdej chwili jesteśmy gotowi Papieża przyjąć. A skoro on sam 
wyraża chęć przybycia do Polski po raz kolejny, to reszta spoczywa w rękach 
Bożej Opatrzności. Pragniemy ponownie gościć Ojca Świętego w naszej wspól
nej Ojczyźnie i modlimy się o jego przyjazd. I chociaż nie znamy konkretnej 
daty, to nasze oczekiwanie zawsze jest gorące. Jest to oczekiwanie na naszego 
najznamienitszego Rodaka, na widzialną Głowę Chrystusowego Kościoła, na 
Przewodnika w wierze, nadziei i miłości, na Proroka naszych czasów, z rodu 
Polaków.

Warszawa, 2 czerwca 2003 roku
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DOPĘDZIĆ CZAS UTRACONY

Kościół Chrystusa to właśnie droga samego Chrystusa do każdego z nas, to droga 
Boga-Człowieka do człowieka, do każdego z nas ludzi, z powodu każdego z nas. 
Co jest tym powodem? Czyż nie wskazał go sam Chrystust gdy w czasie Ostatniej 
Wieczerzy upadł swym uczniom do stóp i umywał je? A działo się to w kontekście 
ustanowienia Eucharystii Dlaczego to uczynił? Czy nie z myślą o każdym z nas? 
Czy nie po to człowiekiem się stał, czy nie po to chlebem się dla nas staje? Cur 
Deus homo? Cur Deus panis? Co skłoniło Go do odbycia tej drogi?

„SZYMONIE, ŚPISZ?
JEDNEJ GODZINY NIE MOGŁEŚ CZUWAĆ?” (Mk 14, 37)

Lublin, poniedziałek, 16 października 1978 roku, godzina 19.15. Dzwoni 
telefon. Słyszę głos niezapomnianego księdza profesora Stanisława Kamiriskie- 
go, dziekana Wydziału Filozofii KUL. Wypowiedział tylko te trzy słowa: „Ka
rol Wojtyła Papieżem”. Zapadła cisza. Po chwili odłożyliśmy słuchawki.

Oczyma wyobraźni zobaczyłem natychmiast utrudzoną twarz papieża Paw
ła VI, symbolu i męczennika wielkiej sprawy człowieka -  jego g o d n o ś c i  
jako o s o b y  i jego ż y c i a  jako f u n d a m e n t a l n e g o  d o b r a  d l a  o s oby ,  
a zarazem godności małżeństwa i rodziny jako wspólnoty źródłowej, stanowią
cej podstawę ogólnoludzkiej wspólnoty osób -  rodziny rodzin.

W tej samej chwili przypomniałem sobie, jak kardynał Wojtyła, głosząc 
rekolekcje wielkopostne w Watykanie w roku 1976, zwrócił uwagę Pawła VI 
na całkowite osamotnienie Chrystusa w Getsemani. Mówił, iż Kościół winien 
podjąć trud odzyskania danej ludziom w Getsemani -  a utraconej -  owej 
niezwykłej szansy pocieszenia Boga-Człowieka. Chrystus trzykrotnie zwraca 
się do Apostołów, do trzech wybranych spośród Dwunastu. Wśród nich jest 
Piotr, przyszły papież. Odsłania im cały dramatyzm chwili, prosząc: Czuwajcie 
ze mną i módlcie się (por. Mt 26,36-46; Mk 14,32-42; Łk 22,39-46). Tylko ten 
jeden jedyny raz Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek, prosi ludzi o wsparcie, o po
ciechę i jej nie otrzymuje. Wybrani śpią! A przecież dopiero co, w Wieczerni
ku, w godzinie Eucharystii, pochylał się do ich stóp i je obmywał! Oni zaś nie 
przestawali -  w ślad za Piotrem i Filipem -  prześcigać się w zapewnianiu Go
o swej wierności: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy...!” (J 14,8), na 
co wszak otrzymali wstrząsającą odpowiedź: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył 
także i Ojca” (J 14, 9).
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Oto dlaczego Kardynał z Krakowa tak żarliwie nalega, ażeby Papież porwał 
się na -  zda się -  niemożliwe: by odzyskał utraconą przez ludzi przed dwoma 
tysiącami lat szansę pocieszenia Boga, by podjął to wezwanie: „Czuwajcie!”, 
aby je przełożył na rzeczywistość dnia dzisiejszego i -  w ten sposób -  dopędził 
czas utracony.

„Modlitwa w Ogrodzie Oliwnym wciąż trwa”1 -  powtarzał Karol Wojtyła.
Słowa te -  wypowiedziane podczas rekolekcji i opublikowane w książce 

Znak sprzeciwu -  zapadły we mnie głęboko. Gdy więc 16 października 1978 
roku ksiądz Kamiński powiedział: „Karol Wojtyła Papieżem”, pomyślałem: 
Bóg najpoważniej potraktował wezwanie Kardynała z Krakowa. Wysłuchał 
go. Z tą tylko różnicą, że Duch Święty zamienił -  podczas konklawe -  adresata 
prośby Kardynała: z Pawła VI na Jana Pawła II. Sądzę, że Paweł VI nie mógł 
w niebie przeżyć większej radości niż ta, że Bóg złożył sprawę odpowiedzial
ności za ocalenie ideału świętości małżeństwa i jego owocu -  świętości życia -  
w serce tego właśnie Następcy.

A mnie ogarnął lęk. Rozpłakałem się -  nie wstydzę się tych łez -  na myśl
o tym, że oblicze Jana Pawła II z czasem może się stać obliczem Pawła VI.

„NIE LĘKAJCIE SIĘ, OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI!”

Ten lęk -  bo nie przeświadczenie -  opuścił mnie dopiero w Rzymie, w so
botę, 21 października, gdy zobaczyłem mego Mistrza podczas wieczerzy. I prze
konałem się -  promieniował pogodą.

Nazajutrz, w dniu inauguracji swego pontyfikatu, Jan Paweł II zawoła na 
placu św. Piotra: „Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi!”2. On zaś, 
wsparty o krzyż, od pierwszej chwili pontyfikatu tylko tego pragnie: pomóc 
ludziom w otwarciu serc Chrystusowi.

„On wie, Kogo trzyma; on wie, Kto go podtrzymuje” -  szepce lud. A prze
cież on trzyma w ręku jedynie krzyż. Dlaczego ludzie widzą więcej niż tylko 
krzyż?

Papież wnet zafascynuje cały świat stwierdzeniem, które stanowi centrum 
jego pierwszej encykliki Redemptor hominis: „człowiek jest drogą Kościoła” 
(nr 14). Istotnie, bo Kościół Chrystusa to właśnie droga samego Chrystusa do 
każdego z nas, to droga Boga-Człowieka do człowieka, do każdego z nas ludzi, 
z powodu każdego z nas. Co jest tym powodem? Czyż nie wskazał go sam 
Chrystus, gdy w czasie Ostatniej Wieczerzy upadł swym uczniom do stóp i umy

1 Kard. K. W o j t y ł a ,  Znak sprzeciwu. Rekolekcje w Watykanie od 5 do 12 marca 1976, 
Ćditions du Dialogue, Paris 1980, s. 144.

Por. J a n  P a w e ł  II, „ Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”, w: tenże, Nauczanie papie
skie, 1.1 (1978), red. E. Weron SAC, A. Jaroch SAC, Pallottinum, Poznari-Warszawa 1987, s. 13-17.
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wał je? A działo się to w kontekście ustanowienia Eucharystii. Dlaczego to 
uczynił? Czy nie z myślą o każdym z nas? Czy nie po to człowiekiem się stał, czy 
nie po to Chlebem się dla nas staje? C u r D e u s  h o m o ? C u r  D e u s  P a n i  s? 
Co skłoniło Go do odbycia te j  d r o g i ?

Odpowiedź na te pytania daje Kościół, gdy w dniu Wielkiej Nocy ośmiela 
się wyśpiewać Bogu zdumiewający hymn dziękczynienia: „O felix culpa, quae 
meruisti habere talem ac tantum Redemptorem!” -  „Szczęśliwaś jest wino, 
skoroś sobie zasłużyła na tego, tak niezwykłego Odkupiciela!”.

Wina więc, nasza wina, nasz grzech; moja wina, mój grzech -  m e a  cu l pa ,  
p e c c a t u m  me u m,  zdecydowały o obecności Boga w Osobie Boga-Człowie- 
ka i pod postaciami Chleba i Wina wśród nas, z powodu nas i dla nas. Oto jak 
Bóg odpowiada na nasz grzech: Emmanuel! Bóg z nami! Bóg pośród nas! 
Więcej -  Bóg w nas!

Jan Paweł II powiedział nam to właśnie na placu św. Piotra już w dniu 
inauguracji swego pontyfikatu. Czy jednak nie mówi nam tego odtąd nieprzer
wanie? Czyż nie powtarza tego co dnia w sposób niezwykle wymowny, również 
bez słów? Czyż, podobnie jak Chrystus umywający nogi swym uczniom w Wie
czerniku, nie wyraża on tego zwłaszcza sposobem, w jaki sprawuje Eucharystię
-  jak się do niej przygotowuje, jak po niej składa dziękczynienie? A także gdy 
w każdy czwartek odprawia nabożeństwo „pocieszenia Jezusa”, którym prag
nie przeprosić Go za osamotnienie w pustych kościołach świata?

Dziś zauważamy, że wszystko to wiąże się -  i to najwyraźniej -  z ową próbą 
dopędzenia utraconej wówczas szansy pocieszenia Boga-Człowieka w Getse- 
mani. A skoro On, mimo że Jego wybrani „zasnęli”, nie wycofuje swej prośby 
i po dziś dzień daje nam szansę pocieszenia Go poprzez wezwanie nas do 
głoszenia Jego imienia wszystkim narodom (por. Mt 28,19), to czyż to przesła
wnie nie odnosi się obecnie wprost do k a ż d e g o  z nas? Czyż wyrazem i spraw
dzianem podjęcia go jako naszego zadania nie jest -  zwłaszcza dziś! -  objęcie 
szczególną troską najsłabszego wśród nas, gdyż „Wszystko, co uczyniliście jed
nemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40)?3

Jan Apostoł -  jak wiemy -  wykorzysta daną mu ponownie szansę, gdy 
krótko potem, jako jedyny uczeń, stanie pod krzyżem obok Matki Jezusa: co 
więcej, otrzyma Ją w darze, stając się Jej synem, a tym samym „bratem naszego 
Boga”, bratem Tego, którego poprzedniej nocy nie pocieszył. Również 
św. Paweł dostrzeże całą wymowę tego wyzwania i zobaczy w nim szansę dla

3 Troska ta wybija się dziś na czoło tym bardziej natarczywie, że współczesna demokracja -  
wbrew konstytucyjnie deklarowanej równości wszystkich ludzi wobec prawa, na czele z prawem 
każdego człowieka do życia -  aktem stanowionej ustawy zezwala zabijać Najsłabszego, ażeby 
tymże aktem chronić, co więcej, wspomagać tych, którzy go zabijają, niepomna, że przez to sama 
siebie uśmierca samobójczym ciosem: ciosem logicznego i moralnego absurdu. Jan Paweł II nazwie 
tego rodzaju demokrację „zakamuflowanym totalitaryzmem'* (Centesimus annus, nr 46; Veritatis 
splendor^ nr 101), a nawet pełnym goryczy określeniem „kultura śmierci” (Evangelium vitae, nr 24).
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siebie: „Dla mnie żyć -  to Chrystus, a umrzeć -  to zysk” (Flp 1, 21), a gdzie 
indziej doda: „w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego 
ciała, którym jest Kościół” (Kol 1, 24).

Można powiedzieć, że Jan Paweł II harmonijnie łączy w sobie charyzmat 
ich obu. Oczywiście, posiada on swój własny, niepowtarzalny charyzmat, cha
ryzmat Papieża zafascynowanego Bogiem ze względu na człowieka i zafascyno
wanego człowiekiem ze względu na Boga; Papieża, w którym Stwórca, stając na 
drogach człowieka jako Bóg-Człowiek, wyzwala potrzebę ofiarowania Mu ca
łego siebie, ofiarowania bez reszty własnego życia z wszystkimi talentami i na 
wszelkie możliwe sposoby, włącznie z cierpieniem, aż po Krzyż. Oto co on sam, 
Ojciec Święty, o tym powie w skierowanym do nas wszystkich Liście apostol
skim Novo millennio ineunte:

„Stoi nam przed oczyma przejmująca scena konania w Ogrójcu. Jezus, 
przygnębiony wizją oczekującej Go próby, stojąc samotnie przed obliczem 
Boga, przyzywa Go jak zawsze imieniem wyrażającym czułość i poufałość: 
«Abba, Ojcze». Prosi Go, aby oddalił od Niego -  jeśli to możliwe -  kielich 
cierpienia (por. Mk 14, 36). Jak się jednak wydaje, Ojciec nie chce wysłuchać 
prośby Syna. Aby na nowo ukazać człowiekowi oblicze Ojca, Jezus musiał nie 
tylko przyjąć ludzkie oblicze, ale obarczyć się nawet «obliczem» grzechu. «On 
to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim 
sprawiedliwością Bożą» (2 Kor 5, 21). Nigdy nie przestaniemy badać nieprze
niknionej głębi tej tajemnicy [...] Jest to tajemnica w tajemnicy, którą człowiek 
może jedynie adorować na kolanach” (nr 25).

Czyż syntezą i wyrazem tej właśnie postawy Karola Wojtyły nie jest jego 
biskupie motto: „Totus Tuus”, które pozwala nam zarazem dostrzec, jak nie
zastąpioną rolę w jego relacji do Chrystusa odgrywa Maryja, Dziewicza Matka 
Odkupiciela nas wszystkich?4

Zastanawiam się, dlaczego dziś coraz częściej widzę te dwa oblicza razem: 
Pawła VI i Jana Pawła II. Co je łączy? Czy nie fakt, że z upływem lat coraz 
wyraźniej dostrzegamy w nich obu oznaki utrudzenia służbą dla tej samej 
sprawy? Jeden znak wskazuje na to w szczególny sposób: Jan Paweł II trzyma 
w dłoniach krzyż Pawła VI. Czy tylko w sensie materialnym? Oczywiście, nie!

Wszak to Paweł VI miał odwagę ogłosić właśnie w roku 1968, w „roku 
rewolucji seksualnej”, będącej wyrazem współczesnego „przewrotu antropolo
gicznego”, ów doniosły dokument: encyklikę Humanae vitae. Już sama ta oko
liczność ukazuje z całą wyrazistością wielkość jego misji w Kościele jako Na
uczyciela i Pasterza. Co więcej, to on wybrał jako temat przyszłego Synodu 
Biskupów -  który miał się odbyć w roku 1980 -  sprawę małżeństwa i rodziny we

4 Zob. L. G r i g n i o n  de  M o n f o r t ,  Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej 
Maryi Panny, Zgomadzenie Księży Marianów, Warszawa 1997.
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współczesnym świecie. Któż mógł wówczas przewidzieć, że temat ten podejmie 
Karol Wojtyła jako jego następca: Nauczyciel i Pasterz...?

Obecny Ojciec Święty podjął ten temat już jako profesor Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego w swym wykładzie monograficznym „Miłość i odpo
wiedzialność”5. Jednak filozoficzne jego podstawy odsłonił najgłębiej i zarazem 
poniekąd genialnie prosto w rozprawie Osoba i czyn6, by nadać mu w końcu 
adekwatny dlań profil, podkreślony nazwą „teologia ciała”. Klamrą spinającą 
oba wymiary: filozoficzny i teologiczny, podjętego tematu staje się zdanie-teza 
Karola Wojtyły z jego poetyckiego utworu Narodziny wyznawców: „Jeśli jed
nak prawda jest we mnie, musi wybuchnąć. / Nie mogę jej odepchnąć, bo bym 
odepchnął sam siebie”7. Z jakże jednak łatwo domyślnym, dramatycznym py
taniem: A jeślim ją odepchnął?

Wojtyła, filozof i poeta, spotyka się tu z Owidiuszem, poetą i filozofem, 
w moralnej auto-diagnozie, jaką wszak każdy z nas ludzi musi sam sobie uczci
wie postawić: „Video meliora proboąue, deteriora seąuor”8 -  „Widzę dobro 
i aprobuję je, lecz czynię zło”.

Czy w tym jednak momencie nie stajemy się wszyscy, na równi z Owidiu
szem i Wojtyłą, filozofami naszej wielkiej nadziei, czyli filozofami adwentu? 
Wystarczy przecież dostrzec, że sprzeniewierzając się samym sobie, sprzenie
wierzamy się wszak także i Temu, z czyjego d(D)aru w ogóle zaistnieliśmy 
i jesteśmy, czyli swemu nieskończenie szczodremu Stwórcy. Czyż nie ten właś
nie odrzucony przez nas nasz Stwórca, Bóg-Ojciec, nie staje się dla nas jedynym 
źródłem nadziei naszego ocalenia, skoro sami nie jesteśmy w stanie -  jak 
stwierdzamy -  nic więcej we własnej sprawie uczynić? Któż z nas bowiem jest 
w stanie anulować swe własne: „winienem!”?

Karol Wojtyła dokonał powyższej analizy -  włączając w nią sprawę mał
żeństwa -  nim jeszcze został Papieżem. Stąd mógł jako Jan Paweł II już podczas 
wspomnianego Synodu przekazać jego uczestnikom opracowanie o znamien
nym tytule: Chrystus odwołuje się do „początku", stanowiące uwerturę do 
teologicznej rozprawy M ężczyzną i niewiastą stworzył ich9. Dlatego też posy
nodalna adhortacja Familiaris consortio, z jej fundamentalnym przesłaniem: 
„Przyszłość świata [...] idzie poprzez rodzinę” (nr 75), stanowić będzie godne 
ukoronowanie prac Synodu i oś duszpasterskiej pracy Papieża na rzecz mał
żeństwa i rodziny10.

5 Zob. K. W o j t y ła , Miłość i odpowiedzialność, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1960.
6 Zob. t e n ż e ,  Osoba i czyn, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1969.
7 T e n ż e ,  Narodziny wyznawców, w: tenże, Poezje i dramaty, Wydawnictwo Znak, Kraków 

1979, s. 60.
8 O v i d i o  N a s  o, Metamorphoses, 7, v. 20s., red. R. Ehwald, Teubner, Lipsiae 1922, s. 129.
9 Zob. J a n  P a w e ł  II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramental- 

ność małżeństwa, Libreria Editrice Yaticana, Citt«k del Yaticano 1986.
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13 maja 1981 roku Jan Paweł II, podejmując inicjatywę Pawła VI, zamierzał 
ogłosić wiernym zgromadzonym na placu św. Piotra dwie ważne decyzje: usta
nowienie Papieskiej Rady Rodziny oraz założenie papieskiego Instytutu Stu
diów nad Małżeństwem i Rodziną na Uniwersytecie Laterańskim. Wiemy, co 
wydarzyło się tamtego dnia...!11

UNOSI MNIE CIĘŻAR, KTÓRY DŹWIGAM

Gdy po tym dramatycznym dniu udałem się do kliniki, by dożyć wizytę 
Ojcu Świętemu, zastanawiałem się: czy zdoła powrócić na plac św. Piotra? 
Mówił mi o tym z niepokojem także ks. Stanisław Dziwisz, osobisty sekretarz 
Papieża.

A jednak znów stanął na placu. Bez cienia lęku. W dzienniku „Die Welt” 
Milovan Dżilas napisze zdumiony, że Papież jest tym, kim był, jak gdyby od 
początku czekał na ten kluczowy moment, jakby mówił: jeśli trafią mnie kule, 
przyniosą zwycięstwo, a nie klęskę.

I znów ruszył, nieustraszony, na drogi świata, zgodnie z programem swej 
pierwszej encykliki Redemptor hominis. Jak tedy należy rozumieć to ciągłe 
podróżowanie Jana Pawła II?

Na każdej wszak drodze wychodzi naprzeciw człowiekowi On -  Ten z Wie
czernika, Ten z Getsemani: Redemptor hominis, Odkupiciel człowieka. To On, 
Bóg-Człowiek, w imieniu Trójcy, ukazuje nam miarę wartości każdego czło
wieka, gdy podczas Ostatniej Wieczerzy pada do stóp nie tylko Apostołom, ale 
i nam wszystkim.

C u r D e u s  H o m o ?  Dlaczego Bóg-Człowiek u stóp człowieka?
C u r D e u s  P a n i s ?  Dlaczego Bóg pokarmem dla człowieka?
Tym bliższy człowiekowi, im głębiej w nim ukryty! Stając się Człowiekiem 

dla człowieka, stał się dla człowieka także Chlebem, aby móc się w Nim naj
pokorniej ukryć!

Jak wielka jest zatem w Jego oczach g o d n o ś ć  człowieka, pomimo grze
chu, skoro uznał, że warta jest ona, ażeby w taki sposób o nią się troszczyć, jak 
On się o nią zatroszczył!

Jak wielkie są rozmiary naszego g r z e c h u ,  skoro dopiero aż taka Jego 
interwencja w nasz los okazała się nieodzowna, ażeby tę naszą godność, god
ność dziecka Bożego, ocalić!

10 Uprzedzając, dodajmy, że w nieodległym czasie Jan Paweł II dołączy do wymienionych dwa 
przełomowe akty: powołanie Papieskiej Akademii Życia (1994) i towarzyszącą temu aktowi jej 
cartam magnam: encyklikę Evangelium vitae (1995).

II Zob. bp S. Dz iwisz ,  Dar i tajemnica, „Ethos” 15(2002) nr 1-2(57-58), s. 33-43; zob. też: 
T. S t y c z e ń  SDS, abp S. Dz iwi sz ,  Modlitwa w Getsemani wciąż trwa, Instytut Jana Pawła II 
KUL, Lublin-Yaduz 2003, s. 47-61.



Dopędzić czas utracony 43

Jak przeogromna jest Jego m i ł o ś ć  ku nam, miłość przebogata w miłosier
dzie, skoro na taką interwencję był gotów, interwencję znaczoną „szaleństwem 
krzyża”!

Oto wytłumaczenie gestu, jakiego dokonuje Jan Paweł II, gdy idąc za przy
kładem Jezusa w Wieczerniku, pada do stóp tym, których odwiedza, całując 
ziemię, po której stąpają -  jest to jego pierwsze dla nich pozdrowienie. Oto też 
co znaczy posługiwać się językiem bez słów, mową ciała: Bóg-Człowiek u stóp 
człowieka! Czyni to Ten, kto jako Stwórca rzucił wprzód człowiekowi do stóp 
cały stworzony świat (por. Ps 8).

Jakże więc nie czcić Boga, który jest jednakowo obecny we mnie i w każdym 
człowieku: Boga-Stwórcy nas wszystkich, Boga-Odkupiciela nas wszystkich? 
Jak nie darzyć szacunkiem człowieka w jego niepowtarzalności, każdego z osob
na, jeśli nie w ten właśnie sposób? Ten akt ucałowania ziemi to komentarz do 
wszystkich innych czynów dokonywanych potem przez Papieża-Pielgrzyma in 
persona Christi -  z celebracją Eucharystii na czele! -  a także do wszystkich 
wypowiadanych przezeń słów i spojrzeń, które wymieni z ludźmi spotykanymi 
osobiście lub w tłumie.

To niesienie Chrystusa wszystkim na krańce ziemi, poczynając od owego 
gestu-symbolu, to przecież także próba odzyskania owej szansy utraconej 
w Getsemani. Ale to także próba powiedzenia każdemu z nas z osobna: 
„Zobacz, ileś wart, skoro jesteś aż tyle dla samego Boga wart! Bez ciebie cały 
ten świat nie byłby dla Mnie, twego Stwórcy, tym samym światem: dlategoś 
jest!”.

Tylko w takim kontekście przesłanie Kardynała z Krakowa skierowane 
podczas rekolekcji w Watykanie: „modlitwa w Getsemani wciąż trwa”, ujawnia 
w pełni swój sens, sens jego „Totus Tuus”. Chce on wszak także i nas wszyst
kich zainspirować do wypowiedzenia Bogu naszego „Totus Tuus”, „Tota Tua”. 
Czyż dzisiaj oblicze zmęczonego, opierającego się o krzyż Papieża nie objawia 
światu -  jakże dyskretnie, acz nader wymownie -  tego właśnie jego pragnienia?

Coraz częściej zdarza mi się słyszeć ludzi wołających: „Piotrze, Piotrze!”. 
Skąd płynie ów okrzyk wzywający Piotra w chwili, gdy Papież z wysiłkiem 
wspiera się o krzyż? Odpowiedź na to pytanie odsłania się sama mocą kontras
tu -  per opposita cognoscitur. Poeta pisze, że słonecznik najłatwiej opisać 
w zimie, chleb głodem, lot ptaka kamieniem. Sądzę, że Ojciec Święty rzuca 
nam to wyzwanie mocą swego ducha, na tle kruchości swego ciała. Poprzez 
słabość swego ciała promieniuje Tym, Komu zezwala w sobie i przez siebie 
przemawiać, Kto go wypełnia swą mocą.

Sądzę, że staje się coraz bardziej wymowny ów kontrast pomiędzy Papie
żem przygniecionym przez ciężar Krzyża a siłą ducha, dzięki której on ten 
Krzyż dźwiga. W ten właśnie sposób, poprzez swe słabe ciało, ukazuje on 
nam Tego, któremu pragnie udzielić wsparcia w Getsemani, by wraz ze wszyst
kimi innymi współcierpiącymi pocieszać Boga w imieniu nas wszystkich. Chce,
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aby niemożliwe stało się możliwe: chce w naszym imieniu skorzystać ze spo
sobności, która niegdyś wymknęła się pierwszym przedstawicielom Kościoła, 
w tym samemu Piotrowi. Uwolniony od lęku przed kimkolwiek, z miłości do 
Chrystusa i do każdego w Chrystusie, niesie Go człowiekowi, niesie Go z tru
dem w swym słabym ciele; niesie Go i tym, którzy Go odrzucają. Ludzie zdają 
sobie z tego sprawę: „Oto nasz Papież, niestrudzony w swym wysiłku niesienia 
Chrystusa i przekraczania progu nadziei!”.

Jak udaje mu się dźwigać ten ciężar? Wszak nie bez powodu nazwano go 
już „proboszczem świata”, „proboszczem pięciu kontynentów”. Jak udaje mu 
się to czynić? Wielu zadaje sobie to pytanie. I znowu rację mają ci -  podkreśl
my -  którzy mówią: „On wie, Kogo trzyma; on wie, Kto go podtrzymuje”. 
Dostrzegłszy to właśnie, pewne kobiety z Lorenzago di Cadore wołały: „Piętro! 
Piętro! Resta eon noi” -  „Piotrze! Piotrze! Zostań z nami!”. Czują to dzieci, 
czytając z wyrazu twarzy swych matek; rozumieją to także ci, którzy mając 
chronić jego osobę, stają się bezbronni wobec entuzjazmu, jakby powtórnie 
słyszeli z oddali: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” (Mk 10,14). Poj
mują to szczególnie młodzi, którzy uważają, że on jeden ma prawo powiedzieć 
im, jak to uczynił w Toronto, że szczęście idzie w parze z Błogosławieństwami
i że właśnie po szczeblach drabiny Błogosławieństw winni iść wraz z Chrystu
sem, aż na sam krzyż12. Czy nie najgłębiej jednak czują to chorzy, gdy unieru
chomieni na swych wózkach wołają do swego wyniszczonego chorobą Papieża
i Brata: „Zostań z nami, Piotrze!”?

„On wie, Kogo trzyma; on wie, Kto go podtrzymuje”.
Św. Augustyn pisze: „Pondus meum amor meus” -  „Moja miłość to mój 

ciężar”, zaraz jednak dodaje: „eo feror, quocumque feror”13 -  „Mnie unosi 
ciężar, który dźwigam”. A w jego słowach słyszymy przecież słowa samego 
Chrystusa: „Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem 
cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem 
jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 11,29-30). Sądzę, że Jan 
Paweł II jest tego właśnie świadom: podtrzymuje mnie Ten, który po to mnie 
wybrał, abym Go niósł -  i zaniósł -  wszystkim. On sam niech mnie prowadzi!

Oto klucz pozwalający nam dotknąć tajemnicy tego pontyfikatu, a wcześniej 
jeszcze -  tajemnicy Biskupa, Następcy św. Stanisława, Kardynała z Krakowa, 
który -  głosząc rekolekcje w Watykanie -  chciał, by Papież dopędził ową 
szansę, szansę utraconą w Getsemani, szansę pocieszenia Chrystusa osamot
nionego przez najbliższych na progu Jego męki.

12 Por. J a n  Pa w e ł II, Błogosławieństwa Chrystusa drogą do szczęścia (Powitanie uczestni
ków Dnia Młodzieży, Toronto, 25 VII 2002), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 23(2002) nr 9, 
s. 48-50.

13 S. Aurelii Augustini Confessiones, XIII, 9, red. Car. Herm. Bruder, Lipsiae 1837, s. 262.
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Właśnie podjęcie próby odzyskania tej szansy przez Chrystusowego Na
miestnika sprawia, że rysy jego oblicza zdają się nam tak wyraziście utożsamiać 
z rysami oblicza samego Chrystusa. Tak oto też i te dwa oblicza razem: Paw
ła VI i Jana Pawła II, choć tak różne, zdają się promieniować dziś tym samym 
światłem -  światłem Oblicza z Getsemani.

*

Na zakończenie wsłuchajmy się w poruszające słowa wypowiedziane przez 
Jana Pawła II do młodych zgromadzonych w Toronto w roku 2002:

„Początek nowego tysiąclecia naznaczyły dwa wydarzenia o sprzecznej wy
mowie: pierwsze to napływ do Rzymu niezliczonej rzeszy pielgrzymów, przy
bywających z okazji Wielkiego Jubileuszu, by przejść przez Święte Drzwi, któ
rymi jest Chrystus, nasz Zbawiciel i Odkupiciel; drugie to straszliwy atak ter
rorystyczny na Nowy Jork -  swoista ikona świata, w którym najwyraźniej zwy
cięża wrogość i nienawiść. Nasuwa się dramatyczne pytanie: na jakim funda
mencie mamy budować nową epokę historyczną, która wyłania się z wielkich 
przemian XX wieku? [...] Wam Bóg powierza trudne, ale wzniosłe zadanie 
współpracowania z Nim przy budowaniu cywilizacji miłości. [...] Nie czekajcie, 
aż będziecie starsi, by wejść na drogę świętości! Świętość jest zawsze młoda, tak 
jak wieczna jest młodość Boga”14.

„Świętość jest zawsze młoda”.
Nie czekajmy, aż przybędzie nam lat, by wyruszyć na drogi czuwania 

z Chrystusem w Jego godzinie. Uczyńmy Jego godzinę -  naszą godziną dziś15.

14 J a n  P a w e ł  II, Bądtcie dla świata odblaskiem światła Chrystusa (Przemówienie podczas 
czuwania modlitewnego, Toronto, 27 VII 2002), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 23(2002) 
nr 9, s. 51n.

15 „I oto Kościół stale szuka owej wówczas utraconej godziny Ogrójca -  utraconej przez 
Piotra, Jakuba i Jana (por. Mk 14,33 i par.) -  aby uczynić zadość za tamto opuszczenie, za tamtą 
samotność Mistrza, która zwiększyła cierpienie Jego duszy. Tej godziny nie można już przywrócić 
w jej historycznej tożsamości. Jako taka należy ona do przeszłości, pozostaje na zawsze w wiecz
ności samego Boga. Jednakże już samo pragnienie jej odnalezienia stało się potrzebą serc, zwłasz
cza tych, które głęboko przeżywają tajemnicę Bożego Serca. I Pan Jezus pozwala nam niejako 
spotykać się z sobą wciąż w tej po ludzku już bezpowrotnej minionej godzinie -  i tak jak wówczas 
zaprasza nas, byśmy uczestniczyli w modlitwie Jego Serca przez wszystkie pokolenia: «Cogitationes 
Cordis Eius in generatione et generationem, ut eruat a morte animas eorum et alat eos in fame» 
(Ps 33 [32], 11.19). A  kiedy tak „z pokolenia na pokolenie” wchodzimy w zamysły Jego Serca, 
rośnie z tego, ponad wszelką ludzką słabością, mistyczna jedność Chrystusowego Ciała”.

„Chrystus przenosi na nas godzinę tej Wielkiej Próby, która nigdy nie przestaje być zarazem 
próbą Jego uczniów, udziałem Jego Kościoła”.

„Modlitwa w Ogrodzie Oliwnym wciąż trwa. Wobec każdej próby człowieka, wobec każdej 
próby Kościoła, trzeba nam wracać do Ogrójca, podejmować uczestnictwo w modlitwie samego
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„Świętość jest zawsze młoda”.
Chrystusowe wezwanie: „Wstańcie, chodźmy!” (Mt 26, 46) -  nie przemi

nęło, mimo niewykorzystanej szansy z G e t s e m a n i .  Albowiem Chrystus jest 
zawsze z nami, po wszystkie dni, aż do skończenia świata (por. Mt 28, 20). 

Dlatego dla nas -  „modlitwa w G e t s e m a n i  wciąż trwa”!
Wstańmy!

16 października 2003 roku

Chrystusa. Modlitwa ta, wedle ludzkich kryteriów, ludzkich sposobów myślenia, pozostała nie 
wysłuchana. A równocześnie: «Myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi droga- 
mi» (Iz 55, 8). I równocześnie ta sama Modlitwa w Ogrójcu jest początkiem wielkiego Spełnienia 
(por. J 19,30). Początkiem Czynu Odkupienia -  początkiem Dzieła, z którego pełnymi garściami 
wciąż czerpie człowiek i świat. W tym bowiem Dziele -  w Odkupieniu -  objawiło się i stale objawia, 
jak Bóg umiłował człowieka i świat (por. J 3,16). I tak -  modlitwa w Getsemani (por. Mt 26, 36
i par.) pozostaje wysłuchana” (Kard. W o j t y ł a ,  Znak sprzeciwu, s. 143n.).



BOŻY PIELGRZYM NA DROGACH DO CZŁOWIEKA





Kazimierz KRAJEWSKI

ETHOS PIELGRZYMA -  ETHOSEM ŚWIADKA PRAWDY

Człowiecze pielgrzymowanie ma charakter moralny. Dynamizm pielgrzymowa
nia spełnia się w dynamizmie moralnymi, polegającym na wezwaniu do wywią
zywania się z roli świadka i powiernika prawdy, do której człowiek mianuje się 
własnym aktem poznania. Pielgrzymowanie polega zatem na moralnym stawaniu 
się człowiekiem. Dynamizm moralny jest to najgłębszy dynamizm, który stanowi
o człowieku jako o osobie.

Pielgrzymowanie jest potocznie rozumiane jako nawiedzanie miejsc kultu 
religijnego. Często przybiera ono charakter okresowego wspólnotowego węd
rowania ku jakiemuś znanemu sanktuarium. Pielgrzym to ktoś, kto znalazł się 
w drodze właśnie z powodu zamiaru nawiedzenia miejsca świętego. Pielgrzym, 
wędrując, mija rozmaite miejsca, zanim dotrze do celu swojej wędrówki. Piel
grzymowanie ma zatem charakter czasowy i przestrzenny. Spełnia się na okreś
lonym odcinku drogi i w określonym czasie. Z tego powodu wydaje się, że 
pielgrzymowanie stanowi szczególnie trafną metaforę ludzkiego losu. Człowiek 
żyje bowiem w określonym czasie, przemierzając określoną drogę swojego 
życia; jak mówi potoczne określenie -  idzie przez życie. Życie ludzkie jawi 
się zatem jako pielgrzymowanie. Dlatego trafnie określono człowieka jako 
homo viator. Zmierzając do swego celu, człowiek spotyka na swej drodze róż
nych ludzi, rozmaite sytuacje, uczestniczy w wielu wydarzeniach, jest podmio
tem wielu różnorakich przeżyć. Człowiek, jako pielgrzym, w swoim życiu prze
mierza rozmaite miejsca, w sensie nie tylko fizycznym, ale przede wszystkim 
psychicznym i duchowym. Jaki jest najgłębszy sens pielgrzymowania człowieka 
przez ziemię? Oto pytanie, na które chciałbym w tych rozważaniach odpowie
dzieć.

FENOMENOLOGIA PIELGRZYMOWANIA

Człowiek uzyskuje samoświadomość jako pielgrzym w trakcie swego węd
rowania wśród rzeczy, miejsc i ludzi. Wędruję i wiem, że wędruję. Przemijam
i wiem, że przemijam. Człowiek odsłania się sobie samemu jako pielgrzym wraz 
z poznawaniem świata, w którym pielgrzymuje. Pielgrzymowanie człowieka 
dokonuje się zatem poprzez akty poznania, a właściwie p o p r z e z  współdoś- 
wiadczanie siebie i świata w ich nierozłączalnym iunctim. Oto macierzysta 
sytuacja człowieka-pielgrzyma. Człowiek jako pielgrzym to człowiek jako pod
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miot poznania. Dzięki aktowi poznania człowiek wyosabnia się w świecie, do
świadcza swojej -  jak powie Jan Paweł II -  samotności1, swego „inaczej” i „wy
żej” w stosunku do świata2. Aktowi poznania towarzyszy zdumienie światem, 
który nic o sobie nie wie i który „uświadamia się” w człowieku3. Człowiek 
wędruje przez świat, czyli w najgłębszym sensie pielgrzymuje, swoimi a k t a m i  
p o z n a n i a .  Istotą aktów poznania jest ujęcie prawdy. Dlatego istotą ludzkie
go pielgrzymowania jest p i e 1 g r z y m o w a n i e w p r a w d z i e  czy też wśród 
poznawanych prawd. Prawda jawi się nam jako transcendentna zarówno wobec 
aktu poznania, jak i w stosunku do podmiotu tego aktu4. Transcendencja 
prawdy jest podstawą zarówno obiektywizmu, jak i realizmu naszych aktów 
poznania. To dzięki transcendencji prawdy pielgrzymowanie jest realnym, a nie 
wirtualnym losem człowieka.

Istotą aktu poznania jest asercja, będąca nie tylko wyrazem zgodności aktu 
poznania z odpowiadającym mu przedmiotem, ale także wyrazem uznania 
przez podmiot tego, co przezeń poznawane. Podmiot, stwierdzając coś w sądzie, 
uznaje zarazem to, co stwierdza. Poznanie przedmiotu jest zarazem jego uzna
niem. Podmiot w akcie poznania angażuje się, niejako opowiada się po stronie 
poznawanej rzeczywistości jako jej świadek. Pielgrzym to przede wszystkim 
ś w i a d e k  p r a wd y .  Asercja, czyli przekonanie, że jest tak, jak informuje 
akt poznania, jest wyrazem elementarnej a p r o b a t y  podmiotu dla przed
miotu5. Synonimem „przekonania” jest „przeświadczenie”. W przeświadcze
niu zawiera się moment dawania przez podmiot świadectwa temu, o czym jest 
on przekonany. Dlatego przeświadczenie wzywa podmiot do świadectwa. Ten 
sam sens zawiera niemieckie słowo „Uberzeugen” (zeugen). Warto może 
zwrócić uwagę, że polskie słowo „doświadczenie” ma wspólny rdzeń ze „świad
czeniem”. Doświadczamy czegoś, aby o tym czymś świadczyć. Doświadczać, 
aby świadczyć! Pielgrzymowanie to doświadczanie po to, aby świadczyć o praw
dzie tego, co poznawane. Prawda zostaje „wystawiona” na nasze świadectwo. 
Dlatego „doświadczenie” w języku potocznym ma nie tylko sens epistemolo- 
giczny, znaczy ono także tyle, co „próba”. Poprzez asercję, czyli „tak” dla tego,

1 Por. J a n  P a w e ł  II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramental- 
ność małżeństwa, Libreria Editrice Vaticana, Citt& del Vaticano 1986, cz. 1, rozdz. 1, §2, „Zna
czenie pierwotnej samotności”, s. 23-32.

2 Por. T. S t y c z e ń  SDS, Problem człowieka problemem miłości, w: tenże, Wprowadzenie do 
etykiy Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1993, s. 151-153.

3 Por. B. Pasca l ,  Myśli, tłum.T. Żeleński-Boy, Pax, Warszawa 1968, s. 117n.
4 Por. J. S e i f e r t ,  Erkenntnis objektiver Wahrheit. Die Transzendenz des Menschen in der 

ErkenntniSy A. Pustet, Salzburg-Miinchen 1976, s. 83-85.
„Asercja tedy -  to nie tylko bierne stwierdzenie przez podmiot prawdy o stwierdzonym 

przedmiocie, lecz zarazem wyrażenie zaangażowania się poznającego podmiotu po stronie prawdy
o poznanym przedmiocie”. T. S t y cze  li, Etyka jako antropologia normatywna, „Roczniki Filozo
ficzne” 46-47(1997-1998) z. 2, s. 19.
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co stwierdzam swym aktem poznania, staję niejako po stronie tego, co stwier
dzam, utożsamiam się poznawczo z prawdą.

Człowiek, poznając i uznając prawdę, angażuje się w taki sposób, że nie 
może nie uznać tego, co własnym aktem poznania poznał jako rzeczywiście 
mające miejsce. Sam jako podmiot poznania uzależnia siebie od afirmowanej 
przez siebie prawdy. Fakt ten, czyli przeżycie spontanicznej aprobaty dla po
znanego przez podmiot obiektywnego stanu rzeczy, odsłania się z oczywistoś
cią dopiero przy próbie zaprzeczenia prawdzie. Życie ludzkie obfituje w tego 
rodzaju próby, w których jesteśmy zmuszeni do opowiedzenia się „za” czy 
„przeciw” poznanej i uznanej przez nas prawdzie. W próbach tych odkrywa
my, że dysponujemy mocą zaprzeczenia temu, co stwierdziliśmy, zdolnością 
wyboru skierowanego przeciwko sobie jako podmiotowi poznania. Odkrywa
my wówczas naszą wolność jako wewnętrznie związaną z naszym aktem po
znania. Próba zaprzeczenia prawdzie odsłania przed podmiotem normatywną 
moc prawdy wraz z prawdą o nim jako kimś zdolnym do jej zaprzeczenia bądź 
potwierdzenia aktem własnego wyboru. Próba zaprzeczenia prawdzie ujaw
nia, że prawda ma moc normatywną już na etapie poznania przez podmiot. 
Widzi on, że zaprzeczając prawdzie, zaprzeczyłby samemu sobie. Prawda od
słania się tu jako wartość samoistna, przyległa do tego oto konkretnego „ja” 
jako podmiotu poznania i podmiotu wyboru. Jest ona pierwszym dobrem 
człowieka, pierwszym jego affirmabile, tak jak pierwszym jego aktem jest 
akt jej poznania.

P r a w d a  jest zatem p i e r w s z y m  i p o d s t a w o w y m  d o b r e m  p i e l 
g r z y ma .  Prawda jako wartość wsobna rodzi powinność jej afirmacji, czyli jawi 
się pielgrzymowi jako jego pierwsza norma. Człowiek przez zaangażowanie 
w akcie poznania w to, co jest jego przedmiotem, zostaje „wciągnięty” w proces 
poznawania swojej wolności6. Człowiek, poznając jakąkolwiek prawdę, egzys
tencjalną czy esencjalną, wiąże się nią mocą prerefleksyjnej wolności, czyli 
zostaje spontanicznie zobligowany do jej respektowania. Owo uznanie prawdy 
oznacza współukonstytuowanie, wraz z wymiarem informatywnym aktu pozna
nia, jego wymiaru normatywnego, czyli wymiaru sui generis m o r a l n e g o .  
„Moralny” znaczy zatem źródłowo tyle, co „normatywny”. Oczywiście chodzi 
tu o normatywność kategoryczną. Tak oto konstytuuje się płaszczyzna moral
na, najściślej związana z płaszczyzną poznania. Uznanie prawdy przez podmiot 
w akcie poznania jest -  w tym sensie -  normotwórcze, jest pierwszym actus 
personae. Jest to działanie świadome i wolne, tyle, że na poziomie prereflek- 
syjnym (przeżywaniowym). Powinność afirmacji prawdy jawi się jako katego
ryczna (nie jest przedmiotem fakultatywnego uznania) i bezinteresowna (po

6 Wolność ma własne i sobie właściwe przyporządkowanie do prawdy. Por. K. W o j t y ł a ,  
Osoba i czyn, w: tenże. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Wydawnictwo Towarzystwa 
Naukowego KUL, Lublin 1994, s. 209.
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nad wszelkimi interesami, czyli pragnieniami podmiotu). To właśnie znaczy, że 
prawda jest affirmabile, czyli że jawi się ona jako normatywna moc dla pod-
miotu-pielgrzyma.

Doświadczenie prawdy ma podstawowe znaczenie dla konstytucji pielgrzy- 
ma-osoby7. Informacja o przedmiocie staje się, dzięki świadomości prereflek- 
syjnej, autoinformacją o podmiocie stwierdzającym dany stan rzeczy. Dostrze
gamy z oczywistością związek między przeżyciem prawdy przez nas poznanej 
a powinnością jej uznania. Nie wolno mi nie respektować prawdy przeze mnie 
poznanej! Poprzez asercję podmiot odkrywa nierozerwalne iunctim między 
respektem dla prawdy a autoinformacją. Normatywna moc prawdy przekłada 
się w podmiocie na autoimperatyw, mocą jego własnego aktu poznania. Do
świadczenie aktu poznania staje się wglądem w siebie: podmiot i przedmiot 
poznania to zarazem podmiot i przedmiot moralnego zobowiązania. Przeżycie 
prawdy staje u źródeł autokonstytucji pielgrzyma-osoby. Konstytucja osoby 
dokonuje się przez przeżywające samoodsłanianie. Przez owo samoodsłanianie 
osoba przechodzi od stanu przedrefleksyjnego istnienia jako osobowego bytu 
(suppositum personale) do statusu osobowej podmiotowości (ego personale)8. 
Człowiek rodzi się zatem jako osoba przez poznanie prawdy9. Wraz z konsty
tucją swej osobowej podmiotowości osoba odkrywa swą osobową g o d n o ś ć10. 
W akcie poznania prawdy jest nam zawsze współdany podmiot. Akt poznania 
jakiejkolwiek prawdy zewnętrznej jest zarazem -  jak widzimy -  aktem samo- 
poznania. Pielgrzym to ktoś, kto odkrywa siebie jako świadka prawdy, to zna
czy jako wezwanego przez prawdę do autotranscendencji w prawdzie. Pielgrzy
mowanie zatem to branie odpowiedzialności za prawdę, czyli powiernictwo 
prawdy. Atoli pielgrzym jest odpowiedzialny nie tylko za prawdę, ale także

7 Konstytucja ta, dokonująca się przez uświadomienie sobie samego siebie, zakłada konsty
tucję bytową, czyli zastaną i od nas samych niezależną, naszą strukturę metafizyczną.

8 „Są to dwa zupełnie różne wymiary: być podmiotem (suppositum) i przeżywać siebie jako 
podmiot; w tym drugim dopiero wymiarze dotykamy właściwej rzeczywistości ludzkiego «ja». [...] 
Można także powiedzieć, że ludzkie suppositum staje się ludzkim «ja» i objawia się jako takie sobie 
dzięki świadomości. Co jednak bynajmniej nie znaczy, że ludzkie «ja» jest sprowadzalne bez reszty 
do świadomości czy też do tzw. samoświadomości. Jest ono tylko konstytuowane za jej pośrednic
twem w suppositum humanum na gruncie całego bytowania (esse) i działania (operari), które temu 
suppositum jest właściwe. [...] Biorąc to wszystko pod uwagę, nie możemy jednakże nie przyznać, 
że człowiek jest podmiotem -  i to nawet poniekąd jest nim w pełni in actu -  dopiero wówczas, kiedy 
przeżywa siebie jako podmiot. A to właśnie zakłada świadomość”. K. W o j t y ł a, Osoba: podmiot
i wspólnota, w: tenże, Osoba i czyn..., s. 382n.

9 „Tak więc człowiek jest sobą poprzez prawdę. Stosunek do prawdy stanowi o człowieczeń
stwie, konstytuuje godność osoby”. Kard. K. W o j t y ł a ,  Znak sprzeciwu, Ćditions du Dialogue, 
Paris 1980, s. 115. Por. też: T. S t y c z e ń  SDS, Na początku była prawda. U genezy pojęcia osoby, 
„Ethos” 9(1996) nr 1-2(33-34), s. 15.

10 Godność stanowi centralną kategorię etyki personalistycznej. Na ten temat zob. np.: 
A. S z o s t e k  MIC, Rola pojęcia godności w etyce, w: tenże, Wokół godności, prawdy i miłości, 
Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1995, s. 42-63.
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za samego siebie jako świadka prawdy. Jest on odpowiedzialny nie tylko za 
prawdę, którą poznaje, ale przede wszystkim za pielgrzyma w sobie. T. Styczeń 
pisze: „Tak tedy staję tu oto jako realny byt-podmiot, powiernik i stróż stwier
dzonej przez siebie prawdy, również wobec samego siebie jako realnego bytu- 
-podmiotu jako przedmiotu dla siebie, który to podmiot-przedmiot zostaje 
odtąd -  w świetle odsłaniającej mi się prawdy o mnie jako podmiocie zdolnym
i wezwanym do samoprzekraczania siebie w kierunku poznawanej przez siebie 
prawdy -  nieodłącznie i absolutnie mej pieczy powierzony. Odkrywam sam 
siebie jako p o w i e r n i k  p o w i e r n i k a  p ra w d y ”11.

Pielgrzymowanie oznacza więc troskę pielgrzyma o siebie samego, troskę
o to, aby w owym wędrowaniu wywiązać się z roli świadka i powiernika praw
dy. W akcie samopoznania zatem podmiot identyfikuje swoją autotranscenden- 
cję z kategorycznym wezwaniem do odpowiedzialności za siebie. Pielgrzym to 
podmiot moralny, czyli ktoś odpowiedzialny za świadka prawdy w sobie sa
mym. W sprzęgnięciu aktu poznania przedmiotu i świadomości aktu poznania 
podmiot staje się, uno actu, nie tylko i nie tyle odpowiedzialny za prawdę, ale 
przede wszystkim za siebie jako powiernika tejże prawdy. Pielgrzym to powier
nik powiernika prawdy. Człowiek zostaje wezwany do dania świadectwa praw
dzie, do czynienia prawdy dla niej samej, czyli z miłości. Prawda wzywa czło
wieka do p r a w d o - c z y n n o ś c  i12. W doświadczeniu asercji podmiot pozna
nia staje wobec podmiotu wolności jako wezwany normatywną mocą poznanej 
przez siebie prawdy -  jako jej świadek i powiernik -  do jej wyboru i tym samym 
do potwierdzenia siebie. Autotranscendencja podmiotu polega na powinności 
respektowania prawdy swoją wolnością w akcie samowyboru. Samowybór ten 
jest równoznaczny z osobowym tworzeniem siebie, czyli z antropopraksją. Sa- 
mopoznanie, czyli antropo-logia, spełnia się w samowyborze, czyli antropo- 
-praksji13. Zauważmy, iż normatywna prawda o człowieku odsłania się w nie
rozłącznym związku z poznaniem świata. Ujawnia się wówczas cała podmioto- 
wo-transcendentno-osobowa struktura człowieka, stanowiąca tytuł jego szcze
gólnej „cenności”, czyli godności.

Doświadczenie własnej podmiotowości dokonuje się na tle stwierdzenia 
przez siebie przedmiotowości świata. Nie byłoby pielgrzyma, gdyby nie było 
świata, w którym on pielgrzymuje. W akcie wyboru prawdy osoba spełnia się 
realnie przez zachowanie swojej tożsamości, polegającej na jedności podmiotu 
poznania i podmiotu wyboru. Dlatego respekt dla prawdy jest respektem dla 
siebie, dla swojej podmiotowej struktury, innymi słowy, dla swojej osobowej 
godności. Wolność jako samozależność (wolność od) spełnia się w samouzależ-

11 T. S t y c z e ń  SDS, Dlaczego Bóg Chlebem? Etyka a teologia moralna. Między doświad
czeniem winy a Objawieniem Odkupiciela, „Ethos” 11(1998) nr 1-2(41-42), s. 35n.

12 Por. t e n ż e ,  Etyka jako antropologia normatywna, s. 37.
13 Por. t e n ż e ,  Dlaczego Bóg Chlebem?, s. 60.
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nianiu się od prawdy (wolność do)14. Warunkiem tego jest p o z n a n i e  nor
matywnej mocy prawdy i s a m o p o z n a n i e  prawdy o sobie jako kimś wez
wanym do jej wyboru. Osobowa wolność polega na poddaniu swego „mogę-nie 
muszę” swojemu „powinienem”. Tak oto osobowa podmiotowość, wolność
i poznana prawda sprzęgają się w jedno. T. Styczeń pisze: „Ocalić swą wolność, 
ocalić wierność wobec poznanej prawdy, ocalić samego siebie -  to jedno i to 
samo”15. Człowiek odkrywa -  przez asercję aktu poznania -  istotę swej osobo
wej podmiotowości, czyli istotę swojego pielgrzymiego losu. Polega on na 
w o l n o ś c i  w p r a w d z i e ,  lub raczej a u t o t r a n s c e n d e n c j i  w prawdzie, 
czyli na przekraczaniu siebie w stronę prawdy. Dzięki dystansowi -  przez 
prawdę -  pielgrzymujący podmiot zdobywa panowanie nad determinacjami 
płynącymi ze świata rzeczy, a także nad własną samowolą. Prawda jest gwa
rancją owej transcendencji osoby, która jest niczym jej drugie imię16.

Doświadczenie normatywnej mocy prawdy przesądza o ukonstytuowaniu 
podmiotu jako świadka prawdy i odpowiedzialnego za prawdę jej powiernika. 
Z kolei doświadczenie siebie, jako wezwanego (wyzwanego) do wyboru praw
dy, określa podmiot jako kogoś odpowiedzialnego za samego siebie, czyli po
wiernika powiernika prawdy. W doświadczeniu asercji, jej wymiaru poziomego
i pionowego, konstytuuje się podmiot m o r a l n y ,  czyli ktoś odpowiedzialny za 
siebie w świetle poznanej prawdy. Odkrycie tej dynamicznej struktury jest 
odkryciem osobowej struktury człowieka, wyznaczającej jego szczególną pozy
cję w świecie bytów, zwanej właśnie godnością17. Można powiedzieć, że dyna
mika konstytucji osoby rozpoczyna się od przeżycia asercji aktu poznania, 
a kończy się na samospełnianiu w wyborze prawdy.

14 „Sumienie ujawnia też tkwiącą w wolności człowieka zależność od prawdy. Zależność ta [...] 
jest podstawą samo-zależności osoby, czyli wolności w jej zasadniczym znaczeniu -  wolności jako 
autodeterminacji. Wraz z tym jest ona także podstawą transcendencji osoby w czynie. Transcen
dencja osoby w czynie to nie tylko samo-zależność, zależność od własnego «ja». Wchodzi w nią 
równocześnie moment zależności od prawdy i moment ten ostatecznie kształtuje wolność. (...) 
Osobie ludzkiej przysługuje wolność niejako czysta niezależność, ale jako samo-zależność, w której 
zawiera się zależność od prawdy”. W o j t y ł a ,  Osoba i czyn, s. 198.

15 T. S t y c z e ń  SDS, Wolność w prawdzie, Fundacja Jana Pawła II, Rzym 1988, s. 13; 
por. t e n ż e ,  Wprowadzenie do etyki, s. 83-95.

16 „Zależność od [...] prawdy konstytuuje osobę w jej transcendencji; transcendencja wolności 
przechodzi w transcendencję moralności”. W o j t y ł a ,  Osoba i czyn, s. 199.

17 Godność jest wartością, a wartości są „czymś do zobaczenia”. Wymagają widzenia, dojrze
nia. A. Szostek MIC podkreśla, że owo d o j r z e n i e  wymaga d o j r z a ł o ś c i  „Dojrzałym staje się 
człowiek przez to, że więcej widzi, że dostrzega coś, co przedtem uchodziło jego uwagi. Czy nie tak 
się właśnie mają sprawy z dojrzewaniem moralnym, z dostrzeżeniem dobra, jakie stanowi ludzka 
osoba”? A. S z o s t e k  MIC, Pogadanki z etyki, Biblioteka „Niedzieli”, Częstochowa 1994, s. 87. 
Dostrzeżenie godności nie polega wyłącznie na czysto poznawczym ujęciu, lecz na -  wyznaczonym 
przez to ujęcie -  postępowaniu. Por. tamże, s. 92. Tradycja klasyczna wiązała wyjątkową pozycję 
człowieka w świecie z jego doskonałością. Św. Tomasz określił osobę jako „id quod est perfectissi- 
mum in tota natura”. Św. T o m a s z  z A k w i n u ,  Summa theologiae, I, q. 29, a. 3.
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Przeżycie prawdy, w którym ludzki byt staje się persona in actu, jest przy
porządkowane prawdoczynności (samostanowieniu), będącej kresem stawania 
się osoby przez moralność. Przez pielgrzymowanie-poznawanie prawdy czło
wiek zostaje zobligowany do jej wyboru, czyli do dania jej świadectwa. W ten 
sposób pielgrzym jest zawsze, przez akt poznania, w matni dobra i zła18. Dla
tego człowiecze pielgrzymowanie ma charakter m o r a l n y .  Dynamizm piel
grzymowania spełnia się w dynamizmie moralnym, polegającym na wezwaniu 
do wywiązywania się z roli świadka i powiernika prawdy, do której człowiek 
mianuje się własnym aktem poznania. Pielgrzymowanie polega zatem na mo
ralnym stawaniu się człowiekiem. Dynamizm moralny jest to najgłębszy dyna
mizm, który stanowi o człowieku jako o osobie19. Podmiot zostaje wezwany do 
wyboru prawdy, do prawdo-czynności, poprzez którą dokona się samowybór, 
czyli moralne tworzenie siebie. Struktura pielgrzymowania polega na przecho
dzeniu od antropo-logii (samopoznanie) do antropo-praksji (samowybór).

Człowiek zostaje wezwany do samostanowienia o sobie przez wybór praw
dy o sobie. Właśnie w samostanowieniu podmiot staje się przedmiotem zada
nym sobie dla spełnienia samego siebie. Dynamizm samostanowienia stanowi 
w samospełnieniu kres konstytucji wolności, mającej swój początek w uznaniu 
prawdy sądowej. Jest to dojrzała postać wolności osoby-pielgrzyma, ostateczny 
wyraz jego transcendencji. W samostanowieniu ludzka wolność okazuje się 
władzą decydowania o sobie. Akt woli jako odpowiedź osoby na wartość 
(prawdę o dobru) jest właśnie aktem samostanowienia, które jest z kolei wy
borem siebie jako kogoś odpowiedzialnego za prawdę o sobie jako osobie.

Godny podkreślenia tutaj jest fakt, że wola pierwotnie jest właściwością, 
a wtórnie władzą osoby20. Wolność okazuje się sposobem, w jaki osoba decy
duje o sobie. Samostanowienie jest tym dla osoby, czym substancja dla bytu. 
Osoba sama -  przez samostanowienie -  dokonuje swego uprzedmiotowienia, 
niejako swojej substanęjalizaqi poprzez „samo-uwsobnienie”. Jeśli pielgrzy
mowanie to przemijanie, to samostanowienie wnosi w nie moment trwania. 
Osoba, dzięki osadzającemu się w niej dobru moralnemu, nie przemija. Moc 
osoby płynie z samostanowienia o sobie w świetle poznanej przez nią prawdy. 
Wśród zmiennych kolei losu pielgrzym wezwany jest do wyboru prawdy o so
bie. Wybór ten jest równoznaczny ze spełnieniem siebie.

Człowiek spełnia się przez miłość prawdy. Miłość prawdy implikuje powin
ność miłowania siebie jako jej powiernika. Troska o swe spełnienie to troska
o powiernika powiernika prawdy. Od strony strukturalnej więzi odsłaniającej

18 Por. T. S t y c z e ń, Sumienie: iródło wolności czy zniewolenia?, w: tenże, W drodze do etyki, 
Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1984, s. 247.

19 Por. A. P ó ł t a w s k i ,  Epistemologiczne podstawy filozofii Karola Wojtyły, w: tenże, Rea
lizm fenomenologii Husserl -  Ingarden -  Stein -  Wojtyła: odczyty i rozprawy, Wydawnictwo 
Rolewski, Toruri 2000, s. 312.

20 Por. W o j t y ł a ,  Osoba i czyn, s. 166n.
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się w akcie poznania spełnienie jest zachowaniem dynamicznej tożsamości 
podmiotu, czyli zgodności wolności i prawdy (autotranscendencja w prawdzie). 
Osoba zachowuje swoją tożsamość przez respekt dla prawdy o dobru, szcze
gólnie prawdy o drugim człowieku. Jest to podstawowa prawda, którą piel
grzym odkrywa na swojej drodze. Dlatego samospełnienie jest niemożliwe 
bez miłości drugiego człowieka jako drugiego „ja”, czyli drugiego powiernika 
powiernika prawdy. Spełnienie siebie dokonuje się przez wyjście z siebie ku 
drugiemu, przez zapomnienie o sobie21.

Człowiek powinien zabiegać o swoje spełnienie, czyli o swoje szczęście. 
Troska o swoją godność to personalistyczny synonim szczęścia. Pełnię swego 
spełnienia na tej ziemi osiąga człowiek w darze z siebie dla drugiej osoby. Już 
respekt dla prawdy jest swoistym jej oddaniem się. „Prawo daru” wpisane 
w osobową podmiotowość to nic innego jak autotranscendencja w prawdzie. 
Autoteleologia człowieka spełnia się w przekraczaniu i przerastaniu siebie ku 
innym, aż do daru z siebie. Pielgrzym spełnia się, gdy daruje siebie drugiemu 
pielgrzymowi.

METAFIZYKA I TEOLOGIA PIELGRZYMOWANIA

Do świadomości pielgrzyma należy świadomość przygodności metafizycz
nej -  dostrzeżenie, że byt, który nie istnieje sam z siebie, domaga się, w imię 
zasady racji ostatecznej, proporcjonalnej dlań przyczyny jego istnienia. Przy
czyną tą jest Absolut Istnienia i Miłości22. Istnienie bytu, a w sposób szczególny 
istnienie człowieka, jest darem szczodrości stwórczej Absolutu. Przygodność 
nie niweczy godności, lecz odsłania jej ostateczne źródło. Od strony bytu tylko 
Absolut tłumaczy jego istnienie; od strony Absolutu tylko szczodrość uspra
wiedliwia zaistnienie bytu. Poznanie metafizyczne pozwala odkryć Stwórcę 
człowieka. Odkrycie tego faktu stawia podmiot wobec powinności afirmowania 
Boga dla Niego Samego. Okazuje się więc, że pielgrzym to ktoś, kto pielgrzy
muje „w Bogu” i ku Bogu. Owo pielgrzymowanie wyraża się w wielbieniu Boga
i w dziękczynieniu Mu za obdarowanie istnieniem. Jan Paweł II w swoich 
tekstach często przywołuje powiedzenie św. Ireneusza z Lyonu: „Gloria Dei 
homo vivens”23. Człowiek, odkrywając Boga mocą swojej filozoficznej mąd
rości, osiąga swe spełnienie w akcie kultu, czyli oddawania Bogu chwały i dzięk
czynienia Mu za dar stworzenia. Bóg jako racja istnienia osoby jawi się zatem 
jako ostateczny sens ludzkiego pielgrzymowania. Osoba okazuje się teofanią,

21 Zob. S t y c z e ń  SDS, Problem człowieka problemem miłości, s.145-162.
22 Por. t e n ż e ,  Etyka niezależna?, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1980, s. 81.
23 I r e n e u s z  z Ly o n u ,  Adversus haereses, Lib. 4, 20, 7. Por. np. J a n  P a w e ł  II, Ency

klika Evangelium vitae, nr 34.
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to znaczy miejscem objawienia się osobowego Absolutu. Odnosząc się bezpo
średnio do człowieka, pośrednio odnosimy się do Jego Stwórcy. Afirmując 
osobę ludzką, afirmujemy Boga. Dlatego moralny charakter pielgrzymowania 
okazuje się zarazem pielgrzymowaniem religijnym.

Pielgrzymowanie człowieka ma charakter czasowy, czyli dziejowy. Przemi
janie jest wyrazem dziejowego charakteru ludzkiego losu. To właśnie dzieje są 
kontekstem odkrywania przez człowieka sensu jego bytowania-pielgrzymowa- 
nia. Gdzie spotykają się dzieje każdego człowieka i sens jego bytowania? W po
szukiwaniu odpowiedzi na to pytanie oddajmy głos Janowi Pawłowi II. W książ
ce Przekroczyć próg nadziei Papież wypowie zdumiewającą swoją głębią myśl: 
„Historia zbawienia podejmuje nie tyle problem samych dziejów człowieka, ile 
p r o b l e m  s e n s u  j e g o  b y t o w a n i a .  Jest ona więc h i s t o r i ą  i zarazem 
m e t a f i z y k  ą”24. A zatem miejscem owego spotkania jest historia zbawienia. 
Prawda odkrywana przez człowieka-podmiot poznania zostaje zadana człowie- 
kowi-podmiotowi wyboru, przechodząc tym samym z płaszczyzny poznania 
(metafizyka) na płaszczyznę dziejów (historia). Losem człowieka-pielgrzyma 
jest przemiana sensu w wydarzenie (dzieje)25. Istotą tej przemiany jest -  jak 
wiemy -  świadectwo prawdzie, czyli moralne stawanie się osoby. W dziejach 
staje przed człowiekiem alternatywa samospełnienia bądź autodestrukcji. Za
leży to od tego, czy podmiot „metafizyczną prawdę swego bycia przełoży akta
mi swego poznania i wolności na swe dzieło, czy prawdę metafizyczną swego 
osobowego bytu uczyni do końca prawdą swych osobowych i osobistych dzie
jów”26. Osoba jednak spełnia się nie tylko w obliczu siebie i drugich osób, ale 
także w obliczu Boga-Stwórcy. I także w obliczu Boga-Pana historii. Owo 
postawienie siebie wobec Pana dziejów dokonuje się przez moment zawierze
nia, zaufania (S)słowu. W ten sposób człowiek umieszcza się w przestrzeni 
dziejowego spotkania z Bogiem, czyli właśnie w historii zbawienia. Jest ona -  
jak pisze Jan Paweł II -  „najbardziej i n t e g r a l n ą  t e o l o g i ą  -  teologią 
wszystkich spotkań pomiędzy Bogiem i światem”27. Historia zbawienia jest tą 
przestrzenią, w której człowiek może odnaleźć ostateczny sens swego bytowa- 
nia-pielgrzymowania. Sens ten odsłania się w spotkaniu ze zbawiającym Bo
giem: w Jego Słowie, w modlitwie i w sakramencie.

W spotkaniu ze Słowem Bożym człowiek zostaje wezwany do wiary w mąd
rość i moc Bożą. Słowo Boże odsłania historię jako rzeczywistość, w której Bóg 
mówi do człowieka, czyli właśnie jako historię zbawienia. Nasze życie to nie

24 J a n  P a w e ł  II, Przekroczyć próg nadziei, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1993, s. 63.
25 „Sam podmiot -  na swą własną odpowiedzialność: za siebie i przed sobą -  będzie pisał swe 

własne dzieje swymi czynami: wolnymi wyborami. On sam zdecyduje o kształcie swych dziejów 
przez kształt swych «dzieł», czyli czynów”. S t y c z e ń  SDS, Problem człowieka problemem miłości, 
s. 156.

26 Tamże.
27 J a n  P a w e ł  II, Przekroczyć próg nadziei, s. 63.
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przypadkowy zbiór zdarzeń czy sytuacji, ale miejsce zbawczego dialogu z Bo
giem. Wydarzenia, które nas spotykają, zostają naświetlone przez wydarzenia 
zbawcze. W wydarzeniach tych znajdujemy odpowiedź na podstawowe pytania 
naszej egzystencji. Cierpienie na przykład, przyjęte w łączności z Krzyżem 
Chrystusa, odsłania swój zbawczy sens28. Źródłem sensu, w perspektywie dzie
jowego dialogu z Bogiem, nie jest byt rozumiany jako samoistniejąca rzeczy
wistość, ale z d a r z e n i e  zbawcze. Jest ono zarazem słowem-sensem skiero
wanym do człowieka. Przyjęcie tego sensu rozjaśnia los człowieka-pielgrzyma.

W modlitwie osoba wchodzi w osobistą relację z Bogiem. Relacje osobowe 
są podstawowym wymiarem ludzkiego bytowania, wymiarem, w którym speł
nia się ludzka osoba. W modlitwie osoba powierza się Boskiemu „TY” jako 
swemu Ojcu. W niej człowiek odpowiada miłością na Miłość. Modlitwa jest 
manifestacją transcendencji człowieka-pielgrzyma w stosunku do całego wi
dzialnego świata.

W sakramencie natomiast uobecnia się moc działającego Boga. Uczestni
cząc w sakramencie, człowiek uczestniczy w mocy udzielającego się Boga. 
Wśród sakramentów podstawowym jest E u c h a r y s t i a .  Jest ona uobecnie
niem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Eucharystia stoi w centrum his
torii zbawienia. W niej uobecnia się prawda o zbawieniu człowieka przez 
śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Dlatego jest ona w dziejach pełnią sensu. 
Tym sensem jest Osobowa Miłość -  Jezus Chrystus oddający za nas życie. 
W Eucharystii Chrystus obdarza nas taką miłością. Eucharystia odsłania, że 
człowiek spełnia się w miłości jako całkowitym darze z siebie. Jest też ona 
wydarzeniem -  uobecnieniem przejścia Chrystusa, „Boskiego Wędrowca”29, 
ze śmierci do życia. Dlatego Eucharystia jest syntezą sensu i dziejów. W niej 
jako centralnym wydarzeniu historii zbawienia spełnia się wspomniana przez 
Jana Pawła II jedność metafizyki i historii. W Eucharystii dopełnia się sens 
pielgrzymowania człowieka na ziemi. „W pokornym znaku chleba i wina, prze
mienionych w Jego Ciało i Jego Krew, Chrystus wędruje razem z nami, jako 
nasza moc i nasz wiatyk, i czyni nas świadkami nadziei dla wszystkich”30. 
Człowiek nigdy nie wędruje przez życie sam. Zawsze jest z nim „Boski Węd
rowiec”. W E u c h a r y s t i i  J e z u s  C h r y s t u s  s t a j e  s i ę  c h l e b e m  
c z ł o w i e k a - p i e l g r z y m a .

Por. t e n ż e ,  List apostolski Salvifici doloris, nr 26-27
T e n ż e ,  Encyklika Ecclesia de Eucharistia, nr 59.

30 Tamże, nr 62.
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PAPIEŻ -  PIELGRZYM

Jan Paweł 11 przeżywa swoje pielgrzymowanie równocześnie na dwóch pozio
mach: partykularnym i uniwersalnym. Związany jest z Kalwariąj Krakowem
i Częstochowąy ale równocześnie w pełni czuje się Pasterzem Kościoła uniwersal
nego, czyli katolickiego. Katolickość jego Urzędu Pasterskiego polega między 
innymi na tym, by widząc ogół|  nie pomijać najmniejszej cząstki Kościoła, a mi
łując najmniejszy Kościół partykularny, myśleć o tymj który jest powszechny.

Papież Jan Paweł II nie tylko pielgrzymuje, ma on również głęboką świa
domość znaczenia faktu swojego pielgrzymowania. Wystarczy zatrzymać się 
nad jego wypowiedzią po zakończeniu podróży apostolskiej do Chorwacji -  
już setnej podróży zagranicznej: „We wszystkich tych podróżach czułem się 
pielgrzymem odwiedzającym to szczególne sanktuarium, jakim jest Jego 
[Chrystusa] lud. W sanktuarium tym mogłem kontemplować oblicze Chrystusa 
raz zniekształcone na krzyżu, kiedy indziej błyszczące światłem jak poranek 
Wielkanocy”1. Pielgrzymowanie to uważa Papież za formę sprawowania urzę
du Piotrowego. Jan Paweł II przyznał, że już w dniu wyboru na Biskupa Rzy
mu, 16 października 1978 roku, uświadomił sobie na nowo, ze szczególną mocą
i przynagleniem, polecenie Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu” (Mk 15,16). Poczuł się wówczas w obowiązku naśla
dować apostoła Piotra, który „odwiedzał wszystkich” (Dz 9,32), aby umacniać 
żywotność Kościoła w wierności Słowu i w służbie prawdzie. Jan Paweł II 
podkreślił, że podczas wszystkich podróży apostolskich czuł się pielgrzymem 
„do tego szczególnego sanktuarium, jakim jest lud Boży”2.

To wyznanie Ojca Świętego domaga się refleksji. W tym krótkim stwier
dzeniu zawierają się bardzo ważne elementy: po pierwsze, osobiste świadectwo 
Papieża -  „czuł się pielgrzymem”; po drugie, wskazanie na cel pielgrzymowa
nia -  nawiedzenie „sanktuarium, którym jest Lud Boży”; po trzecie, świado
mość Chrystusowego nakazu głoszenia Ewangelii wszystkim narodom, a nawet 
wszelkiemu stworzeniu, i po czwarte, zapatrzenie się we wzór św. Piotra i wy
nikająca z tego interpretacja „sprawowania urzędu Piotrowego”. Zasygnalizo
wana w ten sposób problematyka może stanowić przedmiot poważnego trak
tatu teologicznego. Nie rozwijając szeroko całego tematu, skupimy się na jego 
wybranych aspektach.

1 Cyt. za: Wędrowny pontyfikat, red. KAI, „Nasz Dziennik” z 14-15 VI 2003, s. 8.
2 Tamże.
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WYMIAR OSOBISTY

Jan Paweł II sam określa siebie mianem pielgrzyma i sam daje świadectwo 
pielgrzymowania. W sposób wzruszający mówi o swoim pielgrzymowaniu do 
Kalwarii Zebrzydowskiej, do której przybywał wiele razy. „Najczęściej przy
bywałem tutaj sam, tak żeby nikt nie wiedział, nawet kustosz klasztoru”3 -  
i stąd biegła do Boga jego wielka, gorąca modlitwa. Po latach w tym samym 
świętym miejscu powie: „Przybywam dziś do tego sanktuarium jako piel
grzym, tak jak przychodziłem tu jako dziecko i w wieku młodzieńczym. Staję 
przed obliczem kalwaryjskiej Madonny, jak wówczas, gdy przyjeżdżałem tu 
jako biskup z Krakowa, aby zawierzyć jej sprawy archidiecezji i tych, których 
Bóg powierzył mojej pasterskiej pieczy. Przychodzę tu i jak wtedy mówię: 
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia!”4. Podczas audiencji generalnej, wspo
minając swoje odwiedziny w Polsce, powiedział: „Moje pielgrzymowanie za
prowadziło mnie następnie do Kalwarii Zebrzydowskiej [...]. Z miejscem tym 
związany jestem od dzieciństwa”5. Papież jest więc pielgrzymem niejako z uro
dzenia, od dzieciństwa, i jako Biskup Rzymu nie zmienił swojego sposobu 
życia. Posługiwanie papieskie widzi właśnie jako kontynuację kalwaryjskiego 
pielgrzymowania.

W Krakowie po beatyfikacji Anieli Salawy przypomniał słowa jej modlitwy: 
„Panie! Żyję, bo każesz, umrę, kiedy chcesz, zbaw mnie, bo możesz”6 i dodał: 
„Może właśnie te słowa dziś powinny być tu wypowiedziane, w tym roku, 
w którym Papież przybył, aby swoim rodakom w Krakowie podziękować za 
biały marsz sprzed dziesięciu lat. Jest tutaj wśród koncelebrujących biskup 
z Fatimy. Tak się nad tym zatrzymałem, gdyż wtedy o dziesięć lat Opatrzność 
Boża, Matka Chrystusowa swoim wstawiennictwem przedłużyła te moje dróżki 
kalwaryjskie, a dzisiaj jestem tu Ktoś inny powiedziałby: „przedłużyła 
moje życie”; Papież powiedział: „przedłużyła moje dróżki kalwaryjskie”. Piel
grzymowanie jest dla niego istotą życia.

3 J a n  P a w e ł  II, Tajemnica zjednoczenia Matki z Synem (Przemówienie w Kalwarii Ze
brzydowskiej, 7 V I 1979), w: tenże, Nauczanie papieskie, t. 2 (1979), cz. 1, red. E. Weron SAC, 
A. Jaroch SAC, Pallottinum, Poznań 1990, s. 678.

4 T e n ż e ,  Matka Miłosierdzia czuwa nad nami (Homilia podczas Mszy św. z okazji 400-lecia 
sanktuarium, Kalwaria Zebrzydowska, 19 VIII 2002), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 
23(2002) nr 9, s. 30.

5 T e n ż e ,  Myślą obejmowałem całą Polskę (Katecheza wygłoszona podczas audiencji gene
ralnej po podróży do Polski, Castel Gandolfo, 21 VIII 2002), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 
23(2002) nr 9, s. 5.

T e n ż e ,  Przeszłość wskazuje drogę ku przyszłości (Przemówienie przed końcowym błogo
sławieństwem podczas Mszy św. beatyfikacyjnej sługi Bożej Anieli Salawy, Kraków, 13 V III1991), 
„L’Osservatore Romano” wyd. poi. 12(1991) nr 8, s. 9.

7 Tamże.
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Jan Paweł II przeżywa swoje pielgrzymowanie równocześnie na dwóch 
poziomach: partykularnym i uniwersalnym. Związany jest z Kalwarią, Krako
wem i Częstochową, ale równocześnie w pełni czuje się Pasterzem Kościoła 
uniwersalnego, czyli katolickiego. Katolickość jego Urzędu Pasterskiego pole
ga między innymi na tym, by widząc ogół, nie pomijać najmniejszej cząstki 
Kościoła, a miłując najmniejszy Kościół partykularny, myśleć o tym, który jest 
powszechny. Mówi: „poprzez Rzym myślę o całym Kościele powszechnym. 
Wszędzie gdzie on jest, na wszystkich kontynentach, w różnych krajach świata. 
Wszędzie gdzie mogę, nawiedzam ten Kościół powszechny poprzez różne Koś
cioły lokalne żyjące w poszczególnych krajach i na różnych kontynentach. 
Stałem się takim wędrującym pasterzem, wędrującym Papieżem i w ten sposób 
pragnę służyć Kościołowi powszechnemu i Kościołowi w różnych krajach świa
ta, wśród różnych ludów i narodów, tak jak mnie na to stać”8. Wspominając zaś 
swoją wizytę w Azerbejdżanie, stwierdza: „Podczas Mszy św. w Baku w szcze
gólny sposób odczułem, że również w Azerbejdżanie bije serce jednego, świę
tego, powszechnego i apostolskiego Kościoła”9.

Przyjęcie odpowiedzialności za cały Kościół nie oziębia ani nie osłabia tych 
serdecznych więzi, które łączą Jana Pawła II z Ojczyzną, zawsze tak drogą, jak 
dom rodzinny. Zdumiewające jest, jak wiele serdecznego ciepła wkłada Papież 
we wszystkie swoje wypowiedzi skierowane do Ojczyzny i „wszystkiego, co 
Polskę stanowi”10: „Oto znowu staję pośród was jako pielgrzym, drodzy bracia 
i siostry, synowie i córki naszej wspólnej Ojczyzny. Jest to już szósta podróż 
Papieża Polaka do ojczystej ziemi. Za każdym razem jednak niezmiennie ogar
nia mnie głębokie wzruszenie. Każdy powrót do Polski to tak jak powrót pod 
znajomą strzechę domu rodzinnego, gdzie każdy najdrobniejszy przedmiot 
przypomina nam wiele, przypomina nam to, co sercu jest najbliższe, najdroższe 
[§.]. W tym momencie obejmuję myślą i sercem całą moją Ojczyznę i wszystkich 
rodaków bez wyjątku”11.

Stosunek Papieża do Ojczyzny, celu jego pielgrzymek, jest stosunkiem syna 
do Matki. W Kielcach przypomniał: „dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ 
to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja Matka, ta Ojczyzna! To są moi

8 T e n ż e ,  Niech jasnogórskie sanktuarium dopomoże Papieżowi w trosce o Kościół i Lud 
Boży (Przemówienie pożegnalne na Jasnej Górze, Częstochowa, 13 VI 1987), „L’Osservatore 
Romano” wyd. poi. 8(1987) nr specjalny, s. 72.

T e n ż e ,  W różnorodności tradycji i jedności tej samej wiary (Przemówienie podczas au
diencji generalnej po podróży do Azerbejdżanu i Bułgarii, Watykan, 29 V 2002), „L’Osservatore 
Romano” wyd. poi. 23(2002) nr 7-8, s. 11.

10 S. kard. W y s z y ń s k i ,  Z  Milenijnego Aktu Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Maryi 
Matki Kościoła, w: tenże, Jedna jest Polska, Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
„Soli Deo”, Warszawa 2000, s. 12.

11 J a n  P a w e ł  II, Staję pośród was jako pielgrzym (Przemówienie powitalne na lotnisku, 
Wrocław, 31 V 1997), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 18(1997) nr 7, s. 4.
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bracia i siostry!”12. W czasie swojej drugiej pielgrzymki powiedział: „Przyby
wam do Ojczyzny. Pierwszym słowem, wypowiedzianym w milczeniu i na klęcz
kach, był pocałunek tej ziemi: ojczystej ziemi. Idąc za wzorem Pawła VI, czynię 
tak na początku każdej wizyty duszpasterskiej, przez cześć dla samego Stwórcy, 
oraz dla synów i córek ziemi, do której przybywam. Pocałunek złożony na ziemi 
polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony 
na rękach matki -  albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską”13.

WYMIAR UNIWERSALNY

Nie tylko Papież jest w drodze, każdy człowiek jest w drodze. Chrystus jest 
w drodze i jest zarazem Drogą. Uroczystość ku czci św. Stanisława w roku 1979 
wprowadził Jan Paweł II w kontekst „wielkiej tajemnicy dziejów ludzkości” 4, 
którą jest Chrystus przychodzący do narodów poprzez Ewangelię; Chrystus, 
który rozesławszy Apostołów na cały świat, zapewnił ich: „A oto Ja jestem 
z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). Właśnie 
światło tej Tajemnicy pozwala zrozumieć właściwy kierunek historii. „Człowiek 
bowiem każdy idzie przed siebie. Podąża ku przyszłości. I narody idą przed 
siebie. I ludzkość cała. Iść przed siebie -  to znaczy nie tylko ulegać wymogom 
czasu, pozostawiając stale za sobą przeszłość: dzień wczorajszy, rok, lata, stu
lecia... Iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu”1 . Właśnie Chrzest 
święty otwiera przed człowiekiem tę perspektywę celu, którą jest życie wieczne. 
Cel, do którego dąży człowiek, nie zawiera się w ramach świata doczesnego. 
„«Przemija postać świata» -  więc musimy znaleźć się w «świecie Boga», ażeby 
dosięgnąć celu, ażeby dojść do pełni życia i powołania człowieka. Chrystus 
ukazał tę drogę”16. Każdy pielgrzymi krok Papieża wyznaczony jest świado
mością tego celu: znaleźć się w „świecie Boga”.

Pielgrzymuje cała ludzkość. Szczególnym podmiotem pielgrzymowania jest 
naród ochrzczony. „Czyż moja pielgrzymka do Ojczyzny w roku, w którym 
Kościół w Polsce obchodzi dziewięćsetną rocznicę śmierci św. Stanisława, nie 
jest zarazem jakimś szczególnym znakiem naszego polskiego pielgrzymowania

12 T e n ż e ,  Czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie? (Homilia 
podczas Mszy św. na lotnisku w Masłowie, Kielce, 3 V I1991), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 
12(1991) nr 5, s. 33.

13 T e n ż e ,  Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja (Przemówienie powitalne na lotnisku Okę
cie, Warszawa, 16 VI 1983), „L*Osservatore Romano” wyd. poi. 4(1983) nr specjalny, s. 4.

14 T e n ż e ,  Światło roku jubileuszowego na sakrament bierzmowania (Homilia podczas Mszy 
św. ku czci św. Stanisława, Błonia krakowskie, 10 VI 1979), w: tenże, Nauczanie papieskie, 
t. 2 (1979), cz. 1, s. 708.

15 Tamże, s. 708n.
16 Tamże, s. 709.
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poprzez dzieje Kościoła -  nie tylko po szlakach naszej Ojczyzny, ale zarazem 
Europy i świata?”17. Także i to pielgrzymowanie ma swoje zakorzenienie 
w Ewangelii, w nakazie głoszenia Dobrej Nowiny i dawania świadectwa tajem
nicy Chrystusa oraz w wydarzeniu Wieczernika, w którym zrodził się Kościół 
posłany na cały świat.

W tajemnicy Chrztu zrodziły się także narody, zrodził się naród polski. 
Narodziny Kościoła są punktem centralnym historii. „W Apostołach, którzy 
otrzymują Ducha Świętego w dzień Zielonych Świąt, są już niejako duchowo 
obecni wszyscy ich następcy, wszyscy biskupi, również ci, którym od tysiąca lat 
wypadło głosić Ewangelię na ziemi polskiej. Również ten Stanisław ze Szcze
panowa, który swoje posłannictwo na stolicy krakowskiej okupił krwią przed 
dziewięciu wiekami. I są w tych Apostołach i wokół nich -  w dniu Zesłania 
Ducha Świętego -  zgromadzeni nie tylko przedstawiciele tych ludów i tych 
języków, których wymienia księga Dziejów Apostolskich. Są wokół nich już 
wówczas zgromadzone różne ludy i narody, które przyjdą do Kościoła poprzez 
światło Ewangelii i moc Ducha Świętego w różnych epokach, w różnych stu
leciach”18.

W tym właśnie kontekście padło ważne zdanie, które często powracało 
w komentarzach: „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa”19. Wskazuje ono na 
wydarzenie o istotnym znaczeniu dla dziejów człowieka i narodu. „Dzieje każ
dego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zba
wienia”20. Ta prawda rzuca światło na kierunek naszego polskiego pielgrzy
mowania: „Trzeba iść po śladach tego, czym -  a raczej kim -  na przestrzeni 
pokoleń był Chrystus dla synów i córek tej ziemi”21. Wieczernik, który wnosi 
w przestrzeń historii ukrytą przed światem głębię Tajemnicy Paschalnej, jest 
początkiem tej wielkiej Drogi, po której Chrystus przychodzi, aby Sobą oży
wiać narody. Zarazem Chrystus, posyłając Ducha Świętego, wprowadza czło
wieka i narody na drogę pielgrzymowania, prowadzącą do „świata Boga”. Jest 
to ten świat, w którym człowiek ma szansę w pełni odzyskać siebie.

WYMIAR SZCZEGÓLNY: KU SANKTUARIUM LUDU BOŻEGO

Sanktuarium to miejsce przebywania Boga z ludem. W tym sensie cały Lud 
Boży, w którym Chrystus obecny jest jako Emmanuel, stanowi powszechne 
sanktuarium. Imię „sanktuarium” noszą również pewne określone miejsca,

17 T e n ż e ,  Nie można usunąć Chrystusa z historii człowieka (Homilia podczas Mszy św. na 
placu Zwycięstwa, Warszawa, 2 VI 1979), w: tenże, Nauczanie papieskie, t. 2 (1979), cz. 1, s. 598.

18 Tamże, s. 599.
19 Tamże.
20 Tamże, s. 600.
21 Tamże.
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w których obecność Boga w Chrystusie, jak też obecność Jego Matki, stała się 
przedmiotem duchowego doświadczenia wielkiej rzeszy pielgrzymów. Ważnym 
sanktuarium w życiu Papieża była od jego najmłodszych lat Kalwaria Zebrzy
dowska, od pewnego czasu ważniejsza stała się jednak Jasna Góra, jako miejsce 
szczególnego pielgrzymowania całego narodu. Papież przyznaje, że „przyzwy
czaili się Polacy wszystkie, niezliczone sprawy swojego życia, różne jego mo
menty ważne, rozstrzygające, chwile odpowiedzialne, jak wybór drogi życiowej 
czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura, czyli egzamin dojrzałości, jak 
tyle innych... wiązać z tym Miejscem, z tym sanktuarium”22. Motywem takiego 
postępowania jest świadomość obecności Matki Bożej: Ona „tutaj w jakiś 
szczególny sposób jest. Jest obecna. Jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Koś
cioła [...]. Jest obecna dla wszystkich i dla każdego, którzy do Niej pielgrzymują 
[...] Cóż więc dziwnego, że i ja tu przybywam? Przecież zabrałem z sobą z Polski 
na stolicę św. Piotra w Rzymie ten polski nawyk, ten święty nawyk Polaków, 
wypracowany wiarą całych pokoleń, potwierdzony doświadczeniem chrześci
jańskim tylu stuleci, ugruntowany w mojej własnej duszy”23.

Obecność Boga ma charakter nie tyle „kosmiczny”, ile duchowy, a nawet 
mistyczny. Z jednej strony tajemnica Wcielenia sprawia, że Syn Boży łączy się 
w jakiś sposób z każdym człowiekiem24, z drugiej strony wiara zrodzona przez 
Ewangelię otwiera wnętrze osoby ludzkiej na miłującą Obecność Trójcy Prze
najświętszej. Dlatego tym miejscem, które może być najwłaściwiej nazwane 
„sanktuarium”, jest człowiek i wspólnota ludzka przeistoczona w Lud Boży. 
Papież nawiązał do tej prawdy przy okazji konsekracji kościoła Niepokalanego 
Serca Maryi na Krzeptówkach: „Kościół to nie tylko budynek sakralny. Pan 
Jezus mówi, że Kościół jest zbudowany na skale, a skałą jest wiara Piotra [...] To 
wasze sanktuarium na Krzeptówkach, które dzisiaj zostaje poświęcone Bogu, 
ma służyć Kościołowi -  wspólnocie, żywym ludziom [...]. To my jesteśmy właś
nie tą budowlą, to my stanowimy owe żywe kamienie, które składają się na 
całokształt duchowej świątyni”25.

Sanktuarium, czyli miejsce Boga na ziemi, stało się możliwe dzięki wciele
niu Syna Bożego i zesłaniu Ducha Świętego, który napełnił okrąg ziemi i prze
niknął ją wymiarem świętości. Ziemia jest domem Boga nie tylko dlatego, że 
dotykały jej stopy Chrystusa, ale także dzięki Jego Misterium Eucharystii.

T e n ż e ,  Macierzyńska obecność Maryi w życiu Kościoła i Ojczyzny (Homilia podczas 
Mszy św. na Jasnej Górze, Częstochowa, 4 V I1979), w: tenże, Nauczanie papieskie, t. 2 (1979), 
cz. 1, s. 614.

23 Tamże, s. 614n.
2 A

Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 
Gaudium et spes> nr 22.

J a n  P a w e ł  II, Pragnę jeszcze raz podziękować (Homilia podczas Mszy św. i konsekracji 
kościoła Matki Boskiej Fatimskiej, Zakopane, 7 VI 1997), „L*Osservatore Romano” wyd. poi. 
18(1997) nr 7, s. 48.
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„Eucharystia jest związana z ziemią. Wnosimy w nią za każdym razem chleb 
i wino jako symbol wszystkich darów ziemi -  darów Stwórcy, oraz owoc pracy 
człowieka. Od pierwszej przeto chwili naszego spotkania, które wiąże się z Kon
gresem Eucharystycznym w Polsce, pragnę podjąć ten dar ojczystej ziemi i oj
czystego trudu, gdziekolwiek się on dopełnia i wypowiedzieć nad nim słowa 
błogosławieństwa. O ziemio polska! Ziemio trudna i doświadczona! Ziemio 
piękna! Ziemio moja! Bądź pozdrowiona”26. Na tej ziemi, która jest zarazem 
miejscem Boga, Papież-Pielgrzym daje wyraz głębokiemu przeżyciu wspólnoty 
z ludźmi: „Łączy nas przeto, drodzy bracia i siostry, ta wieloraka wspólnota: 
wspólnota narodu i kultury, wspólnota wiary i Kościoła... Łączy nas wspólnota 
trwania przy tym samym Chrystusie, który powiedział: «Jestem z wami». Po
wiedział Apostołom i wszystkim. Nam powiedział. [...] W imię tego Słowa i tego 
Sakramentu dzisiaj jestem wśród was [...]. I oto wraz z Apostołem «składam 
dzięki Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich...». [...] Jak 
wielki jest mój dług wobec was wszystkich: młodych i starych, wobec Was, 
chorych i cierpiących, wobec kapłanów, zakonów i świeckich. Wobec całego 
Ludu, w którym mieszka Emmanuel: Chrystus. Eucharystia”27. Papież wkładał 
w to krótkie spotkanie całe swoje serce, mówiąc: „Usposabia mnie do tego i ten 
drogi mi wizerunek Matki Bożej z Kalwarii Zebrzydowskiej, która wychowy
wała moje serce od najmłodszych lat. Dziękuję za to, że przybyła ze swojego 
sanktuarium i znajduje się na miejscu naszego spotkania. A dzieje się to na 
stulecie koronacji Jej wizerunku, której dokonał kardynał Albin Dunajewski 
w roku 1887”28.

W roku Kongresu Eucharystycznego -  1987 -  Papież przyniósł na Jasną 
Górę dotychczasowe etapy swojego pielgrzymowania (wyliczywszy wszystkie 
miejsca, które odwiedził podczas trzeciej podróży do Polski): „Z tym wszystkim 
tutaj przybywam, z całym tym dorobkiem mojego pielgrzymowania po szlakach 
Kongresu Eucharystycznego w Polsce. Przybywam jako człowiek zawierzenia, 
żeby to wszystko, te wszystkie wielkie sprawy naszego polskiego życia, prze
świetlone tajemnicą Eucharystii, w której żyje Ten, «który do końca nas umi
łowały żeby to wszystko tutaj przynieść, tutaj zawierzyć Tej, która jest naszą 
Matką, Tej, która jest Jasnogórską Panią naszego Narodu i Królową Polski”29.

26 T e n ż e ,  Zapraszamy was do wspólnoty, którą przez pokolenia kształtuje Chrystus (Prze
mówienie powitalne na lotnisku Okęcie, 8 VI 1987), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 8(1987) 
nr specjalny, s. 1.

27 T e n ż e ,  Ku wolności wyswobodził nas Chrystus (Przemówienie podczas spotkania z miesz
kańcami Krakowa na Błoniach, 10 VI 1987), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 8(1987) 
nr specjalny, s 37.

28 Tamże.
29 T e n ż e, O zwycięską nadzieję proszę dla moich rodaków (Przemówienie podczas Apelu 

Jasnogórskiego, Częstochowa, 12 VI 1987), „LłOsservatore Romano” wyd. poi. 8(1987) nr spec
jalny, s. 67.
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NAJGŁĘBSZA TAJEMNICA SANKTUARIUM

Istnieje głęboka zależność między duchem wiary a doświadczeniem obec
ności Boga w miejscu świętym. Doświadczenie to nie jest tylko przeżyciem 
psychologicznym, czysto emocjonalnym, wzbudzonym pod wpływem spotkania 
z przeżyciem innego człowieka. Z drugiej jednak strony pojawia się pytanie, 
które stawiał sobie król Salomon: czy ograniczone miejsce materialne może 
ogarnąć Boga? Do pytania tego nawiązał Papież w sanktuarium Bożego Miło
sierdzia: „«Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo 
i niebiosa najwyższe nie mogą Cię ogarnąć, a tym mniej ta świątynia, którą 
zbudowałem» (1 Kri 8,27). Tak, na pierwszy rzut oka wiązanie obecności Boga 
z pewnym określonym miejscem może się wydawać niestosowne. A jednak 
trzeba pamiętać, że czas i miejsce należą całkowicie do Boga. Choć każdy czas 
i cały świat można uważać za Jego «świątynię», to jednak są czasy i są miejsca, 
które Bóg obiera, aby w nich w sposób szczególny ludzie doświadczali Jego 
obecności i Jego łaski. A ludzie wiedzeni zmysłem wiary przychodzą do tych 
miejsc, bo mają pewność, że rzeczywiście stają przed Bogiem, który jest tam 
obecny. W tym samym duchu wiary przybyłem do Łagiewnik”30. Pielgrzym, 
przychodząc w duchu wiary do sanktuarium, nie może rozminąć się z Maryją 
i Jej wiarą, z której bogactwa czerpie cały Kościół. Właśnie dzięki pośrednictwu 
Maryi jest możliwe dotknięcie najgłębszej tajemnicy sanktuarium: Komunii 
Serc -  Jezusa i Maryi.

Autentyczne pielgrzymowanie powinno doprowadzić do spotkania tej Mi
łości, która objawiła się światu w zjednoczeniu serc, w zjednoczeniu Matki 
z Synem i Syna z Matką. Mówi o tym Papież, komentując duchowe, a nawet 
mistyczne znaczenie kalwaryjskiego sanktuarium: „Nade wszystko jednakże to, 
co tutaj człowieka stale pociąga na nowo, to właśnie owa tajemnica zjednocze
nia Matki z Synem i Syna z Matką. Tajemnica ta opowiedziana jest plastycznie 
i szczodrze poprzez wszystkie kaplice i kościółki, które rozłożyły się wokół 
centralnej bazyliki”31. Jest to tajemnica zjednoczenia w cierpieniu i chwale. 
„Wszystko to, rozłożone w przestrzeni i czasie, wśród tych gór i wzgórz, omod- 
lone przez tyle serc, przez tyle pokoleń, stanowi szczególny rezerwuar, żywy 
skarbiec wiary, nadziei i miłości Ludu Bożego tej ziemi. Zawsze, kiedy tu 
przychodziłem, miałem świadomość, że zanurzam się w tym właśnie rezerwua
rze wiary, nadziei i miłości, które naniosły na te wzgórza, na to sanktuarium, 
całe pokolenia Ludu Bożego ziemi, z której pochodzę, i że ja z tego skarbca 
czerpię. [...] I zawsze też miałem tę świadomość, że owe tajemnice Jezusa

30 T e n ż e ,  Zawierzam cały świat Bożemu miłosierdziu (Homilia podczas Mszy św. z okazji 
konsekracji świątyni Bożego Miłosierdzia, Kraków-Łagiewniki, 17 VIII 2002), „L’Osservatore 
Romano” wyd. poi. 23(2002) nr 9, s. 17.

31 T e n ż e ,  Tajemnica zjednoczenia Matki z Synem, s. 678n.
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i Maryi, które tu rozważamy, [...] są istotnie niezgłębione. Stale do nich po
wracamy i za każdym razem nie mamy dość. [...] W tych tajemnicach wyrażone 
jest zarazem wszystko, co składa się na nasze ludzkie, ziemskie pielgrzymowa
nie, na «dróżki» dnia powszedniego. [...] Wszystko to, co składa się na te dróżki 
ludzkiego dnia powszedniego, zostało przejęte przez Syna Bożego i za pośred
nictwem Jego Matki, jest człowiekowi wciąż oddawane na nowo: wychodzi 
z życia i wraca do życia ludzkiego”32.

W przeżywaniu duchowego klimatu sanktuarium szczególne znaczenie ma 
świadomość obecności Maryi w tajemnicy Kościoła. Obecność ta rzuca wyjąt
kowe światło na sens katolickiego pielgrzymowania. Na Jasnej Górze, 
12 czerwca 1987 roku, Jan Paweł II przypomniał: „Sobór Watykański II naucza, 
że Maryja jest stale obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Ta, o której 
powiedziano: «błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła» (Łk 1, 45), przoduje 
Ludowi Bożemu na całej ziemi w pielgrzymce wiary, nadziei oraz zjednoczenia 
z Chrystusem”33. Kontynuował tę myśl w dniu następnym, mówiąc: „Sobór 
Watykański II tak wspaniale wyraził tę prawdę, że Maryja, obecna w tajemnicy 
Chrystusa i Kościoła, nieustannie przoduje w wielkim pielgrzymowaniu wiary 
całemu Ludowi Bożemu na świecie. Sanktuarium jasnogórskie jest jednym 
z tych miejsc, gdzie to przodowanie Ludowi Bożemu ze strony Matki Chrystusa 
jest szczególnie wyczuwalne”34.

SPOTKANIE Z NARODEM W SERCU MARYI

Słowa te padły już dość dawno, ale na zawsze zachowają swoją świeżość 
i głębię: „Tyle razy przybywaliśmy tutaj! Stawaliśmy na tym świętym miejscu, 
przykładaliśmy niejako czujne pasterskie ucho, aby usłyszeć, jak bije serce 
Kościoła i serce Ojczyzny w Sercu Matki. Jasna Góra jest przecież nie tylko 
miejscem pielgrzymek Polaków z Polski i całego świata. Jasna Góra jest sank
tuarium Narodu. Trzeba przykładać ucho do tego świętego Miejsca, aby czuć, 
jak bije serce Narodu w Sercu Matki. Bije zaś ono, jak wiemy, wszystkimi 
tonami dziejów, wszystkimi odgłosami życia. Ileż razy biło jękiem polskich 
cierpień dziejowych! Ale również okrzykami radości i zwycięstwa! [...] Jeśli 
jednakże chcemy dowiedzieć się, jak płyną te dzieje w sercach Polaków, trzeba 
przyjść tutaj. Trzeba przyłożyć ucho do tego Miejsca. Trzeba usłyszeć echo 
całego życia Narodu w Sercu jego Matki i Królowej! A jeśli bije ono tonem 
niepokoju, jeśli odzywa się w nim troska i wołanie o nawrócenie, o umocnienie

32 Tamże, s. 679.
33 T e n  że, O zwycięską nadzieję proszę dla moich rodaków, s. 68.
34 T e n ż e ,  Niech jasnogórskie sanktuarium dopomoże Papieżowi w trosce o Kościół i Lud

Boży, s. 72.



68 Ks. Jerzy BAJDA

sumień, o uporządkowanie życia rodzin, jednostek, środowisk -  trzeba przyjąć 
to wołanie. Rodzi się ono z miłości matczynej, która po swojemu kształtuje 
dziejowe procesy na polskiej ziemi”35.

W wypowiedzi tej zawarta jest synteza teologii i mariologii narodu, płynąca 
z osobistego doświadczenia wielkiego serca, serca Jana Pawła II. Jest to nie
zwykły obraz narodu, który karmi się miłością matczyną swej Królowej -  
oświecany i prowadzony mocą Jej Serca. Jest to zarazem program wskazujący, 
jak bardzo Naród powinien zharmonizować rytm swego serca z rytmem Serca 
Matki. Papież -  „Totus Tuus” -  widzi naród całkowicie poddany matczynej 
miłości Maryi. Nie można lepiej zabezpieczyć losu Narodu jak przez całkowite 
ukrycie go w tym Sercu, w którym sama Trójca Przenajświętsza znalazła godny 
Przybytek. Patrząc z tej perspektywy, dostrzegamy, jak istotne znaczenie dla 
narodu polskiego ma sanktuarium jasnogórskie: gdyby Maryja nie pełniła wo
bec Polski roli Matki i Królowej, dzieje naszego narodu byłyby całkowicie 
niezrozumiałe, utraciłyby swoją tożsamość lub -  po prostu -  nie byłoby ich.

To, co Papież powiedział na Jasnej Górze, pozostaje w ścisłym związku 
z jego słowami wypowiedzianymi na placu Zwycięstwa. Naród usłyszał wów
czas, że „dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają 
się dziejami zbawienia”36. Papież rozciągnął to twierdzenie na cały naród. Po
wiedział bowiem: „Jeśli jest rzeczą słuszną, aby dzieje narodu rozumieć poprzez 
każdego człowieka w tym narodzie -  to równocześnie nie sposób zrozumieć 
człowieka inaczej jak w tej wspólnocie, którą jest naród. [...] Otóż nie sposób 
zrozumieć dziejów Narodu polskiego -  tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty [...] -  
bez Chrystusa. Jeślibyśmy odrzucili ten klucz dla zrozumienia naszego Narodu, 
narazilibyśmy się na zasadnicze nieporozumienie. Nie rozumielibyśmy samych 
siebie”37.

Dla Papieża naród nie jest tylko przedmiotem analizy filozoficznej, jest 
rzeczywistością żywą, z którą się trwa w zjednoczeniu przez miłość płynącą 
z Serca Boga. Trzeba na tę rzeczywistość umieć spojrzeć wzrokiem oświeco
nym światłem z Nieba. W Tarnowie przed Mszą świętą beatyfikacyjną 
10 czerwca 1987 roku Jan Paweł II powiedział: „to wielkie zgromadzenie Ludu 
Bożego. I temu właśnie pragnę się napatrzeć nie tylko wzrokiem, nie tylko 
oczami ciała, ale także wzrokiem serca, bo ja wyrastam razem z Wami. Taki 
Lud Boży jest na całej ziemi i wciąż go spotykam na różnych miejscach, w róż
nych krajach, na różnych kontynentach. [...] ale tutaj to jest ten Lud Boży, 
z którego i ja wyrosłem. Więc się nie dziwcie, że się muszę napatrzeć. A gdy 
tak patrzę i myślę o tym, co się ma dokonać za chwilę, o tej beatyfikacji polskiej 
dziewczyny, córki polskiego ludu, to mi przychodzi na myśl słowo Pana Jezusa

35 T e n ż e ,  Macierzyńska obecność Maryi w życiu Kościoła i Ojczyzny, s. 616n.
36 T e n ż e ,  Nie można usunąć Chrystusa z historii człowieka, s. 600.
37 Tamże.
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0 krzewie winnym i latoroślach. No tak, to tutaj w nas wszystkich i przez nas 
wszystkich jest On, Syn Ojca przedwiecznego, który stał się jednym z nas, jak 
krzew winny, żebyśmy mogli z niego wyrastać, jak latorośle, wszyscy [...] trzeba 
zobaczyć poprzez to wszystko, co widzą oczy ciała i co widzą oczy serca, trzeba 
zobaczyć jeszcze to, co widzi wzrok wiary. Ja was tu wszystkich widzę wzrokiem 
wiary i widzę w Was wszystkich Tego, który jest szczepem winnym, widzę 
Chrystusa, który w was żyje, który w was chce żyć, który chce, ażeby wszyscy 
z Niego życie mieli, żeby nikt nie był oddzielony”38.

Wypowiedź ta wskazuje na fakt, że dla Papieża naród jest też przedmiotem 
teologii ukazanej w świetle mistyki Ludu Bożego, dla którego źródłem życia
1 jedności jest Chrystus. Do tego Ludu i tego narodu Papież pielgrzymuje, aby 
otworzyć oczy swoich braci, by i oni mogli jasno widzieć i głęboko rozumieć 
swoje wszczepienie w Chrystusa; to wszczepienie, które działa nie tylko na 
poziomie jednostki, ale także na poziomie narodu. Naród ma się stać Ludem 
Boga, a Lud Boży ma rozwinąć w sobie wszystkie żywotne relacje, które czynią 
go narodem.

ORĘDZIE APOSTOLSKIEGO PIELGRZYMA

Papież Pielgrzym, widzący wszystkich w Chrystusie, a Chrystusa w każdym 
człowieku, niesie ludziom to orędzie, które Sobór Watykański II streścił w zda
niu: „Chrystus, nowy Adam, już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego 
miłości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi”39. Jan Paweł II prag
nie dotrzeć do każdego człowieka, aby przekazać mu prawdę o nim, przekazać 
tę tajemnicę, która przekracza wszystko, co ludzki rozum może poznać bez 
pomocy Objawienia.

Papież więc przeprowadza z narodem rachunek sumienia, upominając się
o prawa Boże i o prawa człowieka. Ubolewa nad kryzysem rodziny, który jest 
smutnym obrazem upadku moralności. Przywraca ludziom świadomość Ojco
stwa Boga w kontekście teologii czwartego przykazania40. Wzywa, by budować 
rodzinę Bogiem silną i kraj silny rodziną, wskazuje na źródła świętości rodziny, 
a zarazem woła o respektowanie praw przysługujących rodzinie41. W wielu

38 T e n ż e ,  Żeby się spotkać, trzeba się sobie przypatrzyć (Powitanie przed Mszą św. beaty
fikacyjną sługi Bożej Karoliny Kózkówny, Tarnów, 10 VI 1987), „L’Osservatore Romano” wyd. 
poi. 8(1987) nr specjalny, s. 32.

39 Gaudium et spes, nr 22.
40 Por. J a n  P a w e ł  II, Czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszcze

nie?, s. 36-38.
41 Por. t e n ż e ,  Praca nad pracą w odniesieniu do praw i wymagań życia rodzinnego (Homilia 

podczas Mszy św. dla rodzin na Jasnych Błoniach, Szczecin, 11V I1987), „L’Osservatore Romano” 
wyd. poi. 8(1987) nr specjalny, s. 46.
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wystąpieniach nawołuje do odbudowania ładu moralnego. Głosi swoją (wyjaś
nioną w encyklice Laborem exercens) teologię pracy.

W roku 1979 w Nowej Hucie podkreślał: „Nie można oddzielić Chrystusa
yf Ood ludzkiej pracy” i dał znakomity wykład na temat godności człowieka jako 

podmiotu pracy. Podobnie w Gdańsku na Zaspie ukazywał, że również praca 
ludzka została umieszczona w centrum tajemnicy Chrystusa i dlatego „musi 
mieć sens ostateczny. Na miarę tego, kim jest człowiek”43. Podkreślił znaczenie 
tego szczególnego doświadczenia społecznego i narodowego, które nosi miano 
„Solidarności”, ponieważ ukazało ono, „że istnieje więź pomiędzy światem 
pracy a krzyżem Chrystusa, że istnieje więź pomiędzy pracą ludzką a Mszą 
świętą: Ofiarą Chrystusa”44.

W świetle tajemnicy Eucharystii Papież ukazuje właściwy sens głodu 
ludzkiego i Pokarmu, zdolnego ten głód nasycić. W tym właśnie kontekście 
ukazuje też prawdę o ludzkiej wolności. Adorując Chrystusa w Eucharystii, 
człowiek odkrywa prawdę o sobie samym: „Gdy kontemplujemy Eucharystię, 
ogarnia nas wielkie zdumienie wiary nie tylko nad tajemnicą Boga i Jego mi
łości bezgranicznej, lecz również nad tajemnicą człowieka. Wobec Eucharystii 
cisną się spontanicznie na usta owe słowa Psalmisty: «Czymże jest człowiek, że 
tak o niego się troszczysz?» Jak wielką wartość ma w oczach Bożych człowiek, 
skoro sam Bóg karmi go swoim Ciałem! Jak wielką przestrzeń kryje w sobie 
ludzkie serce, skoro wypełnić ją może tylko Bóg!”45.

Papież potrafi ukazać tajemnicę ludzkiego cierpienia w świetle padającym 
z Krzyża Chrystusowego. Potrafi pokazać, że właśnie Krzyż ocala godność 
człowieka. Także więc do Oświęcimia „przybywa jako pielgrzym” i wyjaśnia: 
„Chrystus chce, abym stawszy się Następcą Piotra świadczył przed całym świa
tem o tym, co jest wielkością człowieka naszych czasów -  i co jest jego nędzą. 
Co jest jego klęską i co jest jego zwycięstwem”46. Zwycięzcami okazali się 
męczennicy obozu koncentracyjnego: Maksymilian Kolbe i Edyta Stein. War
tość Krzyża pochodzi stąd, że jest on znakiem ofiary Chrystusa, znakiem naj
większej Miłości. Stąd też pochodzi moc Krzyża, który kieruje serca ludzkie ku 
Niebu -  jak ten, na Giewoncie, o którym Jan Paweł II powiedział: „Dzisiaj 
dziękowałem Bogu za to, że wasi przodkowie na Giewoncie wznieśli krzyż. Ten

42 T e n ż e ,  Krzyż nowohucki nowym nasieniem ewangelizacji (Homilia podczas Mszy św. 
w kościele św. Krzyża, Mogiła, 9 VI 1979), w: tenże, Nauczanie papieskie, t. 2 (1979), cz. 1, s. 702.

43 Te n ż e , , , /  pozostają wciąż zadaniem do spełnienia" (Homilia podczas Mszy św. dla świata 
pracy, Gdańsk, 12 VI 1987), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 8(1987) nr specjalny, s. 66.

44 Tamże.
45 T e n ż e ,  Eucharystia szkołą wolności i solidarności międzyludzkiej (Homilia podczas „Sta- 

tio Orbis” na zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, Wrocław, 
1 VI 1997), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 18(1997) nr 7, s. 16.

46 T e n ż e ,  Zwycięstwo wiary i miłości nad nienawiścią (Przemówienie w Oświęcimiu-Brze- 
zince, 7 VI 1979), w: tenże, Nauczanie papieskiey t. 2 (1979), cz. 1, s. 684.
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krzyz patrzy na całą Polskę od Tatr aż do Bałtyku i ten krzyż mówi całej Polsce: 
Sursum corda! -  «w górę serca!». Trzeba, ażeby cała Polska, od Bałtyku aż po 
Tatry, patrząc w stronę krzyża na Giewoncie, słyszała i powtarzała: Sursum 
corda! -  «w górę serca!»”47.

Nie można też pominąć tej niezwykłej wymowy Krzyża, na którą wskazał 
Papież w Nowej Hucie: „Oto jestem znowu przy tym krzyżu, do którego tak 
często pielgrzymowałem -  przy krzyżu pozostawionym nam wszystkim jako 
najdroższa relikwia naszego Odkupiciela. [...] Wspólnie pielgrzymujemy do 
krzyża Pańskiego, od niego bowiem rozpoczął się nowy czas w dziejach czło
wieka. Jest to czas Łaski -  czas Zbawienia. Poprzez Krzyż człowiek zobaczył na 
nowo perspektywę swojego losu, swego na ziemi bytowania. Zobaczył, jak 
bardzo go umiłował Bóg. Zobaczył i stale widzi w świetle wiary, jak wielka jest 
jego własna wartość. Nauczył się człowiek swoją godność mierzyć miarą tej 
Ofiary, jaką dla jego zbawienia złożył Bóg ze swojego Syna”48. Ten krzyż 
w Nowej Hucie ma szczególną wymowę: głosi Ewangelię godności człowieka 
w proteście wobec ustroju, który degraduje człowieka jako podmiot pracy. 
„Chrystus nie zgodzi się nigdy z tym, aby człowiek był uznawany -  albo aby 
siebie samego uznawał -  tylko za narzędzie produkcji, żeby tylko według tego 
człowiek był oceniany, mierzony, wartościowany. Chrystus nigdy się z tym nie 
zgodzi. Dlatego położył się na tym swoim krzyżu, jak gdyby na wielkim progu 
duchowych dziejów człowieka, ażeby sprzeciwiać się jakiejkolwiek degradacji 
człowieka. Również, gdyby to była degradacja przez pracę”49.

Papież pielgrzymuje do serca Ludu Bożego; pielgrzymuje do serca człowie
ka, rodziny, narodu. Pielgrzymując -  sam pozostaje głęboko ukryty w Sercu 
Kościoła, w tej mistycznej przestrzeni, w której trwa zjednoczenie Serc Jezusa 
i Maryi. Jest tak dalece wprowadzony w mistyczną głębię tego Zjednoczenia 
Serc, że potrafi przelać na Lud niepojęte bogactwo światła Prawdy i Miłości, 
bogactwo, którym Lud ten żyje potem przez całe lata. Pielgrzymując, rozdaje 
siebie, rozdaje słowa, które są słowami Bożymi, i czyny, które są gestami serca. 
Czy kiedyś wcześniej był taki Pielgrzym? Można by Jana Pawła II porównać 
chyba tylko ze św. Pawłem Apostołem: „On zaniesie Imię moje do pogan 
i królów” (Dz 9,15). A czy my potrafiliśmy zrozumieć i przyjąć wszystkie słowa 
tego Proroka?

47 T e n ż e ,  Serce Jezusa -  iródło życia i świętości (Homilia podczas beatyfikacji sióstr Ber
nardyny Marii Jabłońskiej i Marii Karłowskiej, Zakopane, 6 VI 1997), „L’Osservatore Romano” 
wyd. poi. 18(1997) nr 7, s. 47.

48 T e n ż e ,  Krzyż nowohucki nowym nasieniem ewangelizacji, s. 701.
49 Tamże, s. 703.



Czesław DRĄŻEK SJ

PO KRAŃCE ZIEMI Z CHLEBEM PIELGRZYMÓW

Ojciec Święty często nazywa swoje podróże pielgrzymkami do sanktuarium Ludu 
Bożego, które nawiedza, aby utwierdzać braci w wierze (por. Łk 22, 32), z nimi 
się modlić, sprawować Eucharystię, głosić Słowo Boże. Nie przemawia jak poli
tyk, który pragnie zdobyć poklask słuchaczy, ale staje przed ludźmi jako dobry 
pasterz, aby z miłością przepowiadać Ewangelię Chrystusa.

Przed dwudziestoma pięcioma laty podczas Mszy świętej odprawianej 
w Kaplicy Sykstyńskiej nazajutrz po wyborze na Stolicę św. Piotra Jan Paweł II 
wyraził pragnienie, by urząd apostolski, który przyjął z rąk Chrystusa, był od 
samego początku posługą miłości. To życzenie spełnia się na naszych oczach. 
Cechą charakterystyczną działalności pasterskiej Ojca Świętego jest bliski 
związek z ludźmi, z konkretnymi osobami i grupami reprezentującymi różne 
środowiska, wyznania i narody.

W encyklice Redemptor hominis, w której zawarty został program ponty
fikatu, Ojciec Święty napisał, że „człowiek [...] jest pierwszą i podstawową 
drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa” (nr 14). W świetle 
tej prawdy należy patrzeć również na podróże apostolskie Jana Pawła II, które 
Papież niestrudzenie podejmuje, aby spotykać się z ludźmi tam, gdzie żyją, 
pracują i cierpią, oraz aby zobaczyć z bliska rzeczywistość Kościoła lokalnego, 
znaną z relacji biskupów przybywających z wizytą ad limina.

Gdy 25 stycznia 1979 roku Ojciec Święty udawał się do Meksyku w pierwszą 
podróż swego pontyfikatu, przed odlotem z rzymskiego lotniska Fiumicino 
wygłosił do zgromadzonych krótkie przemówienie, w którym ukazał taki właś
nie cel swojego pielgrzymowania: „Papież udaje się jako wysłannik Ewangelii 
do milionów braci i sióstr, którzy wierzą w Chrystusa, chce ich poznać, uścisnąć, 
powiedzieć wszystkim -  dzieciom, młodzieży, mężczyznom, kobietom, robotni
kom, rolnikom, przedstawicielom wolnych zawodów -  że Bóg ich kocha, że 
Kościół ich kocha, że Papież ich kocha; i umocnić się widząc przykład ich 
dobroci, ich wiary. Papież zatem podąża duchowo śladami misjonarzy, kapła
nów, tych wszystkich, którzy od chwili odkrycia Nowego Świata z ofiarnością, 
wyrzeczeniem i wielkodusznością szerzyli na tych olbrzymich terenach orędzie 
Jezusa, głosząc miłość i pokój wśród ludzi”1.

1 II Viaggio di Giovanni Paolo II in Messico (Przemówienie na lotnisku Fiumicino, 251 1979), 
w: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, t. 2 (1979), cz. 1, Libreria Editrice Vaticana, Citt& del 
Yaticano 1980, s. 119n. (tłum. fragm. -  C. D.).
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Ojciec Święty często nazywa swoje podróże pielgrzymkami do sanktuarium 
Ludu Bożego, które nawiedza, aby utwierdzać braci w wierze (por. Łk 22,32), 
z nimi się modlić, sprawować Eucharystię, głosić Słowo Boże. Nie przemawia 
jak polityk, który pragnie zdobyć poklask słuchaczy, ale staje przed ludźmi jako 
dobry pasterz, aby z miłością przepowiadać Ewangelię Chrystusa.

PIELGRZYMKI DO SANKTUARIUM LUDU BOŻEGO

Z okazji setnej podróży zagranicznej Ojca Świętego, do Chorwacji, nakła
dem Radia Watykańskiego ukazała się niewielka broszura zatytułowana 100 
viaggi internazionali di Giovanni Paolo Iły gennaio 1979 -  giugno 2003 [Sto 
podróży zagranicznych Jana Pawła II, styczeń 1979 -  czerwiec 2003]. Dowia
dujemy się z niej, że na przestrzeni niemal dwudziestu pięciu lat swojego pon
tyfikatu Jan Paweł II odwiedził 129 krajów (niektóre kilka razy), był w 614 
miejscowościach, wygłosił 2399 przemówień, przebywał poza Włochami 575 
dni, przebył w sumie 1 160 113 kilometrów.

Są to dane imponujące. W jednej z gazet włoskich napisano, że Polacy, 
którzy często śpiewają Papieżowi Sto lat, nigdy nie życzyli mu „stu podróży”. 
Rzeczywistość przekroczyła najśmielsze marzenia, tym bardziej że na początku 
pontyfikatu można było niekiedy spotkać w prasie krytyczne wypowiedzi na 
temat papieskich pielgrzymek.

W jednym z przemówień do kardynałów i pracowników Kurii Rzymskiej 
Ojciec Święty tłumaczył sens swojego apostołowania aż po krańce ziemi, po
wołując się na przykład swoich poprzedników: Jana XXIII, który jako pierwszy
-  od czasów Piusa IX -  opuścił Watykan i udał się do Loreto i Asyżu, aby prosić
o światło i moc Ducha Świętego dla uczestników Soboru Watykańskiego II, 
a następnie Pawła VI, który w styczniu 1964 roku odbył podróż do Ziemi 
Świętej, a później jeszcze osiem razy opuszczał Włochy, udając się na różne 
kontynenty2.

Tłumaczył także, że pielgrzymki papieskie wyrastają z nowej wizji Kościoła, 
wypracowanej na Soborze Watykańskim II, a równocześnie są realizacją na
uczania Soboru. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium mówi
o Ludzie Bożym pielgrzymującym, któremu przewodniczy Piotr -  stróż odręb
ności w jedności ożywionej działalnością Ducha Świętego (por. nr 13). Na
miestnikowi Chrystusa na ziemi „w sposób szczególny powierzony został 
wzniosły urząd szerzenia imienia chrześcijańskiego” (nr 23).

Dziś nikt nie stawia pytania: dlaczego Papież podróżuje? Przeciwnie, z wiel
kim uznaniem pisze się o jego wędrownym posługiwaniu na drogach współ

2 Por. Ojciec Święty o głównych zadaniach i pracach pontyfikatu (Przemówienie do współ
pracowników, Watykan, 28 VI 1980), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 1(1980) nr 7, s. 19.
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czesnego człowieka i świata, wyraża się podziw dla jego trudu apostolskiego, 
który wciąż podejmuje, aby służyć ofiarnie wszystkim ludziom na ziemi, aż do 
całkowitego ogołocenia siebie, kenozy, posłuszeństwa Ojcu aż do śmierci 
(por. Flp 2, 8).

Podróże Jana Pawła II są misyjne, podobne do tych, które św. Piotr od
bywał do wszystkich wspólnot w Palestynie, dodając im otuchy i głosząc Dobrą 
Nowinę; przypominają także podróże św. Pawła, służą inkulturacji Ewangelii 
we współczesnym świecie.

W dzieło ewangelizacji Ojciec Święty włączył wszelkie środki komunikacji 
i społecznego przekazu. Korzystając z tych Bożych darów i pomników geniuszu 
ludzkiego, Jan Paweł II pragnie dotrzeć do ludzi współczesnych, aby ich zbliżyć 
do Chrystusa, bo tylko On nadaje pełny sens i wartość życiu każdego człowie
ka, strzeże jego godności i wolności, przynosi nadzieję, która nie zawodzi.

„Dopóki Bóg da mi życie i siły -  wyznał kiedyś Papież -  nie przestanę 
głosić tej prawdy, «głosić jej na dachach» -  jak tego chciał Mistrz (por. Mt 10,
27), w Rzymie i dokądkolwiek dotrę w mych podróżach misyjnych: Jezus 
Chrystus jest naszym Odkupicielem. W Jego Imieniu jest nasze zbawienie, 
w Jego Ewangelii znajduje się Droga, Prawda, Życie, których współcześni 
ludzie potrzebują”3.

Takie jest także podstawowe zadanie Kościoła, jego wielka misja, którą Jan 
Paweł II w encyklice Redemptor hominis określił w słowach: „okazywać światu 
Chrystusa, pomagać każdemu człowiekowi, aby odnalazł siebie w Nim, poma
gać współczesnemu pokoleniu naszych braci i sióstr, ludom, narodom, ustro
jom, krajom, które znajdują się dopiero na drodze rozwoju, i krajom «przeros- 
tu», wszystkim -  poznawać «niezgłębione bogactwo Chrystusa» (Ef 3, 8), bo 
ono jest dla każdego człowieka. Ono jest dobrem każdego człowieka” (nr 11).

W swoich podróżach Jan Paweł II dotarł do społeczeństw i narodów, w któ
rych większość mieszkańców wyznaje islam, hinduizm, buddyzm bądź judaizm. 
W ostatnich latach Papież odbył pielgrzymki do krajów deklarujących przyna
leżność do Kościoła prawosławnego: Rumunii, Gruzji, Grecji, Ukrainy, Arme
nii i Bułgarii. Udawał się do krajów wyniszczonych wieloletnią wojną domową 
i żyjących w warunkach niepewnego jeszcze pokoju.

Słowa uznania za umacnianie dialogu między religijnego skierował do Pa
pieża między innymi prezydent Azerbejdżanu Gejdar Alijew na lotnisku w Ba
ku w maju 2002 roku: „Wasza Świątobliwość, odważnie wykroczyłeś poza 
granice ustanowione na przestrzeni wieków przez papieży z Rzymu. Jesteś 
znany jako przyjaciel wszystkich ludów i narodów, bez względu na religię, rasę, 
narodowść. Stałeś się obywatelem całego świata. [...] Twoje wizyty w krajach, 
w których tak jak w Azerbejdżanie, islam jest szeroko rozpowszechniony, przy

3 J a n  P a w e ł  II, Wprowadźcie na nowo imię Jezusa do waszych domów (Homilia podczas 
Mszy św., L’Aquila, 30 VIII 1980), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 1(1980) nr 12, s. 5.
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czyniają się do budowania pokoju i wzajemnego zaufania między dwiema 
wielkimi religiami świata. Niesiesz współczucie i miłosierdzie, modlisz się o po
ciechę dla tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, i o tolerancję”4.

Gdy Jan Paweł II przybył do Sarajewa w kwietniu 1997 roku, kard. Vinko 
Puljić w przemówieniu powitalnym przypomniał starania Ojca Świętego podej
mowane w obronie pokoju na Bałkanach. „Ty, Ojcze Święty -  powiedział -  
byłeś jednym z pierwszych, którzy ukazywali zło wojny i bronili człowieka. 
Wiele razy wzywałeś do natychmiastowego zaniechania rozlewu krwi. Gdy 
czuliśmy się opuszczeni przez wszystkich, Ty wołałeś: «Jesteśmy z wami. Coraz 
bardziej będziemy z wami!»”5.

Podczas podróży Papież spotyka się z biskupami, kapłanami, osobami kon
sekrowanymi, z władzami państwowymi, z przedstawicielami innych wyznań, 
z ludźmi nauki i kultury, ze światem pracy, z młodzieżą, z chorymi, z ogromną 
rzeszą wiernych.

W przemówieniach wskazuje na najważniejsze wyzwania duszpasterskie 
stojące przed Kościołem lokalnym, takie jak: obrona ludzkiej godności i życia, 
ochrona instytucji rodziny, działalność na rzecz promocji człowieka, solidar
ność z ubogimi, troska o umacnianie tradycyjnych wartości kulturowych, du
chowych i moralnych, wreszcie odnowa wiary ludu w odwieczne prawdy gło
szone przez Kościół.

Świadomy niebezpieczeństwa wypaczania właściwego sensu jego podróży 
przez niektóre kręgi polityczne, Jan Paweł II wszędzie podkreślał ściśle religij
ny charakter swoich wizyt, przypominając, że przybywa w imię Chrystusa, jako 
następca św. Piotra, by umacniać w wierze dzieci Kościoła, i jak brat był blisko 
narodów, które cierpią na skutek pogwałcenia podstawowych praw ludzkich.

Podczas podróży do krajów Ameryki Łacińskiej -  Brazylii, Kostaryki, Ni
karagui, Panamy, Gwatemali, Hondurasu, Belize i Haiti -  w imieniu swoim 
i tych, którzy nie mają prawa do zabrania głosu, apelował do rządzących pań
stwami, do ludzi bogatych, do odpowiedzialnych za los obywateli, nawołując do 
dialogu, sprawiedliwości, usuwania społecznych przyczyn ludzkiego gniewu. 
Pracowników środków społecznego przekazu w przemówieniach papieskich 
najbardziej zadziwiało owo ewangeliczne „tak... tak..., nie... nie”. Nauczanie 
papieskie jest jasne, wymagające, bez przemilczeń. Ojciec Święty nie ukrywa 
niczego, mówi wszystko, co należy powiedzieć wszystkim stronom, prawicy 
i lewicy, z miłością, ale także z ogromną siłą i stanowczością.

Jan Paweł II odbył trzynaście podróży apostolskich do Afryki, odwiedzając 
łącznie czterdzieści jeden krajów (a niektóre z nich po dwa i trzy razy) i poru
szając w swoich przemówieniach i homiliach wiele problemów istotnych dla 
rozwoju narodów i Kościoła na tym kontynencie.

4 „L’Osservatore Romano” wyd. wł. z 24 V 2002, s. 6 (tłum. fragm. -  C. D.).
5 „L’Osservatore Romano” wyd. wł. z 14-15 IV 1997, s. 9 (tłum. fragm. -  C. D.).
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Już w roku 1980, podczas pierwszej podróży na Czarny Ląd, powiedział, że 
chce być „głosem tych, którzy nie mają głosu, głosem niewinnych, którzy zmarli 
z braku wody i chleba, głosem ojców i matek, którzy patrzyli, jak umierały 
dzieci”6. Skierowany wówczas do świata apel papieski o pomoc dla krajów 
dotkniętych klęską suszy i pustynnieniem gleby pobudził międzynarodową 
solidarność i przyczynił się do powstania w roku 1984 Fundacji Jana Pawła II 
na rzecz krajów Sahelu.

Każda podróż apostolska do Afryki zwracała uwagę ludzkości na ten kon
tynent i jego problemy związane z ubóstwem, brakiem opieki medycznej, epi
demią AIDS, dyskryminacją etniczną i religijną, wojnami i wielką liczbą 
uchodźców, a także z potrzebą ewangelizacji, inkulturacji, ekumenizmu, dialo
gu z religiami tradycyjnymi i z islamem, sprawiedliwości i pokoju, duszpaster
skiej troski o sprawy społeczne, chrześcijańskiego świadectwa.

Na obecnym etapie kształtowania się nowych stosunków międzynarodo
wych Jan Paweł II podkreśla, że troska o pokój i sprawiedliwość na ziemi 
wymaga, aby Afryce zostało przyznane właściwe miejsce w rodzinie ludzkiej. 
Choć odpowiedzialność za budowę lepszej przyszłości spoczywa na barkach 
samych Afrykanów, to jednak pomoc społeczności międzynarodowej jest nie
zbędna. „Po epoce wyzysku -  powiedział Papież w Ugandzie w lutym 1993 
roku -  nie powinna teraz nastąpić epoka obojętności. Byłoby prawdziwą tra
gedią, gdyby po okresie cierpień zadanych przez handel niewolnikami, po 
przeżyciu szkodliwych skutków kolonializmu, a ostatnio smutnych doświad
czeń wojny domowej, służącej bezpłodnym ideologiom lub wynaturzonej poli
tyce, wasz kontynent spotkał się teraz z odmową pomocy, której potrzebuje, by 
wziąć swój los we własne ręce”7.

Dziesięć razy przybył Jan Paweł II do Azji, gdzie katolicy stanowią zaled
wie 2,9 procent ogółu ludności (ponad połowa z nich to Filipińczycy). Po dwóch 
tysiącleciach ewangelizacji tylko niewielka garstka Azjatów należy do Kościo
ła. Fakt ten głęboko niepokoi serce Ojca Świętego. W listopadzie 1999 roku 
przybył on do New Delhi w Indiach, gdzie podpisał i ogłosił Adhortację 
apostolską Ecclesia in Asia, która wytycza drogi nowej ewangelizacji na tym 
ogromnym kontynencie w trzecim tysiącleciu. Ojciec Święty wyraził przekona
nie, że tak jak w pierwszym millennium Ewangelia Chrystusa została przynie
siona do Europy, a w drugim do Ameryki i Afryki, tak w trzecim zakorzeni się 
w Azji. Na tym kontynencie, na którym narodził się Jezus Chrystus, Papież 
mówił o potrzebie przerzucania nowych mostów między narodami i kulturami,

6 J a n  P a w e ł  II, Apel w sprawie Sahelu (Homilia podczas Mszy św., Ouagadougou, 
10 V 1980), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 1(1980) nr 6, s. 20.

7 La responsibilita del mondo nei confronti deWAfrica (Przemówienie na lotnisku w Entebbe,
5 II 1993), w: Insegnamenti di Giovanni Paolo //, 1.16 (1993), cz. 1, s. 299 (tłum. fragm. -  C. D.).
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prowadzenia dialogu z innymi religiami, budowania więzi braterskich ze 
wszystkimi ludźmi dobrej woli.

Wiele troski pasterskiej Ojciec Święty poświęca krajom europejskim, do 
których odbył czterdzieści jeden podróży. W swoich przemówieniach mówi nie 
tylko o problemach konkretnego kraju, ale porusza sprawy kluczowe dla ca
łego kontynentu, takie jak sens życia i historii, więź między wiarą a kulturą, 
wartość wolności, niebezpieczeństwo utraty własnej tożsamości w świecie, któ
remu coraz bardziej zagraża uniformizacja i płaska jednolitość.

W Europie rozpadły się stare schematy ideologiczno-polityczne i narody 
strząsnęły z siebie narzucony im porządek, który panował do końca lat osiem
dziesiątych. Jednostki i społeczności znów ponoszą odpowiedzialność za własną 
tożsamość i muszą same dbać o własny rozwój. Otworzyły się szerokie perspek
tywy, ale pojawiły się też nowe zagrożenia. Zanik zewnętrznych ograniczeń 
może prowadzić do szerzenia się hedonizmu i narcyzmu. W tej sytuacji Jan 
Paweł II wzywa do odtworzenia żywotnych więzi między chrześcijaństwem 
a kulturą, między wiarą a rozumem. Dawne przeciwieństwa i konflikty między 
nimi nie mają już dziś racji bytu. Przeciwnie, właściwie rozumiana swoboda 
poszukiwania powinna prowadzić do uznania -  także prawnego i społecznego -  
wolności publicznego wyznania wiary w Boga. Wiara jest bowiem faktem oso
bistym, ale także społecznym: jej obecność w społeczeństwie pozwala uniknąć 
pułapek relatywizmu i bezsensu.

Religia jest zarazem niezastąpioną więzią między pokoleniami i kluczo
wym elementem tożsamości grupowej. W odróżnieniu od sił, które dążą do 
narzucenia ludziom jednolitych wzorców i zatarcia wszelkich różnic między 
nimi, doświadczenie religijne pokoleń, zakorzenione w określonym kontekś
cie kulturowym, pomaga uniknąć konfliktów etnicznych i ułatwia współistnie
nie. Bez tego doświadczenia żadna ideologia nie jest w stanie utrzymać po
koju.

Podczas podróży do Austrii w czerwcu 1998 roku Jan Paweł II powiedział 
między innymi, że ten kraj, którego historię i kulturę ukształtowały ludy 
celtyckie, romańskie, germańskie, słowiańskie i węgierskie, jest w pewnym 
sensie zwierciadłem i wzorem nowej Europy. „Do budowy nowej Europy -  
stwierdził Ojciec Święty -  potrzeba wielu rąk, ale przede wszystkim wielu serc, 
ożywianych miłością Boga i człowieka, a nie tylko chęcią zdobycia kariery czy 
pieniędzy. Moim życzeniem jest, aby serce Europy było mocne i zdrowe. 
Dlatego też modlę się, aby myśli i działania wszystkich Austriaków -  męż
czyzn i kobiet -  inspirowała mocna wola poszanowania godności każdego 
człowieka oraz bezwarunkowa akceptacja życia we wszystkich jego przeja
wach i okresach. [...] Idea człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo 
Boże nie jest eksponatem muzealnym, ale fundamentem współczesnej Euro
py, w której wielorakie elementy różnych kultur, ludów i religii mogą pozos
tawać zjednoczone ze sobą przy wznoszeniu nowego gmachu. Nie uwzględ
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niając tego kryterium słusznej miary, europejski dom narażony jest na ryzyko 
ruiny i nietrwałości”8.

Niektóre podróże Jana Pawła II do krajów europejskich miały bardzo wy
raźny ekumeniczny charakter. Prawosławnych braci w Grecji Papież prosił
0 przebaczenie za dawne rozłamy i za długotrwałe nieporozumienia, apelował 
do nich o głębokie pojednanie i o codzienną współpracę, wyraził nadzieję, że 
pamięć o dawnych grzechach przeciw jedności zostanie w pełni oczyszczona
1 otworzy drogę pojednaniu i braterstwu. Jak zgodnie pisała międzynarodowa 
prasa, dzięki tym wypowiedziom lody stopniały natychmiast -  i pozostał nam 
jedynie gorzki wyrzut sumienia z powodu tak długiej zimy, która nas rozdzieliła 
i sprawiła, żeśmy o sobie za mało myśleli. Słowa Papieża dodały otuchy wąt
piącym i otwarły drogę, do tej pory zbyt wąską i wyboistą, ku pełnej jedności 
w wierze.

W programie podróży Jana Pawła II od początku wiele miejsca zajmują 
sprawy Kościoła w Polsce. Podczas ośmiu pielgrzymek do Ojczyzny Ojciec 
Święty nakreślił program pracy i odnowy moralno-społecznej całego narodu 
w zmieniających się warunkach życia. Jedyną drogą tej odnowy jest Jezus 
Chrystus, bez którego nie sposób zrozumieć dziejów Polski.

Podstawowym zadaniem Kościoła naszych czasów jest nowa ewangelizacja. 
Jan Paweł II po raz pierwszy użył tego wyrażenia w homilii wygłoszonej w No
wej Hucie-Mogile w 1979 roku. Mówiąc o tajemnicy Krzyża Pańskiego do 
pielgrzymów z Krakowa, Tarnowa i Kielc, wspomniał o prostym drewnianym 
krzyżu, który hutnicy postawili w roku millennium Chrztu Polski w jednej 
z dzielnic robotniczego miasta jako zapowiedź budowy nowej świątyni: „Otrzy
maliśmy znak, że na progu nowego tysiąclecia -  w te nowe czasy i nowe wa
runki wchodzi na nowo Ewangelia. Że rozpoczęła się nowa ewangelizacja, jak 
gdyby druga, a przecież ta sama co pierwsza. Krzyż trwa, choć zmienia się świat. 
Dziękujemy dzisiaj przy krzyżu mogilskim, a zarazem przy krzyżu nowohuc
kim, za ten nowy początek ewangelizacji, który tutaj się dokonał. I prosimy 
wszyscy, ażeby był tak samo owocny -  owszem, jeszcze bardziej owocny jak 
pierwszy”9.

Podczas każdej podróży Ojciec Święty przypomina światu o sprawie naj
ważniejszej -  o prymacie Boga w ludzkich dziejach i w życiu każdego czło
wieka. Największe zagrożenie Papież zawsze widział -  i nadal widzi -  w ate- 
izmie, nie tylko teoretycznym, ale także -  i nade wszystko -  praktycznym.

£

L ’ Austria e lo specchio e il modello dell’Europa unita che non vuole emarginare nessuno, ma 
fare spazio a tutti (Przemówienie na lotnisku w Salzburgu, 19 VI 1998), w: Insegnamenti di Gio- 
vanni Paolo //, t. 21 (1998), cz. 1, s. 1421 (tłum. fragm. -  C. D.).

9 J a n  P a w e ł  II, Krzyż nowohucki nowym nasieniem ewangelizacji (Homilia podczas Mszy 
św., Mogiła, Kościół św. Krzyża, 9 VI 1979), w: tenże, Nauczanie papieskie, t. 2 (1979), cz. 1, red. 
E. Weron SAC, A. Jaroch SAC, Pallottinum, Poznań 1990, s. 701n.
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Bardzo głęboko przeżywa Jan Paweł II dramat ludzkości, której znaczna część 
żyje tak, jak gdyby Bóg nie istniał: zapomina o swoim Stwórcy, ignoruje Go, 
zamyka się w skorupie obojętności, a czasem wręcz świadomie zaprzecza Jego 
istnieniu.

Nieuniknioną konsekwencją takiej postawy jest głęboki kryzys etyczny, 
który nie tylko ujawnia się w konkretnych zachowaniach, ale dotyka samych 
fundamentów chrześcijańskiej i uniwersalnej moralności.

Jan Paweł II podejmuje walkę na dwóch frontach. Na płaszczyźnie religij
nej głosi z odwagą prymat Boga oraz prawdę, że bez Boga człowiek jest zgu
biony, że tylko w Bogu może on odnaleźć swoją godność i wolność, że jedynie 
w wypełnianiu prawa Bożego -  które jest prawem miłości -  znajduje szczęście. 
Na płaszczyźnie moralnej zaś Papież przypomina o istnieniu nienaruszalnych 
praw, których deptanie prowadzi jednostki i społeczeństwa do ruiny i rozpadu, 
a w konsekwencji do przemocy i wyniszczenia10.

EUCHARYSTIA -  CENTRUM ŻYCIA I PODRÓŻY OJCA ŚWIĘTEGO

Całe życie sakramentalne Kościoła oraz każdego chrześcijanina osiąga swój 
szczyt i pełnię w Eucharystii, w której z woli Chrystusa uobecnia się nieustannie 
na ołtarzach Jego zbawcza ofiara krzyża.

„Do końca ich umiłował” (J 13, 1). Ewangelista Jan posłużył się tymi sło
wami w opisie Ostatniej Wieczerzy. Jezus „do końca” umiłował swych uczniów, 
a zarazem „do końca” objawił im swoją miłość w sakramencie Eucharystii. 
W nim dalej pragnie udzielać wierzącym swej mocy, by również oni mogli 
w pełni kochać i żyć Ewangelią.

Eucharystia jest centrum życia Kościoła i szczytem, do którego zmierza cała 
jego działalność. Wszystkie wysiłki duszpasterskie Kościoła mają doprowadzić 
ludzi do pełnego uczestnictwa w „wielkiej tajemnicy wiary”. „W najświętszej 
Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła -  stwierdza So
bór Watykański II -  to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który 
przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje życie 
ludziom i w ten sposób usilnie ich zaprasza i pobudza, żeby samych siebie, 
swoją pracę i wszystkie rzeczy stworzone wraz z Nim składali w ofierze. Kate
chumenów wprowadza się do uczestnictwa w Eucharystii stopniowo, a wierni 
już ochrzczeni i bierzmowani przez przyjmowanie Eucharystii zostają w pełni 
włączeni w Ciało Chrystusowe, ponieważ Eucharystia jawi się jako źródło 
i szczyt całej ewangelizacji. Uczta eucharystyczna stanowi centrum zgromadze
nia wiernych, któremu przewodniczy prezbiter. Prezbiterzy zatem nauczają 
wiernych składać Bogu Ojcu w ofierze Mszy boską żertwę i z nią ofiarowywać

10 Por. Gli 80 anni di Giovanni Paolo //, „La civilt& Cattolica” z 3 VI 2000, s. 430.
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swe życie . W innym dokumencie tegoż Soboru czytamy: „Działalność mi
syjna uobecnia Chrystusa, sprawcę zbawienia, przez słowo Ewangelii i sprawo
wanie sakramentów, których szczytem i ośrodkiem jest Najświętsza Eucha
rystia”12.

Eucharystia jest też absolutnym centrum życia i posługi pasterskiej Jana 
Pawła II. Zapytany w czerwcu 1980 roku przez młodzież francuską o początek 
swojego powołania kapłańskiego, odpowiedział, że choć przez wiele lat był 
biskupem i kardynałem, a obecnie jest papieżem, to zawsze najważniejszy po
zostaje dla niego fakt, że jest kapłanem, że codziennie sprawuje Eucharystię, że 
może ponawiać ofiarę Chrystusa, oddając w niej Ojcu Niebieskiemu świat, 
ludzkość i siebie13.

Podobne świadectwo Jan Paweł II złożył 27 października 1996 roku. Z  okaz
ji trzydziestej rocznicy promulgowania przez Sobór Watykański II Dekretu
0 posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis Kongregacja do spraw 
Duchowieństwa zorganizowała w Auli Pawła VI międzynarodowe sympozjum 
poświęcone niektórym aspektom życia i posłannictwa kapłanów we współczes
nym świecie. W przedostatnim dniu sympozjum odbyło się uroczyste spotkanie 
jego uczestników z Papieżem, które zgromadziło kilka tysięcy osób, wśród nich 
licznie przybyłych kardynałów, biskupów, korpus dyplomatyczny oraz przed
stawicieli innych wyznań. Celem spotkania było ukazanie ludziom współczes
nym autentycznego oblicza kapłana. Zebrani mogli usłyszeć świadectwa o ka
płaństwie i o kapłanach, którymi dzielili się sami kapłani, członkowie ich ro
dzin, politycy, dziennikarze, sportowcy. Były to zarówno wystąpienia osób 
obecnych w Auli Pawła VI, jak i wypowiedzi przekazywane przez telewizję, 
dzięki bezpośrednim połączeniom z Jerozolimą, Ars, Fatimą, Wadowicami
1 innymi miejscami na świecie.

Na zakończenie spotkania Ojciec Święty wygłosił przemówienie, w którym 
nakreślił także historię swojego powołania kapłańskiego. „Kapłan -  powiedział
-  jest człowiekiem Eucharystii. To, co na przestrzeni prawie pięćdziesięciu lat 
kapłaństwa jest dla mnie najważniejsze i najświętsze, to jest sprawowanie Eu
charystii. Świadomość tego, że spełniam ją stając przy ołtarzu in persona Chris- 
ti, jest dominująca. W ciągu tych lat nigdy nie opuściłem sprawowania Naj
świętszej Ofiary. Jeśli to miało miejsce, to tylko z powodów ode mnie niezależ
nych. Msza święta jest absolutnie centrum mojego życia i centrum każdego dnia 
w moim życiu. Ona znajduje się też w samym centrum teologii kapłaństwa, 
a teologii tej uczyłem się nie tyle z podręczników, ile na żywych wzorach 
świętych kapłanów”14.

11 Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, nr 5.
12 T e n ż e ,  Dekret o działalności misyjnej Kościoła A d Gentes Divinitus, nr 9.
13 Por. Ojciec Święty odpowiada na pytania młodych, w: „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 

1(1980) nr 7, s. 14.



Po krańce ziemi z chlebem pielgrzymów 81

Każdy dzień Papieża rozpoczyna się Mszą świętą. Odprawia ją z prawdziwą 
pobożnością, z wielką godnością i z miłością. Wszyscy, którzy mieli szczęście 
uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej przez Jana Pawła II w jego kaplicy 
prywatnej i mogli z bliska patrzeć na celebransa, są do głębi przejęci tym 
doświadczeniem.

W trosce o upowszechnienie kultu eucharystycznego wśród wiernych swo
jej diecezji, a także wśród pielgrzymów przybywających do Wiecznego Miasta,
2 grudnia 1981 roku Ojciec Święty zainaugurował w jednej z kaplic Bazyliki 
Watykańskiej wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu. Pragnął, aby lu
dzie bardzo licznie odwiedzający grób św. Piotra mogli zatrzymać się tam przez 
parę chwil na cichej modlitwie uwielbienia, dziękczynienia, zadośćuczynienia 
i prośby.

Inna inicjatywa duszpasterska Jana Pawła II, podjęta zaraz na początku 
pontyfikatu, dotyczy ożywienia publicznej czci i miłości Eucharystii. Ojciec 
Święty wznowił w Rzymie procesję Bożego Ciała. Mimo że we Włoszech uro
czystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa została przeniesiona na niedzie
lę, Papież obchodzi ją tradycyjnie w czwartek. Po południu na placu przed 
bazyliką św. Jana na Lateranie Jan Paweł II odprawia Mszę świętą, wygłasza 
homilię, a następnie przewodniczy procesji eucharystycznej przez via Merulana 
do bazyliki Matki Bożej Większej. W procesji tej uczestniczą liczni kardynało
wie, biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i rzesze wiernych świeckich. W roku 
1979, zachęcając rzymian do udziału w tej uroczystości, Ojciec Święty wskazał 
na korzenie swojej pobożności eucharystycznej: „W moim kraju rodzinnym 
nauczyłem się żarliwej czci i miłości dla Eucharystii. Tam nauczyłem się kultu 
Ciała Pańskiego. W święto «Bożego Ciała» odbywały się od wieków procesje 
eucharystyczne, w których moi rodacy starali się wyrazić wspólnie i publicznie 
to, co przedstawia dla nich Eucharystia. I także dzisiaj to czynię. Jednoczę się 
więc duchowo z nimi, podczas gdy po raz pierwszy mam radość obchodzić 
uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa tutaj, w Wiecznym Mieście, w którym Piotr, 
z pokolenia na pokolenie, odpowiada w pewien sposób Chrystusowi: «Panie... 
Ty wiesz, że Cię miłuję... Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję” (por. J 21, 15-17). 
Eucharystia jest w pewien sposób punktem kulminacyjnym tej odpowiedzi. 
Pragnę powtarzać ją razem z całym Kościołem Temu, który okazał swoją mi
łość za pośrednictwem Sakramentu swojego Ciała i swojej Krwi, pozostając 
z nami «aż do skończenia świata» (Mt 28,20)”15.

Przebogate jest nauczanie Jana Pawła II o Eucharystii. Już w pierwszej 
encyklice Redemptor hominis napisał: „Wszyscy w Kościele, a nade wszystko

14 J a n  P a w e ł  II, Kapłan jest człowiekiem modlitwy i Eucharystii (Przemówienie do uczest
ników sympozjum z okazji trzydziestolecia dekretu Presbyterorum ordinis, Watykan, 27 X 1996),
„L’Osservatore Romano” wyd. poi. 17(1996) nr 1, s. 39.

15 T e n ż e ,  Eucharystia: sakrament bliskości Boga (Przemówienie podczas audiencji general
nej, Watykan, 13 VI 1979), w: tenże, Nauczanie papieskie, t. 2, cz. 1, s. 719.



82 Czesław DRĄŻEK SJ

Biskupi i Kapłani, niech czuwają, aby ten Sakrament Miłości znajdował się 
w samym centrum życia Ludu Bożego, aby poprzez wszelkie objawy czci na
leżnej starano się przede wszystkim okazywać Chrystusowi miłość za miłość, 
aby stawał się On prawdziwie życiem naszych dusz” (nr 20).

Rok później Ojciec Święty ogłosił obszerny List apostolski Dominicae Ce- 
nae o tajemnicy i kulcie Eucharystii, zaadresowany do wszystkich biskupów 
Kościoła. Każdego roku pisał o kapłaństwie i o Eucharystii w wielkoczwartko- 
wych listach do kapłanów. Prawda o obecności Chrystusa pod postacią chleba 
i wina oraz wezwanie do owocnego uczestnictwa w ofierze Wieczernika zna
lazły swój wyraz w Liście apostolskim Ojca Świętego Dies Domini o świętowa
niu niedzieli opublikowanym w roku 1998 oraz w Liście apostolskim Novo 
millennio ineunte ogłoszonym na zakończenie Wielkiego Jubileuszu roku 2000.

Ukoronowaniem i swoistym kompendium nauczania Jana Pawła II o Eu
charystii jest nowa encyklika Ecclesia de Eucharistia, podpisana przez niego 
podczas Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek w dwudziestym 
piątym roku pontyfikatu. Encyklika zawiera wykład nauki Kościoła o Eucha
rystii -  tajemnicy wiary i sakramencie jedności, o kapłaństwie służebnym oraz
0 łaskach i darach, jakie otrzymują ci, którzy czynnie, świadomie i pobożnie 
uczestniczą w celebracji eucharystycznej. Dokument narodził się z wielkiej 
troski Ojca Świętego -  Papieża Eucharystii -  o ten najcenniejszy skarb, który 
Kościół otrzymał z rąk i z Serca swego Boskiego Założyciela.

„Każdy krok ku świętości -  pisze w encyklice Jan Paweł II -  każde działanie 
podjęte dla realizacji misji Kościoła, każda realizacja programów duszpaster
skich winny czerpać potrzebną siłę z tajemnicy eucharystycznej i ku niej się 
kierować jako do szczytu. W Eucharystii mamy Jezusa, Jego odkupieńczą ofia
rę, mamy Jego zmartwychwstanie, mamy dar Ducha Świętego, mamy adorację, 
posłuszeństwo i umiłowanie Ojca. Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jakże bę
dziemy mogli zaradzić naszej nędzy?” (nr 60).

Chrystus w Eucharystii jest źródłem dynamizmu misyjnego Ojca Świętego, 
jego niewyczerpanej energii i wielkiej odwagi w posłudze Kościołowi i światu, 
która uwidacznia się szczególnie podczas podróży apostolskich. Punktem 
szczytowym każdej z nich i największym przeżyciem religijnym jest Eucharys
tia. Uczestniczą w niej olbrzymie rzesze ludzi. Ulice, place, stadiony sportowe 
przemieniają się w ogromne katedry z ołtarzem pośrodku, gdzie Jan Paweł II 
odprawia Mszę świętą. Bywało, że celebrował Eucharystię w strugach deszczu, 
w przenikliwym zimnie, w tropikalnym upale, a nawet przy padającym śniegu. 
Każda z tych celebracji była wielkim świętem lokalnego Kościoła, a zarazem 
Kościoła powszechnego, który jednoczył się w modlitwie z Następcą Piotra.

Dla milionów ludzi pobyt Jana Pawła II w ich ojczyźnie jest osobistym
1 wspólnotowym wyznaniem wiary w Chrystusa obecnego pod postacią chleba 
i wina, a także przeżyciem tajemnicy prymatu Piotra w Kościele. Namiestnika 
Chrystusa na ziemi mogą oni oglądać nie tylko na zdjęciu czy w telewizji, ale na
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własne oczy, mogą cieszyć się jego obecnością, wyciągać do niego ręce, po
zdrawiać. Papiestwo przestało być dla ludzi czymś abstrakcyjnym i odległym, 
a stało się bliskie, konkretne, dotykalne. Wierzący i niewierzący, katolicy i nie
katolicy, ludzie zjednoczeni z hierarchią i krytykujący biskupów, wszyscy po 
swojemu odczuwają, że klucze Piotrowe naprawdę otwierają i zamykają, wiążą 
i rozwiązują wiele problemów człowieka współczesnego.

Eucharystia sprawowana przez Jana Pawła II na różnych kontynentach ma 
zawsze piękną oprawę liturgiczną, nawiązującą do miejscowych tradycji, co 
widoczne jest szczególnie w przypadku odwiedzin Kościołów afrykańskich i az
jatyckich, gdzie podczas odprawiania Mszy świętej rozbrzmiewają radosne 
śpiewy przy akompaniamencie tam-tamów, odbywają się tańce religijne, mod
litwie towarzyszą gesty rąk, a w barwnej procesji z darami do ołtarza są czasami 
niesione orzechy kokosowe, wino palmowe, banany. „Podczas moich licznych 
podróży -  pisze Ojciec Święty w encyklice Ecclesia de Eucharistia -  miałem 
okazję zaobserwować we wszystkich stronach świata, jak bardzo ożywiający 
jest kontakt pomiędzy celebracją Eucharystii a formami, stylami i wrażliwością 
różnych kultur. Dostosowując się do zmieniających się warunków czasu i prze
strzeni, Eucharystia zapewnia pokarm nie tylko pojedynczym osobom, lecz 
całym ludom, i kształtuje kultury inspirujące się chrześcijaństwem” (nr 51).

Okazją do wielu podróży papieskich były międzynarodowe lub krajowe 
kongresy eucharystyczne. Są one w Kościele jedną z form publicznego kultu 
Chrystusa ukrytego pod postaciami chleba i wina. Od ponad stu lat kongresy (z 
których pierwszy odbył się w Lille w roku 1881) ożywiają i pogłębiają wśród 
wierzących pobożność eucharystyczną, odkrywają przed nimi wartość Mszy 
świętej, częstej komunii świętej, adoracji. Już w lipcu 1981 roku Jan Paweł II 
pragnął wziąć udział w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym 
w Lourdes, ale zamach na jego życie w dniu 13 maja sprawił, że fizyczna obec
ność Papieża była tam niemożliwa. Łączył się z uczestnikami kongresu ducho
wo, ofiarując zań swoje cierpienia. Skierował też do zgromadzonych wiernych 
dwa przesłania poświęcone Eucharystii. Uczestniczył jako pielgrzym w kolej
nych Międzynarodowych Kongresach Eucharystycznych: w Nairobi (w roku 
1985), w Seulu (w 1989), w Sewilli (w 1993), we Wrocławiu (w 1997), w Rzymie 
(w 2000). Brał udział także w wielu Krajowych Kongresach Eucharystycznych, 
między innymi w Brazylii (w roku 1980), w Peru (w 1983), na Haiti (w 1983), 
w Polsce (w 1987), w Brazylii (w 1991).

W przemówieniach wygłaszanych w czasie kongresów Ojciec Święty podej
mował tematykę Eucharystii w aspekcie teologicznym, duszpasterskim i spo
łecznym. Podkreślał prawdę, że liturgia eucharystyczna i liturgia życia są ze 
sobą ściśle związane. „Organizując Międzynarodowe Kongresy Eucharystycz
ne -  mówił -  Kościół pragnie, aby ich integralną część stanowiło konkretne 
świadectwo miłości, i w tym celu realizuje programy opieki społecznej i pomocy 
braciom najbardziej potrzebującym. Te dzieła miłości nie są czymś dodatko
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wym i doraźnym, ale stanowią bezpośrednią konsekwencję sakramentu, który 
winien skłaniać do dzielenia się Chlebem eucharystycznym i chlebem powszed
nim danym przez Boga człowiekowi”16.

W czasie trwania kongresów Jan Paweł II dokonywał symbolicznej inau
guracji wielu dzieł społecznych przeznaczonych dla ubogich, chorych i opusz
czonych, aby ukazać, że z Eucharystii czerpie moc nasza miłość Boga i braci, 
która jest istotą świętości.

Nic dziwnego, że na swoim pielgrzymim szlaku Jan Paweł II dokonuje wielu 
beatyfikacji i kanonizacji, wynosząc do chwały ołtarzy synów i córki różnych 
narodów. Ich przykład heroicznej wiary i miłości buduje jedność Ludu Bożego, 
a zarazem jest on wezwaniem dla każdego z nas do „pójścia w głąb” i do 
skoncentrowania się na istocie chrześcijaństwa.

Z  okazji setnej podróży apostolskiej 12 czerwca 2003 roku Ojciec Święty 
przyjął na specjalnej audiencji w Watykanie grupę dziennikarzy akredytowa
nych przy Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej. W swoim przemówieniu po
dzielił się z zebranymi wspomnieniami z odbytych podróży, zwracając szcze
gólną uwagę na celebracje Mszy świętej: „Wielobarwne zgromadzenia Ludu 
Bożego, przybywającego licznie, aby uczestniczyć w Eucharystii, pozostawiły 
trwały ślad w mojej pamięci i w moim sercu, i pozostają najważniejszym i naj
bardziej wzruszającym wspomnieniem z moich wizyt. Wraz z nimi jednym 
głosem powtarzałem Piotrowe wyznanie wiary: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga 
żywego» (Mt 16,16)”17.

*

Podróże apostolskie Jana Pawła II, choć przebiegają w różnym kontekście 
religijnym, społecznym i politycznym, potwierdzają, że słowa i czyny Papieża są 
pokrzepieniem i natchnieniem dla wszystkich, dla „wielkich tego świata”, dla 
„maluczkich”, ubogich, chorych, uchodźców, dla ludzi z tak zwanego społecz
nego marginesu.

W ostatnich latach -  ze względów oczywistych -  programy podróży papie
skich ulegają modyfikacjom, ale celebracja eucharystyczna zawsze pozostaje 
najważniejsza i jest ich stałym punktem. Msza święta, sprawowana przez Jana 
Pawła II w majestacie cierpienia, i słowa, które głosi, jeszcze głębiej zapadają 
w serca ludzi i zapalają w nich nadzieję.

16 T e n ż e ,  Kult Eucharystii prowadzi do miłości człowieka (Przemówienie podczas inaugu
racji działania domu dla ludzi w podeszłym wieku, Dos Hermanas, 13 VI 1993), „L’Osservatore 
Romano” wyd. poi. 14(1993) nr 8-9, s. 16.

17 „L’Osservatore Romano” wyd. wł. z 13 VI 2003, s. 5 (tłum. fragm. -  C. D.).
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„Wszyscy, wierzący i niewierzący -  napisał o Janie Pawle II znany włoski 
krytyk literacki G. Pampaloni -  noszą go w swoich sercach, i wiemy, że w nich 
pozostanie na zawsze. Dla wszystkich jego postawa stała się lekcją siły, god
ności i -  w sensie najbardziej wzniosłym i pełnym -  człowieczeństwa. Świadec
twem, które sprawia, że świat staje się bardziej ludzki dla każdego”18.

^ —— -

18 „Awenire” z 9 X 1996 (tłum. fragm. -  C. D.)
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Co to są misteria, to znaczy tajemnice publicznego życia Jezusa? Są one pięknymi 
i plastycznymi opowiadaniami, które można łatwo zapamiętać. Z  wypowiedzi 
Papieża wynika, że w tajemnicach światła kontemplujemy żywą osobę Jezusa, 
który definitywnie objawia Ojca oraz słowami i czynami zwiastuje nadejście Kró
lestwa Bożego. Przez wpatrywanie się w te tajemnice wchodzimy w głębię Serca 
Jezusa, w Jego radość, boleść i chwałę.

Darem jubileuszowym Jana Pawła II dla całego Kościoła był List apostolski 
Rosarium Virginis Mariae ogłoszony 16 października 2002 roku. Ojciec Święty 
wyraźnie łączy wydanie tego dokumentu z początkiem dwudziestego piątego 
roku swojego pontyfikatu (por. nr 43).

List papieski zawiera głęboką myśl teologiczną przedstawioną z osobistym 
zaangażowaniem. Różaniec -  wyznaje Papież -  jest „modlitwą, którą bardzo 
ukochałem”. Modlitwa ta towarzyszyła Papieżowi „w chwilach radości i do
świadczenia”1. Ojciec Święty wyraża głęboki szacunek do prawie tysiącletniej 
tradycji odmawiania różańca w Kościele oraz troskę o pogłębienie tej modlitwy 
i jej udoskonalenie. Wyrazem tej troski jest wprowadzenie nowej części różań
ca, która zawiera tak zwane tajemnice światła. W zakończeniu listu Papież 
zwraca się do teologów, aby „podejmując refleksję metodyczną i równocześnie 
inspirowaną przez autentyczną mądrość, zakorzenioną w Słowie Bożym i wraż
liwą na to, czym żyje lud chrześcijański”, przyczynili się „do odkrywania pod
staw biblijnych” (RVM, nr 43) tajemnic różańcowych. Zwrócił się też do 
wszystkich, szczególnie do młodych, aby wzięli „ufnie do rąk koronkę różańca, 
odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego” (tamże). Papież więc wzywa 
do biblijnej lektury różańca.

Niniejszy szkic biblijno-teologiczny jest odpowiedzią na wołanie Papieża- 
-Pielgrzyma, miłośnika różańca, odpowiedzią-odkrywaniem treści biblijno-ke- 
rygmatycznych nowych tajemnic różańca, i pomóc ma w ich owocnej kontem
placji.

1 Por. J a n  P a w e ł  II, Modlitwa, którą bardzo ukochałem, w: tenże, Nauczanie papieskie, 1.1 
(1978), red. E. Weron SAC, A. Jaroch SAC, Pallottinum, Poznari-Warszawa 1987, s. 32n., por. też: 
t e n ż e ,  Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich, Wydawnictwo 
Św. Stanisława BM, Kraków 1996, s. 29.
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RÓŻANIEC STRESZCZENIEM CAŁEGO PRZESŁANIA EWANGELII

Pius XII jako pierwszy nazwał różaniec streszczeniem całej Ewangelii2. 
Określenie to przyjął Paweł VI, a uzasadnił je następująco: „Z Ewangelii bo
wiem wydobywa się wypowiadane w nim tajemnice i główne formuły; prócz 
tego, przez wspomnienie radosnego pozdrowienia anioła i religijnego przyzwo
lenia Maryi, czerpie się z Ewangelii sposób, w jaki wierni mają pobożnie od
mawiać różaniec. Wreszcie, przez odpowiednio powtarzane pozdrowienie 
anioła, wspomina się jedną z głównych tajemnic Ewangelii, mianowicie Wcie
lenie Słowa, rozważaną w tej szczególnej i ważnej chwili, w której anioł przy
niósł wiadomość Maryi. Różaniec jest więc modlitwą ewangeliczną, którą to 
nazwę -  w naszym czasie bardziej niż w czasie minionym -  nadają mu duszpas
terze i uczeni”3. Według Pawła VI różaniec jest streszczeniem Ewangelii, po
nieważ: po pierwsze -  z Ewangelii pochodzą tajemnice świętego różańca; po 
drugie -  z pozdrowienia anioła i Elżbiety uczymy się pobożnego odmawiania 
tej modlitwy; po trzecie -  w pierwszej tajemnicy radosnej rozważamy główną 
tajemnicę wiary chrześcijańskiej, a mianowicie Wcielenie Słowa.

Jan Paweł II przejął określenie Piusa XII, gdyż według niego różaniec 
„skupia w sobie głębię całego przesłania ewangelicznego, którego jest jakby 
streszczeniem” (RVM, nr 1). Dodał też krótki komentarz: „W nim odbija się 
echem modlitwa Maryi, Jej nieustanne Magnificat za dzieło odkupieńcze Wcie
lenia, rozpoczęte w Jej dziewiczym łonie. Przez różaniec lud chrześcijański 
niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację pięk
na oblicza Chrystusa i w doświadczenie głębi Jego miłości. Za pośrednictwem 
różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk 
Matki Odkupiciela” (tamże).

Tak dla Pawła VI, jak i dla Jana Pawła II z ewangelicznego charakteru 
różańca wypływa wniosek o chrystologicznym charakterze modlitwy różańco
wej. Obydwaj Papieże o wymiarze chrystologicznym różańca mówią bezpo
średnio po stwierdzeniu dotyczącym ewangelicznego charakteru tej modlitwy. 
„Ponadto -  pisze Paweł VI -  łatwiej teraz się rozumie, że uporządkowany 
i stopniowy bieg różańca wskazuje sposób, w jaki Słowo Boże z miłosiernego 
postanowienia, włączając się w sprawy ludzkie, dokonało dzieła odkupienia. 
W odpowiednim bowiem porządku rozważa się główne wydarzenia zbawcze, 
które dokonały się w Chrystusie: od dziewiczego poczęcia Słowa Bożego i ta
jemnic dzieciństwa Jezusa aż do najważniejszych wydarzeń Paschy, mianowicie 
błogosławionej Męki i chwalebnego Zmartwychwstania, do jej owoców, jakie

2 Por. P i u s  XII, List do arcybiskupa Manili, Philippinas Insulas, „Acta Apostolicae Sedis” 
38(1946), s. 419.

3 P a w e ł  VI, Adhortacja apostolska Marialis cultus, w: Jak czcić Matkę Bożą, red. S. C. 
Napiórkowski OFMConv, Wydawnictwo OO. Franciszkanów, Niepokalanów 1984, s. 74.
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w dniu Pięćdziesiątnicy przypadły w udziale rodzącemu się Kościołowi, a także 
samej Najświętszej Maryi Pannie, gdy z tego ziemskiego wygnania równocześ
nie z ciałem i duszą została przyjęta do niebieskiej ojczyzny. [...] Zatem róża
niec, ponieważ opiera się na Ewangelii i odnosi się, jakby do centrum, do 
tajemnicy Wcielenia i odkupienia ludzi, trzeba uważać za modlitwę, która 
w pełni posiada znamię chrystologiczne. Albowiem jego charakterystyczny 
element, mianowicie litanijne powtarzanie pozdrowienia anielskiego «Zdro- 
waś, Maryjo» przynosi również nieustanną chwałę Chrystusowi, do którego -  
jako do ostatecznego kresu -  odnosi się zapowiedź anioła i pozdrowienie Matki 
Chrzciciela: «Błogosławiony owoc żywota twojego» (Łk 1,42). Co więcej, po
wtarzanie słów «Zdrowaś, Maryjo», jest jakby kanwą, na której rozwija się 
kontemplacja tajemnic”4.

Jan Paweł II, nawiązując do słów swego poprzednika, stwierdza, że róża
niec jest jedną z tradycyjnych dróg modlitwy chrześcijańskiej, stosowanej do 
kontemplacji oblicza Chrystusa. Dlatego właśnie „choć ma charakter maryjny, 
jest modlitwą o sercu chrystologicznym” (RVM, nr 1). Ojciec Święty zauważa 
jednak, że dotychczasowa forma różańca obejmuje tylko niektóre z licznych 
tajemnic z życia Chrystusa. Wybór tych tajemnic był nawiązaniem do liczby stu 
pięćdziesięciu psalmów biblijnych (por. RVM, nr 19). Papież stwierdza więc: 
„Uważam jednak, że aby rozwinąć chrystologiczny wymiar różańca, stosowne 
byłoby uzupełnienie, które -  pozostawione swobodnemu wyborowi jednostek 
i wspólnot -  pozwoliłoby objąć także tajemnice życia publicznego Chrystusa 
między chrztem w Jordanie a męką. W tych właśnie tajemnicach kontemplu
jemy ważne aspekty Osoby Chrystusa jako Tego, kto definitywnie objawił 
Boga. On jest Tym, który -  ogłoszony przy chrzcie umiłowanym Synem Ojca
-  zwiastuje nadejście Królestwa, świadczy o nim swymi czynami, obwieszcza 
jego wymogi. To w latach życia publicznego misterium Chrystusa objawia się ze 
specjalnego tytułu jako tajemnica światła: «Jak długo jestem na świecie, jestem 
światłością świata» (J 9, 5)” (tamże). Nowe tajemnice dotyczą Osoby Chrys
tusa. Chrystus zaś, według św. Jana, jest światłością świata, dlatego tajemnice 
Jego życia możemy nazwać tajemnicami światła. Żeby więc „różaniec w pełniej
szy sposób można było nazwać «streszczeniem Ewangelii», jest zatem stosow
ne” (tamże) uzupełnić go o nowe tajemnice. Uczynił to właśnie Jan Paweł II. Po 
tajemnicy Wcielenia i ukrytego życia Jezusa (tajemnice radosne) włączył nie
które ważniejsze tajemnice życia publicznego Jezusa, nazywając je tajemnicami 
światła. Dopiero po uzupełnieniu tej luki różaniec stał się streszczeniem „ca
łego przesłania ewangelicznego” (tamże) i wprowadzeniem „w głębię Serca 
Jezusa Chrystusa, oceanu radości i światła, boleści i chwały” (tamże). To uzu
pełnienie o nowe tajemnice nie zmienia istoty tradycyjnego układu różańca, 
lecz jedynie go wzbogaca i bardziej otwiera na Pismo Święte.

4 Tamże, s. 75n.
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Co to są misteria, to znaczy tajemnice publicznego życia Jezusa? Nie są to 
tylko piękne i pobożne obrazki z Jego życia, jak na przykład chrzest w Jordanie, 
wesele w Kanie, Przemienienie na górze czy ustanowienie Eucharystii, które 
można wykorzystać w nauczaniu chrześcijańskim w katechezie i w kazaniu5. Są 
one bowiem pięknymi i plastycznymi opowiadaniami, które można łatwo za
pamiętać. Z wypowiedzi Papieża wynika, że w tajemnicach światła kontemplu
jemy żywą osobę Jezusa, który definitywnie objawia Ojca oraz słowami i czy
nami zwiastuje nadejście Królestwa Bożego. Przez wpatrywanie się w te tajem
nice wchodzimy w głębię Serca Jezusa, w Jego radość, boleść i chwałę.

Misteria ziemskiego życia Jezusa są spisanymi pod natchnieniem Ducha 
Świętego zbawczymi interwencjami Boga w historię człowieka. To zbawcze 
dzieło Boga spełnia Jezus Chrystus, Słowo, które stało się ciałem. Odwieczne 
Słowo Ojca objawia się ludziom w słowach i czynach, znakach i cudach. W tych 
wydarzeniach i słowach realizuje Boży plan zbawienia6. Wydarzenia te mają 
więc charakter historiozbawczy: objawiają Jezusa, Jego moc i posłannictwo.

Wydarzenia zbawcze nazywamy misteriami (tajemnicami) życia Jezusa. 
Misterium paschalne stanowi jego centrum. Współczesne dogmatyki o charak
terze historiozbawczym dużo miejsca poświęcają tajemnicom ziemskiego życia 
Jezusa7. Badania biblijno-teologiczne wykazały, że Jezus Chrystus dokonał 
zbawienia nie tylko przez mękę i śmierć krzyżową, nie tylko przez chwalebne 
zmartwychwstanie, ale że całe Jego życie miało charakter zbawczy. Tajemnice 
życia Jezusa rozważane w różańcu też mają charakter zbawczy. Już chrzest 
w Jordanie zapowiadał pełną misję Jezusa, która była męką Sługi Bożego; 
chwała Jezusa objawiona w Kanie była zapowiedzią chwały Krzyża i Zmar
twychwstania; przemienienie na Taborze wzmocniło uczniów przed zgorsze
niem męki i śmierci Jezusa; Ostatnia Wieczerza była już prawdziwą antycypacją 
męki, śmierci i zmartwychwstania. Kto nie dostrzeże tych treści w tajemnicach 
życia Jezusa, ten nie będzie zdolny do prawdziwej kontemplacji zbawczej8.

Misteria życia Jezusa utrwalone na piśmie są przeważnie krótkimi narra
cjami (por. np. Mk 1,9-11; Mt 3,13-17; Łk 3,21-22; J 2,1-12; Mk 9,2-8; Mt 17,1- 
-8; Lk 9, 28-30; Łk 22, 15-20; Mk 14, 22-25; Mt 26, 26-29). Wyjątek stanowi
trzecia tajemnica światła: „Jezus głosi Królestwo Boże i wzywa do nawróce

5 Por. I. B o k w a, Umiłowany Syn Ojca światłem dla człowieka, w: Światło tajemnic różańco
wych w nauczaniu Jana Pawła II. Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne. Jasna Góra 
16-17 styczeń 2003, red. Z. S. Jabłoński OSPPE, Częstochowa 2003, s. 73.

6 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum, nr 4.
7 Taki charakter ma dogmatyka ukazująca się pt. Mysterium Salutis, Grundriss heilgeschicht- 

licher Dogmatik, t. 1-7, red. J. Feiner, M. Lóhrer, Benziger Verlag, Einsiedeln-ZUrich-Kóln 1965 
i następne. Druga część tomu 3. poświęcona jest misteriom życia ziemskiego Jezusa w ogólności 
(por. A. Grillmeir, s. 3-22) i poszczególnym misteriom (por. R. Schulte i Ch. Schtitz, s. 23-327). 
Również Ch. Schónbom (por. Bóg zesłał Syna swego. Chrystologia, tłum. L. Balter, Pallottinum, 
Poznań 2001, s. 233-262) dużo miejsca poświęca misteriom życia Jezusa.

8 Por. Katechizm Kościoła katolickiego, nr 515. Por. też: S c h ó n b o r n ,  dz. cyt., s. 241.
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nia”. Tajemnica ta, można powiedzieć, obejmuje całe Ewangelie -  słowa o Kró
lestwie i czyny jako realizację Królestwa. Do medytacji i kontemplacji można 
jednak posłużyć się konkretnymi scenami opisującymi nauczanie Jezusa o Kró
lestwie i Jego znaki Królestwa (np. Mt 4,12-17; 5,1-12; 9,27-38; 13,1-52; Mk 1, 
14-20; 4, 1-33; Łk 4, 16-44; 6, 20-22). Dobra znajomość Ewangelii umożliwia 
natomiast odwołania do szerszego kontekstu. Taka medytacja zaś potrzebuje 
pogłębionej inicjacji.

Opisy zbawczych misteriów życia Jezusa mają jeszcze jedną wspólną cechę 
literacką. W krótkiej narracji obok opisu wydarzenia występują także słowa 
Boga, Jezusa, lub jakiejś postaci. Słowa Boga mają charakter objawieniowy, stąd 
łączą się one z tak zwaną teofanią (por. np. Mk 1,9-11; Mt 3,13-17; Łk 9,28-36). 
Jezus wyjaśnia sens wydarzenia lub sens wykonanych przez siebie gestów (por. 
np. Łk 22,19-20). Występujące postacie są świadkami tajemnicy z życia Pana. 
Wszystkie te elementy winny być wykorzystane w medytacji i kontemplacji. 
Krótki opis tajemnicy jest tworzywem do kontemplacji, podobnie przedstawione 
w opisie postacie, słowa natomiast mogą być materiałem do rozważania. Ojciec 
Święty przypomina, że przez medytację tajemnic życia Jezusa modlący przyswa
ja, asymiluje tajemnicę, doświadczalnie wnika w zbawczą treść tajemnicy. Me
dytacja tajemnic łączy nas z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zba
wiciela. Odmawianie różańca wprowadza w dzieło zbawcze Boga realizowane 
w Jezusie Chrystusie. Tak rozumiana medytacja staje się równocześnie inicjacją 
w misterium chrześcijańskie. Wierni przez rozważanie tajemnic różańca zacho
wali w świadomości wiary najważniejsze tajemnice życia naszego Pana i Zbawcy, 
nawet wtedy, gdy nie interesowali się nimi teologowie. Tajemnice świętego 
różańca były dla prostych wiernych historiozbawczą dogmatyką, służącą im nie 
tylko do uczenia się, ale i do modlitwy. Była to prawdziwa Biblia pauperum.

Dziś doczekaliśmy szczególnego momentu: teologowie interesują się mis
teriami życia Jezusa, Papież wydaje list apostolski wzywający do kontemplacji 
tych tajemnic. Głęboki sens wiary ludu Bożego zwyciężył.

TEOLOGICZNE BOGACTWO TAJEMNIC ŚWIATŁA

Kontemplacja tajemnic światła jest niemożliwa bez znajomości ich teologii. 
Należy więc najpierw wniknąć w teologię tajemnic; wydobyć ukryte w nich 
światło i dopiero wpatrywać się w nie.

MAGNUM JORDANIS MYSTERIUM

Przyjrzyjmy się najpierw wydarzeniu chrztu Jezusa w Jordanie. Bardzo 
prosto i plastycznie tajemnicę tę przedstawia św. Marek. Jan Chrzciciel głosił
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na pustyni chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. „Ciągnęła do niego 
cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego 
chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy” (Mk 1, 4n). Wydarzenie 
chrztu wyjaśniał Jan słowami: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie 
jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja 
chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym” (Mk j§ 7- 
-8). Rzeczownik „chrzest” nie oznacza tu Chrztu sakramentalnego, który gładzi 
grzechy, lecz ma znaczenie etymologiczne -  chrzest, po grecku „baptizma”, 
pochodzi od czasownika „baptein”, który oznacza „zanurzać”, „obmywać”. 
Chrzest polegał na zanurzeniu w wodzie lub obmyciu wodą. Woda to znak 
oczyszczenia i życia. Oczyszczająca rola wody znana była w Starym Testamen
cie i judaizmie9. Chrzest Jana można porównać z chrztem prozelitów; udzielano 
go poganom, którzy przyjmowali religię jahwistyczną i wprowadzani byli do 
narodu izraelskiego. Chrzest Jana łączył obmytego z prawdziwym potomstwem 
Abrahama (por. Mt 3, 9) i z ową resztą Izraela, która oczekuje przyjścia Me
sjasza. Chrzest ten był jednorazowy, udzielany na pustyni w pobliżu Jordanu. 
Jego celem była skrucha i uzyskanie przebaczenia win (por. Mk 1,4). Obmyciu 
towarzyszyło wyznanie grzechów oraz dążenie do pełnego nawrócenia, którego 
znakiem był właśnie ów chrzest (por. Mt 3, 6-7). Słowa Jana towarzyszące 
obrzędowi kładły szczególny nacisk na czystość moralną. Wzywał do nawróce
nia, zapowiadając surowy sąd Boży (por. Łk 3,7-18). Obmycia stosowane przez 
Jana należały do ekonomii tymczasowej. Jan był świadomy, że jego chrzest to 
jedynie obmycie wodą i zapowiedź oraz przygotowanie Chrztu mesjańskiego, 
który będzie udzielany w Duchu Świętym (por. Mk 1, 8)10.

Dlaczego Jezus poczęty z Ducha Świętego, a więc bezgrzeszny i święty 
poddał się pokutnemu obmyciu Jana Chrzciciela? Jan Paweł II jako pierwszą 
rację chrztu Jezusa w Jordanie podaje: „Tutaj, gdy Jezus schodzi do wody -  
jako niewinny, który czyni siebie «grzechem» za nas (por. 2 Kor 5, 21) -  
otwierają się niebiosa i głos Ojca ogłasza Go Synem umiłowanym (por. Mt 3, 
17)” (RVM, nr 21). Przyjmując chrzest od Jana, Jezus solidaryzuje się z grzesz
nikami, których przyszedł zbawić (por. Łk 3, 21). Chociaż jest święty, nie 
gardzi towarzystwem grzeszników i celników. Ten gest solidarności z grzeszni
kami zapowiada najgłębszy sens Jego misji w Jordanie: otoczony grzesznikami 
Jezus objawia się jako Baranek Boży, który bierze na siebie grzechy świata 
(por. J 1,29.36). Według redakcji Mateusza przyjęcie Chrztu przez Jezusa z rąk 
Jana jest wypełnieniem woli Ojca, jaką Ten miał w stosunku do Jezusa i Jana. 
W teologicznej interpretacji Łukasza i Marka natomiast chrzest w Jordanie 
zapowiadał i przygotowywał chrzest Jezusa „w śmierci” (por. Łk 12, 50;

9 Por. M.-Ś. B o i s m a r d, hasło „Woda”, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufous, 
tłum. i oprać, bp K. Romaniuk, Pallottinum, Poznań 1990, s. 1058-1062.

10 Por. F. A mio t ,  hasło „Chrzest”, w: Słownik teologii biblijnej, s. 131.



92 Ks. Józef KUBASIEWICZ

Mk 10, 38). Dzięki temu całe publiczne życie Jezusa można umieścić między 
dwoma chrztami: chrztem wody w Jordanie a chrztem krwi na Golgocie. Z  prze
bitego boku Jezusa wypłynęła krew i woda -  źródło sakramentów inicjacji 
chrześcijańskiej. Chrzest chrześcijański czerpie swą moc ze śmierci Jezusa i z da
ru Ducha11.

Poparciem tej interpretacji jest teofania towarzysząca chrztowi Jezusa 
w Jordanie. Składa się ona z trzech elementów: z otwarcia niebios, zstąpienia 
Ducha Świętego w postaci gołębicy i z głosu z nieba. Przyjrzyjmy się tym ob
razom i wsłuchajmy się w głos Ojca.

Otwarcie niebios jest częstym motywem biblijnym występującym w opisach 
teofanii. „Otwarcie niebios” jest zwykle formą wprowadzającą (por. Iz 64, 1; 
Ez 1,1; Dz 7, 56; Ap 4,1; 11,19; 19, 11). „Niebo” w ówczesnym środowisku 
żydowskim oznaczało to, co jest ponad ziemią, przestrzeń kosmiczną. Dlatego 
też niektóre znaki atmosferyczne, dostrzegalne przez człowieka, jak na przy
kład błyskawicę, nazywano „otwarciem niebios”. „Niebo” miało również sens 
teologiczny; oznaczało mieszkanie Boga. Stamtąd pochodziły Boże objawienia 
ukazywane przez wizje i cudowne znaki. Formuła „otwarły się niebiosa” jest 
prawie identyczna z formułą użytą przez Ezechiela: „Otworzyły się niebiosa 
i doświadczyłem widzenia Bożego” (1, 1). Scena ta łączy się z powołaniem 
proroka. Można więc powiedzieć, że nad Jordanem miała miejsce scena po
wołania. Jezus powołany przez Ojca oficjalnie rozpoczyna posłannictwo me
sjańskie.

Aby mógł wypełnić tę misję, otrzymuje dar Ducha. W Starym Testamencie 
Duch Pański oznaczał tajemniczą, dynamiczną, nieosobową siłę Bożą. Uważa
na ona była za stały dar Boży, udzielany określonym ludziom ze względu na ich 
funkcje i powołanie w służbie ludu Bożego (por. Sdz 6,34; 14,6; 15,14; 1 Sm 11,
6). Prorocy zapowiadali, że Duch Boży z całą pełnią swych darów, w szczególny 
sposób i na stałe, spocznie na Mesjaszu, czyniąc Go idealnym Królem 
(por. Iz 11,1-5)12.

Dlaczego tego Ducha symbolizuje gołębica? Wielu Ojców Kościoła, wy
jaśniając symboliczny sens gołębicy, odwoływało się do gołębicy Noego 
(por. Rdz 8, 11), która po ustąpieniu wód potopu przyniosła gałązkę oliwną 
jako znak zakończenia czasu kary. Była więc zwiastunem pojednania, pokoju 
i nowych czasów. Podobnie gołębica nad wodami Jordanu zwiastowała koniec 
czasu oczekiwania i początek zbawienia. Trudność polega jednak na tym, że 
gołębica Noego nie była symbolem Ducha Pańskiego.

11 Por. J. K u d a s i e w i c z ,  Nowe tajemnice różańca świętego. Teologia -  Kontemplacja -
Zycie, APOSTOLICUM, Ząbki 2002, s. 19-31.

12 Por. t e n ż e ,  Odkrywanie Ducha Świętego. Medytacje biblijne, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 
Kielce 1998, s. 72-79; 163-169.
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Symbolikę gołębicy spotyka się w późnej tradycji żydowskiej. Duch Pański, 
który „unosił się” nad masą chaotyczną i nad wodami (por. Rdz 1,2), porów
nywany był do gołębicy. Być może tradycja ta znana była w czasach Jezusa. 
W interpretacji takiej istnieje wyraźna relacja między pierwszym stworzeniem, 
opisanym w Księdze Rodzaju, a stworzeniem drugim, czyli nowym, zapocząt
kowanym przez Chrystusa. Gołębica zstępująca z nieba na Jezusa oznacza 
początek nowego stworzenia. Pierwsze stworzenie było pod znakiem Ducha 
Bożego, który unosił się nad wodami; przy chrzcie Jezusa Duch Boży zstępuje 
na Niego i pozostaje w Nim na znak inauguracji nowego stworzenia, które 
realizuje się „nad wodami”, dając im moc uświęcającą13.

Ukoronowaniem chrztu i teofanii był głos z nieba. W Starym Testamencie 
„głos”, podobnie jak „otwarcie niebios”, należał do sceny powołania proroc
kiego. Ezechiel w chwili swego powołania usłyszał głos Mówiącego (por. Ez 1,
28). „Głos” w czasie chrztu Jezusa nawiązywał więc do opisów powołania. Ten 
głos przychodzący z nieba brzemienny był zawsze w posłannictwo Boże. Treść 
tego głosu -  według przekazu synoptyków -  jest w istocie swej identyczna: „Tyś 
jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Łk 3, 22). Słowa te 
nawiązują do pierwszej pieśni o Słudze Pańskim: „Oto mój Sługa, którego 
podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie” (Iz 42,1). Odniesio
ne do Chrystusa, słowa te oznaczają, że przyjmuje On misję wypełnienia pro
gramu Sługi. Został ochrzczony ze względu na swoje cierpienie i śmierć, które 
podejmie za swój lud. W momencie chrztu Jezus Chrystus otrzymał pierwsze 
i oficjalne potwierdzenie swego powołania jako cierpiącego Sługi, dlatego mis
terium to ma już wyraźny wymiar zbawczy. Chrzest odsyła czytelnika do ta
jemnicy Paschy. Szczególne jednak znaczenie w rozumieniu teologicznej wy
mowy głosu mają pierwsze słowa płynące z nieba: „Tyś jest mój Syn umiłowa
ny” (Łk 3, 22). Nawiązują one do siódmego wersu psalmu drugiego: „Powie
dział do mnie: / «Tyś Synem moim, / Ja Ciebie dziś zrodziłem»”. Treścią tego 
psalmu jest intronizaqa króla mesjańskiego i jego powszechne panowanie nad 
narodami. Odniesienie tych słów do Chrystusa jest jakby pieczęcią Ojca na 
mesjańskiej działalności Syna. Przymiotnik „umiłowany” (gr. agapetos) ma 
podwójne znaczenie: „umiłowany” i „jedyny”. Odnosząc to drugie znaczenie 
do Syna, otrzymujemy bardzo głęboki sens: ten, który przyjmuje misję Sługi, 
jest jedynym Synem Ojca (por. Łk 20, 9-19; Mk 12,12). W ten sposób tekst, 
stwierdzając bóstwo Chrystusa, wprowadza nas w kontekst trynitamy14.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że przez chrzest Jezus nie otrzymał 
jakiejś nowej godności, której by wcześniej nie posiadał. Jezus bowiem od 
poczęcia był święty i był Synem Najwyższego (por. Łk 1, 31-35). Chrzest sta

13 Por. t e n ż e ,  hasło „Chrzest Pański”, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, Towarzystwo Nauko
we KUL, Lublin 1985, kol. 370-371.

14 Por. t e n ż e ,  Nowe tajemnice różańca świętego, s. 29-31.
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nowił początek (gr. arche -  por. Mk 1,1) walki Jezusa z grzechem i szatanem. 
Walkę tę kontynuował Jezus w czasie kuszenia na pustyni (por. Mk 1,12-13), 
podczas wypędzania złych duchów (por. np. Mk 5,1-20) aż do śmierci na krzyżu 
(por. Mk 15, 34).

Chrzest był uroczystym wprowadzeniem Jezusa w działalność mesjańską; 
obdarzony mocą Ducha rozpoczął publiczną działalność zbawczą. Ten wymiar 
chrztu w Jordanie nazywa się również intronizacją mesjańską. Teofania nad 
Jordanem to Pięćdziesiątnica Jezusa, która ustanawia Go pierwszym Aposto
łem Boga. Głos z nieba jest Bożą gwarancją daną Jezusowi na początku Jego 
publicznej misji jako realizacji posłannictwa Sługi Jahwe. W perspektywie tego 
posłannictwa jest cierpienie i zbawcza śmierć Jezusa.

Św. Łukasz w sposób szczególny podkreśla charakter społeczny chrztu: 
„Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest” (3, 21). 
Chrzest Jezusa miał więc charakter społeczny i masowy. Chrystus nie wyłącza 
się ze wspólnoty grzeszników, których przyszedł zbawić, lecz świadomie włącza 
się we wspólnotę zgromadzoną przez Jana Chrzciciela. Wspólnota ta będzie 
początkiem nowego Izraela. Teologiczny sens solidarności z grzesznikami wy
jaśniony jest w świadectwie Jana Chrzciciela: „Oto Baranek Boży, który gładzi 
grzech świata” (J 1, 29; por. Iz 53,4-9).

Ojcowie Kościoła utrzymywali, że chrzest Jezusa był przygotowaniem 
Chrztu sakramentalnego. Przygotowanie to polegało na tym, że w momencie 
chrztu woda otrzymała moc uświęcania dusz. Marek, mówiąc o chrzcie Jezusa, 
używa bardzo interesującej formuły: Jezus został ochrzczony „w Jordanie” 
(gr. eis ton Jordanen). Używa przyimka „eis” zamiast „en”. Przyimek „eis” 
oznacza kierunek, ruch do. Uwzględniając etymologię czasownika „baptein”, 
tak można by przetłumaczyć frazę Marka: Jezus został zanurzony w Jordan, by 
oczyścić skażone obecnością grzeszników wody i dać im moc oczyszczania ludzi 
z grzechów. W chrzcie Jana grzeszników oczyszczała woda, w Chrzcie sakra
mentalnym będzie oczyszczał Jezus -  Baranek Boży, który gładzi grzechy świa
ta. Woda chrzcielna czerpie swą moc z tajemnicy paschalnej Jezusa. Z  przebi
tego boku Jezusa wypłynęła zbawcza krew i oczyszczająca woda (por. J 19, 
34)15. Chrzest w Jordanie był zapowiedzią i figurą Chrztu chrześcijańskiego. 
Proklamowanie Jezusa jedynym i umiłowanym Synem Ojca zapowiadało przy
brane synostwo wiernych jako uczestnictwo w Jego synostwie. Zstąpienie Du
cha Świętego na Jezusa zapowiadało dar Ducha, który jest źródłem łaski dla 
wierzących w Niego. Chrzest nad Jordanem był więc początkiem mesjańskiej 
misji Chrystusa i początkiem nowego stworzenia; sakrament Chrztu jest no
wym narodzeniem i stworzeniem, jest inauguracją życia w Chrystusie i począt
kiem dawania świadectwa Chrystusowi. Otwarcie niebios nad Jordanem zapo

15 Por. Ch. S c h ti t z, Die Mysterien des óffenflichen Lebens und Wirkens Jesu, w: Mysterium 
Salutis, t. 3, cz. 2, s. 65-70.
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wiadało, ze ochrzczonym otwiera się niebo i obdarza ich obficie łaską, aby 
mogli je na zawsze posiąść.

Rozważając tajemnicę chrztu Jezusa w Jordanie, będziemy wracać myślą do 
naszego Chrztu, który przyjęliśmy jako niemowlęta w wierze Kościoła i rodzi
ców. Mamy wielką szansę i okazję na nowo przeżywać nasz Chrzest, ale już 
świadomie; przyjmować Chrystusa jako naszego jedynego Pana i Zbawiciela; 
otwierać się na dar Ducha Świętego; stawać się świadkami Chrystusa; przyj
mować zobowiązania tego sakramentu. Nasze chrześcijaństwo będzie się sta
wać żywą komunią z Osobą Jezusa Chrystusa. Dopiero wtedy można mówić
o kontemplacji Oblicza Jezusa. Głęboka i zdrowa teologia łączy się z życiem 
chrześcijańskim.

ZNAK KANY

Drugą tajemnicą światła jest „wesele w Kanie Galilejskiej” (J 2, 1). 
„Chrystus, przemieniając wodę w wino, dzięki interwencji Maryi, pierwszej 
z wierzących, otwiera serca uczniów na wiarę” (RVM, nr 21). Tajemnica ta, 
w porównaniu z wielkim misterium Jordanu, wydaje się banalna i prozaiczna. 
To pierwsze wrażenie jest mylne. Wynika ono z nieznajomości specyfiki lite
rackiej Ewangelii św. Jana. Specyfika ta polega na dwupoziomowym charak
terze Janowego dzieła: historycznym i teologicznym. Każda stronica czwartej 
Ewangelii zawiera dwa poziomy: poziom materialny, historyczny, literalny, 
dyskursywny, pięknie i rzeczowo opisany przez ewangelistę (ten poziom jest 
najczęściej wykorzystywany w katechezie), i poziom wyższy, duchowy, teolo
giczny, ukryty w tekście, ale obecny w umyśle autora Ewangelii, który opisując 
owo wydarzenie historyczne, jednocześnie interpretuje je w świetle Paschy 
Jezusa i całej historii zbawienia. Te dwa poziomy łączą się często i wzajemnie 
przenikają, dlatego niełatwo jest dotrzeć do poziomu duchowego. W tym celu 
należy odwołać się do Starego Testamentu i judaizmu oraz do kontekstu całej 
Ewangelii, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów paschalnych. Bardzo częs
to terminy, osoby i obrazy poziomu historycznego są typami rzeczywistości 
duchowych. Maryja, nazwana przez Jezusa Niewiastą (por. J 2, 4), jest Jego 
Matką, ale również uosobieniem ludu Przymierza; Jezus Mistrz i Nauczyciel 
oznacza też oblubieńca, który dobre wino zachował aż do końca. Wino ma 
znaczenie nie tylko codziennego napoju ludzi Wschodu, ale oznacza również 
Prawo i pełnię Objawienia16. Dopiero teraz możemy przystąpić do wyjaśnienia 
tajemnicy Kany. Ponieważ poziom historyczny w Ewangelii Janowej nie jest 
tylko figurą czy symbolem sensu duchowego, ale także sam w sobie zawiera

a

16 Por. G. Z e v i n i, Commenti spirituali del Nuovo Testamento. Vangelo secondo Giovanni, 
t. II Citt& Nuova Editrice, Roma 1984, s. 105n.
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natchnioną prawdę Bożą, dlatego najpierw odczytamy poziom historyczny, 
a później przejdziemy do sensu duchowego, który logicznie i hermeneutycznie 
wynika z pierwszego.

Opis wesela w Kanie (por. J 2,1-12) znamy bardzo dobrze. W centrum tego 
obrazu jest Jezus: On dokonuje znaku, objawia swą chwałę. Uczniowie, widząc 
znak, uwierzyli w Jezusa. Obok Jezusa jest Jego Matka. Ona pośredniczy mię
dzy Synem a pozostałymi uczestnikami wesela.

Święty Jan chce w sposób szczególny podkreślić godność Matki Jezusa. Aż 
cztery razy wprost lub pośrednio nazywa Ją Matką (por. wersy: 1, 3, 5, 12). 
Słowo „Matka” otwiera (por. w. 1) i zamyka (por. w. 12) ten obraz. Gdy na 
tytuł „Matka Jezusa” spojrzymy w kontekście całej czwartej Ewangelii, wtedy 
dopiero w pełni odczytamy jego głęboki sens. Jeżeli Maryja jest Matką Jezusa, 
to jednocześnie jest Matką Słowa Wcielonego (por. J 1,14). Jeżeli jest Matką 
Jezusa -  Głowy odrodzonej ludzkości, to jest również Matką jej członków, to 
znaczy naszą Matką. Jan nie tylko uczy, że Maryja jest Matką Jezusa, ale 
również maluje niektóre Jej rysy. Jest Ona obecna w Kanie na weselu, uczest
niczy w ludzkiej radości; przyszła jednak nie tylko radować się, ale także służyć 
i pomagać. Jest uważna i dyskretna. Wrażliwym i dobrym okiem matki i kobiety 
dostrzega brak wina i zakłopotanie młodych. Na Wschodzie w tamtych czasach 
brak wina na weselu byłby prawdziwym skandalem. Maryja miała więc dobre 
oczy i wrażliwe serce. Jakże podobna jest tu do swojego Syna! Ewangelie często 
mówią o miłosiernych oczach i wrażliwym sercu Jezusa: zobaczył, ulitował się,
pomógł (por. Mt 9,36; 14,14; 15,32; Mk 1,41; 6,34; 9,22; Lk 7,13). Z  wielkim
zaufaniem mówi o swoim spostrzeżeniu Synowi: „Nie mają wina” (J 2,3). Wino 
w języku biblijnym, podobnie jak oliwa, ma głęboką symbolikę. Wino oznacza 
ludzką radość: psalmista, dziękując Bogu za różne dobrodziejstwa, wymienia 
„i wino, co rozwesela serce ludzkie” (Ps 104, 15). W tym kontekście prośba 
Maryi nabiera głębszego sensu: „nie mają wina” oznacza, że nie mają radości. 
Prośba o wino jest równocześnie prośbą o radość dla prostych ludzi. Lud 
chrześcijański już dawno odczytał ten rys Matki Jezusa, nazywając Ją „Przy
czyną naszej radości”17.

Na swoją prośbę Maryja otrzymuje zagadkową i -  wydaje się -  twardą 
odpowiedź (por. J 2, 4). Nie traci jednak nadziei. Zwraca się do sług słowami: 
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (w. 5). Rzekła to z taką wiarą, że 
zachęciła ich i przekonała. Uwierzyła, zanim Jezus dokonał znaku -  wierząca 
bez znaku, według słów „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20,
29). „W Kanie Maryja jawi się jako wierząca w Jezusa: Jej wiara sprowadza 
pierwszy «znak» i przyczynia się do wzbudzenia wiary w uczniach”18. Maryja

17 Por. J. K u d a s i e w i c z ,  Dziewica prosząca, „Pastores” 2001, nr 10, s. 108-120; por. też: 
t e n ż e ,  Matka Odkupiciela. Medytacje biblijne, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 1996, s. 146-151.

18 J a n  P a w e ł  II, Encyklika Redemptoris Matery nr 21.
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objawia się w Kanie jako pierwszy autentyczny uczeń Jezusa. Uczniowie obecni 
na weselu uwierzą dopiero po dokonaniu tego znaku (por. J 2, 11). Po inter
wencji u Syna Maryja usuwa się z planu zdarzeń. Nikt Jej nie dziękuje. Uwaga 
wszystkich skupiona jest na Jezusie, który dokonuje znaku i objawia swą chwa
łę. Dzięki temu uczniowie uwierzyli! Nic z tej chwały Maryja nie wzięła dla 
siebie. Jako Matka, jest dla innych.

Przejdźmy z planu historycznego na plan teologiczny, duchowy. Obraz za
ślubin w Kanie przypomina ulubiony przez proroków sposób przedstawiania 
przymierza Boga z ludem izraelskim. Przymierze nie ogranicza się tylko do 
relacji jurydycznych, lecz stanowi głęboki związek miłości: Jahwe jest Oblu
bieńcem i Małżonkiem ludu; lud zaś oblubienicą i małżonką. W Nowym Tes
tamencie tytuł Oblubieńca przeniesiony został na Chrystusa (por. Mt 9,15; 25, 
5-10; Łk 5, 35; Ef 5, 21-32). Oblubienicą zaś są uczniowie Jezusa (liczba dwu
nastu apostołów jest symbolem dwunastu pokoleń izraelskich), uczestnicy we
sela, a szczególnie Maryja, jako doskonałe uosobienie Izraela, który doszedł aż 
do progu mesjańskiego zbawienia.

Czy można powyższą tezę udowodnić? Można to uczynić, porównując Ka- 
nę z Synajem. Między teofanią na Synaju a objawieniem się Jezusa w Kanie 
istnieje wiele, świadomie przez Jana zamierzonych, powiązań. Na Synaju „trze
ciego dnia” (Wj 19,16) Bóg objawił swą chwałę i obdarzył Mojżesza Prawem 
Przymierza. Wówczas lud uwierzył Mojżeszowi (por. Wj 19,9.10.11.16). W Ka
nie Galilejskiej „trzeciego dnia” (J 2,1) Jezus objawił swoją chwałę i dał nowe 
wino, jako symbol Ewangelii, która jest Prawem Nowego Przymierza; ucznio
wie uwierzyli w Jezusa! (por. J 2,11). W tradycji mądrościowej i judaistycznej 
wino oznaczało mądrość wcieloną w Prawie Mojżesza (por. Prz 9,1-16; Iz 55,1- 
-3). W literaturze rabinicznej wino jest jednym z najbardziej ulubionych sym
boli Tory. Św. Jan nawiązał do tej tradycji. Wino z Kany jest symbolem nowego 
prawa, Prawa Chrystusa, Jego objawiającego słowa, które zajmuje miejsce słów 
Mojżesza i proroków. Wraz z przyjściem Chrystusa Prawo Mojżesza (symbo
lizowane przez wodę sześciu stągwi) utraciło moc oczyszczającą; moc tę nato
miast posiada nowe, lepsze wino, które oznacza słowo Jezusa, Jego Ewangelię, 
Jego Prawo. Św. Jan, mówiąc o tym winie, podkreśla, że jest to wino lepsze, niż 
ludzie zwykli stawiać na weselu (por. J 2,10), oraz że jest go pod dostatkiem. 
Na obfitość tę wskazuje najpierw sześć stągwi po dwie lub trzy miary (por. J 2,
7). Św. Jan, kiedy mówi o darach Jezusa dla ludzi, podkreśla pełnię i nadobfi- 
tość darów, na przykład wyrażeniem „pełnia łaski” (J 1,16). Woda Praw Moj
żesza otrzymuje swoje pełne i autentyczne znaczenie tylko wtedy, gdy zostanie 
przemieniona w wino Ewangelii, to znaczy w łaskę prawdy. Dar dobrego wina 
na weselu w Kanie inauguruje eschatologiczną ucztę mesjańską (por. J 3, 29; 
Ap 19,7-9). Wino tu jest w wielkiej obfitości, ponieważ powinno wystarczyć nie 
tylko uczestnikom wesela w Kanie, lecz całej ludzkości. Tak rozumiała symbo
likę wina cała tradycja Kościoła; przytoczymy tylko jednego jej świadka -
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św. Augustyna: „Chrystus aż dotąd zachował dobre wino, to jest swoją Ewan-
g e l |f 19.

Porównanie Kany z Synajem dostarcza nam również uzasadnienia tezy, że 
oblubienicą w weselu jest Maryja -  uosobienie Izraela, Córka Syjonu. W tym 
kontekście trzeba spojrzeć na słowa Maryi zawarte w perykopie Kany. Pierw
sza wypowiedź Maryi: „Nie mają już wina” (J 1,3), to znaczy nie mają dobrej 
i radosnej nowiny zbawienia, nie mają jeszcze łaski prawdy, nie mają pełnego 
objawienia. Prośba o wino Ewangelii ustawia Matkę Jezusa, przesławną Córę 
syjońską, w samym sercu dziejów zbawienia. Jej obecność jest czynna -  po
cząwszy od „Oto ja służebnica Pańska” (Łk 1, 38), poprzez skuteczną prośbę 
w Kanie, aż do obecności pod krzyżem Jezusa (por. J 19, 25-27). Skuteczność 
prośby Maryi napawa nadzieją. Ona się troszczy o łaskę prawdy dla wszystkich 
uczestników wesela. Pierwszym owocem Jej prośby była wiara uczniów i obja
wienie się chwały Jezusa20. Druga wypowiedź Maryi w Kanie brzmi: „Zróbcie 
[gr. poiesate] wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Słowa te, skierowane 
do sług, są echem słów, jakie lud wypowiedział pod Synajem: „Wtedy cały lud 
jednogłośnie powiedział: «Uczynimy [gr. poiesamen] wszystko, co Pan nakazał 
[gr. eipen]»” (Wj 19, 8). Św. Jan, wkładając słowa ludu Przymierza w usta 
Maryi, w sposób pośredni i aluzyjny identyfikuje Matkę Jezusa ze wspólnotą 
Izraela, zgromadzoną u stóp góry Synaj. Identyfikacja ta zgodna jest z tradycją 
Starego Testamentu, w którym często występuje obraz „niewiasty” (oblubie
nica, małżonka, Córa Syjonu) na oznaczenie całego ludu wybranego. Być może 
Jezus w dialogu z własną Matką nazywa Ją „Niewiastą” (J 2,4), aby przywołać 
ten ulubiony obraz proroków. Dla Jana, który w usta Maryi kładzie słowa ludu 
Przymierza, i dla Jezusa, który nazywa Ją „Niewiastą”, Maryja jest doskonałym 
uosobieniem Izraela, który doszedł aż do progu mesjańskiego zbawienia. Jeżeli 
jest doskonałym uosobieniem Izraela, to w Nowym Przymierzu jest prawdziwą 
ikoną Kościoła, oblubienicy Chrystusa. Słowa Maryi: „Zróbcie wszystko [...]” 
(J 2, 5) świadczą o tym, że Ona, podobnie jak Jej Syn, domaga się i strzeże 
ewangelicznego radykalizmu; zachowania całej Ewangelii, wszystkiego, co Je
zus powiedział. Słowa te Maryja kieruje do Kościoła wszystkich czasów 
(por. RVM, nr 21). Droga Maryi jest wąską i stromą drogą ewangeliczną.

Światła Kany rozjaśniają nasze chrześcijańskie życie. Maryja jawi się w Ka
nie jako orantka, błagająca Syna w sprawie dotyczącej wszystkich uczestników 
wesela. Uczy nas pokornej modlitwy błagalnej za siebie i za innych. W Kanie 
jako pierwsza zwraca się z prośbą do swego Syna. Kana to szkoła modlitwy 
czyniącej cuda. W opisie wydarzenia Kany Maryja jest bardzo podobna do 
swego Syna. Podobnie jak On ma dobre oczy i potrafi dostrzec niedolę i cier

19 Cyt. z a : K u d a s i e w i c z ,  Nowe tajemnice różańca świętego, s. 44.
Por. A. V a n h o y e, // pane ąuotidiano della Parola. Commento alle letture feriali della 

Messa ciclo I  e //, Piemme, Casale Monferato 2002, s. 91 ln.
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pienie swych dzieci; podobnie jak On ma wrażliwe serce, zdolne do współczu
cia, do radowania się z radującymi i płakania z płaczącymi (por. J 11, 35); 
podobnie jak On ma ręce chętne do pomocy; podobnie jak Chrystus jest dla 
innych przyczyną radości (por. 2 Kor 1, 3-5). Słowa Maryi: „Zróbcie wszystko 
[...]” są ostatnimi Jej słowami, jakie zachowała Ewangelia. Są to więc słowa 
testamentalne, zawierają to, co najważniejsze. Tą najważniejszą sprawą jest 
wezwanie do zachowania całej Ewangelii. Taką Maryję z wesela w Kanie nie 
tylko mamy podziwiać i kontemplować w drugiej tajemnicy światła, ale przede 
wszystkim naśladować21.

„BLISKIE JEST KRÓLESTWO NIEBIESKIE” (Mt 4, 17)

Po chrzcie w Jordanie Jezus wrócił do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, 
przyszedł do Kafarnaum i osiadł nad jeziorem. Tam rozpoczął swoje nauczanie: 
„Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 4,17; por. 
Mk 1, 14-15; Łk 4, 14-15). Głosił nadejście królestwa, mówił o jego naturze 
i wzywał do nawrócenia. Temat królestwa niebieskiego jest centralnym punk
tem nauczania Jezusa. Temat ten jawi się w podwójnej formie: królestwo Boże 
(dosłownie „Boga”) lub królestwo niebieskie (dosłownie „niebios”). Obydwie 
formy mają to samo znaczenie, ponieważ Żydzi w czasach Jezusa rzeczowni
kiem „niebiosa” nazywali Boga. Dlaczego Jezus głosił królestwo Boże? Czyżby 
chciał zakładać jakieś ziemskie królestwo Boga na wzór królestwa Wielkiej 
Brytanii lub Hiszpanii? Oczywiście nie! Biblijne słowo „królestwo” ma znacze
nie bardziej dynamiczne niż geograficzne. Oznacza królowanie, panowanie, 
władzę Boga w świecie, który stworzył, a szczególnie w mikrokosmosie -  w ma
łym świecie, to jest w człowieku. Dzięki temu panowaniu Bóg urzeczywistniał 
ideał sprawiedliwego Króla, gdyż panowanie to polega na opiece nad biedny
mi, słabymi i potrzebującymi, na zwycięstwie nad mocami zła.

W nauczaniu Jezusa o królestwie Bożym istnieje charakterystyczna pola
ryzacja między „już teraz” i „jeszcze nie”. Co to znaczy? W owym „teraz” 
królestwa zawarta jest nowość nauczania Jezusa w porównaniu z nauczaniem 
w środowisku żydowskim. W osobie Jezusa, w Jego słowach i czynach, już 
zapoczątkowane zostało rzeczywiste królestwo (panowanie) Boga, czas zba
wienia, czasy ostateczne. Już rozpoczęła się przyszłość eschatologiczna22. Wy
rażenie „bliskie jest” (gr. engiken) jest semityzmem; oznacza nadejście rzeczy 
oczekiwanej, a w formie gramatycznej perfectum oznacza „być obecnym”.

21 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, nr 67. 
Por. też: Marialis cultus, s. 66-68.

22 Por. J. K u d a s i e w i c z ,  Hasło „Królestwo Boże -  W Nowym Testamencie”, w: Encyklo
pedia katolicka, t. 9, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002, kol. 1339-1344.



100 Ks. Józef KUBASIEWICZ

Królestwo Boże jest blisko, to znaczy już nadeszło. Takie samo znaczenie ma 
słowo „efthasen” w zdaniu Jezusa skierowanym do faryzeuszów: „Lecz jeśli Ja 
mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was królestwo 
Boże” (Mt 12,28; por. 11,11-12). Uczniowie Jezusa są szczęśliwi, widzą i słyszą 
bowiem to, co wielu proroków i sprawiedliwych Starego Testamentu pragnęło 
widzieć i słyszeć (por. Mt 13, 16). Głoszenie królestwa jest właśnie Dobrą 
Nowiną w pełnym tego słowa znaczeniu23. Element aktualnej obecności króle
stwa podkreślają również wyraźnie tak zwane przypowieści wzrostu: przypo
wieść o siejbie (por. Mt 13,1-23), dobrym nasieniu i chwaście (por. Mt 13,24- 
-30), o ziarnku gorczycy i zaczynie (por. Mt 13, 31-35). Wszystkie te przypo
wieści suponują, że Jezus założył już fundamenty królestwa, lecz ten aktualny 
moment królestwa jest niepozorny i pełen trudności. Mimo to rośnie ono po
woli, lecz skutecznie, tak ilościowo (jak np. ziarnko gorczycy), jak również 
jakościowo (np. zaczyn). To Bóg daje wzrost, rozkwit i ostateczne wypełnienie. 
Królestwo będzie Jego dziełem. Teksty te wyraźnie wskazują, że królestwo 
Boże w sposób ukryty i tajemniczy już jest obecne w świecie, choć nie osiąga

O / l

jeszcze pełnego rozkwitu .
Obecność ta jest rzeczywistością żywą, dynamiczną i zbawczą. W osobie 

Jezusa, w Jego słowach i czynach, ujawnia się królestwo lub -  lepiej -  królo
wanie albo panowanie Boga wraz ze wszystkimi Jego mocami zbawczymi. 
Bardzo trafnie Orygenes nazwał Jezusa autobasileia. Wyrażenie „królestwo 
Boga” oznacza wszechmocną i darmową interwencję Boga, który przez swego 
Syna i w swym Synu ukazuje się jako Pan i Król świata, zmienia bieg historii, 
rozciąga swą wolę nad całą ludzkością, niszczy władzę szatana. Wypędzanie 
złych duchów i cuda Jezusa były więc znakami wypełniania się czasów i przy
jścia królestwa.

Królestwo Boże jest już obecne, ponieważ przyszedł Jezus; wielkie żniwo 
już dojrzało (por. Mt 9,37-38). Wyczekiwany pasterz już nadszedł (por. Mt 10, 
6; 15,24). W osobie Jezusa, w Jego słowach i dziełach, zapoczątkowane zostało 
królestwo Boga. Pełnia Bożego panowania i zbawienia nastąpi w przyszłości, 
na końcu czasów. Przyszłość jest jednak ściśle związana z teraźniejszością, któ
ra jest jej przygotowaniem i zapowiedzią. I tu spotykamy nowe napięcie między 
biegunami: teraz i w przyszłości. W tym przypadku jest to napięcie o charakte
rze horyzontalnym i czasowym. Schemat ten w sposób dynamiczny przedstawia 
element kontynuacji między „teraz” a „przyszłością”. Dzięki temu pełna rea
lizacja królestwa i zbawienia staje się przedmiotem nadziei.

23 Por. F. Si eg, „Królestwo Boże przybliżyło się”, „Warszawskie Studia Teologiczne” nr 10 
(1997), s. 309-318.

24 Por. A. J a n k o w s k i  OSB, Królestwo Boże w przypowieściach, Wydawnictwo Ojców 
Franciszkanów, Niepokalanów 1991, s. 37-50.
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O przyszłym królestwie Jezus mówi dosyć często. Syn Człowieczy przyjdzie 
w chwale Ojca do swego królestwa i odda każdemu według jego uczynków. 
Królestwo Ojca stanowi zapłatę za dobre czyny (por. Mt 7, 21). Nagroda ta 
przyznawana będzie według hierarchii czynów dokonanych na ziemi (por. Mt 5, 
19). Pełne utwierdzenie królestwa nastąpi po przyjściu Syna Człowieczego 
w chwale i po sądzie powszechnym. Będzie to ostateczne zwycięstwo Boga 
nad szatanem; sprawiedliwi posiądą wtedy królestwo, przygotowane dla nich 
od założenia świata (por. Mt 25,31-46). Wydarzenia ostateczne Jezus dzieli na 
dwa akty: przyjście Syna Człowieczego i sąd nad narodami. Tym dwom wyda
rzeniom, a zwłaszcza drugiemu, poświęca dużo uwagi. Zagadnienie przyszłości 
królestwa widoczne jest również w wielu przypowieściach. Ich pierwszą istotną 
cechą jest to, że zapowiadają wypełnienie się królestwa. Widać to szczególnie 
w przypowieściach wzrostu (por. Mt 13,24-30; 13,47-50). Owszem, mówią one
0 „teraz” królestwa, ale równocześnie o jego przyszłości i wypełnieniu. Siew 
jest tym „teraz” królestwa, a obfite żniwa jego wypełnieniem eschatologicznym 
(por. Mt 13,1-9). Małe ziarnko gorczycy to „teraz” królestwa, a wielkie drzewo
-  to czasy eschatologiczne. Przypowieści wskazują wyraźnie na okres przygo
towawczy i na definitywne utrwalenie królestwa. Podkreślają równocześnie 
bezpośrednią łączność między aktualnym działaniem Boga w świecie a Jego 
interwencją na końcu czasów. Uczą, że królestwo jest już wprawdzie obecne 
w świecie, ale nie ujawniło się w pełni, a to nastąpi w czasach ostatecznych25.

W słowach Jezusa są również wzmianki o fazie pośredniej czasów. Między 
okresem inauguracyjnym zbawczego dzieła Jezusa a pełnym objawieniem się 
królestwa na końcu czasów przypada faza królestwa Bożego na ziemi. W nie
których przypowieściach królestwo to postawione jest jakby pośrodku świata. 
Składa się ze złych i dobrych, jak owa sieć rybacka, która zagarnia ryby dobre
1 złe, jak pole, na którym rośnie chwast i dobre nasienie (por. Mt 13,24-30.36- 
-43.47-50). Jest to królestwo Syna Człowieczego, różne od przyszłego królestwa 
Ojca. Nazwane jest królestwem Syna, ponieważ przez Niego zostało założone 
i trwać będzie do drugiego Jego przyjścia (por. Mt 13, 37-43; 16, 28).

Z głoszeniem nadejścia królestwa Bożego Jezus łączył wezwanie do nawró
cenia (por. Mt 4,17; Mk 1,14-15). Na określenie nawrócenia Ewangelie uży
wają najczęściej czasownika „metanoein” (nawrócić się, pokutować, opamiętać 
się) i rzeczownika „metanoia” (nawrócenie, pokuta, opamiętanie). Czasownik 
„metanoein” oznacza zmianę sposobu myślenia, opinii lub idei. Z tego wypro
wadzono znaczenie drugorzędne: opłakiwać, żałować, smucić się. To ostatnie 
znaczenie czasownik ten miał wtedy, gdy zmiana myślenia, do której się od
nosił, łączyła się z uznaniem dotychczasowego sposobu pojmowania za błędny

25 Por. J. K u d a s i e w i c z ,  Historia i eschaton w idei Królestwa Bożego głoszonego przez 
Jezusa, w: Biblia o przyszłości, red. L. Stachowiak, R. Rubinkiewicz, Redakcja Wydawnictw 
KUL, Lublin 1987, s. 59-73.
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i zły. Podobnie też rzeczownik „metanoia” oznacza zmianę sposobu myślenia, 
żal, opłakiwanie. W grece pozabiblijnej terminy te nie osiągnęły takiej głębi, 
jaką mają w Biblii. Grekom bowiem nie była znana całkowita i radykalna 
zmiana postawy człowieka w sensie jego nawrócenia. Dlatego też genezy idei 
nawrócenia nie należy szukać w świecie pogańskim, lecz w Biblii, a zwłaszcza 
w nauczaniu proroków. W wyroczniach swoich bardzo często wzywali oni do 
radykalnej zmiany całej postawy człowieka, do porzucenia zła i zwrócenia się 
ku Bogu (por. Am 4, 6; Oz 5, 4; 6, 1). Nawrócenie to winno być całkowite
i radykalne (por. Am 7, 3; J1 2,13-14; Jon 4, 2; Iz 46, 8; Jr 8, 6; 18,1-10). Na 
oznaczenie tak rozumianego nawrócenia używano hebrajskiego słowa „ub”, 
które w Septuagincie przetłumaczono nie jako „metanoein”, lecz jako czasow
nik „epistrephein”, czyli zwrócić się, zawrócić, zmienić kierunek. Nawrócenie 
łączyło się zawsze ze zmianą postępowania na co dzień, z odnową życia, z po
rzuceniem grzechu (por. Oz 14, 1; Jr 31, 19; Ez 18, 21). Miało więc wyraźnie 
charakter moralny, osobowy oraz zabarwienie eschatologiczne. Z takiego ro
zumienia nawrócenia wynika, że między Bogiem a człowiekiem lub całym 
ludem istnieje związek osobowy, który mógł być zerwany przez grzech, a na
prawiony przez pokutę.

Jezusowe głoszenie nawrócenia zostało poprzedzone przez nauczanie Jana 
Chrzciciela, który wzywał cały lud do nawrócenia i wydania godnych jego 
owoców (por. Mt 3, 2.8). Zgodnie ze zwyczajem proroków wzywał on do na
wrócenia cały lud (por. Dz 13,24; 19,4), nie wyłączając ludzi, którzy uważali się 
za świętych i sprawiedliwych (por. Mt 3, 7). W orędziu Janowym są jednak 
pewne akcenty nowe w porównaniu z przepowiadaniem proroków. Ci ostatni 
głosili nawrócenie, czerpiąc motywacje z przeszłości: lud wybrany popełniał 
grzechy i bałwochwalstwa. Jan Chrzciciel natomiast przytacza racje zawarte 
w perspektywie przyszłej: w Jezusie zbliża się królowanie Boga: „Nawracajcie 
się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 3, 2). Kto chce uniknąć zbliżają
cego się sądu Bożego, winien się całkowicie nawrócić do Boga i zmienić swoje 
życie. Innym nowym elementem w Janowej proklamacji nawrócenia jest gło
szenie chrztu pokuty na odpuszczenie grzechów (por. Mt 3,11; Dz 13,24; 19,4). 
Nawrócenie to jest z jednej strony darem Bożym, łaską, z drugiej zaś zadaniem 
postawionym przed człowiekiem.

Na tej linii sytuuje się Jezusowe orędzie nawrócenia. Świadomie nawiązuje 
On do nauczania proroków i Jana Chrzciciela. Jego związek z Janem szczegól
nie mocno podkreśla Mateusz, nadając identyczną formę głoszonemu przez 
nich orędziu (por. Mt 3, 2; 4, 17): „Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo 
niebieskie”. Identyczna formuła proklamacyjna świadczy o tym, że pierwszym
i podstawowym elementem metanoi w nauczaniu Jezusa jest radykalne i całko
wite odwrócenie się od zła i grzechu, a zwrócenie się ku Bogu. Jezus, zatrzy
mując istotny element metanoi z nauczania proroków, pogłębił jednak jego 
znaczenie i zakres, a szczególnie jego motywacje. Dokonał tego zwłaszcza
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w przypowieściach. Moment zwrotny w życiu syna marnotrawnego przedsta
wiony jest w dosłownym tłumaczeniu następująco: „Wszedłszy zaś w siebie 
samego [...]” (por. Łk 15,17). Za wyrażeniem tym stoi aramejski zwrot „hadar 
beh”, który oznacza zawrócić, powrócić. Owo zawrócenie jest pierwszym ak
tem nawrócenia. Następnie syn marnotrawny uznaje z żalem i smutkiem swój 
występek: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem 
godzien nazywać się twoim synem” (Łk 15, 18-19; por. Łk 15, 21). Podobnie 
uznaje i wyznaje z żalem swój grzech modlący się celnik: „Boże, miej litość dla 
mnie, grzesznika” (Łk 18, 13). W słowach tych jest wyraźna aluzja do pokut
nego Psalmu 51, którym zapewne modlił się celnik.

Uznanie swego grzechu winno się dokonać nie tylko wobec Boga, lecz 
również wobec ludzi. Wyraża się ono w prośbie skierowanej do ludzi o przeba
czenie (por. Mt 5, 23; Łk 17, 4) lub w odwadze publicznego wyznania winy 
(por. Łk 19, 8). Nawrócenie w nauczaniu Jezusa nie ogranicza się jednak do 
uznania i wyznania grzechu ani też do żalu i smutku, lecz implikuje całkowite 
odejście od grzechu. Jezus domaga się zawsze konkretnego czynu, który zależy 
od wewnętrznego stanu spotkanego grzesznika. Od celnika oczekiwał odwrotu 
od oszustwa (por. Łk 12, 8), od bogatego wyrwania się z więzów mamony 
(por. Mk 10,17-31), od tego, który dopuścił się krzywdy, naprawienia wyrzą
dzonej szkody (por. Łk 19, 8). Jakby drugą stroną tego odwrócenia się od zła 
jest posłuszeństwo słowu Jezusa, przyznanie się do Niego i naśladowanie Go 
(por. Mt 10, 32). Jest to przejście spod panowania grzechu pod władzę Jezusa. 
Nawrócenie tylko wtedy jest całkowite i właściwe, jeśli obejmuje całego czło
wieka i całe jego życie.

Najgłębszą istotę nawrócenia wyraził Jezus w logiach poświęconych dzie
ciom: „Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak 
dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18, 3; por.: Mk 10, 15; 
Łk 18, 17). Co znaczy jednak odmienić się i stać się jak dziecko? Bycie jak 
dziecko nie oznacza czystości i niewinności, ponieważ Stary Testament i ju
daizm uczyły, że dziecko od poczęcia ma już złe popędy, dlatego nie może być 
wzorem niewinności. Jedynie słuszna i przekonująca jest następująca interpre
tacja: Ponownie stać się dzieckiem oznacza znowu nauczyć się mówić Abba, 
czyli zwracać się do Boga tak, jak dzieci do swego ojca, jak zwraca się do Niego 
Jezus. I to jest właśnie serce ewangelicznej pokuty. Nawrócić się to całe swoje 
zaufanie złożyć w ręce Ojca niebieskiego, powrócić do domu w ramiona Ojca, 
tak jak to uczynił syn marnotrawny. Powrót ten jest możliwy dzięki Jezusowi, 
który został posłany, aby wzywać do nawrócenia grzeszników (por. Łk 5, 32). 
Nawróceniu i pokucie towarzyszy radość, ponieważ otwierają one możliwość 
powrotu do domu ojca (por. Łk 15,25). Powrót ten jest jakby wskrzeszeniem 
z martwych umarłego (por. Łk 15,24.32) i odnalezieniem zaginionej owcy (por. 
Łk 15, 5.9). Radość ta obejmuje nie tylko ziemię, lecz również niebo (por. Łk 
15, 7.10). Bóg raduje się jak pasterz, który odnalazł zagubioną owcę, jak nie
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wiasta, która znalazła straconą drachmę, jak ojciec, który odzyskał swego syna, 
jak oblubieniec, który raduje się ze swej oblubienicy. Radość ta ma charakter 
wyraźnie soteriologiczny. Pokuta wzbudza radość także dlatego, że Bóg jest 
łaskawy i nie odtrąca grzesznika26.

W różańcowej tajemnicy głoszenia przez Jezusa panowania Boga zawarta 
jest najgłębsza treść Ewangelii: prawda o Bogu, najlepszym Ojcu, i o człowieku, 
który dzięki miłosierdziu Ojca może odwracać się od zła, grzechu i żyć w przy
jaźni z Bogiem (por. RVM, nr 21). Jest to równocześnie najbardziej aktualna 
tajemnica, ponieważ panowanie Boga w świecie i człowieku jest dziś zagrożone. 
W czasie „pielgrzymki miłosierdzia” w roku 2002 Ojciec Święty ubolewał, że 
Bóg jest „wielkim nieznanym”, spychanym na pobocze życia społecznego i kul
turalnego. Imię Boga usuwa się z Konstytucji Unii Europejskiej. „Człowiek 
nierzadko żyje tak, jak gdyby Boga nie było”27. Dzieci królestwa Boga nie 
mogą milczeć. Idąc za wezwaniem Jezusa, winny się modlić o przyjście króle
stwa Boga oraz winny dać miejsce Bogu w swoich sercach, by w ten sposób stać 
się świadkami Najwyższego. Dzisiejszy człowiek nie uwierzy w królestwo Boże 
na ziemi, jeżeli nie spotka go wcześniej w człowieku.

PRZEMIENIENIE IKONĄ CHRZEŚCIJAŃSKIEJ KONTEMPLACJI

„Ewangeliczną scenę przemienienia Chrystusa, w której trzej apostołowie, 
Piotr, Jakub i Jan, zdają się jakby porwani pięknem Odkupiciela, można przy
jąć za ikonę chrześcijańskiej kontemplacji. Utkwić wzrok w Chrystusowym 
obliczu, rozpoznać Jego tajemnicę w zwyczajnej, bolesnej drodze Jego człowie
czeństwa, aż ujrzy się Boski blask, objawiony ostatecznie w Zmartwychwsta
łym” (RVM, nr 9). Idźmy za tym wezwaniem Ojca Świętego i na wzór Apos
tołów utkwijmy nasz wzrok w obliczu przemienionego Pana.

Tajemnicę Przemienienia ewangeliści umieszczają w kontekście codziennej 
działalności mesjańskiej Jezusa, jaką było czynienie cudów, nauczanie, zapo
wiedź męki (por. Łk 9,1-27). Jezus nagle przerwał tę codzienną pracę, „wziął 
z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, 
osobno” (Mt 17,1). Góra nie ma tu znaczenia topograficznego. Brak jest nawet 
nazwy tej góry. Ma ona w przywołanym tekście znaczenie teologiczne: miejsce 
bliskości Boga, miejsce objawień Boga, miejsce spotkania i doświadczenia Bo
ga (por. Wj 19,1-15; Mt 28,16-20). Góra ta była bardzo wysoka. Aby na nią 
wejść, potrzebny był wysiłek. Przewodnikiem na tej trudnej drodze był i jest

26 Zob. t e n ż e ,  Nowe tajemnice różańca świętego, s. 55-65.
J a n  P a w e ł  II, Bądźmy świadkami miłosierdzia (Homilia podczas Mszy św. beatyfika

cyjnej s. F. Kowalskiej, Błonia krakowskie, 18 VIII 2002), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 
23(2002) nr 9, s. 20.
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Jezus. On ma inicjatywę wejścia: „wziął”, „zaprowadził”. Jezus jest drogą do 
Ojca (por. J 14, 6)28.

„Tam się przemienił wobec nich” (Mk 9, 2). Marek mocno podkreśla, że 
Jezus przemienił się „wobec nich”. Większy nacisk kładzie na adresatów tego 
wydarzenia niż na naturę samego faktu. Wyrażenie „przemienił się” (gr. me- 
thamorphothe) jest tak zwaną stroną bierną teologiczną, która wyraża działa
nie Boga -  „został przemieniony” (domyślnie: przez Boga). Podkreśla w ten 
sposób ewangelista, że przemienienie jest dziełem Boga, jest objawieniem Bo
żym dotyczącym Jezusa. Czasownik ten nie oznacza przemiany postaci w sensie 
hellenistycznej metamorfozy bóstw, lecz w sensie przemiany ciała ziemskiego 
w niebieskie, zniszczalnego w niezniszczalne, niechwalebnego w chwalebne, 
słabego w mocne (por. 1 Kor 15, 35-38). W języku apokaliptycznym zmar
twychwstali powinni być przemienieni: „będą świecić jak blask sklepienia [...] 
jak gwiazdy na wieki i na zawsze” (Dn 12, 3). W opisie przemienienia czasow
nik „metamorphousthai” wyraża transcendentny i nadprzyrodzony charakter 
przemienienia. Potwierdza to fraza: „Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak 
jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła” (Mk 9, 3). Chwałę przemie
nienia opisuje Marek na wzór chwały zmartwychwstania Jezusa (por. Mk 16, 
5). Mateusz natomiast pisze, że „twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś 
stało się białe jak światło” (17,2). Światło i słońce wskazują na teofanię, to jest 
na objawienie się Boga na obliczu Jezusa. Mojżeszowi ukazał się Bóg w płoną
cym krzewie (por. Wj 3, 2). Blask oblicza Jezusa wskazuje na Jego bóstwo. 
Podczas przemienienia Ojciec uwielbia Syna. Według Łukasza przemiana twa
rzy Jezusa dokonała się w czasie modlitwy, która ma moc przemiany, przebó- 
stwienia. W czasie ziemskiego życia Jezusa Jego bóstwo było ukryte w człowie
czeństwie. Ujawniał je tylko sporadycznie w cudach i znakach oraz w tajemnicy 
Przemienienia na górze29.

Jaki sens miało ukazanie się na górze Tabor Mojżesza i Eliasza? Podobnie 
jak objawienie Jezusa, również i to ukazanie skierowane było do uczniów: 
„I ukazał się im [...]” (Mk 9, 4). To ukazanie się miało coś uczniom objawić
o osobie Jezusa. Piotr chciał zbudować trzy namioty (por. Mk 9,5). Jego zamiar 
spotkał się z naganą: „Nie wiedział bowiem, co powiedzieć” (Mk 9, 6). Propo
zycja Piotra była niewłaściwa, gdyż ukazania się Mojżesza i Eliasza nie należy 
rozumieć w sensie ich powrotu na ziemię, jak to utrzymywała tradycja żydow
ska i jak to rozumiał Piotr. Ich ukazanie się nie jest informacją o nich, lecz 
objawieniem dotyczącym Jezusa. W centrum opowiadania bowiem jest Jezus, 
a nie wielkie postacie starotestamentalnej historii zbawienia. Świadkowie prze

28 Por. Ch. S c h ii t z, Die Mysterien des óffenflichen Lebens und Wirkens Jesu, s. 92-94.
29 Por. R. F e u i 11 e t, Les perspectives propres a chaąue óvangeliste dans les rćcits de la Trans- 

figuration, „Biblica” 38(1958), s. 248n.; L. F. R i v e r a ,  Interpretatio Transfigurationis Jesu in re- 
dactione evangelii Marti, „Verbum Domini” 46(1968), s. 99-104.
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mienienia znali dotąd Jezusa jako całkowicie i bez reszty należącego do tego 
świata. Teraz dowiedzieli się, że należy On również do drugiego świata, nie
bieskiego, podobnie jak Eliasz i Mojżesz. Jezus jest nawet ponad nimi. I to jest 
właśnie objawieniem dla uczniów. Jezus jest kimś więcej niż tylko ich Mistrzem. 
On z istoty swej należy do świata niebieskiego. Ewangelista podkreślił w ten 
sposób transcendencję osoby Jezusa. W przemienieniu objawia się chwała Je
zusa. Obłok jest symbolem obecności samego Boga.

Zjawienie się obłoku i dobywający się z niego głos: „To jest mój Syn umi
łowany, Jego słuchajcie!” (Mk 9, 7) wyjaśnia, na czym polega transcendencja 
Jezusa. Obłok jest symbolem obecności Bożej. Głos natomiast to aluzja do 
chrztu (por. Mk 1,11), choć z pewnymi różnicami: podczas chrztu głos skiero
wany jest do Jezusa („Tyś jest”), w przemienieniu ma sens deklaratywny i skie
rowany jest do innych („To jest mój Syn”). Głos ten wyjaśnia, kim jest Jezus. 
Druga różnica dotyczy samej treści głosu: w opisie przemienienia tylko pierw
sza część odpowiada relacji chrztu, brakuje części drugiej: „w Tobie mam upo
dobanie” (Mk 1,11). Część ta była aluzją do pieśni o Słudze Jahwe (por. Iz 42, 
1), a brak jej sprawia, że tytuł „Syn” w opisie przemienienia nie jest bliżej 
określony. Chociaż w Starym Testamencie tytuł ten często występuje (por. np. 
Ps 2,7), to jednak nie można go odnieść do żadnego z tych miejsc. Marek chciał 
po prostu stwierdzić, że Jezus jest umiłowanym Synem Bożym. Wyrażenie 
„Jego słuchajcie!” odnosi się nie tylko do świadków, lecz i do Kościoła, do 
którego Marek kieruje swoje dzieło. Wzywa on wspólnotę do wiary w słowo 
Jezusa, w Jego Ewangelię. To wezwanie do wiary w słowo Jezusa uzasadnia 
tym, że Jezus jest Synem Bożym. Dzięki temu słowo to posiada nieograniczony 
autorytet w Kościele. Synostwo Boże Jezusa potwierdzają świadkowie, którym 
zostało ono objawione. W ten sposób Marek w opisie przemienienia łączy dwa 
aspekty teologiczne: chrystologiczny i eklezjologiczny. Uzasadnia synostwo 
Boże Jezusa, aby dać przez to fundament dla wiary Kościoła w Jego słowo30.

Dlaczego Jezus przemienił się wobec uczniów? Jaki sens miała tajemnica 
Przemienienia na górze dla nich i dla uczniów wszystkich czasów? Na pytania te 
mamy dwie odpowiedzi. Tradycja Kościoła zachodniego rozumie to wydarze
nie pedagogicznie, pastoralnie. „Głównym celem przemienienia było umocnie
nie serc apostołów wobec skandalu krzyża, aby upokorzenie męki, której chciał 
się poddać, nie wstrząsnęło ich wiarą, wcześniej zaś została im objawiona Jego 
ukryta godność”31. Tajemnicę Przemienienia na górze zawsze łączono z Paschą 
Jezusa; przeciwdziałało ono skandalowi męki i było obietnicą zmartwychwsta
nia. Przed udaniem się bowiem w trudną drogę, trzeba znać jej koniec32. Tak

30 Por. M. M a s i n i, Wielki Post -  Wielkanoc -  Zesłanie Ducha Świętego. Lectio divina, rok J3, 
tłum. P. Mikulska, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2003, s. 28-41.

31 L e o n  Wi e l k i ,  Traktaty, 51, 3.
32 Por . św.Tomasz z A k w i n u , Summatheologiae, I-II,q. 14,a .4;wyd.poi . , tenże,Suma 

teologiczna, t. 9, O szczęściu, tłum. S. Bełch OP, Wydawnictwo „Yeritas”, Londyn [1963], s. 246.
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komentowana jest ta tajemnica w prefacji drugiej niedzieli Wielkiego Postu: 
„On po zapowiedzeniu uczniom swej śmierci na świętej górze odsłonił przed 
nimi blask swojego bóstwa i wezwawszy na świadków Mojżesza i proroka Elia
sza upewnił nas, że przez cierpienie dojść możemy do chwały zmartwychwsta
nia”.

W duchowości łacińskiej Przemienienie na górze nie stało się samodziel
nym misterium, posiadającym własne znaczenie teologiczno-duchowe. Kościół 
wschodni natomiast rozumie tajemnicę Przemienienia na górze samodzielnie
i mistagogicznie. Opierając się na liście św. Pawła (2 Kor 3, 18), uczy, że „już 
teraz, przez kontemplację, możemy wejść w tajemnicę przemienienia, stać się 
jej częścią, uczynić ją naszą własnością [...]. Zgodnie z Apostołem należy po
wiedzieć jeszcze więcej. Człowiek nie tylko odbija to, co kontempluje, ale staje 
się tym, co kontempluje. Kontemplując, zostajemy przemienieni w obraz tego, 
na co patrzymy [...]. Jak mówi Apostoł, kontemplując Chrystusa, stajemy się do 
Niego podobni, pozwalamy, aby Jego świat, Jego cele, Jego uczucia odcisnęły 
się na nas” .

Jan Paweł II, wprowadzając tajemnicę Przemienienia na górze do miste
riów światła i nazywając ją „ikoną chrześcijańskiej kontemplacji” (RYM, nr 9), 
zrobił wyraźny krok w kierunku usamodzielnienia tej tajemnicy. Już nie wy
stępuje ona w ścisłym związku z męką i zmartwychwstaniem, lecz stanowi 
tajemnicę samodzielną, obok innych tajemnic światła. Jest to odważne otwarcie 
się na duchowość Kościoła siostrzanego. Otwarcie to potwierdza również tekst 
listu apostolskiego. W punkcie 21. dokumentu o różańcu Ojciec Święty pisze, 
że celem kontemplacji rozświetlonego oblicza Chrystusa jest przygotowanie 
uczniów „do przeżycia z Nim bolesnego momentu męki, aby doszli z Nim do 
radości zmartwychwstania”. Jest to klasyczne ujęcie zachodnie. Natomiast 
w numerze 9. czytamy, że kontemplując oblicze przemienionego Pana, otwie
ramy się na przyjęcie tajemnicy życia Trójcy Przenajświętszej i urzeczywistniają 
się w nas słowa św. Pawła, że „za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej 
jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu” (2 Kor 3, 18). Dokonuje się to 
teraz, w momencie kontemplacji oblicza Pana. Jest to ujęcie Kościoła wschod
niego. W Rosarium Virginis Mariae spotykamy się z bardzo interesującą próbą 
połączenia dwóch tradycji -  wschodniej i zachodniej.

Żyjemy w czasach zdominowanych przez kulturę obrazów i komunikacji 
wizualnej. Współczesnego człowieka nazywa się homo spectator; żyje on tym, 
na co patrzy. Obraz bowiem ma moc przenikania nie tylko ciała, ale również 
duszy. Oko jest światłem duszy (por. Mt 6,22-23); jest również bramą duszy34. 
Wezwanie Jana Pawła II do kontemplacji oblicza przemienionego Pana jest

W R. C a n t a l a m e s s a ,  Tajemnica Przemienienia, tłum. J. Merecki SDS, Wydawnictwo
SALWATOR, Kraków 2002, s. 9-12.

34 Por. tamże, s. 11.
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genialną odpowiedzią na wielkie pytania naszych czasów. Słowa te należy 
traktować bardzo poważnie. Ojciec Święty przypomina, że nie zbawią nas for
muły, abstrakcje, definicje, lecz żywa Osoba Chrystusa, którą należy poznawać, 
kochać i naśladować35. Drogą poznania jest kontemplacja oblicza Jezusa 
Chrystusa. Jest to papieski drogowskaz na trzecie tysiąclecie. Wskazuje on 
na górę Tabor i przypomina: w codziennym wirze pracy trzeba znaleźć czas 
na wejście na górę przemienienia, aby w ciszy wpatrywać się w blask oblicza 
Jezusa i przez Ducha Świętego upodabniać się do Niego. Homo viator et 
peregrinus, kontemplując tajemnice różańca, zmierza ku ostatecznemu prze
znaczeniu.

USTANOWIENIE EUCHARYSTII

Ustanowienie Eucharystii miało miejsce w czasie wieczerzy paschalnej, 
która była pamiątką Paschy egipskiej. W czasach Nowego Testamentu zabijano 
baranka czternastego dnia miesiąca Nizan w godzinach popołudniowych: mię
dzy godziną trzecią a piątą mieszkańcy Jeruzalem i pielgrzymi zabijali go 
w świątyni. Przynosili go ojcowie rodzin. W czasie składania ofiary lewici śpie
wali tak zwany hallel (por. Ps 113-118). Wspominali w ten sposób wyjście 
z niewoli egipskiej (por. Ps 114). Tak zabitego baranka spożywano w domach, 
w rodzinach podczas wieczerzy paschalnej.

W czasie uczty paschalnej, która była odprawiana zgodnie z rytuałem, oj
ciec rodziny jako gospodarz uczty wykonywał pewne określone tradycją gesty 
oraz wypowiadał słowa. Do gestów tych należało łamanie chleba przaśnego 
(tzw. macy), rozdawanie go uczestnikom oraz podawanie kielicha z winem. 
Słowa natomiast to błogosławieństwo oraz wyjaśnianie dzieciom sensu rytów 
uczty paschalnej (por. Wj 12, 26-27; 13, 8). Gospodarz wyjaśniał szczególny 
charakter uczty oraz podawał rację używania przaśnego chleba, gorzkich ziół
i pieczonego baranka. W tym kontekście zrozumiałe są gesty i słowa Jezusa. 
Podczas ostatniej wieczerzy, jako na uczcie paschalnej, pełnił On rolę ojca 
rodziny, gospodarza domu. Był więc zobowiązany do wykonywania przepisa
nych rytuałem gestów oraz do wyjaśnienia sensu uczty i pokarmów. Wyjaśnia
jące słowa Jezusa mieściły się więc w rycie uczty paschalnej. Słowa te wyko
rzystał Jezus, by wyjaśnić sens swej ostatniej wieczerzy z uczniami. Gesty ob
rzędu paschalnego zyskiwały pełny sens dzięki słowom ojca rodziny. Podczas 
ostatniej wieczerzy rolę tę pełnił Jezus i Jego słowa muszą ujawnić nam intencje 
podjęcia i przekształcenia starego obrzędu. Gesty i słowa Jezusa, jako gospo
darza uczty, nie tylko były tradycyjnym wyjaśnieniem żydowskiej wieczerzy 
paschalnej, lecz -  jak to wynika z ich brzmienia -  wyjaśniały również tę kon

35 Por. J a n  P a w e ł  II, List apostolski Novo millennio ineunte, nr 29.
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kretną, ostatnią wieczerzę Jezusa z uczniami, odbywaną w bliskim kontekście 
Jego śmierci. Uczniowie zrozumieli, że rozłamane i rozdane placki chlebowe 
wskazują na śmierć Jezusa i na znaczenie tej śmierci, a mianowicie, że życie 
Jezusa będzie rozdzielone dla wielu, to znaczy dla wszystkich ludzi, tak jak ten 
chleb jest tu i teraz rozłamany i rozdany. Życie Jezusa w tej formie rozdzielenia
i umierania jest rzeczywistością, z której czerpiemy nasze życie. Znaczenie słów
i gestów związanych z kielichem w istocie swej jest takie samo: Jezus oddaje 
swoje życie, bowiem krew w tradycji starotestamentowej jest symbolem życia 
(por. Kpł 17, 14; Pwt 12, 23). Na uwagę zasługuje również samo zestawienie 
słów „ciało i krew”. Występują one często w rytuale ofiary i oznaczają obydwie 
części składowe ciała, zwłaszcza zwierzęcia ofiarnego, które zostają rozdzielone 
przy jego zabiciu. Z gestów i słów wypowiedzianych nad chlebem i kielichem 
wyraźnie wynika, że Jezus pragnie wszystkim dać udział w swoim życiu, które 
wyda na śmierć36.

W przekazach Łukasza i Pawła zawarte jest Jezusowe polecenie powtarza
nia czynności z ostatniej wieczerzy: „To czyńcie na moją pamiątkę!” (Łk 22,19; 
por. 1 Kor 11, 24-25). Nie chodzi tu o zwykłe wspomnienie wieczerzy Pana
i Jego śmierci krzyżowej. Takie rozumienie nowotestamentalnej pamiątki nie 
jest do przyjęcia, ponieważ Jezus Chrystus umęczony i zabity na drzewie krzyża 
zmartwychwstał i wciąż żyje po prawicy Ojca (por. Hbr 7, 25) jako ofiara za 
grzechy (por. 1 J 2,1-2), jako Rzecznik u Ojca (por. 1 J 2, 1). W każdej cele
bracji eucharystycznej, w której powtarza się nakazany przez Jezusa gest i to
warzyszące mu słowa, uobecnia się i uaktualnia cała rzeczywistość uwielbio
nego Pana. Tego uobecnienia i uaktualnienia dokonuje Duch Święty przyzy
wany w epiklezie. On dokonuje przemiany darów i ożywia anamnezę, to znaczy 
pamiątkę, przekazując uczestnikom życie wieczne (por. J 6,54). Pamiątka Ciała
i Krwi jest zatem gestem stwórczym Chrystusa, gestem, który dokonuje się 
mocą Ducha, ilekroć uczniowie celebrują pamiątkę paschy Jezusa37.

Eucharystia ma charakter ofiamiczy. Wskazują na to teksty jej ustanowie
nia. Nawiązują one wyraźnie do pieśni o Słudze Jahwe (por. Iz 52,13 -  53,12), 
która znajduje się w tak zwanej formule ofiarniczej, występującej w podwójnej 
postaci: za was (por. Łk 22,19; 1 Kor 11,24) i za wielu (por. Mk 14,24; Mt 26,
28). Słowa te są autentycznymi słowami Jezusa. Zdaniem wielu egzegetów 
Jezus wypowiedział je, wyjaśniając za ich pomocą sens zbawczo-zastępczy swo
jej śmierci. Śmierć Jezusa jako Sługi Jahwe jest śmiercią za grzechy innych 
(wielu), jest ofiarą za grzechy. Bez rozdziału 53. Księgi Izajasza słowa ustano
wienia Eucharystii pozostałyby niezrozumiałe. Wyrażenie „wielu” (gr. polloi) 
rzadko występuje w Starym Testamencie, natomiast w przywołanym fragmen
cie Księgi Izajasza bardzo często, bo aż pięć razy. W rozdziale tym jest ono

36 Por. K u d a s i e w i c z ,  Nowe tajemnice różańca świętego, s. 81-96.
37 Por. t e n ż e ,  Pamięć w Biblii, „W Drodze” 2002, nr 4 (344), s. 50-53.
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słowem przewodnim. Sługa daje swoje życie na ofiarę ekspiacyjną za wielu, co 
znaczy za wszystkich. Jezus Chrystus, odnosząc te słowa do siebie, wyjaśnia 
swoją śmierć w kontekście pieśni o Słudze Jahwe. Śmierć Chrystusa jako Sługi 
Bożego ma charakter ofiary zastępczej i ekspiacyjnej. Wyraźnym nawiązaniem 
do pieśni o Słudze Jahwe jest również określenie: to hyper hymon didomenon 
(por. Łk 22, 19; Iz 53,10), które ma znaczenie ofiarnicze. Oznacza ono: ofia
rować samego siebie, własną duszę. W takim właśnie sensie występuje czasow
nik „didonai” we wskazanym rozdziale Księgi Izajasza. W ten sposób formuła 
ta łączy się ściśle ze śmiercią zbawczą Chrystusa. Wreszcie wyrażenie „na od
puszczenie grzechów” (Mt 26, 28) jest wyraźną aluzją do ostatniej pieśni 
(por. Iz 53), w której cierpienia Sługi są spowodowane spadającymi na Niego 
grzechami (por. Iz 53,5), czyniącymi Go jakby personifikacją samego grzechu 
(por. Iz 53,4.6) i sprowadzającymi uleczenie i spokój dla błądzących daleko od 
drogi Jahwe. Sługa przez swą ofiarę ekspiacyjną przynosi usprawiedliwienie 
narodom. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Jezus Chrystus, zawierając na 
ostatniej wieczerzy Nowe Przymierze, sam wyraźnie nawiązał do pieśni o Słu
dze Jahwe. Dzięki temu w logiach ustanowienia Eucharystii ujawnia się samo
świadomość Jezusa oraz zbawczy sens czekającej Go męki. Ofiara Chrystusa 
jest zatem ofiarą ekspiacyjną za grzechy, jest wypełnieniem zapowiedzi i figur 
Starego Testamentu. Śmierć Chrystusa i Eucharystia, która się ściśle z nią 
łączy, w świetle pieśni o Słudze Jahwe mają wyraźny charakter ofiarniczy. 
Nawiązanie do pieśni nie jest jednak pozbawione elementów eklezjalnych. 
Aspekty eklezjalne zawarte są w twierdzeniu, że Jezus oddaje swoje życie za 
wielu, to znaczy za wszystkich. Jezus umiera po to, „by rozproszone dzieci Boże 
zgromadzić w jedno” (J 11, 52). Zbawcza śmierć Jezusa jest więc również 
wspólnototwórcza (por. Iz 5 3 ,10-12)38.

Ofiarniczy charakter Eucharystii podkreślony jest również przez motyw 
baranka paschalnego. W rycie pierwszej Paschy szczególne miejsce zajmowało 
zabicie baranka przez „całe zgromadzenie” (Wj 12,6), pokropienie jego krwią 
odrzwi i progu domu, spożycie mięsa pieczonego w ogniu (por. Wj 12, 7-9). 
Rytuał postanawiał: „Kości jego łamać nie będziecie” (Wj 12, 46). Domy oz
naczone krwią baranka zostały ustrzeżone od niszczycielskiej plagi (por. Wj 12, 
12-14). Dzięki krwi baranka paschalnego pierworodni Izraela zostali uratowani 
od śmierci, a cały naród wyszedł z niewoli egipskiej. Wydarzenie to wspomi
nano w obrzędzie Paschy żydowskiej, którą obchodzono każdego roku. Temat 
ten dominował w midraszu wyjaśniającym sens uczty paschalnej oraz w modlit
wie zwanej Baraita, rozpoczynającej się od słów „Błogosławiony Bóg”. Relacje

38 Na temat ofiarniczego charakteru Eucharystii bardzo interesującą książkę napisał 
ks. H. Witczyk (Pascha Jezusa odpowiedzią Boga na grzech świata. Eschatologiczna ofiara eks
piacji i Nowego Przymierza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, szczególnie s. 149-190 oraz 223- 
-228), który nie tylko daje głęboką egzegezę tekstów, ale również polemizuje z poglądami kwes
tionującymi ofiarniczy charakter śmierci Jezusa.
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synoptyków, choć wyraźnie nawiązują do Paschy, nie wspominają jednak ba
ranka paschalnego. Chociaż św. Jana opis ostatniej wieczerzy nie ma znamion 
paschalnych, to jednak w części dotyczącej męki jest nawiązanie do pierwszej 
Paschy (por. J 19,36; Wj 12,46) w przedstawieniu śmierci Jezusa jako śmierci 
baranka paschalnego. Jezus umiera jako prawdziwy Baranek Paschalny w tym 
samym czasie, gdy w świątyni zabija się baranka na ofiarę paschalną. To zes
tawienie śmierci Jezusa ze śmiercią baranka paschalnego było przez Jana za
mierzone. Na Jezusie wypełnił się bowiem przepis dotyczący baranka paschal- 
nego (por. Wj 12, 46; Lb 9, 12). Krew Jezusa, podobnie jak krew baranka 
paschalnego, ma moc zbawczą i ekspiacyjną. Jan przedstawia Jezusa jako praw
dziwego Baranka, który gładzi grzech świata (por. J 1, 29.36). Ze śmiercią 
Jezusa rozpoczyna się nowy exodus z niewoli grzechu.

Eucharystia jako uczta paschalna zawiera w sobie wymiar eschatologiczny. 
Jest ona rzeczywistą antycypacją ostatecznego zbawienia. Takie tłumaczenie 
sensu Eucharystii wypływa z rozumienia „pamiątki”, która jest sakramental
nym uobecnieniem dzieła zbawienia nie tylko jako rzeczywistości przeszłej, lecz 
również jako obecnej i przyszłej. Dzieło zbawienia, które Bóg realizuje 
w Chrystusie, ma bowiem charakter definitywny i ostateczny. Uobecnienie 
więc tego dzieła w Eucharystii zbliża uczestniczących w niej do celu i kresu 
historii, do przyszłego i ostatecznego spełnienia. Królestwo Boże, o którym 
mówi Jezus w kontekście Eucharystii w wersji Łukaszowej (por. Łk 22, 16), 
zawiera w sobie dwie perspektywy: eklezjalną i eschatologiczną. Św. Jan szcze
gólnie podkreśla prawdę, że spożywanie Eucharystii zapewnia życie wieczne: 
„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę 
w dniu ostatecznym” (J 6, 54). Czasownik „ma” użyty jest w czasie teraźniej
szym. Oznacza to, że ten, kto spożywa Eucharystię, nosi w sobie wieczność, 
niebo. Już na ziemi antycypuje życie wieczne. Jest to tak zwana eschatologia 
zrealizowana. Odnowiona liturgia Mszy świętej podkreśla eschatologiczny wy
miar Eucharystii; po słowach konsekracji celebrans mówi: „Oto wielka tajem
nica wiary”. Lud odpowiada: „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy 
Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”. Modlitwa 
zaś „Wybaw nas” kończy się słowami: „oczekując obiecanej nagrody i przyjścia 
Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa”. W modlitwach po Komunii świętej 
często wraca motyw paruzji39.

Bardzo mocno wymiar eschatologiczny Eucharystii podkreśla Jan Paweł II 
w encyklice Ecclesia de Eucharistia: „Kto się karmi Chrystusem w Eucharystii 
nie potrzebuje wyczekiwać zaświatów, żeby otrzymać życie wieczne: posiada je 
już na ziemi, jako przedsmak przyszłej pełni, która obejmie człowieka do koń
ca. W Eucharystii otrzymujemy także gwarancję zmartwychwstania ciał, które

39 Por. J. K u d a s i e w i c z ,  Spotkanie z Jezusem w tajemnicy paschalnej. Medytacje biblijno- 
Sliturgiczne, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2003, s. 38n.
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nastąpi na końcu świata: «Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie 
wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym» (J 6, 54). Ta gwarancja przy
szłego zmartwychwstania wypływa z faktu, że Ciało Syna Bożego, pozostawio
ne jako pokarm, jest chwalebnym Ciałem Zmartwychwstałego” (nr 18). 
Św. Ignacy Antiocheński nazywał eucharystyczny chleb „lekarstwem nieśmier
telności” i „antidotum na śmierć”40.

Przez kontemplację oblicza Jezusa dochodzimy do Eucharystii. Eucharystia 
prowadzi nas do chwały, która będzie polegała na widzeniu (czytaj: kontem
placji) Pana takim, jaki jest. Można więc powiedzieć, że kontemplacja oblicza 
Jezusa jest antycypacją wizji uszczęśliwiającej, natomiast żyć Eucharystią, to 
stawać się dla innych jak pokarm.

ZBAWCZA KONTEMPLACJA TAJEMNICY ŻYCIA JEZUSA

Tytuł tego paragrafu domaga się wyjaśnienia. O tajemnicach życia Jezusa 
była już mowa; poznaliśmy również głębokie treści tych tajemnic. Do wyjaśnie
nia zostały pierwsze dwa słowa.

Rozpocznijmy od rzeczownika „kontemplacja”. Pochodzi on od łacińskie
go czasownika „contemplor”, który oznacza wnikliwie wpatrywać się, rozważ
nie rozpatrywać. Odpowiada mu greckie słowo „theorein”, czyli widzieć, pa
trzeć, przyglądać się. Przedmiot tego wpatrywania pierwotnie nie miał znacze
nia sakralnego41. Papież natomiast przez kontemplację rozumie „wpatrywanie 
się w oblicze Pana”42, oglądanie Jego chwały (por. J 1 ,14)43. Aby wpatrywać 
się w ten sposób w oblicze Pana, potrzebna jest łaska objawienia, która pocho
dzi od Ojca (por. Mt 16,17), gdyż do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie 
możemy dojść o własnych siłach, lecz jedynie poddając się łasce. Doświadcze
nie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może się 
rozwinąć to głębsze poznanie tajemnicy44. Kontemplacja ta wyrasta z pogłębio
nej lektury Biblii i jest normalnym zwieńczeniem chrześcijańskiego życia45. 
Może się ona rozwijać „przez ciągłe powracanie do słuchania słowa Bożego”46. 
Wzorem słuchania Boga jest Maryja. Gdybyśmy chcieli syntetycznie przedsta
wić papieskie rozumienie kontemplacji, to najlepiej wyraża je definicja zawarta

40 Św. I g n a c y  A n t i o c h e ń s k i ,  Epistula ad Ephesios, 20, 2.
41 Por. S. Z a r z y c k i  SAC, hasło „Kontemplacja”, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. 

ks. M. Chmielewski, Wydawnictwo „M”, Lublin-Kraków 2002, s. 432-446.
42 Novo millennio ineunte, nr 16.
43 Por. tamże, nr 20.
44 Por. tamże.
45 Por. M. M a g r a s s i ,  Biblia i modlitwa. Lectio dmna, tłum. B. Żurowska, Wydawnictwo 

„Bratni Zew”, Kraków 2003, s. 167-171.
46 Novo millennio ineunte, nr 39.
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w Katechizmie Kościoła katolickiego (nr 2724): kontemplacja „jest spojrzeniem 
wiary utkwionym w Jezusa, słuchaniem słowa Bożego, milczącą miłością. Urze
czywistnia ona zjednoczenie z modlitwą Chrystusa w takim stopniu, w jakim 
pozwala nam uczestniczyć w Jego misterium”. W innym miejscu czytamy: 
„Kontemplacja kieruje również wzrok na misteria życia Chrystusa. W ten spo
sób uczy «wewnętrznego poznania Pana», by Go coraz bardziej kochać i iść za 
Nim” (nr 2715). W definicji tej należy zwrócić szczególną uwagę na dwa ele
menty. Pierwszy to spojrzenie wiary, utkwienie wzroku; drugi zaś -  słuchanie 
słowa Bożego. Pierwszy element jest specyficzny dla kontemplacji, drugi zaś 
dla wiary. Wiara bowiem rodzi się ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest słowo 
Chrystusa. Kontemplacja natomiast, która jest spojrzeniem wiary, interioryzuje 
tę wiarę. Słuchanie słowa Boga bardziej ukierunkowane jest na objawioną 
prawdę, natomiast kontemplacja skierowana jest na pierwszym miejscu na 
żywą Osobę Słowa, które „stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 
14). Nie ma kontemplacji bez wiary, wiara bez kontemplacji zaś nie posiada 
głębi i łatwo może się stać abstrakcyjną i magiczną formułką, przed czym 
przestrzega Jan Paweł II47. Chrześcijaństwo bowiem, według Ojca Świętego, 
na pierwszym miejscu jest komunią z żywą osobą Jezusa. W orędziu na XVIII 
Światowy Dzień Młodzieży Papież pisze: „Drodzy młodzi przyjaciele, wiecie 
już, że chrześcijaństwo nie jest jedynie opinią ani zbiorem pustych słów. Chrześ
cijaństwo to Chrystus! Chrześcijaństwo to Osoba, to On Żywy! Spotkać Jezusa, 
kochać Go i sprawić, aby był kochany: oto chrześcijańskie powołanie”48. Je
szcze mocniej prawdę tę wyraził Papież w numerze 29. Novo millennio ineunte, 
podając program na trzecie tysiąclecie. Program ten skupia się wokół samego 
Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować, aby z Nim żyć ży
ciem trynitamym i z Nim przemieniać historię. To poznanie, które łączy się 
z miłością i naśladowaniem, Ojciec Święty nazywa kontemplacją oblicza Chrys
tusa. Przypomina przy tym, że nie zbawi nas żadna formuła, ale konkretna 
Osoba oraz pewność, jaką Ona nas napełnia przez słowa: Ja jestem z wami!49. 
Drogą do kontemplacji Oblicza Jezusa może być różaniec, przez który „lud 
chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kon
templację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczanie głębi Jego miłości” 
(RVM, nr 1). Dokument poświęcony różańcowi jest maryjnym ukoronowa
niem Novo millennio ineunte.

Kontemplację piękna oblicza Pana nabytą w szkole Maryi nazywa Papież 
kontemplacją zbawczą. Co to znaczy? Była już mowa o tym, że wszystkie

47 Por. tamże, nr 29.
48 J a n  P a w e ł  II, Orędzie na XVIII Światowy Dzień Młodzieży 2003 „Oto Matka twoja" 

(J 19, 27), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 24(2003) nr 5, s. 25. Podobne teksty w nauczaniu 
papieskim można spotkać w pozostałych orędziach na Światowe Dni Młodzieży.

49 Por. J. K u d a s i e w i c z ,  H. W i t c z y k ,  Kontemplacja Chrystusa -  Ikony miłosiernego 
Ojca. Medytacje biblijno-kerygmatyczne, Biblioteka Współczesnej Ambony, Kielce 2002, s. 13-22.
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tajemnice życia Jezusa mają charakter zbawczy. Stąd kontemplując z Maryją 
zbawcze tajemnice Jezusa, otwieramy się i przyswajamy sobie owoce tego wy
darzenia. Wpatrywanie się w owe misteria staje się zbawczą kontemplacją. Aby 
uzasadnić tę interesującą tezę, Papież odwołuje się do biblijnego rozumienia 
„pamiątki” (hebr. zakar, gr. anamnesis). „Kontemplować z Maryją to przede 
wszystkim wspominać. Należy jednak rozumieć to słowo w biblijnym znaczeniu 
pamięci (zakar), która aktualizuje dzieła dokonane przez Boga w historii zba
wienia. Biblia jest opisem zbawczych wydarzeń, które mają swój punkt kulmi
nacyjny w samym Chrystusie. Wydarzenia te nie należą tylko do «wczoraj»; są 
także «dniem dzisiejszym» zbawienia. Aktualizacja ta urzeczywistnia się 
w szczególny sposób w liturgii: to, czego Bóg dokonał przed wiekami, nie 
dotyczy jedynie bezpośrednich świadków tych wydarzeń, ale swym darem łaski 
dosięga ludzi wszystkich czasów. Dotyczy to w pewien sposób także każdej 
innej praktyki pobożnej zbliżającej nas do tych wydarzeń: «wspominać je» 
w postawie wiary i miłości oznacza otwierać się na łaskę, jaką Chrystus uzyskał 
dla nas przez swe tajemnice życia, śmierci i zmartwychwstania” (RVM, nr 13)50.

Zbawczy charakter tajemnic życia Jezusa sprawia, że ich kontemplacja 
z Maryją w wierze i miłości otwiera nas na łaskę zbawczą tej tajemnicy. Wydaje 
się, że Jan Paweł II w porównaniu z Pawłem VI zrobił krok dalej w wartościo
waniu teologii różańca. Zdaniem Jana Pawła II aktualizacja wydarzeń zba
wczych w szczególny sposób urzeczywistnia się w liturgii, ale nie wyłącznie -  
w pewien sposób dokonuje się to również w innych pobożnych praktykach, 
które zbliżają nas do wydarzeń zbawczych. Wspominając je, otrzymujemy łas
kę, jaką Chrystus otrzymał przez te tajemnice swego życia. Wprawdzie liturgia 
jest szczytem, do którego zdąża działalność Kościoła, to jednak życie duchowe 
nie ogranicza się tylko do samej liturgii. Istnieje jeszcze modlitwa indywidualna 
w ukryciu (por. Mt 6, 6). Św. Paweł uczy, że chrześcijanin winien się modlić 
nieustannie (por. 1 Tes 5,17). Taką modlitwą jest różaniec (por. RVM, nr 13). 
Kończąc swój wywód, Ojciec Święty pisze: „Jeśli liturgia, jako działanie Chrys
tusa i Kościoła, jest zbawczym działaniem w pełnym tego słowa znaczeniu, to 
różaniec, jako «medytacja» o Chrystusie z Maryją, jest zbawienną kontempla
cją. Zagłębianie się, tajemnica po tajemnicy, w życie Odkupiciela sprawia bo
wiem, że to, co On zdziałał, a liturgia aktualizuje, zostaje dogłębnie przyswo
jone i kształtuje egzystencję” (tamże). Paweł VI natomiast widzi zasadniczą 
różnicę między liturgią a różańcem. Według niego liturgia uobecnia największe 
tajemnice naszego zbawienia, różaniec natomiast „przez pobożne rozmyślanie 
przywodzi modlącemu się na pamięć te same tajemnice”51. Różaniec prowadzi 
ku liturgii, ale nie przekracza jej progu52. Jan Paweł II przynajmniej częściowo

50 Por. K u d a s i e w i c z ,  Pamięć w Biblii, s. 45-51.
51 Marialis cultus, s. 78n.
52 Por. tamże.
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ten próg przekracza. To jest wielkie novum w nauce o różańcu. Liturgiści 
powinni z sugestii papieskiej wyciągnąć wszystkie konsekwencje. Rozważając 
różaniec, nie tylko przypominamy sobie tajemnicę, ale również otwieramy się 
na jej zbawczą łaskę. Można więc mówić o kontemplacji zbawczej lub zba
wiennej.

Po zapoznaniu się z kluczowymi pojęciami Listu apostolskiego Rosarium 
Virginis Mariae zapytajmy, w jaki sposób Maryja prowadzi nas do kontemplacji 
oblicza Jezusa. Aby na to pytanie odpowiedzieć, Jan Paweł II powołuje się na 
nauczanie Vaticanum II, a szczególnie na 66. numer Konstytucji dogmatycznej
0 Kościele Lumen gentium, i numer 25. adhortacji Marialis cultus. W dokumen
tach tych zawarte są praktyczne wnioski płynące z chrystocentrycznego wymia
ru różańca. Maryja, którą czcimy w modlitwie różańcowej, „jest niedoścignio
nym wzorem kontemplacji Chrystusa” (RVM, nr 10).

Nikt nie wpatrywał się w Chrystusa tak, jak Jego Matka. Jej serce skupiło 
się na Nim już od momentu Zwiastowania. Jej spojrzenie zawsze było pełne 
adorującego zadziwienia. Ojciec Święty potwierdza swą naukę tekstami biblij
nymi. Maryja zachowywała w sercu wspomnienia o swym Synu (por. Łk 2, 
19.51) i przekazała Kościołowi tajemnice Jego życia. Odmawiając różaniec, 
wnikamy w spojrzenie Maryi (por. RVM, nr 11). Jej kontemplacja staje się 
naszą.

Maryja uczy nas Chrystusa. Nikt z ludzi nie zna Chrystusa lepiej niż Ona; 
nikt nie może nas wprowadzić, tak jak Ona, w tajemnice życia Jezusa. Jako 
przykład nauczania Maryi Ojciec Święty przytacza obraz wesela w Kanie Ga
lilejskiej. Jan, opisując to wydarzenie, przedstawia Maryję w roli nauczycielki. 
Zachęca Ona sługi do wykonania poleceń Chrystusa (por. J 2,5). Podobną rolę 
spełniała wśród uczniów po wniebowstąpieniu Jezusa, gdy oczekiwała z nimi 
zesłania Ducha Świętego.

Być chrześcijaninem oznacza upodabniać się do Jezusa Chrystusa (por. Rz 8, 
29; Flp 3,10.21). Kontemplując razem z Maryją oblicze Chrystusa, upodabnia
my się do Niego dzięki „przyjacielskiemu” kontaktowi z Jezusem. Kontempla
cja różańcowa wprowadza nas w Jego życie i pozwala „oddychać Jego uczu
ciami” (RVM, nr 15). Zanosimy prośby do Chrystusa razem z Maryją. Ona 
wspiera nas matczynym wstawiennictwem (por. J 2, 3). W różańcu wreszcie 
z Maryją głosimy Chrystusa. Różaniec bowiem jest również „drogą głoszenia
1 zgłębiania misterium Chrystusa” (RVM, nr 17). Proklamuje się tajemnice 
Chrystusa, wnika w nie i przeżywa się je. Przy wspólnotowym odmawianiu 
różańca „powstaje szczególna sposobność katechezy” (tamże).

To ciągłe akcentowanie związku Maryi z Jezusem i Jezusa z Maryją jest 
czymś niezwykłym. „Nigdzie drogi Chrystusa i Maryi -  uczy Papież -  nie jawią 
się tak ściśle złączone, jak w różańcu. Maryja żyje tylko i wyłącznie w Chrystusie
i ze względu na Chrystusa!” (RVM, nr 15). Ojciec Święty pokazuje, jak prak
tycznie wykorzystać chrystologiczną zasadę odnowy kultu maryjnego, propo
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nowaną przez Pawła VI w numerze 25. Adhortacjł apostolskiej Marialis cultus. 
W podkreślaniu związku Chrystusa z Maryją owocuje również zasada „przez 
Jezusa do Maryi”, wygłoszona w Roku Jubileuszowym przez Jana Pawła II do 
mariologów. Jezus jest pierwszy. Maryja zawsze jest z Nim związana. Po tym 
dokumencie papieskim mariocentryzm w pobożności maryjnej będzie niezgod
ny z nauką Kościoła. Powinni bardzo głęboko przemodlić naukę Papieża ci, 
którzy czczą Maryję bez Jezusa, i ci, którym Jezus nawet przeszkadza. W 15. nu
merze Rosarium Virginis Mariae znajduje się magna charta pobożności ma-

•53ryjnej .
Różaniec należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontem

placji chrześcijańskiej (por. RVM, nr 4). Dla Ojca Świętego najważniejszym 
motywem zachęcania wiernych do odmawiania różańca jest to, że stanowi on 
bardzo wartościowy środek do kontemplacji chrześcijańskiego misterium
i prawdziwą pedagogię świętości54. Chrześcijaństwo winno się przede wszyst
kim wyróżniać sztuką modlitwy. „Różaniec należy do najlepszej i najbardziej 
wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej. Rozwinięty na Zacho
dzie, jest modlitwą typowo medytacyjną i odpowiada poniekąd «modlitwie 
serca» czy «modlitwie Jezusowej», która wyrosła na glebie chrześcijańskiego 
Wschodu” (RVM, nr 5). Niedościgłym wzorem kontemplacji, według Papieża, 
jest Maryja. Ojciec Święty przytacza ewangeliczne przykłady kontemplacyjnej 
modlitwy Maryi. Określa je mianem spojrzenia: spoglądała „czule na oblicze 
Syna, którego «owinęła w pieluszki i położyła w żłobie» (Lk 2, 7)” (RVM, 
nr 10). Niekiedy było to spojrzenie pytające, jak po zaginięciu Jezusa w świątyni 
(por. Łk 2, 48); zawsze było spojrzeniem przenikliwym (por. J 2, 5); kiedy 
indziej „spojrzeniem pełnym bólu” (tamże; por. J 19, 26-27). W wielkanocny 
poranek było spojrzeniem rozpromienionym radością Zmartwychwstania; 
w dniu Pięćdziesiątnicy było to spojrzenie rozpalone wylaniem Ducha Świętego 
(por. tamże; por. też: Dz 1,14).

Ojciec Święty często mówi o różańcu jako modlitwie kontemplacyjnej, ale 
tylko trzy razy pada przymiotnik „mistyczny” (RVM, nr 15). Trzeba jednak 
powiedzieć, że dla Papieża różaniec jest drogą do mistycznej wspólnoty mod
lącego się i Pana. Kontemplacja jako modlitwa prosta prowadzi do zjednocze
nia z Panem: „Dla mnie bowiem żyć -  to Chrystus, a umrzeć -  to zysk” (Flp 1, 
21). Zdaniem Papieża do tego zjednoczenia z Chrystusem prowadzi nas Jego 
Matka. Do istoty duchowości chrześcijańskiej należy dążenie do upodabniania 
się do Chrystusa (por. Rz 8, 29; Flp 3, 10.21). Wylanie Ducha Świętego na 
Chrzcie wszczepia wierzącego jako latorośl w winny krzew, którym jest Chrys

53 Por. J. K u d a s i e w i c z ,  Przez Jezusa do Maryi w Biblii, w: Przez Jezusa do Maryi. Ma- 
teriały z sympozjum mariologicznego. Licheń 26-27października 2001 roku, red. S. C. Napiórkow
ski, K. Pek, Polskie Towarzystwo Mariologiczne, Częstochowa-Liche ri 2002, s. 31-52.

54 Por. Novo millennio ineunte, nr 32.
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tus (por. J 15, 5), czyni go członkiem Jego mistycznego Ciała-Kościoła 
(por. 1 Kor 12,12; Rz 12,5). „Tej istniejącej od początku jedności musi jednak 
odpowiadać droga coraz większego upodabniania się do Niego, które winno 
coraz bardziej ukierunkowywać postępowanie ucznia zgodnie z «logiką» 
Chrystusa: «To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie» 
(Flp 2, 5). Zgodnie ze słowami Apostoła trzeba «przyoblec się w Chrystusa» 
(Rz 13, 14; Ga 3, 27). Na duchowej drodze różańca, opartej na nieustannym 
kontemplowaniu -  razem z Maryją -  Chrystusowego oblicza, ten wymagający 
ideał upodabniania się do Niego jest osiągany przez obcowanie, które mogli
byśmy nazwać «przyjacielskim». Wprowadza nas ono w naturalny sposób w ży
cie Chrystusa i pozwala nam jakby «oddychać» Jego uczuciami. W związku 
z tym bł. Bartłomiej Longo stwierdza: «Jak dwóch przyjaciół, którzy często 
razem przestają, zazwyczaj upodabnia się również w obyczajach, tak też my, 
prowadząc serdeczne rozmowy z Jezusem i Maryją przez medytowanie tajem
nic różańca i rozwijając razem to samo życie przez komunię, możemy, na ile 
byłaby do tego zdolna nasza małość, stać się do Nich podobni i nauczyć się od 
tych najwyższych przykładów życia pokornego, ubogiego, ukrytego, cierpliwe
go i doskonałego»” (RVM, nr 15).

W procesie upodabniania się do Chrystusa przez różaniec zawierzamy się 
szczególnie macierzyńskiemu działaniu Najświętszej Dziewicy. „Ta, która jest 
Rodzicielką Chrystusa, sama należąc do Kościoła jako jego «najznakomitszy
i całkiem szczególny członek», jest równocześnie «Matką Kościoła». Będąc nią, 
ustawicznie «rodzi» dzieci mistycznego Ciała swego Syna. Czyni to poprzez 
wstawiennictwo, wypraszając dla nich niewyczerpane wylanie Ducha. Jest 
Ona doskonałą ikoną macierzyństwa Kościoła.

Różaniec przenosi nas mistycznie, byśmy stanęli u boku Maryi, troszczącej 
się o ludzkie wzrastanie Chrystusa w domu w Nazarecie. Pozwala Jej to wy
chowywać nas i kształtować z tą samą pieczołowitością, dopóki Chrystus w pełni 
się w nas nie «ukształtuje» (por. Ga 4,19). To działanie Maryi, oparte całko
wicie na działaniu Chrystusa i zupełnie Mu podporządkowane, «nie przeszka
dza w żaden sposób bezpośredniej łączności wiernych z Chrystusem, ale ją 
umacnia». Jest to jasna zasada wyrażona przez Sobór Watykański II. Mocno 
doświadczyłem tej prawdy w moim życiu i uczyniłem z niej podstawę mojej 
dewizy biskupiej: «Totus tuus». Inspiracją tej dewizy jest, jak wiadomo, dok
tryna św. Ludwika Marii Grignion de Montforta, który tak wyjaśniał rolę Maryi 
w procesie upodabniania każdego z nas do Chrystusa: «Ponieważ cała dosko
nałość nasza polega na upodobnieniu się do Chrystusa Pana, na zjednoczeniu 
z Nim i poświęceniu się Jemu, przeto najdoskonalszym ze wszystkich nabożeń
stw jest bezspornie to, które nas najdoskonalej upodabnia do Chrystusa, naj
ściślej z Nim jednoczy i całkowicie Jemu poświęca. A że ze wszystkich stworzeń 
najpodobniejsza do Chrystusa Pana jest Matka Najświętsza, wynika stąd, że 
spośród wszystkich nabożeństw, tym, które duszę najlepiej poświęca Zbawicie-
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łowi naszemu i ją z Nim jednoczy, jest nabożeństwo do Najświętszej Panny, 
Jego świętej Matki. Im bardziej poświęcona jest Maryi, tym zupełniej należeć

% f

będzie do Jezusa»” (RVM, nr 14). Żaden człowiek nie zna lepiej od Niej 
Chrystusa; nikt tak jak Matka nie wprowadzi nas w głęboką znajomość Jego 
tajemnicy55.

Według Jana Pawła II metoda odmawiania różańca, oparta na powtarza
niu, może być również drogą do zjednoczenia z Jezusem. Dziesięciokrotne 
powtarzanie „Zdrowaś Maryjo” przy każdej tajemnicy może robić wrażenie 
klepania pacierzy. Gdy się jednak spojrzy głębiej, dostrzec można, że jest to 
wyraz nieznużonej miłości, która nieustannie zwraca się do umiłowanej osoby 
z gorącym uczuciem i głębokim zaufaniem. Małe dziecko często woła „Mamo”. 
Te wołania, chociaż do siebie podobne, to jednak „są zawsze nowe ze względu 
na przenikającą je czułość” (RVM, nr 26). Posłuchajmy Papieża: „W Chrys
tusie Bóg przyjął naprawdę «serce z ciała». Ma On nie tylko Boże Serce, bogate 
w miłosierdzie i przebaczenie, ale również serce ludzkie, zdolne do wszystkich 
poruszeń uczucia. Gdybyśmy potrzebowali do tego świadectwa Ewangelii, nie
trudno byłoby znaleźć je we wzruszającym dialogu Chrystusa z Piotrem po 
zmartwychwstaniu. «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Aż trzy razy 
postawione jest to pytanie, aż trzy razy zostaje udzielona odpowiedź: «Tak, 
Panie, Ty wiesz, że Cię kocham» (por. J 21,15-17). Niezależnie od specyficz
nego znaczenia tej perykopy, tak ważnej dla misji Piotra, niczyjej uwadze nie 
może umknąć piękno tego trzykrotnego powtórzenia, w którym powracające 
wciąż uporczywe pytanie i korespondująca z nim odpowiedź wyrażone są w ter
minach dobrze znanych z powszechnego doświadczenia ludzkiej miłości. By 
zrozumieć różaniec, trzeba wejść w dynamikę psychologiczną właściwą miłości.

Jedno jest pewne: jeśli powtarzanie «Zdrowaś Maryjo» zwraca się bezpo
średnio do Matki Najświętszej, to z Nią i przez Nią miłość odnosi się ostatecznie 
do Jezusa. Powtarzanie ożywiane jest pragnieniem coraz pełniejszego upodob
nienia się do Chrystusa, co stanowi prawdziwy «program» życia chrześcijań
skiego. Św. Paweł ogłosił ten program płomiennymi słowami: «Dla mnie żyć -  
to Chrystus, a umrzeć -  to zysk» (Flp 1,21). I jeszcze: «Teraz już nie ja żyję, lecz 
żyje we mnie Chrystus» (Ga 2, 20). Różaniec pomaga nam wzrastać w tym 
upodabnianiu się aż do osiągnięcia celu, którym jest świętość” (RVM, nr 26). 
A to już jest prawdziwa mistyka chrześcijańska. Aż tak daleko prowadzi nas

/  •  • 56różaniec .
Chociaż różaniec jako modlitwa kontemplacyjna wprowadza modlącego się 

w tajemnice życia Jezusa i prowadzi wierzącego w ocean miłości Boga do

55 Por. K u d a s ie w ic z , Przez Jezusa do Maryi w Biblii, s. 10.
56 Na temat różańca jako drogi do życia mistycznego zob. referat D. Mastalskiej (Różaniec 

drogą do modlitwy mistycznej, maszynopis, s. 1-22) wygłoszony w Licheniu w roku 2002 na sym
pozjum poświęconym Rosarium Virginis Mariae. Artykuł ten ukaże się drukiem wraz z innymi 
materiałami z tego sympozjum.
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człowieka (por. RVM, nr 22), to równocześnie, zdaniem Papieża, pulsuje nie
jako życiem ludzkim (por. RVM, nr 25). Ta implikacja antropologiczna różań
ca od razu jest dostrzegalna. Na ten wymiar modlitwy różańcowej zwrócił 
uwagę Jan Paweł II już w swoim drugim przemówieniu na Anioł Pański w dniu 
29 października 1978 roku: „Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca 
serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie 
człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy na
szych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbar
dziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje nie
jako życiem ludzkim!”57. W czasie pielgrzymki miłosierdzia w homilii wygło
szonej w Kalwarii Zebrzydowskiej Papież przypomniał, że często przybywał 
tam jako pielgrzym, żeby zawierzyć Maryi trudne sprawy Kościoła i ojczyzny. 
Starsi ojcowie pamiętają te papieskie pielgrzymki. Wielki Pielgrzym z różańcem 
Maryi w ręku przemierzał w skupieniu strome ścieżki kalwaryjskie. Różaniec 
jest modlitwą pielgrzymów, którzy przez ten padół płaczu zmierzają ku Ojczyź
nie niebieskiej.

W ostatnim dokumencie poświęconym modlitwie różańcowej Ojciec Świę
ty pogłębił ten antropologiczny wymiar różańca: „Kto podejmuje kontemplację 
Chrystusa, rozważając etapy Jego życia, musi pojąć w Nim również «prawdę
o człowieku». Jest to bardzo ważne stwierdzenie Soboru Watykańskiego II, 
które począwszy od Encykliki Redemptor hominis wielokrotnie czyniłem 
przedmiotem mojego nauczania: «W istocie misterium człowieka wyjaśnia się 
prawdziwie jedynie w misterium Słowa Wcielonego». Różaniec pomaga otwo
rzyć się na to światło. Idąc drogą Chrystusa, w którym droga człowieka jest 
«zrekapitulowana», odsłonięta i odkupiona, wierzący staje przed obrazem czło
wieka prawdziwego. Kontemplując Jego narodziny uczy się sakralnego charak
teru życia, patrząc na dom w Nazarecie poznaje pierwotną prawdę o rodzinie 
według planu Bożego, słuchając Nauczyciela w tajemnicach życia publicznego 
czerpie światło, by wejść do Królestwa Bożego, a idąc drogą na Kalwarię uczy 
się znaczenia zbawczego cierpienia. Wreszcie kontemplując Chrystusa i Jego 
Matkę w chwale, widzi cel, do którego każdy z nas jest wezwany, jeśli pozwoli 
się uzdrowić i przemienić przez Ducha Świętego. Można więc powiedzieć, że 
każda tajemnica różańca, stając się przedmiotem dobrej medytacji, rzuca świat
ło na misterium człowieka.

Równocześnie staje się czymś naturalnym przynosić na to spotkanie ze 
świętym człowieczeństwem Odkupiciela tak liczne problemy, lęki, trudy i pro
jekty, które cechują nasze życie. «Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzy- 
ma» (Ps 55[54], 23). Medytować z różańcem znaczy powierzać nasze troski 
miłosiernemu Sercu Chrystusa i Sercu Jego Matki. Po dwudziestu czterech 
latach, rozważając nad doświadczeniami, których nie zabrakło mi również przy

57 J a n  P a w e ł II, Modlitwa, którą bardzo ukochałem, s. 32.
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sprawowaniu posługi Piotrowej, czuję, że powinienem powtórzyć zapewnienie, 
które jest niejako gorącym wezwaniem skierowanym do wszystkich, aby oso
biście tego doświadczyli: tak, różaniec naprawdę «pulsuje życiem ludzkim», by 
zharmonizować je z rytmem życia Bożego w radosnej komunii Trójcy Prze
najświętszej, co jest przeznaczeniem i głębokim pragnieniem całego naszego 
istnienia” (RVM, nr 25). Modląc się na różańcu, poznajemy życie Chrystusa 
i nasze. Ze wszystkich tajemnic Pana pada światło na nasze życie. Wpatrując się 
w życie Boga-Człowieka, poznajemy sens i cel naszego życia i naszej śmierci.

KONTEMPLACYJNE ODMAWIANIE RÓŻAŃCA

Jan Paweł II w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae nie tylko 
obdarzył Kościół pogłębioną i oryginalną teologią modlitwy różańcowej, nie 
tylko podniósł ją do rangi zbawczej kontemplacji tajemnic życia ziemskiego 
Jezusa, ale jako Pasterz Ludu Bożego dużo miejsca poświęcił praktyce odma
wiania różańca. Jak trzeba odmawiać różaniec, aby zasługiwał on na miano 
zbawczej kontemplacji? Idąc za Pawłem VI58, należy zdecydowanie stwierdzić, 
że przez „brak kontemplacji, różaniec upodabnia się do ciała bez duszy i za
chodzi niebezpieczeństwo, że odmawianie stanie się bezmyślnym powtarza
niem formuł, oraz że będzie w sprzeczności z upomnieniem Chrystusa [...] 
(Mt 6, 7)” (RVM, nr 12). „Ciało bez duszy” -  to trup. Różaniec bez kontem
placji może być takim trupem i stać w sprzeczności z napomnieniami Jezusa. Są 
to bardzo mocne słowa. Ciśnie się na myśl stare porzekadło łacińskie: Corrup- 
tio optimi pessima (Najgorszym jest zepsucie rzeczy najlepszych). Przepiękna 
modlitwa może się zdegenerować i stać się przysłowiowym klepaniem pacierzy. 
Niezwykle ważna jest więc jakość odmawiania tej modlitwy. Ojciec Święty daje 
konkretne wskazówki, jak modlić się na różańcu, by była to prawdziwa kon
templacja oblicza Jezusa. Stanowczo za mało przekazuje się tych wskazówek 
wiernym.

Pierwsza rada papieska -  zapowiedź tajemnicy z życia Jezusa. Tej zapowie
dzi może towarzyszyć ukazanie ikony zapowiadanego misterium, co jest jakby 
odsłonięciem sceny, w którą mamy się z natężeniem wpatrywać. Jest to gest 
ekumeniczny w stosunku do Kościoła wschodniego. Z dowartościowaniem me
tody obrazu w praktyce modlitewnej spotykamy się również w tradycji zachod
niej. Św. Ignacy z Loyoli w Ćwiczeniach duchowych odwoływał się do obrazów, 
uważając je za znakomitą pomoc w koncentracji ducha ludzkiego na tajemnicy 
Jezusa. Korzystanie z obrazów odpowiada logice wcielenia: Bóg przyjął w Je
zusie rysy ludzkie, dlatego Jezus mógł powiedzieć do Filipa: „Kto Mnie widzi, 
widzi także i Ojca” (J 14, 9). Korzystanie z obrazów odpowiada mentalności

Por. Marialis cultus, s. 76n.
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współczesnego człowieka, wychowanego w kulturze obrazów. We współczesnej 
pedagogice żywe są bowiem nurty, które domagają się, aby w wychowaniu 
młodego człowieka oddziaływać na wszystkie jego władze, a nie tylko na 
umysł59. Obecnie dostępnych jest wiele pomocy, które można wykorzystać 
w modlitwie różańcowej60. Równocześnie z pokazaniem ikony dokonuje się 
zwięzła zapowiedź tajemnicy. Zapowiedź ta może być połączona z bardzo krót
kim komentarzem do ikony, która powinna przemówić do modlącego się (por. 
RVM, nr 29).

Druga rada Ojca Świętego -  słuchanie słowa Bożego połączone z milcze
niem. Ikona działa na wzrok modlącego się, czytanie słowa Bożego zaś na 
słuch. Papież uzasadnia, dlaczego potrzebne jest czytanie Pisma Świętego. Daje 
ono biblijne podstawy medytacji i pogłębia jej treść. Należy więc po zapowiedzi 
odczytać fragment biblijny, który wprowadza w treść tajemnicy. Żadne ludzkie 
słowo nie jest tak skuteczne, jak natchnione słowo Boga. Trzeba tak słuchać, 
jakby słowo to było wypowiedziane dzisiaj i dla mnie. Nie można tego słowa 
Bożego traktować jak przywoływania na pamięć pewnej informacji, ale jako 
mowę Bożą; trzeba pozwolić mówić Bogu. Papież czyni tu wyraźną aluzję do 
Słowa Bożego w liturgii. W czasie czytania Słowa Bóg mówi do swego ludu. 
Dlatego kończąc czytanie, dodajemy: „Oto słowo Boże!”. W czasie większych 
uroczystości wspólnotowych można dodać krótki komentarz. Po proklamacji 
słowa i po ewentualnym komentarzu, a zanim rozpocznie się modlitwę ustną, 
jest czas na zatrzymanie się i skupienie na przywołanej tajemnicy. Powinno się 
to dokonywać w głębokim milczeniu. „Słuchanie i medytacja karmią się mil
czeniem” (RVM, nr 31)61. Ojciec Święty wyraźnie odwołuje się tu do liturgii: 
„Tak jak w liturgii zaleca się chwile milczenia, [tak] również przy odmawianiu 
różańca” (RVM, nr 31). W ten sposób Jan Paweł II nie tylko teologicznie, ale 
również praktycznie zbliżył różaniec do świętej liturgii. Przy takim sposobie 
odmawiania każda tajemnica jest jakby małą liturgią słowa.

Trzecia rada papieska dotyczy modlitw: Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. Po 
wysłuchaniu słowa Bożego i skupieniu się na tajemnicy, czymś naturalnym jest 
wzniesienie ducha ku Ojcu. Jezus w każdej swej tajemnicy prowadzi nas do

59 Por. A. H ó f e r, Heile unsere Liebe. Eine gestaltpadagogisches Lese- und Arbeitsbuch, Don 
Bosco Verlag, Munchen 1997, zwł. s. 181-241. Obrazy w tej książce są dziełem Anny Seifert; 
znajdują się one także na folii i na dysku; można je wykorzystywać w katechezie.

60 W wydawnictwie PAX ukazuje się mała seria kolorowa poświęcona ikonom. Każda ksią
żeczka zawiera kolorową ikonę z medytacją i tekstami wyjaśniającymi. Autorem serii jest K. Klau- 
za. Na przykład Ikona Zwiastowania (Warszawa 2001) posiada reprodukcję ikony Zwiastowania z 
XII wieku, krótki, ale rzeczowy komentarz oraz starożytne teksty komentujące tę tajemnicę. Druga 
seria wychodzi w wydawnictwie JEDNOŚĆ w Kielcach i poświęcona jest arcydziełom malarstwa 
zachodniego. Każdy tom (np. Kolory Bożego Narodzenia z roku 2002) posiada wspaniałe koloro
we reprodukcje i świetny teologiczny komentarz. Cenna jest także książka Życie Maryi w ikonach, 
tłum. M. Deskur, red. G. Pammcini, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2003.

61 Por. Novo millennio ineunte, nr 20.
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Ojca, na przykład w czasie chrztu w Jordanie czy w momencie Przemienienia 
na Taborze. Jest On zawsze zjednoczony z Ojcem i nas chce wprowadzić w za
żyłość z Nim, byśmy razem wołali „Abba, Ojcze” (por. Rz 8,15; Ga 4,6). Ojcze 
nasz nadaje charakter eklezjalny modlitwie różańcowej. Zdrowaś Maryjo, któ
re zajmuje najwięcej miejsca w różańcu, sprawia, że różaniec jest modlitwą 
maryjną. Charakter maryjny nie przeciwstawia się chrystologicznemu, ale go 
podkreśla i uwypukla. Pierwsza część modlitwy Zdrowaś Maryjo jest zaczerp
nięta ze słów archanioła Gabriela i św. Elżbiety, a skierowana jest do Maryi. 
Słowa te są adorującą kontemplacją tajemnicy Wcielenia, która spełnia się 
w Maryi za sprawą Ducha Świętego. Ośrodkiem Zdrowaś Maryjo i zwornikiem 
między pierwszą a drugą częścią tej modlitwy jest święte imię Jezusa. Przy zbyt 
szybkim odmawianiu imię to uchodzi uwagi, a wraz z nim misterium Chrystusa, 
które jest kontemplowane. Umyka to, co jest istotne w różańcu -  imię Jezus i to, 
co gwarantuje jego owocność, a mianowicie medytacja tajemnicy. Jan Paweł II, 
idąc za Pawłem VI, proponuje, aby podkreślić imię Jezus, dodając do niego tak 
zwane dopowiedzenie, które nawiązuje do rozważanej tajemnicy (por. RVM, 
nr 33). Dopowiedzenie można by nazwać „przystankiem Jezus” w modlitwie 
różańca. Świadome zatrzymanie się pozwala zwrócić uwagę na Jezusa, na Jego 
życie i misteria; jest wyznaniem wiary i pozwala przyswoić treść tajemnicy. Na 
„przystanku Jezus” modlący budzi się z monotonnego odmawiania modlitwy 
i staje w obliczu Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. Czy nie jest kontemplacją 
pełne miłości i podziwu zatrzymanie się przy Jezusie? Jak powinno wyglądać 
takie dopowiedzenie? Weźmy jako przykład znak Kany (por. J 2, 1-12). Po 
imieniu Jezusa możemy dodać: który wysłuchuje prośby swej Matki; który 
objawi swą chwałę; który czyniąc pierwszy znak, sprawił radość zwykłym lu
dziom. Z wielką radością należy stwierdzić, że ukazują się u nas książki pro
ponujące te dopowiedzenia62. Zapowiada to pogłębienie modlitwy różańcowej.

Czwarta rada Papieża, wielkiego Duszpasterza, dotyczy roli doksologii 
i końcowego aktu strzelistego. Doksologia trynitarna, czyli modlitwa Chwata 
Ojcu, jest celem chrześcijańskiej kontemplacji (por. RVM, nr 34). Drogą jest 
sam Chrystus, który prowadzi nas do Ojca w Duchu Świętym. Idąc drogą 
Chrystusa, stajemy wobec misterium trzech Osób Boskich, którym należy się 
chwała i uwielbienie. Modlitwa Chwata Ojcu jako szczyt kontemplacji powinna 
być w publicznym odmawianiu uwydatniana, na przykład śpiewem. Krótkie 
Chwała Ojcu nie pełni tylko roli zakończenia. Ma to być szczyt kontemplacji, 
doświadczenie Taboru, przedsmak kontemplacji (wizji) uszczęśliwiającej. „Do
brze, że tu jesteśmy” (Łk 9, 33). Po doksologii trynitarnej następuje końcowy

62 Por. Różaniec Jana Pawła //, Bemardinum-Tyniec, Kraków-Pelplin 2003. W książce tej 
znajdują się bardzo interesujące dopowiedzenia opracowane przez S. Alberta (por. s. 15-47). Por. 
też: H. L a n g k a m m e r ,  Różańcowe tajemnice światła, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2003, 
s. 214-218.
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akt strzelisty, który ma różną formę w różnych krajach. U nas w Polsce funk
cjonują szczególnie dwie: O Maryjo bez zm azy pierworodnej poczęta i fatimska
O mój Jezu. Ojciec Święty ma tu bardzo interesującą propozycję: lepiej będzie 
można wyrazić owocność każdej tajemnicy, gdy zakończy się ją modlitwą
0 osiągnięcie specyficznych owoców tej konkretnej tajemnicy. W ten sposób 
będzie można podkreślić związek różańca z życiem. Papież wzywa tu do badań
1 do pastoralnych eksperymentów, które można przeprowadzić w sanktuariach 
maryjnych. W prywatnym odmawianiu różańca akty strzeliste mogą być im
prowizowane; natomiast w odmawianiu wspólnotowym akty strzeliste można 
by czerpać z liturgii lub z pieśni Kościoła. Mamy wielkie bogactwo pieśni na 
Boże Narodzenie, na Wielki Post, na święta maryjne i eucharystyczne. A może 
doczekamy się rodzimych twórców tych aktów strzelistych, podobnie jak zna
leźli się twórcy dopowiedzeń.

*

Czas na podsumowanie. Dokument Jana Pawła II o różańcu pogłębił 
i wzbogacił teologię i praktykę tej modlitwy. Dokonał tego najpierw przez 
głębsze jej powiązanie z Biblią. Wprowadzenie nowych tajemnic światła spra
wiło, że różaniec stał się streszczeniem całej Ewangelii. Czytanie Pisma Świę
tego w toku odmawiania różańca zbliżyło tę modlitwę do liturgii słowa. Na
zwanie kontemplacji modlitwy różańcowej „zbawczą” lub „zbawienną” spra
wiło, że jej odmawianie nie tylko przypomina misteria życia Jezusa, ale również 
w nie wprowadza. Zbawcza kontemplacja nie odrywa różańca od życia, lecz 
pogłębia jego antropologiczny wymiar. Chrystus bowiem, którego kontemplu
jemy w różańcu, jest kluczem do zrozumienia ludzkiego życia. Teologia i prak
tyka różańca zaproponowane przez Papieża staną się wielką zaporą przeciw 
sprowadzaniu tej modlitwy do bezmyślnego powtarzania pacierza. Postulaty 
papieskie domagają się nowej inicjacji w tę modlitwę, która za podstawę ma 
pogłębioną mariologię. Modlitwa różańcowa jest w podwójnym znaczeniu 
modlitwą pielgrzyma: po pierwsze jest ulubioną modlitwą pielgrzymów maryj
nych; po drugie zaś jest modlitwą uczniów Jezusa, którzy są w drodze do 
niebieskiego sanktuarium chwały, a ostatnio ogłoszone wielkie tajemnice świę
tego różańca wskazują na kres i cel naszej pielgrzymki, w której przewodnikiem 
jest Matka naszego Pana.
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PIELGRZYMOWANIE KOŚCIOŁA 
W PAPIESKIM POSŁUGIWANIU 
WĘDROWNEGO MISJONARZA*

Przez swoje pielgrzymowanie Jan Paweł II ukazał prawdziwe oblicze całego 
Kościoła, który tworzą wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Papież usunął 
zatem błędne pojmowanie Kościoła, ograniczające go do samej hierarchii, i wska
zał na wszystkich, do których przychodzi on niczym sam Chrystus. W  tym sensie 
Jan Paweł II odnowił; wzmocnił i zjednoczył Kościół Chrystusowy.

Kościół jest w swej najgłębszej istocie ciągłym zwoływaniem i gromadzeniem 
wierzących wokół Tego, który ich woła, wzywa na spotkanie, gromadzi. Ecclesia 
staje się od samego początku łączeniem dwóch światów, świata Boskiego z ludz
kim i świata stworzonego z jego Stwórcą. Łączność ta nie polega na „wchłania
niu” świata stworzonego przez świat Boski, lecz na przemianie świata według 
odwiecznego planu Bożego. Świat stworzony dopiero teraz może się spełnić, 
stać się „doskonały”. Ponieważ świat stworzony i świat Boski należy rozumieć 
na płaszczyźnie personalnej, osobowej, stąd mówimy o powstawaniu Kościoła 
jako żywej budowli, która jest dynamiczna w każdej osobie stworzonej. Groma
dzą się w nim bowiem osoby stworzone zmierzające w ruchu swojego powołania 
i przeznaczenia ku Osobom Niestworzonym, ku Bogu. Dynamika Kościoła 
wynika więc z samego powołania i wezwania osoby ludzkiej do uczestnictwa 
we wspólnocie życia Osób Bożych. Tak wypełnia się sens odwiecznego krocze
nia ludzkości ku Stwórcy, Odkupicielowi i Zbawcy. Ruch ten został niejako 
„wymuszony” już przez sam akt stwórczy Boga i osiągnął apogeum swojej dy
namiki w dramacie krzyża, by wreszcie uzyskać spełnienie w akcie zbawienia 
w wymiarze indywidualnym i społecznym. Właśnie ten ruch, ta dynamika, nie 
tylko jest zaczynem Kościoła, ale tworzy też jego witalność, polegającą na za
chowaniu istoty eklezjalnego posługiwania w historycznie zmiennym czasie.

Jan Paweł II znakomicie uchwycił tę witalność Kościoła i wyraził ją w swoim 
posługiwaniu papieskim, określając przy tym siebie samego mianem Wędrow
nego Misjonarza1. Tak jak niegdyś św. Paweł wędrował po całym ówczesnym

* Referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej sesji naukowej z okazji XXV-lecia pontyfikatu 
Ojca Świętego Jana Pawła II „Synodalność Kościoła w nauczaniu i działalności Jana Pawła II” zorga
nizowanej przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL 23 X 2003 w Lublinie.

1 Por. J a n  P a w e ł  U, Po raz setny na drogach świata i narodów (Przemówienie podczas 
audiencji generalnej po podróży do Chorwacji, 11 VI 2003), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 
24(2003) nr 10, s. lin .



Pielgrzymowanie Kościoła w papieskim posługiwaniu... 125

świecie, by krzewić Kościół, ugruntowywać go i uwiarygodniać, tak dziś Następ
ca św. Piotra podejmuje na nowo wezwanie wędrującego Pawła, by nieść całemu 
dzisiejszemu światu to samo Chrystusowe orędzie zbawienia. Jak ongiś św. Pa
weł, tak dziś Jan Paweł II w sposób dosłowny wypełnia nakaz misyjny Chrystusa 
Pana -  idzie na cały świat i głosi Ewangelię zbawienia (por. Mt 28,19). Pierwsi 
Apostołowie chrzcili i bierzmowali Duchem Świętym poszczególne osoby i całe 
rodziny, gromadząc wszystkich na Eucharystii. Podobnie i Jan Paweł II pielgrzy
muje do różnych ludów i narodów, udzielając im swoistego chrztu i bierzmowa
nia społecznego, a nade wszystko gromadzi je na wspólnej Eucharystii. Właśnie 
tu bowiem, w świętowaniu Eucharystii, cały Kościół skupia się wokół Jednego 
Pasterza, którego uosabia Jego Następca, Papież.

Kościół zatem żyje, gdy ciągle się gromadzi wokół Boga, który go zwołuje. 
Dynamizm ten obecny jest u fundamentów Kościoła, który sam w sobie ma 
charakter pielgrzymujący. Szczególny charakter tego dynamizmu ukazuje Jan 
Paweł II, który określił siebie jako wędrownego misjonarza. Pozostaje zapytać, 
co Kościół zyskuje przez tę ontyczno-strukturalną witalność i żywotność same
go urzędu św. Piotra? Jest to pytanie o znaczenie pielgrzymowania papieskiego 
dla całego Kościoła.

KOŚCIÓŁ PIELGRZYMUJĄCY

Kościół chrześcijański jest w swej istocie ludem pielgrzymującym. Oddawała 
to już stara grecka nazwa parafii: „paroikeo”. Słowo to oznaczało: przebywać 
wśród ludzi, mieszkać gdzieś jako obcy, być przybyszem na świecie, przebywać 
chwilowo w tym życiu; oznaczało ustawiczną wędrówkę człowieka. Dziś określa 
ono istotę całego Kościoła chrześcijańskiego, który jest chwilowym przebywa
niem wierzących na tym świecie i nieustającą wędrówką poprzez świat i jego 
historię. Dlatego też w Ewangeliach orędzie zbawcze ciągle jest wiązane z węd
rowaniem człowieka, choćby w wielkim nakazie misyjnym: „Idźcie więc i na
uczajcie” (Mt 28, 19). Stąd chrześcijaństwo określone zostało mianem drogi. 
Szaweł udał się do Damaszku, aby uwięzić „zwolenników tej drogi” (Dz 9, 2). 
Nazywanie chrześcijan ludźmi drogi ma swoje korzenie w tym, że i sam Chrystus 
jest pielgrzymem, uosobieniem pielgrzymowania: „«Znacie drogę, dokąd Ja 
idę». Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc 
możemy znać drogę?» Opowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i ży
ciem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie»” (J 14,4-6).

W konsekwencji chrześcijanie wydają się przeciwieństwem pogan. Poganie 
są ludźmi bez ruchu, bez drogi, pozostają niejako statyczni. Chrześcijanie na
tomiast są ludźmi ruchu, drogi, pełnej dynamiczności. Dla pogan świat jest 
niezmienną wiecznością. Dla chrześcijan jest on samą zmiennością, niezmien
nością będzie dopiero wieczność.
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Pielgrzymi charakter Kościoła ma dwa główne wymiary duchowe, które 
w przedziwny sposób spina prymat Piotra. Pierwszym z nich jest misteryj- 
na wędrówka w głąb duszy, w głąb świata wewnętrznego oraz wędrówka w spo
łeczność, w głąb społeczności kościelnej. Wędrówka ta oznacza ciągłe wzras
tanie, zarówno indywidualne, jak i społeczne. Drugi wymiar dotyczy wędrówki 
eschatologicznej ku finalnemu spełnieniu, ku wieczności, ku pleromizacji.

ECCLESIA CRESCENDA

Chrześcijanin i Kościół chrześcijański odbywają przedziwną pielgrzymkę 
do wnętrza swego świata duchowego. Jest to pielgrzymowanie ku prawdzie, 
ku dobru, ku pięknu, ku miłości, ku wolności, ku sprawiedliwości, słowem ku 
swojemu ogrodowi Eden. Każdy chrześcijanin odbywa w pewnym sensie inną 
drogę pielgrzymią, każdy ma swój stopień utrudzenia i każdy odnajduje swoje 
światło na tej drodze, ale też każdy musi pielgrzymować do swojego własnego 
idealnego świata, jeśli ma być posłuszny Ewangelii i jeśli ma ją zrealizować 
w swoim życiu. Tajemnicą chrześcijaństwa jest to, że każdy człowiek pielgrzy
muje ku pełni swego człowieczeństwa.

*

ECCLESIA FINIENDA, PLEROMIZANDA

Chrześcijanin, podróżując w głąb siebie, jednocześnie pielgrzymuje w przy
szłość, ku przyszłej ziemi obiecanej, do świata eschatologicznego, wiecznego. 
Przede wszystkim ma on realizować siebie i swoją społeczność, czyli Kościół, 
w postaci Królestwa Bożego, ma realizować Ewangelię Królestwa. I dlatego 
bycie Kościołem oznacza vivere cum Ecclesia, z istoty swojej niepowstrzymany 
ruch ku eschatologii, drogę ku spełnieniu. Kościół okazuje się zawsze societas 
peregrinanda et pleromizanda.

Jako wspólnota wierzących, Kościół pielgrzymuje do eschatologicznego 
Królestwa Bożego. Istotą Kościoła jest zdążanie ku przyszłości, w której osiąg
nie on swoje spełnienie. Stąd też jest on wspólnotą ludzi oczekujących przyjścia 
Chrystusa w chwale na końcu czasów, którzy w perspektywie tej przyszłości 
widzą swoją teraźniejszość2. Teologicznie wyraża się to w tym, że Kościół jako 
obejmujący wszystko sakrament zbawienia jest sakramentem Królestwa Boże
go. Nie znaczy to jednak, że Kościół utożsamiany jest z Królestwem Bożym, 
lecz że jest w służbie tegoż Królestwa. Kościół ma zatem charakter tymczasowy,

2 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o kościele Lumen gentium, nry 2, 9. 
Por. też: K. R a h n e r, Kirche und Parusie Christi, w: „Schriften zur Theologie”, t. 6, Ztirich- 
-Einsiedeln-Kóln 1968, s. 359.
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me zaś wieczny. Charakter ten określa posłannictwo Kościoła, a tym samym 
i jego struktury. Tymczasowość spowodowana jest przede wszystkim przez 
historyczność Kościoła. Ta właśnie historyczność jest jednak także nośnikiem 
Boskości, czyli ius divinum.

Pielgrzymowanie w doczesności nie jest pielgrzymowaniem podejmowa
nym na próżno, ponieważ pielgrzymując razem z Chrystusem, już teraz anty- 
cypujemy Królestwo Boże, chociaż nigdy go tutaj w pełni nie posiądziemy. 
Pielgrzymowanie jest już zatem wejściem w Królestwo Boże, ale jeszcze nie 
jest w pełni posiadaniem tego Królestwa.

URZĄD PIOTROWY

Kościół, będący w napięciu między „już” i „jeszcze nie”, jednocześnie Boski 
i ludzki, potrzebuje zwornika tych dwóch światów. Jest nim prymat Piotra jako 
Namiestnika, czyli Następcy Chrystusa. Św. Piotr jest jak Mojżesz kroczący na 
czele Ludu Bożego, pielgrzymującego przez całą historię. Dopiero dzięki pry
matowi, czyli dzięki urzędowi Piotra, Kościół jest tożsamy w różnych miejscach, 
czasach, kulturach i społecznościach. Tożsamość ta zakłada równocześnie jed
ność Kościoła i jego autentyczność.

Piotr, kroczący na czele ludu pielgrzymującego, jest jednocześnie gwaran
tem jego tożsamości, jedności i jego Chrystusowej autentyczności. Dzisiaj 
w sposób szczególny jesteśmy świadkami sprawowania prymatu papieskiego 
przez Jana Pawła II. Aby być zwornikiem jedności, tożsamości i autentyczności 
ludu pielgrzymującego, Papież musi stawić czoła wszystkim trudnościom stoją
cym na drodze tego pielgrzymowania, musi pokonać wszystkie przeszkody, 
dotrzeć do każdego narodu, kraju, kultury, a nawet do każdej jednostki. Jes
teśmy zatem świadkami niezwykłej, aktywnej obecności urzędu św. Piotra 
w każdym punkcie świata i historii.

Pielgrzymowanie papieskie jest pielgrzymowaniem apostolskim, to znaczy 
posłanniczym, ewangelicznym. Nie ma ono charakteru politycznego, społecz
nego ani kulturowego. Z jednej strony stanowią je pielgrzymki do Kościołów 
lokalnych, co jest wyrazem dowartościowania wielkiej godności i świętości tych 
Kościołów. Papież jest wówczas pielgrzymem do miejsc i społeczności świętych. 
Z drugiej zaś strony jest to pielgrzymowanie w głąb świętości Kościoła i przy
wodzenie całego bogactwa Głowy Kościoła do każdej wspólnoty świętych. 
Prowadzi to do ubogacania Kościoła lokalnego przez wszystkie bogactwa Koś- 
cioła-Głowy, Kościoła przewodzącego w miłości. Pielgrzymowanie jest darem 
Głowy Kościoła na rzecz wspólnoty, którą Papież odwiedza. Wszystko to niesie 
osoba i urząd następcy Jezusa Chrystusa.

Papież zatem w swoim pielgrzymowaniu w sposób żywy i osobowy uobec
nia historycznego Piotra. Ta żywa, bezpośrednia obecność następcy Piotra,
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Jana Pawła II, wśród ludu pielgrzymującego prowadzi do nowego odczytania 
i rozumienia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Dzięki konkretnej osobie obecnego 
Piotra „stara” prawda Chrystusowa jakby na nowo odżywa, bo to ona pielgrzy
muje do nas w Piotrze. Tym samym staje się skuteczniejsza, bardziej realna, 
lepiej komunikowalna i łatwiej przyswajalna. Wchodzi w życie różnych kultur 
i przyjmuje charakter prawdy żywej, dynamicznej, która odtąd bardziej realis
tycznie żyje w napotkanych ludziach, do których pielgrzymuje i którzy piel
grzymują do niej.

Cały ten proces przekazywania i przyjmowania prawdy Chrystusowego 
orędzia jest budowaniem Kościoła w danej sytuacji historycznej, kulturowej 
i społecznej. Tym samym proces ten jest wzmacnianiem autentyczności chrześ
cijaństwa i tożsamości Kościoła oraz zacieśnianiem jedności i więzi międzyludz
kiej3. Z tego też powodu pielgrzymowanie Piotra naszych czasów stało się 
koniecznością i obowiązkiem. Jest ono odpowiedzią na podstawowy wymóg 
funkcji Piotra, który polega na zwoływaniu wszystkich w Kościół (por. 2 P 1,13;
1 Kor 9,16).

URZĄD ŚW. PIOTRA JAKO KATEGORIA MISYJNA

Podróże papieży miewały miejsce zwłaszcza w starożytności i średniowie
czu. Były to podróże po Italii, do Galii, do Konstantynopola (do papieży po
dejmujących podróże należeli między innymi: Grzegorz Wielki [590-604] i Aga- 
ton I [678-681]), na niektóre sobory odbywające się na zachodzie poza Rzy
mem (na przykład na Sobór Lyoński, Konstancjański czy Florencki), ale nie 
zdarzały się one często, a ich charakter był prywatny, administracyjny lub 
polityczny. Powstała zatem potrzeba podróży apostolskich namiestnika 
św. Piotra jako papieża, apostoła i misjonarza. Dzisiaj są to podróże Biskupa 
Rzymu do wszystkich niemal partykularnych Kościołów katolickich, z uwzględ
nieniem Kościołów niekatolickich, a nawet innych religii. Rozpoczął je Paweł VI 
(1963-1978), który udał się do Bombaju (w roku 1964), do Jerozolimy (w 1964), 
do Nowego Jorku (w 1965), do Konstantynopola (w 1967), do Medellin w 
Kolumbii (w 1968) i do Genewy (w 1969). Można też powiedzieć, że idea 
sprawowania prymatu Piotra poprzez pielgrzymowanie wynikła z otwartości 
papieża Jana XXIII (1958-1963) na świat oraz z ducha Soboru Watykańskie
go II, który miał miejsce w latach 1962-1965. Karol Wojtyła nawiązał do dzieła 
swoich poprzedników, papieży Jana i Pawła, przez przybranie imienia „Jan 
Paweł”. Dynamizm osoby Papieża wyraził się również w tym, że jego odważne 
zaangażowanie w sprawę wolności i praw człowieka, oparte na głębokim prze

Por. Cz. S. B a r t n i k, Prymat papieski w świetle eklezjologii prakselogicznejy „Communio” 
11(1991) nr 6(66), s. 87.
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zywaniu wiary chrześcijańskiej, przyczyniło się do przezwyciężenia marksistow- 
sko-komunistycznej ideologii i do załamania się dyktatury komunistycznej 
w Polsce i w większości krajów bloku sowieckiego w roku 1989.

Spróbujmy zatem określić jeszcze bliżej, na czym polega szczególny cha
rakter pielgrzymowania Jana Pawła II. Wielu z nas jest świadkami jego nie
zwykłego pontyfikatu, który -  jako Kościół -  umacniamy naszą wiarą. Papież 
prosił nas o to w dniu swego wyboru. Już w tej prośbie Ojca Świętego widoczna 
była wyraźnie dynamika jego eklezjalnej posługi. Jan Paweł II angażuje nas 
wszystkich w swój pontyfikat głównie przez wspólną modlitwę i wiarę w Chrys
tusa -  Zbawiciela wszechświata. Zaangażowanie to znajduje swój wydźwięk 
i dopełnienie w pielgrzymowaniu Piotra naszych czasów do tych, którzy wspie
rają Go w wierze, a tym samym w dawaniu przykładu innym, stojącym jeszcze 
poza Kościołem. Pielgrzymowanie Papieża można zatem nazwać nowym zwo
ływaniem współczesnego Kościoła wokół jego rdzenia, fundamentu, skały i wo
kół „pierwszego” spośród Apostołów Jezusa Chrystusa. To On zatem, sam 
Chrystus, żywy i obecny w tym Kościele, zwołuje nas na wspólne pielgrzymo
wanie prowadzące ku pełni królowania Boga i tym samym ku udoskonalaniu 
stworzonego świata. Pielgrzymowanie to najlepiej wyraża status viatoris współ
czesnego Kościoła, któremu przewodzi Jan Paweł II. Ten właśnie Papież przez 
swoją posługę czyni z Kościoła rzeczywisty Kościół świata.

GEST UCAŁOWANIA ZIEMI

Każda pielgrzymka Papieża rozpoczyna się od wielce wymownego gestu 
ucałowania przez niego ziemi, na którą przybywa. Jest to oznaka czułej miłości 
do ziemi ojczystej danej społeczności, którą wita w chrześcijańskim znaku po
kory i pokuty. W ten sposób Jan Paweł II oddaje cześć i hołd ludziom, światu 
i drodze swojej służby. Gest ten odwzajemniany jest przez społeczności, do 
których przybywa, poprzez powitanie Papieża chlebem i solą, oznaczające za
proszenie go do bycia gospodarzem, jak przystało na duszpasterza świata.

PRZESŁANIE POKOJU

Ojciec Święty używa niemal tych samych słów biblijnych, które św. Paweł 
kieruje w swoich listach do odwiedzanych Kościołów. Przykładem może być 
Drugi List do Tesaloniczan: „Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesalo- 
niczan w Bogu Ojcu naszym i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój od 
Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa” (1,1-2). Jan Paweł II rozpoczął 
swoją setną pielgrzymkę w Chorwacji, na lotnisku w Rijece, słowami: „Przy
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byłem do was, aby wypełnić zadanie Następcy św. Piotra oraz przynieść wszyst
kim mieszkańcom kraju pozdrowienie i życzenia pokoju”4.

URZĄD PIOTROWY URZĘDEM WĘDROWNEGO MISJONARZA

Idea pielgrzymowania Następcy św. Piotra znajduje swoje światło już w dniu 
wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Dziś, w dwudziestą piątą rocz
nicę tego wyboru, sam Ojciec Święty przyznaje, że 16 października 1978 roku 
odczuł bardzo intensywną wewnętrzną potrzebę wypełnienia nakazu Jezusa: 
„Idźcie na cały świat i przepowiadajcie wszelkiemu stworzeniu radosną Nowi
nę”5. Odtąd urząd Piotrowy stał się jednocześnie urzędem wędrownego misjo
narza, przez który Papież pragnie na nowy sposób przepowiadać zbawienie 
wszystkim ludziom. Jan Paweł II tym samym włączył w urząd Piotrowy misję 
św. Pawła. „Statyczny” urząd Piotrowy został zdynamizowany przez misyjny 
charyzmat św. Pawła. Można też powiedzieć, że Kościół Piotrowy (rzymski) 
przeniósł się -  na wzór św. Pawła -  na wszystkie Kościoły lokalne świata 
chrześcijańskiego. Już w roku 1980 podczas podróży do Afryki Papież powie
dział, że jako Następca św. Piotra czuje się również dziedzicem św. Pawła 
i zobowiązany jest naśladować Apostoła, który wszędzie szedł, aby konsolido
wać witalność Kościoła w wierności Słowu i w służbie Prawdzie. Obecny Papież 
pielgrzymuje w tym samym duchu służby, by oznajmić wszystkim ludziom, że 
Bóg ich kocha, że Kościół ich kocha i że Papież ich kocha, ale też aby doświad
czyć od tych, do których przyszedł, zachęty i przykładu dobra i wiary6. Można 
tu powiedzieć, że podróże papieskie umożliwiły Janowi Pawłowi II realizowa
nie głównego zadania urzędu Piotrowego, którym jest ciągłe stawanie się wi
dzialnym pryncypium jedności wiary i wspólnoty całego Kościoła.

CZŁOWIEK JAKO CENTRUM PIELGRZYMOWANIA

Obok zadania realizacji nakazu misyjnego Papież dostrzega również, że 
jego pielgrzymowanie ma swój punkt wyjścia w dewizie wygłoszonej przez

4 J a n  P a w e ł  II, Naród trzeba budować na trwałych wartościach (Przemówienie podczas 
ceremonii powitalnej na lotnisku, Rijeka, Krk, 5 VI 2003), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 
24(2003) nr 10, s. 14.

5 T e n ż e ,  Podejmuję zadania wyznaczone przez Chrystusa (Homilia podczas Mszy św. dzięk
czynnej na placu św. Piotra, 16 X 2003), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 25(2004) nr lf  s. 51.

6 Por. t e n ż e ,  Przybywam jako człowiek religii, nadziei i pokoju (Przemówienie na lotnisku 
w Kinszasie, 2 V 1980), w: tenże. Nauczanie papieskie, t. 3 (1980), cz. 1, red. E. Weron SAC, 
A. Jaroch SAC, Pallottinum, Poznarf-Warszawa 1985, s. 443n.; por. też: t e n ż e ,  Przemówienie 
do Polaków w nuncjaturze (Kinszasa, 4 V 1980), w: tenże, Nauczanie papieskie, t. 3, cz. 1, s. 484.
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niego na początku pontyfikatu: „Człowiek jest [...] drogą Kościoła”7. Pisząc te 
słowa, Papież nie myślał jedynie o chrześcijanach, lecz o każdym człowieku. 
Kościół bowiem każdemu człowiekowi przepowiada zasadniczą prawdę, że 
tylko Chrystus może uczynić go rzeczywiście wolnym, czyli doskonałym. Taka 
jest istota służby Kościoła wobec człowieka -  uczynić go doskonałym, spełnić 
go osobowo i ontycznie. Papież określił tę służbę już w swojej programowej 
encyklice Redemptor hominis, pisząc: „Kościół nie może odstąpić człowieka, 
którego «los» -  to znaczy wybranie i powołanie, narodziny i śmierć, zbawienie 
lub odrzucenie -  w tak ścisły i nierozerwalny sposób zespolone są z Chrystusem. 
[...] ten człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wy
pełnianiu swojego posłannictwa, jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, 
drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa, drogą, która nieodmiennie prowa
dzi przez Tajemnicę Wcielenia i Odkupienia”8.

CHRYSTUS PRAWDĄ CZŁOWIEKA

Ewangelia jest więc kierowana do ludzi wszystkich ras i kultur, jest dla nich 
promieniem zbawienia w różnych sytuacjach, w jakich żyją. Kościół zatem 
przez Ewangelię pozostaje w służbie prawdy człowieka, tej mianowicie, że 
Chrystus jest jego doskonałym urzeczywistnieniem. Stąd też Chrystusa trzeba 
lepiej poznać. Jest to zarazem tajemnica znalezienia nowej drogi dla ewange
lizacji kultur. Kościół przepowiada, że właśnie Chrystus jest Prawdą, która 
szukających Go wyzwala.

NARÓD JAKO SZCZEGÓLNE SANKTUARIUM

Podczas wszystkich swoich podróży Ojciec Święty deklaruje, że jest piel
grzymem, w drodze do szczególnego sanktuarium, przedstawiającego Lud Bo
ży danego narodu. I właśnie w tych napotykanych ludziach, także pielgrzy
mach, Papież-Pielgrzym nie tylko niesie samego Chrystusa, ale też kontempluje 
ich własne oblicze Chrystusa, albo dotknięte doświadczeniem krzyża i wyraża
jące cierpienie danego narodu, albo rozświetlone światłem wielkanocnego po
ranka, oznaczające rozkwit tego narodu.

TOŻSAMOŚĆ I ODWAGA CHRZEŚCIJAŃSTWA

Pielgrzymowanie do Kościołów lokalnych ma również i to znaczenie dla 
Papieża, że poprzez swoje podróże uczestniczy on, jako Głowa wszystkich 
biskupów, w radości i cierpieniu tych Kościołów. Szczególnym pragnieniem

T e n ż e ,  Encyklika Redemptor hominis, nr 14.
8 Tamże.
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pielgrzymującego Papieża jest dotarcie do ludzi młodych, aby móc z bliska 
poznać ich życie i udział we wspólnocie chrześcijańskiej. W trakcie swoich 
apostolskich podróży Papież spotyka wierzących także innych Kościołów 
i wspólnot wiary, jak też przedstawicieli innych religii, przede wszystkim islamu 
i judaizmu, ale również religii poza-monoteistycznych. Zdaniem kardynała 
R. Etchegaraya, przez te spotkania Papież pragnie powiedzieć całemu światu, 
żeby się nie bał otworzyć drzwi Jezusowi Chrystusowi9. Celem podróży papie
skich jest zatem nie tylko dodawanie wierzącym odwagi i w pewien sposób 
„nagradzanie” ich wspólnoty przez papieską obecność, lecz także wstępowanie 
na drogę dialogu ze wszystkimi kulturami świata. Jan Paweł II spokojnie i dy
plomatycznie, ale i stanowczo broni tożsamości własnej religii, na czele której 
stoi jako Papież. Wyrazem tej postawy jest chociażby aprobowana przez Ojca 
Świętego, a ogłoszona przez Kongregację Nauki Wiary Deklaracja Dominus 
Iesus.

GŁĘBSZE POZNANIE CHRZEŚCIJAŃSTWA

Wokół Deklaracji Dominus Iesus ogłoszonej przez Kongregację Nauki 
Wiary rozgorzała dyskusja, zarówno merytoryczna, jak i populistyczna. Zaczę
ły nawet pojawiać się opinie, że brak w niej wszelkiej tolerancji wobec innych 
religii10. Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że deklaracja nie stwarza żadne
go zagrożenia dla prawdziwego ekumenizmu. Z drugiej strony natomiast nie 
można przyjmować irenizmu, który nakazywałby Kościołowi ustępowanie 
z prawdy. Stąd Kościół katolicki, ukazując swoją doktrynę, nikogo przy tym 
nie lekceważy ani przeciwko nikomu nie występuje. Ważne jest tu stwierdzenie 
samego kardynała J. Ratzingera, który mówiąc o chrześcijaństwie w relacji do 
innych religii, uważa, że „spotkanie religii jest możliwe nie dzięki rezygnacji 
z prawdy, lecz jedynie dzięki jej głębszemu zrozumieniu. Sceptycyzm nie łączy, 
podobnie jak i czysty pragmatyzm. Stają się one tylko okazją do rozwoju ideo
logii, które wówczas są bardziej pewne siebie. Rezygnacja z prawdy i przekonań 
nie nobilituje człowieka, lecz wydaje go rachunkowi korzyści, pozbawia go jego 
wielkości”11.

9 Zob. kard. R. E t c h e g a r a y ,  Pielgrzym na drogach świata. O duszpasterstwie bez granic, 
[niniejszy numer „Ethosu”, s. 386-392 -  przyp. red.].

10 Por. bp G. L. MUl ler ,  Nakaz misyjny Chrystusa a tolerancja chrześcijan, tłum. 
ks. K. Góźdź, „Roczniki Teologiczne” 50(2003) z. 2, s. 5-21.

11 Kard. J. R a t z i n g e r ,  Dialog religii oraz relacja chrześcijaństwa do judaizmu, tłum. 
J. Merecki SDS, „Ethos” 13(2000) nr 1-2(49-50), s. 211.
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PRZEPOWIADANIE WIARY, OBRONA SPRAWIEDLIWOŚCI
I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ JEDNOŚCI

Jan Paweł II podróżuje głównie po to, aby wszystkim ludziom przepowia
dać wiarę i aby nieść im orędzie pokoju. Przepowiadanie papieskie ma przy 
tym również swoje znaczenie kulturowe, społeczne, a nawet polityczne12. 
W dawnych krajach komunistycznych punkt ciężkości przepowiadania papie
skiego leży w przestrzeganiu przed nieokiełznanym kapitalizmem oraz w na
uczaniu o konieczności wzajemnego zbliżenia wschodu i zachodu Europy. 
W krajach o starej tradycji chrześcijańskiej przemówienia papieskie wydoby
wają skarby własnej historii tych krajów i potwierdzają chrześcijańskie korze
nie Europy, które w państwach tych są często podcinane przez relatywizm, 
liberalizm i postmodernizm. W krajach tak zwanego trzeciego świata Jan 
Paweł II nie lęka się dowartościować w swoich przemówieniach rodzimej 
kultury odwiedzanych ludów i narodów, ale też głównym tematem, który 
porusza, jest sprawiedliwość społeczna, prawa człowieka i przeciwdziałanie 
przemocy. W Stanach Zjednoczonych, które obok Polski są krajem najczęściej 
odwiedzanym przez Papieża, krytykuje on na przykład horrendalne zjawisko 
aborcji, nie odwołując się przy tym do zasad nauki katolickiej, lecz przywo
łując amerykańską tradycję prawnopolityczną, uznającą wartość i nienaruszal
ność godności człowieka13. Z kolei w krajach, w których panuje dyktatura, Jan 
Paweł II właściwie rozpoznaje zamiar zaangażowania go przez rządzących 
w politykę uznania zastanej sytuacji. Przepowiadanie Papieża, roztropnego 
w swojej dyplomacji, porywa jednak umysły i serca ludzi, a także wzmacnia 
obywatelskie ruchy społeczne, by z czasem doprowadzić do upadku dyktatury. 
Doświadczyły tego już reżimy w Chile, na Haiti, na Filipinach, w Paragwaju, 
a nade wszystko w Polsce, a poprzez nią we wszystkich krajach byłego bloku 
komunistycznego. Być może z tego właśnie powodu niedostępna staje się dla 
Papieża pielgrzymka do Moskwy i Pekinu.

PIELGRZYMOWANIE DO KOŚCIOŁÓW LOKALNYCH

Głównym adresatem przemówień Papieża nie są jednak polityczni przy
wódcy konkretnych krajów, lecz lokalne Kościoły katolickie. Tam, gdzie kato
licy są w mniejszości, i w tych miejscach, gdzie chrześcijanie są prześladowani, 
Jan Paweł II dodaje wiernym odwagi i umacnia ich mimo cierpień. Tam zaś, 
gdzie między wyznaniami chrześcijańskimi panuje napięcie, Ojciec Święty na

12 Por. Papst im globalen Zeitalter, „Bayerisches Sonntagsblat” z 1 V I2003, s. 3.
13 Zob. R. R e a g a n, Aborcja a sumienie narodu, tłum. D. Chabrajska, „Ethos” 16(2003) nr 1- 

-2(61-62), s. 58-68.
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wołuje do pokoju i do działania na rzecz braterskiego pojednania. Również 
podczas mniej oficjalnych spotkań, na przykład w osobistych rozmowach z przy
wódcami państw, z różnymi grupami społecznymi czy z poszczególnymi osoba
mi, Papież działa na rzecz wprowadzenia pokoju we wszystkich sferach.

O PRAWDĘ W MEDIACH

Papież doskonale czuje się w świecie mediów. Chętnie rozmawia z dzienni
karzami. Zwraca się do nich w sposób szczególny. Wie, że dziennikarzom 
bardzo zależy na wolności informacji i na wolności wyrażania opinii. Przyznając 
dziennikarzom rację, Ojciec Święty ukazuje, jak wysoko ceni wolność, lecz 
każe jej używać dla ujęcia i przekazywania całej prawdy.

MIŁOSIERDZIE JAKO MIŁOŚĆ WIODĄCA KU PEŁNI

Zapewne jedną z najważniejszych prawd, które Papież ostatnio pragnie 
przekazać światu, także za pośrednictwem dziennikarzy, jest prawda o Bożym 
miłosierdziu. Jan Paweł II nie tylko obudził w Kościele kult Bożego miłosier
dzia, ale proroczo naucza, iż nadszedł czas życia Bożym miłosierdziem, gdyż 
świat coraz bardziej pogrąża się w złu. Dlatego Papież ukazuje światu obraz 
Boga jako Miłości i pragnie, aby cały świat zaczął na nowo żyć tą prawdą. To 
przesłanie Papieża można zarazem odczytać jako duchowy testament jego ca
łego pontyfikatu.

WPŁYW PAPIESKIEGO PIELGRZYMOWANIA
NA WITALNOŚĆ KOŚCIOŁA

Struktura Kościoła jest wewnętrznie spójna i żywa, logiczna i dynamiczna. 
Obecny Papież wnosi w ten materialno-duchowy gmach szczególny wkład, 
niejako gmach ten przebudowuje, aktualizuje, dostosowuje do obecnej sytua
cji i ducha czasu. Tym samym wywiera wpływ na całe chrześcijaństwo, zwła
szcza katolickie, ale też i na obraz Kościoła w ogóle, w oczach innych religii 
i kultur. Kościół żyje bowiem nie tylko sam w sobie, nie pozostaje w izolacji, 
w diasporze, bez zrozumienia u innych, lecz żyje w innych, w ich rodzimych 
kulturach, jest obecny w życiu społecznym i w życiu każdego człowieka, żyje 
„pod własnym dachem ludzi” i żyje właśnie dla nich. Zmiany tej dokonał Jan 
Paweł II, nadając nowy sens aggiornamento Kościoła. Wyrażają je konkretne 
zasady.



Pielgrzymowanie Kościoła w papieskim posługiwaniu... 135

ODRADZANIE WZAJEMNEJ RELACJI KOŚCIOŁA
I SPOŁECZNOŚCI ŚWIECKIEJ

W ciągu dwudziestu pięciu lat pontyfikatu Jan Paweł II odbył sto dwie piel- 
grzymki-podróże apostolskie. Trudno powiedzieć, która z nich była najważniej
sza, gdyż brak jest jednego klucza, który mógłby posłużyć do ich obiektywnej 
oceny. Niemniej trzeba tu wymienić drugą z kolei pielgrzymkę Jana Pawła II, 
a zarazem pierwszą podróż do Polski w dniach 2-10 czerwca 1979 roku, która nie 
tylko odegrała istotną rolę dla naszej ojczyzny, lecz stała się niejako symbolem 
odradzania się Kościoła w społeczności i odradzania się społeczności w ogóle.

DYNAMIZACJA URZĘDU PIOTROWEGO

Pielgrzymowanie Papieża jest przede wszystkim praxis primatus Petri, czyli 
praktykowaniem urzędu Piotrowego w wyższym stopniu. Można powiedzieć, 
że dawniej Rzym był statyczny, niczym nieruchomy trzon Kościoła powszech
nego. Dzięki papieskim pielgrzymkom stał się „ruchomy”, dynamiczny, aktyw
ny: primatus staticus przeszedł w primatus dynamicus, w Petrus agens, czyli 
w Piotra działającego, czynnego, żywego.

WŁĄCZENIE DZIEDZICTWA ŚW. PAWŁA W URZĄD PIOTROWY

Będąc następcą św. Piotra, Papież czuje w sobie również dziedzictwo 
św. Pawła, który -  tak jak i św. Piotr -  poniósł śmierć w Rzymie. Nawiązanie 
do dziedzictwa Pawłowego pozwoliło Janowi Pawłowi II nie tylko odeprzeć 
tezę, że papież powinien pozostawać w Rzymie, jak to miało miejsce w dziejach 
papiestwa, ale też pozwoliło nadać pielgrzymowaniu papieskiemu po drogach 
świata nowe określenie tej czynności pastoralnej jako czynności „bez granic”.

PASTERZOWANIE CAŁEMU ŚWIATU

Przez swoje podróżowanie Jan Paweł II w sposób zasadniczy zmienił funk
cjonowanie papiestwa czy też urzędu Piotrowego. Do czasu jego pontyfikatu 
biskupi i wierzący musieli pielgrzymować do Rzymu, aby móc zobaczyć papie
ża. Teraz także Papież pielgrzymuje do nich. Od czasów Apostołów Piotra 
i Pawła w dziejach Kościoła nie było tak wielkich manifestacji wiary ani tak 
wielkiego nim zainteresowania. Do czasu pontyfikatu Jana Pawła II nie było 
też przypadków sprawowania Eucharystii dla milionów ludzi przez Głowę 
Kościoła. Pielgrzymowaniu papieskiemu musiała podporządkować się, a przez
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to i zmienić swoje działanie również Kuria Rzymska. Skończyło się „urzędo
wanie zza biurka”, a rozpoczął się „prymat wędrujący”. Papież udowodnił więc 
przez swoje pielgrzymowanie, że nie jest on wyłącznie Biskupem Rzymu i Gło
wą państwa watykańskiego, ale że jest przede wszystkim pasterzem całego 
Kościoła, który umacnia braci w wierze. W ten sposób Papież „urzęduje” na 
całym świecie, przy czym urzędowanie to nie jest administrowaniem, lecz apos
tołowaniem. Jest to ważne w obecnych czasach globalizmu, postmodernizmu, 
neoliberalizmu i relatywizmu.

OŻYWIENIE APOSTOLATU CAŁEGO KOŚCIOŁA

Pielgrzymowanie Głowy Kościoła widzialnego prowadzi do ożywienia 
apostolatu Piotrowego. Dawniej następca Piotra niejako tylko kontrolował 
apostolat Kościoła co do jego prawowierności i czuwał nad nienaruszalnością 
wiary i struktur Kościoła. Poprzez Jana Pawła II urząd Piotra rozbudował 
w sobie apostolat, misyjność, a także pastoralność -  na sposób polskiego pas
terzowania, skierowanego wprost ku ludziom. Apostolat Piotrowy, który uka
zuje nam Papież, jest petrynistyczny, otwarty, żywy i ogromnie aktywny, co 
rzutuje na ożywienie całego apostolatu Kościoła.

UWIARYGODNIENIE KOŚCIOŁÓW LOKALNYCH

Podróże apostolskie Jana Pawła II odsłoniły prawdę soborową o Kościołach 
partykularnych (biskupstwach) oraz regionalnych (arcybiskupstwach, jak na 
przykład Ukraińska Cerkiew Katolicka, oraz patriarchatach, czyli obrząd
kach). Dzięki pielgrzymkom Papieża zaczęto Kościoły te dostrzegać i zauważać 
ich bogactwo duchowe, różnorodność, względną autonomiczność. Podróżując 
i pielgrzymując do tych Kościołów, Jan Paweł II pokazuje wyraźnie, że Koś
cioły partykularne nie mają charakteru drugorzędnego i że nie są one tylko 
Kościołami mniejszościowymi, nie są częściami diecezji rzymskiej lub Kościoła 
łacińskiego, lecz są one autentyczne i pełne, o ile wiążą się wewnętrznie z urzę
dem Piotra, z Kościołem Piotra w Rzymie.

WZAJEMNE ZBLIŻENIE KOŚCIOŁÓW W COMMUNIO ECCLESIARUM

Podróże Papieża ogromnie zbliżyły Kościół rzymski jako Głowę Kościołów 
i Kościoły partykularne jako ciało Kościołów (łac. corpus Ecclesiarum)14.

14 Por. Lumen gentium, nr 23.
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Wszystkie Kościoły partykularne również zbliżyły się do siebie w postać com- 
munio Ecclesiarum, a tym samym zbliżyły się do swojej Głowy. Piotr sam 
przychodzi do nich i -  jak za czasów Jezusa -  głosi wiarę w Chrystusa, prze
mawia, pyta, podnosi na duchu, pociesza.

PRAKTYCZNE UKAZANIE JEDNOŚCI KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO

W konsekwencji urealnia się nauka soborowa o Kolegium apostolskim cum 
Petro i sub Petro (z Piotrem i pod władzą Piotra). Episkopat lokalny okazuje 
się żywym dziedzictwem, wyrazem i uobecnieniem Kolegium apostolskiego. 
Papież zawsze promuje i podnosi wysoko biskupa danego miejsca jako współ
członka tego Kolegium biskupiego, którego on sam jest Głową. Jednocześnie 
wspólne gromadzenie się innych patriarchów i biskupów jest wyrazem kole
gialności episkopatu, również kolegialności wobec niższych stopni hierarchicz
nych, na przykład prezbiterów. Tym samym pasterze lokalni nabierają nowego 
znaczenia zarówno u siebie, jak i w Kościele powszechnym. W rezultacie 
ogromnie zyskuje na znaczeniu nauka o jedności Kościoła, o jego wspólnoto- 
wości, kolegialności i komunijności oraz o Ludzie Bożym jako ludzie kapłań
skim15. Można to określić prościej, mówiąc, że tak jak dotąd pielgrzymowanie 
do Rzymu było żywym doświadczeniem jedności oraz katolickości Kościoła „z” 
i „pod” Piotrem, tak teraz pielgrzymowanie Papieża do różnych wspólnot 
Kościoła lokalnego ożywia i spaja cały Kościół oraz wyraża jego jedność z Pio
trem.

KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY JAKO KOŚCIÓŁ „ZE WSZYSTKICH NARODÓW”

Pielgrzymki Jana Pawła II stały się istotnym dopełnieniem działalności 
apostolskiej. Św. Piotr był apostołem Żydów, apostołem świata judaistycznego, 
i mimo otwarcia Kościoła na cały świat pozostał on apostołem Żydów. Chociaż 
przez przyjście do Rzymu, stolicy Imperium Romanum, otworzył się na wszyst
kie narody (por. Mt 28, 19), również w Rzymie apostołował właściwie wśród 
diaspory żydowskiej, na gruncie kahałów judaistycznych, dzięki którym Ewan
gelia znalazła tam punkt zaczepienia. Apostołem narodów, a więc Greków 
i rdzennych Rzymian, stał się natomiast św. Paweł. I oto ze zrządzenia Bożego 
św. Piotr i św. Paweł spotkali się w Rzymie i tam ponieśli śmierć. Św. Piotr -  
jako Głowa Kolegium apostolskiego -  miał indywidualnych i jednostkowych 
następców, św. Paweł zaś, jako Apostoł z powołania nadzwyczajnego, nie mógł

15 Por. bp E. O z o r o w s k i, Kościół. Zarys eklezjologii katolickiej, Wydawnictwo Wrocławs
kiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1984, s. 123n., 181n.



138 Ks. Krzysztof GÓŹDŹ

mieć takich sukcesorów i nie miał swojego lokalnego Kościoła. Gdyby jednak 
umarł gdzie indziej, nie w Rzymie, to po tak bogatej i dynamicznej osobowości 
następca pojawiłby się samorzutnie i zapewne mielibyśmy do czynienia z całym 
szeregiem nowych „apostołów pogan, narodów”, co oznaczałoby rozbicie Koś
cioła na Kościół Piotra i Kościół Pawła, na Kościół judaistyczny i Kościół „po
gański”. Tymczasem chrześcijaństwo judaistyczne, zrodziwszy Kościół po
wszechny, umarło, pozostawiając miejsce dla Kościoła jednorodnego: „ze 
wszystkich narodów” (Mt 28,19). Następca Piotra, papież Linus (sprawujący 
swój urząd od roku 67 do 76), przejął nie tylko jego rolę, ale jednocześnie rolę 
Pawła, czyli Apostoła Narodów. I tak Jan Paweł II rozwija nie tylko dzieło 
Piotra, ale jednocześnie i nieoddzielnie, dzieło Pawła, stając się Piotro-Pawłem 
naszych czasów16. Stąd cały Kościół katolicki dzięki posłudze Papieża otrzy
muje charakter petrynistyczno-pauliński, co oznacza, że chrześcijaństwo w trze
cim tysiącleciu stanowi nową erę.

AUTENTYCZNY ROZKWIT KOŚCIOŁÓW LOKALNYCH

Podróże apostolskie Jana Pawła II stworzyły niezwykłą eklezjologię prak- 
seologiczną czy też praxis eklezjologiczną. Cały Kościół katolicki, a nawet 
i Kościoły i wspólnoty kościelne nieuznające zwierzchnictwa papieża rozbudzi
ły się, zaczęły się rozwijać, odradzając swoją wiarę, nadzieję i miłość, swoją 
duchowość, liturgię czy duszpasterstwo. Kościoły odzyskały wspólny język ze 
światem, z kulturami i z rządami państw. Kościół katolicki, na przykład walcząc
0 respektowanie praw człowieka, zbliżył się do konkretnych warunków i po
trzeb społecznych, politycznych i humanistycznych. Stał się żywą, aktualną
1 porywającą ku przyszłości historią zbawienia, czego najlepszym wyrazem są 
choćby Światowe Spotkania Młodych, bijące wszelkie rekordy pod względem 
liczby ich uczestników.

KOŚCIÓŁ -  TO WSZYSCY WIERZĄCY W CHRYSTUSA

Przez swoje pielgrzymowanie Jan Paweł II ukazał prawdziwe oblicze całego 
Kościoła, który tworzą wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Papież usunął 
zatem błędne pojmowanie Kościoła, ograniczające go do samej hierarchii, 
i wskazał na wszystkich, do których przychodzi on niczym sam Chrystus. 
W tym sensie Jan Paweł II odnowił, wzmocnił i zjednoczył Kościół Chrystuso
wy. Uczynił to przede wszystkim swoją głęboką wiarą, zdecydowaniem, cha

16 Por. Cz. S. B a r t n i k, Papież Tysiąclecia, w: tenże, Walka o Kościół w Polsce, Polihymnia, 
Lublin 1995, s. 254.
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ryzmą, a nade wszystko swoją otwartością na każdego człowieka. Przy tym sam 
wyrósł na niekwestionowany ogólnoświatowy symbol wiary duchowej, który 
staje się przedziwną realnością w każdym człowieku odkrywającym w sobie 
samym tajemnicę Bożego cudu stworzenia.

MIEJSCE I ROLA KOŚCIOŁA W ŻYCIU PUBLICZNYM

Pielgrzymowanie papieskie, któremu towarzyszy ciągłe nawoływanie do 
poszanowania podstawowych praw człowieka, ukazuje, że Kościół ma swoje 
miejsce w życiu publicznym. Nie może być „zamknięty w zakrystii”. Jan Paweł II 
jest słusznie nazywany papieżem praw człowieka, a przez to i Kościół stawiany 
jest jako autorytet moralny, czuwający nad przestrzeganiem tych praw. Jego 
walka z aborcją, eutanazją i sankcjonowaniem związków homoseksualnych na 
równi z rodziną chrześcijańską jest walką z cywilizacją śmierci, a jednocześnie 
potwierdzeniem właściwego miejsca i roli Kościoła in foro publico.

UDUCHOWIENIE ŚWIATA MATERIALNEGO

Całe przepowiadanie Papieża podczas dwudziestu pięciu lat jego pontyfi
katu było i jest przeniknięte działaniem Ducha Świętego, który w Jezusie 
Chrystusie -  posłanym na świat dla osobowego odkupienia go -  sprawia, że 
przez ręce Jego Namiestnika, Papieża, dokonują się na naszych oczach prze
miany prowadzące do jednania całego kosmosu. To, co człowiek zdawał się 
porządkować przez swoją myśl techniczną, nie może być wyizolowane od Boga. 
Sam Bóg zatem, posługując się człowiekiem -  tu papieżem Janem Pawłem II -  
spełnia swoje odwieczne postanowienie włączenia świata stworzonego do świa
ta Bożego.

SENS „RZĄDÓW” W KOŚCIELE

W ostatnich latach Jan Paweł II uwyraźnił światu prawdę o krzyżu i sensie 
cierpienia. Sam, zbolały do granic wytrzymałości, „papieżuje z krzyża”. Piel
grzymki zagraniczne -  na Słowację i w Italii do Pompei -  ukazały w słabym 
fizycznie Papieżu sens cierpienia, który chrześcijaństwo postrzega -  poprzez 
Chrystusa ukrzyżowanego -  w triumfie Chrystusa zmartwychwstałego. Tym 
samym dzięki Papieżowi odsłonięty zostaje skarbiec Kościoła, jakim są ludzie 
cierpiący. Przywrócenie sensu ich cierpieniu jest dla chorych nowym wymiarem 
ich życia.
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*

Nikt dziś chyba nie kwestionuje tezy, że w obecnej sytuacji Kościół potrze
buje szczególnego świadectwa. Różnie można sens tego świadectwa określać. 
Jedni będą widzieć go w przyznaniu się do własnych grzechów17, inni przeciw
nie -  w wynoszeniu swojej wielkości i w triumfie, inni wreszcie w podstawowym 
dla życia Kościoła świadectwie wiary, gdyż wiara umacnia się wówczas, gdy jest 
żywo przekazywana. I to ostatnie rozumienie świadectwa jest właściwe. Nie
wiele -  w oczach współczesnego świata -  pomogło Kościołowi wyznanie włas
nych win. Podobnie też nie udało się jeszcze nikomu w sposób widoczny i trwały 
zyskać na znaczeniu przez wywyższanie się nad innymi. Pokorne świadectwo 
wiary, czyli obrona własnej tożsamości, choć może być trudną drogą, przynosi 
długotrwały i upragniony owoc. Wprawdzie Deklaracja Dominus Iesus, będąca 
takim właśnie świadectwem tożsamości, nie wszędzie jeszcze zyskała pełne 
uznanie, to jednak jej ogłoszenie oznacza, że Kościół kroczy właściwą drogą, 
gdyż wiarą rządzi nie tyle sam człowiek wierzący, mimo że w jej akcie jest on 
zawsze wolny, lecz nade wszystko Boży Duch, który pozwala wierzyć i wiarą 
kieruje. Jest to jeszcze jedna wskazówka tej prawdy, którą żyje Kościół: nie on 
sam jest tu zarządcą, lecz jest nim wiecznie żywy Chrystus, prawdziwa Vitalitas 
Ecclesiae. On to w Duchu Świętym prowadzi swoje Mistyczne Ciało przez 
dzieje historii ludzkiej, która od czasu Wcielenia już zawsze jest historią Boską. 
Sam bowiem Bóg jest niestrudzonym Pielgrzymem w historii ludzkiej, w historii 
swojego stworzenia. Bóg pielgrzymuje, aby zmienić świat, aby doprowadzić go 
do spełnienia. Niezwykłym wyrazem tego pielgrzymowania na sposób eklez
jalny jest Następca Chrystusa na ziemi -  Jan Paweł II. Przez niego Bóg zmienił 
już życie wielu narodów -  życie nas wszystkich. I w tym właśnie wyraża się 
witalność i życie Kościoła.

17 Por. J a n  P a w e ł  II, Przebaczamy i prosimy o przebaczenie (Homilia wygłoszona w Dniu 
Przebaczenia, Watykan, 12 III 2003), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 21(2000) nr 6, s. 41n.
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EUCHARYSTIA -  Z KAPŁAŃSTWA NADZIEJA DLA ŻYCIA*

Wiemy o kapłaństwie to, co napisał Papież: że dar powołania jest po to, aby 
uczynić człowieka alter Christus. Źródła tego powołania są bowiem Chrystusowe, 
czyli Boskie i ludzkie jednocześnie. Oto co znaczy być księdzem na Jezusowy 
wzór (alter Christus): być ludzkim na Boską miarę, być Bożym na ludzką miarę; 
być ludzkim w Boski sposób, być Bożym w ludzki sposób.

Eucharystia jest źródłem i szczytem życia Kościoła pielgrzymującego. To 
jasne i ważne dla każdego, kto czytał, przejął się i przeżył Konstytucję o świętej 
Liturgii Sacrosanctum Concilium, ogłoszoną przez Sobór Watykański I I 4 grud
nia 1963 roku, oraz encyklikę Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia na temat 
Eucharystii w życiu Kościoła z 17 kwietnia 2003 roku. Czterdzieści lat między 
tymi najistotniejszymi dla teologii Eucharystii dokumentami nauczania Kościo
ła współczesnego to czas głębokiej refleksji i praktycznych doświadczeń doty
czących eucharystycznej tożsamości Kościoła dwudziestego i dwudziestego 
pierwszego wieku, Kościoła Pawła VI, Jana Pawła I i -  przede wszystkim -  
Jana Pawła II.

Jesteśmy ludźmi żyjącymi na przełomie tysiącleci, czyhają więc na nas ty
powe dla przełomowych czasów pokusy: dekadencja, frustracja, rozpacz. Chcę 
zatem opowiedzieć o nadziei -  o światłu płynącym z Eucharystii.

NADZIEJA -  ŚWIATŁO Z EUCHARYSTII

Nad Wieczernik nadciąga wielkopiątkowa ciemność. Bardzo już bliskie, 
odległe na długość jednej nocy, najstraszliwsze dla Jezusa, uczniów, świata 
pasma cierpienia, cierpienia tak mrocznego, że pojawi się na ustach Bożego 
Syna hiobowy, wydarty psalmom skowyt Golgoty: „Boże mój, Boże mój, cze
muś mnie opuścił?” (Mt 27,46; Ps 22,2). Ten krzyk będzie się unosił ku niebu 
w każdej epoce, w każdym ludzkim życiu.

* 14 czerwca 2003 roku podczas Jasnogórskiego Kongresu Ruchu Focolari (przypomnę: jego 
założycielka, Chiara Lubich, jest doktorem honoris causa naszego uniwersytetu) podzieliłem się 
refleksją na temat różańcowej piątej tajemnicy świetlistej „Ustanowienie Eucharystii”. W nadziei, 
że tekst ten jest głęboko i wielorako inspirowany nauczaniem i ethosem Wielkiego Pielgrzyma, 
Jana Pawła II, ośmielam się zaproponować go do druku w numerze „Ethosu” poświęconym ucz
czeniu jubileuszu dwudziestopięciolecia posługi Piotrowej Jana Pawła II.
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I właśnie w wigilię tej ciemności pojawia się Jezusowa prośba i rada, pole
cenie i otucha. Są to słowa Boga-Człowieka, Kogoś, kto ciemności zaznał sam, 
w nas i za nas. Powiada On: jedzcie moje Ciało, pijcie moją Krew. Ten posiłek 
przemieni was we Mnie. I doświadczycie mojego losu w pełni: nie tylko nocy 
Golgoty, ale i Wielkiej Nocy.

Oto światło.
I odtąd -  jak w Psalmie 19. -  „noc nocy przekazuje wiadomość” (w. 3). 

A jest to wiadomość najjaśniejsza z jasnych: „Kto spożywa moje Ciało i pije 
moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54).

Jesteśmy ludźmi tworzącymi Kościół, próbującymi żyć charyzmatem jed
ności. Wiemy, że istnieje głęboki związek pomiędzy kapłaństwem służebnym 
a Eucharystią, że nie ma Eucharystii bez Kapłaństwa -  co przypomniał wy
mownie i jasno Jan Paweł II w Ecclesia de Eucharistia. Chcę zatem opowiedzieć
o kapłaństwie -  dla Eucharystii.

KAPŁAŃSTWO -  DLA EUCHARYSTII

Powołanie kapłańskie jest tajemnicą wymiany tego, co najgłębiej ludzkie, 
z tym, co Boskie. Tak pisał o tym Jan Paweł II:

„Powołanie kapłańskie jest [...] tajemnicą «szczególnej wymiany» -  admi- 
rabile commercium -  pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Człowiek oddaje 
Chrystusowi swoje człowieczeństwo, by mógł się On nim posłużyć jako narzę
dziem zbawienia. Chrystus zaś przyjmując ten dar, czyni owego człowieka 
jakby swoim alter ego. Jeśli się nie wniknie w tajemnicę tej «wymiany», nie 
można zrozumieć, jak to się dzieje, że młody człowiek słysząc słowa: «Pójdź za 
mną!», wyrzeka się wszystkiego dla Chrystusa w przekonaniu, że na tej drodze 
jego ludzka osobowość osiągnie całą swoją pełnię”1.

O kapłaństwie, jak i o innych wielkich misteriach ludzkiego życia nie wiemy 
zbyt dużo. Nie wiemy, na przykład, jak to możliwe, że Bóg swoją zbawczą 
wszechmocną miłość powierzył człowieczej kruchości, na dobre i złe. Wiemy 
natomiast o kapłaństwie to, co napisał Papież: że dar powołania jest po to, aby 
uczynić człowieka alter Christus. Źródła tego powołania są bowiem Chrystu
sowe, czyli Boskie i ludzkie jednocześnie. Oto co znaczy być księdzem na 
Jezusowy wzór (alter Christus): być ludzkim na Boską miarę, być Bożym na 
ludzką miarę; być ludzkim w Boski sposób, być Bożym waludzki sposób.

Jak to robić? Nikt z nas nie dorasta do Chrystusowego wzoru -  to oczywis
te. Ale Ewangelie były, są i będą pod tym względem niewyczerpanym źródłem 
inspiracji. Inspiracji do synowskiej więzi z Ojcem, w której znajdują źródło

1 Ja n  P a w e ł  II, Dar i Tajemnica, Wydawnictwo Św. Stanisława BM, Kraków 1996, 
s. 70n.



Eucharystia -  z kapłaństwa nadzieja dla życia 143

i oparcie wszystkie odcienie miłości wobec sióstr i braci; do reakcji mądrych 
i czułych zarazem, pozbawionych sentymentalizmu, ale i oschłości; inspiracji do 
zgody na tragizm doczesnego losu, do zgody płynącej z wiary we wszechmoc 
i miłość Ojca. I bodaj najważniejsze: Ewangelie są inspiracją do wolności od 
lęku przed miłością, czyli do wolności dla miłości. Kto wie, czy nie najważniej
sza to wskazówka dla celibatariusza próbującego iść po Chrystusowych śla
dach.

Kierunek owej drogi jest jasno określony -  to świętość. Nic innego. -  Nie 
bój się! -  mówi Bóg -  Nie bój się wyrzec! Spełnisz się na tej drodze. Masz moją 
wielkanocną gwarancję.

Bądźmy pewni, że co jakiś czas, prawie zawsze w sytuacjach zaskakujących 
i niespodziewanych, usłyszymy pytanie: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz 
Mnie?” (J 21,17). Nie odpowiadajmy pochopnie. Wyznania miłosne, zwłaszcza 
wobec Boga, często niewiele kosztują. Raczej oprzyjmy głowę na Jego piersi, 
jak umiłowany uczeń (por. J 13, 25), bo Jego miłości możemy być pewni. 
Oprzyjmy głowę na Jego piersi, cokolwiek to znaczy: modlitwę, zdumienie, 
prośbę o wybaczenie, bezradność, czułość. Bóg nie szydzi z człowieka. Jeśli 
wczoraj powiedzieliśmy Mu „tak”, nie zostawi nas bez swojej łaski do śmierci. 
Potem też nas nie pozostawi.

Każdy kapłan potrzebuje pomocy. Potrzebuje jej jak każdy człowiek: lu
dziom trzeba bowiem mówić i pokazywać, że są potrzebni. Że ich dobre czyny 
są dla nas ważne, że nie umiemy się bez nich obejść. Że ich życie i obecność są 
dla nas jak tlen. W tym sensie prosimy was my, kapłani, o miłość. Potrzebujemy 
jej, jak wy potrzebujecie naszej miłości. Nie potrafimy bez niej żyć. Bo jeśli 
istotą tego wszystkiego -  życia, kapłaństwa, Kościoła -  ma być naprawdę 
Chrystus, to musi nią być miłość.

Jesteśmy ludźmi, którzy w religii szukają klucza do tajemnicy życia. Chcę 
zatem opowiedzieć o sposobie na życie -  o codziennej Eucharystii.

SPOSÓB NA ŻYCIE -  CODZIENNA EUCHARYSTIA

W Ecclesia de Eucharistia Papież pisze: „Od ponad pół wieku [...] mój 
wzrok spoczywa każdego dnia na białej hostii i kielichu, w których czas i prze
strzeń jakby «skupiają się», a dramat Golgoty powtarza się na żywo, ujawniając 
swoją tajemniczą «teraźniejszość». Każdego dnia dane mi było z wiarą rozpo
znawać w konsekrowanym chlebie i winie Boskiego Wędrowca, który kiedyś 
stanął obok dwóch uczniów z Emaus, ażeby otworzyć im oczy na światło, a serce 
na nadzieję (por. Łk 2 4 ,13-35)”(nr 59).

„Każdego dnia” -  powtarza dwukrotnie Jan Paweł II... Moje doświadczenie
-  z zachowaniem wszelkich proporcji -  jest podobne: nawet nie próbuję sobie 
wyobrażać, gdzie i kim byłbym dzisiaj, gdyby nie codzienna Eucharystia... Ale,
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odrzucając jakikolwiek subiektywizm, najważniejsze jest dla mnie pod tym 
względem światło i doświadczenie spotykanych świętych (niekoniecznie kano
nizowanych): codzienna Msza święta jest dla nich zawsze sprawą konieczności, 
głodu, miłości...

To właśnie codzienna Eucharystia powinna być źródłem i stelażem naszej 
duchowości.

*

Jasna Góra nazywana jest „polską Kaną”. Jan Paweł II w Ecclesia de Eu- 
charistia pisze: „Posłuchajmy przede wszystkim Najświętszej Dziewicy Maryi, 
w której tajemnica Eucharystii jawi się bardziej niż w kimkolwiek innym jako 
tajemnica światła” (nr 62). I wkłada Jej w usta takie oto słowa: „Nie wahajcie 
się, zaufajcie słowu mojego Syna. On, który mógł przemienić wodę w wino, ma 
moc uczynić z chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew, ofiarując wierzącym w tej 
tajemnicy żywą pamiątkę swej Paschy, aby w ten sposób uczynić z siebie «chleb 
życia»” (nr 54).

Zaufajcie słowu Jej Syna.
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PIELGRZYMKI JANA PAWŁA II -  SPOTKANIE 
Z BOGIEM I Z CZŁOWIEKIEM

Bycie chrześcijaninem to bycie świadkiem Chrystusa, świadczenie sobą, swoją 
wiarą, swoim tyciem, działaniem. Najdoskonalszym do tego środkiem jest bycie 
Z innymi. Być choć przez chwilę razem to więcej nii kontaktować się z drugim za 
pomocą techniki Ludzie chcą takiego spotkania, a nie zawsze, a moie nawet 
w większości przypadków, nie mogą zobaczyć Papieia w Rzymie. Dlatego Pa- 
piet jedzie do nich. Jest to wielki trud, na który Ojciec Święty nie zważa, bez 
względu na to, czy oczekują go wielkie tłumy, czy tylko garstka ludzi

W ciągu dwudziestu pięciu lat swojego pontyfikatu Jan Paweł II odbył 
przeszło sto podróży -  pielgrzymek zagranicznych, dokonał nieprzeliczonej 
ilości odwiedzin diecezji włoskich i parafii rzymskich. Ongiś mówiono o Ja
nie XXIII jako o proboszczu świata. Tytuł ten o wiele bardziej przysługuje 
jednak obecnemu Papieżowi. Tak wielka liczba podróży nie pozwala nawet 
na pobieżne omówienie ich wszystkich. Można się jednak pokusić o ukazanie 
idei -  chociaż i to jedynie w zarysie -  z jakimi Jan Paweł II występuje w czasie 
swego pielgrzymowania. Trzeba też powiedzieć, że Papież nie ma określonego, 
szczególnego tematu dla swoich wystąpień, lecz że po prostu realizuje w nich 
przyjęte przez siebie zadania. Trudno więc uwyraźnić szczególne, „pielgrzym
kowe”, tematy.

PAPIEŻ, KTÓRY PRZYBYWA

Można by pytać, dlaczego Papież podróżuje. Przed odpowiedzią na to py
tanie trzeba jednak wskazać zmiany, jakie zaszły w obyczajach czy też w spo
sobie działania Stolicy Apostolskiej w ostatnim półwieczu, szczególnie zaś od 
czasu pontyfikatu Jana XXIII. Częściowo dokonywały się one pod wpływem 
rozwoju techniki, mam tu na myśli głównie rozwój środków masowego prze
kazu: wpierw radia, potem telewizji. Papieże, przynajmniej już Pius XII, ko
rzystali z tego sposobu komunikacji, widząc w nim środek rozpowszechniania 
Ewangelii i informacji na temat działania Stolicy Apostolskiej. Po drugie, nor
mowanie się relacji między Watykanem a państwem włoskim spowodowało, iż 
papieże coraz bardziej przestawali się czuć „więźniami Watykanu”. Po trzecie 
wreszcie, zmiany sposobów myślenia w Kościele, poprzedzające Vaticanum II 
oraz będące wynikiem jego rezultatów, których ważnym współautorem był
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kardynał Karol Wojtyła, a także osobowość papieży -  Jana XXIII, Pawła VI 
i obu Janów Pawłów -  osobowość otwarta, wrażliwa, ukształtowana na odmien
nych doświadczeniach intelektualnych i duszpasterskich, w całkowicie nowych 
warunkach społecznych i historycznych, spowodowały, że papieże ci chcieli 
bardziej bezpośrednio nawiązywać kontakty z Ludem Bożym. Działanie papie
ży stawało się coraz bardziej „rewolucyjne”. Można przypomnieć tutaj popłoch, 
jaki wywołał Jan Paweł II u członków swojej ochrony, gdy po Mszy świętej 
inaugurującej pontyfikat wszedł po prostu w tłum zebrany na placu św. Piotra. 
Relacje papieży z ludźmi przestały być uroczyste i pompatyczne, a stały się 
bardziej proste i bezpośrednie. Papieże nie odgradzali się już murami konwe
nansów i dworskiej etykiety. Stało się nawet możliwe zwrócenie się do Jana 
Pawła II przez przywódcę związkowego w Brazylii słowami: „towarzyszu Pa-

•  •  m 1piezu .
Bycie chrześcijaninem to bycie świadkiem Chrystusa, świadczenie sobą, 

swoją wiarą, swoim życiem, działaniem. Najdoskonalszym do tego środkiem 
jest bycie z innymi. Być choć przez chwilę razem to więcej niż kontaktować się 
z drugim za pomocą techniki. Ludzie chcą takiego spotkania, a nie zawsze, 
a może nawet w większości przypadków, nie mogą zobaczyć Papieża w Rzymie. 
Dlatego Papież jedzie do nich. Jest to wielki trud, na który Ojciec Święty nie 
zważa, bez względu na to, czy oczekują go wielkie tłumy, czy tylko garstka 
ludzi. Kiedyś, jeszcze na początku pontyfikatu, jeden z niechętnych Janowi 
Pawłowi II księży belgijskich powiedział mi, że do Belgii Papież nie przyjeżdża, 
bo to za małe dla niego audytorium. W niedługi czas potem, po papieskiej 
wizycie w Beneluksie, ksiądz ten nie bardzo wiedział, co odpowiedzieć na 
pytanie o wizytę w Leuven. Tym bardziej byłby zakłopotany, gdyby dożył wizyt 
papieskich w tych odległych miejscach, w których liczba osób przybywających 
z Papieżem przewyższała liczbę żyjących tam chrześcijan. To nie ilość, nie tłum 
jest ważny dla Jana Pawła II, ale człowiek, każdy człowiek. Papież chce być 
z człowiekiem, oferuje mu zachętę, chce go uwolnić od trwogi i natchnąć do
brem.

Jan Paweł II nie czeka, aż ludzie przyjdą do Kościoła, ale sam do nich 
przychodzi. Już w swojej pierwszej encyklice, Redemptor hominis, jeden z roz
działów zatytułował bardzo charakterystycznie: „Wszystkie drogi Kościoła pro
wadzą do człowieka”. Skoro człowiek jest drogą Kościoła, to właśnie Papież 
pierwszy tą drogą idzie. Wskazuje sposób działania Kościoła, zasadniczo zmie
niając styl posługi duszpasterskiej. Kościół nie tkwi w miejscu, ale jest w drodze 
do człowieka, a razem z nim w drodze do Boga. Kościół więc nie jest niezmien
ną strukturą o raz na zawsze wyznaczonym sposobie działania. Chociaż cel

1 W opisie tego wydarzenia czytamy, że W. Rossi, działacz związkowy, nazwał Papieża w swo
im przemówieniu „towarzyszem pracy” i „robotnikiem Chrystusowym”. „L’Osservatore Romano” 
wyd. poi. 1(1980) nr 8, s. 18.
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i zasady jego działania są niezmienne, zmienia się świat, w którym Kościół 
funkcjonuje, zmieniać się więc i dostosować do zmian zachodzących w świecie 
muszą sposoby funkcjonowania Kościoła. Zmiana nie oznacza zerwania z za
sadami, lecz dostosowanie środków działania do wyzwań nowej sytuacji. 
Zmienne zresztą jest również do pewnego stopnia rozumienie samych zasad, 
gdyż człowiek poznający i rozumiejący także się zmienia. Jest tak tym bardziej, 
że czasowy, a więc przygodny rozum ludzki nie jest w stanie objąć całego 
bogactwa Boskiego przekazu. Dlatego Papież podkreśla rolę tradycji, mówi
0 „starym i nowym”, o ciągłości i zmianie w Kościele, o rozwoju jego samo
świadomości. Pielgrzymki papieskie są sposobem głoszenia tych postaw, są 
zachętą do aktywnego życia chrześcijańskiego, do pogłębiania wiary i tworzenia 
dobra. Spotkanie twarzą twarz, spotkanie z żywym słowem wydaje się najbar
dziej owocne, porusza nie tylko intelekt, ale także emocje i wolę, ośmiela
1 pogłębia ludzką wolność.

Ci, którzy zetknęli się z Papieżem choćby przez chwilę, mówią, że spotkania 
te były zawsze wyjątkowe. Ojciec Święty był cały dla nich, twarzą w twarz. Byli 
sami, wszystko dokoła znikało, nie było słychać krzyku tłumu, nie odczuwało 
się gorąca, zmęczenia, była tylko radość spotkania z kimś, kto jest cały dla 
mnie.

PAPIEŻ PRYMATU GODNOŚCI CZŁOWIEKA

Chrześcijańskie rozumienie człowieka jako najdoskonalszego bytu w całym 
kosmosie, a zarazem jako wyróżnionego stworzenia Boskiego, obdarowanego 
podobieństwem do swojego Stwórcy i usynowionego, syntetyzuje się i kulminu
je w pojęciu godności. Obejmuje ono nie tylko sferę duchową, ale całego, 
pełnego człowieka. Człowiek nie jest dany raz na zawsze dla zachowania tej 
samej postaci, jak cenny depozyt muzealny do wiecznego i niezmiennego prze
trwania. Jest dynamiczny, co oznacza możliwość, a nawet powinność wycho
dzenia w świat, realizacji tego świata, a także -  i to jest szczególnie ważne -  
zmiany siebie samego, stawania się bardziej człowiekiem. Uczestniczy on w mo
cy Bożej, co stanowi jego doskonałość i wielkość, jego uprawnienie, ale równo
cześnie jego wyzwanie i zobowiązanie. Dlatego Papież mówi o uczestnictwie 
w dziele stworzenia i odkupienia przez pracę, kulturę i moralność. Dzieło to nie 
jest tylko doznaniem mocy Boga i Jego działania, ale -  i to przede wszystkim -  
współpracą z Bogiem, wezwaniem do aktywności i twórczości. Odczytanie 
prawdy o człowieku i jego dobru jest ukazaniem i głoszeniem wzajemnego 
powszechnego uprawnienia i powszechnej powinności. Razem tworzą one po
wszechne prawa człowieka.

W trakcie swoich odwiedzin w ONZ 2 października 1979 roku Papież wy
głosił orędzie, które można odczytać jako wolę promocji człowieka i obronę
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jego praw. ONZ stało się na początku pontyfikatu Jana Pawła II najwyższą 
politycznie trybuną, z której usłyszał go właściwie cały świat i z której Papież 
ogłosił moralny program swojego działania na polu społecznym i politycznym. 
Program ten stanowi najpełniejszy katalog praw człowieka. Nawiązując do 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uchwalonej przez ONZ 10 grudnia 
1948 roku, i podejmując dialog ze światem, ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, 
Papież powiedział: „Niech mi będzie wolno wyliczyć przynajmniej kilka naj
ważniejszych i powszechnie uznanych, jak prawo do życia, do wolności i bez
pieczeństwa osobistego, prawo do wyżywienia, do odzienia, do mieszkania, do 
opieki zdrowotnej, do odpoczynku i rozrywki, prawo do wolności słowa, do 
nauki i kultury, prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, prawo do wy
znawania własnej religii: indywidualnie lub zbiorowo, publicznie lub prywatnie; 
prawo do wyboru określonego stanu lub zawodu, do założenia rodziny przy 
zapewnieniu warunków koniecznych do rozwoju życia rodzinnego; prawo do 
własności i do pracy, do godziwych warunków pracy i do sprawiedliwego wy
nagrodzenia za pracę; prawo do zebrań i do zrzeszania się, prawo do swobod
nego poruszania się i do podróżowania wewnątrz i na zewnątrz kraju; prawo do 
narodowości i do miejsca zamieszkania; prawo do uczestnictwa w życiu poli
tycznym i prawo do swobodnego wyboru ustroju politycznego państwa, do 
którego się przynależy. Całokształt praw człowieka odpowiada istocie godności 
człowieka rozumianego całościowo, a nie sprowadzonego do jednego tylko 
wymiaru. Prawa te odnoszą się do zaspokojenia podstawowych potrzeb czło
wieka, do korzystania przezeń z wolności, do jego stosunków z innymi osobami. 
Wszelako zawsze i wszędzie odnoszą się do człowieka, do jego pełnego ludz
kiego wymiaru”2.

Na pierwszym miejscu Papież wymienia prawo do życia. Jest ono bowiem 
warunkiem koniecznym trwania człowieka, jego rozwoju i tworzenia wszelkich 
innych wartości. Oczywiście życia, nawet rozumianego jako fakt biologiczny, 
a więc czasowy, „ziemski”, nie można -  ze względu na chrześcijańską, a także 
naturalną, czyli filozoficzną wizję człowieka -  postrzegać tylko w tych wymia
rach. Jest ono ściśle powiązane z wymiarem eschatologicznym, z ostatecznym 
przeznaczeniem człowieka. Już tutaj, na ziemi, zaczyna się ludzka wędrówka, 
tutaj już jesteśmy in via do celu ostatecznego, do ojczyzny, do bezpośredniego 
bycia z Bogiem. Ziemski sposób bycia i działania ma znaczenie dla spełnienia 
naszego ostatecznego losu. Jednakże nasze bytowanie i działanie ziemskie ma 
również autonomiczną wartość, a to, co ziemskie, ma wartość dla człowieka -  
i tego, który działa, i tego, który jest adresatem działania, bezpośrednio lub

2 J a n  P a w e ł  II, Godność osoby ludzkiej fundamentem sprawiedliwości i pokoju (Przemó
wienie wygłoszone na XXXIV Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczo
nych, Nowy Jork, 2 X 1979), w: tenże, Nauczanie papieskie, t. 2 (1979), cz. 2, red. E. Weron SAC, 
A. Jaroch SAC, Pallottinum, Poznari 1992, s. 264.
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przez jego skutki. Dlatego w życie ludzkie wkomponowane są wszystkie war
tości. Służą one człowiekowi w ten sposób, że przez nie bardziej jest, bardziej 
staje się człowiekiem. Życie tutaj jest aspektem ludzkiego istnienia, sposobem 
istnienia, istnienia wiecznego. Dlatego też podstawową troską człowieka jest 
dbałość o życie jako wartość, choć nie najwyższą, to przecież warunkującą 
w pewnym wymiarze spełnienie ostatecznego losu. Aby osiągać dobro-byt, 
trzeba być. Bycie człowieka, czyli w tym wypadku pełne życie, które nabudo- 
wuje się na życiu biologicznym, jest jednakowo ważne dla każdego, bez wzglę
du na jego stan i uwarunkowania. Dlatego Papież nie uzależnia wartości życia 
od uwarunkowań zewnętrznych i wzywa do opieki nad każdą jego formą, od 
poczęcia do (naturalnej) śmierci.

PIELGRZYMKI MIŁOŚCI I NADZIEI

Młodość, miłość, małżeństwo -  tematy te są stale obecne w nauczaniu Pa
pieża, tak jak obecne były niemal od samego początku w działalności duszpas
terskiej i intelektualnej księdza Karola Wojtyły. Jedną z jego pierwszych ksią
żek jest słynna praca Miłość i odpowiedzialność -książka piękna i trudna, która 
przetłumaczona została na wiele języków. Opis w kategoriach tradycyjnych, 
klasycznej filozofii, a zarazem fenomenologiczny, ukazujący proces tworzenia 
się i rozwoju ludzkiej miłości, jej antropologicznych korzeni, wartości i znacze
nia dla człowieka, jest jednym z najbardziej ważkich w literaturze ujęć doświad
czenia miłości. To opis miłości przede wszystkim erotycznej, między kobietą 
a mężczyzną, ale zawierający w sobie także istotne znaczenie wszelkiej miłości, 
czyli pozytywnego odnoszenia się człowieka do człowieka, w każdym wymiarze 
życia.

Młodość jest czasem miłości, miłość odpowiedzialna przekształca się w mał
żeństwo, naturalnym owocem małżeństwa jest nowe życie w podwójnym wy
miarze: zrodzone dziecko i wzajemna pomoc dwojga kochających się ludzi. Tak 
ukazuje Karol Wojtyła -  Jan Paweł II naturalny bieg życia i miłości i podwójny 
cel małżeństwa. Małżeństwo nie może opierać się tylko na przedmiotowym 
celu, jedynie na dążeniu do zrodzenia potomstwa. W ten sposób małżonkowie 
traktowaliby siebie tylko narzędnie. Jednakże dziecko -  już zrodzone albo 
jeszcze nie -  jest także człowiekiem, a to pociąga za sobą odpowiedzialność 
rodziców i troskę miłości o nie. Z  drugiej strony małżonkowie nadal pozostają 
pełnymi osobami, które winny same dla siebie także stanowić cel swoich za
chowań. Tak jak dla dziecka są „całym światem”, domagającym się pełnego 
oddania w miłości, tak też ich pełna miłość domaga się ich wzajemnego daru, 
wzajemnego, pełnego obdarzania się sobą. Ani dziecko nie zatraca się w rodzi
cach, ani rodzice w dziecku. Rodzice, dziecko -  stają się nimi przez wzajemne 
odnoszenie się do siebie, przez współbycie i współdziałanie. Nadal jednak po
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zostają pełnymi osobami, o właściwych sobie wartościach i prawach, posiada
jącymi swoje cele i mogącymi być też tylko celami działania dla drugich, a przez 
to otaczającymi i otoczonymi miłością.

Taki „program miłości”, stale pogłębiany, rozwijany jest przez Jana 
Pawła II przed oczami wszystkich ludzi dobrej woli, szczególnie zaś ludzi mło
dych. Można więc podróże papieskie nazwać pielgrzymkami miłości -  wzajem
nej: Boga i ludzi, osób ludzkich między sobą, wreszcie miłości społecznej, nawet 
powszechnej.

Chociaż Papież w żaden sposób nie dyktuje tego, co ludzie żyjący w kon
kretnych warunkach powinni czynić w swoim społeczeństwie, to bardzo dobrze 
orientuje się w sprawach kraju, do którego przyjeżdża. Problemy i kłopoty są 
różne, choć bardzo podobne do siebie, ale -  w tych konkretnych warunkach -  
zawsze jedne są ważniejsze, inne mniej. Raz są to problemy polityczne, innym 
razem ekonomiczne, w innych miejscach religijne albo też problemy wrogości 
i prowadzonych wyniszczających wojen. Nie wskazując konkretnych rozwią
zań, Papież przypomina zasady życia chrześcijańskiego, których układ dosto
sowany do sytuacji ukazuje wartości, jakie winny tu i teraz znaleźć realizację. 
W swoich podróżach-pielgrzymkach nie poprzestaje zatem na ogólnym tylko 
ukazywaniu wartości i powinności, ale -  w zależności od sytuacji -  wskazuje te, 
które są w danym przypadku szczególnie odpowiednie i znaczące.

Oczywiście wszystkie prawa człowieka należne są każdemu, a ich respek
towanie obowiązuje wszystkich ludzi wobec każdego człowieka z osobna. Pa
pież podkreśla to nieustannie. Jednakże niektóre z tych praw są w różnych 
regionach szczególnie zagrożone, a nawet przekreślone. Przed wyjazdem do 
każdego kraju Jan Paweł II przez długi czas i bardzo dogłębnie rozpoznaje jego 
sytuację, aby dotrzeć do podstawowych problemów i potrzeb zamieszkujących 
go ludzi. Co więcej, wielkie zdolności językowe Papieża i olbrzymia pracowi
tość pozwalają mu w większości wypadków mówić w języku danego kraju. 
Zachowuje przy tym dystans do siebie samego, a nawet pewną autoironię, 
wiedząc, że jego znajomość języka może nie być znakomita. W czasie jednej 
z pielgrzymek do Polski, po pozdrowieniu obecnych na Mszy świętej Węgrów 
w ich ojczystym języku3, Papież dodał z humorem: „i daj Boże, żeby zrozumie
li”. W ten sposób Jan Paweł II nie dopuszcza do budowania muru między sobą 
a innymi, jest blisko nas, jest bratem.

Można podziwiać z jednej strony konsekwencję, z jaką Papież wskazuje 
podstawowe wartości i prawa człowieka, z drugiej zaś jego umiejętność takiego
o nich mówienia, aby nie zadrażniać i nie pogarszać sytuacji i tak już trudnych. 
Celem jest przecież doprowadzenie do pożądanych zmian, a nie tylko wygło
szenie apelu. Jest rzeczą zrozumiałą, że procesy społeczne -  może z wyjątkiem

3 Zob. J a n  P a w e ł  II, Pozdrowienie końcowe po Mszy świętej i kanonizacji bł. Kingi (Stary 
Sącz, 16 VI 1999), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 20(1999) nr 8, s. 110.
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rewolucji -  są powolne, trudne w realizacji i łatwiej jest je utrzymać w dotych
czasowych koleinach, niż nadać im nowy kierunek i tempo. Doświadczamy 
tego przecież i w Polsce. Dlatego, być może, Papież tak intensywnie podróżuje, 
powraca do tych samych miejsc, aby podtrzymać w ludziach nadzieję i dodać 
im sił.

PAPIEŻ I MŁODZI

Oprócz zadań wynikających z realizacji praw człowieka, z szacunku dla jego 
godności, Jan Paweł II w sposób szczególny traktuje te dziedziny działania, 
które są mu bliskie. Należy do nich troska o młodzież. Tutaj sympatia, a nawet
-  miłość, jest obopólna. Zaczęło się to bardzo wcześnie, w czasach, kiedy Karol 
Wojtyła jako młody wikary działał w duszpasterstwie akademickim. Młodzi 
lgnęli do niego także i później -  do biskupa, kardynała, do profesora, tak jak 
teraz lgną do papieża Wojtyły.

Od samego początku swojego pontyfikatu Jan Paweł II postawił na mło
dych. 22 października 2000 roku przed modlitwą „Anioł Pański” Papież po
wiedział: „Aby przypomnieć pierwszy «Anioł Pański» z 22 października 1978 
roku, powtarzam młodym: «Jesteście nadzieją Kościoła. Jesteście moją nadzie
ją^  Tak jest i dzisiaj!”4.

Znaczący i charakterystyczny jest autentyzm jego zachowania. Jan Paweł II 
nie udaje kogoś innego. Nie „zniża się” do młodych. Nie stara się przypodobać 
młodym, nie jest ich kumplem. Jest sobą. Nie zakłada żadnej maski, jego twarz 
jest otwarta, własna. Nie gra w żadną grę. Dlatego młodzi, wyjątkowo uwrażli
wieni na fałszywe postawy, tak cenią sobie Papieża. On jest szczery. Jest to 
szczerość prawdziwości i dobroci. Jak szczere złoto.

Młodzi mają swoje pragnienia, swoje dążenia. Nierzadko są one ukryte pod 
warstwą popiołu współczesnej kultury, spalonej łatwizną używania życia, po
gonią za przyjemnością bez zobowiązań i odpowiedzialności. Kultury nazna
czonej bożkiem sukcesu, któremu składa się w ofierze wszystkie inne wartości, 
a który ma smak „jabłka sodomskiego”. Bunt, często podnoszony przeciw temu 
bożkowi, przeważnie jednak jest pusty w sensie aksjologicznym i prowadzi 
donikąd, jest przeciw, a nie za -  jest anarchiczny. Papież natomiast wskazuje 
wartości, które godne są tego, aby do nich dążyć. Nie obiecuje młodym łatwego 
życia, przeciwnie -  mówi wręcz o trudzie życie chrześcijańskiego, ale i o jego 
radości. Stawia wymagania. Mało kto mówi dzisiaj w ten sposób. Nasze zada
nia, sposób życia określone są naturalnym doświadczeniem, kulminującym 
filozofią. Ostatecznie jednak określa je Bóg, Chrystus, więc „otwórzcie [...]

4 J a n  P a w e ł  II, Misje zadaniem Kościoła (Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański,
Watykan, 22 X 2000), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 22(2001) nr 1, s. 18.
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drzwi Chrystusowi!”5. Papież nie nakazuje i nie poucza. Pouczania nikt nie lubi 
i często wywołuje ono niechęć. Dla Jana Pawła II wszyscy są partnerami, równi 
w dyskusji. Papież ukazuje wartości i sam nimi żyje. Żyje pracą, modlitwą, żyje 
sztuką, sportem, nauką. Nie mówi: popatrzcie na mnie i naśladujcie. Po prostu 
tak żyje. A wszystko to na dodatek okraszone jest jego humorem i radością. 
Dobrotliwa ironia, a przede wszystkim autoironia, przekłuwa nadmuchane 
balony pompatyczności i sztuczności.

Papież nie gromi współczesnej kultury, nie każe jej odrzucać, nie neguje jej. 
Wszyscy ludzie, także młodzi, chcą czynić coś dobrego, pragną budować. Twór
czość przynosi radość, a czas zajęty budowaniem nie pozostawia możliwości 
niszczenia, wprowadzania nicości. Przede wszystkim zaś należy budować czło
wieka, budować dla człowieka i w człowieku. Jest to sens i cel życia, jest to 
podstawowa wartość.

Karol Wojtyła zawsze był otoczony przez młodych, był dla nich Wujem, 
przyjacielem rozumiejącym rozterki i trudności, ambicje i dążenia. Zawsze 
chętny do rozmowy, pomagający rozwiązywać problemy, nie przez dawanie 
wskazówek jednak, lecz przez wspólne z młodymi poszukiwanie prawdy i do
bra. Nie pozostawiał ich samych wobec fałszywie rozumianej wolności, ale 
szedł z nimi wspólną drogą, wskazując, że każdy ma szukać własnego na niej 
traktu. Rozumiał kłopoty, ale nie był pobłażliwy dla złego postępowania. War
tości zobowiązują i są wymagające. Teraz siostrzanami Papieża stali się wszyscy 
młodzi, którzy się doń garną.

PAPIEŻ WOBEC JEDNOŚCI I RÓŻNORODNOŚCI

Wydawać by się mogło, że dążenie do jedności nie pozostaje w zgodzie 
z dążeniem do pluralizmu, a przecież wartość jednego, jak i drugiego Jan 
Paweł II mocno podkreśla. Bogactwo życia, bogactwo wartości jest tak wielkie, 
że nie są w stanie ogarnąć go ani ująć nie tylko poszczególni ludzie, ale nawet 
i całe społeczności. Oczywiście, zarówno osoba ludzka, jak i społeczność winny 
rozwijać się harmonijnie i w sposób pełny. Ograniczone możliwości jednak 
nakazują człowiekowi dokonanie wyboru stylu życia. Z drugiej strony, wybór 
ten powinien być dokonany z pełnego zestawu wartości. Nie jest dobrze, gdy 
trzeba wybierać z jedynie niewielkiego ich wycinka. Brak możliwości wyboru 
z pełnego zestawu wartości prowadzi do zubożenia człowieka, a nawet do 
pewnego ograniczenia wolności. Tym bardziej, że jednym wartościom człowiek

5 T e n ż e ,  „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” (Przemówienie na rozpoczęcie pontyfi
katu, Watykan, 22 X 1978), w: tenże, Nauczanie papieskie, 1.1 (1978), cz. 1, red. E. Weron SAC, 
A. Jaroch SAC, Pallottinum, Poznań-Warszawa 1987, s. 15.
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chce oddać się bardziej, a innym mniej, jedne pragnie sam tworzyć, z innych 
tylko korzystać.

Także tradycje historyczne poszczególnych społeczeństw gromadzą się wo
kół pewnych wartości jako centralnych, umieszczając inne na peryferiach życia, 
a nawet poza nimi. Dotyczy to wszelkiego rodzaju społeczności, na przykład 
narodowych, religijnych, politycznych czy zawodowych. Zrozumienie określo
nych wartości, ich hierarchiczne ułożenie i pielęgnowanie charakteryzuje kon
kretne społeczności. Wartości nie można jednak ujmować w sposób ekskluzyw
ny, jako istniejących jedynie dla konkretnego człowieka czy też dla pewnej 
określonej wspólnoty. Rzeczywista, a nie urojona wartość jest dla każdego, 
każdemu może służyć. Z faktu, że pewne wartości pielęgnowane są w określo
nym społeczeństwie, nie można wyciągać wniosku, że tylko dla niego są war
tościami. Wartości są bowiem uniwersalne i dlatego ich dostępność powinna 
być powszechna. Człowiek nie jest w stanie realizować wszystkich wartości. 
Powinny one jednak być dostępne wszystkim -  jeśli są wartościami. Jedność, 
przy zachowaniu tożsamości, oznacza drogę do wspólnego celu i korzystanie ze 
wspólnego doświadczenia. Ocalenie, a może nawet zsyntetyzowanie wszystkich 
wartości, a przynajmniej ukazywanie możliwości życia nimi i ich tworzenia, 
przy jednoczesnym zachowaniu świadomości, że ani konkretny człowiek, ani 
nawet społeczeństwo czy formacja historyczna nie są w stanie ich w pełni ująć 
i w pełni zrealizować, może zharmonizować dążenie zarazem do jedności i do 
pluralizmu.

Bardzo często powstają spory i dyskusje na temat tego, czy Jan Paweł II jest 
zwolennikiem lewicy czy prawicy, gospodarki socjalistycznej czy też raczej 
kapitalistycznej (liberalnej). Zwolennicy jednego i drugiego rozwiązania znaj
dują argumenty na poparcie swoich stanowisk w dokumentach takich, jak en
cykliki, oraz w licznych wypowiedziach Papieża. I takie argumenty rzeczywiście 
tam są. Pojedyncze argumenty nie oznaczają jednak akceptacji przez Papieża 
określonej doktryny ekonomicznej. Co więcej, Papież nie opowiada się za 
jakimiś konkretnymi rozwiązaniami politycznymi czy ekonomicznymi. Nie 
opowiada się też za jakąkolwiek ideologią polityczną lub ekonomiczną. Na
uczanie papieskie -  w zależności od punktu patrzenia -  jest albo ponad takimi 
rozwiązaniami, albo też sięga do ich fundamentów. Celem i zasadą rozważań 
papieskich jest po prostu człowiek i jego dobro.

Decyzje polityczne i ekonomiczne, a nawet całe poszczególne ideologie, są 
jedynie narzędziami, środkami, które służą osiągnięciu celu. Oczywiście są 
narzędzia bardziej i mniej ważne, są decyzje bardziej i mniej szczegółowe. Ci, 
którzy zwracają uwagę na wypowiedzi Papieża określające sprawiedliwszy po
dział dóbr, powinność likwidacji głodu i biedy i wskazujące na potrzebę dzie
lenia się przez bogatych swoim majątkiem z biednymi, na potrzebę pomocy 
biednym, uważają, że bliski jest on lewicowości, nawet socjalizmu. Inni, pod
kreślający te wypowiedzi Jana Pawła II w których mówi on o konieczności
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rozwoju gospodarki, aby można było -  dzięki obfitości wytwarzanych dóbr -  
zaspokoić potrzeby ludzkie, wskazują na zbliżenie stanowiska Papieża do ka
pitalizmu czy liberalizmu. Wydaje się wszakże, iż w obu przypadkach Papież 
nie opowiada się za żadną z ideologii czy typów polityki i gospodarki. Opowia
da się po prostu za człowiekiem. Nie potępia użytecznych jego zdaniem w kon
kretnej sytuacji narzędzi politycznych czy gospodarczych jedynie z tego powo
du, że są one elementem ideologii, której zasady filozoficzne czy ogólne cele 
nie są zgodne z nauczaniem Kościoła bądź z założeniami chrześcijaństwa. 
Wszak prawda niekoniecznie musi wynikać z prawdy. Wypowiedzi Papieża 
lokują się na zupełnie innej płaszczyźnie niż wypowiedzi polityków lub działa
czy gospodarczych. Prawdą jest, że Papież, traktując jednakowo każdego czło
wieka, szczególną troską i opieką otacza człowieka biednego, bezradnego, 
skrzywdzonego. Ci właśnie ludzie mają pierwszeństwo w zabiegach Kościoła 
i to oni powinni przede wszystkim zostać otoczeni ludzką miłością. Nasze czło
wieczeństwo powinność tę wskazuje jako pierwszą.

Sprzeczne przekonania nie mogą być zarazem prawdziwe. Żadne też jed
nak ludzkie przekonanie nie może wyczerpać całej pełni prawdy rzeczywistości. 
Dotyczy to między innymi religii, która określa pewien stan świadomości czło
wieka. Religie różnią się między sobą w swoich treściach, rytuałach, w przyję
tych zachowaniach. Jednakże mimo tych różnic człowiek religijny zawsze może 
pozostać tak samo szczery w swoich przekonaniach. Ważna jest bowiem nie 
tylko treść przekonań, do pewnego stopnia wyznaczona czynnikami zewnętrz
nymi, ale także, a może przede wszystkim, ważne jest ludzkie wnętrze -  jego 
szczerość lub postawa konformizmu, wzięcie na siebie trudu lub akceptowanie 
łatwych rozwiązań, przenikliwość lub płycizna. To właśnie te cechy różnicują 
naszą wiarę, nasze postawy religijne, jeśli patrzy się na nie „od wewnątrz”.

*

Jan Paweł II zajmuje się przede wszystkim człowiekiem, każdym człowie
kiem, w każdej sytuacji, w każdym stanie. Nie ma dla niego znaczenia ani kolor 
skóry, ani stan posiadania, ani zajmowane stanowisko, ani wykształcenie, ani 
religia, ani cokolwiek innego. Znaczenie ma jedynie fakt bycia człowiekiem. 
Pod tym względem nie różnimy się między sobą, w człowieczeństwie jesteśmy 
tacy sami. Bóg stworzył człowieka -  tylko człowieka i aż człowieka. Potwier
dzenie tego odnajdujemy w naszym doświadczeniu naturalnym. Odmienności 
możliwe są jedynie wewnątrz człowieczeństwa, nie pozwalają zatem na od
mienne wartościowanie ludzi. „Inny” nie znaczy „obcy, gorszy, wróg”. Inny 
to po prostu drugi człowiek, obdarzony tym samym człowieczeństwem, tym 
samym synostwem Bożym. Jest nas wielu, takich samych w swojej godności, 
a tak różnych w swoich kształtach i sposobach życia. Kto widzi przede wszyst
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kim człowieka, nie zaś Polaka lub Ukraińca, nie katolika lub żyda, nie robot
nika lub lekarza, ten nie może w żadnym człowieku zobaczyć obcego -  wroga. 
I nie może być dla nikogo obcym i wrogiem. W życiu prawdziwego chrześcija
nina, w życiu każdego człowieka dobrej woli nie ma miejsca na ksenofobię, bo 
ona oznacza przeciwieństwo miłości, podstawowego prawa chrześcijańskiego 
i ludzkiego.

Bogactwo nauczania papieskiego, wyrażające się między innymi w przemó
wieniach wygłaszanych podczas pielgrzymek, jest olbrzymie. Każdy z nas przy
jmuje z tego bogactwa to, co jest w stanie zauważyć, docenić, co uznaje za 
szczególnie ważne. Każdy zauważa to, na co pozwalają mu jego możliwości. 
Każda wizja papieskich pielgrzymek jest subiektywna, bo subiektywny jest 
człowiek. Dialog i wspólnota mogą ułatwić dostrzeżenie wszystkich wartości 
i dokonać ich syntezy. Więcej jeszcze, powinny pomóc nam w naszych własnych 
poszukiwaniach, pomóc nam w wyrwaniu się z zaklętego kręgu subiektywizmu 
i bierności. Inni ludzie, wśród których żyjemy i z którymi współdziałamy, mogą 
uwrażliwiać nasze sumienie na wartości i potrzeby, na biedy i kłopoty, na 
ludzkie prawa i powinności. Po prostu na człowieka. Trzeba się tylko otworzyć. 
Trzeba tylko być odważnym.
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PONTYFIKAT JANA PAWŁA II: 
DIALOG KOŚCIOŁA Z NAUKĄ I KULTURĄ

Nie można dopuścić; by rozeszły się drogi sztuki i wiary, gdyż w obliczu do
świadczanych cudów świata zachwyt stanowi jedyną właściwą postawę. W tym 
właśnie sensie można mówić, że „piękno zbawi światy\ Prawda i piękno, odkry
wane w dialogu z nauką i kulturą człowieka, wyznaczają horyzont chrześcijań
skiej nadziei, tak istotny dla nienaruszalnej ekologii człowieka.

OTWARCIE NA PRAWDĘ I PIĘKNO

Zarówno akademickie doświadczenie Jana Pawła II, jak i jego artystyczna 
wrażliwość wyrażana w poezji czy w więzi ze środowiskiem teatru decydują
o specyficznym dla obecnego pontyfikatu otwarciu Kościoła na dialog ze świa
tem nauki i sztuki. Środowisko akademickie i świat twórców kultury były 
szczególnie bliskie kardynałowi Wojtyle w krakowskim okresie jego życia. 
To on zapraszał systematycznie do swej arcybiskupiej rezydencji przedstawi
cieli świata nauki, by razem z nimi dyskutować o konsekwencjach, jakie dla 
myśli chrześcijańskiej niosą nowe odkrycia nauk przyrodniczych i zastosowania 
technologii. To on z intelektualną odwagą pytał, czy nowe odkrycia fizyki 
można wykorzystać dla zmodyfikowania kinetycznego argumentu za istnie
niem Boga i czy filozoficzny dorobek Maxa Schelera może okazać się pomocny 
w dialogu chrześcijaństwa z myślą współczesną.

Spotkania interdyscyplinarne w rezydencji Metropolity Krakowskiego two
rzyły niepowtarzalny klimat intelektualnej wspólnoty, której całkowicie obce 
pozostawały zadawnione deklaracje o konflikcie nauki i wiary. Solidarność ze 
środowiskami akademickimi, którym zawierzono kultywowanie posługi myśle
nia, znalazła u dawnego profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
naturalne przedłużenie w papieskim otwarciu na nowe wyzwania przeżywane 
przez te środowiska. Wyrazem owego otwarcia pozostaje ukierunkowanie za
interesowania Kościoła w stronę jakościowo nowych zagadnień dotyczących 
klonowania, eksperymentów na embrionach, zgodności myśli chrześcijańskiej 
z ewolucyjną teorią rozwoju wszechświata.

Z kolei dialog z twórcami kultury jawi się jako naturalna potrzeba duszy 
u Papieża, który potrafił w młodości korzystać ze strof poezji i środków tea
tralnego oddziaływania, aby ukazywać szczególną rolę Piękna w ludzkim dą
żeniu do Boga i do pełnego rozwoju dojrzałej osobowości. Zarówno działalność 
powołanej w roku 1982 Papieskiej Rady do spraw Kultury, jak i refleksje za-
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warte w Liście do artystów1 służą temu celowi. Swoją wizję wielkiego dialogu 
na terenie kultury, służącego budowie bardziej ludzkiego świata, ukazał Jan 
Paweł II w motu proprio Inde a Pontificatus, gdy pisał: „Od początku mego 
pontyfikatu zabiegałem o rozwój dialogu ze współczesnymi ludźmi. Pragnąłem 
popierać przede wszystkim kontakty z niewierzącymi, szczególnie w dziedzinie 
kultury, która jest podstawowym wymiarem ducha, budującym więzi między 
ludźmi i jednoczącym ich wokół tego, co dotyczy ich wspólnego ludzkiego 
losu”2.

W papieskim otwarciu na Prawdę i Piękno nie widać cienia lęku ani po
czucia kosmicznych zagrożeń. Za przekroczonym progiem nadziei znajduje się 
natomiast wielość kultur, które już tworzą globalną wioskę. Znajdują się tam 
także współczesne areopagi, na których powinno wyraźnie rozbrzmiewać 
chrześcijańskie przesłanie nadziei, optymizmu, szacunku dla osoby ludzkiej. 
Jest tam ogólnoludzka tęsknota za pokojem i sprawiedliwością. Jest również 
ból rozczarowań niesionych przez załamywanie się programów tworzonych na 
ludzką tylko miarę. Solidarność z tymi, którzy cierpią, winna nas ukierunkować 
w stronę Bożych wartości i skłaniać do naśladowania św. Pawła w jego orędziu 
radosnej prawdy o Zmartwychwstaniu przedstawionej na ateńskim areopagu. 
Nawet jeśli nie zdobyła ona natychmiast aprobaty słuchaczy, pozostała zna
kiem ewangelizacyjnej misji Kościoła prowadzonej w dialogu kultur.

Istotą przesłania Kościoła jest umacnianie nadziei i obrona godności osoby 
ludzkiej. Zadania te realizowane są w kulturowym pejzażu, w którym poczucie 
beznadziei łączy się z programowym nihilizmem, a „europejska kultura sprawia 
wrażenie «milczącej apostazji» człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie 
istniał”3.

DIALOG Z NAUKĄ ZAMIAST KONFLIKTÓW

Wyrazem nowego klimatu w dialogu Kościoła z nauką są komentarze po
święcane dokumentom papieskim na łamach czasopism ściśle naukowych. Jako 
znamienny przykład można wskazać choćby numer „Quarterly Review of Bio- 
logy” z jesieni 1997 roku poświęcony ewolucyjnej wizji świata w ujęciu Jana

1 Zob. List Ojca Świętego Jana Pawła II do artystów, „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 
20(1999) nr 5-6, s. 4-11.

2 J a n  P a w e ł  II, List apostolski motu proprio o połączeniu Papieskiej Rady do spraw 
Kultury z Papieską Radą do spraw Dialogu z Niewierzącymi oraz o przekształceniu Papieskiej 
Komisji do spraw Zachowania Dziedzictwa Artystycznego i Historycznego Kościoła w Papieską 
Komisję do spraw Kościelnych Dóbr Kultury Inde a Pontificatus, „L’Osservatore Romano” wyd. 
poi. 14(1993) nr 8-9, s. 4.

3 T e n ż e ,  Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 
24(2003) nr 7-8, s. 7.
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Pawła II. Papieskie otwarcie na dialog z nauką wyraża się również w powrocie 
do tych bolesnych zdarzeń z przeszłości, w których ludzie Kościoła nie okazali 
należytego zrozumienia dla nowych teorii naukowych, wyrządzając przez to 
krzywdę twórcom czy zwolennikom tych teorii. Najbardziej wymownie posta
wę tę ilustruje dramat Galileusza potępionego przez Inkwizycję w roku 1633 za 
głoszenie zasad astronomii Kopernika. Już na progu drugiego roku swego pon
tyfikatu Jan Paweł II podjął tę tematykę podczas sesji Papieskiej Akademii 
Nauk z okazji stulecia urodzin Alberta Einsteina. Wyraził on wtedy życzenie, 
aby „teologowie, uczeni i historycy, w duchu szczerej współpracy, pogłębiali 
znajomość sprawy Galileusza przez lojalne badanie jej nieprawidłowości [...] 
i aby w ten sposób położyć kres zarzutom, jakie jeszcze w wielu umysłach mogą 
się budzić”4.

Odpowiedzią na ten apel było powołanie specjalnego zespołu badaczy, 
w pracach którego szczególną rolę odegrali kardynał Paul Poupard oraz dy
rektor Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego George Coyne SJ. 
Dzięki wysiłkom współpracujących z nimi badaczy udało się opublikować wiele 
wartościowych prac przedstawiających nowe aspekty dramatu Galileusza5. 
Ukazują one szczegółowe okoliczności bolesnego potępienia i dostarczają cen
nych materiałów do dalszych badań, pozwalając przezwyciężyć tę nieufność, 
która pojawiała się we wzajemnych kontaktach religii i nauki, wówczas gdy 
miejsce merytorycznych argumentów zajmowały uprzedzenia oraz interpreta
cje z zakresu filozofii przyrody pozbawione związków z odkryciami przyrodni
czymi.

Otwarcie Jana Pawła II na dialog z myślą współczesną sprawia, że obszer
ne omówienia papieskich wypowiedzi pojawiają się w bezprecedensowej for
mie na łamach gazet „New York Times” i „Wall Street Journal”. Papieski 
wykład humanizmu dociera do przedstawicieli odległych tradycji intelektual
nych. Za szczególnie znamienne można uznać stanowisko Francisa Fukuya- 
my, który z perspektywy doświadczeń amerykańskich oraz znajomości trady
cji japońskiej twierdzi, że jedynie proponowane przez Jana Pawła II kategorie 
personalistyczne oraz uwzględnienie obiektywnego porządku natury stwarzają 
szansę obrony humanizmu we współczesnym społeczeństwie wysokich tech
nologii6.

4 T e n ż e ,  Głęboka harmonia łączy prawdy naukowe z prawdami wiary (Przemówienie pod
czas posiedzenia Papieskiej Akademii Nauk, Watykan, 10 X I1979), w: tenże, Nauczanie papieskie, 
t. 2 (1979), cz. 2, red. E. Weron SAC, A. Jaroch SAC, Pallottinum, Poznań 1992, s. 531.

5 Nową serię opracowań noszącą tytuł „Studi Galileiani” zapoczątkował Olaf Pedersen, pu
blikując studium Galileo and the Council ofTrent (Specola Vaticana, Cittó del Vaticano 1983).

6 Zob. F. F u k u y a m a ,  Our Posthuman Futurę. Conseąuences o f the Biotechnology Revolu- 
tion, Farrar, Straus and Giroux, New York 2002.
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CHRZEŚCIJANIN A EWOLUCJA

Inną dziedzinę częstych konfliktów między poglądami przedstawicieli myśli 
chrześcijańskiej a teoriami przyrodniczymi stanowiła teoria ewolucji. Zarówno 
przedstawiona przez Darwina teoria doboru naturalnego, jak i ukazywany we 
współczesnej kosmologii rozwój wszechświata na przestrzeni miliardów lat na
trafiały na krytykę środowisk, które usiłują traktować dosłownie biblijny opis 
stworzenia świata i człowieka. Podobne próby cieszą się dużą popularnością 
w kręgu zwolenników fundamentalizmu biblijnego, pozostają one natomiast 
w sprzeczności z nauczaniem Jana Pawła II. Wydany 23 kwietnia 1993 roku 
dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Interpretacja Pisma Świętego w Koście
le7 podkreśla jednoznacznie, że nie można tłumaczyć opisu biblijnego w sposób 
dosłowny, gdyż zadaniem Biblii nie jest dostarczanie odpowiedzi na pytania 
fizyki czy biologii. Nie można więc pogodzić z chrześcijańską wizją świata 
tłumaczeń proponowanych w tak zwanej creation science, gdzie sztucznie two
rzy się konflikty między nauką a wiarą religijną, usiłując tłumaczyć dosłownie 
teksty Pisma Świętego.

Najważniejszym dokumentem ukazującym stanowisko Kościoła wobec teo
rii ewolucji jest przesłanie Jana Pawła II do Papieskiej Akademii Nauk przed
stawione 22 października 1996 roku. Nawiązując do wypowiedzi Piusa XII 
dotyczących tej samej problematyki, Jan Paweł II podkreśla, iż najnowsze od
krycia przyrodnicze potwierdzają ewolucyjny obraz wszechświata, a zatem ob
raz ten nie może być dłużej traktowany jedynie jako hipoteza. Już jedenaście 
lat wcześniej, podczas sesji naukowej zorganizowanej przez uniwersytet w Mo
nachium oraz watykańską Kongregację Nauki Wiary, Ojciec Święty w swym 
wystąpieniu z 26 kwietnia 1985 roku ukazywał ewolucyjną wizję rzeczywistości, 
mówiąc, że rozwój świata można traktować jako urzeczywistnianie się stworzo
nych przez Boga możliwości (łac. creatio continua), które istniały wcześniej 
w ukrytej formie8.

Akceptując teorie ewolucyjnej genezy człowieka, Jan Paweł II podkreśla 
jednak konsekwentnie, że o godności człowieka nie decyduje jego biologiczne 
pochodzenie, lecz świat wartości duchowych -  refleksji, wrażliwości moralnej, 
otwarcia na nadprzyrodzoną rzeczywistość. Tę istotną prawdę o człowieku 
przypomina pierwsza encyklika Jana Pawła II -  Redemptor hominis. Ukazana 
w niej perspektywa humanizmu chrześcijańskiego nie wchodzi w konflikt z żad
ną teorią przyrodniczą, lecz przynosi istotne dopełnienie tych teorii.

7 Pallottinum, Poznań 1994.
Zob. J a n  P a w e ł  II, Wiara chrześcijańska a teoria ewolucji (Przemówienie do uczestników 

sympozjum na temat „Wiara chrześcijańska a teoria ewolucji”, Rzym, 26IV 1985), „L’Osservatore 
Romano” wyd. poi. 6(1985) nr 4-5, s. 8.
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Papieskie wypowiedzi stwarzają zupełnie nową perspektywę dialogu nauki 
i wiary. Pozwalają one objąć nowym spojrzeniem prawdę wiary i prawdę nauki 
tym wszystkim, którzy przeżywali duchowe rozterki w wyniku aktywności śro
dowisk przeciwstawiających religię przyrodniczej wizji świata. Encyklika Fides 
et ratioy zachęcając do harmonijnego zespolenia dwóch skrzydeł stanowiących 
odpowiednik Objawienia i racjonalnej refleksji, ukazała bezpodstawność tych 
radykalnych propozycji, które sugerowały, że chrześcijanin winien posługiwać 
się tylko jednym skrzydłem i oceniać krytycznie rozum i teorie naukowe. Jan 
Paweł II podkreśla, że rozum i nauka są przede wszystkim darem Bożym. 
Zakopywanie talentów otrzymanych od Boga znalazło swą jednoznaczną oce
nę na kartach Ewangelii.

SOLIDARNOŚĆ AKADEMII I KOŚCIOŁA

W roku 1987 w świecie nauki obchodzono uroczyście trzechsetną rocznicę 
wydania Principiów Newtona -  dzieła, które symbolicznie uważane jest za 
pierwszy wykład fizyki nowożytnej. Jan Paweł II uczcił tę rocznicę, kierując 
okolicznościowy list do ks. George’a Coyne’a, amerykańskiego jezuity, który 
jest dyrektorem watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego w Castel 
Gandolfo. W liście, który historycy idei uznali szybko za jeden z bardziej do
niosłych dokumentów papieskich, Ojciec Święty zachęca do intelektualnej 
współpracy przyrodników, filozofów i teologów. Na miejscu wcześniejszych 
konfliktów powinno rozwinąć się wspólne poszukiwanie prawdy, którą cząst
kowo poznajemy w różnych dyscyplinach.

Jako odpowiedź na papieską zachętę do współpracy naukowej, Obserwato
rium Watykańskie wraz z prestiżowymi ośrodkami akademickimi podjęło szcze
gółowe badania interdyscyplinarne związane z pytaniem: jak pojmować Bożą 
obecność w procesie stworzenia świata, powstania człowieka, rozwoju ludzkiej 
psychiki. Współpraca teologów i przyrodników w poszukiwaniu odpowiedzi na 
te pytania tworzy jakościowo nowy klimat, w którym miejsce uproszczonych 
ujęć, popularnych w przeszłości, zostaje zajęte przez harmonijną współpracę 
w odkrywaniu wspólnej prawdy. Ważną dziedzinę tej współpracy stanowi ak
tywność Papieskiej Akademii Nauk, której korzenie sięgają słynnej Akademii 
Rysiów (Linceorum Academia), założonej w roku 1603. Wśród członków Aka
demii jest osiemdziesięciu wybitnych przedstawicieli nauk przyrodniczych i ma
tematyki, nominowanych bez względu na ich przekonania religijne. Uwzględ
niając nowe problemy niesione przez szybkie zmiany społeczne, 1 stycznia 1994 
roku Jan Paweł II erygował Papieską Akademię Nauk Społecznych w motu 
proprio Socialium scientiarum investigationes9. Na jej posiedzeniach omawia

9 Zob. t e n ż e .  List apostolski motu proprio Socialium scientiarum investigationes, 
„L’Osservatore Romano” wyd. poi. 15(1994) nr 3, s. 39n.
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się nowe wyzwania niesione przez globalizację, jak i klasyczne kwestie sprawied
liwości społecznej w nowych warunkach ekonomicznych.

Problematyka budowania kultury życia przez uwzględnienie problemów 
bioetyki stanowi jedno z głównych zadań Papieskiej Akademii Życia. Jej dzia
łalność zainiqował Ojciec Święty w motu proprio Vitae mysterium z 11 lutego 
1994 roku10. Prace Akademii obejmują obszerny zbiór kwestii niesionych przez 
rozwój genetyki i nauk biomedycznych -  od klonowania, przez opiekę palia
tywną, po eutanazję. Stanowią one wyraz głoszonej konsekwentnie Ewangelii 
życia, która ukazuje horyzont chrześcijańskiej nadziei, istotny dla kulturowych 
przemian epoki. W epoce tej bowiem podważa się fundamenty humanizmu 
i neguje się te wartości, które we wcześniejszych epokach pozwalały przezwy
ciężyć pokusę nihilizmu egzystencjalnego.

Symbolicznym znakiem nowego klimatu współpracy intelektualnej był licz
ny udział akademickich środowisk przyrodniczych w uroczystościach Wielkie
go Jubileuszu organizowanych w Rzymie dla świata nauki. John Searle, kali
fornijski specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji, a zarazem agnostyk 
badający różnice między myśleniem człowieka a przetwarzaniem informacji 
w komputerach, podsumowując swe odczucia po rzymskim spotkaniu w maju 
2000 roku, powiedział, iż dotąd był przekonany, że istnieje zadawniony konflikt 
między środowiskiem naukowym a ludźmi Kościoła, a podczas rzymskiego 
spotkania przekonał się, że jest inaczej niż sądził -  mógł znaleźć wiele ujmują
cych oznak współpracy i dialogu. Podobne komentarze, świadczące o istotnej 
zmianie klimatu, towarzyszą podczas kolejnych papieskich pielgrzymek spot
kaniom ze środowiskami akademickimi Kolonii, Pragi, Krakowa, Uppsali czy 
Hiroszimy. Ich podsumowaniem mogą być papieskie słowa na zakończenie 
wizyty w Centrum Kultury Naukowej w Erice na Sycylii. Ukazując rolę przy
rodników w tworzeniu nowej kultury, Jan Paweł II stwierdził: „Pokój jest za
wsze owocem miłości. Wy, uczeni, którzy rozwijacie przede wszystkim intelekt, 
służycie także miłości”11.

OSOBA LUDZKA W SERCU PRZEMIAN KULTUROWYCH

Troska o inspirującą obecność chrześcijaństwa w sercu głębokich przemian 
kulturowych stanowi przewodni motyw wielu ważnych dokumentów i wystą
pień papieskich. Jan Paweł II tworzy klimat zatroskania o przyszłość tej kultu
ry, rozwijając solidarną współpracę z instytucjami inspirowanymi troską o hu

10 Zob. t e n ż e ,  List apostolski motu proprio Vitae mysterium, „L’Osservatore Romano” wyd. 
poi. 15(1994) nr 4, s. 9n.

1 T e n ż e ,  Dialog między nauką a wiarą (Przemówienie podczas wizyty w Międzynarodowym 
Centrum Kultury Naukowej im. Ettore Majorany, Erice, 8 V 1993), „L’Osservatore Romano” 
wyd. poi. 14(1993) nr 7, s. 15.
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manizm, prawa człowieka, prymat „być” nad „mieć”. Fundamentalną dla hu
manizmu chrześcijańskiego wizję kultury życia rozwija zarówno na kartach 
kolejnych encyklik, jak i w wystąpieniach w ONZ, FAO, UNESCO, EWG, 
Parlamencie Europejskim. „Człowiek nie może obejść się bez kultury”12 -  
przypominał w 1980 roku w siedzibie UNESCO. Od nas samych zależy jednak, 
czy będzie to kultura służąca rozwojowi osoby ludzkiej i respektująca jej nie
naruszalną godność, czy też kultura podporządkowana kryteriom zysku, suk
cesu, sensacji, w której człowiek traktowany jest instrumentalnie.

Bolesne doświadczenia związane z łamaniem praw człowieka przez syste
my totalitarne leżą u podstaw papieskiej wizji wolności, która potrafi przeła
mywać schematy wcześniejszych uprzedzeń i szukać nowych form jedności. 
Perspektywa ta, tak istotna dla Jana Pawła II wizji zjednoczonej Europy, 
zakorzeniona jest w bolesnych doświadczeniach historii. Wspomnienie „bru
natnych i czerwonych dyktatorów”13 w przemówieniu wygłoszonym przed 
Bramą Brandenburską ma swą kontynuację w papieskim apelu: „Zostawcie 
tę bramę otwartą przez otwarcie swoich serc! Nie ma wolności bez miłości”14. 
W podobnym kontekście, podczas spotkania z przedstawicielami świata nauki 
i kultury w Wilnie, Jan Paweł II przypominał, że „system marksistowski, 
powstały pod hasłem wyzwolenia człowieka, doprowadził do jego zniewole
nia”15. Następnie zaś ostrzegał przed możliwością nowych zniewoleń, które 
zjawiają się wtedy, gdy usiłuje się wolność oddzielać od odpowiedzialności 
moralnej.

Papieska troska o prymat osoby w świecie globalnych przemian kulturo
wych znalazła szczególny wyraz w przemówieniu z 27 kwietnia 2001 roku do 
Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Jan Paweł II podkreślił wtedy, że 
„globalizacja [...] musi służyć człowiekowi, musi służyć solidarności i dobru 
wspólnemu”16. Stąd też winna nas zjednoczyć troska zarówno o nienaruszalną 
godność osoby, jak i o zachowanie lokalnych tradycji kulturowych. Konsek
wentną realizację tych ostatnich zadań prowadzi Papieska Rada do spraw Kul
tury. Z jej inicjatywy na różnych kontynentach organizowane są sesje naukowe 
służące kształtowaniu chrześcijańskiej odpowiedzialności za lokalne kultury 
oraz poszukiwaniu wzorców humanizmu chrześcijańskiego w zmienionych rea

12 T e n ż e ,  W imię przyszłości kultury (Przemówienie w UNESCO, Paryż, 2 VI 1980), 
„L’Osservatore Romano” wyd. poi. 1(1980) nr 6, s. 4.

13 T e n ż e ,  Człowiek jest powołany do wolności (Przemówienie podczas ceremonii pożegnal
nej, Berlin, 23 VI 1996), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 17(1996) nr 9, s. 30.

14 Tamże, s. 31.
15 T e n ż e, Nowe przymierze między Kościołem a kulturą (Przemówienie podczas spotkania 

na Uniwersytecie Wileńskim, 5 IX 1993), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 14(1993) nr 12, s. 17.
16 T e n ż e ,  Globalizacja i etyka (Przemówienie do uczestników VII Sesji Plenarnej Papieskiej 

Akademii Nauk Społecznych, Watykan, 27IV 2001), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 22(2001) 
nr 6, s. 42.
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liach trzeciego tysiąclecia. Ich zadaniem jest zespolenie prawdy krzyża z chrześ
cijańską koncepcją człowieka w taki sposób, by dotrzeć „do serca każdej kul
tury, aby je oczyścić, pobudzić, wzbogacić i pozwolić mu się rozwijać na miarę 
niezmierzonej miłości Chrystusa”17.

KULTUROWE IMIONA ŚWIĘTOŚCI

Środowiskom ogarniętym zniechęceniem i rozczarowaniem Jan Paweł II 
ukazuje wizję kultury życia, w której piękno jawi się jako przejaw naszej tęsk
noty za świętością. W tym celu cytuje on słowa przesłania ojców II Soboru 
Watykańskiego do artystów i podkreśla, że „świat, w którym żyjemy, potrze
buje piękna, aby nie pogrążyć się w rozpaczy”18. W liście skierowanym do 
artystów w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 1999 roku przypomina, iż 
powołaniem artysty jest kształtowanie naszej wrażliwości na piękno. Społe
czeństwo potrzebuje obecnie artystów, „podobnie jak potrzebuje naukowców 
i techników, pracowników fizycznych i umysłowych, świadków wiary, nauczy
cieli, ojców i matek”19. Niepowtarzalna duchowość posługi artystów decyduje
0 bogactwie naszej kultury, w której jako świadectwa piękna ocalały arcydzieła 
wielkich mistrzów „od Handla do Bacha, od Mozarta do Schuberta, od Beet- 
hovena do Berlioza”20.

Nie można dopuścić, by rozeszły się drogi sztuki i wiary, gdyż w obliczu 
doświadczanych cudów świata zachwyt stanowi jedyną właściwą postawę. Po
wołując się na Norwida, Jan Paweł II przypomina, że to właśnie zachwyt może 
się stać źródłem entuzjazmu do pracy. Entuzjazm ten wnosi nową nadzieję, 
gdyż dzięki niemu możemy zmartwychwstawać, mimo wcześniejszych przegra
nych. W tym właśnie sensie można mówić, że „piękno zbawi świat”21. Prawda
1 piękno, odkrywane w dialogu z nauką i kulturą człowieka, wyznaczają ho
ryzont chrześcijańskiej nadziei, tak istotny dla nienaruszalnej ekologii czło
wieka.

17 T e n ż e ,  Chrześcijański humanizm  (Przesłanie do uczestników Zgromadzenia Plenarnego 
Papieskiej Rady do spraw Kultury), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 21(2000) nr 3, s. 37. Por. 
Pontifical Council for Culture, Towards a Pastorał Approach to Culture (www.vatican.va).

18 List Ojca Świętego Jana Pawła II do artystów, s. 9. Zob. też: Sobór Watykański II, Prze
słanie do artystów, nr 13.

19 List Ojca Świętego Jana Pawła II do artystów, s. 5.
20 Tamże, s. 9.
21 Tamże, s. 11. Zob. też: F. D o s t o j e w s k i ,  Idiota, tłum. J. Jędrzejewicz, Państwowy In

stytut Wydawniczy, Warszawa 1979, s. 427.

http://www.vatican.va
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PARADYGMAT WIECZERNIKA

W głębokich transformacjach kultury nierzadko zafascynowani współczes
nością krytycy nie potrafią adekwatnie ocenić papieskiego nauczania wyprze
dzającego epokę. Podobna sytuacja zachodziła sto lat wcześniej, gdy nie rozu
miano, dlaczego Leon XIII tak bardzo akcentuje więź Kościoła ze światem 
robotniczym. Tymczasem, gdyby zabrakło encykliki Rerum novarumy głównym 
rzecznikiem ludzi pracy okazałaby się w dwudziestym wieku partia bolszewic
ka. Gdyby obecnie zabrakło mądrej i przewidującej refleksji Jana Pawła II, 
poza dziedziną zainteresowań Kościoła znalazłyby się kwestia jedności Europy
i problem ewolucjonizmu, dialog z kulturą współczesną i z naukami przyrodni
czymi.

W okresie nadzwyczaj szybkich przemian społeczno-kulturowych Kościół 
przełomu tysiącleci był w stanie podjąć dialog, który służył umocnieniu nadziei
i obronie ludzkiej godności. Doniosłość tego dialogu można obiektywnie oce
nić, gdy uwzględni się, jak dalece tempo przemian naszej epoki wykraczało 
poza oszacowania wcześniejszych autorytetów. Jako przykład można przyto
czyć prognozy formułowane we wczesnych latach osiemdziesiątych przez wy
bitnego filozofa polityki z Oxfordu, Isaaca Berlina. Zapytany, jakie mogłoby 
być najpiękniejsze wydarzenie jego życia, odparł krótko: na pewno upadek 
komunizmu. Trzeba jednak na to poczekać jeszcze ze sto lat22.

Tymczasem przemiany społeczne zachodziły tak szybko, że zaledwie kilka 
lat później nastąpił proces oczekiwany przez Berlina. W kontekście tych prze
mian wyrazem troski o kulturę nowej Europy stało się ukazywanie paradyg
matu Wieczernika z jego przesłaniem jedności, jako wzorca przyszłych trans
formacji. Papieskie zachęty do wymiany darów i koordynacji dwóch płuc sym
bolizujących tradycję Wschodu i Zachodu stały się podstawową formą realiza
cji Chrystusowej prośby z Wieczernika: „aby stanowili jedno” (J 17, 22). Po
szukiwanie aksjologicznego fundamentu jedności wyraża troskę Jana Pawła II
o przyszłość Europy wolnej od Muru Berlińskiego i Żelaznej Kurtyny.

Charakteryzując istotę chrześcijańskiej obecności w zsekularyzowanej kul
turze naszego kontynentu, Jan Paweł II odwołuje się do troski o uniwersalne 
wartości, które stanowią istotę zarówno chrześcijańskiego, jak i humanistycz
nego przesłania. Pluralistycznemu światu, w którym zatomizowane grupy usi
łują koncentrować uwagę na sobie, przypomina Ojciec Święty uniwersalizm 
Wieczernika i chrześcijańskie przesłanie jedności wyrażone w Liście do Kolo- 
san: „A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barba
rzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich (jest) Chrys
tus” (Kol 3, 11). Przekładając tekst św. Pawła na język konkretnych zadań

22 Por. B. P o l a n o w s k a - S y g u l s k a ,  Nildesperandum, w: taże, Oblicza liberalizmu, Księ
garnia Akademicka, Kraków 2003, s. 17.
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ewangelizacyjnych współczesności, Jan Paweł II podkreśla, iż naszym zada
niem jest „ukazywać, że komunia między członkami Kościoła katolickiego
i z innymi chrześcijanami jest silniejsza od wszelkich więzi etnicznych”23. Zna
czy to w praktyce, iż nie wolno stawiać na jednej płaszczyźnie wiary religijnej
i przynależności narodowej. Zbitki pojęciowe „Polak-katolik”, „Rosjanin-pra- 
wosławny”, „Hindus-hinduista” mogły hic et nunc pełnić pozytywną rolę, na 
przykład przez przeciwdziałanie administracyjnej ateizacji w warunkach prze
mocy czy indoktrynacji ideologicznej. Obecnie jednak musimy pamiętać, że 
wspólnota wiary ma charakter bardziej podstawowy niż etniczna więź krwi. 
Zadaniem Kościoła jest budowanie wspólnoty Wieczernika ożywianej przez 
świadomość przynależności do podstawowej rodziny dzieci Bożych.

Możemy żywić nadzieję, że dwadzieścia pięć lat posługi i nauczania Papie- 
ża-Polaka zostawi trwały ślad w psychice wielu rodaków. Przykład jego posta
wy będzie dla nas lekcją dialogu między Kościołem a światem nauki i kultury. 
Jej trwałym sprawdzianem pozostanie europejskie „głoszenie Ewangelii na
dziei”, w którym dokonuje się przejście „od wiary podtrzymywanej społeczną 
tradycją [...] do wiary bardziej osobistej i dojrzałej”24.

23 Ecclesia in Europa, s. 20.
24 Tamże.
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PAPIEŻ I DYPLOMACJA POKOJU

Mocą ducha, mocą nadziei, wiary i miłości, spełniając posługę Piotra|  Ojciec 
Święty przyczynia się do burzenia murów - nie tylko tych widocznych, jak cho
ciażby Mur Berliński, a/e ta/cże tych, które tkwią w ludzkich sercach. To właśnie tą 
siłą ducha Jan Paweł U mógł przeprowadzić Kościół i świat przez Jubileusz roku 
2000.

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój” (Mt 5,9). Zdanie to, zaczerp
nięte z ewangelicznego Kazania na Górze, stanowi prawdopodobnie najlepsze 
tło do odczytania działalności Jana Pawła II na rzecz pokoju. Na działalność tę 
trzeba bowiem patrzeć nie tylko, jako na działalność dyplomatyczną, ale należy 
ją widzieć w perspektywie wartości duchowych, w świetle wiary. „Owocem zaś 
Ducha -  czytamy w liście do Galatów -  jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, 
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (5,22-23), a więc owo
cem Ducha są wszystkie te cnoty, które pomagają oddalać waśnie, spory, kon
flikty zbrojne czy wojny między ludźmi. Dążenie do takich postaw jest realiza
cją znaku pokoju, który symbolicznie przekazujemy sobie podczas każdej Eu
charystii.

Nie jest łatwo poruszać się w sferze, w której spotykają się polityka i wartości 
duchowe. Połączenie to jednak nie jest wcale czymś niestosownym, jeśli przyj
miemy, że polityka jest „roztropną troską o dobro wspólne”1. Dobro to -  choć 
wspólne -  dotyczy człowieka, a więc musi obejmować wszystkie jego wymiary, 
tak fizyczny, doczesny, materialny, jak i duchowy. Dobro wspólne -  napisał Jan 
Paweł II w adhortacji Christifideles laici, przywołując słowa Konstytucji dusz
pasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes -  „obejmuje 
sumę tych warunków życia społecznego, dzięki którym jednostki, rodziny i zrze
szenia mogą pełniej i łatwiej osiągnąć swoją własną doskonałość”2. Właśnie 
w duchu troski o te wartości, które winny być obecne w polityce, Papież jako 
głowa Kościoła zabiera głos, podejmując konkretne problemy i niepokoje, wy
rażając stanowisko Kościoła w formie zachęt, pouczeń czy nawet przestróg.

Jest to realizacja zadania właściwego Kościołowi od samego zarania jego 
dziejów, bo Chrystus jest jego pokojem. Nic więc dziwnego, że Jan Paweł II 
w homilii podczas inauguracji swego pontyfikatu zwrócił się do świata z przej-

1 J a n  P a w e ł  II, Encyklika Laborem exercens, nr 20.
2 T e n ż e ,  Adhortacja apostolska Christifideles laici, nr 42.
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mującym apelem: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, a nawet, otwórzcie na oścież 
drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, ustrojów 
ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju. 
Nie lękajcie się! Chrystus wie, «co jest w człowieku». Tylko On to wie! . W ten 
sposób Papież zwrócił uwagę całego świata na niepowtarzalną godność czło
wieka, który jest ukoronowaniem stworzenia i który tym samym staje się drogą 
Kościoła. Jest nią zatem człowiek, który najpierw jest budowniczym pokoju 
w sobie samym, a w konsekwencji budowniczym pokoju w relacjach między
ludzkich i międzynarodowych. Papież potwierdził to z mocą najpierw w swojej 
pierwszej encyklice Redemptor hominis z 1981 roku, a następnie przede wszyst
kim w encyklikach społecznych: Sollicitudo rei socialis, ogłoszonej w roku 1987
i Centesimus annus z 1991 roku. Prawdę tę Jan Paweł II ustawicznie głosi
i przypomina w swoim nauczaniu, a zwłaszcza podczas podróży apostolskich 
na wszystkich kontynentach.

Odnosząc się do tej sfery działalności papieskiej, zacząć chyba trzeba od 
przypomnienia systematycznej i konsekwentnej katechezy, przeprowadzanej 
przez papieży już od trzydziestu sześciu lat poprzez kierowanie orędzi z okazji 
światowego dnia pokoju (1 stycznia). Spośród katechez tych dwadzieścia pięć 
jest autorstwa Jana Pawła II. Szeroki zakres poruszanej w nich tematyki wska
zuje na to, że niejednokrotnie -  wydawałoby się -  odległe sprawy mają swój 
wewnętrzny związek z problematyką pokoju w świecie. Wystarczy przytoczyć 
chociażby niektóre z tytułów owych orędzi, aby zobrazować to stwierdzenie: 
Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju4, Wierzący 
zjednoczeni w budowaniu pokoju5, Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw

a  nubogim , Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju , Przebacz, a zaznasz 
pokoju8, Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju9, Nie 
ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia10.

3 T e n ż e ,  „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” (Przemówienie na rozpoczęcie ponty
fikatu, Watykan, 22 X 1978), w: tenże, Nauczanie papieskie, t. 1 (1978), Pallottinum, Poznań- 
-Warszawa 1987, s. 15.

4 Zob. t e n ż e ,  Orędzie na XXIV Światowy Dzień Pokoju 1 1 1991, „L*Osservatore Roma
no” wyd. poi. 11(1990) nr 12, s. 16-18.

Zob. t e n ż e ,  Orędzie na XXV Światowy Dzień Pokoju 1 1 1992, „L’Osservatore Romano” 
wyd. poi. 12(1991) nr 12, s. 4-6.

6 Zob. t e n ż e ,  Orędzie na XXVI Światowy Dzień Pokoju 1 1 1993, „L’Osservatore Roma
no” wyd. poi. 14(1993) nr 1, s. 4-7.

7 Zob. t e n ż e ,  Orędzie na XXVIII Światowy Dzień Pokoju 1 I 1995, „LłOsservatore Ro
mano” wyd. poi. 16(1995) nr 1, s. 8-10.

8 Zob. t e n ż e ,  Orędzie naXXXŚwiatowy Dzień Pokoju 1 1 1997, „L’Osservatore Romano” 
wyd. poi. 18(1997) nr 1, s. 4-8.

9 Zob. t e n ż e ,  Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju 1 1 1999, „L’Osservatore Roma
no” wyd. poi. 20(1999) nr 1, s. 4-8.

10 Zob. t e n ż e .  Orędzie na XXXV Światowy Dzień Pokoju 1 1 2002, „L’Osservatore Roma
no” wyd. poi. 23(2002) nr 2, s. 4-7.
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Wysiłki Papieża na rzecz pokoju mają przede wszystkim wymiar religijny
i powszechny. Najbardziej namacalnym tego dowodem są zorganizowane 
w Asyżu z inicjatywy Jana Pawła II dwa modlitewne spotkania przedstawicieli 
różnych religii, poświęcone sprawom pokoju. Te niezwykłe zaproszenia do 
modlitwy o pokój kierował Jan Paweł II w chwilach szczególnego zagrożenia. 
Bardzo znamienne było spotkanie w dniach 9-10 stycznia 1993 roku. Przywód
cy religijni chrześcijaństwa, islamu i judaizmu modlili się wówczas o pokój 
w Europie, a szczególnie w państwach bałkańskich. Po raz drugi Ojciec Święty 
zaprosił przywódców religijnych z całego świata na modlitwę do Asyżu po 
wydarzeniach z 11 września 2001 roku. Świat religijny odpowiedział wówczas 
spontanicznie na apel papieski i przedstawiciele bardzo wielu różnych religii 
spotkali się ponownie w Asyżu 24 stycznia 2002 roku. W komentarzach pod
kreślano, iż fakt, że na ekranach można było zobaczyć jak chrześcijanie, mu
zułmanie, żydzi, hinduiści i buddyści podawali sobie ręce, znaczył więcej niż 
pięknie brzmiące polityczne apele dyplomatów.

Jeśli nawet prawdą jest, że takie wydarzenie, jak wspólna modlitwa o pokój 
wyznawców praktycznie wszystkich religii więcej mówi światu niż poczynania 
polityków, nie oznacza to jednak, iż należy zaniechać działań dyplomatycz
nych na rzecz pokoju. I stąd trudno się dziwić, że w corocznych przemówie
niach do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostols
kiej Papież wiele miejsca poświęca sprawom pokoju. Kwestie te podejmuje 
też w czasie swoich licznych spotkań z przywódcami różnych państw czy 
organizacji międzynarodowych. Nie wchodząc w szczegółowe analizy tych 
apeli o pokój wystosowywanych przez Jana Pawła II i prowadzonych przez 
niego rozmów, zatrzymajmy się jednak przez chwilę przy wystąpieniu Jana 
Pawła II w siedzibie UNESCO w Paryżu 2 czerwca 1980 roku. Swoje prze
mówienie Papież oparł wówczas na prawdzie, że „kultura jest tym, przez co 
człowiek jako człowiek staje się bardziej człowiekiem: bardziej «jest»”n . Pod
kreślił również znaczenie dla dzisiejszego świata „kapitalnego rozróżnienia 
pomiędzy tym, czym człowiek jest, a tym, co posiada; pomiędzy «być» a «po- 
siadać»”12.1 w takiej perspektywie mógł się zwrócić do przedstawicieli państw 
z zasadniczym apelem: „Budujcie pokój od samego fundamentu: od poszano
wania wszystkich praw człowieka, zarówno tych, które dotyczą materialno- 
-ekonomicznych, jak też tych, które dotyczą duchowych i wewnętrznych wy
miarów jego bytowania w tym świecie. Niech Waszym natchnieniem będzie 
mądrość. Niech ożywia Was miłość, która stłumi narastającą na świecie grozę 
nienawiści i zniszczenia [...] Przyszłość człowieka zależy od kultury! Tak! Po

11 T e n ż e ,  W imię przyszłości kultury (Przemówienie w UNESCO, Paryż, 2 VI 1980), 
„L’Osservatore Romano” wyd. poi. 1(1980) nr 6, s. 4.

12 Tamże.
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kój na świecie zależy od prymatu Ducha! Tak! Pokojowa przyszłość ludzkości 
zależy od miłości!”13.

Wysiłek Papieża na rzecz utrzymania pokoju na świecie nie ogranicza się 
jedynie do apeli. W sytuacjach konkretnego zagrożenia konfliktem zbrojnym 
Jan Paweł II podejmował się także mediacji między stronami sporu. Tak było 
chociażby w przypadku konfliktu między Argentyną i Chile w sprawie Kanału 
Beagle w latach 1978-1979, w przypadku sporu Argentyny i Wielkiej Brytanii
o Falklandy-Malwiny w roku 1982 czy podczas konfliktu między Peru i Ekwa
dorem w roku 1999. W konsekwencji wysiłki Jana Pawła II doprowadziły do 
załagodzenia tych konfliktów. Powszechnie znane było też zaangażowanie Sto
licy Apostolskiej w proces pokojowy na Bliskim Wschodzie, podczas kryzysu 
libańskiego, w Afryce Centralnej czy w byłej Jugosławii.

Wzmożone wysiłki dyplomatyczne Jana Pawła II na rzecz zażegnywania 
konfliktów narastających w konkretnych miejscach na świecie nie powinny 
jednak przesłaniać codziennej pracy watykańskiej dyplomacji. Pokojowa stra
tegia Papieża realizowana jest bowiem przez przedstawicieli Stolicy Apostol
skiej w stu siedemdziesięciu trzech krajach, z którymi utrzymuje ona stosunki 
dyplomatyczne. Do liczby tej należy również dodać przedstawicielstwa Stolicy 
Apostolskiej w różnych organizacjach międzynarodowych, a przede wszystkim 
przy ONZ i jej agendach w Nowym Jorku, Genewie, Wiedniu, Pradze, Rzymie, 
przy Radzie Europy w Strasburgu i przy Wspólnocie Europejskiej w Brukseli.

Głos Papieża często biegnie wbrew opinii publicznej, wbrew poglądom 
ludzi, którzy być może z powodu przerażenia ogromem zła w świecie dopusz
czają przemoc zbrojną jako środek przeciwstawienia się temu złu. Także i w ta
kich sytuacjach Jan Paweł II nie przestaje podkreślać, że przemoc nie jest 
dobrym ani dalekowzrocznym sposobem rozwiązywania problemów w świecie. 
Głos taki można było usłyszeć w czasie wojny w Zatoce Perskiej, podczas 
konfliktu na Bałkanach czy też ostatnio w związku z akcją zbrojną w Afganis
tanie. Papież stanowczo przypomina, że wojna to wejście na drogę, z której nie 
ma odwrotu i mówi o potrzebie tworzenia i budowania w świecie nowej świa
domości, której filarem będzie odrzucenie przemocy zbrojnej jako metody 
rozwiązywania problemów. Przemoc bowiem rodzi przemoc. Jedynym dale
kowzrocznym sposobem rozwiązywania konfliktów są negocjacje, dialog i po
szanowanie praw wszystkich ludzi. W szerszej perspektywie ważna jest więc 
gotowość do skutecznego rozbrojenia i powstrzymania wyścigu zbrojeń. A po
nieważ pokój to nie tylko brak wojny, potrzeba stałej współpracy i dialogu 
między podmiotami wspólnoty międzynarodowej, mających silne fundamenty 
w postaci konwencji międzynarodowych i w woli przestrzegania zasady pacta 
sunt servanda.

13 Tamże, s. 6
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Szczególnie istotnym sposobem stałej formacji sumień dla pokoju są pod
róże apostolskie Ojca Świętego. W zasadzie podczas każdej podróży tego ro
dzaju Papież korzysta ze sposobności, aby apelować o pokój i pokojowe na
stawienie współczesnego świata. Jakże wymowna była obecność Ojca Świętego 
w obozie zagłady w Oświęcimiu w 1979 roku czy w Hiroszimie i Nagasaki 
w roku 1981. „Pocałunek ojczystej ziemi -  mówił Jan Paweł II podczas wizyty 
w Polsce w roku 1983 -  porównałem do ucałowania rąk matczynych. Niech on 
będzie również pocałunkiem pokoju dla Wszystkich, którzy w jakikolwiek spo
sób zechcą się znaleźć w tej wielkiej pielgrzymiej wspólnocie Papieża-Polaka. 
Pax vobis! Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja!”14.

Jakże wymowna jest posługa pokoju Jana Pawła II, która wyraziła się w jego 
wyjątkowej pielgrzymce do Grecji i miejsc związanych z historią zbawienia 
w roku 2000, i spotkania z ludźmi różnych wyznań, odmiennych orientacji 
politycznych, niekiedy nawet zwaśnionymi między sobą. Czyż nie widać w nich 
autentycznej troski o poszanowanie godności każdego człowieka i pokojową 
przyszłość ludzkości? „Chrystus jest mocą -  mówił Papież w Betlejem -  która 
przemienia naszą słabą naturę i przez łaskę Ducha Świętego daje nam zdolność 
zachowywania pokoju między nami oraz komunii z samym Bogiem. «Wszyst- 
kim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi» 
(J 1,12). Takie jest orędzie Betlejem -  dzisiaj i na zawsze. To jest wspaniały 
dar, jaki Książę Pokoju przyniósł światu dwa tysiące lat temu”15,

W tym samym duchu należy odczytywać posługę pielgrzyma pokoju, której 
wyrazem były pierwsze wizyty apostolskie Jana Pawła II w krajach należących 
niegdyś do struktur tak zwanego realnego socjalizmu, jak na przykład: Czecho
słowacja (1990), Węgry (1991), Albania (1993), Litwa, Łotwa i Estonia (1993), 
Chorwacja (1994), Słowenia (1996), Sarajewo (1997), Rumunia (1999), Ka
zachstan (2001), Armenia (2001), Ukraina (2001), Bułgaria (2002). A cóż po
wiedzieć o podróży na Kubę w 1998 roku? Czyż wizyta ta nie była wymownym 
znakiem posługi wobec ludzi, którzy pragną żyć w poszanowaniu ich godności
i pokoju?

„Na twojej ziemi -  mówił Jan Paweł II w Kijowie podczas wizyty w Ukrainie
-  tym skrzyżowaniu dróg Zachodu i Wschodu Europy, spotkały się dwie wiel
kie tradycje chrześcijańskie -  bizantyjska i łacińska -  i obydwie zostały życzli
wie przyjęte. W ciągu stuleci nie brakło między nimi napięć, które prowadziły 
do sporów szkodliwych dla obydwu stron. Dzisiaj jednak coraz powszechniej
sza jest gotowość do wzajemnego przebaczenia. Trzeba obalić mury i przezwy
ciężyć nieufność, aby razem budować zgodę i pokój w kraju, czerpiąc jak

T e n ż e ,  Pokój tobie, Polsko, Ojczyzno moja (Przemówienie powitalne na lotnisku Okęcie, 
Warszawa, 16 VI 1983), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 4(1983) numer specjalny 1, s. 3.

15 T e n ż e ,  Żłóbek i krzyż mówią o miłości Boga (Homilia podczas Mszy św. na Manger 
Sąuare, Betlejem, 23 III 2000), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 21(2000) nr 5, s. 23.
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w przeszłości z przejrzystych źródeł wspólnej wiary chrześcijańskiej . Spoś
ród pielgrzymek pokoju szczególną wymowę mają dwie, które Jan Paweł II 
odbył w połowie 2003 roku: do Chorwacji oraz do Bośni i Hercegowiny. To 
właśnie do tych ziem, które niedawno były miejscem konfliktu wojennego, 
Papież przybył z wołaniem: Błogosławieni czystego serca! Ludziom zranionym 
przez wojnę i nienawiść przypominał, że człowiek powołany jest do tego, aby 
miał czyste serce, a do posiadania czystego serca potrzebne jest przebaczenie -  
nawet wtedy, gdy ono jest trudne.

Na koniec należy choćby tylko wspomnieć żarliwe wysiłki Jana Pawła II na 
rzecz utrzymania pokoju w obliczu konfliktu na Bliskim Wschodzie i zagrożenia 
wojną w Iraku. Systematycznie, wytrwale powtarzane apele, ustanowienie 5 
marca 2003 roku dniem postu w intencji zachowania pokoju, zwłaszcza na 
Bliskim Wschodzie, spotkania z licznymi osobistościami świata polityki, a także 
wysłanie osobistych przedstawicieli do Bagdadu (kard. R. Etchegaraya) i do 
Waszyngtonu (kard. P. Laghiego), przypomniały światu, że rozwiązywanie 
ludzkich problemów winno się dokonywać na drodze dialogu, mediacji, pers
wazji, a nie przy pomocy siły, przemocy i gwałtu. I chociaż do wojny jednak 
doszło, nie przerodziła się ona w wojnę religijną.

Mocą ducha, mocą nadziei, wiary i miłości, spełniając posługę Piotra, Ojciec 
Święty przyczynia się do burzenia murów -  nie tylko tych widocznych, jak 
chociażby Mur Berliński, ale także tych, które tkwią w ludzkich sercach. To 
właśnie tą siłą ducha Jan Paweł II mógł przeprowadzić Kościół i świat przez 
Jubileusz roku 2000. Nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć, ile murów wówczas 
runęło: murów niepokoju w ludzkich sumieniach, urazy ze strony jednostek 
wobec całych wspólnot. To właśnie wtedy głoszony był apel, który swoje spi
sane sformułowanie znalazł podczas spotkania w Asyżu w roku 2002: „Nigdy 
więcej nienawiści! Nigdy więcej wojny! Nigdy więcej terroryzmu! Niech każda
religia w imię Boga obdarzy ziemię sprawiedliwością i pokojem, przebacze
niem i życiem, miłością!”17.

Prawdziwy pokój jest owocem Ducha. Niech więc w refleksji nad wysiłkami 
Papieża na rzecz pokoju towarzyszy nam Boże błogosławieństwo: „Niech cię 
Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię 
obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy 
pokojem” (Lb 6, 24-26).

T e n ż e ,  Trzeba obalić mury i przezwyciężyć nieufność (Przemówienie podczas spotkania 
z intelektualistami i przedstawicielami ukraińskich elit, Kijów, 23 VI 2001), „L’Osservatore Ro
mano” wyd. poi. 22(2001) nr 9, s. 17.

17 T e n ż e ,  Zobowiązanie do wspólnego działania na rzecz pokoju (Przemówienie na zakoń
czenie Dnia Modlitwy o Pokój, Asyż, 24 1 2002), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 23(2002) nr 3, 
s. 21.
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WOLNOŚĆ I WIARA: 
WKŁAD JANA PAWŁA II W ETYKĘ GOSPODARCZĄ

Realizacja wolności i uprawnienia do zrzeszania się powinny zatem być możliwe 
w jak największym stopniu, aby ludzie mogli wyszukiwać innych, którzy pragną 
zaangażować się w prowadzenie dobrowolnej współpracy i wymiany. Poprzez 
ten rodzaj kontaktu proces rynkowy daje ludziom możliwość osiągnięcia mate
rialnego spełnienia, a poprzez odnajdywanie dróg dochodzenia do zgody w kwe
stii wymiany wzmacnia on kontakt między ludźmi i pogłębia ich wzajemne zro
zumienie, a zatem przyczynia się również do wzrostu poczucia wspólnotowości, 
nawet w skali międzynarodowej.

Myśl Jana Pawła II odnoszącą się do zagadnień obejmujących kwestie 
gospodarcze można rozpatrywać z punktu widzenia dwóch ogólnych perspek
tyw: można ukazywać, jak przyczyniła się ona do lepszego zrozumienia istoty 
problemów, które pojawiły się na świecie w trakcie obecnego pontyfikatu, lub 
też można podjąć próbę oceny wkładu tej myśli do społecznego nauczania 
Kościoła. Dokładna analiza wypowiedzi Papieża w obydwu przypadkach 
wskazuje, jak wielkie są zasługi Ojca Świętego oraz że słusznie określane są 
one jako trwały dorobek. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza byliśmy świadkami 
karier polityków, którzy przychodzili i odchodzili, mód na pewnych intelek
tualistów, których wkrótce potem określano jako passe, pojawiania się teorii 
ekonomicznych, które zdobywały złą sławę, a następnie popadały w zapomnie
nie. Na tym tle pontyfikat Jana Pawła II stanowi wielki i trwały dorobek 
zarówno ze względu na zaangażowanie Papieża w sprawy gospodarcze świata, 
jak też i dlatego, że dostarczył on światu moralnego i teoretycznego obiekty
wu, przez który możemy spoglądać na to, jak w materialnym świecie funkc
jonują te zjawiska, które łączą się z wolnymi ludzkimi wyborami i z wartościami 
społecznymi.

Karol Józef Wojtyła urodził się w roku 1920, a został wybrany na papieża 
w roku 1978. W ciągu ćwierćwiecza, w którym przewodzi on Kościołowi ka
tolickiemu, światowe życie gospodarcze zostało naznaczone trzema wyjątko
wymi zjawiskami. Są nimi: upadek modelu socjalizmu opartego na centralnym 
planowaniu, umiędzynarodowienie rynków kapitałowych wskutek narastania 
zjawiska globalizacji oraz nadal utrzymujący się kryzys finansowy, któremu 
towarzyszy stagnacja na rynku pracy i utrata tożsamości religijnej, charakte
ryzująca społeczeństwa w demokracjach zachodnich. Ojciec Święty głęboko 
angażuje się w rozwiązywanie wszystkich tych problemów poprzez dyploma
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cję i nauczanie moralne, jak również proponując katolickie nauczanie społecz
ne jako właściwą drogę działania. Chociaż dorobek Jana Pawła II nie jest 
doceniany przez laicką prasę, która wykazuje skłonność do ignorowania siły 
inspiracji religijnej, niepodważalne jest to, że myśl Papieża w istotny sposób 
przyczyniła się do obalenia komunizmu, do skoncentrowania globalnej soli
darności wokół respektu dla norm moralnych i do krytyki materializmu ce
chującego świat Zachodu.

W swoim nauczaniu społecznym Papież podkreśla, że wolność jest zako
rzeniona w wierze, i odnawia on społeczną i ekonomiczną myśl późnej tradycji 
scholastycznej, która poprzedziła pojawienie się świeckiego liberalizmu 
w osiemnastym wieku1. Podobnie jak cała tradycja scholastyczna, wskazywała 
ona na zjawiska gospodarcze jako na właściwy przedmiot studiów dla każdego, 
kto pragnie zrozumieć zasady rządzące stworzonym porządkiem. Przyjęcie 
odkryć nauk ekonomicznych nie oznaczało dla późnych scholastyków ustęp
stwa na rzecz materializmu ani też odejścia od norm moralnych, ale było raczej 
postrzegane jako poszerzenie samego modelu nauki, według którego nie ma 
sprzeczności między rozumem a wiarą. Podobnie jak nauki przyrodnicze i ma
tematyka, ekonomia wyjaśnia zasady wpisane w rozkład dóbr na świecie i uj
muje wszystkie zjawiska gospodarcze (np. kursy wymiany walut, ceny, proces 
rynkowy czy zysk) jako elementy struktury porządku społecznego, która odz
wierciedla szeroki układ zawieranych w sposób wolny związków między ludź
mi. Ponieważ ekonomia jest nauką humanistyczną, bardzo ważne jest w niej 
miejsce ludzkiego wartościowania i wyboru, a zatem kwestia norm moralnych 
okazuje się niezwykle doniosła dla określenia normatywnego celu samej nauki 
ekonomicznej.

1 Związek między klasycznym liberalizmem a katolicyzmem datuje się od czasu rozwoju 
tradycji scholastycznej w Hiszpanii w szesnastym wieku. Zob. Economic Thought in Spain: Selected 
Essays o f Marjorie Grice-Hutchinson, red. L. S. Moss, Ch. K. Ryan, Edward Elgar, Brookfield, 
VT 1993; M. G r i c e - H u t c h i n s o n ,  The School o f Salamanca: Readings in Spanish Monetary 
Theory 1544-1605, ClarendonPress,Oxford 1962;R .de  R o o v e r , ScholasticEconomics:Survival 
and Lasting Influence from the Sixteenth Century to Adam Smith, „Ouarterly Journal of Econ- 
omics” 69(1954) nr 2; t e n ż e ,  Business, Banking, and Economic Thought in Late Medieval and 
Early Modern Europę, University of Chicago Press, Chicago 1974; J. S c h u m p e t e r ,  History o f 
Economic Analysis, Oxford University Press, New York 1954; A. A. C h a f u e n, Faith and Liberty: 
The Economic Thought o f the Late Scholastics, Lexington Books, Lanham, MA 2003; 
M. N. R o t h b a r d, Economic Thought Before Adam Smith: An Austrian Perspective on the His- 
tory o f Economic Thought, vol. 1, Edward Elgar, Brookfield, VT 1995; L. R o b b i n s ,  A History 
o f Economic Thought: The LSE Lectures, red. S. G. Medema, W. J. Samuels, Princeton University 
Press, Princeton, NJ 1998. Szczególną zasługą Papieża jest to, że głoszone przez niego nauczanie 
społeczne odnowiło tę tradycję w ramach katolickiej myśli społecznej.
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JEDNOŚĆ WOLNOŚCI I WIARY

Podobnie jak miało to miejsce w późnej tradycji scholastycznej, głównym 
tematem, który pojawia się w myśli Jana Pawła II dotyczącej ekonomii -  w tym 
kształcie, w jakim myśl ta została rozwinięta przez Papieża na podstawie do
tychczasowego nauczania społecznego Kościoła -  jest jedność wolności i wiary. 
Zagadnienie to stanowi rdzeń argumentacji Jana Pawła II przeciwko central
nemu planowaniu, izolacjonizmowi i materializmowi. W swoich encyklikach 
społecznych i w przemówieniach stale kładzie on nacisk na to, że wolność sama 
w sobie jest darem od Boga dla osoby ludzkiej, uczynionej na Jego obraz
i podobieństwo, a zarazem stanowi odzwierciedlenie godności, która przyna
leży każdej ludzkiej istocie. Pojęcie wolności zostało wyraźnie sformułowane 
wraz z powstaniem chrześcijaństwa i pozostaje najlepiej zabezpieczone wów
czas, gdy jest zakorzenione w wierze: „Istota wolności tkwi we wnętrzu czło
wieka, należy do natury osoby ludzkiej i jest jej znakiem rozpoznawczym. 
Wolność osoby ma rzeczywiście swój fundament w transcendentnej godności 
człowieka: w godności danej mu przez Boga, jego Stwórcę, która go ku Bogu 
kieruje. Człowiek, będąc stworzony na obraz i podobieństwo Boże (por. Rdz 1, 
27), jest nierozerwalnie związany z tą wolnością, której żadna siła ani przymus 
zewnętrzny nie jest w stanie go pozbawić i która stanowi podstawowe prawo 
człowieka jako jednostki i jako członka społeczeństwa. Człowiek jest wolny, 
ponieważ posiada zdolność opowiedzenia się po stronie prawdy i dobra. Jest 
wolny, ponieważ ma zdolność wyboru, będąc od wewnątrz poruszony i napro
wadzony, a nie pod wpływem ślepego popędu wewnętrznego lub też zgoła 
przymusu «zewnętrznego» (Gaudium et spes, nr 17). Być wolnym, to móc
i chcieć wybierać, to żyć zgodnie ze swym sumieniem”2.

Dla Papieża więc walka o wolność i troska o pielęgnowanie dusz dla wiary 
są nierozłączne: wymiar polityczny i wymiar pastoralny stanowią dwa obszary 
zastosowania szerszej wizji praw i zobowiązań osoby ludzkiej. Podobnie nie
uchronny jest społeczny wymiar wolności: „Wolność jednak nie jest jedynie 
prawem, którego żąda się dla siebie; jest ona również powinnością, którą po
dejmuje się wobec drugich. Ażeby prawdziwie służyć pokojowi, wolności każ
dej ludzkiej istoty i każdej ludzkiej zbiorowości musi szanować swobody i prawa 
indywidualne i zbiorowe innych. Poszanowanie to wyznacza granice wolności, 
ale jednocześnie nadaje jej sensowność i godność; człowiek bowiem z natury 
jest istotą społeczną”3.

2 J a n  P a w e ł  II, Chcesz służyć sprawie pokoju -  szanuj wolność (Orędzie na Światowy 
Dzień Pokoju 1981), w: tenże, Nauczanie papieskie, t. 3 (1980), cz. 2, red. E. Weron SAC, 
A. Jaroch SAC, Pallottinum, Warszawa 1986, s. 813.

3 Tamże, s. 814.
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Papież wyraźnie jednak odróżnia wolność prawdziwą, zakorzenioną w wie
rze, od fałszywej wolności, czyli dowolności opowiadającej się za etyką mate- 
rialistyczną, od fałszywego rozumienia wolności charakterystycznego dla spo
łeczeństw socjalistycznych i konsumpcyjnych. W socjalizmie osoba ludzka trak
towana jest jako instrument służący realizacji rozwiązań siłowych, w społeczeń
stwach konsumpcyjnych zaś nienasycona pogoń za dobrami nie podlega prawu 
sprawiedliwości i miłości społecznej. W obydwu tych systemach zapomina się
0 tym, że wolność jednych nie może ograniczać wolności drugich, ponieważ 
traci ona wówczas swoją autentyczność. Systemy społeczne i ekonomiczne nie 
mogą zmierzać ku materialnemu dobrobytowi jako celowi samemu w sobie, są 
one bowiem raczej „warunkiem i środkiem pełnego rozwoju talentów człowie
ka we współpracy i harmonii z bliźnimi”4.

Błędem zatem byłoby charakteryzować myśl Papieża, odnosząc jego na
uczanie wyłącznie do problematyki systemu gospodarczego, jaki powinien 
panować we współczesnym świecie. Papież apeluje bowiem o całkowicie nowe 
podejście, o podejście, które wyrasta ponad takie kwestie, jak socjalistyczne 
centralne planowanie, nadal praktykowane w pewnych pozostających w izola
cji państwach, jak na przykład Kuba czy Korea Północna, ponad problemy 
związane z materializmem zachodniego kapitalizmu, z biurokratyzacją euro
pejskich państw dobrobytu czy z merkantylistycznymi tendencjami gospoda
rek Ameryki Łacińskiej. Niewłaściwe byłoby również wiązanie myśli Papieża 
z nawoływaniem do znalezienia „trzeciej drogi” między leseferyzmem a pań
stwowym planowaniem. Jan Paweł II pisze: „Nauka społeczna Kościoła nie 
jest jakąś «trzecią drogą» między liberalnym kapitalizmem i marksistowskim 
kolektywizmem, ani jakąś możliwą alternatywą innych, nie tak radykalnie 
przeciwstawnych wobec siebie rozwiązań: stanowi ona kategorię niezależną. 
Nie jest także ideologią, lecz dokładnym sformułowaniem wyników pogłębio
nej refleksji nad złożoną rzeczywistością ludzkiej egzystencji w społeczeństwie
1 w kontekście międzynarodowym, przeprowadzonej w świetle wiary i tradycji 
kościelnej. Jej podstawowym celem jest wyjaśnianie tej rzeczywistości poprzez 
badanie jej zgodności czy niezgodności z nauką Ewangelii o człowieku i jego 
powołaniu doczesnym, a zarazem transcendentnym; zmierza zatem do ukie
runkowania chrześcijańskiego postępowania. Nauka ta należy przeto nie do 
dziedziny ideologii, lecz teologii, zwłaszcza teologii moralnej”5. Z kolei w in
nym miejscu Papież podkreśla: „Kościół nie proponuje żadnych modeli. Real
ne i naprawdę skuteczne modele mogą się zrodzić jedynie w ramach różnych 
historycznych sytuacji, dzięki wysiłkowi tych wszystkich, którzy w sposób od
powiedzialny podejmują konkretne problemy we wszystkich ich aspektach

4 Tamże.
T e n ż e ,  Encyklika Sollicitudo rei socialis, nr 41.
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społecznych, gospodarczych, politycznych i kulturalnych, zazębiających się ze 
sobą”6.

BŁĄD SOCJALIZMU

Niemniej jednak prawdą pozostaje to, że główny wkład papieża Jana 
Pawła II do myśli społecznej zainspirowany został rozpoznaniem głębokich 
błędów socjalizmu, kluczowej doktryny społeczno-politycznej dwudziestego 
wieku, która rozpadła się doszczętnie wraz z upadkiem Związku Radzieckiego
i jego państw satelickich w Europie Wschodniej. „Podstawowy błąd socjalizmu
-  pisze Papież -  ma charakter antropologiczny. Rozpatruje on bowiem czło
wieka jako zwykły element i cząstkę organizmu społecznego, tak że dobro 
jednostki zostaje całkowicie podporządkowane działaniu mechanizmu ekono
miczno-społecznego; z drugiej strony utrzymuje on, że dobro jednostki można 
urzeczywistnić nie uwzględniając jej samodzielnego wyboru i niezależnie od 
przyjęcia przez nią w sposób indywidualny i wyłączny odpowiedzialności za 
dobro czy zło. Człowiek zostaje w ten sposób utożsamiony z pewnym zespołem 
relacji społecznych, a jednocześnie zanika pojęcie osoby jako samodzielnego 
podmiotu decyzji moralnych, który podejmując je, tworzy porządek społeczny. 
Skutkiem tej błędnej koncepcji osoby jest deformacja prawa, które określa 
zakres wolności człowieka, a także sprzeciw wobec własności prywatnej. Czło
wiek bowiem, pozbawiony wszystkiego, co mógłby nazwać swoim, oraz możli
wości zarabiania na życie dzięki własnej przedsiębiorczości, staje się zależny od 
machiny społecznej i od tych, którzy sprawują nad nią kontrolę, co utrudnia mu 
znacznie zrozumienie swej godności jako osoby i zamyka drogę do tworzenia 
autentycznej ludzkiej wspólnoty”7.

Papież słusznie odrzuca zbyt obciążony politycznie termin „kapitalizm”; 
termin, który -  jak zauważył Rocco Buttiglione -  oznacza różne rzeczy dla 
różnych ludzi8. Zamiast tego pojęcia Ojciec Święty przywołuje terminy takie, 
jak: „wolna gospodarka” czy „ekonomia przedsiębiorstwa”, i pisze: „Współ
czesna ekonomia przedsiębiorstwa zawiera aspekty pozytywne, których korze
niem jest wolność osoby, wyrażająca się w wielu dziedzinach, między innymi 
w dziedzinie gospodarczej. Ekonomia bowiem jest jedną z dziedzin wielorakiej 
ludzkiej działalności i podobnie jak w każdej z nich obowiązuje w niej prawo do 
wolności oraz obowiązek odpowiedzialnego z niej korzystania. Trzeba tu jed
nak podkreślić specyficzne różnice pomiędzy tymi tendencjami współczesnego

6 T e n ż e ,  Encyklika Centesimus annus, nr 43.
7 Tamże, nr 13.
8 Por. R. B u t t i g l i o n e ,  The Free Economy and the Free Man, w: A  New Worldly Order: 

John Paul II and Humań Freedomy red. G. Weigel, Ethics and Public Policy Center, Washington, 
D. C. 1992, s. 65n.
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społeczeństwa a tendencjami występującymi w społeczeństwie przeszłości na
wet niedawnej. Niegdyś decydującym czynnikiem produkcji była ziemia, a póź
niej kapitał, rozumiany jako narzędzie, dziś zaś czynnikiem decydującym w co
raz większym stopniu jest sam człowiek, to jest jego zdolności poznawcze, 
wyrażające się w przygotowaniu naukowym, zdolności do uczestniczenia w so
lidarnej organizacji, umiejętność wyczuwania i zaspokajania potrzeb innych 
ludzi”9. Dalej zaś mówi: „Wydaje się, że zarówno wewnątrz poszczególnych 
narodów, jak i w relacjach międzynarodowych wolny rynek jest najbardziej 
skutecznym narzędziem wykorzystania zasobów i zaspokajania potrzeb”10. 
Gospodarka wolnorynkowa potrzebuje jednak takich ram prawnych, które 
pozwolą zapewnić ochronę niezbędnych instytucji własności, wymiany, przed
siębiorczości i praworządności. Świeckie próby lekceważenia tych podstawo
wych instytucji, w szczególności zaś te podejmowane w ubiegłym wieku, praw
dopodobnie najbardziej zlaicyzowanym od wielu stuleci, doprowadziły do ma
terialnego wyniszczenia i zubożenia ludzi. Wgląd w zjawiska o charakterze 
politycznym, społecznym i ekonomicznym można uzyskać, aby następnie za
stosować go do sytuacji faktycznie panujących na świecie, nie tylko dzięki 
subiektywnym intuicjom, ale również wskutek przeprowadzenia dokładnych 
analiz. W myśli Papieża niewątpliwie zasadnicze znaczenie ma troska o sprawy 
ducha i religii. Jednocześnie jednak Jan Paweł II zauważa, że lekceważenie 
refleksji nad myślą ekonomiczną i nad jej historią może się okazać dla nas 
niebezpieczne. Dobre intencje, które przyświecają ideom politycznym, muszą 
być zawsze weryfikowane przez rozsądną analizę rezultatów tych idei.

WOLNA GOSPODARKA DROGĄ BUDOWANIA WSPÓLNOTY

Celem polityki gospodarczej powinno być rozwijanie produkcji oraz posze
rzanie dostępności towarów i usług, aby podnieść jakość życia jednostek i spo
łeczności, czyniąc to bez naruszania praw jednostek i w zgodzie z dobrem 
wspólnym. Te dwa cele nie są niespójne. Zarówno szacunek dla wolności ludz
kiej, jak i wzrost jakości życia są charakterystyczne dla warunków gospodarki 
wymiennej. W tej formie gospodarki ludziom pozostawiona jest bowiem wol
ność ulepszania swojego doczesnego życia poprzez wspólny wysiłek.

Teoria ekonomiczna dowodzi, że podstawowym sposobem zwiększania 
ogólnego dobrobytu jest możliwość prowadzenia wymiany gospodarczej. 
Tam, gdzie zachodzi wymiana gospodarcza, każda osoba, która w niej uczest
niczy, wymienia coś, co subiektywnie określa jako mające mniejszą wartość, na 
coś, co subiektywnie określa jako cechujące się większą wartością. Aby wy

Centesimus annus, nr 32.
10 Tamże, nr 34.
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miana taka mogła zaistnieć, potrzebne jest zaangażowanie wolnych osób, któ
rych umysły się spotykają11, co z kolei prowadzi do podjęcia przez nie wspól
nego działania służącego społecznej solidarności. Wymiana rynkowa jest pro
cesem, który stale się zmienia i rozwija, ponieważ stale zmieniają się preferen
cje ludzi i dostępność poszczególnych dóbr.

Realizacja wolności i „uprawnienia do zrzeszania się”12 powinny zatem być 
możliwe w jak największym stopniu, aby ludzie mogli wyszukiwać innych, 
którzy pragną zaangażować się w prowadzenie dobrowolnej współpracy i wy
miany. Poprzez ten rodzaj kontaktu proces rynkowy daje ludziom możliwość 
osiągnięcia materialnego spełnienia, a poprzez odnajdywanie dróg dochodze
nia do zgody w kwestii wymiany wzmacnia on kontakt między ludźmi i pogłębia 
ich wzajemne zrozumienie, a zatem przyczynia się również do wzrostu poczucia 
wspólnotowości, nawet w skali międzynarodowej. Im bardziej zróżnicowane są 
wartości kulturowe wyznawane przez ludzi, w tym większym stopniu wolność 
zrzeszania się poprzez prowadzenie wymiany staje się zasadniczym środkiem 
jednoczącym ludzi i uzależniającym ich dobrobyt od ich wzajemnych uzdolnień 
i od chęci prowadzenia wymiany handlowej.

Gospodarka rynkowa wraz z instytucjami, których istnienie leży u jej pod
staw, jest wysoce pożądana nie tylko w odniesieniu do wymiany towarów 
i usług. W sektorze pracy, gdzie ludzie oferują innym swoje uzdolnienia w za
mian za wynagrodzenie materialne, dobrowolna wymiana i wolne zrzeszanie 
się stanowią również zasadnicze elementy zdrowej społeczności. Wszyscy lu
dzie są wezwani do pracy dla swojego własnego dobrobytu, jak również dla 
dobrobytu społeczeństwa jako całości. Tak też pisze Papież: „Nauka Kościoła 
zawsze wyrażała to najgłębsze przekonanie, że praca ludzka odnosi się nie 
tylko do ekonomii, ale ma także, a nawet przede wszystkim wartości osobowe. 
Sam zaś system ekonomiczny i proces produkcji zyskuje na tym, gdy te właśnie 
wartości osobowe są w pełni respektowane. Zdaniem św. Tomasza z Akwinu, 
ta przede wszystkim racja przemawia za prywatnym posiadaniem również sa
mych środków produkcji .

Praca może przyjmować wiele form, a swoją ostateczną, najwyższą wartość 
osiąga wówczas, gdy jest zwrócona ku najwyższemu dobru człowieka, czyli ku 
Bogu i niezmiennym wymogom moralności. W warunkach wolnej gospodarki 
to płaca odzwierciedla wkład, który indywidualny pracownik wnosi tak do 
społeczności pracowników w przedsiębiorstwie, jak i do całościowego bogac
twa społeczeństwa. Swoboda zmiany pracy przez pracowników oraz swoboda 
zawierania przez pracodawców możliwych do wyegzekwowania kontraktów 
z pracownikami sprawiają, że każda osoba otrzymuje możliwość znalezienia

11 Por. B u 11 i g 1 i o n e, dz. cyt., s. 69.
12 J a n  P a w e ł  II, Encyklika Laborem exercens, nr 20.
13 Tamże, nr 15.
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zatrudnienia. „Jako osoba -  pisze Papież -  jest [...] człowiek podmiotem pracy. 
Jako osoba pracuje, wykonuje różne czynności przynależące do procesu pracy, 
a wszystkie one, bez względu na ich charakter, mają służyć urzeczywistnianiu 
się jego człowieczeństwa, spełnianiu osobowego powołania, które jest mu właś
ciwe z racji samegoż człowieczeństwa”14.

Pracownicy powinni być traktowani z szacunkiem, w sposób odpowiadają
cy godności, która przysługuje im na mocy tego, że są oni osobami ludzkimi. 
Obowiązek respektowania godności pracowników i okazywania im szacunku 
powinien być uznawany za wiążący, ponieważ wyrasta on z Chrystusowego 
nakazu miłości bliźniego. Ponadto ta sama Ewangelia, która nakazuje okazy
wanie szacunku pracownikom, zobowiązuje również pracowników do tego, aby 
traktowali swoich pracodawców z szacunkiem ze względu na ich własną wew
nętrzną godność. W przeciwieństwie do marksistowskiego założenia o istnieniu 
wewnętrznej wrogości między klasami społecznymi, w wolnej gospodarce re
lacja między pracodawcami a pracownikami charakteryzuje się tym, że obie 
grupy jednoczą się w warunkach wspólnej ugody. Kontrakty przez nie zawie
rane powinny być uczciwe, a wzajemne zobowiązania obydwu tych grup prze
strzegane. Dobrobyt społeczeństwa zależy od tego, czy pracownicy są uczciwi 
wobec swoich pracodawców, na pracownikach bowiem spoczywa szczególny 
obowiązek zachowania świadomości ryzyka, które ich pracodawcy podejmują 
jako przedsiębiorcy.

ETHOS PRZEDSIĘBIORCY

Niefortunną cechą charakterystyczną pewnych odmian współczesnej myśli 
teologicznej, której przedstawiciele wypowiadają się na tematy gospodarcze, 
jest niedocenianie funkcji przedsiębiorcy15. Tymczasem świat nie jest statyczny, 
potrzeby ludzkie i cenione przez ludzi wartości nieustannie podlegają zmianie, 
a zatem system gospodarczy wymaga podejmowania środków pozwalających 
na przystosowanie się do zachodzących transformacji. Osoba, która postanawia 
zaangażować się w proces gospodarczy i inwestuje posiadane zasoby, podej
muje tym samym decyzję o wspomaganiu gospodarki w jej wysiłku nadążania 
za zachodzącymi zmianami, a zarazem służy innym ludziom poprzez uczestnic
two w tym procesie. Przedsiębiorca musi nieustannie rozeznawać, jakie są po
trzeby innych, a czasami nawet rozpoznawać te potrzeby, zanim jeszcze ludzie 
staną się ich świadomi, i tak dysponować posiadanymi środkami, aby dopilno
wać zaspokojenia tych potrzeb. Musi on zatem stale zachowywać postawę

14 Tamże, nr 6.
15 Zob. R. S i r i c o ,  The Entrepreneurial Vocation, „Markets and Morality” 3(2000) nr 1 

(Spring), s. 1-21.
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uważnego wglądu i nie może obawiać się nowości. Przedsiębiorcy nigdy nie 
mają pewności, że konkretna inwestycja czy konkretny projekt ostatecznie się 
powiedzie. Podejmują jednak ryzyko -  także poprzez zobowiązanie do realiza
cji wymogów określonych listą płac -  zanim dowiedzą się, co przyniesie przy
szłość. Czasami ocena przyszłości sprawdza się, czasami zaś nie. W obydwu 
przypadkach jednak gotowość przedsiębiorcy, aby stawić czoła niepewnej przy
szłości, jest zarazem godną pochwały cnotą i cennym powołaniem16.

Szczególną zasługą Jana Pawła II jest wprowadzenie do teologicznego 
słownictwa pojęcia prawa do inicjatywy gospodarczej. „Należy zauważyć -  
pisze Papież -  że w dzisiejszym świecie -  wśród wielu praw człowieka -  ograni
czane jest prawo do inicjatywy gospodarczej, które jest ważne nie tylko dla 
jednostki, ale także dla dobra wspólnego. Doświadczenie wykazuje, że nego
wanie tego prawa, jego ograniczanie w imię rzekomej równości wszystkich 
w społeczeństwie, faktycznie niweluje i wręcz niszczy przedsiębiorczość, czyli 
twórczą podmiotowość obywatela. W rezultacie kształtuje się w ten sposób nie 
tyle równość, ile równanie w dół. Zamiast twórczej inicjatywy rodzi się bier
ność, zależność i podporządkowanie wobec biurokratycznego aparatu, który 
jako jedyny dysponent i decydent, jeśli nie wręcz posiadacz ogółu dóbr wy
twórczych, stawia wszystkich w pozycji mniej lub bardziej totalnej zależności, 
jakże podobnej do tradycyjnej zależności pracownika-proletariusza w kapitaliz
mie. Stąd rodzi się poczucie frustracji lub beznadziejności, brak zaangażowania 
w życie narodowe, skłonność do emigracji, choćby tak zwanej emigracji wew
nętrznej”17.

Osiągając sukces, przedsiębiorcy przyczyniają się do wzrostu ogólnego do
brobytu poprzez dostarczanie towarów i usług, których ludzie potrzebują i prag
ną. Przedsiębiorcy odkrywają nowe sposoby podejmowania starych zadań i po
nownie odkrywają stare sposoby, aby podejmować nowe zadania. Znajdują 
coraz bardziej wydajne metody produkowania, innymi słowy ukazują nam 
oni sposoby, w jakie zasoby dostępne w stworzonym świecie mogą być wyko
rzystywane w służbie człowiekowi. Ponadto -  poprzez fakt, że przedsiębiorcy 
dostarczają miejsc pracy -  ich aktywność jest jednocześnie afirmacją ludzkiej 
godności. „Istotnie, głównym bogactwem człowieka jest wraz z ziemią sam 
człowiek -  pisze Papież -  To właśnie jego inteligencja pozwala odkryć możli
wości produkcyjne ziemi i różnorakie sposoby zaspokojenia ludzkich potrzeb. 
To jego zdyscyplinowana praca i solidarne współdziałanie z innymi umożliwia 
tworzenie coraz szerszych i coraz bardziej godnych zaufania wspólnot pracy, 
mających dokonywać przekształceń środowiska naturalnego i środowiska spo
łecznego”18.

16 Zob. t e n ż e ,  A Worthy Cal ling, „Forbes” z 26 XI 1993.
17 Sollicitudo rei socialis, nr 15.
1 fi Centesimus annus, nr 32.
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Gospodarki planowe, w których nie doceniano inwencji gospodarczej i lu
dziom pragnącym wprowadzać zmiany gospodarcze odmawiano możliwości 
realizacji ich powołania, popadły w stagnację, ponieważ nie nadążały za zmia
nami dokonującymi się w społecznym wartościowaniu i nie wytwarzały nowych 
technologii. Gospodarki rynkowe, stwarzające możliwości działania i wynagra
dzające przedsiębiorców, podobnie jak kultury, w których ceni się przedsię
biorczość i okazuje się jej szacunek, są źródłem dobrobytu dla wszystkich ludzi.

Status przedsiębiorcy jest często kojarzony z osiąganiem wysokich zysków. 
Na rynku jednak jedynym sposobem osiągania wysokiego zysku jest dostar
czanie przez sprzedawcę produktów czy też usług, które ludzie nabywają po 
korzystnych dla nich cenach. „Gdy przedsiębiorstwo wytwarza zysk -  pisze 
Papież -  oznacza to, że czynniki produkcyjne zostały właściwie zastosowane, 
a odpowiadające im potrzeby ludzkie -  zaspokojone”19. W żadnym razie nie 
mówi się tutaj, że produkty, które wybiera opinia publiczna, są najlepsze czy też 
że najlepiej służą one dobru moralnemu. Zadaniem tych, którzy kształtują 
sumienia ludzkie bowiem -  nie zaś w pierwszym rzędzie instytucji gospodar
czych -je s t kierowanie gustów konsumentów ku dobrym celom. W tym miejscu 
mówimy jedynie, że przedsiębiorcy skutecznie osiągają zyski o tyle, o ile służą 
społeczeństwu.

Przedsiębiorca stanowi najbardziej oczywisty przykład osoby, która wyko
rzystuje swoje twórcze uzdolnienia, dane jej przez Stwórcę, ku dobru innych. 
W warunkach podziału pracy opartego na rynku również inni ludzie powinni 
jednak wykształcać w sobie cnotę przedsiębiorczości i kreatywności w jej róż
norodnych postaciach. Robotnicy mogą odkrywać lepsze sposoby wykonywa
nia swoich zadań, a właściciele przedsiębiorstw i pracodawcy będą wykazywać 
się mądrością, otwierając się na ich sugestie. Swoboda zmiany pracy i miejsca 
zamieszkania również stanowi instytucjonalną gwarancję tego, że osoby, które 
mają nowe pomysły i cechują się nowymi uzdolnieniami, będą mogły odkryć 
najlepszy sposób wykorzystania ich w służbie innym.

Papież pisze: „Jeśli ktoś wytwarza jakiś przedmiot, to czyni to na ogół nie 
tylko dla własnego użytku, ale także po to, by inni mogli go używać po zapła
ceniu słusznej ceny, ustalonej za wspólną zgodą w drodze wolnej umowy. Otóż 
właśnie zdolność rozpoznawania w porę potrzeb innych ludzi oraz układów 
czynników produkcyjnych najbardziej odpowiednich do ich zaspokojenia jest 
kolejnym ważnym źródłem bogactwa współczesnego społeczeństwa. Istnieje 
zresztą wiele dóbr, których nie można w odpowiedni sposób wytworzyć pracą 
pojedynczego człowieka i które wymagają zmierzającej do jednego celu współ
pracy wielu osób. Zorganizowanie takiego wysiłku, rozplanowanie go w czasie, 
zatroszczenie się, by rzeczywiście odpowiadał temu, czemu ma służyć, oraz 
podjęcie koniecznego ryzyka, jest dziś także źródłem bogactwa społeczeństwa.

19 Tamże, nr 35.
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W ten sposób staje się coraz bardziej oczywista i determinująca rola zdyscy
plinowanej i kreatywnej pracy ludzkiej oraz -  jako część istotna tej pracy -  rola 
zdolności do inicjatywy i przedsiębiorczości”20.

WŁASNOŚĆ A POWSZECHNE PRZEZNACZENIE DÓBR

Zasadniczy cel polityki gospodarczej -  podniesienie jakości życia jednostek 
i społeczności w sposób odpowiadający godności osób ludzkich -  jest niemoż
liwy do realizacji, jeśli gospodarka nie jest oparta na fundamencie własności 
prywatnej. „Bóg dał ziemię całemu rodzajowi ludzkiemu -  pisze Papież -  aby 
utrzymywała wszystkich jego członków, nie wykluczając ani nie wyróżniając 
nikogo. To stanowi uzasadnienie powszechnego przeznaczenia dóbr ziemi. 
Ona to przez samą swą urodzajność i zdolność zaspokajania potrzeb człowieka 
jest pierwszym darem, który Bóg ofiarował człowiekowi, aby utrzymać go przy 
życiu. Ziemia zaś nie wydaje owoców, jeśli ten dar Boży nie spotyka się z właś
ciwą odpowiedzią człowieka, którą jest praca: właśnie przez pracę człowiek, 
korzystając ze swej inteligencji i wolności, zdolny jest panować nad ziemią 
i czyni z niej swe mieszkanie. W ten sposób przywłaszcza sobie część ziemi, 
nabywając ją właśnie przez pracę. Tu leży początek własności indywidualnej. 
Oczywiście nie może przeszkadzać w tym, aby i inni ludzie posiedli część daru 
Bożego, a nawet powinien współdziałać z nimi, by wspólnie opanowywać zie- 
mię

Własność nie powinna stawać się źródłem konfliktu, lecz powinna raczej 
być wykorzystywana, aby poprawiać warunki życia ludzkiego. W tym względzie 
Papież pisze: „Jest jasne, że gdy mowa o antynomii pracy i kapitału, wówczas 
nie chodzi tylko o abstrakcyjne pojęcia czy też anonimowe siły działające w pro
dukcji ekonomicznej. Za jednym i drugim pojęciem stoją ludzie, żywi konkretni 
ludzie, z jednej strony ci, którzy wykonują pracę, nie będąc właścicielami środ
ków produkcji, z drugiej ci, którzy są przedsiębiorcami i posiadaczami tych 
środków, albo są przedstawicielami właścicieli. Tak więc w całokształt tego 
trudnego historycznego procesu od początku wchodzi sprawa własności”22.

Wiele społeczeństw eksperymentowało z ideą własności zbiorowej, odkry
wając jednak, że samo to pojęcie jest już nieporozumieniem. Wszelka własność 
musi być posiadana przez kogoś lub przez coś, kiedy więc mówimy o własności 
zbiorowej, mówimy właściwie o posiadaniu czegoś przez państwo lub przez 
rząd. Niemały problem związany z tym pojęciem dotyczy tego, że zbyt mocno 
służy ono koncentracji siły i wpływów na jednym sektorze. Własność prywatna,

20 Tamże, nr 32.
21 Tamże, nr 31.
22 Laborem exercens> nr 14.
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z drugiej strony, ma tendencję do rozpraszania władzy i wpływów w całym 
społeczeństwie.

„Własność w nauczaniu Kościoła -  pisze Papież -  nigdy nie była rozumiana 
tak, aby mogła ona stanowić społeczne przeciwieństwo pracy. [...] własność 
nabywa się przede wszystkim przez pracę po to, aby służyła pracy. Odnosi 
się to w sposób szczególny do własności środków produkcji. Wyodrębnienie 
ich jako osobnego zespołu własnościowego po to, aby w formie kapitału prze
ciwstawić go pracy, a tym bardziej dokonywać wyzysku pracy, jest przeciwne 
samej naturze tych środków oraz ich posiadania. Nie mogą one być posiadane 
wbrew pracy, nie mogą też być posiadane dla posiadania, ponieważ jedynym 
prawowitym tytułem -  i to zarówno w formie własności prywatnej, jak też 
publicznej czy kolektywnej -  jest, ażeby służyły pracy. Dalej zaś: ażeby służąc 
pracy, umożliwiały realizację pierwszej zasady w tym porządku, jaką jest uni
wersalne przeznaczenie dóbr i prawo powszechnego ich używania”23. Jak czy
tamy w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gau- 
dium et spes, własność prywatna daje jednostkom i rodzinom przestrzeń ko
niecznie potrzebną dla ludzkiej wolności i dla zachowania swobód obywatel
skich24. Temat ten kontynuowany jest w encyklice Centesimus annus, gdzie 
własność postrzegana jest jako ten właśnie środek, dzięki któremu rodzina 
ludzka wypełnia swoje zadanie czynienia sobie ziemi poddaną. Chociaż zgod- 
nie z nauczaniem Kościoła własność nie ma charakteru absolutnego , pozo
staje niezbędna jako instytuda społeczna i jest uświęconą częścią prawa natu- 
ralnego . Własność prywatna, obok pracy, stanowi samą podstawę istnienia 
społeczeństwa27. Jest rzeczą jasną, że w warunkach istnienia własności prywat
nej struktura motywacyjna jest zdecydowanie różna niż w warunkach własności 
kolektywnej. Jeśli własność pozostaje w rękach prywatnych, wymaga troski 
i wykorzystywana jest ku pożytkowi innych. W warunkach własności prywat
nej, wraz z pojawieniem się procesów rynkowych, środki napływają do tych 
ludzi, którzy potrafią się nimi zajmować w możliwie najlepszy sposób i wyko
rzystywać je po to, aby mogły służyć innym. Z  drugiej strony, własność znajdu
jąca się w publicznym posiadaniu może łatwo i szybko popaść w ruinę, ponie
waż za jej utrzymywanie i wykorzystywanie nie jest odpowiedzialna żadna 
konkretna osoba28.

23 Tamże.
24 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 

Gaudium et spes, nr 71.
25 Por. Centesimus annus, nry 6, 30.
26 Por. L e o n  XIII, Encyklika Rerum novarumy nry 9-13, 22.

Por. Centesimus annus, nr 31.
28 Por. A. A. S h e n f i e 1 d, Limited Government, Individuał Liberty and the Rule o f Law, 

red. N. Barry, Edward Elgar, Northampton, MA 1998, s. 181-187.
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Właściwa dystrybucja własności prywatnej bywa źródłem kontrowersji, po
nieważ w sensie ludzkim nie istnieją takie okoliczności, w jakich mogłaby ona 
być rozmieszczona na zasadzie doskonałej równości. Równość taka nie powin
na też stanowić celu w społeczeństwie. Naszą podstawową troską powinno być 
raczej to, aby ci, którzy nabywają własność, czynili to w sposób sprawiedliwy. 
Wejście w posiadanie własności powinno być wynikiem swobodnie i dobrowol
nie zawartego kontraktu, nie zaś konfiskaty, przemocy czy oszustwa. Jeśli mo
żemy mieć pewność, że tytuł własności -  bez względu na to, czy dotyczy on 
majątku w postaci środków finansowych, ziemi czy też przedsiębiorstwa -  zos
tał nabyty w sposób sprawiedliwy, można powiedzieć -  bez konieczności od
woływania się do kwestii równości co do dystrybucji danej własności -  że 
formalny wymóg sprawiedliwości został spełniony.

Częstym zjawiskiem, nawet w gospodarkach rynkowych, jest to, że okreś
lone dobra i usługi są posiadane kolektywnie i podlegają zbiorowej kontroli, 
sprawowanej przez państwo. W wielu przypadkach jednak skala i jakość wy
korzystywania tych towarów i usług mogą zostać zwiększone wówczas, gdy 
znajdą się one w posiadaniu ludzi, którzy zyskują w przypadku właściwego 
i mądrego ich eksploatowania. Z rozważań Papieża wypływa zatem wniosek, 
że w przypadku pewnych państw pomysłem wartym rozważenia byłoby prze
niesienie większej części środków publicznych do gospodarki prywatnej właś
nie po to, aby mogła ona lepiej służyć dobru publicznemu. Państwa wysoko 
uprzemysłowione odnoszą sukcesy, eksperymentując z prywatyzacją poszcze
gólnych przemysłów i umieszczając w rękach prywatnych nawet pewne dobra 
i usługi, o których tradycyjnie sądzi się, że najlepiej jest, jeśli nie podlegają one 
procesowi rynkowemu.

WSKAŹNIKI MĄDREGO DYSPONOWANIA DOBRAMI

Każde społeczeństwo potrzebuje wskazówek co do tego, jak gospodarować 
swoimi zasobami, ponieważ nieogarniona skala ludzkich pragnień zawsze prze
kracza dostępne środki potrzebne do ich zaspokojenia. Nawet gospodarki, 
w których większa część własności znajduje się w rękach prywatnych, muszą 
dysponować narzędziem pozwalającym ludziom zachować pewność, że środki 
publiczne wykorzystywane są na takie sposoby, jakie społeczność uznaje za 
najbardziej wartościowe. Nie jest bowiem automatycznie oczywiste, które z wie
lu możliwości ich wykorzystania są najlepsze. Musimy dysponować wiedzą, czy 
wodę najlepiej wykorzystywać do picia, do kąpieli czy też do nawadniania, czy 
ruda żelaza najlepiej nadaje się do produkcji samochodów czy do konstrukcji 
ciągników. To samo dotyczy zasobów publicznych. Nawet takie dobro, jak czas, 
które również nie jest szeroko dostępne, wymaga skutecznego narzędzia, aby 
móc je efektywnie wykorzystywać.
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Najlepszym wskaźnikiem mądrego dysponowania dobrami jest siatka cen, 
która pojawia się w sposób naturalny, jako skutek aktów kupna i sprzedaży 
dokonywanych przez działające jednostki. Zaczynają wtedy działać prawa eko
nomii. Niższa cena danego towaru sygnalizuje, że na rynku jest jego nadmiar 
i ludzie mogą nabywać go w większych ilościach. Kiedy zaś jego cena jest 
wyższa, wskazuje ona na relatywnie wyższy poziom niedostępności towaru 
i oznacza, że ludzie muszą go oszczędzać. Dzięki systemowi stale zmieniających 
się cen konsumenci wiedzą, ile danego towaru mogą zakupić i zużyć, produ
cenci zaś orientują się, ile towaru mogą wyprodukować i sprzedać. Ceny są 
jednak czymś więcej niż jedynie sygnałami dla konsumpcji i produkcji, umożli
wiają bowiem kalkulację kosztów. Pozwalają one określić, czy dany towar bądź 
usługa są marnotrawione i w związku z tym należy zaprzestać ich produkcji, czy 
też że są one wysoce pożądane i ich produkcja powinna być zwiększona.

Pojęcie zysku jest po prostu nazwą, którą w księgowości i rachunkowości 
przypisuje się stanowi, gdy uzyskany dochód przekracza poniesione koszty. 
Poprzez wypracowanie zysku firma otrzymuje sygnał, że w oczach opinii pu
blicznej dobrze wypełnia swoje zadania. W przypadku odnotowania straty 
system cen dostarcza dyrektorom i właścicielom firmy informacji o tym, że 
powinni oni się zwrócić ku innym celom, aby nie marnotrawić środków spo
łecznych. Obowiązki społeczne biznesu nie kończą się w tym miejscu: firma 
musi działać uczciwie, dotrzymywać kontraktów, w możliwie najszerszym sen
sie służyć społeczeństwu i dbać o to, aby proces inwestycyjny dokonywał się 
w zgodzie z wymogami moralności. Tym niemniej jednak, sygnalizacyjny cha
rakter wskaźników zysku i straty pełni niezastąpioną funkcję w gospodarce. 
Papież pisze wprost: „Kościół uznaje pozytywną rolę zysku jako wskaźnika 
dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa: gdy przedsiębiorstwo wytwarza 
zysk, oznacza to, że czynniki produkcyjne zostały właściwie zastosowane, a od
powiadające im potrzeby ludzkie -  zaspokojone. [...] Zysk nie jest jedynym 
regulatorem życia przedsiębiorstwa; obok niego należy brać pod uwagę czyn
niki ludzkie i moralne, które z perspektywy dłuższego czasu okazują się przy
najmniej równie istotne dla życia przedsiębiorstwa”29. Z moralnego punktu 
widzenia nie możemy stwierdzić, czy motyw zysku jest zawsze motywem do
brym. Rzeczywiście, może się zdarzyć, że osoba motywowana pogonią za sa
mym zyskiem tak bardzo zaangażuje się w zdobywanie dóbr materialnych, że 
przestanie się wywiązywać ze swoich podstawowych zobowiązań wobec rodzi
ny, społeczeństwa i Boga. To jednak nie ze względu na motyw zysku istnienie 
cen, przychodów i strat ma zasadnicze znaczenie dla każdej sprawiedliwej gos
podarki. Elementy te są tak istotne, ponieważ ze względu na swoją funkcję 
sygnałów dla producentów i konsumentów mają one zasadnicze znaczenie dla 
mądrego wykorzystywania posiadanych zasobów. W przypadku braku cen nie

Centesimus annus, nr 35
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dysponujemy absolutnie żadnym sposobem określenia, czy środki społeczne 
służą dobru wspólnemu, czy też są marnotrawione. Dzięki istnieniu cen okreś
lonych przez warunki rynku zyskujemy natomiast zdolność dokonywania ra
cjonalnej kalkulacji oraz dopływ informacji o pojawiających się niedoborach.

Kiedy system cen jest stały lub zaburzony poprzez interwencję z zewnątrz -  
bez względu na to, czy mamy do czynienia z kontrolowaniem cen, z inflacją30 
czy z nadmierną regulacją -  znajduje to odbicie w produkcji, którą system ten 
rządzi. Jeśli ceny towarów utrzymywane są na określonym poziomie wskutek 
nakazu prawnego, producenci zostają pozbawieni możliwości odzyskania -  
poprzez produkcję -  nakładów, które zainwestowali: zaprzestają wówczas dzia
łalności lub spowalniają produkcję, czego nieuchronnym skutkiem są kryzysy 
i braki. Myślenie ekonomiczne wskazuje, że kiedy zarobki -  odzwierciedlające 
cenę pracy -  są utrzymywane na wysokim poziomie, pracownicy wykonujący 
najbardziej marginalne zadania zostają wykluczeni z podziału podstawowych 
zadań w społeczeństwie. Kiedy zaś inflacja sprawia, że system cen staje się 
zawodny, co jest formą „popełniania niesprawiedliwości [...] w miarach, w wa
gach” (Kpł 19, 35), dochodzi do poważnych błędów w kalkulacjach, zanika 
motywacja, aby oszczędzać i inwestować w przyszły wzrost ekonomiczny, 
a koszty utrzymania ulegają podwyższeniu dla wszystkich ludzi.

FENOMEN GLOBALIZACJI

Ceny, własność, wymiana oraz stanowiące ich podłoże instytucje przekazu 
informacji w coraz większym stopniu należą nie do jednego narodu, ale do 
społeczności globalnej, z której coraz trudniej jest się wyizolować poszczegól
nym narodom. Ów fenomen globalizacji -  najprościej definiowany jako sieć 
powiązań między narodami, gospodarkami i kulturami na niespotykaną do
tychczas skalę -  ma zarówno potencjalnie dobre, jak i potencjalnie złe aspek
ty31. Papież twierdzi, że od strony pozytywnej globalizacja przynosi wzrost 
wydajności i produkcji, co przy jednoczesnym rozwoju związków gospodar
czych między różnymi narodami może prowadzić do większej jedności między 
nimi i lepiej służyć rodzinie ludzkiej. Jeśli jednak globalizacja rządzi się prawa
mi rynku stosowanymi jedynie po to, aby przynosić korzyść ludziom możnym, 
jej konsekwencje mogą być tylko negatywne. Są wśród nich na przykład: ab- 
solutyzacja efektów gospodarczych, bezrobocie, ograniczanie i pogarszanie się 
usług publicznych, dewastacja środowiska naturalnego i bogactw naturalnych, 
powiększanie się przepaści między bogatymi a biednymi, nieuczciwa konku

30 Por. tamże, nr 19.
31 Por. M. N o v a k, The Family and the Global Community, w: Globalization, Economics, and 

the Family, Libreria Editrice Yaticana, Citt& del Yaticano 2001, s. 22.



Wolność i wiara 189

rencja, która stawia ubogie narody w sytuacji stale pogłębiającego się poniże
nia32.

Przykładem negatywnych aspektów globalizacji może być wykorzystywa
nie przez najpotężniejsze kraje światowych instytucji, takich jak Światowa Or
ganizacja Handlu czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, do przyjmowania 
merkantylistycznych zasad polityki handlowej czy też do narzucania druzgocą
cych warunków spłaty zadłużonym narodom, a także współpraca wielkich 
przedsiębiorstw z rządami poszczególnych państw, prowadząca do odejścia 
od praworządności, z korzyścią dla interesów potężnych przedsiębiorstw 
i wbrew małym firmom i indywidualnym handlowcom. Sytuacja gospodarcza 
wielu ubogich narodów w świecie jest taka, że mogłyby one eksportować wiel
kie ilości towarów rolnych i bogactw naturalnych, lecz nie są w stanie tego 
czynić ze względu na krzywdzące ograniczenia handlowe narzucane przez pań
stwa uprzemysłowione. Inne działanie, którego skutkiem może być permanent
ne ubóstwo, polega na zaciąganiu długu zagranicznego przez nieodpowiedzial
ne rządy. Papież podkreśla brak odpowiedzialności ze strony tych ludzi w rzą
dzie, którzy zaciągając dług, nie rozważają realnych możliwości spłacenia go. 
Próbując obsługiwać dług, rządy wykorzystują jako źródło jego finansowania 
wysokie podatki i inflację, nie dysponując żadnym wewnętrznym mechaniz
mem, który byłby na tyle produktywny, aby samodzielnie generować środki 
potrzebne na spłatę długu. Próba uzyskania tych środków od obywateli pro
wokuje głęboki problem moralny. Rzeczą niesprawiedliwą jest przerzucanie 
ciężaru wynikającego z tego rodzaju nieodpowiedzialnych decyzji na osoby, 
które ich nie podejmowały33.

Proces globalizacji sprawia, że wiele kwestii, rozważanych dotąd na pozio
mie państwa, zaczyna się odnosić również do gospodarki międzynarodowej. 
Wolność jest imperatywem moralnym, ale imperatywem jest również istnienie 
instytucji i wartości mających na celu zapobieganie potencjalnemu narzucaniu 
ciężarów na ubogich oraz przeciwdziałanie dewastacji środowiska naturalnego 
i korupcji w instytucjach publicznych. Na ten ostatni temat Papież wypowie
dział się szczególnie wymownie, podkreślając, iż plaga korupcji powinna być 
napiętnowana i zwalczana przez osoby pozostające u władzy, przy zdecydowa
nym poparciu wszystkich obywateli, podtrzymywanym przez silne sumienie 
moralne narodu. Istnienie odpowiednich instytucji nadzorczych, jak również 
przejrzystość w transakcjach ekonomicznych i finansowych pomagają przeciw
działać, a w wielu przypadkach hamują rozprzestrzenianie się korupcji, której 
tragiczne konsekwencje spadają przede wszystkim na najsłabszych członków 
społeczeństwa. Ubodzy są również tymi, którzy jako pierwsi cierpią z powodu 
opóźnień i niekompetencji, ponieważ nie dysponują skutecznymi narzędziami

32 Por. J a n  P a w e ł  II, Adhortacja apostolska Ecclesia in America, nr 20.
33 Por. tamże, nr 22.
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obrony, a także z powodu braku odpowiednich struktur, w szczególności zaś 
wtedy, gdy korupcja dotyka samego wymiaru sprawiedliwości34.

OPCJA NA RZECZ UBOGICH A „PAŃSTWO OPIEKUŃCZE”

Dobrobyt najsłabszych członków społeczeństwa powinien stanowić istotną 
troskę członków każdej społeczności, czy to na poziomie narodowym, czy mię
dzynarodowym. Pewni członkowie społeczeństwa, w tym dzieci i osoby w po
deszłym wieku, zawsze będą wymagać opieki innych. Istnieje absolutny obo
wiązek moralny niesienia pomocy, otaczania ich troską i okazywania im miłoś
ci. Zasadniczy problem, przed którym staje zorganizowana opieka społeczna, 
nie dotyczy tego, czy jednostkom tym należy udzielać pomocy, ale tego, w jaki 
sposób umożliwić realizowanie tej odpowiedzialności poszczególnym ludziom 
jako rodzicom bądź dalszym członkom rodzin osób wymagających opieki. 
A może odpowiedzialność ta powinna raczej być zdjęta z konkretnych ludzi 
wskutek stworzenia systemów ubezpieczeń społecznych oraz wprowadzenia 
przepisów prawnych, które przekazują biurokracji rolę pierwszego opiekuna?

Najlepszym zabezpieczeniem dobrobytu ludzi najsłabszych jest rodzina, 
ponieważ to rodzina najlepiej zna swoje własne potrzeby. Druga opcja, odsu
wająca bezpośrednią odpowiedzialność za potrzebujących od osób im najbliż
szych, ma poważne konsekwencje dla rodziny, ponieważ wskazuje tym, którym 
Chrystus pozostawił przykazanie miłości, że nie muszą już roztaczać opieki nad 
swoimi bliskimi, gdyż będą to za nich czynić inni (por. Łk 10,33-37). Istnienie 
systemu opieki emerytalnej w żaden sposób nie zwalnia z obowiązku opieki 
nad rodzicami w starszym wieku, może natomiast kusić ludzi do zapominania
o swoich obowiązkach.

Wśród najbardziej godnych odnotowania osiągnięć społecznego nauczania 
Kościoła znajdują się następujące słowa, wyrażające zdecydowaną krytykę nie
ludzkich aspektów państwa dobrobytu: „Byliśmy w ostatnich latach świadkami 
znacznego poszerzenia zakresu tego rodzaju interwencji, co doprowadziło do 
powstania w pewnym sensie nowego typu państwa -  państwa dobrobytu. Roz
wój ten w niektórych państwach miał na celu sprostanie licznym koniecznoś- 
ciom i potrzebom i zaradził ubóstwu i brakom niegodnym osoby ludzkiej. Nie 
obeszło się jednak bez przesady i nadużyć, które, zwłaszcza w ostatnich latach, 
spowodowały ostre krytyki państwa dobrobytu określanego jako państwo opie
kuńcze. Niesprawności i niedostatki w państwie opiekuńczym wynikają z nie
odpowiedniego rozumienia właściwych państwu zadań. Także w tej dziedzinie 
winna być przestrzegana zasada pomocniczości, która głosi, że społeczność 
wyższego rzędu nie powinna ingerować w wewnętrzne sprawy społeczności

34 Por. tamże, nr 23.
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niższego rzędu, pozbawiając ją kompetencji, lecz raczej winna wspierać ją w ra
zie konieczności i pomóc w koordynacji jej działań z działaniami innych grup 
społecznych, dla dobra wspólnego”35.

Gdy państwo staje się podstawowym opiekunem dzieci, uchwalając w do
brej intencji odpowiednie prawa, które mają strzec ich dobrobytu, w sposób 
tragiczny zredukowana zostaje odpowiedzialność rodziców, a także wartość, 
jaką dzieci stanowią dla rodziców. Szczególny problem -  jeśli chcemy zachować 
silne rodziny -  pojawia się wówczas, gdy państwo wspomaga zachowania, które 
powinny być napiętnowane. Jako przykład takiego skutku działania państwa 
może służyć wzrost liczby urodzeń dzieci spoza związku małżeńskiego wszędzie 
tam, gdzie państwo zdecydowało się przyznawać nadmierne środki finansowe 
kobietom znajdującym się w tego rodzaju sytuacji. Interweniując w taki sposób, 
państwo wysyła sygnał do mężczyzn, dając im do zrozumienia, że nie muszą już 
wypełniać swoich ról mężów i ojców, a to z kolei prowadzi do wzrostu liczby 
samotnych matek.

Do ludzi najsłabszych zaliczają się również ubodzy, tak w naszych rodzi
nach i w bliskich nam wspólnotach, jak i w całym społeczeństwie. Przy okazji 
podnoszenia tej kwestii, nieuchronnie pojawia się problem nierówności ludzi 
pod względem materialnym. Problem ten jednak nie powinien być naszym 
głównym zmartwieniem, nierówność bowiem można by łatwo zlikwidować, 
czyniąc wszystkich jednakowo biednymi. Problemem jest natomiast samo ubós
two i towarzyszące mu cierpienie ludzkie, a także to, co leży u podłoża tego 
problemu, czyli naruszanie praw przysługujących osobie ludzkiej w przypadku 
odmawiania możliwości ekonomicznych i innych uprawnień ludziom ubogim. 
Papież pisze: „Czyż negowanie lub ograniczanie praw ludzkich -  na przykład 
prawa do wolności religijnej, prawa do udziału w budowaniu społeczeństwa, 
swobody zrzeszania się czy tworzenia związków zawodowych, a także podej
mowania inicjatyw w sprawach ekonomicznych -  nie zubożają osoby ludzkiej 
tak samo, jeśli nie bardziej, niż pozbawienie dóbr materialnych? A czy rozwój, 
który nie bierze pod uwagę pełnego potwierdzenia tych praw, jest naprawdę 
rozwojem na miarę człowieka?”36.

Najlepszym lekarstwem na ubóstwo jest rozwijająca się gospodarka. Jest 
ona źródłem miejsc pracy, wyższych płac, lepszych warunków pracy, szerszych 
możliwości i szans do wykorzystania przez wszystkich. Rozwijająca się gospo
darka wymaga tego, aby wolny rynek mógł funkcjonować w strukturze praw
nej, która uniemożliwia nadmierną ingerencję i interwencję prowadzącą do 
ogólnego zmniejszenia produktywności. Niewątpliwie istnieją przypadki, kiedy 
nawet w warunkach rozwijającej się gospodarki, w przypadku istnienia wszyst
kich wymaganych przez nią instytucji, niektórzy ludzie podlegają wykluczeniu.

35 Centesimus annus, nr 48.
36 Sollicitudo rei socialis, nr 15.
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Powody takiej sytuacji mogą być różnorakie, a należą do nich osobisty brak 
szczęścia lub brak inicjatywy. Potrzebna jest jednak pewna nuta ostrzeżenia: 
tak długo, jak długo handel jest dobrowolny, państwo pozostaje ograniczone, 
a ludzie mogą w sposób wolny zawierać ze sobą kontrakty, powodem ubóstwa 
nie może być zamożność innych, jak kazałaby nam mniemać marksistowska 
filozofia polityczna. Dlatego też należy zdecydowanie unikać tendencji do czys
tej redystrybucji prowadzonej w imię miłosierdzia. Polityka taka bowiem nie 
przynosi korzyści nikomu z wyjątkiem radykalnych egalitarystów, którym w do
brym i sprawiedliwym społeczeństwie nie powinno się pozwalać na kształtowa
nie polityki społecznej. Powinniśmy raczej starać się o to, aby nasze ciastko 
było większe, niż walczyć o przeforsowanie sposobu, w jaki ciastko to można 
pokroić.

ZASADA POMOCNICZOŚCI I SOLIDARNOŚCI

Zastanawiając się nad sposobami niesienia pomocy ubogim, musimy roz
ważyć zarówno koszty wynikające z przyjęcia określonych strategii, jak i płyną
ce z nich korzyści. Szczególne niebezpieczeństwo pojawia się w sytuacji, gdy 
traktujemy rząd jako instancję reagującą pierwszego rzędu. Skutkiem przyjęcia 
przez rząd określonych strategii działania może być tworzenie się bezosobo
wych, poniżających sił, z którymi do czynienia będą mieli właśnie ludzie ubo
dzy. Ponadto faktem jest, że biurokracja wykazuje tendencję raczej do wydłu
żania swojej listy płac niż do prowadzenia efektywnej służby potrzebującym. 
Potrafi ona zagarniać coraz większy obszar majątku prywatnego, zamiast po
zostawać w zakresie finansowych ograniczeń. Korzyści płynące z udzielania 
przez nią pomocy konkretnym grupom mogą być mniejsze niż pośrednie i dłu
goterminowe koszty tej pomocy dla całej społeczności.

Biurokracje państwowe niejednokrotnie dowodziły braku zdolności do peł
nego zrozumienia natury problemu ubóstwa. W warunkach biurokracji identy
fikowanie osób i grup, którym powinna być udzielona pomoc, z reguły cechuje 
się niedokładnością. Agendy publiczne nie potrafią dokonywać koniecznego 
rozróżnienia między uzasadnioną potrzebą a nieuzasadnionymi żądaniami i wy
kazują tendencję do zrzucania ciężaru ogromnego zadłużenia na przyszłe po
kolenia, czego lepiej jest unikać.

Jan Paweł II tłumaczy: „Interweniując bezpośrednio i pozbawiając społe
czeństwo odpowiedzialności, państwo opiekuńcze powoduje utratę ludzkich 
energii i przesadny wzrost publicznych struktur, w których -  przy ogromnych 
kosztach -  raczej dominuje logika biurokratyczna, aniżeli troska o to, by służyć 
korzystającym z nich ludziom. Istotnie, wydaje się, że lepiej zna i może zaspo
koić potrzeby ten, kto styka się z nimi z bliska i kto czuje się bliźnim człowieka 
potrzebującego. Przy tym często pewnego rodzaju potrzeby wymagają odpo
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wiedzi wykraczającej poza porządek tylko materialny, takiej mianowicie, która 
potrafi wyjść naprzeciw głębszym potrzebom ludzkim. Należy tu pomyśleć
0 sytuaq'i uchodźców, emigrantów, osób starych lub chorych i o tylu innych 
osobach wymagających opieki, jak choćby narkomani; ludziom tym skutecznie 
może pomóc tylko ten, kto oprócz koniecznego leczenia zaoferuje im szczere 
braterskie oparcie”37.

Papież poświęca uwagę również sytuacji człowieka pracującego w warun
kach systemu biurokracji: „człowiek pracujący pragnie nie tylko należytej za 
swą pracę zapłaty, ale także uwzględnienia w samym procesie produkcji takich 
możliwości, ażeby mógł mieć poczucie, że pracując nawet na wspólnym, pra
cuje zarazem na «swoim». To poczucie zostaje w nim wygaszone w systemie 
nadmiernej biurokratycznej centralizacji, w której człowiek pracujący czuje się 
raczej trybem w wielkim mechanizmie, poruszanym odgórnie, na prawach bar
dziej zwykłego narzędzia produkcji, niż prawdziwego podmiotu pracy obda
rzonego własną inicjatywą. Nauka Kościoła zawsze wyrażała to najgłębsze 
przekonanie, że praca ludzka odnosi się nie tylko do ekonomii, ale ma także, 
a nawet przede wszystkim wartości osobowe” .

Długotrwałe ubóstwo oznacza coś więcej niż tylko brak dóbr materialnych; 
stan ten jest rezultatem głębszych problemów o charakterze strukturalnym, 
których rozwiązywanie wymaga osobistego zaangażowania. Tego rodzaju za
angażowanie najlepiej wykazują konkretne jednostki, rodziny czy Kościoły, nie 
zaś agendy państwowe, które często okazują się raczej ciemiężycielami ubogich 
niż ich przyjaciółmi. Dlatego też uznanie prawa do pracy, do opieki zdrowotnej
1 do życia w dobrych warunkach musi być wyraźnie określone. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na to, aby zapobiegać otwartym konfliktom między po
szczególnymi prawami. Przykładami praw, które mogą pozostawać w konflik
cie, są prawo do pracy i prawo do wolności. Prawo do pracy zakłada bowiem 
w pewien sposób zachowania naruszające prawo do wolności tych osób, które 
są w mocy udzielać zatrudnienia. Idea całkowitego uposażenia materialnego, 
które miałoby być zapewnione za pomocą siły lub zagrożenia użyciem siły, nie 
ma żadnej podstawy moralnej.

Jezus nakazuje tym, którzy chcą za Nim iść, aby byli miłosierni. Miłosier
dzie to należy czynić w zgodzie z Jego wolą, a nigdy nie wskazuje On, że 
obowiązek czynienia miłosierdzia można przekazać pracownikom służb pu
blicznych. Powinności tej nie można też znieść, wywierając nacisk na rząd, 
aby przyjął na siebie nowe obowiązki na rzecz zapewnienia społecznego do
brobytu. Chociaż może się to wydawać kuszące, istnienie państwa dobrobytu 
i różnych form regulacji życia społecznego nie jest wypełnianiem Chrystuso
wego nakazu troski o ubogich. Formy dobroczynności, które utrzymują ludzi

3 Centesimus turnus, nr 48.
38 Labo rem exercensy nr 15.
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w niepotrzebnej relacji zależności od państwa, w gruncie rzeczy czynią więcej 
zła niż dobra. W przypadkach takich osoby, które kierują się Ewangelią Chrys
tusa, mogą stanąć wobec obowiązku opowiedzenia się przeciwko systemom lub 
programom, które stanowią źródło problemu.

Powinniśmy pamiętać o tym, że fakt, iż ubogim lepiej się dzieje, nie ozna
cza, że osoba, która nawet najbardziej kompetentnie niesie im pomoc, wywią
zuje się ze swoich wszystkich obowiązków wobec Boga. Opcja na rzecz ubogich 
nie powinna być rozumiana w sensie wykluczającym: po części z powodu ta
kiego właśnie podejścia do duszpasterstwa ubogich zaniedbaniu uległa opieka 
duszpasterska nad wiodącymi warstwami społecznymi, a wiele osób zraziło się 
przez to do Kościoła39. Ponadto opcji na rzecz ubogich nie należy interpreto
wać jako prawnego przyzwolenia na okazywanie stronniczości wobec określo
nej klasy społecznej (por. Kpł 19, 15). Przyjmując twierdzenia dotyczące za
łożonej wewnętrznej wyższości moralnej pewnej klasy, musimy pamiętać o po
wszechnym powołaniu do Zbawienia, obecnym w samej Ewangelii. Jako wie
rzący, zawsze powinniśmy koncentrować się w pierwszym rzędzie na miłości 
i służbie Bogu, a to z nich dopiero wypływają nasze obowiązki wobec innych. 
Kiedy dobroczynność i troska o innych ulegają sekularyzacji i zostają przejęte 
przez państwo, w coraz mniejszym stopniu są one narzędziem pełnienia służby 
Bożej.

Zasadniczym zadaniem państwa jest egzekwowanie prawa i rządów spra
wiedliwości w celu zabezpieczenia dobra wspólnego. Jeśli chodzi o inne spo
łeczne i indywidualne ludzkie problemy, to nie rząd powinien być w pierwszym 
rzędzie uznawany za źródło ich rozwiązywania. Przekonanie o istnieniu moral
nego obowiązku -  na przykład niesienia pomocy ubogim -  nie oznacza, że za 
pierwszą instancję wypełniającą ten obowiązek należy uznać rząd. Przyzwole
nie na nakładanie się na siebie funkcji różnych podmiotów powinno być do
kładnie przemyślane, a szczególne niebezpieczeństwo pojawia się, gdy państwo 
zmuszone jest ingerować w zadania, które do niego nie należą. Władza ma 
tendencję do korumpowania z tego właśnie powodu, że państwo dysponuje 
prawnym monopolem na stosowanie przymusu40.

Tak jak należy rozróżniać między społecznymi funkcjami różnych instytu
cji, tak też zasadę pomocniczości należy wykorzystywać dla dobra wspólnego 
całej społeczności. Zasada ta głosi, że kwestiami społecznymi najlepiej zajmują 
się osoby, którym dany problem jest najbliższy i że do odgórnych nakazów 
można się uciekać jedynie w przypadkach oczywistych niepowodzeń. Realizo
wanie troski o ludzi w podeszłym wieku i o ubogich jest przykładem aktyw
ności, którą należy pozostawić na najniższym szczeblu: rodziny, Kościoła i spo

39 Por. Ecclesia in America, nr 67.
40 Por. J. E. E. D. A c t o n, Letter to Mandell Creighton, w: Essays in Religion, Politics and 

Morality, Liberty Fundation Inc., Indianapolis 1998, s. 519.
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łeczności, nie zaś podporządkowywać ją wyższym nakazom płynącym od na
rodu czy państwa. Zasada pomocniczości ostrzega również wyższe instancje 
przed niepotrzebną interwencją w sprawy niższych społeczności.

„Niesprawności i niedostatki w państwie opiekuńczym -  podkreśla Papież -  
wynikają z nieodpowiedniego rozumienia właściwych państwu zadań. Także 
w tej dziedzinie winna być przestrzegana zasada pomocniczości, która głosi, że 
społeczność wyższego rzędu nie powinna ingerować w wewnętrzne sprawy 
społeczności niższego rzędu, pozbawiając ją kompetencji, lecz raczej winna 
wspierać ją w razie konieczności i pomóc w koordynacji jej działań z działaniami 
innych grup społecznych, dla dobra wspólnego”41. Co więcej: „Zasada pomoc
niczości jest przeciwna wszelkim formom kolektywizmu. Wyznacza ona granice 
interwencji państwa. Zmierza do zharmonizowania relacji między jednostkami 
i społecznościami”42.

Zasada pomocniczości nie jest respektowana również wówczas, gdy spo
łeczności niższego rzędu nie starają się rozwiązywać tych problemów, których 
rozwiązanie leży w zasięgu ich kompetencji. Pojawia się bowiem nieszczęsna 
pokusa odsuwania od siebie tych obowiązków, powodowana istnieniem scen
tralizowanej dobroczynności i instytucji opieki społecznej. Zasada pomocni
czości wskazuje też na hierarchię obowiązków, stawiając na jej szczycie, jako 
podstawowe, obowiązki wobec Boga, naszych najbliższych i dalszych rodzin, 
a następnie wobec naszej wspólnoty wiernych. Państwo natomiast dysponuje 
możliwością osłabienia społeczności niższego rzędu -  poprzez niepotrzebną 
interwencję -  i zahamowania ich zdolności do zajmowania się własnymi spra
wami.

Zasada solidarności nie jest pomyślana jako przeciwwaga zasady pomocni
czości, lecz raczej jako jej dopełnienie. Podczas gdy pomocniczość odzwiercied
la różnice między różnorodnymi kręgami społecznymi, a także właściwy łań
cuch podejmowania decyzji dotyczących społeczeństwa, solidarność reprezen
tuje współzależność wszystkich jednostek i instytucji istniejących w społeczeń
stwie. „Dzisiaj bardziej chyba niż w przeszłości -  pisze Papież -  ludzie zdają 
sobie sprawę z łączącego ich wspólnego przeznaczenia, aby budować razem, 
jeśli chce się uniknąć zagłady wszystkich. Z głębi niepokoju, lęku i zjawisk 
ucieczki, takich jak narkomania, typowych dla świata współczesnego, z wolna 
wyłania się zrozumienie tego, że dobro, do którego wszyscy jesteśmy powołani, 
i szczęście, do którego dążymy, nie dadzą się osiągnąć bez wysiłku i zaangażo
wania wszystkich, nie wyłączając nikogo, i bez konsekwentnego wyrzeczenia 
się własnego egoizmu”43.

41 Centesimus annus, nr 48.
42 Katechizm Kościoła katolickiego, nr 1885.
43 Sollicitudo rei sociałis, nr 26.
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Wolna gospodarka umożliwia tworzenie organizacji służących współpracy, 
zakładanie firm, prowadzenie wzajemnie korzystnej wymiany handlowej, dzia
łań i instytucji dobroczynnych, tworzenie organizacji rodzinnych i obywatel
skich, a także służy udziałowi wszystkich w wypracowywaniu takich instytucji 
politycznych, które będą okazywały szacunek osobie ludzkiej. Solidarność za
kłada zatem wolność zrzeszania się, możliwości prowadzenia wymiany i działal
ności gospodarczej, a także dobrobyt materialny, który gwarantuje możliwość 
wykształcenia się i rozwoju struktur pośredniczących między jednostką a pań
stwem. Potrzeba solidarności nie ogranicza się do jednego narodu, ale rozciąga 
się na całe regiony i obejmuje całą rodzinę ludzką. W adhortacji Ecćlesia in 
America Jan Paweł II podkreśla, że Kościół w Ameryce jest powołany nie tylko 
do tego, aby działać na rzecz większej integracji między narodami poprzez 
tworzenie autentycznej kultury globalnej solidarności, ale także do tego, aby 
pracować -  z wykorzystaniem wszelkich prawnie dopuszczalnych środków -  
nad zmniejszaniem negatywnych skutków globalizacji (por. nr 55).

*

W trakcie swojego pontyfikatu Jan Paweł II stanął wobec poważnych kwes
tii społecznych i ekonomicznych, spośród których najważniejsze to: upadek 
socjalizmu w Związku Radzieckim i w Europie Wschodniej, gospodarcza i kul
turowa globalizacja oraz powstanie materialistycznych koncepcji wolności na 
Zachodzie. Świadomość zmian, jakie zjawiska te przyniosły, przenika całe na
uczanie papieskie. Wobec tych samych problemów stajemy dzisiaj również my, 
i tak długo, jak długo świat zechce słuchać wypowiedzi Jana Pawła II i uczyć się 
z nich, pozostanie na drodze do wolności, dobrobytu i sprawiedliwości.

Tłum. z języka angielskiego Dorota Chabrajska
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PODSTAWOWY WYMIAR LUDZKIEGO BYTOWANIA 
Jana Pawła II ewangelia pracy

Jan Paweł 11 podkreśla, że celem pracy jest sam człowiek, ze człowiek pracuje po 
to, aby stawać się pełniej człowiekiem, aby poprzez pracę budować właściwe 
Z punktu widzenia moralnego więzi Z innymi ludźmi, które nie mogą sprowadzać 
się tylko do korzystania z osób i z ich pracy przez inne osoby. Praca jest bowiem 
polem międzyosobowej miłości, nazywanej niekiedy miłością społeczną.

PAPIEŻ, KTÓRY BYŁ ROBOTNIKIEM

Jubileusz dwudziestopięciolecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II 
pozwala nam dziękować Bogu za wielkie przemiany, które zaszły w świecie 
w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, za przemiany, których współtwórcą jest 
w wielkim stopniu Jan Paweł II. Przemiany te bezpośrednio wpłynęły na życie 
człowieka pracy. Kwestię ludzkiej pracy, jej znaczenia dla osoby i dla wspólno
ty oraz jej istotnego wymiaru moralnego Jan Paweł II umieścił w centrum 
swojego nauczania społecznego, dostrzegając w pracy ludzkiej „podstawowy 
wymiar bytowania człowieka”1.

Zabierając głos na tematy związane z pracą, Ojciec Święty czyni to również 
w oparciu o swoje własne doświadczenie życiowe, jest on bowiem Papieżem, 
który kiedyś był robotnikiem. Ponadto wiele lat swego życia poświęcił pracy 
naukowej, zatrudniony najpierw na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Osobiście poznał smak i trud zarów
no ciężkiej pracy fizycznej, jak i mozolnej pracy naukowej, której owocami są 
jego liczne książki. Doświadczenie pracy głęboko wpisało się w duchowość 
Jana Pawła II. Świadczy o tym sposób, w jaki w Łagiewnikach wspominał -  
nie bez zadumy -  czasy, kiedy pracował jako robotnik: „Przychodziłem tutaj 
zwłaszcza w czasie okupacji, gdy pracowałem w pobliskim Solvayu. Do dzisiaj 
pamiętam tę drogę, która prowadziła z Borku Fałęckiego na Dębniki, którą 
odbywałem codziennie, przychodząc na różne zmiany w pracy, przychodząc 
w drewnianych butach. Takie się wtedy nosiło. Jak można było sobie wyobra
zić, że ten człowiek w drewniakach kiedyś będzie konsekrował bazylikę Miło
sierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach”2.

1 J a n  P a w e ł  II, Encyklika Laborem exercens, n r 4.
2 T e n ż e ,  Pozdrowienie końcowe po Mszy św. (Kraków-Łagiewniki, 17 VIII 2002), 

„L’Osservatore Romano” wyd. poi. 23(2002) nr 9, s. 19.
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Nowość spojrzenia Jana Pawła II na pracę ludzką polega na tym, że nie 
tylko dostrzega on w niej ważną kwestię społeczną, którą należy rozwiązywać 
z poszanowaniem ładu moralnego, ale łączy rzeczywistość pracy z Ewangelią, 
mówiąc wprost o ewangelii pracy. Jeśli Ewangelia jest przede wszystkim dobrą 
nowiną o człowieku, to staje się zrozumiałe, że rzuca ona również światło na ów 
podstawowy wymiar ludzkiego bytowania, który stanowi praca. Jan Paweł II 
wskazuje na Jezusa Chrystusa jako źródło ewangelii pracy: „Powierzoną [...] 
sobie, «ewangelię»: słowo odwiecznej Mądrości, Jezus nie tylko głosił, ale 
przede wszystkim wypełniał czynem. Była to przeto również ewangelia pracy, 
gdyż Ten, kto ją głosił, sam był człowiekiem pracy, pracy rzemieślniczej, jak 
Józef z Nazaretu”3. Praca -  podkreśla Jan Paweł II -  w sposób istotny wiąże się 
z wartością człowieczeństwa. Pracując, człowiek nie tylko zarabia na życie, ale 
również rozwija swoje człowieczeństwo. Nie jest rzeczą obojętną, jaka wizja 
człowieczeństwa przyświeca ludzkiej pracy. Jak wiadomo, praca może wyzwa
lać, ale może również zniewalać. Rozwijając ewangelię pracy, zakotwiczoną 
w fakcie, że Jezus Chrystus sam był człowiekiem pracy, Jan Paweł II wskazuje 
na godność pracy związaną z godnością osoby, która pracę wykonuje. Ewan
gelia pracy eksponuje pierwszeństwo wartości osoby przed rzeczą, pierwszeń
stwo wartości moralnych przed wartościami ekonomicznymi, podkreśla wspól
notowy charakter pracy, wiąże doczesny wymiar ludzkiego życia z wiecznym 
przeznaczeniem człowieka i odsłania duchowy sens rzeczywistości materialnej.

W NURCIE HISTORII WSPÓŁCZESNEJ

Głoszona przez Jana Pawła II ewangelia pracy płynie wraz z burzliwym 
nurtem historii współczesnej przełomu tysiącleci. Nauczanie Jana Pawła II 
towarzyszy ludziom pracy w ich zmaganiach o swą podmiotowość. Było tak 
w przypadku związku zawodowego „Solidarność”, który zaistniał dzięki impul
sowi i inspiracji zawartym w przesłaniu Papieża-Polaka. To właśnie Jan Paweł II 
najpełniej wyraził sens „Solidarności”, mówiąc: „Robotnik polski upomniał się
o siebie z Ewangelią w ręku i modlitwą na ustach. Obrazy, jakie w 1980 roku 
obiegały świat, chwytały za serce i dotykały sumień. Stało się tak dlatego, że 
podstawowym pytaniem było nie skądinąd ważne pytanie «ile?», lecz u podstaw 
znalazło się pytanie «w imię czego?», pytanie o sens ludzkiej pracy, o samą jej 
istotę. W odpowiedzi na tak postawione pytanie nie może braknąć tych pod
stawowych zasad, które są tak głębokie, jak sam człowiek, a które początek 
swój mają w Bogu”4.

3 Laborem exercens, nr 26.
4 J a n  P a w e ł  II, Robotnik polski upomniał się o siebie z Ewangelią w ręku, „L’Osservatore 

Romano” wyd. poi. 4(1983) nr nadzwyczajny 1, s. 17.
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W wydarzeniu „Solidarności”, która w godności człowieka odnalazła klucz 
do kwestii pracy ludzkiej, Papież odczytuje uniwersalny sens. Aby zrozumieć 
problemy świata pracy i próbować je rozwiązywać, nie wystarczą materialis- 
tyczne teorie człowieka ani teorie ekonomiczne. Trzeba przede wszystkim zro
zumieć, kim jest człowiek, uwzględniając wielkie bogactwo jego osobowego 
bytowania, jego transcendentną pozycję w świecie, właściwą mu duchowość 
i jego wnętrze oraz to, że człowiek żyje, pracuje i spełnia się we wspólnocie 
osób. Drugi nie może stawać się wrogiem, nie wolno go za wroga uznawać, 
ponieważ przysługuje mu godność osoby. Trudnych ludzkich konfliktów zwią
zanych z pracą nie da się rozwiązać na drodze przemocy. O marksistowskiej 
doktrynie walki klas, obiecującej rozwiązanie kwestii robotniczej, Jan Paweł II 
mówi lapidarnie: „Lekarstwo miało się | | |  okazać gorsze od samej choroby”5. 
Zło, jakie wyrządza komunizm, nie ogranicza się do ekonomicznej słabości 
systemu centralnego planowania, nie wyczerpuje się w permanentnym niedo
statku, jaki charakteryzuje życie w krajach komunistycznych, lecz narusza naj
bardziej podstawowe zasady ludzkiej wspólnoty. Komunizm bowiem praktycz
nie likwiduje różnicę między dobrem a złem: w systemie tym osoba i jej god
ność przestają wyznaczać miarę dobra moralnego, staje się nią natomiast inte
res kolektywny, któremu osoba zostaje podporządkowana. „Podstawowy błąd 
socjalizmu -  stwierdza w encyklice Centesimus annus Jan Paweł II -  ma cha
rakter antropologiczny” (nr 13), a następnie dodaje: „Skutkiem tej błędnej 
koncepcji osoby jest deformacja prawa, które określa zakres wolności człowie
ka, a także sprzeciw wobec własności prywatnej. Człowiek bowiem, pozbawio
ny wszystkiego, co mógłby «nazwać swoim», oraz możliwości zarabiania na 
życie dzięki własnej przedsiębiorczości, staje się zależny od machiny społecznej 
i od tych, którzy sprawują nad nią kontrolę, co utrudnia mu znacznie zrozu
mienie swej godności jako osoby i zamyka drogę do tworzenia autentycznej 
ludzkiej wspólnoty” (tamże).

Upadek marksizmu nie oznacza jednak wykorzenienia wszelkich form in
strumentalnego traktowania człowieka pracy. Analizując w encyklice Centesi
mus annus przełomowe i uniwersalne znaczenie roku 1989, Jan Paweł II wska
zuje na konieczność wsparcia demokracji i kapitalizmu na fundamencie moral
nym. Demokracja bez wartości może stać się swym przeciwieństwem, grozi jej 
bowiem wówczas totalitarne wypaczenie. Kapitalizm bez odniesienia do war
tości moralnych, skoncentrowany jedynie na osiąganiu zysku, prowadzi do 
zaistnienia krzywdy, rodzi niesprawiedliwość i alienację. Za szczególnie des
truktywny pod względem moralnym należy uznać konsumpcyjny styl życia. 
Cechuje go ten sam błąd antropologiczny, z którym mamy do czynienia w przy
padku komunizmu, a mianowicie materialistyczna koncepcja człowieka: „Inną 
jeszcze praktyczną formę odpowiedzi na komunizm stanowi społeczeństwo

5 T e n ż e ,  Encyklika Centesimus annus, nr 12.
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dobrobytu albo społeczeństwo konsumpcyjne. Dąży ono do zadania klęski 
marksizmowi na terenie czystego materializmu, poprzez ukazanie, że społe
czeństwo wolnorynkowe może dojść do pełniejszego aniżeli komunizm zaspo
kojenia materialnych potrzeb człowieka, pomijając przy tym wartości ducho
we” (tamże, nr 19).

W myśli Jana Pawła II dochodzi do głosu przemożna troska o to, aby nie 
zaprzepaścić sensu doświadczenia człowieczeństwa, doświadczenia, jakie stało 
się udziałem ludzi walczących bez przemocy z komunizmem w imię prawdy
o człowieku, którą komunizm negował. Wolność, jak podkreśla Papież, reali
zuje się przez posłuszeństwo osoby prawdzie. Encyklika Centesimus annus 
wpisuje się we współczesny spór o demokrację i kapitalizm, w spór charakte
ryzujący naszą epokę. Zarówno demokracja jako system polityczny, jak i kapi
talizm jako system ekonomiczny nie mogą odrywać się od kultury opartej na 
trwałych wartościach transcendentnych. Trzeba zmierzać do personalistyczne- 
go uszlachetnienia demokracji i kapitalizmu. Istnieją wartości absolutne zwią
zane z godnością osoby, które nie podlegają ani logice demokracji ani logice 
rynku. Nie wszystko jest przedmiotem głosowania i nie wszystko jest na sprze
daż.

Po komunizmie świat pracy nie jest bynajmniej wolny od napięć, konflik
tów i niepokojów, a nawet agresji. Rodzą się one na gruncie nierówności w do
stępie do dóbr. Globalizacja zamiast zmniejszać te kontrasty, w wielu miejscach 
świata sprawia, że bogaci stają się bogatsi, a biedni jeszcze biedniejsi. Szcze
gólnie drastyczny kontrast zarysowuje się między bogatą Północą a ubogim 
Południem naszej planety. Klęską, która zagraża dziś wielu narodom, jest bez
robocie, a jego rezultatem staje się społeczna marginalizacja znacznej liczby 
osób i ich rodzin. Problem ten dotyczy szczególnie młodego pokolenia.

W tym właśnie tak bardzo dramatycznym kontekście współczesności należy 
odczytywać przesłanie Jana Pawła o ewangelii pracy, oparte na personalistycz- 
nej interpretacji ludzkiej pracy i ukazujące jej konieczny fundament moralny.

OSOBA PODMIOTEM PRACY

Trwałym wkładem Jana Pawła do myśli na temat ludzkiej pracy jest jej 
personalistyczna interpretacja. Personalizm Karola Wojtyły znajduje szczegól
ną aplikację do rzeczywistości pracy i stanowi klucz do współczesnej kwestii 
społecznej.

Już analizy antropologiczne zawarte w studium Osoba i czyn, odsłaniając 
podmiotową rzeczywistość osoby jako sprawcy czynu, przygotowują teoretycz
ny grunt dla zrozumienia relacji między pracą a osobą. W encyklice Laborem  
exercens pojawia się rozróżnienie pracy w znaczeniu przedmiotowym i pracy 
w znaczeniu podmiotowym. Poprzez pracę człowiek poszerza zakres swojego
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panowania nad ziemią, przystosowuje świat do swoich naturalnych potrzeb, 
dzięki narzędziom, a więc dzięki technice, rozwija cywilizację. Wszystko to 
stanowi o przedmiotowym wymiarze pracy, skierowanym ku światu. Myślimy 
tu zasadniczo o tych skutkach ludzkiej aktywności, które tradycja filozoficzna 
nazywała przechodnimi. Wskazują one na fakt, że poprzez swoją pracę czło
wiek korzysta ze środowiska i przemienia je. Nawet jednak dysponowanie 
wyspecjalizowanymi narzędziami o wysokiej precyzji, które do pewnego stop
nia działają automatycznie, nigdy nie pociąga za sobą całkowitego uprzedmio
towienia pracy, gdyż obok wymiaru przedmiotowego jej cechą jest to, że wy
konuje ją człowiek jako osoba. Człowiek jest sprawcą swojej pracy i dlatego też 
nosi ona cechy właściwe osobie: praca ludzka jest w sposób istotny rozumna 
i wolna.

Przedmiotowe ujęcie pracy pozwala dostrzec jedynie relację zewnętrzną 
między człowiekiem jako osobą a owocem jego pracy w postaci różnorodnych 
skutków w świecie. W tym ujęciu zainteresowanie nasze skupia się na obiek
tywnej jakości pracy, na ocenie jej produktu, a jak wiadomo, nie wszystkie 
wytwory ludzkie mają tę samą przedmiotową wartość. Dopiero podmiotowe 
ujęcie pracy ukazujące, że jej sprawcą jest zawsze osoba, pozwala na dostrze
żenie etycznej istoty pracy. Praca ludzka bowiem ma swoją wartość związaną 
nie tylko z jej efektywnością i z jej jakością kwalifikowaną na podstawie oceny 
jej produktu czy z samym rodzajem dokonywanej czynności, lecz z faktem, że 
wykonuje ją osoba ludzka, której z racji jej godności należna jest afirmacja.

Wykonując swoją pracę, człowiek jako osoba stanowi także o sobie, po
znaje siebie jako osobę i jest za siebie odpowiedzialny. Zagrożenia moralnego 
ładu w świecie ludzkiej pracy wynikają stąd, że zagubiona zostaje prawda
o podmiotowym wymiarze pracy ludzkiej, sama zaś praca zostaje sprowadzona 
do kategorii towaru. W ten sposób istotny związek pracy z osobą jako jej 
sprawcą, a zatem jej podmiotem, zostaje naruszony, a przez to naruszony zos
taje w swych fundamentach również ład moralny: zamiast afirmacji osoby jako 
podmiotu pracy pojawia się degradacja osoby do roli narzędzia. Jan Paweł II 
zauważa, iż ów błąd instrumentalizacji osoby w procesie produkcji jest cechą 
pierwotnego kapitalizmu, i przestrzega, że „błąd kapitalizmu pierwotnego mo
że powtórzyć się wszędzie tam, gdzie człowiek zostaje potraktowany poniekąd 
na równi z całym zespołem materialnych środków produkcji, jako narzędzie, 
a nie -  jak to odpowiada właściwej godności jego pracy -  jako podmiot i spraw
ca, a przez to samo także jako właściwy cel całego procesu produkcji”6.

Rozpatrywanie pracy ludzkiej od strony osobowej godności jej podmiotu 
pozwala zatem uniknąć jednostronności w jej wartościowaniu. Wartość ekono
miczna pracy nabudowana jest na bardziej podstawowej wartości, którą stano
wi sama osoba. To dlatego Jan Paweł II tak bardzo podkreśla, że celem pracy

6 Tamże, nr 7.
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jest sam człowiek, że człowiek pracuje po to, aby stawać się pełniej człowie
kiem, aby poprzez pracę budować właściwe z punktu widzenia moralnego więzi 
z innymi ludźmi, które nie mogą sprowadzać się tylko do korzystania z osób 
i z ich pracy przez inne osoby. Praca jest bowiem polem międzyosobowej 
miłości, nazywanej niekiedy miłością społeczną.

Zauważmy, że Jan Paweł II najchętniej mówi o solidarności jako konkre
tyzacji międzyosobowej miłości w obrębie relacji tworzonych przez pracę: „Po
trzebne są coraz to nowe fronty solidarności ludzi pracy, a także solidarności 
z ludźmi pracy. Solidarność taka winna występować stale tam, gdzie domaga się 
tego społeczna degradacja podmiotu pracy, wyzysk pracujących i rosnące ob
szary nędzy, a nawet wręcz głodu”7. Fakt podmiotowej wartości ludzkiej pracy 
przekłada się bowiem na moralną powinność solidarności. Poprzez solidarność 
tę wyraża się troska o respekt dla każdego bez wyjątku ludzkiego podmiotu,
o bezwzględny respekt dla celu, jakim jest sama osoba, która nie może bez 
naruszenia porządku moralnego stać się środkiem do innych celów.

Personalistyczna wizja ludzkiej pracy jest rozstrzygnięciem sporu dotyczą
cego relacji pracy i kapitału, sporu cechującego nowożytną kwestię społeczną. 
Należy przyznać pierwszeństwo pracy przed kapitałem, wymaga tego bowiem 
uznanie faktu, że tym, kto pracuje, jest osoba. W perspektywie osoby kapitał 
jest jedynie instrumentem, podczas gdy praca jest istotnie związana z osobą 
będącą jej sprawcą. Trzeba ponadto zauważyć, że personalistyczna interpreta
cja pracy prowadzi do głębszego rozumienia pojęcia kapitału. Kapitałem są 
środki produkcji, ale w podstawowym znaczeniu kapitałem jest sam człowiek. 
Wszystko bowiem, co stanowi o kapitale materialnym, dostępnym dla ludzi, 
pochodzi z pracy ludzkiej, wykonywanej przez osobowe podmioty. Rozwój zaś 
osoby ludzkiej, jej kwalifikacje intelektualne, zdolności techniczne, a nade 
wszystko rozwój samej osobowości ludzkiej pod względem moralnym i religij
nym stanowią kapitał ludzkich społeczeństw, niedający się sprowadzić do wy
miarów jedynie użytkowych. Pracy ludzkiej nie wolno odrywać od całokształtu 
kultury, będącej tą strefą bytowania człowieka, w której realizuje się on jako 
osoba. Błąd ekonomizmu i materializmu, właściwy dla pierwotnego kapitaliz
mu, marksizmu, a także dla społeczeństwa konsumpcyjnego, polega na tym, że 
nie uwzględnia się osobowego charakteru pracy ludzkiej, z którego wyrasta jej 
pierwszeństwo przed kapitałem. Innymi słowy można powiedzieć, że źródłem 
bogactwa narodów są osoby.

Personalistyczną interpretację pracy dopełnia wydobycie jej mocy wspól- 
nototwórczej. Praca stanowi przede wszystkim podstawę kształtowania życia 
rodziny, a poprzez rodzinę całego narodu jako wspólnoty rodzin. Najszerszym 
kręgiem odniesienia wspólnototwórczej mocy pracy jest wspólnota ogólnoludz
ka, której zdają się obecnie zagrażać zarówno egoizmy narodowe, jak i działa

7 Tamże, nr 8.
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nie korporacji międzynarodowych w tych przypadkach, gdy kierują się one 
wyłącznie zyskiem, nie biorąc pod uwagę dobra wspólnego, z uczestnictwa 
w którym -  zgodnie z zasadą solidarności -  nikt nie powinien być wykluczony. 
Ekonomiczna wartość pracy, tożsama z zyskiem, ma swój konieczny punkt 
odniesienia we wspólnototwórczej mocy pracy ludzkiej. To właśnie ta współ- 
nototwórcza moc nadaje wartości ekonomicznej głębszy sens humanistyczny. 
Środki materialne, które człowiek uzyskuje poprzez swą pracę, oraz dobra, 
jakie produkuje, pozwalają mu prowadzić godziwe życie, zgodne z jego osobo
wą naturą, spełniającą się we wspólnocie osób. Człowiek nie żyje ani dla pracy, 
ani dla pieniędzy, praca jednak i uzyskane dzięki niej środki stwarzają warunki, 
w których człowiek może uczynić ze swego życia bezinteresowny dar, spełnia
jąc w ten sposób swoje powołanie do życia prawdziwie ludzkiego. Praca zatem 
staje się poniekąd medium, dzięki któremu rozwija się wspólnota osób. Dzieje 
konkretnych ludzi wymownie potwierdzają, jak głębokim motywem do pod
jęcia trudu pracy jest miłość, zwłaszcza miłość małżeńska i rodzicielska. Miłoś
cią taką jest również patriotyzm i służba wspólnocie ogólnoludzkiej -  również 
one mogą stawać się szlachetnym motywem pracy.

WOBEC KLĘSKI BEZROBOCIA

Bezrobocie Jan Paweł II określa jako klęskę8, a także mówi o widmie bez
robocia9. Zło bezrobocia jest skutkiem naruszenia prawa każdego człowieka do 
pracy. Jan Paweł II nie pozostawia wątpliwości, że tak zwane prawa człowieka 
drugiej generacji, to znaczy prawa społeczno-gospodarcze, są w takim samym 
stopniu prawami człowieka jak prawa obywatelskie, określane prawami czło
wieka pierwszej generacji. To wszystko, co zostało przez Papieża powiedziane
0 godności pracy ludzkiej ze względu na jej podmiotowy charakter, przemawia 
za tym, aby prawo do pracy uznać za prawo powszechne, wypływające wprost 
z godności człowieka. Praca zapewnia wszak godne warunki życia osoby
1 wspólnoty, do której osoba należy, a także pozwala na rozwój człowieczeń
stwa. Brak pracy rodzi zagrożenie dla życia ludzkiego i niesie ze sobą widmo 
głodu. Nawet wówczas jednak, gdy osoby bezrobotne korzystają ze środków 
pomocy społecznej, nie przestają przeżywać frustracji wywołanej swoim poło
żeniem, czują się w pewien sposób zepchnięte na margines, pozbawione możli
wości pełniejszego ludzkiego rozwoju.

Praca jawi się jako moralny obowiązek człowieka, a obowiązkowi temu 
odpowiada prawo do pracy. Jan Paweł II zawsze dostrzegał rażącą niespra
wiedliwość, jaką stwarza sytuacja bezrobocia. Dał temu wyraz między innymi

8 Por. tamże, nry 8,18.
Por. tamże, nr 15.
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w encyklice Laborem exercens, mówiąc: „Należy przede wszystkim zwrócić 
uwagę na sprawę podstawową. Jest to sprawa posiadania pracy, czyli innymi 
słowy -  sprawa odpowiedniego zatrudnienia wszystkich uzdolnionych do tego 
podmiotów. Przeciwieństwem właściwej i poprawnej sytuacji w tej dziedzinie 
jest bezrobocie, czyli brak zatrudnienia dla uzdolnionych do tego podmiotów 
pracy” (nr 18). Trzeba jednak przyznać, że czytając w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku Laborem exercens, a w latach dziewięćdziesiątych Centesimus 
annus, nie zwracaliśmy należytej uwagi na to, jak bardzo kwestia bezrobocia 
wpisuje się we współczesną kwestię społeczną. Nasza uwaga była wówczas 
bardziej pochłonięta sprawą przezwyciężenia komunizmu, a następnie budo
wania nowego ładu gospodarczego na ruinach pozostawionych przez komu
nizm.

Nie wystarczy powiedzieć, że bezrobocie jest cechą strukturalną kapitaliz
mu i dlatego do pewnego stopnia może ono wydawać się nieuchronne, a nawet 
na swój sposób może przyczyniać się do wzrostu gospodarczego. Jak mówi 
Papież, bezrobocia nie wolno oceniać wyłącznie w kategoriach ekonomicznych, 
dotyczy ono bowiem konkretnych ludzi i rodzi problemy społeczne -  jest klę
ską, której należy się przeciwstawiać jako złu. Bezrobocie przybiera patologicz
ne rozmiary, kiedy obejmuje całe rzesze ludzi. Niestety, może ono być łatwo 
instrumentalizowane przez polityków, prowadzi do napięć, jest palącą kwestią 
społeczną, nie zaś tylko sprawą tych, którzy są nim bezpośrednio dotknięci. 
Wobec klęski bezrobocia wezwanie papieża Jana Pawła II do tworzenia fron
tów solidarności ludzi pracy oraz frontów solidarności z ludźmi pracy trzeba 
dziś w Polsce i w całej Europie odczytywać również jako wezwanie do solidar
ności bezrobotnych, którzy nawet nie mając pracy, pozostają przecież ludźmi 
pracy, i do solidarności z bezrobotnymi, która staje się szczególnym wyzwa
niem dla polityków, pracodawców, a także dla tych osób, które mają zatrud
nienie.

W Laborem exercens mowa jest o pracodawcy pośrednim i bezpośrednim. 
Pracodawcą pośrednim jest państwo, a w szerszym sensie społeczność między
narodowa. Wobec międzynarodowych gospodarczych powiązań trzeba brać 
pod uwagę fakt, że układ ekonomiczny nie ogranicza się do samowystarczal
ności państwa. Kwestia bezrobocia głęboko wiąże się ze współczesną gospo
darką globalną. Globalizacja z jednej strony przyczynia się do powstawania 
bezrobocia na określonych obszarach świata, z drugiej zaś strony pokazuje, 
że sprawa bezrobocia i realnych warunków jego przezwyciężania przekracza 
dziś granice poszczególnych państw. Encyklika Laborem exercens odnosi się 
bezpośrednio do tej sprawy. To, co Jan Paweł II dostrzegał już w roku 1981, 
obecnie wydaje się mieć jeszcze większą aktualność wobec wzrostu bezrobocia 
w świecie -  bezrobocia, które towarzyszy procesom globalizacji oraz rozwojowi 
nowych technologii produkcyjnych. „Urzeczywistnienie uprawnień człowieka 
pracy nie może być jednak skazywane na to, aby było tylko pochodną syste
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mów ekonomicznych, które na większą lub mniejszą skalę kierują się przede 
wszystkim kryterium maksymalnego zysku. Wręcz przeciwnie -  to właśnie ów 
wzgląd na obiektywne uprawnienia człowieka pracy -  każdego rodzaju pra
cownika: fizycznego, umysłowego, w przemyśle, w rolnictwie itp. -  winien sta
nowić właściwe i podstawowe kryterium kształtowania całej ekonomii zarówno 
w wymiarze każdego społeczeństwa i państwa, jak też w całokształcie światowej 
polityki ekonomicznej oraz wynikających stąd układów i stosunków międzyna
rodowych”10.

Ponieważ bezrobocie staje się aktualnie doświadczeniem losowym milio
nów ludzi, rewizji domaga się sam model rozwoju, jaki obrała współczesna 
cywilizacja techniczna, nastawiona na efektywność ekonomiczną, której kryte
rium jest zysk. Wobec klęski społecznej, jaką jest bezrobocie, znana teza Mil
tona Friedmana, który głosił, iż jedyną moralną powinnością przedsiębiorstwa 
jest przynoszenie zysku, nie wytrzymuje próby11. Stoimy obecnie wobec po
szukiwań takich modelów rozwoju gospodarczego, które nie negują kryterium 
zysku, a jednocześnie odnoszą zysk do szerszej płaszczyzny moralnej, ukazując, 
iż układy ekonomiczne powinny pełnić rolę służebną wobec dobra człowieka 
poprzez to, że będą coraz lepiej służyć realizacji powszechnego prawa do pracy. 
Katolicka nauka społeczna, zanim zajmie się oceną konkretnych sposobów 
działania, formułuje zasady, które należy w działaniu respektować. Jest zatem 
rzeczą oczywistą, iż w odniesieniu do sprawy bezrobocia Jan Paweł II głosi 
pierwszeństwo moralności przed ekonomią, co oznacza, że ekonomia ma jedy
nie względną autonomię, a w związku z tym kryterium zysku nie może być 
wyłącznym kryterium wartościowania pracy ludzkiej, dzięki której człowiek się 
utrzymuje i rozwija.

Oprócz myślenia o sposobach zwalczania bezrobocia w skali globalnej, 
należy również poszukiwać dróg przezwyciężania bezrobocia oraz zmniejszania 
jego uciążliwości w skali lokalnej. Sytuacja bezrobocia staje się wyzwaniem dla 
samorządów, parafii i wreszcie dla konkretnych rodzin. Już w latach stanu 
wojennego sprawdziła się w wielu regionach Polski solidarność rodzin. Wypra
cowano wówczas pewną kulturę służby najsłabszym. Wiadomo, choćby od 
Johna Rawlsa, że sprawiedliwość polega właśnie na trosce o najsłabszych .

10 Laborem exercens> nr 17.
11 Zob. M. F r i e d m a n ,  Społeczną powinnością biznesu jest pomnażanie zysków , tłum. 

J. Sójka, w: Etyka biznesu. Z  klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, red. L. V. Ryan, J. Sójka, 
Wydawnictwo „W drodze”, Poznarf 1997, s. 49-59.

12 Przytoczmy ogólną koncepcję sprawiedliwości Rawlsa: „Wszelkie pierwotne dobra spo
łeczne -  wolność i szanse, dochód i bogactwo, a także to, co stanowi podstawy poczucia własnej 
wartości -  mają być rozdzielane równo, chyba, że nierówna dystrybucja któregokolwiek z tych dóbr 
bądź wszystkich jest z korzyścią dla najmniej uprzywilejowanych”. J. R a w is. Teoria sprawiedli
wości, tłum. M. Panufnik i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 416.
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Na zakończenie tych uwag o Jana Pawła II ewangelii pracy warto przy
pomnieć również o tym, że praca oraz związane z nią niepokoje dla chrześci
janina mają charakter uczestniczenia w Krzyżu i Zmartwychwstaniu Chrystusa. 
Spojrzenie takie pogłębia naszą wrażliwość i czyni nas solidarnymi z cierpienia
mi, jakie dotykają człowieka pracy, z drugiej strony zaś chroni nas przed po
kusą polegania tylko na własnych ludzkich siłach w zetknięciu ze złem.



Leon DYCZEWSKI OFMConv

WIZJONER EUROPY

Chrześcijanie muszą włączyć się w kształtowanie nowej Europy. Obowiązek ten, 
zdaniem Jana Pawła II, wypływa z natury i posłannictwa Kościoła, który tworzą. 
Kościołowi bowiem została ofiarowana w darze Ewangelia i płynąca z niej na
dzieja. Jego obowiązkiem jest przekazywać ją dalej „w każdym czasie i pod 
każdą szerokością geograficzną”.

Jan Paweł II pisze i mówi o Europie w taki sposób, że czuje się jego pełne 
zakorzenienie w niej, a jednocześnie otwartość na inne kontynenty oraz ich 
kultury. Czuje się, że zależy mu na przyszłości Europy i że jest świadom tego, iż 
dokonują się w niej wielkie przemiany. Na to, co dzieje się w Europie, często 
używa określeń: nowe czasy, odnowiona Europa, nowa Europa, nowa nadzieja, 
nowa ewangelizacja. Dostrzega przemiany obecnie zachodzące w Europie, ale 
bardziej interesuje go jej przyszłość. A patrząc w przyszłość, chce nie tylko 
zobaczyć, jaka będzie Europa, lecz czyni ogromny wysiłek, aby nadać jej swo
isty kształt, który z jednej strony pozwoliłby zachować jej istotne cechy, a z dru
giej wzbogacił je nowymi elementami. Swoją troskę o przyszłość Europy Papież 
wypowiedział szczególnie mocno w ostatniej adhortacji apostolskiej z 28 czerw
ca 2003 roku zatytułowanej Ecclesia in Europa. Przywołując obraz nowego 
Jeruzalem z Apokalipsy św. Jana Ewangelisty, Jan Paweł II kreśli wizję nowej 
Europy. Wyraża nadzieję, że w procesie jednoczenia Europa będzie też wy
zwalała się ze wszystkiego, co obce jest jej wspaniałej przeszłości, że bazując na 
swoich chrześcijańskich korzeniach, będzie tworzyła się na nowo. Zachęca też 
wszystkich chrześcijan, aby w proces kształtowania nowej Europy twórczo się 
włączali, i sam daje najlepszy tego przykład. Zatroskaniu Jana Pawła II o przy
szłość Europy towarzyszy jego niezachwiany optymizm. Ma on nadzieję, że 
nowa Europa i nowa kultura europejska będą lepsze od obecnych i wskazuje 
prowadzące do nich drogi. W licznych przemówieniach, adhortacjach i encykli
kach Jana Pawła II na plan pierwszy wybijają się dwa wielkie tematy: zjedno
czenie Europy i kultura Europy.

PRÓBY JEDNOCZENIA EUROPY

Pomimo swojej różnorodności i podziałów, Europa od wieków postrzegana 
jest jako swoista całość kulturowa i wielokrotnie podejmowano wysiłki jej



208 Leon DYCZEWSKI OFMConv

zjednoczenia, ale dotychczas nie doprowadziły one do trwałego sukcesu. Po 
upadku Cesarstwa Rzymskiego wysiłek taki podjęli Karolingowie w oparciu
o chrześcijańskie wartości, normy, wydarzenia i struktury. Na krótki okres 
zjednoczyli oni Europę, chociaż jedynie na terenie sięgającym do Laby. Wtedy 
to zrodził się mit zjednoczonej Europy, który żyje do dzisiaj. Później dołączyła 
do niego ideologia głosząca, że na wschód od Łaby znajduje się „inna” Europa. 
Ekspansja niemiecka przesunęła granicę Europy nieco za Odrę, ale ocena tak 
zwanej Europy Wschodniej (dzisiaj upowszechnia się jeszcze określenie „Euro
pa Środkowa”) jako innej, słabszej i gorszej, pozostała.

Druga znacząca próba zjednoczenia Europy miała miejsce w okresie wy
praw krzyżowych. Jej podłoże stanowił silny kult miejsc uświęconych życiem 
Pana Jezusa i określenie wspólnego wroga chrześcijaństwa, którym były eks
pansywne ludy muzułmańskie. Przyniosła ona Europie wiele cierpienia i skoń
czyła się jej rozbiciem.

Trzecia poważna próba zjednoczenia Europy pojawiła się w okresie rene
sansu w oparciu o kulturę chrześcijańską, w której jednak zaznaczał się silny 
wpływ kultur greckiej i rzymskiej, akcentujących wartości ludzkie i doczesne. 
Kanałami łączącymi Europę rozbitą na państwa i księstwa były wówczas szko
ły, uniwersytety, renesansowe miasta, duchowieństwo, malarze, architekci, po
eci, klasztory, dwory magnackie i szlacheckie.

Po raz kolejny zjednoczenia Europy próbowano dokonać w końcu osiem
nastego wieku pod hasłem „wolność, równość, braterstwo”. Chociaż nośność 
tego hasła była ogromna i mogło ono wówczas zjednoczyć miliony ciemiężo
nych ludzi i uciskane narody, to nie przyniosło ono tego skutku, ponieważ 
zawłaszczone zostało przez Napoleona dla interesów Francji. Jednoczenie Eu
ropy pod napoleońskimi sztandarami trwało krótko. Było krwawe i doprowa
dziło do nowych podziałów.

W dziewiętnastym i dwudziestym wieku próbę zjednoczenia Europy wzięli 
w swoje ręce socjaliści. Podstawę tego jednoczenia stanowić miała ideologia 
równości społecznej, walka z klasą bogatych posiadaczy i z posiadającymi wła
dzę oraz idee: powszechnego dobrobytu, powszechnej oświaty, wolności oso
bistej, uwolnienia się od religii. Upaństwowienie ideologii socjalistycznej przez 
sowiecką Rosję i zawłaszczenie idei społecznych przez zwolenników marksiz- 
mu-leninizmu skazało ideę złączenia Europy na niepowodzenie. Hasło „Prole
tariusze wszystkich krajów, łączcie się!” nie przyniosło zjednoczenia, lecz do
prowadziło do nowego podziału Europy, tym razem na bloki państw -  według 
przyjętej przez nie bądź narzuconej im ideologii i ustroju społeczno-politycz- 
nego. Po zakończeniu II wojny światowej nastąpił zdecydowany podział Euro
py, który symbolizowały tak zwana żelazna kurtyna i Mur Berliński. Określenie 
„żelazna kurtyna” oznaczać miało różnice kulturowe występujące między spo
łeczeństwami Europy Zachodniej i Europy Wschodniej, a Mur Berliński stał 
się symbolem różnic politycznych i gospodarczych między obydwiema częścią-
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mi Europy. Podział ten był głębszy niż kiedykolwiek wcześniej. Przez dwa 
dziesięciolecia, w okresie tak zwanej zimnej wojny, w Europie istniały dwa 
wrogo wobec siebie nastawione bloki militarne, a w państwach do nich nale
żących kształtowano w ludziach odmienną świadomość. W krajach bloku so
cjalistycznego wprowadzono kulturę, która odrzucała Boga i świat nadprzyro
dzony, dawała pierwszeństwo państwu przed osobą, własności państwowej 
przed indywidualną, a naukę redukowano do wiedzy empirycznej i do komen
tarzy ideologów marksizmu-leninizmu oraz przywódców politycznych. W pań
stwach bloku kapitalistycznego zaś jako czołowe wartości i regulatory życia 
społecznego upowszechniano wzrost gospodarczy i wysoki standard życia, roz
budowaną konsumpcję, wolność osobistą, wiedzę, konkurencję, zysk, prakty- 
cyzm, stosowanie nowych technologii. Wspólne dla państw obydwu bloków 
były: silne nastawienie na postęp, zrywanie z tradycją, niechęć do myślenia 
abstrakcyjnego i do świata nadprzyrodzonego, daleko idący subiektywizm war
tości i sytuacjonizm moralny. W tak podzielonej Europie odzywał się jednak 
mit zjednoczonej Europy.

Nową próbę jednoczenia Europy podjęto kilka lat po zakończeniu drugiej 
wojny światowej. Zaangażowani w proces unifikacji Europy byli wówczas po
litycy tej miary, co Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Jean Monnet i Konrad 
Adenauer. W obalanie murów pomiędzy państwami i społeczeństwami Europy 
licznie również włączyli się intelektualiści, artyści, dziennikarze, a także Koś
cioły katolicki i protestancki. Poczynając od pontyfikatu papieża Piusa XII, 
w procesie jednoczenia Europy intensywnie uczestniczy Stolica Apostolska, 
a działania obecnego papieża Jana Pawła II wskazują na to, że zjednoczenie 
Europy jest jednym z priorytetowych celów tego pontyfikatu. Jan Paweł II 
mówi jednak nie tylko o procesie jednoczenia, lecz także o charakterze przy
szłej Europy. Szkicuje on jej obraz, nawołuje do odnowy i do budowania na 
nowo naszego kontynentu. Życzenie to Papież wyraża w swoich wielu wystą
pieniach. Sformułował je jasno między innymi w końcowych słowach przemó
wienia w Strasburgu, wzywając Europę do tego, aby na nowo odnalazła swoją 
duszę1. Papież troszczy się przede wszystkim właśnie o „duszę” Europy i uka
zuje, jak powinna ona wyglądać.

W oficjalnych dokumentach i w publicystyce wyraźnie rysują się dwie opcje 
kształtu przyszłej Europy: chrześcijańska, którą formułuje Jan Paweł II, i libe
ralna, którą kształtują politycy i intelektualiści oderwani od chrześcijańskich 
korzeni. Dla każdej z tych opcji różne są też motywy jednoczenia Europy. 
Wydaje się, że liberałami kieruje przede wszystkim lęk przed zagrożeniami, 
z jakimi nasz kontynent miał do czynienia w przeszłości, i nadzieja, że zjedno

1 Por. J a n  P a w e ł  II, Jeżeli Europa chce pozostać sobie wierna (Przemówienie do Zgroma
dzenia Parlamentarnego Rady Europy, Strasburg, 8 X 1988), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 
9(1988) nr 10-11, s. 6.
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czone społeczeństwa Europy łatwiej będą mogły je przezwyciężyć. Jan Paweł II 
jest większym optymistą. W procesie jednoczenia się Europy widzi wiele po
zytywnych zjawisk i ma nadzieję, że ostatecznie opowie się ona za cywilizacją 
miłości i za cywilizacją życia.

MOTYWY PODEJMOWANIA WYSIŁKU JEDNOCZENIA EUROPY

Motywy podejmowania wysiłku na rzecz zjednoczenia Europy i kształtowa
nia wizji jej przyszłości są liczne, a u ich podłoża leżą różne zjawiska. Spróbujmy 
dokonać ich systematyzacji.

ZWRÓCENIE SIĘ EUROPY KU SAMEJ SOBIE

Kraje, które do niedawna pozostawały koloniami państw europejskich lub 
też były mocno politycznie od nich uzależnione, dzisiaj rozwijają się samodziel
nie, a ich znaczenie w świecie wzrasta. Europa poczuła się „osierocona” i swoje 
zainteresowania zwróciła ku sobie samej. Kiedy odkrywała Amerykę, Azję czy 
Australię, kiedy podbijała Afrykę, nie zastanawiała się nad tym, jaką siłę sta
nowi. Była po prostu Europą i europeizowała wszystkie tereny, które podbi
jała. Teraz, kiedy miliony ludzi z dawnych kolonii pragną się w niej osiedlić, 
państwa europejskie wprost rozpaczliwie bronią się przed ich napływem, 
uchwalając ograniczające prawo i uruchamiając mechanizmy utrudniające in
tegrację imigrantów ze społeczeństwem kraju osiedlenia. Jednocześnie Europa 
intensywnie zastanawia się nad tym, jaka jest jej tożsamość i w jakim kierunku 
powinna się rozwijać.

LĘK PRZED DOMINACJĄ

Europa wielokrotnie doświadczała już skutków dominacji jednego państwa 
na swoim obszarze. Jest świadoma tego, że państwo, które zaczyna dominować, 
jednocześnie wyobcowuje się, ulega megalomanii, rosną w nim zapędy zabor
cze, co nieuchronnie prowadzi do konfliktów i do wojny. W taki właśnie sposób 
doszło do wybuchu drugiej wojny światowej. Hitlerowska Trzecia Rzesza Nie
miecka, wyizolowana i potężna ekonomicznie, zaatakowała najpierw państwa 
słabsze, a następnie mocne, które były osłabione brakiem wzajemnie zobowią
zujących powiązań. Nadzieja na utrzymanie pokoju przez poszczególne pań
stwa ich własnymi siłami przyniosła ostatecznie wojnę, która pochłonęła sześć
dziesiąt milionów ofiar, i okupację niemiecką większości terytorium Europy. 
Dzisiaj Europa pragnie z jednej strony uwolnić się od dominacji Stanów Zjed
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noczonych, chociaż trudno jej to przychodzi, z drugiej zaś lęka się dominacji 
jednego państwa na jej kontynencie. Stale podejmowane są próby hamowania 
niemiecko-francuskich czy niemiecko-rosyjskich tendencji do dominacji..Ratu
nek dla siebie Europa widzi w zjednoczeniu.

LĘK PRZED UTRATĄ DOCZESNEJ SZCZĘŚLIWOŚCI

W ostatnich latach w wielu krajach Europy osiągnięto najwyższe standardy 
życia. Doskonale wyraził to Karl Popper w przemówieniu, które wygłosił 
z okazji otrzymania doktoratu honorowego w uniwersytecie w Eichstatt w lipcu 
1991 roku, kiedy to stwierdził, że żyje w najszczęśliwszym świecie z dotychcza
sowych światów2. Podobnie sądzi większość dzisiejszych Europejczyków i jed
nocześnie obawia się, że szczęśliwość tę mogą naruszyć nabrzmiewające kon
flikty społeczne i narodowe, ostro zarysowujące się różnice ekonomiczne i po
lityczne, upowszechniająca się korupcja urzędników państwowych, narastająca 
przestępczość, rozprzestrzenianie się narkomanii i alkoholizmu, postępująca 
degradacja środowiska naturalnego, osłabianie się tożsamości jednostek i grup 
społecznych. Zjawiska te mają charakter międzynarodowy i uważa się po
wszechnie, że problemy tego rodzaju łatwiej będzie rozwiązać wspólnym wy
siłkiem w zjednoczonej Europie.

ŚWIADOMOŚĆ WSPÓLNEGO DZIEDZICTWA I BLISKOŚCI

Istniejący jeszcze do niedawna podział Europy na dwa bloki pozwalał 
lepiej dostrzegać, jak wiele wspólnego mają ze sobą społeczeństwa żyjące 
w odmiennych ustrojach polityczno-gospodarczych. Wskazywano na wspólne 
dziedzictwo kulturowe, brutalnie rozdarte układami sił politycznych. Przez 
prawie pół wieku z obydwu stron intensywnie szukano wzajemnych kontak
tów. Wysiłki te niejednokrotnie kończyły się tragicznie. Po obaleniu Muru 
Berlińskiego -  symbolu rozdarcia Europy -  tendencja do budowania łączności 
nasiliła się. Powszechnie odczuwana jest potrzeba, „ażeby to, co przez długie 
dziesięciolecia było na tym kontynencie rozdzielone przemocą, zbliżyło się do 
siebie. Ażeby Europa dla dobra całej ludzkiej rodziny szukała na przyszłość 
jedności”3.

2 Por. Dlaczego jestem optymistą?, „Polityka” z 27 VII 1991.
3 J a n  P a w e ł  II, Cel naszego pielgrzymowania: słuchać i spełniać Słowo Boże (Przemówie

nie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży, Częstochowa, 15 VIII 1991), 
„L’Ósservatore Romano” wyd. poi. 12(1991) nr 8, s. 19.
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POTRZEBA SYNTEZY I CAŁOŚCI

Z dotychczasowych badań nad postawami Europejczyków wynika, że ich 
obraz świata i siebie, respektowane przez nich wartości i normy etyczne oraz 
prezentowane wzory zachowań oraz oczekiwania mocno się zróżnicowały i zre- 
latywizowały. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, a najczęściej są wśród nich 
wymieniane: napływ takiej liczby informacji, że wywołuje on „szum informa
cyjny”, z którym przeciętny człowiek nie może sobie poradzić, pogoń za no
wością, sensacją, przyjemnością, laicyzacja wielu dziedzin życia i osłabienie 
świadomości religijnej, agnostycyzm poznawczy i relatywizm aksjologiczny. 
W niektórych przypadkach uczciwość uznawana jest za wspaniałą i pożądaną 
cechę człowieka, w innych zaś za niedołęstwo i niedostosowanie do życia. 
Wierność małżeńska bywa chwalona jako przejaw i podstawa udanego małżeń
stwa, ale również ukazywana jako brak atrakcyjności osobistej. Z  kolei bez
względność w życiu rodzinnym czy społecznym jest napiętnowana, lecz w dzia
łalności ekonomicznej wręcz się ją zaleca jako nieodzowny warunek powodze
nia w warunkach gospodarki wolnorynkowej. W takiej sytuacji przeciętny Eu
ropejczyk traci poczucie pewności aksjologicznej i osobistego bezpieczeństwa 
oraz gubi jednolity obraz świata i siebie samego. Jednocześnie wzmaga się 
w nim jednak potrzeba trwałych wartości i norm postępowania, jasnych poglą
dów i stanowisk, potrzeba całościowego obrazu życia indywidualnego i społecz
nego, państwowego i międzynarodowego, potrzeba syntezy i gotowość do jed
noczenia Europy.

Zjawiska te dostrzega Jan Paweł II i ich źródła mocno go niepokoją. „Cza
sy, w jakich żyjemy, i związane z nimi wyzwania -  pisze w Adhortacji apostol
skiej Ecclesia in Europa -  to okres zagubienia. Tylu ludzi sprawia wrażenie, że 
są zdezorientowani, niepewni, pozbawieni nadziei” (nr 7). Wprawdzie społecz
ność Europy „żyje w większej wolności i jest bardziej zjednoczona” (tamże), ale 
jednocześnie „odczuwa skutki spustoszenia, jakiego dawna i najnowsza historia 
dokonała w najgłębszych tkankach jej ludów, często rodząc rozczarowanie” 
(tamże). Papież wymienia szczególnie, jego zdaniem, dotkliwe straty, a są nimi: 
fragmentaryzacja egzystencji, mnożące się podziały i kontrasty, kryzysy rodzin
ne prowadzące do osłabienia samej koncepcji rodziny, przeciągające się kon
flikty etniczne i odradzanie się postaw rasistowskich, napięcia międzyreligijne, 
„egocentryzm izolujący jednostki i grupy od innych, narastanie powszechnej 
obojętności etycznej oraz gorączkowe zabieganie o własne interesy i przywile
je” (nr 8). Papież wyraża obawę, że „trwająca obecnie globalizacja zamiast 
prowadzić do większej jedności rodzaju ludzkiego, pójdzie za logiką, która 
spycha najsłabszych na margines i zwiększa liczbę ubogich na ziemi” (tamże). 
Na skutek szerzącego się indywidualizmu „dostrzega się coraz mniej przeja
wów solidarności międzyludzkiej” (tamże), a nawet „zanik poczucia solidar
ności, co powoduje, że ludzie [...] czują się bardziej osamotnieni, pozostawieni
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samym sobie, pozbawieni uczuciowego oparcia” (tamże). Następuje „utrata 
pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu towarzyszy swego rodzaju 
praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna, wywołująca u wielu Europej
czyków wrażenie, że żyją bez duchowego zaplecza” (tamże, nr 7). Papieża 
szczególnie niepokoi „stale powracająca pokusa budowania miasta ludzi bez 
Boga czy wprost przeciw Niemu” (nr 5). Ojciec Święty uważa, że „gdyby do 
tego doszło, ludzka społeczność wcześniej czy później doznałaby ostatecznej 
klęski” (tamże), bo zapomnienie o Bogu doprowadziłoby do zapomnienia
0 człowieku (por. nr 9). Zjawiska te powodują, że Europejczyków dotknęła 
„wewnętrzna pustka [...] i utrata sensu życia” (nr 8) oraz „lęk przed przyszłoś
cią” (tamże). Oznaką tych stanów są „niepokojące formy tego, co można na
zwać «kulturą śmierci»” (tamże, nr 9).

Jan Paweł II, podobnie jak wszyscy, którym na sercu leży przyszłość 
Europy, nie poprzestaje na postawieniu diagnozy, lecz wraz z nimi poszukuje 
najlepszego wzorca dla przyszłej Europy. Ma to być Europa zjednoczona. Po
wstaje jednak pytanie, na jakich podstawach i na jakich wartościach ma opierać 
się jej rozwój.

NIEWYSTARCZALNOŚĆ PODSTAW GOSPODARCZYCH 
I POLITYCZNYCH W JEDNOCZENIU SIĘ EUROPY

Od lat pięćdziesiątych minionego stulecia starano się integrować Europę 
metodą małych kroków. Przyjęto założenia Jeana Monneta, przekonywał on 
bowiem, że trzeba tworzyć fakty, które jednoczą, a unikać działań mogących 
dzielić. Przewidywano, że jeżeli proces ten będzie się poszerzał, Europejczycy 
nawet nie spostrzegą, kiedy dokona się zjednoczenie Europy. Zaczęto od bu
dowy wspólnej gospodarki. W wyniku działań zgodnych z tymi założeniami 
powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza. Poszerzono wspólny rynek, od 
Madrytu po St. Petersburg wznoszone są dziś niemal identyczne biurowce, ho
tele i supermarkety, rozwijane są międzynarodowe połączenia kolejowe, auto
stradowe i samolotowe, przekraczane są bariery językowe, stopniowo znoszone 
są wizy (choć ostrożnie i wybiórczo), doskonalony jest przepływ informacji, 
tworzy się nowe organizacje o charakterze międzynarodowym. Dzisiaj istnieje 
już Unia Europejska, zrzesza piętnaście państw tak zwanej Europy Zachodniej, 
a w roku 2004 dołączy do niej dziesięć państw tak zwanej Europy Środkowej
1 Wschodniej, w tym również Polska. Proces jednoczenia Europy jest mocno 
zaawansowany. Opracowywana jest wspólna konstytucja, organizowany jest 
wspólny system kształcenia, a w większości krajów piętnastki funkcjonuje już 
wspólny pieniądz. Tworzone są wspólne ośrodki władzy i administracji.

Jana Pawła II cieszą te przejawy jednoczenia się Europy i w adhortacji 
Ecclesia in Europa przytacza on słowa ojców synodalnych: „Obserwujemy
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z radością wzrastające wzajemne otwarcie ludów naszego kontynentu, a także 
pojednanie narodów od dawna zwaśnionych oraz postępujące włączanie w pro
ces zjednoczeniowy krajów Wschodniej Europy. Rozwijanie wzajemnych kon
taktów, współpraca i wymiana na różnych poziomach tworzą krok za krokiem 
nową kulturę, a nawet świadomość europejską [...]. Z satysfakcją odnotowu
jemy fakt, że wszystkie wspomniane procesy dokonują się na drodze demo
kratycznej, w sposób pokojowy i w duchu wolności, który szanuje i docenia 
uprawnione różnice oraz wzbudza i podtrzymuje dążenie do jedności Europy” 
(nr 12). Jan Paweł II jest jednak świadomy tego, że przejawom jednoczenia się 
Europy towarzyszą też różne bóle. W rokowaniach zjednoczeniowych, zarów
no politycznych, jak i gospodarczych, coraz wyraźniej dają znać o sobie jed
nostkowe interesy Francji, Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, a także Czech 
i Polski. Coraz ostrzej zaznaczają się różnice w dziedzinie świadomości społecz
nej, dotyczące rozumienia demokracji, uprawiania polityki czy budowania 
wspólnego rynku gospodarczego. W nowej formie budzą się nacjonalizmy: 
nacjonalizmy wielkich narodów, przybierające postać pewności siebie oraz do
minacji ekonomicznej, politycznej i kulturalnej, a także nacjonalizmy małych 
narodów, przejawiające się w lęku o swoją tożsamość kulturową i suwerenność 
gospodarczą oraz polityczną. Zjawiska te zakłócają radość jednoczenia się Eu
ropy. Powstają pytania: Czy wspaniały „dom Europy”, z takim trudem budo
wany, można nie tylko utrzymać, ale jeszcze wzmocnić, wypełnić go bogatszym, 
piękniejszym i bardziej ludzkim życiem? Na jakich podstawach zjednoczenie 
Europy ma się dokonywać, aby to wszystko osiągnąć?

Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że budowany z takim trudem 
wspólny rynek gospodarczy i obalenie barier politycznych nie gwarantują Eu
ropie zjednoczenia. Obydwa te czynniki mogą łączyć tylko do pewnego stopnia. 
Przychodzi tu na myśl biblijny obraz wieży Babel. Same dobra gospodarcze 
i przebywanie we wspólnej przestrzeni nie wystarczały, aby dokończyć zamie
rzonego dzieła. Budowniczym zabrakło czegoś bardzo istotnego. Przestali się 
wzajemnie rozumieć i nie dokończyli wspaniale zapowiadającej się budowli. 
Rozeszli się, każdy w swoją stronę.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują na to, że gospodarcze i polityczne 
podstawy jednoczenia Europy, budowane z tak wielkim trudem po drugiej 
wojnie światowej, choć bardzo ważne, są niewystarczające. Przykładów na to 
mamy dzisiaj wiele. Niemcy z obydwu stron rozbierali Mur Berliński, uważając 
go za największą przeszkodę polityczną w zjednoczeniu Niemiec, a kiedy prze
stał on istnieć, okazuje się, że podział między Niemcami dawnej Republiki 
Federalnej Niemiec i dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej nadal 
trwa. Jest on trudny do określenia, niewidoczny, ale odczuwalny. Wiodące 
społeczeństwa Europy, chcąc utrzymać swoją pozycję gospodarczą i polityczną, 
wprowadzają osłony zaporowe przed obywatelami i towarami państw Europy 
Środkowej i Wschodniej. Wprawdzie znosi się wizy, wprowadza się swobodę
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handlu i wymianę pieniądza, ale zasady wzajemnej współpracy są tak formu
łowane i takie tworzy się przepisy, aby obywatele byłych krajów socjalistycz
nych ani nie czuli się pewnie w dziedzinie życia politycznego, ani nie byli 
zupełnie swobodni w działalności gospodarczej. Drobnym, ale wymownym 
przykładem tego zjawiska są pertraktacje Niemiec i Polski na temat dobrego 
sąsiedztwa. Zagwarantowały one ludności niemieckiej w Polsce status mniej
szości etnicznej, ale nie dały identycznego statusu ludności polskiej w Niem
czech. Ludność niemiecka w Polsce może więc swobodnie podejmować działal
ność gospodarczą, kulturalną i polityczną -  ma swoich przedstawicieli w pol
skim parlamencie, a jej instytucje kształcenia (szkoły) i kultury (radio, domy 
kultury) są finansowane z budżetu państwa polskiego. Ludność polska w Niem
czech nie ma tego rodzaju praw. Nie ma nawet swoich przedstawicieli w samo
rządach lokalnych, a na swoją działalność kulturalną może wprawdzie otrzy
mać dotacje rządowe, ale przyznanie ich zależy wyłącznie od koniunktury po
litycznej i od dobrej woli urzędników.

Nowa, jednocząca się Europa staje się dziwnym labiryntem praw i przywi
lejów. Niektóre bogate kraje zdołały wyrobić sobie w tym labiryncie bardziej 
przepustowe korytarze, ułatwiające przepływ produktów i usług do krajów 
biednych, a w odwrotnym kierunku przepływ pieniądza i taniej siły roboczej. 
Jednocząca się Europa staje się dziwną niszą ekologiczną, wtłaczającą szkodli
wą dla środowiska i ludzkiego zdrowia produkcję w kraje uboższe. W jedno
czącej się Europie pojawiają się zatem nowe zagrożenia. Staje się ona konty
nentem społecznego i politycznego ryzyka. Scenariusz bałkański, którego Eu
ropa Zachodnia nie mogła -  lub nie chciała -  zmienić albo też który wyreży
serowała, może wystąpić w każdej części Europy. Politycy i dziennikarze za
chodni wmawiają swoim odbiorcom, że niebezpieczeństwo wystąpienia scena
riusza bałkańskiego jest większe w krajach postkomunistycznych, lecz wielu 
można posądzać nawet o to, że czekają na taki bieg wydarzeń i przyczyniają 
się do rozniecania konfliktów narodowych. Istniejące już konflikty etniczne 
w Belgii (Walonowie-Flamandowie), polityczne i religijne w Irlandii Północnej 
(Anglicy-Irlandczycy, katolicy-anglikanie), społeczne w Niemczech (z jednej 
strony między obywatelami dawnej NRD i dawnej RFN, a z drugiej między 
obcokrajowcami a ludnością rodzimą) mogą przejść w bardziej otwartą walkę.

Wiele zatem wskazuje na to, że jednoczenie Europy przede wszystkim na 
podstawach politycznych i gospodarczych jest niepewne, przypomina podmi
nowane pole uprawne, na którym dojrzewające zboże wciąż narażone jest na 
zniszczenie. Niepewność wynika stąd, że podstawy gospodarcze i polityczne 
jednoczenia Europy zawierają w sobie kryterium wartościowania państw, nie
równości i podziały. To właśnie na tych podstawach najbogatsze państwa utwo
rzyły coś w rodzaju jądra Europy i założyły, że w Unię Europejską będą stop
niowo włączane te kraje, które one same uznają za dojrzałe. Od wielu lat są 
więc w niej Grecja, Hiszpania i Irlandia, bo tak zadecydowało owo jądro Euro
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py, ale Czechy, Polska i Słowenia, będąc na podobnym poziomie rozwoju 
gospodarczego, wejdą do Unii Europejskiej dopiero w roku 2004, chociaż 
ubiegają się o to od wielu lat. Totalitaryzm ideologiczny w Europie ustąpił, 
ale pojawiają się nowe formy uzależnień gospodarczych i politycznych, wystąpił 
totalitaryzm cywilizacyjny. Ten, kto jest silniejszy politycznie i gospodarczo, 
dyktuje warunki słabszym, grozi, „niepokornych” lub opornych przywołuje 
do porządku ustalonego przez siebie za pomocą sankcji, najczęściej gospodar
czych.

Zniesienie wiz pomiędzy państwami, wprowadzenie wspólnego prawa, 
wspólnego pieniądza i wielu innych instytucji gospodarczych oraz politycznych 
nie zjednoczy Europy, jeżeli Niemcy nie będą czuli się bezpieczni w Warszawie, 
a Polacy w Berlinie. Wybudowanie najbardziej nowoczesnych linii komunika
cyjnych pomiędzy Paryżem, Berlinem, Warszawą i Moskwą nie zjednoczy kra
jów, jeżeli ich mieszkańcy w pociągach, samolotach, na statkach nie będą z sobą 
przyjaźnie rozmawiali o tym, co jedzą, jak odpoczywają, jak wychowują dzieci, 
jeżeli nie będą wspólnie pracowali, kształcili się i bawili. Międzynarodowe 
instytucje i organizacje, na czele z Konferencją Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie (KBWE), nie doprowadzą do zjednoczenia, jeżeli obywatele posz
czególnych krajów nie będą zgodni w sprawach zasadniczych, jeżeli odmiennie 
będą rozumieli istotę człowieka i życia społecznego, jeżeli będą kierowali się 
zasadniczo odmiennymi wartościami i normami.

Jednoczenie Europy wymaga głębszych podstaw aniżeli te, które tworzą 
porozumienia gospodarcze w sprawie przepływu urządzeń technicznych i inno
wacji organizacyjnych ułatwiających życie (które możemy tu określić mianem 
kultury egzystencjalnej) oraz traktaty i porozumienia polityczne, organizacje 
i spotkania międzynarodowe (które określamy jako kulturę społeczną). Euro
pie potrzebne są głębsze, duchowe podstawy kulturowe. Stanowią one trzecią -  
i najważniejszą -  podstawę zjednoczenia Europy. Mogą one ponownie połą
czyć gospodarkę, politykę i kulturę, których rozdzielenie uczestnicy światowej 
konferencji UNESCO na temat polityki kulturalnej, zorganizowanej w Meksy
ku w roku 1982, i członkowie Rady Europy uznali za jedną z najważniejszych 
przyczyn trudności zjednoczenia Europy.

KULTURA ISTOTNYM CZYNNIKIEM JEDNOCZENIA EUROPY

Obserwując częściowo już zjednoczoną politycznie i gospodarczo Europę, 
a jednocześnie dostrzegając w niej wciąż nowe podziały, Jean Monnet stwier
dził, że gdyby jednoczenie Europy rozpoczynał na nowo, oparłby je na kultu
rze. Pogląd ten upowszechnia się coraz bardziej. Coraz częściej słyszymy: kul
tura jest najbardziej istotnym czynnikiem jednoczenia Europy. Prócz wspólne
go rynku, wspólnych celów i traktatów politycznych Europa potrzebuje współ-
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nego systemu wartości, znaczeń i ich powiązań, który byłby podstawą kształto
wania świadomości społecznej i porozumiewania się Europejczyków, kształto
wania między nimi więzi i poczucia wspólnoty. Aby to osiągnąć, Europejczycy 
muszą powszechnie uznawać określone wartości i normy, bo są one rdzeniem 
kultury i podstawą międzyosobowej komunikacji. Za Stanisławem Ossowskim 
można by je nazwać wartościami zwierzchnimi. Zwierzchnimi, ponieważ apro
bują je ludzie o odmiennych przekonaniach religijnych i światopoglądowych,
o odmiennym pochodzeniu etnicznym i odmiennym statusie społecznym. Jan 
Paweł II nazywa te wartości podstawowymi i ściśle wiąże je z naturą ludzką.

Historia Europy uczy nas, że dotychczasowy, szczególny typ osobowości 
europejskiej wykształcił się na fundamencie wspólnych wartości i norm. Euro
pejczyk różni się świadomością i stylem życia od Chińczyka, Afrykańczyka czy 
Amerykanina, chociaż z tym ostatnim ma o wiele więcej wspólnego niż z po
zostałymi. Biorąc pod uwagę ogromne znaczenie wspólnej kultury i historii 
w kształtowaniu Europy, Jan Paweł II stwierdza w adhortacji Ecclesia in Euro
p a , że „Bardziej niż jako miejsce geograficzne można ją określić jako «pojęcie 
w głównej mierze kulturowe i historyczne*” (nr 108). Także w przeszłości naj
lepiej udawały się te próby jednoczenia Europy, które odwoływały się do 
wspólnych wartości i norm etycznych, do wspólnej kultury. W dzisiejszym pro
cesie jednoczenia Europy nie można tego doświadczenia nie uwzględniać. Dla
tego też Jan Paweł II przypomina: „Należy odnaleźć wspólne i konstruktywne 
wartości, które są podstawą sprawiedliwego i trwałego pokoju”4. Tymczasem, 
jak zauważa Papież w adhortacji Ecclesia in Europa, „Europa, w tym samym 
czasie, gdy umacnia i poszerza swą jedność gospodarczą i polityczną, przeżywa
-  jak się zdaje -  głęboki kryzys wartości” (nr 108) i nie ma wspólnego ich 
systemu. Stwierdzają to także i inni, a ci, którzy mają poczucie odpowiedzial
ności za przyszłość Europy, wkładają wiele wysiłku, aby taki wspólny system 
wartości ukształtować.

Ogólnie można powiedzieć, że wspólnymi wartościami dla dzisiejszej 
Europy są i powinny pozostać: godność ludzka, życie i zdrowie człowieka, 
wartości duchowe, środowisko życia, bezpieczeństwo, rozwój wiedzy na temat 
człowieka, otaczającego go świata i życia społecznego oraz postęp cywiliza
cyjny.

Na tak ogólne sformułowanie systemu wartości z reguły godzą się wszyscy, 
problem jednak tkwi w tym, że wartości te są różnie rozumiane. Tak więc na 
przykład powszechnie akceptowana wartość życia przez jednych rozumiana 
jest jako wartość bezwzględna, a zatem nienaruszalna, przez innych zaś jako

T e n ż e ,  Narody Europy muszą odnaleić wspólne wartości, które są podstawą pokoju (Prze
mówienie podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym, Budapeszt, 17 VIII 1991), 
„L’Osservatore Romano” wyd. poi. 12(1991) nr 9-10, s. 12.
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wartość względna, a zatem, ich zdaniem, w określonych prawnie warunkach 
życie ludzkie może zostać przerwane.

Teza, że kultura jest istotnym czynnikiem w procesie jednoczenia Europy, 
jest dzisiaj powszechnie przyjmowana. Problem jednak jest w tym, jaka ma być 
ta kultura. Światowa Komisja do spraw Kultury i Rozwoju, chcąc ułatwić ko
operację pomiędzy ludźmi reprezentującymi różne interesy i różne kultury, 
a także ułatwić rozwiązywanie konfliktów i ograniczyć ich liczbę, sugeruje 
tworzenie tak zwanej kultury obywatelskiej, wyzwolonej od wpływu religii . 
Stanowisko to przyjmuje wielu myślicieli i polityków zaangażowanych w jedno
czenie dzisiejszej Europy. Uważają oni, że religia bardziej ludzi dzieli, niż łączy. 
Dlatego, ich zdaniem, obecność religii w życiu publicznym należy osłabić, a naj
lepiej całkowicie wyeliminować. Jeżeli religia ma w ogóle być w nim obecna, to 
jako pozostałość po minionych epokach, jako niewiele znaczący element, coś 
w rodzaju zabytkowej budowli czy ładnego ceremoniału.

W takim duchu niektóre środowiska wiodące w procesie jednoczenia Euro
py kształtują ustawodawstwo Unii Europejskiej. Wyraźnie jest to widoczne 
w tworzeniu jej konstytucji. Przodują w tym politycy Francji. Odrzucają do
tychczasowy chrześcijański fundament kultury europejskiej i kulturę przyszłej 
Europy postrzegają jako „wolną” od chrześcijaństwa. Są też jednak i tacy, 
którzy bronią chrześcijańskiego charakteru kultury europejskiej dla przyszłoś
ci. Bardzo mocno wyakcentował to stanowisko przewodniczący Komisji Euro
pejskiej Romano Prodi w czasie wystawy światowej w Hanowerze. W pawilonie 
watykańskim powiedział on, że wartości chrześcijańskie powinny się stać pod
stawą Karty Praw Unii Europejskiej6. Chrześcijańskiego charakteru przyszłej 
Europy broni wielu polityków Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Grecji, Irlandii 
i państw kandydujących do Unii Europejskiej, w tym szczególnie Malty i Polski. 
Jan Paweł II wyraźnie formułuje tezę, że Europa bez chrześcijaństwa zagubi
łaby swoją tożsamość i straciłaby dynamikę wszechstronnego rozwoju.

CHRZEŚCIJAŃSTWO SPOIDŁEM EUROPY 
I CZYNNIKIEM WZBOGACAJĄCYM JEJ KULTURĘ

Jan Paweł II wielokrotnie przypomina, że odchodzenie od chrześcijaństwa 
jest nie tylko zaprzeczeniem dotychczasowego wielowiekowego kształtu Euro
py, ale także podcinaniem jej dalszego harmonijnego rozwoju. Papież podkreś
la, że nowa Europa nie może obyć się bez Jezusa Chrystusa i Jego Dobrej

5 Zob. Our Creative Diversity, Report of the World Commission on Culture and Develop- 
ment, Egoprim UNESCO, Paris 1995, przede wszystkim rozdziały: „A new global ethics”, s. 33-52; 
„A commitment to pluralism”, s. 53-76; „Cultural heritage for development”, s. 175-204.

6 Por. bp E. K a p e l i  ar i ,  Europa 2001 -  nadzieje, doświadczenia, wezwania, „Ethos” 
15(2002) nr 1-2(57-58), s. 71.
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Nowiny, nie może obyć się bez chrześcijaństwa, a byłoby jeszcze gorzej, gdyby 
jej rozwój odbywał się wbrew chrześcijaństwu. „Wiara w Jezusa Chrystusa, 
źródło nadziei, która nie zawodzi -  pisze Papież w adhortacji Ecclesia in Euro
pa  - jest to dar leżący u początków jedności duchowej i kulturowej ludów 
Europy, który dzisiaj i w przyszłości stanowić może zasadniczy wkład w ich 
rozwój i integrację” (nr 18). Jan Paweł II wyjaśnia tę tezę, wskazując na cztery 
funkcje chrześcijaństwa w Europie:

1. Chrześcijaństwo było i nadal jest de facto pierwszą religią uniwersalis- 
tyczną, potrafiącą jednoczyć ludzi i całe, zróżnicowane pod wieloma względami 
społeczności. Właściwość tę bierze ono stąd, że zawiera w sobie uniwersalne 
wartości odpowiadające egzystencjalnym i rozwojowym potrzebom człowieka, 
akceptuje wartości materialne i ukazuje wartości duchowe, których realizacja 
zapewnia jednostkom i społecznościom ciągły rozwój, a także podkreśla waż
ność życia doczesnego i wskazuje na życie przyszłe, a tym samym, poszerzając 
horyzonty ludzkiego życia i nadając mu swoisty dynamizm, stymuluje do ciąg
łego rozwoju ku bardziej idealnej rzeczywistości. Te właśnie cechy sprawiły, że 
w rozpadającym się Imperium Romanum chrześcijańskie wartości i normy po
stępowania szybko stały się czynnikiem jednoczącym ludzi i narody, przejmując 
te funkcje po legionach i prawie rzymskim. Chrześcijaństwo nie weszło do 
Imperium Rzymskiego jako kolejny element jego kultury, jak było to w przy
padku innych kultur, chociażby kultury greckiej, lecz stało się siłą sprawczą 
jedności nowej Europy, Europy wykraczającej daleko poza granice Imperium 
Romanum. Chrześcijaństwo bowiem było zdolne do twórczego dialogu z całą 
grecką tradycją umiłowania prawdy, dobra i piękna, z rzymskim szacunkiem 
dla prawa, z tradycją żydowską, z kulturami: romańską, germańską, słowiań
ską, celtycką, a nawet z tradycją muzułmańską7. Chrześcijaństwo jako czynnik 
kulturotwórczy i harmonizujący elementy różnych kultur i tradycji wytworzyło 
kształt i cechy charakterystyczne kultury europejskiej, które dzisiaj odróżniają 
ją od kultury azjatyckiej czy afrykańskiej. Ukształtowało ono to, co metafo
rycznie nazywamy duszą Europy, tożsamością Europy lub zespołem typowych 
dla niej wartości i norm. W jednoczeniu Europy wartości te są ważniejsze 
aniżeli chytrze formułowane traktaty polityczne i gospodarcze. Wyrażają one 
to, co powstało najszlachetniejsze jako synteza Jerozolimy, Aten, Rzymu i wielu 
stolic Europy.

Tę właśnie rolę chrześcijaństwa w Europie Jan Paweł II wielokrotnie pod
kreśla. W adhortacji Ecclesia in Europa pisze: „Chrześcijaństwo szeroko i do 
głębi przeniknęło Europę. «[...] Wiara chrześcijańska ukształtowała kulturę 
kontynentu i splotła się nierozerwalnie z jego dziejami, do tego stopnia, że

7 Por. J a n  P a w e ł  II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, nr 19; tenże,Jeże//Europa 
chce pozostać sobie wierna, s. 5; por. też: R. Z e n d e r o w s k i ,  Chrześcijaństwo w perspektywie 
integracji europejskiej -  wizja papieska, „Społeczeństwo” 13(2003) nr 3-4, s. 430.
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nie sposób ich zrozumieć bez odniesienia do wydarzeń, jakie dokonały się 
najpierw w wielkiej epoce ewangelizacji, a następnie w kolejnych stuleciach*” 
(nr 24). „Chrześcijaństwo [...] nadało kształt Europie, zaszczepiając w niej pew
ne podstawowe wartości. Także współczesna Europa, która dała światu ideał 
demokracji i prawa człowieka, czerpie swe wartości z dziedzictwa chrześcijań
skiego. Bardziej niż jako miejsce geograficzne można ją określić jako «pojęcie 
w głównej mierze kulturowe i historyczne, które znamionuje rzeczywistość 
zrodzoną jako kontynent również dzięki jednoczącej sile chrześcijaństwa, które 
zdołało zintegrować między sobą różne ludy i kultury, i jest ściśle związane 
z całą kulturą europejską»” (nr 108). Europa tak ściśle związała się z chrześci
jaństwem, że do szesnastego wieku na jej określenie używano nazwy Christia- 
nitas.

2. W przeszłości najbardziej udanymi próbami jednoczenia Europy były te, 
które opierały się na wartościach i normach chrześcijańskich, na wydarzeniach 
związanych z Ewangelią Jezusa Chrystusa. „Chrześcijaństwo -  pisze Jan Pa
weł II w Ecclesia in Europa -  było na naszym kontynencie głównym czynni
kiem jedności ludów i kultur oraz integralnej promocji człowieka i jego praw” 
(nr 108). Biorąc pod uwagę to doświadczenie historyczne, Papież wielokrotnie 
przypomina, że pragnąc osiągnąć jedność, Europa winna także dzisiaj zwrócić 
się do swoich chrześcijańskich korzeni. Konfrontując to stwierdzenie z opcją 
budowania wspólnej Europy na fundamencie „cywilnej kultury”, warto posta
wić sobie pytania: Czy należy budować przyszłość wbrew historii? Czy może 
lepiej byłoby ją tylko korygować i rozwijać? Jan Paweł II uważa, że tylko to 
drugie stanowisko jest właściwe dla przyszłości Europy.

3. Wiele elementów kształtowanej dzisiaj „kultury obywatelskiej”, która 
zdecydowanie odcina się od chrześcijaństwa, jest mocno osadzonych w chrześ
cijaństwie. Bez niego nie byłyby one dotychczas tak jasno sformułowane. Nie
które są tylko nieznacznie zmodyfikowane w treści, inne -  w swojej szacie 
werbalnej, jeszcze innym zaś nadaje się nieco odmienną interpretację. Z róż
nych tradycji kulturowych, ale przede wszystkim z chrześcijaństwa, zdaniem 
Jana Pawła II, wyrasta w Europie „uznanie wartości osoby i jej niezbywalnej 
godności, świętości ludzkiego życia i centralnej roli rodziny, znaczenia oświaty 
i wolności myśli, słowa, religii, jak też ochrona prawna jednostek i grup, umac
nianie solidarności i dobra wspólnego, uznanie godności pracy” (nr 19). Do 
tych wartości należy jeszcze koniecznie dodać: ciekawość poznawczą i dosko
nalenie procesu poznania, wolę przekształcania siebie, społeczeństwa i przyro
dy, idee postępu i rozwoju, kreatywny altruizm, demokrację, obronę mniej
szości społecznych i etnicznych, rozwiązywanie konfliktów bez uciekania się 
do przemocy, sprawiedliwość społeczną w skali państwowej, międzynarodowej 
i światowej czy ochrona środowiska.

4. Jan Paweł II uważa, że chrześcijaństwo jest wciąż żywe. Jak dawniej, tak 
i dzisiaj posiada ono w sobie wystarczająco wiele sił, by współtworzyć nową
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Europę i współkształtować jej kulturę. Aby proces ten mógł prawidłowo prze
biegać, Jan Paweł II domaga się wierności korzeniom i otwartości na nowe 
wyzwania. „Wierność korzeniom -  mówi -  nie oznacza mechanicznego kopio
wania wzorów z przeszłości. Wierność korzeniom jest zawsze twórcza, gotowa 
do pójścia w głąb, otwarta na nowe wyzwania, wrażliwa na znaki czasu. [...] 
Wierność korzeniom oznacza nade wszystko umiejętność budowania organicz
nej więzi między odwiecznymi wartościami, które tyle razy sprawdziły się w his
torii, a wyzwaniami świata współczesnego, między wiarą a kulturą, między 
Ewangelią a życiem”8. To, jak sięgać do tych korzeni i zawarte w nich soki 
włączać w dzisiejsze życie, Jan Paweł II wskazuje w homilii wygłoszonej pod
czas Mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej Jadwigi Królowej, która mi
mo iż żyła w czternastym wieku, może być wzorcem dla współczesnych. Jadwi- 
ga-królowa władzę rozumiała jako służbę, Jadwiga-dyplomatka przyczyniła się 
do utworzenia wspólnoty narodów, Jadwiga-mecenas kultury, przekonana, „że 
droga do dobrobytu państwa, jego suwerenności i uznania w świecie wiedzie 
przez prężne uniwersytety [...], iż wiara [...] potrzebuje kultury i kulturę two
rzy”9, hojnie obdarowała uniwersytet, aby lepiej pełnił swoje funkcje, Jadwiga
-  z urodzenia wyposażona w bogactwa i przywileje -  dostrzegała potrzeby 
ubogich i ich wspomagała. Jan Paweł II zachęca dzisiejszych chrześcijan do 
umiejętnego odczytywania historii, aby uczestnicząc w pełni życia swoich spo
łeczeństw i państw, podjęli wysiłek tworzenia nowych form kultury chrześci
jańskiej, bardziej adekwatnych do warunków życia nowoczesnego społeczeń
stwa, nie rezygnując jednak z niczego, co stanowi o tożsamości chrześcijaństwa. 
Od wszystkich Europejczyków Papież domaga się wierności korzeniom chrześ
cijańskim i uczestnictwa w budowaniu przyszłości. W adhortacji Ecclesia in 
Europa Jan Paweł II cytuje Deklarację końcową Synodu Biskupów z 1991 roku 
poświęconego Europie: „Europa nie powinna dzisiaj tylko odwoływać się do 
swojej chrześcijańskiej przeszłości. Musi także nauczyć się znów kształtować 
swoją przyszłość w spotkaniu z Osobą i orędziem Jezusa Chrystusa” (nr 2).

CECHY PRZYSZŁEJ EUROPY

To, że Jan Paweł II, jak żaden polityk europejski, w pełnieniu misji publicz
nej nie jest wiązany interesami swojego narodu i państwa, to, że swoje zadania 
wobec wszystkich ludzi i społeczności pełni najdłużej, pozwala na pełniejszą

8 J a n  P a w e ł  II, Budujmy Polskę wierną swym korzeniom (Przemówienie pożegnalne na 
lotnisku w Balicach, Kraków, 10 VI 1997), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. nr specjalny 
31 V 1997-10 VI 1997, s. 117.

9 T e n ż e ,  Raduj się, Krakowie, oddając hołd świętej Pani Wawelskiej (Homilia podczas ka
nonizacji bł. Jadwigi Królowej, Kraków, 8 VI 1997), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. nr spe
cjalny 31 V 1997-10 VI 1997, s. 82.
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i bardziej obiektywną ocenę rzeczywistości europejskiej oraz daje mu możli
wość bezinteresownego kreślenia wizji przyszłości Europy. Dostrzegając nega
tywne zjawiska w Europie, Papież nie koncentruje się na nich, a jedynie je 
odnotowuje. Szeroko omawia natomiast drogi kształtowania nowej Europy. 
W adhortacji Ecclesia in Europa wskazuje z jednej strony na wartości i zasady, 
których realizacja może przynieść Europie wspaniały rozwój i doprowadzić do 
odnalezienia przez nią jej prawdziwej tożsamości (por. nr 109), z drugiej zaś na 
wzorce działań, których przestrzeganie pozwoli na utrzymanie pokoju społecz
nego, nieodzownego dla kształtowania nowej kultury, a także na instytucje 
publiczne, które w sposób ciągły i konsekwentny powinny wspierać jednocze
nie i rozwój Europy.

WARTOŚCI

Na szczycie systemu wartości, który Jan Paweł II proponuje przyszłej Euro
pie, stoją wartości religijne i wartość człowieka -  jego życie i rozwój. W adhor
tacji Ecclesia in Europa, mówiąc o wartościach religijnych, Papież wskazuje 
przede wszystkim na Jezusa Chrystusa, który „jest nadzieją każdej osoby ludz
kiej, bo daje życie wieczne” (nr 21) i który „ukazuje prawdziwy sens życia 
człowieka” (tamże). Stanowi też wzór życia dla każdego człowieka. Z kolei 
człowiek jako wartość ukazywany jest poprzez wartość życia i wartość pełnego 
rozwoju. Papież zachwyca się życiem i wyraża najwyższy szacunek dla tych, 
którzy je inicjują -  dla rodziców, szczególnie dla matek, oraz dla tych, którzy 
troszczą się o jego istnienie i rozwój. Jan Paweł II wskazuje na nadużycia wobec 
tej wartości, przede wszystkim odrzucając aborcję i eutanazję, które wprost 
godzą w życie. Ukazuje uwarunkowania tych nadużyć i postuluje działania 
na rzecz życia. „«Wszyscy razem musimy budować nową kulturę życia». Jest 
to wielkie wezwanie -  podkreśla Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Europa -  
do którego należy podejść odpowiedzialnie, z przekonaniem, że «przyszłość 
cywilizacji europejskiej zależy w znacznej mierze od stanowczej obrony i pro
mowania wartości życia, stanowiących rdzeń jej kulturowego dziedzictwa»” (nr 
96). Jan Paweł II wartość życia ściśle wiąże z godnością osoby. To godność, 
która przysługuje każdej osobie ludzkiej, nie pozwala naruszać wartości życia.

Inne wartości, które zdaniem Jana Pawła II powinny rozwijać się w przyszłej 
Europie, to: otwarta postawa wobec drugiego człowieka i solidarność między
ludzka z preferencją na rzecz ubogich, pokój, wspólnotowość życia (przede 
wszystkim w perspektywie rodziny) oraz nadzieja.

Jan Paweł II szczególnie podkreśla wartość nadziei, która, jak Papież zau
waża, osłabła u wielu dzisiejszych Europejczyków i którą wielu z nich zatraciło. 
Jaskrawymi przejawami osłabienia nadziei są takie zjawiska, jak agresja i prze
moc, i szerzenie się kultury śmierci. „Człowiek nie może żyć bez nadziei: jego
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życie straciłoby bez niej wszelkie znaczenie i stałoby się nie do zniesienia” -  
podkreśla Jan Paweł II w numerze 10. adhortacji Ecclesia in Europa. Nadzieja 
jest, jego zdaniem, konieczna do kształtowania nowej Europy. Wezwaniem, 
aby Europa z nadzieją patrzyła w przyszłość, aby odkrywała swoje źródła, 
i odnajdywała siebie, Papież kończy ostatni rozdział adhortacji Ecclesia in 
Europa.

Jan Paweł II jest przekonany, że respektowanie powyższych wartości bę
dzie kształtowało kulturę prawdziwie ludzką, której składowymi będą kultura 
życia, kultura otwartości na drugiego człowieka i kultura solidarności wraz 
z opcją preferencyjną na rzecz ubogich, kultura pokoju, kultura wspólnoty -  
komunii osób (zwłaszcza w małżeństwie i rodzinie), kultura religijna i kultura 
nadziei.

WZORCE DZIAŁANIA

Biorąc pod uwagę fakty, że dzisiejsza Europa jest bardziej zróżnicowana, 
niż miało to miejsce kiedykolwiek wcześniej w historii, że różnice mocno się 
zaznaczające mogą wywoływać wciąż nowe konflikty, że główne procesy za
chodzące w świecie mogą ominąć Europę, Jan Paweł II postuluje, aby wypra
cować nowe wzorce działania:

1. Wzorzec jedności w różnorodności. W adhortacji Ecclesia in Europa 
Papież zdecydowanie podkreśla, aby jednoczenie się Europy „dokonywało 
się z poszanowaniem wszystkich, by docenione były szczególne właściwości 
historyczne i kulturowe, tożsamość narodowa i bogactwo wkładu, jaki mogą 
wnieść nowi członkowie, oraz by w sposób dojrzały realizowane były zasady 
pomocniczości i solidarności” (nr 110).

2. Wzorzec wspólnoty narodów pojednanych. Wypracowanie takiego wzor
ca stało się konieczne szczególnie po ostatnich dwóch wojnach, a nie zapomi
najmy o tym, że i dzisiaj Europę dotykają krwawe konflikty etniczne. W Euro
pie konieczne jest wzajemne przebaczenie i pojednanie między ludźmi, naro
dami i państwami. Przyjęcie wzorca wspólnoty narodów pojednanych może 
ustrzec Europę od tak niedojrzałych inicjatyw, jak na przykład budowa cen
trum wypędzonych w Berlinie. Ten pomysł Eryki Steinbach fałszuje historię 
i wywyższa krzywdy jednego tylko narodu poniesione podczas wojny, i to tego 
narodu, który tę wojnę wywołał, a tym samym zmienia rolę oprawcy w rolę 
ofiary.

3. Wzorzec otwartości na inne kontynenty. „Europa nie może zamykać się 
w sobie. Nie może i nie powinna ignorować reszty świata” -  czytamy w nume
rze 111. adhortacji Ecclesia in Europa. Po pierwsze dlatego, że w przeszłości 
„kształtowała się przez kontakty z zamorskimi ludami, kulturami i cywilizacja
mi” (tamże), po drugie zaś dlatego, że „inne kraje i kontynenty oczekują od niej
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śmiałych inicjatyw, aby można było zapewnić krajom najuboższym środki roz
woju i organizacji społecznej oraz budować świat bardziej sprawiedliwy i bra
terski” (tamże).

4. Wzorzec włączenia się w aktualny proces globalizacji. Specyfiką tego 
wzorca ma być wysoki respekt dla takich wartości, jak: równość, sprawiedli
wość, wolność. Będąc podstawą oceny funkcjonowania życia społecznego i gos
podarczego, zagwarantują one „zaspokojenie podstawowych potrzeb całego 
społeczeństwa” (tamże, nr 112).

Kierując się w działaniu tymi wartościami, Europa zagwarantuje trwały 
pokój poszczególnym narodom i państwom, grupom etnicznym i religijnym 
oraz poszczególnym ludziom i rodzinom. Relacje między jednostkami i społecz
nościami przebiegać będą w duchu wolności i sprawiedliwości, dopełnianej 
solidarnością i miłosierdziem. Europa będzie tworzyła przestrzeń ekumenicz
ną, na której w pokoju, podejmując wspólne dzieło tworzenia, będą żyli ludzie
0 odmiennych poglądach, przekonaniach religijnych i statusach społecznych.

STRUKTURY W SŁUŻBIE LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI EUROPY

Jan Paweł II uważa, że tworzenie nowej Europy jest zadaniem wszystkich 
jej mieszkańców i zależy od ich duchowego nastawienia, ale ważną rolę odgry
wają także różne instytucje. Należą do nich: Organizacja Bezpieczeństwa
1 Współpracy w Europie (OBWE), Europejski Trybunał Praw Człowieka, Par
lament i Rada Ministrów Unii Europejskiej. Zdaniem Papieża instytucje te są 
bardzo potrzebne nowej Europie, ponieważ służą określeniu i ochronie pod
stawowych praw człowieka w jego życiu prywatnym i społecznym, a jednocześ
nie kształtują ustrój Europy. Jan Paweł II przypomina, że ustrój przyszłej Euro
py powinien być oparty „na autentycznych wartościach etycznych i cywilnych” 
(tamże, nr 114). Zachęca też wymienione instytucje, aby zabierały głos w sytuac
jach, gdy „deptane są ludzkie prawa osób, mniejszości i narodów” (tamże, 
nr 115), a szczególnie kiedy naruszane jest prawo do życia od poczęcia aż do 
naturalnej śmierci, kiedy naruszane są prawa rodziny, prawa migrantów do 
kształcenia i do wychowywania dzieci w poszanowaniu wartości moralnych 
i duchowych (por. tamże).

ROLA CHRZEŚCIJAN W KSZTAŁTOWANIU NOWEJ EUROPY

Chrześcijanie muszą włączyć się w kształtowanie nowej Europy. Obowią
zek ten, zdaniem Jana Pawła II, wypływa z natury i posłannictwa Kościoła, 
który tworzą (por. tamże, nr 25). Kościołowi bowiem została ofiarowana w da
rze Ewangelia i płynąca z niej nadzieja. Jego obowiązkiem jest przekazywać ją



Wizjoner Europy 225

dalej „w każdym czasie i pod każdą szerokością geograficzną” (tamże, nr 45). 
Tak jak w przeszłości Kościół bardzo ściśle związał się z Europą, tak i dzisiaj ma 
przepajać całe jej życie wartościami i wydarzeniami ewangelicznymi. Na wzór 
dawnych „ojców Europy”, którzy przemierzając ją wszerz i wzdłuż, kształtowali 
kulturę chrześcijańską, muszą znaleźć się nowi jej ojcowie, którzy potrafiliby 
być „twórcami europejskiego społeczeństwa dnia jutrzejszego, budując je na 
trwałym fundamencie ducha” (tamże, nr 41), którzy potrafiliby ewangelizować 
„rozległe horyzonty polityki, rzeczywistości społecznej, gospodarki, kultury, 
ekologii, życia międzynarodowego, rodziny, oświaty, życia zawodowego, pracy 
i cierpienia” (tamże, nr 41). Do tego zadania wzywa Ojciec Święty duchownych
i świeckich, wspólnoty religijne i rodziny chrześcijańskie. W przepajaniu nowej 
kultury europejskiej wartościami chrześcijańskimi wyznacza szczególną rolę 
młodzieży i kobietom. W przeszłości, podkreśla Papież, kobieta chrystianizo- 
wała Europę „poprzez fizyczne, jak i duchowe macierzyństwo, dzieło wycho
wania, katechezę, rozwijanie wielkich dzieł miłosierdzia, przez życie modlitwy
i kontemplacji, doświadczenia mistyczne oraz pisma bogate w ewangeliczną 
mądrość” (tamże, nr 42). Także dzisiaj, kontynuuje Papież, „istnieją pewne 
wymiary współczesnego społeczeństwa europejskiego, które stanowią wyzwa
nie dla właściwych kobietom zdolności wytrwałego i bezinteresownego otwar
cia na innych, dzielenia się i rodzenia w miłości. Weźmy na przykład rozpow
szechnioną mentalność naukowo-techniczną, która usuwa w cień wymiar afek- 
tywny i funkcję uczuć, brak bezinteresowności, coraz powszechniejszy lęk 
przed dawaniem życia nowym istotom ludzkim, trudność w nawiązywaniu wza
jemnych relacji i w przyjmowaniu kogoś, kto jest odmienny. W tym kontekście 
Kościół oczekuje od kobiet ożywczego wkładu, rodzącego nową falę nadziei” 
(tamże).

Jan Paweł II zachęca do ewangelizowania nowoczesnej kultury i życia spo
łecznego poprzez ewangelizowanie szkół, uniwersytetów, nauki, twórczości 
artystycznej, środków społecznego przekazu (por. tamże, nr 58-63). Uważa 
on, że instytucje te odgrywają w nowoczesnym społeczeństwie wiodącą rolę,
i zachęca, aby Kościół otoczył je swoją szczególną troską. Zachęca też do 
kształtowania w społeczeństwie szacunku dla tajemnicy (por. tamże, nr 70), 
do poszukiwania nowych form świętowania i do wypracowania właściwej kul
tury Dnia Pańskiego, czyli niedzieli (por. tamże, nr 81). Właściwe ukształtowa
nie tych sfer życia sprzyja ewangelizacji i w nich ona się utrwala. Szczególną 
rolę w ewangelizowaniu Europy Jan Paweł II przypisuje służbie ubogim, bez
robotnym i chorym (por. tamże, nr 86-89), a więc tym, których nowoczesne 
społeczeństwo zepchnęło do grup marginalnych, których uznało za ludzi zbęd
nych. Więź z nimi i troska o nich jest trwałym znakiem żywej obecności war
tości religijnych i właściwego rozumienia godności osoby ludzkiej.

Żyjąc we wszystkich państwach Europy i jednocześnie wprowadzając treści 
oraz wydarzenia Ewangelii Jezusa Chrystusa do życia indywidualnego i społecz
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nego, prywatnego i publicznego, chrześcijanie są ważnym czynnikiem łączącym 
Europę i jednocześnie różnicującym ją w sferze kultury, przede wszystkim 
symbolicznej. W każdym kraju chrześcijanie, wyznając tę samą prawdę swojej 
wiary i motywując swoje postępowanie tymi samymi wartościami, czynią to 
jednocześnie podobnie i odmiennie -  odmiennie, bo zgodnie z panującymi 
w ich regionie zwyczajami, w dopasowaniu do lokalnych uwarunkowań natu
ralnych i społecznych. Chrześcijańskie doświadczenie jedności wartości i norm 
w wielości kultur etnicznych może nadal być podstawą jedności Europy w jej 
zróżnicowaniu państwowym.

*

Jan Paweł II nie przyznaje chrześcijanom roli przywódczej ani w jednocze
niu Europy, ani w kształtowaniu jej kultury. Wyznacza im rolę zaczynu w two
rzeniu cywilizacji miłości i życia oraz rolę animatora w tworzeniu lepszej jakości 
życia. Mają oni to czynić, pozostając w głębokiej osobistej więzi z Jezusem 
Chrystusem i z drugim człowiekiem, włączając się w proces tworzenia nowej 
Europy przez przepojone wartościami chrześcijańskimi świadectwo swojego 
życia, przez kreatywność, która ma swoją podstawę we wspólnocie życia mał- 
żeńsko-rodzinnego i we wspólnotach celowych. Są to typowe dla chrześcijan, 
a dzisiaj najbardziej odpowiednie, drogi przemiany poszczególnych ludzi
i struktur społecznych.
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PAPIEŻ JAN PAWEŁ II 
A POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ"

Argumentacja Papieża za zachowaniem własnej tożsamości kulturowej przez 
emigrację i Polonię, chociaż nie jest pozbawiona wątków patriotycznych, ma 
przede wszystkim jednak charakter moralny, personalistyczny i społeczny. Więzy 
uczuciowe z rodziną, kulturą i systemem wartości stanowią nad wyraz ważne 
wyposażenie moralne osoby ludzkiej, pozwalające jednostkom na zachowanie 
poczucia własnej wartości, a tym samym na konstruktywne funkcjonowanie 
w społeczeństwie.

Ludzie pozbawieni własnej tożsamości 
nie są całkowicie wolni1

Michael Novak

Wybór kardynała Karola Wojtyły na Stolicę św. Piotra, którego dwudziesta 
piąta rocznica mija w roku 2003, głęboko poruszył świadomość narodową Po
laków, zarówno tych, którzy żyją w kraju, jak i żyjących w rodzinnych stronach, 
choć poza Polską, na przykład Polaków na Litwie, Łotwie, Białorusi i Ukrainie, 
oraz emigracji polskiej w różnych krajach świata i Polonii. Wpływ, jaki fakt 
wyboru kardynała Wojtyły na papieża oraz będąca jego wynikiem niezwykła 
działalność apostolska papieża Jana Pawła II w świecie wywarły na wszystkie 
wymienione grupy należące do narodu polskiego, nie był niestety dotychczas 
dokładniej badany2.

W poniższym szkicu pragnę zwrócić uwagę na bezprecedensowy, niezwykle 
ważny dla emigracji i Polonii, a jednocześnie mało znany fragment nauczania 
Jana Pawła II, który stanowią jego przemówienia kierowane do polskich spo
łeczności emigracyjnych i polonijnych podczas wizyt apostolskich w różnych 
krajach, gdzie spotykał się także z mieszkającymi tam Polakami, oraz przemó

* Poniższy tekst jest zmienioną wersją artykułu na podobny temat, opublikowanego w czaso
piśmie „AKCENT” 1998, nr 3(73).

1 M. N o v a k, Przebudzenie etnicznej Ameryki, tłum. H. Pawlikowska, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1985, s. 308.

2 Pierwszą próbę zbadania tego wpływu na Polonię podjął Instytut Polonijny KUL w roku 
1981, organizując konferencję naukową na temat: „Wybór i pontyfikat Jana Pawła II a Polonia 
w świecie”. Jej plonem była publikacja pod tym samym tytułem (red. Cz. Bloch i in., Pallottinum, 
Poznań-Warszawa 1988). Kolejną książką na ten sam temat była praca zbiorowa Papież Jan 
Paweł U a emigracja i Polonia 1978-1989, red. R. Dzwonkowski SAC, ks. S. Kowalczyk, 
ks. E. Walewander, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1991.



228 Roman DZWONKOWSKI SAC

wienia wygłaszane w Rzymie do rodaków z emigracji i do reprezentantów 
Polonii.

W latach 1979-2000 Papież spotkał się z Polakami w niemal czterdziestu 
krajach świata (w USA i w Niemczech dwukrotnie) i wygłosił do nich około 
czterdziestu przemówień. Poza tym ponad dwadzieścia przemówień w latach 
osiemdziesiątych skierował do różnych grup reprezentujących Polonię, w tym 
do przedstawicieli Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata. Ogółem jest 
to około siedemdziesięciu bogatych treściowo tekstów. Należy dodać do nich 
kilkanaście przemówień i gawęd skierowanych do młodzieży polonijnej pod
czas spotkań w Rzymie.

Ogromna większość tych przemówień pochodzi z lat osiemdziesiątych3. 
Mają one charakter okolicznościowy i duszpasterski. Zawierają jednak, obok 
treści teologicznych i duszpasterskich, również bogatą problematykę o charak
terze filozoficznym, historycznym i socjologicznym. Spojrzenie Papieża na 
emigrację i Polonię jest bowiem wieloaspektowe i obejmuje cały szereg prob
lemów. W papieskich przemówieniach zarysowany został ideowy program dla 
emigracji i Polonii. Jest on wciąż aktualny i pozostaje niezależny od zmian 
politycznych, które dokonały się w Polsce.

SPOTKANIA PAPIEŻA Z EMIGRACJĄ POLSKĄ,
POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ

W kilkudziesięciu krajach, na wszystkich kontynentach, żyje kilkunastomi- 
lionowa Polonia, czyli kolejne generacje polskich emigrantów, którzy opuścili 
polskie ziemie na przestrzeni ubiegłych stu pięćdziesięciu lat. Wchodzą do niej 
stopniowo najnowsze fale emigracji z Polski do krajów europejskich, Ameryki 
Północnej i Australii. Ponad dwa miliony Polaków żyją w krajach ościennych 
na Wschodzie i w Rosji. Z chwilą rozpoczęcia przez papieża Jana Pawła II 
podróży apostolskich do różnych krajów świata, do programu tych wizyt były 
z reguły włączane spotkania Papieża z Polonią i Polakami. Tylko w nielicznych 
przypadkach nie miały one miejsca z dość delikatnych i skądinąd kontrower
syjnych racji, przedstawianych przez miejscową hierarchię kościelną, z którą 
Papież jako Polak musiał się szczególnie liczyć. I tak w roku 1989 nie doszło do 
spotkania z Polakami w Szwecji, chociaż stanowią oni największą grupę wier

3 W Polsce ukazał się jedynie wybór najważniejszych przemówień Jana Pawła II do przed
stawicieli Polonii, obejmujący lata 1979-1984, opublikowany w przywołanej już książce Wybór
i pontyfikat Jana Pawła II a Polonia w świecie. Zasłużone wydawnictwo emigracyjne VHRITAS
wydało książkę zredagowaną przez niżej podpisanego Papież Jan Paweł II. Przemówienia do
Polonii i Polaków za granicą 1979-1987 (Londyn 1988). Zawiera ona tematyczny układ treści 
przemówień papieskich z lat 1979-1987, a jej celem było ułatwienie korzystania z ich niezwykle 
bogatej treści duszpasterskiej.
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nych pochodzenia emigranckiego w tamtejszym Kościele katolickim. Podobnie 
w roku 1993 nie odbyło się spotkanie Papieża z Polakami na Łotwie, gdzie są 
oni autochtonami i w liczbie siedemdziesięciu tysięcy osób stanowią ponad 
dziesięć procent katolików w tym kraju. Do spotkania takiego doszło natomiast 
we Lwowie podczas podróży Ojca Świętego na Ukrainę w roku 2001, gdzie 
odprawił on Mszę świętą w języku polskim. Niekiedy podczas spotkań z Polonią 
Papież zwracał się także do innych grup słowiańskich obecnych na spotkaniu 
z Polakami. Było tak na przykład w roku 1987 w Detroit, w Stanach Zjedno
czonych, gdzie Ojciec Święty przemówił po ukraińsku do „pobratymczej wspól
noty ukraińskiej”4.

PAPIESKA WIZJA CZŁOWIEKA I KULTURY

Nie sposób zrozumieć przemówień papieskich, o których tu mowa, bez 
zwrócenia uwagi na to, że punktem wyjścia jest w nich chrześcijańska wizja 
człowieka, jego życia osobistego i społecznego. Jest ona podstawową przesłan
ką antropologiczną tych przemówień. Wyraża ją na przykład następujący frag
ment przemówienia do Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata: „Mu
simy widzieć człowieka we wszystkich wymiarach jego człowieczeństwa. Nie 
można ludzkiej istoty redukować do materii i potrzeb tylko materialnych. Nie 
można człowieka i postępu mierzyć wartościami samej ekonomii. Wymiar du
chowy, pełny wymiar duchowy człowieka musi być zarówno w życiu indywi
dualnym, jak i społecznym tak uwzględniony, jak na to zasługuje. Człowiek jest 
sobą przez dojrzałość swego ducha, swego sumienia, swego stosunku do Boga
i bliźnich”5. Na podstawie takiego właśnie rozumienia człowieka, Papież wska
zuje na jego powołanie, prawa i obowiązki oraz na najgłębszy sens jego pracy. 
Sekularyzację ocenia jako zagrożenie człowieka w jego najgłębszej substancji6. 
Chrześcijańskie pojęcie człowieka, wyraźnie formułowane lub implicite zawar
te w wypowiedziach kierowanych do Polonii, nadaje im, gdy chodzi o tezy 
zasadnicze, charakter uniwersalny.

4 Piu sarete consapevoli della vostra cultura cristiana meglio riuscirete a servire la vostra 
Patria attuale (Przemówienie do wspólnoty polskiej, Hamtramck (Detroit), 19 IX 1987), w: In- 
segnamenti di Giovanni Paolo //, 1.10 (1987), cz. 3, Libreria Editrice Vaticana, Citt& del Vaticano 
1988, s. 644 (tłum. fragm. -  R. Dz.).

T e n ż e ,  „Papież jest z Wami wszystkimi bez wyjątku” (Przemówienie do Rady Koordyna
cyjnej Polonii Wolnego Świata, Watykan, 10 XI 1979), w: Wybór i pontyfikat Jana Pawła II 
a Polonia w świecie, s. 48.

6 Por. t e n ż e, Nowe czasy i nowe warunki, ale sprawy i zadania podobne (Przemówienie do 
Polaków zamieszkałych w Szwajcarii, Sion, 17 VI 1984), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 
5(1984) nr 6, s. lOn.
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Druga istotna płaszczyzna, na której Papież stawia problemy dotyczące 
Polonii i Polaków na emigracji, to płaszczyzna kultury w ogóle, a chrześcijań
skiej kultury polskiej w szczególności. Jej pojęcie niekiedy wyjaśnia on nastę
pująco: „Kultura to dzieła literackie, plastyczne, muzyczne, to dzieła history
ków. Ale kultura -  dodaje -  to przede wszystkim człowiek i jaki jest człowiek, 
taki będzie naród”7. Jego zdaniem nie sposób przecenić roli kultury, gdyż -  jak 
powie do Polaków w Moguncji: „Właśnie oparcie o tradycje, o kulturę, która, 
tak jak polska kultura, przesiąknięta jest wartościami religijnymi, sprawi, że 
egoistyczna cywilizacja i egoistyczna technologia pracy nie będą mogły zredu
kować człowieka do roli narzędzia produkcji [...] człowiek świadomy swej toż
samości płynącej z wiary, z chrześcijańskiej kultury, dziedzictwa ojców i dzia
dów, zachowa swą godność, znajdzie poszanowanie u innych i będzie pełno
wartościowym członkiem społeczeństwa, w którym wypadło mu żyć”8. Papież 
często wyjaśnia, że w tej dziedzinie decyduje się nie tylko sprawa duchowej 
tożsamości Polaków na emigracji i Polonii, ale także sprawa wartości jej wkładu 
w życie i kulturę kraju pochodzenia i krajów osiedlenia. W przemówieniu do 
Polaków z krajów Beneluksu czytamy: „Im bardziej będziecie wierni Bogu, 
waszej tożsamości i kulturze, tym owocniejszy będzie wasz wkład nie tylko 
w dobro kraju i narodu, w którym tkwią wasze korzenie, ale także owocniej
i skuteczniej będziecie mogli służyć dobru waszych nowych ojczyzn i spo
łeczeństw, które współtworzycie”9. Do uzasadnienia tezy o potrzebie zachowa
nia i rozwijania wartości własnej kultury i tradycji na emigracji Papież powraca 
w swoich wszystkich ważniejszych przemówieniach. Podczas jednego ze spot
kań z Polonią amerykańską zacytował zdanie polskiego poety Antoniego Sło
nimskiego: „Naród, który pozwala się odciąć od tradycji, schodzi do poziomu 
plemienia”10. Za najważniejszy środek pozwalający emigrantom zachować du
chowe, ludzkie i nadprzyrodzone dobro Papież uważa chrześcijańską kulturę 
wyniesioną z kraju ojczystego.

POTRZEBA INTEGRACJI

Spojrzenie na emigrację, w wyniku której powstała w świecie diaspora 
polska, ma w przemówieniach Jana Pawła II do Polonii wieloraki wymiar.

7 T e n ż e ,  Żywy symbol woli życia i suwerenności (Przemówienie podczas obchodów czter
dziestolecia bitwy pod Monte Cassino, Watykan, 17 V 1984), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 
5(1984) nr 5, s. 17.

8 T e n  ż e, O trwałe pomosty między narodami (Przemówienie podczas spotkania z Polonią, 
Moguncja, 16 X I1980), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 1(1980) nr 12, s. 21.

9 T e n ż e ,  Dziedzictwo i świadectwo (Przemówienie do Polaków zamieszkałych w krajach 
Beneluksu, Bruksela, 19 V 1985), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 6(1985) nr 4-5, s. 17.

10 Piii sarete consapevoli della vostra cultura cristiana, s. 645 (tłum. fragm. -  R. Dz.).
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Papież widzi odzwierciedlające się w niej problemy o charakterze międzyna
rodowym, humanitarnym, prawnym, ekonomicznym, społecznym, religijnym
i kościelnym. Dostrzega wiążące się z nią zagrożenia, ale i szanse. Mówi o jej 
dramatach, o groźbie frustracji, o pojawiających się pokusach i próbach, któ
rych w momencie opuszczenia kraju emigranci nie przewidywali. Stwierdza, że 
jest ona stratą z punktu widzenia dobra własnego narodu: „Każdy człowiek 
posiada w określonych okolicznościach [...] prawo do emigracji -  nie możemy 
równocześnie nie stawiać sobie pytania: dlaczego odchodzi? dlaczego odcho
dzą?”11. Jednocześnie jednak emigracja pozostaje „pewnego rodzaju złem ko
niecznym”12. Ojciec Święty widzi groźne niebezpieczeństwo, jakim jest wyko
rzenienie, to znaczy utrata oparcia w rodzimej kulturze. „Wykorzenienie - 
powie na ten temat -  jest groźną chorobą społeczną. Im bardziej człowiek jest 
świadomy własnej genealogii, duchowej gleby, z której wyrasta, tym dojrzalszy 
jest do podejmowania zadań, jakie mu stawia konkretna sytuacja”13.

Podczas spotkania z Polakami w Nigerii Papież sformułował niejako filo
zofię emigracji. „Tak jak każdy człowiek z osobna żyje dla drugich -  mówił 
w Lagos -  tak i narody żyją wzajemnie dla siebie i emigracja, jeżeli jest właści
wie potraktowana, wedle odpowiednich przesłanek moralności społecznej, po
litycznej i międzynarodowej, jest wyrazem tego wzajemnego świadczenia spo
łeczeństw i narodów wobec siebie”14.

W całym szeregu przemówień Jana Pawła II obecne jest religijne i teolo
giczne spojrzenie na emigraqę. „Emigracja -  czytamy w przemówieniu do 
Polaków w Australii -  przemieszczanie się ludzi na globie, spotkania i nowe 
układy międzyludzkie, są jednym z przejawów przezwyciężania tego grzechu, 
jaki został popełniony przez człowieka w tym wszystkim, czego symbolem po
zostaje biblijna wieża Babel. Świadczy bowiem emigracja także o tym, że nasza 
ziemia, nasz świat, nie jest przede wszystkim terenem «walki o byt», antago
nizmu, nienawiści, wzajemnie zadawanej śmierci, ale jest po prostu ojczyzną 
ludzi. Ojczyzna wskazuje na Ojca”15. Rok później myśli te zostały rozwinięte 
podczas spotkań z Polakami w Argentynie i Chile. „W świetle wiary -  mówił 
papież w Buenos Aires -  trzeba też widzieć waszą obecność tu, w Argentynie,

11 T e n ż e ,  W perspektywie Kongresu Eucharystycznego (Przemówienie podczas wigilijnej
audiencji dla Polaków, Watykan, 23 XII 1986), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 7(1986)
nr 11-12, s. |

12 Tamże.
13 T e n ż e ,  Świadectwo naszej solidarności (Przemówienie do uczestników uroczystości po

święcenia tablicy fundatorów Domu Papieskiego przy Via Cassia w Rzymie, Rzym, 27 VI 1985), 
„L’Osservatore Romano” wyd. poi. 6(1985) nr 6-7, s. 27.

14 T e n ż e ,  Choć z dala od Ojczyzny, służycie jej w Nigerii (Przemówienie podczas spotkania
z Polakami, Lagos, 16 II 1982), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 3(1982) nr 2, s. 13.

15 T e n ż e ,  Odpowiedzialność nosi imię solidarności (Przemówienie podczas spotkania z Po
lakami i przedstawicielami innych narodów, Melbourne, 28 XI 1986), „L’Osservatore Romano” 
wyd. poi. 8(1987) nr 3, s. 26.
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czy w ogóle w Ameryce Południowej. [...] Bóg pozwolił waszym ojcom i wam 
zbudować dom i stworzyć rodzinne ognisko na innym miejscu naszego globu, 
jakże odległym od ojczystej ziemi, ale Jego jest cała Ziemia”16. Podobną myśl 
wyraził tydzień wcześniej w Chile, mówiąc: „Opatrzność Boża sprawiła, że wy, 
którzy wywodzicie się z Polski, macie realizować wasze ludzkie i chrześcijańskie 
powołanie tutaj, w Chile”17. Są to jedynie niektóre z wielu refleksji teologicz
nych dotyczących emigracji.

Wydaje się, że myśl o w pewnym sensie kulturotwórczej roli emigracji 
została obszernie rozwinięta w nauczaniu papieskim właśnie w omawianych 
tu przemówieniach. Mówiąc o roli emigracji dla kultury narodowej, Papież 
kilkakrotnie posługuje się terminem i pojęciem integracji, przeciwstawiając 
je, na przykład w przemówieniu do Polonii amerykańskiej, znanej tam dobrze 
teorii „stapiającego tygla” (ang. melting pot), które to określenie także przy
wołuje. Stwierdza, że nie przyniosła ona spodziewanych rezultatów i -  jak 
dodaje -  „Dzisiaj mówi się o zasadzie etnicznej, o «korzeniach», jako że z tych 
korzeni wyrasta pełna osobowość jednostki, wspólnoty i narodu”18. Wspom
niana teoria służyła niegdyś w tym kraju wyrażeniu programu polityki wobec 
emigrantów, którego celem było stopienie ich własnych wartości i odrębności 
kulturowej dla wytworzenia standardowego i nie wyróżniającego się niczym 
Amerykanina, według wyobrażeń i wzorów anglosaskiej grupy rządzącej.

Przypomnijmy, że przed emigrantami, a następnie przed ich dziećmi i dal
szymi pokoleniami, po osiedleniu się na stałe w jakimś kraju, stają dwie możli
wości. Po przyjęciu nowego obywatelstwa mogą oni włączyć się w życie kraju, 
do którego przybyli, i przyjąć wartości nowej kultury, zyskując prawa i wypeł
niając wszystkie obowiązki obywatelskie, nie zrywając jednak przy tym realnej 
więzi z kulturą ojczystą. Postawa taka określana jest mianem integracji. Poz
wala ona wytworzyć pewien rodzaj syntezy kultur, określanej niekiedy jako 
„trzecia wartość”. Przeciwieństwem tej postawy jest asymilacja, to znaczy taki 
sposób dostosowania się do nowego środowiska, w którym emigrant, z różnych 
przyczyn, wyzbywa się wartości rodzimej kultury aż do jej całkowitej utraty
i niejako „rozpłynięcia się” w nowym społeczeństwie. Asymilaqa jest procesem 
zubażającym zarówno emigranta, jak i jego otoczenie, i jest objawem niezdro
wej sytuacji, w jakiej się on znalazł. Jedynie integracja jest formą adaptacji 
godną człowieka. Taką właśnie drogę wchodzenia przez emigranta w życie 
nowego kraju ukazują wszystkie przemówienia papieskie do Polonii i emigracji 
polskiej w Europie, w Ameryce i w Australii.

16 T e n ż e ,  Życie społeczeństwa nie może się rozwijać kosztem osoby ludzkiej (Przemówienie 
podczas spotkania ze wspólnotą polską, Buenos Aires, 10 IV 1987), „L’Osservatore Romano” 
wyd. poi. 8(1987) nr 6, s. 25.

17 T e n ż e ,  Wielka rodzina Polaków (Przemówienie podczas spotkania z chilijską Polonią, 
Santiago, 3 IV 1987), „L*Osservatore Romano” wyd. pól. 8(1987) nr 6, s. 13.

18 Piu sarete consapevoli della vostra cultura cristiana..., s. 648 (tłum. fragm. -  R. Dz.).
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„Integracja -  mówił Papież w przemówieniu do Polonii francuskiej -  jest na 
pewno ważnym zagadnieniem dla wszystkich i koniecznym. Dziś nikt nie może 
zamykać się we własnym getcie. Musicie służyć krajowi, w którym żyjecie, 
pracować dla niego, kochać go i przyczyniać się do jego rozwoju, rozwijając 
siebie, własne człowieczeństwo, to, co w was jest, to, co was tworzy, bez fał
szowania, bez zacierania tych linii, które sięgają wstecz”19. Podobne stwierdze
nie odnajdujemy w przemówieniu do najnowszej fali emigracji polskiej w Szwaj
carii. Czytamy w nim: „Stoicie przed ważnym problemem wejścia w nowe śro
dowisko, integracji, przy równoczesnym zachowaniu i pogłębianiu własnej toż
samości, tego, co przynosicie w sobie”20. W tym samym roku o tak rozumianej 
integracji i o potrzebie konstruktywnego włączenia się w życie nowego społe
czeństwa mówił Papież w Kanadzie21. Podczas spotkania z Polakami w Austra
lii, w części przemówienia skierowanej do młodzieży, Jan Paweł II bardzo 
mocno podkreślał potrzebę „szczególnej umiejętności, ażeby przeprowadzić 
syntezę tego, co było, z tym, co jest i co ma nastąpić”22. Rok później Papież 
powrócił do tej kwestii w USA, gdzie określenia „integracja” -  jak sam to ujął -  
użył „w podwójnym znaczeniu” . Odnosząc je wówczas do Polonii amerykań
skiej, podkreślił, że chodzi także o wewnętrzną integrację jej samej oraz
o wzrost jej własnej świadomości i dojrzałości w obrębie kraju, który stał się 
jej ojczyzną.

Obok problemu integracji ważnym wątkiem przemówień papieskich jest 
kwestia podwójnej odpowiedzialności Polonii i emigrantów: za własną tożsa
mość duchową i za nową ojczyznę. W Australii Papież powiedział: „Równo
cześnie [...] mam obowiązek i pragnę przypomnieć wam, drodzy Rodacy, pod
wójną odpowiedzialność: odpowiedzialność za to, z czego wyrastacie, za to, 
w czym tkwią wasze korzenie, wasza tożsamość, a także odpowiedzialność za 
to, w co wrastacie, co tworzycie, za waszą nową Ojczyznę”24. Do kwestii tej 
Ojciec Święty powraca w ogromnej większości swoich wystąpień. Wypowiedzi 
tego rodzaju Papież nie kieruje jedynie do Polaków czasowo przebywających 
w innych krajach, na przykład w Zairze, Kenii, Nigerii i Ghanie.

Wzywając emigrantów do twórczego włączania się w życie nowego społe
czeństwa, Papież wielokrotnie wskazuje na potrzebę wartościowania, rozróż
niania i wybierania, przy świadomym oparciu się na chrześcijańskiej kulturze 
wyniesionej z kraju ojczystego. W przemówieniu do najnowszej emigracji z Pol

19 T e n ż e, Tu powstało wiele największych arcydzieł kultury (Przemówienie podczas spotka
nia z Polonią francuską, Paryż, 31 V 1980), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 1(1980) nr 6, s. 10.

20 T e n ż e ,  Nowe czasy i nowe warunki..., s. 11.
21 Por. t e n ż e ,  Chcemy być sobą i żyć życiem własnym (Przemówienie podczas spotkania 

z Polakami, Toronto, 14 IX 1984), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 5(1984) nr 8, s. 14n.
22 T e n ż e ,  Odpowiedzialność nosi imię solidarności, s. 26.
23 Piu sarete consapevoli della vostra cultura crisliana, s. 648 (tłum. fragm. -  R. Dz.).
24 T e n ż e ,  Odpowiedzialność nosi imię solidarności, s. 26.



234 Roman DZWONKOWSKI SAC

ski w Kanadzie Ojciec Święty powiedział: „Umiejcie uszanować także to dobro, 
które jest w was samych i nie zacierajcie tych dróg, które prowadzą do ojczys
tego kraju. Umiejcie też korzystać z bogatego doświadczenia innych. Umiejcie 
włączyć się w sposób twórczy, konstruktywny w życie tego nowego społeczeń
stwa, z którym połączyły się wasze losy”25.

Wypowiedzi tego rodzaju obecne są przede wszystkim w tych przemówie
niach, w których Papież zwraca się do najnowszej emigracji z Polski, do emig
rantów przeżywających pierwszy okres adaptacji do życia w nowym społeczeń
stwie, a więc w Niemczech, w Szwajcarii, w Kanadzie czy w Australii. Do 
wielopokoleniowych już Polonii, na przykład we Francji, w Brazylii i w USA, 
Jan Paweł II mówi natomiast o ich osiągnięciach i dorobku. Wszędzie jednak 
zasadniczym przesłaniem, jakie przekazuje rodakom poza krajem, jest gorący 
apel o zachowanie bogactwa własnej tożsamości, jako podstawowego warunku 
szacunku dla samych siebie, i o twórczy wkład w życie krajów osiedlenia. 
Papież nie mówi o przywiązaniu do powierzchownych tradycji religijnych. „Za
chowanie tożsamości kultury narodu -  powiedział -  to zachowanie jej moral
nych wartości”26.

TROSKA O ZACHOWANIE TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ POLONII

Wezwania do bycia sobą, do zachowania własnego, chrześcijańskiego dzie
dzictwa wyniesionego z kraju ojczystego i do przekazywania go następnym 
pokoleniom stanowią główny temat papieskich przemówień do Polonii. W naj
ważniejszych spośród nich apele te zostały rozwinięte i uzasadnione. Dziedzic
twa narodowego Papież nie traktuje statycznie, jako czegoś, co jest jedynie 
przedmiotem posiadania. Przeciwnie, stwierdzając, że dziedzictwo to jest z pew
nością wielkie, Papież podkreśla konieczność podjęcia trudu jego kontynuacji, 
mówiąc: „Musimy je wciąż na nowo odkrywać, pogłębiać, żyć nim, przekazy
wać je tym, którzy przyjdą po nas”27. Charakterystyczną wypowiedź napoty
kamy w przemówieniu Papieża skierowanym do Polaków w Argentynie. 
„Człowiek, naród -  czytamy w nim -  musi się opierać na doświadczeniach 
dziejowych i czerpać z nich mądrość, siłę, program. Dziesięć wieków naszej 
przeszłości chrześcijańskiej, narodowej i państwowej, dziesięć wieków naszej 
kultury tak bardzo humanistycznej, bo chrześcijańskiej, jest wspólną własnością
i dziedzictwem, wyposażeniem i bogactwem, z którego wciąż na nowo winniś
my czerpać”28. Podobne wezwania powtórzy Papież podczas spotkań z Polaka

25 T e n ż e ,  Chcemy być sobą i żyć życiem własnym, s. 15.
26 T e n ż e ,  Żywy symbol woli życia i suwerenności, s. 17.
27 T e n ż e ,  Dziedzictwo i świadectwo, s. 17.
28 T e n ż e ,  Życie społeczeństwa nie może się rozwijać kosztem osoby ludzkiej, s. 25.
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mi w Austrii, w RFN, we Francji, w Szwajcarii, w USA, w Kanadzie, w Chile, 
w Australii i w Rzymie. Zawsze są one przy tym wyrażone w doskonałej pod 
względem literackim formie.

Papieskie wezwania do zachowania własnej tożsamości kulturowej prze
kazywane są zazwyczaj wraz z ich głębokim uzasadnieniem. Papież wielo
krotnie podkreśla, że troska o zachowanie w sobie dziedzictwa kulturowego 
jest warunkiem respektu dla własnej godności, jak i owocnego wkładu w kul
turę kraju osiedlenia i kraju ojczystego. Podczas spotkania w Rzymie z Radą 
Koordynacyjną Polonii Wolnego Świata w roku 1979 Papież powiedział: „O 
przyszłości nie można myśleć spokojnie, gdy się zapomina o przeszłości. Bez 
niej nie można odnaleźć ani pogłębić swej tożsamości. Myśląc o przyszłości nie 
można odcinać tych korzeni, z których się wyrasta, bo one są kluczem do 
zrozumienia nas samych”29. W przemówieniu do Polaków w Australii Jan 
Paweł II powtórzył po raz kolejny: „Ludzie, którzy pamiętają skąd pochodzą, 
ludzie, którzy cenią swoje tradycje, mogą wnieść wiele w życie każdego kra
ju”30. W następnym roku, podczas spotkania z Polonią amerykańską w De
troit, nawiązując do dyskutowanej w USA „zasady etnicznej” i „powrotu do 
korzeni”, Papież powiedział: „z tych korzeni wyrasta pełna osobowość jed
nostki, wspólnoty czy narodu”31. To ważne uzasadnienie powtarza Jan 
Paweł II w różnej formie we wszystkich swoich przemówieniach skierowanych 
do Polonii.

Argumentacja Papieża za zachowaniem własnej tożsamości kulturowej 
przez emigrację i Polonię, chociaż nie jest pozbawiona wątków patriotycznych, 
ma przede wszystkim jednak charakter moralny, personalistyczny i społeczny. 
Nasuwa skojarzenie z rozważaniami znanego amerykańskiego socjologa i myś
liciela, Michaela Novaka, zawartymi w jego głośnej przed laty książce Przebu
dzenie etnicznej Ameryki. Novak zwraca uwagę na to, że świat przekazywany 
jest ludziom za pośrednictwem języka i konkretnej kultury, a więc przynależ
ności etnicznej. Stąd, jak stwierdza, jej niesłychanie ważna funkcja społeczna. 
Istniejące dzięki tej przynależności więzy uczuciowe z rodziną, kulturą i syste
mem wartości stanowią nad wyraz ważne wyposażenie moralne osoby ludzkiej, 
pozwalające jednostkom na zachowanie poczucia własnej wartości, a tym sa
mym na konstruktywne funkcjonowanie w społeczeństwie. Podobne myśli od
najdujemy w argumentacji Jana Pawła II. W przytaczanym już przemówieniu 
do Polaków w Moguncji Papież przywołuje Deklarację Biskupów Europy 
z 28 września 1980 roku: „Wolność i sprawiedliwość wymagają, aby ludzie
i narody mogły rozwijać swoje odrębności. Każdy naród, każda mniejszość 
etniczna posiada własną tożsamość, własną tradycję i kulturę. Te szczególne

29 T e n ż e ,  „Papież jest z Wami wszystkimi bez wyjątku”, s. 47.
30 T e n ż e ,  Odpowiedzialność nosi imię solidarności, s. 26.
31 Piu sarete consapevoli della vostra cultura cristiana, s. 648 (tłum. fragm. -  R. Dz.).
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wartości mają wielkie znaczenie dla ludzkiego postępu i pokoju”32. Wspom
niany M. Novak kończy swoje rozważania na temat niesłychanie ważnej roli 
kultury etnicznej następującym stwierdzeniem: „Zniszczenie odrębności grup 
to zniszczenie ludzkości”33.

Decydującą rolę w zachowaniu duchowej tożsamości Polonii przypisuje 
Papież rodzinie polskiej. Wielokrotnie wyraża swoje uznanie dla niej za zasługi 
w tej dziedzinie, dostrzega problemy, przed którymi stoją dziś rodziny, i wska
zuje drogi rozwiązywania tych problemów. Streszczenie jego opinii na temat 
roli rodziny w zachowaniu narodowej tożsamości odnajdujemy w wypowiedzi 
skierowanej do Polaków w Wielkiej Brytanii. „Związanie z kulturą polską -  
czytamy w nim -  dokonuje się w domu rodzinnym, życiu religijnym i organiza
cyjnym. Natomiast szkoła, studia, życie zawodowe wiąże z kulturą kraju za
mieszkania. Więź między krajem ojców a krajem zamieszkania dokonuje się 
właśnie na płaszczyźnie kulturowej”34.

Z zagadnieniem roli rodziny na obczyźnie ściśle powiązany jest w przemó
wieniach papieskich problem przekazywania młodemu pokoleniu narodowego 
dziedzictwa kulturowego, co jest warunkiem zachowania własnej tożsamości 
duchowej i twórczego włączenia się w życie krajów osiedlenia. Do kwestii tej 
Papież niestrudzenie powraca w przemówieniach do Polonii francuskiej, bra
zylijskiej i do Polaków w RFN i w Wielkiej Brytanii, a także podczas spotkań 
z Polakami w Szwajcarii, w Kanadzie, w krajach Beneluksu, w Australii, w Chi
le, w Argentynie, w Australii i wielokrotnie w Rzymie, z okazji spotkań z róż
nymi grupami Polonii. Jan Paweł II podkreślił wagę tego problemu podczas 
spotkania w Londynie, mówiąc: „Jednym z najważniejszych zadań jest przeka
zywanie własnej idei następnemu pokoleniu. Emigracja musi [...] być zdolna do 
właściwego wychowania pełnego człowieka. Tylko wówczas młode pokolenie 
będzie zdolne podjąć ideę wolności i prawdy odchodzącego pokolenia”35. Dwa 
lata wcześniej, w przemówieniu do Polonii francuskiej, zwracając się do mło
dzieży, prosił: „Nie ulegajcie kompleksom, nie odcinajcie tego korzenia, z któ
rego wyrastacie. Umiejcie odczytywać to, co jest w was i wokół was. Umiejcie 
czytać, rozróżniać, wybierać”36.

Nietrudno dostrzec, że poprzez swoje przemówienia do Polonii i Polaków 
na emigracji Jan Paweł II pragnie obudzić w emigrantach dumę z historii ich 
kraju ojczystego i z przynależności do tysiącletniej chrześcijańskiej kultury 
polskiej, aby umieli tę kulturę cenić i zachować. Podczas spotkania z Polakami

32 J a n  P a w e ł  jjjjO trwałe pomosty między narodami, s. 20n.
33 N o v a k, dz. cyt., s. 350.
34 J a n  P a w e ł  II, Skąd płynie siła wewnętrzna pobkiej Emigracji (Przemówienie podczas 

spotkania z Polakami na stadionie Crystal Pałace, Londyn, 30 V 1982), „L’Osservatore Romano” 
wyd. poi. 3(1982) nr 5, s. 32.

35 Tamże.
36 T e n ż e ,  Tu powstało wiele największych arcydzieł kultury, s. 10.
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w Londynie Papież powiedział: „Historia, zwłaszcza historia naszej Ojczyzny, 
pełna jest szlachetnych czynów”37. W USA, wymieniając nazwiska sławnych 
rodaków, którzy na trwałe weszli także i do historii Ameryki, zauważył: „Z uza
sadnioną dumą i wdzięcznością możemy mówić o wielkich twórcach naszej 
kultury: pisarzach, poetach, artystach, politykach, religijnych i duchowych 
przywódcach [...], którzy i na tej ziemi wytyczali nowe drogi dla ludzkiego 
ducha”38. Nieco wcześniej w tym samym roku, podczas spotkania z Polakami 
w Argentynie, wielokrotnie wspominał o trudnej przeszłości, której jednak, jak 
powiedział, wstydzić się nie musimy; mówił o tysiącletniej historii Polski, o tak 
charakterystycznym dla niej duchu tolerancji i o walce Polaków „za wolność 
naszą i waszą”. Nawiązał wówczas także do idei związku zawodowego „Soli
darność”, która, jak to wyraził, „przybrała tak bardzo chrześcijański i polski 
kształt i stała się wyzwaniem nie tylko na naszej ziemi, ale dla całego świata”39.

Przyjęta przez Papieża filozofia i teologia emigracji pozwala mu mówić
o posłannictwie i misji polskiego wychodźstwa w świecie. Widzi on ją przede 
wszystkim w perspektywie religijnej, ale również w perspektywie narodowej. 
Jako przykład takiego właśnie postrzegania roli Polaków przebywających na 
obczyźnie wskazuje Wielką Emigrację we Francji: „Wszyscy oni rozumieli swój 
pobyt tu, w Paryżu, jako służbę Ojczyźnie i Narodowi. To było celem ich 
działalności twórczej, politycznej, religijnej i racją bytu”40. Wezwania te, po
wracające w wielu przemówieniach, nie mają partykularnego charakteru, za
sadnicze powołanie emigracji, o którym mówi Papież, ma bowiem wymiar 
uniwersalny. Do Polaków w Szwajcarii powiedział: „Niech wasze wysiłki skie
rowane będą w stronę dobra, wierności wierze, w stronę sprawiedliwości, wol
ności, solidarności, pokoju, wydają owoce dla waszej wspólnoty, dla kraju, 
w którym żyjecie. Niech wydają owoce dla wspólnoty naszego Narodu na 
polskiej ziemi p ip  Więcej jeszcze, niech służą dobru wszystkich ludzi”41. 
W przemówieniu do pielgrzymki polonijnej, mówiąc o konieczności podjęcia 
wysiłku na rzecz ugruntowania prawa Polski do obywatelstwa pośród wszyst
kich narodów Europy i świata, Papież mówił jednocześnie o służbie celom 
„szlachetnego, chrześcijańskiego uniwersalizmu”42. Słowa te powtórzył w tym 
samym roku podczas spotkania z Polonią irlandzką43. Kilka tygodni później do

37 T e n ż e ,  Skąd płynie siła wewnętrzna polskiej emigracji, s. 32.
38 Piu sarete consapevoli della vostra cultura cristiana, s. 650 (tłum. fragm. -  R. Dz.).
39 T e n ż e ,  Życie społeczeństwa nie może się rozwijać kosztem osoby ludzkiej, s. 25.
40 T e  nże ,  Tu powstało wiele największych arcydzieł kultury, s. 9.
41 T e n ż e ,  Nowe czasy i nowe warunki..., s. 11.
42 T e n ż e ,  „Ażebyśmy mogli wszyscy|  gdziekolwiek jesteśmy, dawać świadectwo dojrzałości 

Polski|  (Przemówienie do pielgrzymki polonijnej, Rzym, 17 V 1979), w: Wybór i pontyfikat Jana 
Pawła II a Polonia w świecie, s. 33.

43 Por. t e n ż e ,UPrzynieśliście waszą wiarę z Polski” (Przemówienie do Polonii w Irlandii, 
Dublin, 30 IX 1979), w: Wybór i pontyfikat Jana Pawła II a Polonia w świecie, s. 42.
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Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata Jan Paweł II mówił o rozwijaniu 
dziedzictwa kultury polskiej na emigracji z myślą o tych, którzy, jak się wyraził, 
„przejmą pałeczkę w wielkiej sztafecie historii świata, która jest równocześnie 
historią zbawienia”44.

CHRZEŚCIJAŃSTWO I KOŚCIÓŁ 
A DUCHOWA TOŻSAMOŚĆ POLSKI I POLONII

Temat ten należy do zasadniczych wątków analizowanych tu przemówień. 
Chrześcijaństwo, zwraca uwagę Papież, było nie tylko źródłem kultury polskiej
i jej zaczynem. Kościół bowiem, dzieląc losy narodu, zrósł się ściśle z jego 
bytem i historią. Rola Kościoła ukazana jest w nich na tle dziejów zarówno 
kraju, jak i emigracji. To przez Kościół przede wszystkim, podkreśla Papież,
i przez polską kulturę religijną wynoszoną z kraju ojczystego Polacy w krajach 
swego osiedlenia zachowywali więź z ojczyzną, a także swoją duchową tożsa
mość. Jednocześnie, jako wielka rodzina ludów i narodów, Kościół włączał ich, 
niezależnie od miejsca zamieszkania, do światowej duchowej wspólnoty wiary
i ułatwiał ich integrację w społeczeństwach różnych krajów osiedlenia.

Rozważania na ten temat są dla Papieża okazją do podkreślenia zasług 
emigracyjnego i polonijnego duszpasterstwa oraz instytucji religijnych i pol
skich zgromadzeń zakonnych pracujących na wychodźstwie w zachowaniu 
przez Polaków poza krajem ich duchowej tożsamości, a także we wznoszeniu 
nowych świątyń. O tym i o roli Kościoła mówił Papież do Polaków niemal we 
wszystkich odwiedzanych przez siebie krajach i wielokrotnie do pielgrzymek 
polonijnych przybywających do Rzymu. Osobnym wątkiem podczas spotkań 
Jana Pawła II z wielopokoleniową już Polonią była rola obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej jako symbolu ojczyzny, jednoczącego i skupiającego Polaków 
w kraju i na emigracji.

W przemówieniach Papieża do Polonii amerykańskiej znalazły się wezwa
nia skierowane wprost do duszpasterzy polonijnych w USA. Odnajdujemy 
w nich echo drażliwych niekiedy problemów nękających polonijne duszpaster
stwo, a także konkretne postulaty dotyczące jego działalności. Papież mówi
o potrzebie poszanowania i podtrzymywania polskiego dziedzictwa chrześci
jańskiego jako o jednym z podstawowych założeń działalności duszpasterskiej 
na obczyźnie45.

We wszystkich przemówieniach papieskich do Polonii i emigracji polskiej 
uwaga skupiona jest na kwestii zasadniczej roli Kościoła w jej dziejach. W prze
mówieniach tych nierzadko obecne są wyrazy uznania za wkład emigracji w roz

44 T e n ż e , „Papież jest z Wami wszystkimi bez wyjątku”, s. 49.
45 Por. Piu sarete consapevoli della vostra cultura cristiana, s. 651-653 (tłum. fragm. -  R. Dz.).
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wój Kościoła lokalnego. Z  reguły natomiast są w nich wezwania do aktywnego 
udziału w jego misji. W Kanadzie Jan Paweł II określił duchową pozycję Po
laków w tym kraju jako „«swoisty dar» Kościoła w Polsce dla Kanady, dla 
Kościoła i narodu kanadyjskiego”46. Podobną myśl Papież wypowiedział w Chi
le, nawiązując do działalności, którą prowadził tam Ignacy Domeyko47. Na 
początku pontyfikatu Ojciec Święty dyskretnie nawiązywał w przemówieniach 
do faktu swojego wyboru na Stolicę Piotrową i do wynikających stąd zobowią
zań dla Polonii. Uczynił to na przykład w przemówieniu do Polaków w Meksy
ku, mówiąc: „Nasze miejsce w Kościele [...] dzisiaj zostało w szczególny sposób 
uwydatnione. Ale przez to samo nałożyło na nas jakieś nowe zobowiązanie, 
ażebyśmy postarali się tym bardziej żyć Kościołem, tym bardziej być Kościo
łem, powiedziałbym: tym bardziej uważać Kościół za naszą duchową Ojczyz
nę”4 . W tym względzie Papież stawia Polonii jasne wymagania. „Emigracja -  
powiedział do Polaków w Wielkiej Brytanii -  spełni swoje posłannictwo tym 
skuteczniej, im wyższy będzie jej poziom etyczny, im bardziej Chrystus będzie 
ośrodkiem jej życia i działania”49.

Wizja katolicyzmu, którą odczytujemy z omawianych tu przemówień pa
pieskich, chociaż ukazuje swój polski koloryt, oparta jest na głębokim funda
mencie teologicznym, ma charakter uniwersalny i zawiera -  ujęty w formie 
kaznodziejskiej -  bardzo duży ładunek intelektualny. Cele Polonii postrzegane 
są w niej w perspektywie przynależności emigracji do wspólnoty ogólnoludzkiej
i zgodnie z naturą chrześcijaństwa, które, jak stwierdził Papież w przemówieniu 
skierowanym do jednej z pielgrzymek polonijnych do Rzymu, „dąży do jedno
czenia się ludzi i narodów na zasadzie pełnego poszanowania ich godności, ich 
podmiotowości, ich wolności i praw. Wszyscy bowiem mają wspólnego Ojca”50.

PANORAMA POLONII

Jak już wspomniano, papież Jan Paweł II spotkał się z Polakami i Polonią 
w blisko czterdziestu krajach świata. Teksty wygłaszanych z tych okazji prze
mówień przygotowane zostały w oparciu o dobrą znajomość dawniejszych i naj
nowszych dziejów Polonii i emigracji w poszczególnych krajach. Dla zaintere
sowanych dwuwiekową już z górą historią polskiej emigracji politycznej i za

46 T e n ż e , Chcemy być sobą i żyć własnym życiem, s. 14.
47 Por. te n ż e , Wielka rodzina Polaków, s. 13.
48 T e n ż e , Przemówienie do Polaków w ogrodach Delegatury Apostolskiej w Meksyku, Mek

syk, 2711979, w: tenże, Nauczanie papieskie, t. 2 (1979), cz. 1, red. E. Weron SAC, A. Jaroch SAC, 
Pallottinum, Poznań 1990, s. 69.

49 T e n ż e , Skąd płynie siła wewnętrzna polskiej Emigracji, s. 32.
T e n ż e , „Ażebyśmy mogli wszyscy, gdziekolwiek jesteśmy, dawać świadectwo dojrzałości 

Polski”, s. 33.
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robkowej ta część przemówień papieskich może być wzbogacającą lekturą. Są 
one bowiem syntetycznie ujętą historią osiągnięć emigracji w różnych krajach 
osiedlenia, jak na przykład w USA, w Kanadzie, Francji, Belgii, w Wielkiej 
Brytanii, Niemczech, Brazylii, Austrii, Szwajcarii, Chile, Argentynie, Australii 
czy w Turcji. Z reguły Papież przypomina wybitnych i zasłużonych Polaków 
w tych krajach, stworzone przez emigrantów instytucje polskie oraz ich rolę 
i zasługi dla kultury polskiej. We Francji było to przypomnienie zasług Wielkiej 
Emigracji i stworzonych przez nią arcydzieł kultury polskiej, ale także roli 
licznej polskiej emigracji zarobkowej z okresu międzywojennego. W Wielkiej 
Brytanii, podczas spotkania w Londynie, Papież przypomniał obecnym na 
spotkaniu Polakom: „Znane są powszechnie zasługi waszej Emigracji w dzie
dzinie badań i publikacji dotyczących historii Polski, zwłaszcza jej dziejów 
w ostatnim stuleciu. Jest to ogromny wkład w poznanie prawdziwej przeszłości 
narodu”51. Podsumowaniem wypowiedzi na temat roli emigracji w kulturze 
polskiej mogą być słowa skierowane do przedstawicieli Polonii świata w Rzymie 
27 czerwca 1985 roku: „Nieocenione są -  mówił wówczas Papież -  zasługi 
emigracji w tworzeniu i pomnażaniu naszej kultury w świecie i w dawaniu 
świadectwa o Polsce: jaką była i jaką być powinna”52.

Ważnym wątkiem przemówień, zarówno do „starych” Polonii, jak i czaso
wej emigracji, jest przypomnienie wkładu Polaków zamieszkałych na obczyźnie 
w życie krajów osiedlenia. Przywołując przykład pracy emigrantów polskich 
w USA, Francji, Brazylii i w innych krajach, Papież wskazuje na materialny 
wkład Polaków w gospodarkę tych krajów, a także podkreśla wielki udział Po
laków pracujących w młodych krajach afrykańskich w rozwoju tych państw53. 
W Brazylii przypomniał pomnik siewcy w Kurytybie, symbolizujący wkład 
emigracji polskiej, obok innych narodów, w budowę tego kraju54. Rozważa
jąc losy Polaków na obczyźnie, Papież zwrócił uwagę na szczególnie ważną 
cechę emigraqi. „Charakterystycznym rysem polskiej emigracji było to -  mówił 
w cytowanym już przemówieniu w Rzymie -  że często nabywali prawa do 
nowej ojczyzny poprzez ofiarę i poświęcenie, a nierzadko własną krwią wyle
waną za wolność «waszą», wiążąc z nią zawsze nadzieję na wolność «naszą»”55. 
Szczegółowiej mówił na ten temat z okazji czterdziestolecia bitwy pod Monte

51 T e n ż e , Skąd płynie siła wewnętrzna polskiej Emigracji, s. 32.
T e n ż e , Świadectwo naszej solidarności, s. 27.

53 Por. np. t e n ż e, Przywiozłem tu takie obraz Matki Boskiej Częstochowskiej (Przemówie
nie podczas spotkania z Polonią, Kinszasa, 4 V 1980), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 1(1980) 
nr 5, s. 16; t e n ż e, Choć z dala od Ojczyzny, służycie jej w Nigerii (Przemówienie podczas spotka
nia z Polakami, Lagos, 16 II 1982), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 3(1982) nr 2, s. 13.

54 Por. te n ż e , Dzieje naszej Ojczyzny i narodu splotły się z historią zbawienia (Przemówienie 
podczas spotkania z rodakami, Kurytyba, 5 V II1980), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 1(1980) 
nr 9, s. 10.

55 T e n ż e , Świadectwo naszej solidarności, s. 27.
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Cassino56 i do lotników polskich, którzy bronili Wielkiej Brytanii podczas dru
giej wojny światowej57.

Dzieje emigracji i Polonii w różnych krajach są niejako ilustrowane najwy
bitniejszymi jej postaciami oraz instytucjami i organizacjami polskimi, tworzo
nymi przez emigrantów, od ubiegłego wieku aż do najnowszych, powołanych 
do życia w Rzymie. Są to swego rodzaju lekcje historii, nierzadko mało znanej 
samym emigrantom i Polonii. Na uwagę zasługują obszerne rozważania na 
temat uobecniania, przez wspomniane instytucje, kultury polskiej w zachodnim 
świecie oraz, jak mówi Papież, w dialogu o kulturze i w dialogu kultur58. Prze
mówienia papieskie uświadamiają słuchaczom nie tylko potrzebę zakorzenie
nia w kulturze kraju pochodzenia, ale także w swojej własnej, tak często bogatej 
już historii w kraju osiedlenia.

POLONIA A POLSKA

Na Polaków w kraju, na emigracji i na Polonię Papież patrzy jak na wielką 
wspólnotę wytworzoną przez tysiącletnią historię i kulturę chrześcijańską. 
Wspólnoty tej nie zrywa fakt emigracji lub urodzenia poza krajem. Podczas 
spotkania z Polakami w Chile Jan Paweł II powiedział: „Wspomniałem na 
początku o wielkiej wspólnocie, jaką tworzą Polacy żyjący w kraju i poza jego 
granicami. Tworzyła się ona przez przeszło tysiąc lat w oparciu o Ewangelię 
i Eucharystię”59. Świadomość istnienia tej wspólnoty stanowi podstawę wez
wań do solidarności Polonii z krajem. Wezwania te pochodzą przede wszyst
kim z końca lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, z okresu, gdy Polska nie 
była państwem w pełni suwerennym i wolnym. Papież bardzo wyraźnie, choć 
dyskretnie, nawiązywał wówczas do tego faktu, wyrażając zarazem przeczucie 
nadchodzących przemian politycznych. W wypowiedzi z roku 1979 skierowa
nej do Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata na temat dziedzictwa 
kultury polskiej, wywiezionego niegdyś z ojczystego kraju przez pierwsze po
kolenia emigrantów, Papież stwierdził, że do dziedzictwa tego należy „nawią
zywać, rozwijać je i ubogacać, asymilować i dostosowywać do potrzeb miejsca 
i czasu”60. Jest ono „darem, błogosławieństwem, ale także zadaniem i w ten

56 Por. J a n  P a w e ł II, Żywy symbol woli życia i suwerenności, s. 16n.
57 Por. Papież do Polaków w Rzymie (Przemówienie Jana Pawła II do lotników polskich, 

którzy bronili Wielkiej Brytanii, Watykan, 16 X 1980), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 1(1980) 
nr 10, s. 22n.

co
Por. J a n  P a w e ł II, Niech ten Dom będzie punktem wytyczonym na skrzyżowaniu dróg 

(Przemówienie podczas audiencji dla przybyłych na poświęcenie Domu Polskiego, Watykan,
7 X I1981), „LłOsservatore Romano” wyd. poi. 2(1981) nr 10, s. 1, lin .

59 T e n ż e , Wielka rodzina Polaków, s. 13.
60 T e n ż e , „Papież jest z Wami wszystkimi bez wyjątku”, s. 48.
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sposób nadzieją. Musi [...] żyć i rozwijać się nie tylko tam, na polskiej ziemi, 
ale także i w Was, wśród emigracji. Tu niejednokrotnie znajdzie ono najpo- 
datniejszy grunt nie tylko aby go przechowywać, ale rozwijać i pomnażać”61. 
Odnosząc się ponownie do tej kwestii w tym samym przemówieniu, powie
dział: „Jest jakaś szczególna potrzeba, ażeby to wielkie dziedzictwo polskiego 
ducha, polskiej kultury dzisiaj w szczególny sposób chroniła Polonia światowa 
[...]. Może nigdy tak jak teraz nie trzeba było, i właśnie dlatego teraz potrzeba 
szczególnie, ażebyście w wielkim wysiłku wszystkich Polaków żyjących na 
ziemi ojczystej byli z nimi solidarni. Może nigdy tak jak teraz tego nie od
czuwaliśmy, jako znaku czasu, jako potrzeby czasu. Żebyście byli z nimi so
lidarni”62.

Nawiązujące do sytuacji panującej w kraju w latach siedemdziesiątych, 
stwierdzenie Papieża, że dziedzictwo kultury polskiej może właśnie na emigra
cji znaleźć najpodatniejszy grunt do rozwoju, mogło się niekiedy wydawać 
kontrowersyjne. Aby je właściwie zrozumieć, wystarczy jednak przypomnieć 
bezwzględnie działającą wówczas w Polsce cenzurę. Wolne od wypaczeń, nie
prawdy i skreśleń dokonywanych przez cenzurę polityczną najlepsze prace, 
dotyczące między innymi najnowszej historii Polski, mogły się wówczas ukazy
wać drukiem jedynie na emigracji lub w podziemiu. Ta wypowiedź papieska 
jako jedyna -  szczęśliwie -  straciła na aktualności.

Więź emigracji i Polonii z ojczyzną postrzega Papież także na płaszczyźnie 
moralnych zobowiązań. Mówiąc na przykład do Polaków w Kolumbii o ich 
pracy dla dobra tego kraju, prosił, aby nie zapominali o swojej pierwszej oj
czyźnie i spłacali zaciągnięty wobec niej dług. „Bo wobec Ojczyzny -  wyjaśniał
-  zaciąga się dług, tak samo jak się zaciąga dług wobec rodziny, wobec rodzi
ców. To jest bardzo podobny związek, bardzo podobna zależność i bardzo 
podobny też dług. Więc starajcie się ten dług moralny w stosunku do swojej 
pierwszej Ojczyzny, tej, która dała wam polskość, spłacać również i tutaj, na 
obczyźnie” . Podczas spotkań z młodzieżą polonijną Papież często życzył jej 
zachowania żywego kontaktu z krajem ojczystym, na wzór poprzednich poko
leń, poprzez zaangażowanie się w to, co dzieje się w ojczyźnie, poprzez poczu
cie odpowiedzialności i uczestnictwo. Swego rodzaju realizacją tego postulatu 
była z jego strony dyskretna lub wyraźna obecność ważnej tematyki krajowej 
w przemówieniach kierowanych do Polonii w okresie największych napięć 
politycznych w Polsce. Szczególnie wyraziste było ze strony Papieża nawiązy
wanie do idei solidarności, a także do ethosu związku „Solidarność” po ogło

61 Tamże.
62 Tamże, s. 49n.
63 T e n ż e , Nie zapominajcie o korzeniach, z których wyrastacie (Przemówienie podczas 

spotkania z Polakami, Bogota, 1 V II1986), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 7(1986) nr 7, s. 5.
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szeniu stanu wojennego, na przykład podczas spotkań z rodakami w Kana
dzie64, we Włoszech65, w Belgii66, w Argentynie i w USA68.

Ważną kwestię, dotyczącą ogólnej relacji między Polską a Polonią i odwrot
nie -  między Polonią a Polską, wyraził Papież w krótkiej, streszczającej wiele 
problemów wypowiedzi, zwracając się w Detroit do Polonii amerykańskiej: 
„Pamiętajcie, że Polonia jest ważna dla Polski, tak jak Polska jest ważna dla 
Polonii .

Na przesłanie do Polonii i emigracji polskiej zawarte w przemówieniach 
papieskich warto spojrzeć z punktu widzenia jej zmieniającego się historycz
nego ethosu. W okresie zaborów jego istotę stanowiła idea walki o odzyskanie 
niepodległości przez Polskę, w okresie międzywojennym natomiast zachowa
nie polskości na wychodźstwie. Po drugiej wojnie światowej naczelną ideą 
i wartością emigracji stała się ponownie walka o suwerenność Polski, zrealizo
wana w chwili powstania III Rzeczypospolitej. Powstaje zatem pytanie, jaki ma 
być obecnie ethos wielomilionowej Polonii w świecie. Przemówienia papieskie 
dostarczają niebudzącej wątpliwości odpowiedzi. Podstawowym celem i wartoś
cią emigracji i Polonii jest realizacja chrześcijańskiej wizji człowieka i społeczeń
stwa, w oparciu o wynikającą z niej kulturę. Realizacja tego zadania ma stano
wić wkład polskiej emigracji w dzieło budowy świata opartego na ewangelicz
nych zasadach wolności, sprawiedliwości, współpracy i godności człowieka, 
ukazywanych przez Papieża. Dokonuje się ona również przez zachowanie naj
ważniejszych wartości chrześcijańskiej i polskiej tożsamości, a więc uniwersa
lizmu i etniczności.

*

Lektura przemówień papieskich pozwala zauważyć, że pomimo swego 
przygodnego charakteru tworzą one rozbudowany i uporządkowany system. 
Zawarty w nich został ideowy i moralny program, który Papież przekazuje 
Polonii, program dotyczący zachowania przez nią jej tożsamości. Papież prag
nie pogłębić świadomość emigracji dotyczącą historii kraju pochodzenia oraz 
jej własnych osiągnięć i nowych możliwości. Wskazuje na jej cele i zadania, 
pragnie rozbudzić energię, która uczyni Polonię zdolną do ich realizacji. 
W przemówieniach papieskich zawarte są odniesienia do intelektu, woli i uczuć 
słuchaczy, mające na celu wyzwolenie ich aktywnej postawy. Dwa najgłębsze

64 Por. te n ż e , Chcemy być sobą i żyć życiem własnym, s. 15.
65 Por. te n ż e , Żywy symbol woli życia i suwerenności, s. 17.
66 Por. te n ż e , Dziedzictwo i świadectwo, s. 17.
67 Por. te n ż e , Życie społeczeństwa nie może się rozwijać kosztem osoby ludzkiej, s. 25.
68 Por. Piu sarete consapevoli della vostra cultura cristiana, s. 650 (tłum. fragm. -  R. Dz.).
69 Tamże, s. 651n.
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źródła duchowej siły Jan Paweł II widzi w wierze i miłości Boga i ojczyzny. 
Postawę tę wyraża zdanie Adama Mickiewicza, który w Księgach narodu pol
skiego i pielgrzymstwa polskiego napisał: „A gwiazdą pielgrzymstwa jest wiara 
niebieska, a iglicą magnesową jest miłość Ojczyzny”70. Nigdy dotychczas za
sadnicze problemy i zadania Polonii nie zostały sformułowane w sposób tak 
całościowy, głęboki, optymistyczny, a zarazem literacko piękny.

Brakuje widocznych oznak, że Polonia i emigracja polska stara się naucza
nie papieskie dla swych celów dokumentować, popularyzować i wykorzystać. 
Przeważyła -  w stosunku do osoby Papieża i jego nauczania papieskiego -  
postawa emocjonalna. Wybór kard. Karola Wojtyły na papieża i pontyfikat 
Jana Pawła II pozostają jednak nadal dla Polonii w świecie niezwykłą szansą 
mobilizacji sił duchowych, a tym samym szansą stworzenia trwałych instytucji 
oraz zgromadzenia środków materialnych, mogących służyć realizacji ideowe
go programu, który ukazuje Papież. Jak pisał przed laty jeden z historyków 
polskich, w osobie Papieża z Polski, Papieża, który zdobył sobie tak niezwykłą 
popularność i autorytet w świecie, Polonia otrzymała atut, jakiego nie ma 
żadna inna grupa etniczna.

70 A. M i c k i e w i c z, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, w: tenże, Dzieła. 
Wydanie Narodowe, t. 6, Pisma prozą, cz. 2, oprać. L. Płoszewski, Spółdzielnia Wydawniczo- 
-Oświatowa „Czytelnik”, Kraków 1950, s. 19.
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JAN PAWEŁ II JAKO RZECZNIK 
WARTOŚCI UNIWERSALNYCH*

Karol Wojtyła od samego początku swojej intelektualnej i pastoralnej drogi jest 
przekonany, że nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy „sprawą Boga|  a „sprawą 
człowieka”. Co więcej, w pewnym sensie możemy powiedzieć, że sam Bóg jest 
antropocentryczny, stwarzając człowieka jako swój szczególny obraz, podobne- 
go sobie, a przede wszystkim stając się człowiekiem w osobie Chrystusa. Bóg staje 
się przecież człowiekiem ze względu na człowieka, po to, aby przed każdym 
Z ludzi otworzyć perspektywę zbawienia. Czyż może istnieć bardziej przekonu
jące świadectwo złożone na rzecz ludzkiej wielkości?

Fakt, iż właśnie w dniu dzisiejszym, to jest w dniu dwudziestej piątej rocz
nicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, mogę przemawiać 
w kościele pod wezwaniem błogosławionej Karoliny w Tarnowie, uważam za 
szczególny i niezasłużony przywilej, za który dziękuję Bożej Opatrzności, ale 
również tym, którymi zechciała się ona posłużyć, przede wszystkim Jego Eks
celencji ks. bp. dr. Wiktorowi Skworcowi.

Ćwierć wieku to długi czas. O ile się nie mylę, tegoroczni neoprezbiterzy 
urodzili się w pierwszym roku pontyfikatu Jana Pawła II. Oznacza to, że 
ówczesnego świata -  świata, w którym rozpoczynał się ten pontyfikat -  nie 
znają z własnego doświadczenia, lecz jedynie z opowieści jego świadków i z pod
ręczników historii. Sądzę, że w naszej dzisiejszej refleksji nad pontyfikatem 
„polskiego Papieża” warto zatrzymać się właśnie nad pytaniem o to, jak w ciągu 
tych dwudziestu pięciu lat zmienił się nasz świat, a zwłaszcza nasza ojczyzna, 
i zastanowić się nad tym, jaką rolę odegrał w tych przemianach Jan Paweł II. 
Nie będziemy tu zatem przypominać dat i liczb: liczby ogłoszonych dokumen
tów czy odbytych pielgrzymek, chociaż są one imponujące i wiele mówią o roz
machu obecnego pontyfikatu. Można je jednak łatwo znaleźć w rozlicznych 
rocznicowych publikacjach. Spróbujemy raczej pójść za wskazówką samego 
Jana Pawła II, który w rozmowie z George’em Weiglem, cytowanej przez 
amerykańskiego teologa na zakończenie jego książki Świadek nadziei, powie
dział: „Usiłują zrozumieć mnie od zewnątrz. Ale mnie można zrozumieć tylko
od wewnątrz”1.

* Referat wygłoszony do duchowieństwa diecezji tarnowskiej 16 X 2003.
1 G. W e i g e l ,  Świadek nadziei Biografia papieża Jana Pawła II, tłum. M. Tarnowska i in.,

Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2000, s. 18.
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CZŁOWIEK DROGĄ KOŚCIOŁA

Cóż to znaczy „zrozumieć od wewnątrz”? Sijdzę, że rozumienie takie oz
nacza przede wszystkim próbę uchwycenia -  na ile jest to możliwe dla zew
nętrznego obserwatora -  najgłębszych inspiracji myślenia i działania obecnego 
Papieża. Kiedy zaś pytamy o te inspiracje, to nasza myśl biegnie ku pierwszej 
encyklice Jana Pawła II, encyklice zatytułowanej Redemptor hominis, w której 
znajdujemy swego rodzaju program całego tego pontyfikatu. Chciałbym tu 
przypomnieć tylko jeden z wątków tego programu, wątek na tyle istotny, że 
w moim przekonaniu przynajmniej w pewnym stopniu pozwala on nam zrozu
mieć właśnie od wewnątrz pontyfikat Jana Pawła II.

W encyklice Redemptor hominis Jan Paweł II napisał zdanie niezwykle 
brzemienne w treść: „Człowiek [...] jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła” 
(nr 14). W czasie swojej pierwszej pielgrzymki do Polski w roku 1979, w sytuacji, 
gdy próbowano wykluczyć Chrystusa z dziejów naszego narodu, Jan Paweł II 
podkreślał, że nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa. W homilii wy
głoszonej na placu Zwycięstwa w Warszawie Papież powiedział: „Chrystusa nie 
można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi”2. Słowa 
te warto przypomnieć dzisiaj, w momencie, gdy jednocząca się Europa przy
gotowuje swoją przyszłą konstytucję.

„Człowiek jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła”. Znamy dobrze te 
słowa Jana Pawła II, przyzwyczailiśmy się do nich i chociaż w mniejszym lub 
większym stopniu uczyniliśmy je naszą własnością, musimy pamiętać, że w mo
mencie, gdy zostały one wypowiedziane, dla wielu czytelników encykliki Jana 
Pawła II były one zaskakujące. Słowa te stanowią bowiem deklarację swego 
rodzaju antropocentryzmu, tak charakterystycznego dla czasów nowożytnych 
postawienia człowieka na pierwszym miejscu, uznania „sprawy człowieka” za 
sprawę pierwszą i zasadniczą. Nowożytny antropocentryzm przeciwstawiał się 
teocentryzmowi wieków średnich, kiedy to na pierwszym miejscu stawiano 
„sprawę Boga”. Wielu związanych z chrześcijaństwem myślicieli, filozofów 
i teologów, w nowożytnym zwrocie ku człowiekowi widziało początek kryzysu 
europejskiej kultury, w której -  począwszy od Oświecenia -  coraz częściej 
twierdzono, że ze względu na „sprawę człowieka”, w imię obrony jego wiel
kości, należy przestać zajmować się „sprawą Boga” (deizm), a nawet zaprze
czyć jego istnieniu (ateizm). Być może najdobitniej tę wizję rzeczywistości 
wyraził swego czasu Jean-Paul Sartre, który twierdził, że jeżeli człowiek ma 
być wolny, to Bóg nie może istnieć. Bóg nie może istnieć, gdyż sam fakt Jego 
istnienia ogranicza wolność człowieka przez to, że to Bóg, a nie człowiek,

2 J a n  P a w e ł  II, Nie można usunąć Chrystusa z historii człowieka (Homilia podczas 
Mszy św. na placu Zwycięstwa, Warszawa, 2 VI 1979), w: tenże, Nauczanie papieskie, t. 2 (1979), 
cz. 1, red. E. Weron SAC, A. Jaroch SAC, Pallottinum, Poznań 1990, s. 600.
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nadaje pierwotną formę światu, ponieważ to On, a nie człowiek, jest jego 
Stwórcą. Według Sartre’a człowiek nie może być wolny, gdyż musi uznać praw
dę, której istnienie nie zależy od niego. Czy może być coś dalszego od chrześ
cijańskiej wizji rzeczywistości, w której -  by przypomnieć słowa Chrystusa -  to 
właśnie uznanie niezależnej od decyli człowieka prawdy wyzwala?

Antropocentryzm Jana Pawła II nie mógł zatem nie zaskakiwać. Karol 
Wojtyła od samego początku swojej intelektualnej i pastoralnej drogi jest jed
nak przekonany, że nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy „sprawą Boga” 
a „sprawą człowieka”. Co więcej, w pewnym sensie możemy powiedzieć, że 
sam Bóg jest antropocentryczny, stwarzając człowieka jako swój szczególny 
obraz, podobnego sobie, a przede wszystkim, stając się człowiekiem w osobie 
Chrystusa. Bóg staje się przecież człowiekiem ze względu na człowieka, po to, 
aby przed każdym z ludzi otworzyć perspektywę zbawienia. Czyż może istnieć 
bardziej przekonujące świadectwo złożone na rzecz ludzkiej wielkości? Jak 
pisze Jan Paweł II: „Chrystus objawił człowiekowi człowieka, objawiając mu 
Boga, objawiając mu Ojca”3. Chrystus objawia zatem człowiekowi jego god
ność, która mierzona jest czynem Boga w stosunku do człowieka, czynem, 
którym jest sam Chrystus. Czyn ten odsłania z jednej strony to, kim jest Bóg 
jako wspólnota trzech Bożych Osób, a z drugiej mówi o tym, kim jest osoba 
ludzka stworzona na obraz i podobieństwo tej wspólnoty. Czyn objawia osobę, 
która jest jego autorem -  tę heurystyczną zasadę zastosował K. Wojtyła w swo
im głównym filozoficznym dziele, zatytułowanym właśnie tak: Osoba i czyn4. 
Zasadę tę odnajdujemy również w jego teologii: Chrystus to czyn Boga w sto
sunku do człowieka -  Redemptor hominis. To Chrystus objawia nam, że dla 
Boga „sprawa człowieka” jest Jego „sprawą”. Zanim człowiek stał się drogą 
Kościoła, w Chrystusie stał się drogą samego Boga.

Jeśli zatem człowiek stanął w centrum uwagi i działania samego Boga, to 
nie może on nie być „pierwszą i podstawową drogą Kościoła”. Ta antropocen- 
tryczna deklaracja Jana Pawła II podąża drogą, którą jako pierwszy przeszedł 
Chrystus, objawiając człowiekowi jego niezwykłą godność. W swoim niestru
dzonym pielgrzymowaniu Papież przypomina nam o naszej wielkości i mobili
zuje nas do życia na jej miarę. Oczywiście, antropocentryzm Jana Pawła II 
zasadniczo różni się od antropocentryzmu tych myślicieli, według których czło
wiek może ocalić swoją wielkość jedynie za cenę wykluczenia Boga z horyzontu 
swego życia. Tak sądzili niektórzy z filozofów doby Oświecenia, a także wielu 
ich późniejszych następców -  od Marksa po Sartre’a, od Nietzschego po współ
czesnych postmodemistów. Trzeba jednak pamiętać o tym, że Papież nie od

3 T e n ż e ,  Protest błogosławionego o. Rafała (Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej 
o. Rafała Chylińskiego, Warszawa, 9 V I 1991), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. nr specjalny 
1-9 V I1991, s. 114.

4 Zob. K. W o j t y ł a, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Wydawnictwo TN KUL, 
Lublin 2000.
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rzuca tout court nowożytnego sposobu myślenia ani nowożytności jako takiej, 
lecz stara się odnaleźć w niej te elementy, w których może się ona otwierać na 
Dobrą Nowinę. W tym swoim wysiłku poszukiwania ziaren prawdy (łac. semi- 
na verbi) również w tych nurtach myśli, które na pierwszy rzut oka wydają się 
dalekie od chrześcijaństwa, czy wręcz mu wrogie, Jan Paweł II czyni zadość 
tytułowi, który od dawna związany jest z urzędem papieskim. Papież określany 
jest przecież mianem Pontifex, a zgodnie z etymologią pontifex to ktoś, kto 
buduje mosty, ten, kto stara się szukać raczej tego, co łączy, niż tego, co dzieli. 
Sądzę, że to właśnie sprawia, iż Jan Paweł II bywa niezrozumiany zarówno 
przez tradycjonalistów, którzy oskarżają go o uleganie naciskowi ducha czasu
i o przejmowanie idei właściwych czasom nowożytnym (od demokracji po 
ekumenizm), jak i przez progresistów, którzy twierdzą, że w swoim otwarciu 
na nowoczesny świat Papież nie jest do końca konsekwentny (choćby z tego 
powodu, że nie godzi się na zmiany w moralnym nauczaniu Kościoła czy też na 
jego całkowitą demokratyzację). Tymczasem w swoim sposobie myślenia Jan 
Paweł II wykracza poza przeciwstawienie tradycjonalizm-progresizm, która nie 
jest według niego odpowiednim narzędziem interpretacji rzeczywistości Koś
cioła. Ta postawa Papieża jest konsekwencją głębokiego przeżycia i przemyśle
nia Soboru Watykańskiego II, którego nauczanie współtworzył, a następnie 
niestrudzenie wcielał i nadal wciela w życie.

„Człowiek [...] jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła”. Z tego to po
wodu Jan Paweł II nieustannie podąża drogami człowieka, stara się -  na ile to 
możliwe -  spotkać go tam, gdzie na co dzień żyje, przemówić do niego w jego 
własnym języku. Joaąurn Navarro-Valls, dyrektor Biura Prasowego Stolicy 
Apostolskiej, w czasie swojej wizyty w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
opowiadał między innymi o rozmowie Jana Pawła II z pewnych chłopcem, 
który w czasie wizyty Papieża w jednej z rzymskich parafii, zapytał go: „Ojcze 
Święty, dlaczego ciągle jeździsz po świecie?”5. Na pytanie to Ojciec Święty 
odpowiedział: „Niecały świat jest tutaj”6. Dialog ten ma głęboki sens historio
zoficzny. Rzeczywiście, jak dalej zauważył Joaąuin Navarro-Valls, czym innym 
jest mówić o wyzwoleniu we Włoszech w roku 1979, a czym innym jest mówić
o wyzwoleniu w tym samym roku w Meksyku, inną wymowę ma przypomina
nie o konieczności przestrzegania praw człowieka w Rzymie, a zupełnie inną 
powiedzenie o tym samym w Warszawie.

Prawda -  jedna i niezmienna -  ma także swój wymiar dziejowy, ponieważ 
człowiek żyje w dziejach, a prawda może przekształcać dzieje tylko wówczas, 
gdy zostanie przez człowieka przyjęta jako miara jego życia i działania. Innymi

5 J. N a v a r r o - V a l l s ,  Z  Papieżem-Pielgrzymem na drogach świata, tłum. J. Merecki SDS, 
w: Świadkowie Świadka, red. ks. A. M. Wierzbicki, C. Ritter, J. Merecki SDS, Towarzystwo 
Naukowe KUL, Lublin 2003, s. 88.

6 Tamże.
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słowy, prawda kształtuje człowieka i jego dzieje wówczas, gdy staje się jego 
prawdą. W ostatnich kilku wiekach niejednokrotnie twierdzono, że prawda, 
a mówiąc ogólniej wartości duchowe, nie ma nic wspólnego z dziejami, które 
miałyby być domeną czystej siły („Non veritas, sed auctoritas facit legem”7 -  
pisał angielski filozof Thomas Hobbes, Stalin zaś pytał: „A ile armat ma pa
pież?”) czy też wyłącznie miejscem zmagania się interesów materialnych i żądzy 
władzy (przykładem takiej wizji dziejów może być choćby marksistowski ma
terializm historyczny, ale też niektóre -  podkreślmy: niektóre, nie wszystkie -  
teoretyczne uzasadnienia liberalizmu). Oczywiście, nie da się zaprzeczyć, że 
ludzkie interesy materialne odgrywają ważną rolę w dziejach. Z drugiej strony 
trzeba jednak pamiętać, że dzieje mają również swoją formę, a formę tę nadają 
im wartości, dla których ludzie są gotowi poświęcić swoje materialne interesy, 
a nawet w imię ich obrony oddać własne życie. Człowiek pragnie zaspokoić 
swoje materialne potrzeby, ale jednocześnie pragnie również życia w prawdzie
1 wolności. Być może niektórzy z nas przypominają sobie plakat, który w cza
sach „pierwszej Solidarności” pojawił się na ulicach polskich miast. Na plakacie 
tym „solidarnościowymi” literami napisane było: „Aby Polska była Polską,
2 + 2 musi być zawsze cztery”. Tę samą myśl wyrażał Vaclav Havel w swojej 
książce Siła bezsilnych8, w której jako metodę walki z totalitarnym reżimem 
proponował życie w prawdzie.

Czy prawda jako „siła bezsilnych” może być skuteczna w dziejach? Czy 
w dziejach nie zwycięża ten, kto jest po prostu fizycznie silniejszy lub też 
bardziej przebiegły? W ciągu ostatnich dziesięcioleci to właśnie Jan Paweł II 
przypomniał nam o dziej o twórczej mocy prawdy. Jego przesłanie o godności 
człowieka i o jego prawach zmieniło oblicze świata. Dobrze jest przypomnieć 
sobie o tym dzisiaj, kiedy pośród zmagania o nasz codzienny chleb, zapomina
my nieraz o tych wielkich rzeczach, które za sprawą Boga i współpracujących 
z jego łaską ludzi dokonały się w dziejach za naszego życia.

ORĘDZIE, KTÓRE ZMIENIŁO ŚWIAT

Możemy zasadnie powiedzieć, że żyjemy dzisiaj w nowych czasach. Jak 
wspomnieliśmy na początku, dzisiejsi młodzi ludzie mieliby zapewne trudności 
z wyobrażeniem sobie tego, jak wyglądał świat przed dwudziestu pięcioma laty. 
Pamiętamy, że ówczesny świat podzielony był na dwa wrogie sobie obozy. 
Wkroczyły one na drogę wyścigu zbrojeń, który mógł się zakończyć wybuchem 
wojny atomowej i zniszczeniem znacznej części ludzkości.

7 Lewiatan, rozdz. XXVI.
8 Zob. V. H a v e 1, Sita bezsilnych, w: tenże, Thriller i inne eseje, Niezależna Oficyna Wydaw 

nicza NOWA, Warszawa 1988.
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W naszej ojczyźnie okres poprzedni był czasem walki o odzyskanie utraco
nej wolności. Chcieliśmy zrzucić z siebie narzucone nam, podobnie jak innym 
krajom tak zwanego bloku wschodniego, jarzmo i poczuć, że jesteśmy wreszcie 
panami we własnym kraju. Wolność jako upragniony ideał różni się jednak od 
wolności urzeczywistnianej w konkretnym życiu. Jest pewną dziejową prawid
łowością, że po okresie walki o możliwość realizacji ideału przychodzi rozcza
rowanie spowodowane powolnością jego realizacji, a często również nieudol
nością i błędami tych, którzy podjęli się tego zadania. Przychodzi również 
rozczarowanie spowodowane trudnościami odnalezienia się w nowej, niezna
nej dotąd rzeczywistości, w której margines ludzkiej wolności został znacznie 
poszerzony. Może się wówczas pojawić pokusa odrzucenia wartości, o które się 
walczyło, pogodzenia się z inercją tego, co faktyczne, poszukiwania wygodnego 
miejsca dla siebie i odmowy zainteresowania losami innych. Ludzie, którzy 
w pewnym momencie swoich osobistych dziejów wznieśli się na szczyty boha
terstwa, stają się na powrót zwykłymi śmiertelnikami, patrzącymi niejednokrot
nie z nostalgią na czasy, w których ich życie toczyło się w pewnych ustalonych 
z góry, a więc przewidywalnych ramach małej stabilizacji.

Nie należy się tym gorszyć. Potrzeba nam raczej odnowienia w sobie 
wspomnienia spotkania z tym, kto wzbudził w nas pragnienie urzeczywistnienia 
ideału i dał nam nadzieję, że walka o jego realizację może być walką zwycięską. 
W przypadku naszej polskiej drogi do wolności było to bez wątpienia spotkanie 
z Janem Pawłem II -  najpierw w czasie jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny 
w roku 1979, a następnie w czasie kolejnych dwu pielgrzymek, które miały 
miejsce przed rokiem 1989.

Wciąż mam w żywej pamięci tę pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do 
ojczyzny i entuzjastyczne przyjęcie, z jakim się wówczas spotkał. Mówił języ
kiem, który całkowicie różnił się od powszechnie wówczas obowiązującego 
języka publicznego. Rozumieliśmy go doskonale. Jego przemówienie na placu 
Zwycięstwa, w którym mówił, że człowieka nie można zrozumieć do końca bez 
Chrystusa, wydawało się trafiać w najgłębsze odczucia i przekonania jego słu
chaczy. Przerywały je burzliwe oklaski. Rozumieliśmy go bardzo dobrze, gdy 
mówił, że Chrystusa nie da się wykluczyć z dziejów naszego narodu, gdyż 
doświadczaliśmy wówczas próby takiego systematycznego wykluczania Chrys
tusa zarówno z historii Polski, jak i z ówczesnego życia publicznego. I modliliś
my się razem z nim, gdy prosił Boga, by zstąpił Jego Duch i odnowił oblicze tej

•  ____«9ziemi.
Niewielu z nas spodziewało się, że modlitwa ta zostanie wysłuchana tak 

szybko. Bo przecież, chociaż nie brakowało ludzi otwarcie walczących z komu
nistycznym reżimem, to mało kto przypuszczał, iż możliwe jest, że upadnie on 
w tak krótkim czasie i to bez rozlewu krwi. Nie brakowało naukowych opra

9 Por. J a n  P a w e ł  II, Nie można usunąć Chrystusa z historii człowieka, s. 601.
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cowań (i to nie tylko na Wschodzie) na temat tego, jak przejść od gospodarki 
kapitalistycznej do socjalistycznej, prawie nikt nie zastanawiał się natomiast 
nad tym, jak mogłaby wyglądać transformacja idąca w kierunku odwrotnym. 
Mało kto wierzył chyba również w to, że zwycięstwo można odnieść w sposób 
zupełnie odmienny od logiki dziejów nowożytnych -  nie w wyniku krwawej 
walki zmierzającej do całkowitego wyniszczenia przeciwnika, lecz poprzez od
ważne świadectwo dawane prawdzie o nienaruszalnej godności człowieka i jego
niezbywalnych prawach.

W czasie długiej zimy stanu wojennego Jan Paweł II w dwu kolejnych 
pielgrzymkach do Polski umacniał nas na tej drodze, przypominając, że ucie
kanie się do przemocy niszczy fizycznie jej ofiarę, ale moralnie niszczy również 
jej sprawcę, przez co stawia pod znakiem zapytania możliwość stworzenia 
w przyszłości nowego, bardziej sprawiedliwego, lepszego społeczeństwa. No
wego, lepszego świata nie zbuduje bowiem ktoś, kto w trakcie walki o niego 
sam stał się moralnie zły za sprawą czynów, których się dopuścił. (Była to 
dokładna odwrotność metody walki o nowy świat, którą propagował komu
nizm. Lenin twierdził, że w imię rewolucji wszystko wolno -  wzniosły ideał 
miałby równoważyć wszelkie popełnione zło). Tymczasem Ojciec Święty sło
wami św. Pawła: „Zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21), zachęcał nas wówczas do 
wytrwania w walce o wolność.

Oczywiście nie można było mieć żadnej pewności, że ta ewangeliczna stra
tegia walki o wolność przyniesie polityczne zwycięstwo. Wielu uznałoby ją 
nawet za naiwną. A jednak okazało się, że to Jan Paweł II miał rację. Historia 
ogromnego ruchu społecznego, który nie przypadkiem określił siebie jednym 
z kluczowych pojęć społecznego nauczania Kościoła, to jest słow em „solidar
ność”, pokazała, że ludzkie dzieje nie są poddane wyłącznie zasadzie nagiej siły 
i że przemoc musi czasami ustąpić przed moralną siłą tych, którzy -  jak się 
zdawało -  nie dysponują żadną siłą i są z góry skazani na przegraną.

Nic z tego, co stało się naszym udziałem w latach osiemdziesiątych, nie 
byłoby możliwe bez kolejnych spotkań z Janem Pawłem II, bez wiary w możli
wość realizacji wizji społeczeństwa, którą roztaczał on przed nami w czasie 
swoich pielgrzymek. Oczywiście, prędzej czy później komunizm i tak zawaliłby 
się pod naporem tkwiącego w nim immanentnego błędu10. Nie wiadomo jed
nak, czy gruzy walącego się systemu nie pochłonęłyby dużo większej liczby 
ofiar, niż stało się to w rzeczywistości, gdyby pierwszy kamień toczącej się 
lawiny nie został rzucony właśnie przez Jana Pawła II w czasie jego pierwszej 
pielgrzymki do Polski.

Historia pierwszej dekady po odzyskaniu wolności pokazała nam dobitnie, 
że w dziejach narodów nie ma zwycięstw ostatecznych i że każde pokolenie,

10 Por. t e n ż e ,  Przekroczyć próg nadziei, Instytut Jana Pawła II KUL-Redakcja Wydaw
nictw KUL, Lublin 1999, s. 113.
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a nawet jedno pokolenie w różnych okresach, musi na nowo stawiać sobie 
pytania o sprawy podstawowe i na nowo podejmować decyzje dotyczące war
tości fundamentalnych. Nie jest wcale przesądzone, że w obliczu nowych wy
zwań ludzie dochowają wierności wartościom, o które kiedyś walczyli. W pew
nym sensie w tej nowej sytuacji zadanie to staje się nawet trudniejsze. Nie 
należy się zatem dziwić temu, że w czasie czwartej pielgrzymki do naszego 
kraju, a pierwszej pielgrzymki do wolnej Polski, Jan Paweł II budował swoje 
przemówienia wokół Dekalogu, który jest podstawową zasadą ładu wolności. 
Niektórzy mieli mu to wówczas za złe, ale on chciał nam tylko przypomnieć
0 tym, że ludzka droga do wolności nie kończy się na odzyskaniu wolności 
politycznej, będącej wolnością zewnętrzną. Wolność sama w sobie jest czystą 
możliwością działania, której człowiek może używać różnie -  również w taki 
sposób, który godzi w godność innych ludzi czy też w godność samego pod
miotu działania. Jan Paweł II przypominał o tym w czasie swojej piątej piel
grzymki do Polski, gdy w homilii na zakończenie Kongresu Eucharystycznego 
mówił: „Prawdziwa wolność wymaga ładu. Ale o jaki ład tutaj chodzi? Chodzi 
przede wszystkim o ład moralny, ład w sferze wartości, ład prawdy i dobra. 
W sytuacji pustki w dziedzinie wartości, gdy w sferze moralnej panuje chaos
1 zamęt -  wolność umiera, człowiek z wolnego staje się niewolnikiem -  niewol
nikiem instynktów, namiętności czy pseudowartości”11.

PYTANIE O WOLNOŚĆ

Wśród pytań o sprawy podstawowe pytanie o wolność -  o jej istotę, o jej 
przeznaczenie i jej granice, o to, kiedy człowiek naprawdę jest wolny -  pozo
staje być może pytaniem najważniejszym. Pytanie to, jak łatwo zauważyć, ma 
charakter dużo bardziej filozoficzny niż polityczny, chociaż sposób, w jaki na 
nie odpowiadamy, ma istotne znaczenie dla naszego życia wspólnego, również 
dla życia politycznego. Odróżniając wolność prawdziwą od wolności fałszywej, 
Jan Paweł II (wbrew wyrażanym niejednokrotnie również w naszym kraju 
obawom, iż grozi to próbą wprowadzenia jakiejś formy katolickiego fundamen
talizmu) nie chce nikomu niczego narzucać, zaprasza natomiast do zastanowie
nia się nad kwestią istotnie ważną dla każdego, kto swoją wolność chce prze
żywać jako wolność rozumną. Podkreślmy raz jeszcze, że pierwotnym miejscem 
rozróżnienia wolności prawdziwej i wolności fałszywej nie jest dyskurs politycz
ny, lecz filozoficzny i teologiczny.

11 T e n ż e ,  Eucharystia szkołą wolności i solidarności międzyludzkiej (Homilia podczas „Sta- 
tio Orbis” na zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, Wrocław,
1 VI 1997), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. nr specjalny 31 V-10 VI 1997, s. 19.
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Wolność jest wartością niezwykle ważną dla człowieka, gdyż tylko w wol
ności wyraża się podmiotowy charakter jego bytu. Człowiek pozbawiony wol
ności nie może we właściwy sobie sposób realizować żadnych innych wartości. 
Nawet dobro spełniane pod przymusem traci swój prawdziwie ludzki charak
ter. Zachowanie człowieka, który zostałby „wytresowany” do prowadzenia 
porządnego życia bez najmniejszego udziału swojej wolności, byłoby karyka
turą prawdziwie ludzkiego sposobu życia. Wolność, konieczny warunek aktu
alizacji ludzkiej podmiotowości, nie jest jednak wartością najwyższą. Człowiek 
jest wolny po coś -  po to, by mógł poprzez swoje własne decyzje realizować 
inne wartości.

Człowiek wolny jest nie tylko od czegoś, lecz również do czegoś. Nie każdy 
wybór prowadzi do spełnienia jego przeznaczenia. Do czego zatem człowiek 
jest wolny? Jan Paweł II lubi przywoływać fragment ogłoszonej przez Sobór 
Watykański II Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym 
Gaudium et spes, który mówi o tym, iż człowiek nie może odnaleźć i spełnić 
siebie inaczej, jak tylko przez wolny dar z samego siebie (por. nr 24). Innymi 
słowy, prawdziwie ludzka wolność znajduje swoje spełnienie w miłości. Egzys
tencjalna sytuacja człowieka jest w pewnym sensie paradoksalna. Człowiek jest 
wolny, ale tym, co najbardziej go uszczęśliwia, jest doświadczenie miłości, które 
jest doświadczeniem oddania siebie drugiemu, przynależności do drugiego. 
Człowiek, który kocha, przeżywa swoją zależność od drugiego, ale nie jest 
wcale mniej wolny, niż ktoś, kto nie wie, co to znaczy miłość. Odwrotnie, 
wolność jest w nim bardziej dojrzała. Najwyższą formę takiej wolności, która 
spełnia się w miłości, spotykamy w osobie Chrystusa, którego „pokarmem” jest 
pełnienie woli Ojca.

Podobnie wygląda relacja człowieka do Boga: Bóg nie jest kimś, kto staje 
przed człowiekiem i swoimi przykazaniami ogranicza jego wolność. Za 
św. Augustynem możemy raczej powiedzieć, że Bóg nie stoi „przed” człowie
kiem, lecz przemawia do niego w jego wnętrzu, pragnąc umożliwić człowiekowi 
najwyższy stopień rozwoju jego wolności. Eucharystia, w której Bóg daje czło
wiekowi w darze samego siebie, staje się swego rodzaju paradygmatem wol
ności, która swoje spełnienie znajduje w miłości. „Cóż większego Jezus mógł 
uczynić dla nas? -  pisze Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia -  
Prawdziwie, w Eucharystii objawia nam miłość, która posuwa się «aż do końca» 
(por. J 13,1) -  miłość, która nie zna miary” (nr 11).

Wizja wolności, którą głosi Jan Paweł II, różni się oczywiście w radykalny 
sposób od tego, jak rozumie się ją często w naszej współczesnej kulturze. Wol
ność rozumiana bywa dzisiaj jako całkowita autonomia człowieka -  jako nie
zależność człowieka od Boga i od innych ludzi. Drugi (również Bóg) jawi się 
w tej wizji raczej jako ograniczenie mojej wolności, a nawet jej zagrożenie, gdyż 
samą swoją obecnością relatywizuje moje rozumienie samego siebie jako cał
kowicie niezależnego podmiotu. Ponieważ istnieje drugi, nie mogę pojąć siebie
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jako absolutnego centrum świata; może on mi przeszkodzić w realizacji moich 
planów i mojego stylu życia. Wydaje się, że to tu właśnie znajduje się źródło 
obojętności części kultury współczesnej na los ludzi nienarodzonych i na ich 
wyjęcie spod ochrony prawa. Człowiek nienarodzony jest bowiem zbyt słaby, 
aby sam mógł reprezentować swoje interesy, jest zbyt słaby, aby skierowanej 
przeciw niemu sile przeciwstawić własną siłę. To samo odnosi się również do 
ludzi starych lub poważnie chorych. Społeczeństwo, w którym wolność pojęta 
została jako absolutna autonomia, rządzi się zasadą proporcjonalności praw do 
posiadanej siły: im mniej siły, tym mniej praw i odwrotnie. Nie jest zatem 
przypadkiem, że jeden z najbardziej konsekwentnych rzeczników takiej kon
cepcji wolności, przywołany już wcześniej J.-P. Sartre, napisał w dramacie Przy 
drzwiach zamkniętych, że piekło to inni. W takim bowiem społeczeństwie rela
cję człowieka do człowieka można pojąć tylko jako relację walki (lub jej ewen
tualnego zawieszenia). Marksizm, będący w tym aspekcie pełnoprawnym 
dzieckiem nowożytnej filozofii europejskiej, całe życie społeczne pojął jako 
walkę, i to taką walkę, która musi doprowadzić do całkowitego zniszczenia 
przeciwnika. W tej koncepcji wolność ma sens czysto negatywny: jest wyzwo
leniem od wszelkich ograniczeń, również od tych, które płyną z odpowiedzial
ności wobec drugiego człowieka.

Wolność pojęta jako całkowita autonomia nie prowadzi jednak do samo- 
spełnienia człowieka, lecz raczej do jego wyobcowania, alienacji. Alienacja -  
w rozumieniu, jakie nadał temu pojęciu Karol Wojtyła w Osobie i czynie -  to 
doświadczenie, w którym człowiek nie przeżywa siebie jako autora swoich 
działań, a samo życie w świecie staje się dla niego czymś obcym, czymś, nad 
czym nie sprawuje ostatecznie kontroli. Mówimy wówczas, że człowiek utracił 
poczucie sensu życia. Marksizm pojmował alienację w sensie czysto material
nym -  jako pozbawienie człowieka możliwości dysponowania owocami swojej 
pracy i korzystania z nich. Okazuje się jednak, że alienacja, przeżycie obcości 
i niespełnienia, pojawia się również w społeczeństwach, w których wszelkie 
materialne potrzeby i życzenia człowieka są zaspokajane. Dlaczego? Ponieważ 
samo zaspokojenie potrzeb materialnych nie wystarczy do tego, by człowiek 
odnalazł sens swego istnienia. Nie wystarczy do tego również samo poczucie 
niezależności, możliwość przebierania -  jak mówi Zbigniew Brzeziński -  w per- 
misywnym rogu obfitości12. Przypomnijmy tu fragment encykliki Jana Pawła II 
Centesimus annus: „Wyobcowany jest [...] taki człowiek, który nie chce wyjść 
poza samego siebie, uczynić z siebie daru ani stworzyć autentycznej wspólnoty, 
dążącej ku swemu ostatecznemu przeznaczeniu, którym jest Bóg. Wyobcowane 
jest społeczeństwo, które poprzez formy społecznej organizacji, produkcji i kon

Por. Z. B r z e z i ń s k i ,  Bezład. Polityka światowa na progu X X I wieku, tłum. K. Murawski, 
Śditions Spotkania, Warszawa brw., s. 64.
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sumpcji utrudnia zarówno realizację tego daru, jak i budowanie międzyludzkiej 
[...] solidarności” (nr 41).

Zdaniem jednego z uważnych obserwatorów pontyfikatu Jana Pawła II, 
włoskiego filozofa Rocco Buttiglionego, po okresie, w którym główny nacisk 
położony był na konfrontację z systemem komunistycznym, rozpoczął się drugi 
okres tego pontyfikatu: konfrontacja z kulturą Zachodu -  przy czym Zachód 
pojęty jest tu nie tyle w sensie geograficznym, co kulturowym, to znaczy jako 
miejsce, w którym „zachodzą”, czyli zanikają wszelkie wyższe wartości. Oczy
wiście konfrontacja ta ma miejsce od początku tego pontyfikatu, wydaje się 
jednak, że dopiero w ostatnich latach stała się jego tematem centralnym. W tym 
właśnie czasie Jan Paweł II opublikował trzy ważne encykliki: wspomnianą tu 
już Centesimus annus, w której przedstawił wizję społeczeństwa opartego na 
przymierzu wolnego rynku z solidarnością, Veritatis splendor, w której przy
pomniał, że podstawą porządku demokratycznego jest porządek moralny wraz 
z jego niezmiennymi i niezależnymi od opinii większości normami, oraz Evan- 
gelium vitae, w której mówił o nienaruszalnym prawie do życia każdego czło
wieka, stwierdzając między innymi, że „nie może [...] istnieć prawdziwa demok
racja, jeżeli nie uznaje się godności każdego człowieka i nie szanuje jego praw” 
(nr 101). Nie ma chyba przesady w stwierdzeniu amerykańskiego filozofa 
George’a Weigla, że wymieniona tu triada encyklik to najbardziej przenikliwa 
dzisiaj diagnoza stanu współczesnych społeczeństw i jednocześnie propozycja 
filozofii demokracji opartej na solidnych podstawach moralnych13.

DYLEMAT WSPÓŁCZESNEJ EUROPY

Taką filozofię demokracji proponuje Jan Paweł II jednoczącej się Europie. 
Przypomina jej również -  ostatnio ze szczególnym naciskiem -  o jej tożsamości, 
której istotną częścią jest dziedzictwo chrześcijańskie. Można bowiem mieć 
wrażenie, że o dziedzictwie tym współczesna Europa coraz bardziej zapomina 
lub też świadomie stara się je usunąć ze swoich dziejów. W Adhortacji apos
tolskiej Ecclesia in Europa Jan Paweł II napisał, iż jesteśmy dzisiaj świadkami 
przedstawienia kultury europejskiej „z pominięciem wkładu chrześcijaństwa, 
który wywarł wpływ na jej historyczny rozwój i jej rozprzestrzenienie się po 
całym świecie. Jesteśmy świadkami narodzin nowej kultury, pozostającej 
w znacznej mierze pod wpływem środków masowego przekazu, której cechy 
charakterystyczne i treści często sprzeczne są z Ewangelią i z godnością osoby 
ludzkiej. Do kultury tej należy też coraz bardziej rozpowszechniony agnosty-

13 Por. G. W e i g e l ,  „Centesimus annus” a przyszłość demokracji, w: Jan Paweł II, „Centesi
mus annus”. Tekst i komentarze, red. ks. F. Kampka, C. Ritter, Redakcja Wydawnictw KUL, 
Lublin 1998, s. 116-129.
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cyzm religijny, związany z pogłębiającym się relatywizmem moralnym i praw
nym, który jest następstwem zagubienia prawdy o człowieku jako fundamencie 
niezbywalnych praw każdego”14.

Owocem tej tendencji był między innymi pierwszy projekt preambuły do 
przyszłej konstytucji europejskiej, w którym wspominano o dziedzictwie świata 
starożytnego oraz o dziedzictwie Oświecenia, pominięto natomiast całkowicie 
wkład chrześcijaństwa do tworzenia się tożsamości Europy. Taka wizja dziejów 
i tożsamości Europy jest nie do przyjęcia. Nie chodzi o to, aby -  jak to czasami 
bywa -  dyskredytować dziedzictwo Oświecenia. Ono również ma swój istotny 
i pozytywny wkład do tego, kim dzisiaj jako Europejczycy jesteśmy (wystarczy 
wspomnieć choćby ideę praw człowieka, która stanowi przecież ważny wątek 
nauczania Jana Pawła II). Nie da się jednak zaprzeczyć, że jeszcze ważniejszy 
wkład do kształtowania naszej europejskiej tożsamości wniosło chrześcijań
stwo. Większą część europejskiej literatury, malarstwa czy architektury da się 
zrozumieć nie wiedząc, kim byli Wolter czy Diderot, ale z pewnością nie da się 
jej zrozumieć, nie wiedząc, kim był Jezus z Nazaretu.

Pojęcie Europy nie jest pojęciem czysto geograficznym (z tego punktu 
widzenia Europę można by traktować jako subkontynent kontynentu azja
tyckiego), lecz przede wszystkim pojęciem kulturowym, chrześcijaństwo zaś 
przez dwa tysiąclecia było swego rodzaju „enzymem”, który wiązał w orga
niczną jedność różne źródła tej kultury, pozwalając jej przyswoić sobie rów
nież te wartości, które pojawiły się poza jej granicami. Warto tu przypomnieć, 
że w swoim przemówieniu na Anioł Pański 17 sierpnia tego roku Jan Paweł
II powiedział, że Europa nie jest tylko miejscem geograficznym, lecz jest 
przede wszystkim pojęciem kulturalnym; ukształtowała się ona jako konty
nent dzięki jednoczącej sile chrześcijaństwa, które potrafiło połączyć ludy 
i narody15.

Współczesna Europa stoi przed zasadniczym dylematem. Swego czasu do
brze opisał go Buttiglione, wskazując na kryzys procesu laicyzacji Europy: „W 
fazie laicyzacji usiłowano zwykle zachować wartości chrześcijańskie, pozbawia
jąc je podstawy dogmatycznej i egzystencjalnej, to jest przynależności do 
Chrystusa i do wspólnoty kościelnej. W pewnym sensie jesteśmy teraz świad
kami upadku procesu laicyzacji. Wartości chrześcijańskie zanikają w coraz 
większym stopniu, co tylko radykalizuje kulturalny i duchowy problem Europy 
i świata. W grę wchodzi albo powrót do Chrystusa, który jest wzorcem auten
tycznie ludzkiej cywilizacji, albo rezygnacja również z tej wizji człowieka, którą 
przyzwyczailiśmy się uważać za naturalną, a którą czeka poważny kryzys, jeśli

14 J a n P a w e ł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, „L’Osservatore Romano” wyd. 
poi. 24(2003) nr 7-8, s. 7.

15 Na temat Europy jako pojęcia kulturowego por. R. B u t t i g l i o n e ,  J. M e r e c k i  SDS, 
Europa jako pojęcie filozoficzne, TN KUL, Lublin 1996; G. R e a l e ,  Radici culturali e spirituali 
dell’Europa, Cortina Raffaello, Milano 2003.
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w ludzkich sercach zaniknie miłość do Chrystusa, miłość, która tę wizję zro- 
dziła”16.

Podobną myśl wyraził Jan Paweł I I 13 września 2002 roku w przemówieniu 
do ambasadora Republiki Federalnej Niemiec, gdzie podkreślił, że Europa nie 
byłaby tym, czym jest, bez bogatego dziedzictwa swoich ludów, które podobnie 
jak ludzkie geny, kształtowało i kształtuje osobowość tego kontynentu. Zapo
mnienie lub odrzucenie tego dziedzictwa oznaczałoby narażenie na niebezpie
czeństwo własnej tożsamości, a ostatecznie groziłoby jej utratą. Istotnym ele
mentem tożsamości tego kontynentu jest założony przez Jezusa Chrystusa 
Kościół. W tym kontekście nie ma wątpliwości, że wyraźne odwołanie się do 
Boga i do wiary chrześcijańskiej w przygotowywanej konstytucji europejskiej 
oznacza uznanie rzeczywistości historycznej i kulturowej, która jest wciąż obec
na i na której Europejczycy opierają swoją tożsamość17.

Każda kultura potrzebuje odniesienia do transcendencji, a w Europie for
mę odniesienia do transcendencji stanowiło przez wieki chrześcijaństwo. W kul
turze, która byłaby całkowicie immanentna, wszelkie wartości byłyby ostatecz
nie zależne od człowieka i pozostawione do jego dyspozycji. Oznaki takiej 
kultury Jan Paweł II zauważa w dzisiejszym świecie, nazywając je przejawami 
kultury śmierci. Legalizacja zabijania dzieci nienarodzonych i postępujące suk
cesy ruchu na rzecz legalizacji eutanazji są tylko najbardziej jaskrawymi przy
kładami tej kultury. Kulturze takiej Jan Paweł II przeciwstawia wizję cywilizacji 
miłości, w której miarą godności człowieka jest miłość Boga, który nie zabija, 
lecz w Chrystusie oddaje swoje życie po to, aby ocalić tych, których miłuje.

Oczywiście, ożywienie miłości do Chrystusa w ludzkich sercach nie jest 
tylko wynikiem naszych wysiłków, lecz przede wszystkim owocem działania 
Ducha Świętego. W swoim działaniu w świecie Bóg posługuje się jednak ludź
mi. Wkład Jana Pawła II w nową ewangelizację Europy jest trudny do prze
cenienia. Dysponujemy wciąż zbyt małą perspektywą czasową, by móc w pełni 
ocenić dziejowe znaczenie tego pontyfikatu. Pontyfikat nadal trwa i można się 
spodziewać, że Papież nas jeszcze nieraz zaskoczy. Możemy natomiast już teraz 
powiedzieć, że jego pontyfikat stanowi dla nas wyzwanie. Od naszej wytrwa
łości w budowaniu cywilizacji miłości zależeć będzie to, czy temu wyzwaniu 
podołamy.

16 R. B u 11 i g 1 i o n e, Spojrzenie w nowe tysiąclecie. 15-lecie pontyfikatu Jana Pawła //, „Nie 
dzieła” z 14 IX 1993, s. 1,7.

17 Zob. Kronika, „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 23(2002), nr 10-11, s. 65.
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SYNOWIE W SYNU

Stwierdzenie, że człowiek może poznać i kochać Boga, jest czymś dużo więcej niż 
tylko budującą wypowiedzią o człowieku. Stwierdzenie to oznacza, Że człowiek 
jest posłany na świat, lecz również że świat jest dostosowany do człowieka, który 
jest synem w Synu.

Wielka jest tajemnica człowieka, która zajaśniała wierzącym przez Obja
wienie chrześcijańskie. Przez Chrystusa i w Chrystusie wyjaśnia się tajemnica 
człowieka, tajemnica, która poza Ewangelią nas przerasta. „Chrystus zmar
twychwstał, zwyciężając śmierć swoją śmiercią i obdarzył nas życiem, byśmy 
jako synowie w Synu wołali w Duchu: Abba, Ojcze”1. W tym miejscu Sobór 
Watykański II mówi nie tylko o wierzących w Chrystusa, lecz o wszystkich 
ludziach dobrej woli, w których sercach w niewidzialny sposób działa łaska. 
Rzeczywiście jest tylko jedno powołanie człowieka, a mianowicie powołanie 
Boskie. „Duch Święty wszystkim ofiaruje możliwość dojścia w sposób Bogu 
wiadomy do uczestnictwa w tej paschalnej tajemnicy”2. Chrystus jest Zbawi
cielem, którego Dobra Nowina daje nam również pewność co do ludzi pozos
tających poza Ewangelią. Nawet jeśli dotyczy to tych, którzy w sposób znany 
tylko Bogu związani są z dziełem zbawczym Chrystusa, człowieczeństwo znaj
duje wyjaśnienie nie samo w sobie, lecz przez Chrystusa i w Chrystusie.

Dyskusja i refleksja o człowieku nie wyjaśnią jego ostatecznego powołania, 
jeśli nie stanie się to przez Chrystusa. Nawet jeśli związek z Chrystusem pozostaje 
często ukryty, każdy człowiek, także ten, który pozostaje poza Ewangelią, jest 
z Nim związany. Jesteśmy synami w Synu, dlatego człowiekowi przeznaczone 
zostały odkrycie prawdy swojego człowieczeństwa i obiecana miłość Boga. Byłby 
to fatalny błąd wiary i życiowy absurd, gdybyśmy chcieli wyjaśniać człowiekowi 
tajemnicę człowieka bez Boga i Zbawiciela i wskazywać mu nasze ludzkie cele.

Kościół często bywa wzywany do służby człowiekowi i do uprawomocnie
nia się przez służbę człowiekowi. Jeśli zadowolimy się błędnym poglądem, że 
człowiek może wyjaśnić swoją tajemnicę przez samego siebie i w sobie samym, 
to człowiek nie będzie się do Boga modlił i Go kochał. Bez Boga pozostanie

1 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gau- 
dium et spes, nr 22.

2 Tamże.
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w świecie, w którym on sam będzie martwym punktem, bez początku, celu czy 
obowiązującego porządku.

Jeśli pytanie o człowieka postawimy w Chrystusie i przez Chrystusa, wów
czas znajdziemy też możliwość mówienia o łasce i o działaniu Boga poza Ewan
gelią. To, co człowiek może sam o sobie odkryć, nie zaspokoi jego prawdziwej 
potrzeby wiedzy o sobie, nie jest on bowiem w stanie odkryć Nowiny o swoim 
zbawieniu. Możemy wiele nad człowiekiem rozmyślać i czynić z niego przedmiot 
badań, lecz bez światła Chrystusa nie objawi się żadna łaska, którą moglibyśmy 
człowiekowi obiecać. Jakkolwiek chcielibyśmy przedstawiać sobie człowieka 
niezależnie od Boga, człowiek zawsze okaże się niczym i nie znajdziemy w nim 
niczego trwałego, absolutnego, nie znajdziemy też w nim źródła odkupienia.

Według nauczania Soboru Watykańskiego II, jesteśmy „synami w Synu”; 
nie jest jednak prawdziwe stwierdzenie odwrotne: że synowie objawiają Syna 
i że dzieło zbawcze może dokonywać się również w odwróconym porządku -  od 
synów do Syna. Prawdziwa Nowina o zbawieniu pochodzi od Syna i wyjaśnia 
prawdę o synach.

Na tym polega dzieło zbawienia, że wszyscy ludzie pozostają naprawdę 
ludźmi i są tylko ludźmi, niezależnie od tego, czy otrzymują zbawienie w Koś
ciele Chrystusa, czy też pozostają poza Ewangelią. Nie jest zamiarem Stwórcy 
i Zbawiciela, aby ludzie stali się kiedyś aniołami; łaska zbawienia udzielana jest 
na ludzką miarę i wymaga tylko obecnej w każdym człowieku zdolności otwar
cia się na Boga, ta zaś polega na byciu synem w Synu.

Teologiczna prawda o człowieku głosi, że nie jest on nieskończoną imma
nencją, lecz może zostać określony jako skończona transcendencja. Bóg może 
stworzyć świat z niczego, powołuje do istnienia to, co jest stworzeniem, a nie 
Bogiem. Bycie stworzeniem w całości ma swoje źródło w Bogu. Wielość jest 
z jednej strony charakterystyczną cechą bytu stworzonego, z drugiej strony 
jednak wyraża ona swoją wewnętrzną doskonałą identyczność, która ma swoje 
źródło w Bogu i jednocześnie jest od Niego realnie różna.

Człowiek w swym poznaniu i myśleniu jest otwarty na transcendencję. Za 
pomocą naturalnych sił swej duchowej natury jest on w stanie poznać nie tylko 
konkretne rzeczy w swoim świecie, lecz jest też zdolny do naturalnego poznania 
Boga, a przede wszystkim do poznania Jego istnienia. Poznanie istnienia Boga 
obejmuje minimum poznania pojęciowego. Nie chodzi tutaj o intuicję istoty 
Boga, lecz o pewność, że Bóg jest bytem i że między Nim a rzeczami stworzo
nymi występuje jedność przez analogię, a nie jedność między równymi.

Gdy Sobór mówi o Kościele i świecie, to ukazuje Kościół „jako zarazem 
znak i zabezpieczenie transcendentnego charakteru osoby ludzkiej”3. Kościół 
służy człowiekowi, który jest skierowany ku Bogu i zdolny do naturalnego 
poznania Boga spełnianego w miłości Boga. Stwierdzenie, że człowiek może

3 Tamże, nr 76.
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poznać i kochać Boga, jest czymś dużo więcej niż tylko budującą wypowiedzią
0 człowieku. Stwierdzenie to oznacza, że człowiek jest posłany na świat, lecz 
również że świat jest dostosowany do człowieka, który jest synem w Synu.

Ten sam człowiek jako osoba jest wyznacznikiem, podstawą i uzasadnie
niem zarówno zbawczego działania Kościoła, jak i służby wspólnoty politycz
nej. Obszary troski polityki i Kościoła nie są oddzielone, a zatem nie jest tak, że 
wspólnota państwowa nie ma nic wspólnego z Kościołem. Wspólnota politycz
na i Kościół służą jednej i tej samej osobie -  człowiekowi. Zadania polityki
1 Kościoła są różne, nie wymagają jednak rozdzielenia państwa i Kościoła: 
„Wspólnota polityczna i Kościół są w swoich dziedzinach od siebie niezależne 
i autonomiczne. Obydwie jednak wspólnoty, choć z różnego tytułu, służą po
wołaniu jednostkowemu i społecznemu tych samych ludzi”4.

Na pochopnie używane określenie: „rozdział Kościoła i państwa”, należy 
spojrzeć z perspektywy służby człowiekowi i wówczas oznacza ono nie tyle brak 
związku między tymi dwiema rzeczywistościami, ile współdziałanie niezależ
nych i autonomicznych instytucji.

Podczas gdy zbawienie człowieka w jego nieśmiertelnej duszy sięga wiecz
ności, dobro wspólne, w którym uczestniczy, którego osiągnięcie jest zadaniem 
wspólnoty państwowej, kształtuje się w ograniczonej doczesności, mającej po
czątek i koniec. Państwo jest bytem historycznym, zbawienie dusz natomiast 
jest skierowane poza śmierć, ku wieczności. „Człowiek bowiem nie jest zacieś
niony do samego tylko porządku doczesnego, ale żyjąc w historii, zachowuje 
w całości swoje wieczne powołanie”5. Kościół w historii przyczynia się do tego, 
by w granicach narodu i między narodami szerzyła się sprawiedliwość i miłość. 
Głosząc prawdę ewangeliczną i ocenę wszystkich dziedzin ludzkiego życia, 
Kościół popiera również polityczną wolność obywateli. Kościół domaga się 
przy tym prawa do głoszenia z prawdziwą swobodą wiary i do szerzenia swojej 
nauki społecznej, do nieskrępowanego spełniania swojego posłannictwa wśród 
ludzi i do wydawania oceny moralnej również w sprawach politycznych, kiedy 
wymagają tego podstawowe prawa osoby ludzkiej lub zbawienie dusz6.

Bóg jest wieczny, ponieważ jest niezmienny; widzialne stworzenia Boże, 
ludzie, żyją w czasie i historii, aby w końcu dostąpić zbawienia i żyć w błogo
sławionym oglądzie Boga. Życie to w pełni ma początek w stworzeniu i trwa 
bez końca: to, co doczesne i historyczne, może zatem zostać podniesione do 
porządku wiecznego. W jaki jednak sposób to, co ludzkie, może przekroczyć 
skończoność?

Czysto racjonalnie można pomyśleć pewien rodzaj takiego przekroczenia 
w człowieku: w metafizyce scholastycznej mówimy o „infinitum secundum

Tamże.
5 Tamże.
6 Por. tamże.
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quid” i odnosimy to określenie -  obok innych bytów -  również do człowieka. 
Idea bytu, który pod pewnym względem jest nieskończony, a jednocześnie 
zawiera w sobie właściwą stworzeniu przygodność i co za tym idzie skończo- 
ność, może się wydawać zrazu niemożliwa. Gdyby mówić o tym, co nieskoń
czone wprost (infinitum simpliciter), nie byłoby miejsca na infinitum secundum 
quid, które miałoby jednocześnie istnieć obok niego. Możliwość istnienia przy
godnego bytu nieskończonego nie może być porównywana do sposobu istnie
nia bytu Boskiego. Wyłącznie Bogu przysługuje nieskończoność, konieczność, 
prostota i jedyność bytu: doskonałość znajduje w bycie Boga niemożliwe do 
przewyższenia urzeczywistnienie. Bóg jest całkowicie prosty (simplex), nic nie 
jest w Bogu uwarunkowane, nic nie wyklucza wszelkiej doskonałości, nie wy
stępuje w Nim żadne następstwo, wszystko jest czystą teraźniejszością bez po
czątku i końca, wszystko jest w Bogu tożsamością i tylko tożsamością: Bóg jest 
esse simpliciter, esse subsistens, esse infinitum i et necessarium. Bóg jest nie
zmienny i wieczny, jest absolutną i nieograniczoną teraźniejszością.

W świecie stworzonym są aniołowie i ludzie; są oni stworzeniami i bytami 
przygodnymi, które -  inaczej niż Bóg -  nie istnieją z bytowej konieczności. 
„Infinitum secundum quid” jest bytem przygodnym. Jeśli taki przygodny byt 
chce mieć coś wspólnego z Bogiem, musi być całością, która w sobie i tylko 
w sobie niesie pewną skończoną konieczność i doskonałość. Wskażemy tutaj na 
stworzenia, które są istotami duchowymi i przekraczają to, co czysto material
ne, przestrzenne i czasowe; w metafizyce uważa się, że w ten sposób anioły 
i ludzie uczestniczą w (właściwej stworzeniom) nieskończoności. Z  pewnością 
nie można sprowadzić do konieczności woli Stwórcy aniołów i ludzi. Nie ma 
metafizycznych podstaw dla wykazania, że Boża wola stworzenia rzeczy z ni
czego była konieczna.

Człowiek jako obraz Stwórcy posiada stworzoną przez Boga nieskończo
ność w obrazie całości, jaką jest jego duch i dusza.

Stworzenie nigdy nie dorówna Stwórcy wielkością i doskonałością; pomimo 
to zachodzi rzeczywisty związek między bytami stworzonymi i Bogiem, ale 
związek ten nie jest stosunkiem sumy stworzonych bytów do nieskończoności 
Stwórcy. W niemal nieskończonej wielości rzeczy stworzonych znajduje się coś, 
co nie jest wprawdzie Boską nieskończonością, nie jest jednak również czymś 
skończonym w czystej wielości. Wstępowanie ku Bogu czy zbliżanie się do 
Niego nie polega na sumowaniu się rzeczy stworzonych; sama suma nie osiąg
nie nigdy bytu Bożego i zawsze jest tylko sumą rzeczy nie-Boskich, a ostatecznie 
istnieje przygodnie.

Każdy duchowy sposób myślenia i każde pojęcie odnoszące się w pewien 
sposób do całości budzi w nas podejrzenie, że między Bogiem i stworzeniem ma 
miejsce coś, co nas przybliża do Boga, a jednak nas od Niego wyraźnie odróż
nia. W dziedzinie skończoności musi zatem występować takie wyniesienie, 
które nie dosięga Boga, ale też nie jest „niczym”.
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Jeśli chcemy nadać jakieś znaczenie toczącej się w czasie historii, która ani nie 
rozgrywa się w wieczności Boga, ani nie jest konkretyzacją liniowego i monoton
nego biegu czasu, to historia ta okazuje się czymś, co przekracza, porządkuje 
i podnosi otaczający nas świat rzeczy. Historia różni się od zwykłego biegu czasu 
tym, że w historii zanurzony jest człowiek. Człowiek nie jest w niej jednak obecny 
niczym dowolny moment, który nie ma celu i porządku. Człowiek jest obecny 
w historii jako osoba; bez człowieka jako osoby historia nie byłaby historią.

Historia jako historia potrzebuje tożsamości, która jest czymś więcej niż 
tylko chwilowym stanem. Historia potrzebuje wolności ludzkiego ducha, w któ
rym nieskończoność wolności umieszcza dobro na horyzoncie ducha i wprowa
dza je w Boski porządek. Historia potrzebuje połączenia bytu i świadomości 
i dlatego określana jest jako historia osoby. W osobie historia jest duchowa, 
żywa, w sobie nieograniczona. W pewnym sensie historia, która w osobie jest 
skończona, albo i nieskończona, jest nowością i uszczegółowieniem tego, czym 
Bóg był zawsze i co konstytuuje się jako całość.

Osoba ludzka jest kluczem do rozumienia i tworzenia historii, która jest 
czymś więcej niż układem samych rzeczy. Osoba doprowadza nas do zrozumie
nia duchowej istoty człowieka i do wyniesienia jej ponad rzeczy. Mówimy w tym 
kontekście o osobie stworzonej i przypisujemy to określenie aniołom i ludziom; 
nie można go jednak w prosty sposób przenieść na Boskie Osoby Trójcy. 
Tajemnica osoby spoczywa ostatecznie w trójjedyności Boga. Ludzkie bycie 
osobą nie oznacza równości Osobom Boskim. Bycie osobą upodabnia człowie
ka do Boga, lecz nie wyjaśnia tajemnicy trójjedynego Boga, gdyż od strony 
stworzeń nie ma dostępu do tajemnicy, którą jest Bóg, i człowiek nie może 
Boga dosięgnąć żadnymi stworzonymi środkami.

Jeśli zajmiemy się tym teologicznym zagadnieniem, to uzyskamy intelek
tualny wgląd, który jednak znów zostanie podważony przez mroki tajemnicy. 
Do istoty stworzenia, które zostało powołane do istnienia przez Boga, należy 
to, że wszelkie światło rozumu i wszelkie jego tajemnice spotykają się w osobie. 
Bywa, że stają w opozycji, ale zawsze są pewnym ukonkretnieniem relacji 
między Bogiem a człowiekiem. Niezależnie od trudności w uchwyceniu relacji 
między Bogiem, światem i człowiekiem, historia stała się ukonkretnieniem 
tego, co odsłania się nam jako myślenie, chcenie i sens.

Nie ma takiego pojęcia, również wśród pojęć teologicznych, którym można 
posługiwać się jednoznacznie i we wszystkich przypadkach. Nawet jeśli przez 
pojęcie (stworzonej) osoby dotykamy najdalszych granic rzeczywistości, 
wszystkim, co można o osobie powiedzieć, jest to, że jest ona nieograniczoną 
immanencją (co właściwie jest sprzecznością). W ten sam sposób, z takim sa
mym roszczeniem do prawdy, możemy określić osobę jako ograniczoną trans
cendencję (co podobnie prowadzi do sprzeczności).

Bóg jest niewypowiadalną tajemnicą; osoba ludzka jest tajemnicą możliwą 
do wypowiedzenia. To, co można powiedzieć o człowieku, zawiera się w całości
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w zrozumiałych i możliwych do wypowiedzenia pojęciach. O człowieku może
my powiedzieć coś, co wynosi go ponad inne byty, ponieważ przysługuje tylko 
jemu, a nie przysługuje żadnej innej widzialnej rzeczywistości. Tylko o człowie
ku jako osobie można powiedzieć, że ma najwyższą, nadaną mu przez Boga 
godność, z której wypływają nienaruszalne prawa. Podoba nam się słowo „god
ność”, gdyż możemy odnieść je nie tylko do Boga, lecz także do każdego 
człowieka. Na czym jednak polega ta godność, która przysługuje każdemu 
z nas przy całej różnorodności ludzi?

Godność w tym znaczeniu nie może być niczym widzialnym, należącym do 
świata rzeczy. Godność człowieka jest tak wielka i bezwzględna, że może być 
tylko owocem nieodwołalnej Bożej decyzji; źródłem tej godności może być 
tylko Bóg. W Objawieniu Bóg sam przypisuje sobie to słowo; godność jest 
chwałą Boga, lecz także niewątpliwym imieniem dobra, świętości, wierności, 
sprawiedliwości i miłosierdzia Bożego. Te imiona Boga, które znaczą również 
godność, w sposób nieskończony i najpełniejszy urzeczywistniają się w istocie 
Boga. Jaka jest jednak naprawdę godność osoby ludzkiej, która w dzisiejszych 
czasach nabrała szczególnego znaczenia w Kościele i w świecie? Słowo „god
ność” oznacza niewidzialną, zobowiązującą rzeczywistość, która objawia się 
nam nie w świecie rzeczy, lecz jako coś najbardziej podstawowego. Mówimy 
więc o prymacie osoby, co pozwala nam uporządkować świat i historię, która 
nie okazuje się układem rzeczy i przyznaje człowiekowi niejako relacyjnie naj
wyższe, wymagające absolutnego szacunku miejsce wśród widzialnego stwo
rzenia. Godność jest czymś całkowicie rzeczywistym, nawet jeśli w ogóle nie 
ujmujemy jej cielesnymi zmysłami.

To, co nazywamy słowem „godność”, jest jak środek -  punkt, który po
rządkuje różne relacje. Wiele określeń, które możemy przypisać człowiekowi, 
jest trafnych dlatego, że są one wyrazem lub konsekwencją tej godności, która 
oznacza coś, co naprawdę jest, chociaż nie jest rzeczą pośród rzeczy. Słowa 
„osoba” i „godność” mają zastosowanie szczególnie tam, gdzie człowiek wznosi 
się do czegoś, co przekracza wszystkie rzeczy widzialne, a pomimo to jest 
rzeczywistością stworzenia. Z godnością wiąże się tak wiele: prawa człowieka, 
wolność, wiara, kultura, wiedza i myślenie, zbawienie dusz, nieśmiertelność, 
miłość i oglądanie Boga. Żadne z wypowiedzianych tu słów bez pośrednictwa 
osoby nie jest rzeczywiste i nie oddziałuje. Te wspaniałe wymiary, których 
człowiek jako osoba doświadcza w historii, są sposobami życia jego godności. 
W pojęciu osoby ukryta jest tajemnica naszej wiary: to, że jesteśmy „synami 
w Synu”. Osoba wyraża najważniejszą dla naszej wiary relację, która zawiera 
wszystko, co można powiedzieć czy to o poszczególnych ludziach, czy o wszyst
kich ludziach wszech czasów. W osobie znajdujemy fundament wszystkiego; 
nawet jeden człowiek jako osoba jest dla Boga wezwaniem do pełnej miłości.

Tłum. z języka niemieckiego Patrycja Mikulska
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„DUCHOWOŚĆ KOMUNII” I „ORGANICZNA WSPÓŁPRACA”
Kościół wobec nowego tysiąclecia

Wszelka próba głębszego zrozumienia istoty Kościoła wymaga wyjścia poza dane 
socjologiczne, a także konfrontacji z tajemnicą Bożej obecności. Różne poziomy 
czy przejawy współdziałania -  od współodpowiedzialności do współpracy doty
czącej aspektów marginalnych lub cząstkowych -  istnieją również w konkretnym 
życiu eklezjalnym, w konkretnym współdziałaniu chrześcijan. Przymiotnik „or
ganiczny” nabiera istotnej wagi właśnie w odniesieniu do tego wymiaru, okreś
lając nie tylko zakres, ale również naturę współdziałania.

List apostolski Tertio millennio adveniente, którego zadaniem było przygo
towanie Kościoła na Wielki Jubileusz roku 2000, skłaniał do rachunku sumie
nia, wzywając wspólnotę chrześcijańską do postawienia sobie pytania o wier
ność Chrystusowi, o to, co w ciągu dwu tysiącleci od Jego narodzenia, śmierci 
i zmartwychwstania udało się jej osiągnąć, i o to, co zostało zaniedbane. Do
kument Novo millennio ineunte, który zamykał uroczystości jubileuszowe, za
kłada, iż taki rachunek sumienia został już dokonany i kieruje nasze spojrzenie 
ku przyszłości. Papież stwierdza w nim, że jubileusz był nie tylko „wspomnie
niem przeszłości”, ale „proroczą zapowiedzią przyszłości” (nr 3). Postawę trwa
nia w wierności powinniśmy zachować, a nawet więcej -  powinniśmy ją pogłę
biać. W Kościele, który wkracza w nowe tysiąclecie, rozbrzmiewa wezwanie, 
polecenie, które Jezus skierował do swoich apostołów: „Duc in altum!” (Łk 5, 
4). Słowa te przywołuje Jan Paweł II, zwracając się do chrześcijan, aby pełni 
ufności szli drogami historii, aby z odwagą wkroczyli w tysiąclecie, które się 
właśnie rozpoczyna1.

W homilii wygłoszonej podczas Mszy świętej odprawionej na zakończenie 
Nadzwyczajnego Konsystorza, który poświęcony był refleksji nad owocami 
Jubileuszu i nad odsłoniętymi przez niego perspektywami, Jan Paweł II pod
kreślił, że Kościół musi stawić dzisiaj czoła ogromnym wyzwaniom. Kościół 
staje dzisiaj nie tylko wobec większej liczby problemów niż dawniej; problemy 
te są też obecnie poważniejsze, ludzkość, a wraz z nią Kościół, przeżywa bo
wiem coraz bardziej radykalne zmiany w coraz bardziej złożonej sytuacji kul
turowej. Nie powinno to skłaniać Kościoła do skupiania się na sobie samym, 
lecz powinno prowadzić do potwierdzenia wiary w Chrystusa i -  w konsekwen
cji -  do odważnego spoglądania w przyszłość2. Kardynałowie zgromadzeni na

1 Por. J a n  P a w e ł  II, List apostolski Novo millennio ineunte, nry 1, 58.
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Konsystorzu zastanawiali się nad obecną sytuacją i na podstawie tej refleksji 
przedstawili uwagi i sugestie, które „w obliczu licznych, poważnych i nowych 
wyzwań”3 mają przyczynić się do wzrostu misyjnego dynamizmu działań dusz
pasterskich i ewangelizacyjnych w całym Kościele.

Zarówno list Novo millennio ineunte, jak i wiele homilii i przemówień wy
głoszonych po zakończeniu Jubileuszu Jan Paweł II skierował nie tylko do 
konkretnych osób, które w danej chwili mogły słuchać jego słów, ale -  o czym 
wyraźnie świadczy przywołany wyżej tekst -  kierował je zarazem do całego 
Kościoła. Nawiązując do swego dotychczasowego nauczania, a także do Soboru 
Watykańskiego II i jego duszpasterskiego charakteru, Ojciec Święty pragnie 
promować we wspólnocie chrześcijańskiej świadomość jej odpowiedzialności 
i jej jedności. Co więcej, zależy mu na podkreśleniu więzi między odpowie
dzialnością a jednością: Kościół jest wezwany do tego, aby dla zbawienia świata 
jako jedno ciało uobecniał Chrystusa w dziejach.

Z tego właśnie powodu w Novo millennio ineunte pojęcie wspólnoty zys
kuje szczególną doniosłość. Termin ten pojawia się w tym dokumencie ponad 
trzydzieści razy, od samego jego początku aż do końca (po raz pierwszy w nu
merze 3., a po raz ostatni w numerze 53.), a rzeczywistość, do której się odnosi, 
jest w nim nieustannie obecna. Konteksty, w których termin „wspólnota” się 
pojawia, i konsekwencje, do których odsyła, są bardzo rozmaite; wyróżnia się 
jednak pośród nich ten sposób jego użycia, który pojawia się w jednym z naj
bardziej charakterystycznych wyrażeń omawianego listu: „duchowość komu
nii” (nr 43). Jest to wezwanie do trwania w miłości, której źródłem jest Trójca 
Święta, miłości, która jednocząc Kościół, jednocześnie wyznacza jego misję. 
„Właśnie budując tę komunię miłości Kościół objawia się jako sakrament, czyli 
jako znak i narzędzie wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego 
rodzaju ludzkiego”4. Duchowość komunii jest wyrazem postawy, która stanowi
o życiu i działaniu chrześcijan. Warto zatem przyjrzeć się temu pojęciu.

OD DUCHOWOŚCI WSPÓLNOTY 
DO EKLEZJALNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA

Chcąc wskazać na niektóre implikacje pojęcia duchowości komunii dla 
misyjnego i apostolskiego działania Kościoła -  a taka jest właśnie perspektywa

2 Por. J a n  P a w e ł  II, W naszym działaniu liczymy na pomoc Trójcy Świętej (Homilia na 
zakończenie Nadzwyczajnego Konsystorza Kardynałów, Watykan, 24 V 2001), „L’Osservatore 
Romano” wyd. poi. 22(2001) nr 7-8, s. 46n.

3 Przesłanie końcowe kardynałów zgromadzonych na Konsystorzu, „L’Osservatore Roma
no” wyd. poi. 22(2001) nr 7-8, s. 49.

4 Novo millennio ineunte, nr 42; por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Koś
ciele Lumen gentium, nr 1.
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Novo millennio ineunte -  warto odnieść je do innego wyrażenia, które w ostat
nich dziesięcioleciach stało się dość powszechne w języku teologicznym i pas
toralnym. Chodzi tu o pojęcie organicznej współpracy. Treść tego pojęcia zna
na była już wcześniej (o niektórych z jego źródeł powiemy później), ale w spo
sób oficjalny zostało ono wprowadzone przez fakt włączenia go do Kodeksu 
prawa kanonicznego z roku 1983. Użyto go w kanonie 296. dla opisania więzi 
ludzi świeckich z prałaturami personalnymi, do których osoby te należą. Od 
tego momentu zaczęto się posługiwać tym pojęciem również w innych kontek
stach5.

Termin „komunia” jest niezwykle bogaty w treść. Odsyła do najgłębszych 
wymiarów bytu i życia, do samych korzeni istnienia, do jedności, która jest 
owocem miłości przekraczającej wszelkie różnice i jednoczącej wolę i serca6. 
Określenie Kościoła słowem „komunia” kieruje ku tajemnicy Trójcy Świętej, 
wskazując na to, że rzeczywistość Kościoła jest owocem zbawczego planu, 
który pochodzi od Ojca i Jego nieskończonej miłości, a realizuje się przez 
wcielenie Syna i zesłanie Ducha Świętego. Syn i Duch dają siebie ludziom 
i poprzez to wprowadzają ludzi w komunię z Ojcem. Kościół jest zatem jedno
cześnie wspólnotą już urzeczywistnioną i wspólnotą, która się urzeczywistnia 1 
aż do osiągnięcia swojej pełni w wymiarze pozaziemskim. Co więcej, jest on 
narzędziem, które dzięki obecności Syna i Ducha przyczynia się do realizacji 
tego celu. Pojęcie komunii ma zatem wiele istotnych konotacji, jak to mocno 
podkreślono w liście Communionis notio7. Odnosi się zarówno do samego 
istnienia Kościoła, jak i do jego działania, do jego tajemnicy i do jego misji. 
To bogactwo zarówno dogmatycznej, jak i egzystencjalnej treści pozwala mó
wić o „duchowości komunii”, o duchowym życiu, którego charakterystyczną 
cechą jest wspólnota.

5 Spośród różnych monografii poświęconych prałaturom personalnym przywołajmy kilka, 
które poświęcają więcej uwagi analizie interesującego nas tu pojęcia: P. R o d r f g u e z ,  Iglesias 
particulares y  Prelaturas personales, EUNSA, Pamplona 1985, s. 112-114; A. D e F u e n m a y o r, 
Escritos sobre las Prelaturas personales, EUNSA, Pamplona 1992, s. 163-171; J. H e r v a d a ,  Co- 
mentario al canon 296, w: Comentario exegćtico al Código de Derecho Canónico, t. 2, EUNSA, 
Pamplona 1998, s. 413n.; H. Schmi t z ,  Die Personalpralaturen, w: Handbuch des katholischen 
KirchenrechtSy red. J. Listl, H. Muller, H. Schmitz, Regensburg 1999, s. 650-652 (chociaż niektóre 
z zawartych w tym artykule stwierdzeń wymagają uzupełnienia).

6 Na temat pojęcia komunii (łac. communio) i jego miejsca w eklezjologii zob. G. D a n n e e 1 s, 
Una eclesiologia de comunión. Algunas reflexiones despues del Sinodo Extraordinario de 1985, w: 
Iglesia universal e Iglesias particulares. Actas del IX  Simposio Internacional de Teologia de la 
Universidad de Navarra, red. P. Rodriguez, E. Molano i in., Servisio de Publicaciones de la Uni- 
versidad de Navarra, Pamplona 1989, s. 721-737; A. A n t ó n, El misterio de la Iglesia. Evolución 
histórica de las ideas eclesiológicas, BAC, Madrid 1987, t. 2, s. 1001-1007.

7 Zob. Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych as
pektach Kościoła pojętego jako komunia Communionis notio, w: W trosce o pełnię wiary. Doku
menty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 
1995, s. 390-401.
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Pojęcie współdziałania nie jest tak bogate, gdyż odnosi się ono tylko do 
uczestniczenia w pewnym działaniu czy projekcie. Z tego powodu zarówno 
w refleksji antropologicznej, jak i eklezjologicznej trzeba je związać z pojęciem 
komunii. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że pojęcie komunii odsyła do misji, 
trzeba powiedzieć, że perspektywy, które odsłania pojęcie współdziałania, nie 
są tak odległe. Co więcej, dotycząc działania, pojęcie to odsyła do historii, 
a zatem może przyczynić się do ujawnienia nowych wymiarów komunii, która 
realizuje się zawsze w konkretnym kontekście i w konkretnym momencie his
torycznym.

Współdziałanie oznacza działanie podejmowane wspólnie z innymi, uczest
nictwo w tym samym działaniu czy w tym samym przedsięwzięciu8. Współdzia
łanie może mieć różne stopnie -  od współdziałania na zasadach równości 
(współautorstwo, współodpowiedzialność) po współdziałanie w sprawach dru
gorzędnych czy też służących jedynie przygotowaniu właściwego działania. Jeśli 
wejdziemy na teren teologii i życia Kościoła, to horyzont znaczeniowy pojęcia 
współdziałania się poszerza. W tekstach biblijnych odnosi się ono do rzeczy
wistości znacznie bogatszej niż zwykłe współdziałanie między ludźmi, którzy 
dążą do tego samego celu. Pojęcie to odsyła nas do tajemnicy działania Boga 
w dziejach, a konkretniej -  do uczestnictwa człowieka w tym Bożym działaniu.

Nawiązując do takich wyrażeń, jak cooperatores veritati -  współdziałający 
z prawdą -  z Trzeciego Listu św. Jana (por. 3 J, 8) czy Domino cooperanti -  
wyrażenia, które stanowi kontynuację misyjnego nakazu Chrystusa w Ewange
lii według św. Marka (por. Mk 16, 20) -  wielowiekowa tradycja teologiczna 
rozwinęła bogatą refleksję na ten temat9. Niektórzy z autorów, nawiązując 
zarówno pojęciowo, jak i językowo do tekstu św. Marka, koncentrowali się 
na analizie ludzkiego działania jako działania, do którego pobudza człowieka 
inicjatywa Boga. Rozróżniali nawet między łaską działającą i współdziałającą, 
zależnie od tego, czy Bóg pobudza człowieka do działania zgodnie z naturalny
mi rytmami i procesami, czy też przez ich przekroczenie, prowadząc ludzką

8 „Działać razem z innym lub z innymi ze względu na ten sam cel” -  tak definiuje to pojęcie 
Diccionario de la Real Academia Esp ario la de la lengiia; prawie identyczną definicję znajdujemy 
w Grandę Dizionario Italiano deWUso: „operare eon altri per il conseąuimento di un scopo”.

9 W obu tekstach biblijnych użyty jest czasownik „sunergein”. Jego podmiotem w Mk 14 jest 
Pan, który współdziała z Apostołami w dziele ewangelizacji, dokonując znaków potwierdzających 
Boże pochodzenie ich przepowiadania. W 3 J jego podmiotem są bracia, którzy przybyli z innych 
wspólnot. Są oni współpracownikami dzieła prawdy, to jest, zgodnie z kontekstem, głoszenia 
Ewangelii jako prawdy zbawczej. Zob. D. R e n s b e r g e r ,  1 John, 2 John, 3 John, Abingdon 
New Testament Commentaries, Nashville 1997; A. G a r c f a  M o r e n o ,  El Evangelio de San Juan. 
Introducción y exćgesis, Badajoz-Pamplona 1996; M. M i n o r, The Spirituality o f Mark. Responding 
to God, Westminster John Knox Press, Louisville 1996; B. S t a n d a e r t ,  L ’Śvangile selon Marc. 
Commentaire, Brochć Paris 1997; Marco e il suo Vangelo, red. L. Cilla, San Paolo, Milano 1997; 
J. M a t e o s, F. C a m a c h o, El Ewangelio de Marcos. Anólisis lingiiistico y  comentario exegetico, 
Ediciones El Almendro, Córdoba 2000.
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wolność niejako w jednej chwili i za jednym zamachem do jej celu. Inni, za
kładając to, o czym mówiliśmy powyżej, ale w większym stopniu nawiązując do 
tekstu św. Jana, koncentrowali swoją uwagę na planie zbawienia i podkreślali, 
odnosząc się do innych tekstów z Nowego Testamentu (przykładowo przypom
nijmy 1 Kor 3,6, gdzie św. Paweł mówi, że Bóg jest tym, kto daje wzrost), iż Bóg 
i tylko Bóg jest prawdziwym podmiotem dziejów zbawienia. Oczywiście, czło
wiek ma w nich również swoje zadanie, ale wypełnia je, otwierając się na Boży 
plan i na komunię z Bogiem, innymi słowy, współdziałając z Nim.

Nawiązując do tej ideowej i terminologicznej tradycji, Sobór Watykański II 
mógł stwierdzić, że „Duch Święty j j j  przynagla [...] do współdziałania, aby 
spełnił się skutecznie zamysł Boga” . Historia tocząca się między śmiercią 
i zmartwychwstaniem Chrystusa, i Jego ostatecznym przyjściem na końcu cza
sów, jest procesem, w którym odkupiony przez Chrystusa lud, Kościół, zostaje 
przyjęty przez Boga po to, aby -  ożywiany przez Ducha Świętego -  współdziałał 
w zbawianiu świata. W tym samym miejscu, a także miejscach paralelnych, 
Sobór mówi jeszcze więcej, również w tym punkcie nawiązując do poprzedza
jący go refleksji teologicznej i kanonicznej. Wskazuje na to, że owo współdzia
łanie z Bogiem, do którego powołany jest Kościół, to zadanie zarówno wspól
noty chrześcijańskiej jako takiej, jak i każdego konkretnego chrześcijanina, 
zgodnie z otrzymanymi przez niego darami lub charyzmatami11. Współdziała
nie jawi się tu zatem jako współdziałanie z Bogiem i jednocześnie jako współ
działanie chrześcijan między sobą, a mówiąc dokładniej, jako jedność zadań 
powierzonych poszczególnym chrześcijanom we współdziałaniu Kościoła z Bo
giem. Członkowie wspólnoty chrześcijańskiej współdziałają ze sobą, ale przede 
wszystkim współdziałają z Chrystusem, a w Chrystusie z Bogiem Ojcem, który 
posyłając na świat Chrystusa i Ducha Świętego, pociąga cały świat ku sobie.

OD WSPÓŁDZIAŁANIA DO WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANICZNEGO

Wszelka próba głębszego zrozumienia istoty Kościoła wymaga wyjścia poza 
dane socjologiczne, a także konfrontacji z tajemnicą Bożej obecności. Wymiar 
socjologiczny nie przestaje jednak istnieć. Różne poziomy czy przejawy współ
działania, o których mówiliśmy wcześniej -  od współodpowiedzialności do 
współpracy dotyczącej aspektów marginalnych lub cząstkowych -  istnieją rów
nież w konkretnym życiu eklezjalnym, w konkretnym współdziałaniu chrześ
cijan. Przymiotnik „organiczny” nabiera istotnej wagi właśnie w odniesieniu do 
tego wymiaru, określając nie tylko zakres, ale również naturę współdziałania.

10 Lumen gentium, nr 17.
11 Por. np. Lumen gentium, nr 30, por. też: Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie 

świeckich Apostolicam actuositatem, nr 33.
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Porównanie ludzkiego społeczeństwa do istoty żyjącej, a dokładniej do jej
organicznej struktury, do jedności ukonstytuowanej dzięki współdziałaniu róż
nych organów, które funkcjonują na mocy jednej ożywiającej zasady, ma długą 
historię (wystarczy przypomnieć stoicyzm). Szczególną wagę do takiego rozu
mienia społeczeństwa przywiązywał jednak dziewiętnastowieczny romantyzm. 
W konfrontacji z myślą racjonalistyczną i oświeceniową, która uznawała społe
czeństwo za owoc działania czystego, ahistorycznego rozumu, myśliciele ro
mantyczni podkreślali doniosłość tradycji i życia oraz fakt, że ludy i narody 
ożywia jednoczący je duch, a w dziejach wyrażają się one w różny sposób. 
Przejawy ich swoistości są tym bogatsze, im lepiej odbija się w nich pierwotny 
i konstytutywny duch. Wizja ta jest podstawą spopularyzowanego przez Tón- 
niesa rozróżnienia między społeczeństwem (niem. Gesellschaft) i wspólnotą 
(niem. Gemeinschaft), a ogólniej mówiąc, takiego spojrzenia na społeczeństwo, 
które podkreślało jego aspekty witalne. Podejście to znalazło swoje odbicie 
również w teologii, przede wszystkim za sprawą Johanna Adama Moliera, 
który przyjął ten punkt widzenia w odniesieniu do chrystologii i pneumatologii.

Kiedy teologia i prawo kanoniczne mówią dzisiaj o organicznym współdzia
łaniu, to na pewno w sposób bardziej lub mniej bezpośredni nawiązują do tych 
właśnie idei. Najważniejszym kontekstem takiego sposobu mówienia są jednak: 
porównanie Kościoła do ciała ludzkiego, które znajdujemy w pismach Pawio
wych (por. 1 Kor 12,12-31; Ef 4,11-16), a przede wszystkim zdanie, od którego
-  zgodnie z textus emendatus z roku 1964 -  rozpoczyna się 11. numer Lumen 
gentium: „Święta i organicznie ukształtowana natura społeczności kapłańskiej 
aktualizuje się przez sakramenty i przez cnoty”12.

Wspomniane wyżej teksty św. Pawła wskazują nie tylko na istnienie róż
nych charyzmatów i rodzajów służby w Kościele, ale i na to, że charyzmaty te są 
ze sobą powiązane w sposób organiczny, tak że ich funkcje uzupełniają się, 
przyczyniając się tym samym -  właśnie z powodu swojej różnorodności -  do 
pełnego rozwoju i skutecznego działania organizmu, który tworzą. Tekst Lu- 
men gentium odwołuje się do tej nauki św. Pawła, kładąc nacisk nie tyle na 
charyzmaty, rozumiane jako dary udzielane w sposób całkowicie wolny przez 
Ducha Świętego, który wieje tam, gdzie chce (por. J 3, 8), ile na kapłański 
charakter wspólnoty chrześcijańskiej. Dlatego też w tekście tym podkreślone

12 Zdanie to pojawiło się w tekście, który został przedstawiony na 33. Zgromadzeniu Ogól
nym 3 0 IX 1963 roku jako owoc pierwszych dyskusji soborowych; stanowiło w nim jeden z para
grafów numeru 24., będącego z kolei częścią rozdziału projektu Konstytucji, zatytułowanego „De 
populo Dei et speciatim de laicis” (Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani //, 
vol. II, pars I, s. 258). W wersji, którą przedstawiono 16 IX 1964 na 81. Zgromadzeniu Ogólnym 
jako Textus emendatus, zdanie to zyskuje większe znaczenie, rozpoczynając teraz nr 11., który 
stanowi część nowego rozdziału II „De populo Dei” (Acta..., vol. III, pars I, s. 183). Ewolucję 
redakcji tekstu można prześledzić w: Lumen gentium, red. F. Gil Hellfn, Libreria Editrice Vaticana, 
Citt& del Yaticano 1995, s. 88n.
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jest znaczenie tej struktury, która wypływa z rozróżnienia-relacji między ka
płaństwem powszechnym a kapłaństwem służebnym. Podobne myśli odnajdu
jemy też w innych tekstach, w których Sobór używa pojęcia organicznej struk
tury13.

Wyrażenie „organiczne współdziałanie” ma zatem wyraźnie określone, 
można powiedzieć techniczne znaczenie. Nie mówi o ogólnie pojętym współ
działaniu ani o takim współdziałaniu, które można by określić jako ścisłe, nie 
wskazując jednak na jego naturę. Chodzi tu o współdziałanie między różnymi 
organami tego samego ciała, o współdziałanie między rzeczywistościami, które 
stanowią jeden organizm. Mówiąc dokładniej, chodzi tu o współdziałanie, które 
wypływa z jedności kapłaństwa służebnego i kapłaństwa powszechnego, z więzi 
kapłanów i osób świeckich. W ich działaniu powinna urzeczywistniać się kom- 
plementarność obu tych rodzajów kapłaństwa.

WYPOWIEDŹ JANA PAWŁA II

Interpretacja wyrażenia „organiczne współdziałanie”, którą przedstawiliś
my powyżej, znajduje potwierdzenie w słowach wypowiedzianych przez Jana 
Pawła II podczas audiencji dla uczestników sympozjum na temat Listu apos
tolskiego Novo millennio ineunte, zorganizowanego przez Prałaturę Opus 
Dei14. Mówiąc o służbie, którą Prałatura pełni w różnych Kościołach lokalnych, 
Papież wypowiedział kilka uwag, które bezpośrednio dotyczą omawianej przez 
nas perspektywy eklezjologicznej.

Jan Paweł II podkreślił, zwracając się do uczestniczących w audiencji ka
płanów i ludzi świeckich, do mężczyzn i kobiet, że przybyli oni na sympozjum 
jako przedstawiciele różnych stanów, które tworzą organiczną strukturę Pra- 
łatury -  są wśród nich kapłani i ludzie świeccy, kobiety i mężczyźni, wraz ze 
stojącym na jej czele Prałatem. W kolejnych zdaniach Ojciec Święty jeszcze 
mocniej podkreślił cechę organiczności. Mówiąc o hierarchicznej naturze Opus 
Dei, wskazał na przynależność ludzi świeckich zarówno do ich Kościoła lokal
nego, jak i do Prałatury. Aby wyjaśnić tę rzeczywistość, Jan Paweł II przed

13 Por. Lumen gentium, nry 22, 23, 69; por. też: Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich 
zadaniach biskupów w Kościele Christus Do minus, nr 23; t e n ż e ,  Dekret o Kościołach Wschod
nich katolickich Orientalium Ecclesiarumy nr 2. Dobry opis pojęcia organiczności odniesionego do 
różnych powołań, charyzmatów, posług i zadań znajdujemy w numerze 20. Adhortacji apostolskiej 
Christifideles laici. Na temat uzupełniania się obydwu typów kapłaństwa i implikacji tego faktu dla 
rozumienia organiczności Kościoła por. R. R o d r i g u e z, El concepto de estructura fundamental de 
la Iglesia, w: Yeritati catholicae. Festschrift fur Leo Scheffczyk zum 65. Geburtstag, Pattloch Verlag, 
Aschaffenburg 1985, s. 237-246; t e n ż e ,  Sacerdocio ministerialy sacerdocio comun en la estructura 
de la Iglesia, „Romana” 1987, nr 3, s. 162-176.

14 Por. „L’Osservatore Romano” wyd. wł. z 18 X 2001, s. 6.
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stawił kilka uwag pastoralnych, które odwołują się właśnie do faktu organicznej 
jedności, jaka istnieje między kapłanami a wiernymi świeckimi.

Przynależność członków Opus Dei zarówno do własnego Kościoła lokal
nego, jak i do Prałatury oznacza, że szczególne posłannictwo Prałatury jest 
częścią ewangelizacyjnej misji każdego Kościoła lokalnego, tak jak to stanowi 
Sobór Watykański II, wypowiadając się na temat zadań prałatur personalnych. 
Następnie Papież stwierdził, iż ludzie świeccy jako chrześcijanie zaangażowani 
są w działalność apostolską, a ich specyficzne kompetencje w różnych dziedzi
nach życia są narzędziem, które Bóg powierzył im po to, aby przepowiadanie 
Chrystusa docierało do różnych osób, kształtowało wspólnoty i poprzez świa
dectwo o wartościach ewangelicznych wpływało na społeczeństwo i kulturę. 
Kapłani pełnią w tym dziele rolę niezastąpioną: poprzez sakramenty, przepo
wiadanie i kierownictwo duchowe pomagają duszom otworzyć się na dar łaski. 
Duchowość komunii w pełni obejmuje rolę wszystkich stanów w Kościele.

MISJA, JEDNOŚĆ, KOMUNIA

Słowa Jana Pawła II, do których tu się odnieśliśmy, nie tylko pomagają 
zrozumieć powołanie Opus Dei, ale mają również doniosłe znaczenie dla ek
lezjologii jako takiej, a konkretnie pomagają wyznaczyć zakres pojęcia orga
nicznego współdziałania. Z drugiej strony pomaga w tym też zrozumienie bo
gactwa rzeczywistości komunii i historyczno-apostolskich implikacji opartej na 
niej duchowości, ujętej wraz z pełnią tkwiących w niej możliwości. Duchowość 
komunii wymaga, abyśmy skierowali nasze spojrzenie ku tajemnicy życia jedy
nego i troistego Boga. Zakorzenieni w tym centrum, to jest w wierze, w nadziei 
i w miłości, które pozwalają nam uczestniczyć w dynamizmie życia Bożego, 
możemy pogłębiać naszą jedność z braćmi, odpowiadając na ich potrzeby i do
ceniając to, co w każdym z nich jest wartościowe i pozytywne. W tej służbie 
braciom umocnimy nasze dary i charyzmaty, rozwijając we współdziałaniu 
z innymi to, co jest właściwe naszemu powołaniu, funkcji, służbie czy zadaniu.

Na zakończenie tych rozważań powróćmy do listu Novo millennio ineunte 
i do jego przesłania o duchowości wspólnoty; na doniosłość tego wymiaru 
duchowości bowiem chcieliśmy zwrócić uwagę w niniejszym artykule. Zacytu
jemy tu fragment numeru 43., w którym Jan Paweł II, mówiąc, że „należy 
krzewić duchowość komunii, podkreślając jej znaczenie jako zasady wychowa
wczej wszędzie tam, gdzie kształtuje się człowiek i chrześcijanin”, wskazuje na 
jej zakres i jej treść: „Duchowość komunii to przede wszystkim spojrzenie 
utkwione w tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas i której blask 
należy dostrzegać także w obliczach braci żyjących wokół nas. Duchowość 
komunii to także zdolność odczuwania więzi z bratem w wierze dzięki głębokiej 
jedności mistycznego Ciała, a zatem postrzegania go jako «kogoś bliskiego», co
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pozwala dzielić jego radości i cierpienia, odgadywać jego pragnienia i zaspoka
jać jego potrzeby, ofiarować mu prawdziwą i głęboką przyjaźń. Duchowość 
komunii to także zdolność dostrzegania w drugim człowieku przede wszystkim 
tego, co jest w nim pozytywne, a co należy przyjąć i cenić jako dar Boży: dar nie 
tylko dla brata, który bezpośrednio go otrzymał, ale także «dar dla mnie». 
Duchowość komunii to wreszcie umiejętność «czynienia miejsca» bratu, wza
jemnego «noszenia brzemion» (por. Ga 6,2) i odrzucania pokus egoizmu, które 
nieustannie nam zagrażają, rodząc rywalizację, bezwzględne dążenie do karie
ry, nieufność, zazdrość” (tamże).

Przytoczenie tak długiego cytatu uzasadnione jest jego doniosłością, Papież 
ukazuje bowiem w tym fragmencie perspektywy, które odsłania rzeczywistość 
komunii. Jan Paweł II podkreśla tu przede wszystkim jej korzenie teologiczne: 
komunia nie oznacza po prostu życia w tym samym miejscu, ale przede wszyst
kim uczestnictwo w życiu innych. Po drugie, Ojciec Święty wskazuje na to, że 
konstytutywna dla Kościoła optyka misji pomaga zrozumieć sposób istnienia 
Kościoła wraz z różnymi rzeczywistościami, które dzisiaj są jego częścią; w kon
sekwencji zaś możemy lepiej zrozumieć ich rozwój w historii. Jan Paweł II 
mówi też w tym miejscu o konieczności zakorzenienia działań duszpasterskich 
w takiej postawie duchowej, która polega na ciągłej więzi z Bogiem i z Kościo
łem: „Nie łudźmy się: bez takiej postawy duchowej na niewiele zdałyby się 
zewnętrzne narzędzia komunii. Stałyby się bezdusznymi mechanizmami, raczej 
pozorami komunii niż sposobami jej wyrażania i rozwijania” (tamże).

Powołanie i misja, komunia i współdziałanie są zatem rzeczywistościami, 
które się wzajemnie uzupełniają. Dopiero na podstawie takiej wizji można 
w pełni zrozumieć i skutecznie pobudzać poczucie odpowiedzialności wszyst
kich członków Kościoła w procesie odważnej i przepełnionej nadzieją ewange
lizacji, do której wzywa Novo millennio ineunte i której potrzebuje nowe ty
siąclecie.

Tłum. z języka hiszpańskiego Jarosław Merecki SDS
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POSŁUGIWANIE JANA PAWŁA II NA RZECZ 
POJEDNANIA CHRZEŚCIJAŃSTWA 
WSCHODNIEGO I ZACHODNIEGO

Słowiańskie udomowienie Ewangelii, oparte na szacunku dla godności człowieka, 
obrazu i podobieństwa Bożego, było konsekwentną realizacją apostolskiego uni
wersalizmu cyrylo-metodiańskiego, który obalał bariery, pozwalał na wzajemne 
przenikanie się różnych kultur i tradycji, i jednał w braterstwie.

Papiestwo jest przede wszystkim posługiwaniem Kościołowi powszechne
mu. Nie oznacza to jednak wcale, iż w prymacjalnej posłudze nie jest postrze
gana komplementarna rola siostrzanych Kościołów Wschodu i Zachodu. Pa
pież Jan Paweł II niejednokrotnie nazywany jest Papieżem syntezy. I słusznie. 
Wśród różnych płaszczyzn tej syntezy mocno akcentuje on pojednanie między 
tym, co partykularne, a tym, co uniwersalne, między Wschodem a Zachodem, 
między tradycją a współczesnością. Synteza, której dokonuje Jan Paweł II, nie 
sprowadza się jednak ani do mechanicznej niwelacji odrębności, ani też do 
uniformizacji, lecz ma być budowaniem wzajemności w dostrzeganiu prawdy, 
osiąganiem zgody w przekraczaniu różnic, wzajemną wymianą darów1. Myśl tę 
wyraził Papież jasno w Liście apostolskim Orientale Lumen: „Słowa Zachodu 
potrzebują słów Wschodu, aby Słowo Boże coraz lepiej ukazywało swe nie
zgłębione bogactwa. Nasze słowa spotkają się na zawsze w Jeruzalem niebie
skim, ale my modlimy się i pragniemy, by to spotkanie dokonało się już wcześ
niej w Kościele świętym, który jeszcze pielgrzymuje ku pełni Królestwa” (nr 28).

DZIEDZICTWO I POSŁANNICTWO

Słowiański rodowód Papieża sprawił, iż przed całym Kościołem i światem 
ukazana została duchowa jedność chrześcijańskiej Europy, „na którą składają 
się dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu”2. Jan Paweł II jest przekonany -  
w obliczu Chrystusa i Ducha Świętego -  o swoim obowiązku ukazywania i po
twierdzania w naszej epoce obecności ludów i narodów słowiańskich w Koście

1 Zob. J a n  P a w e ł  II, List apostolski z okazji Tysiąclecia Chrztu Rusi Kijowskiej Euntes in 
mundum , nr 10.

2 T e n ż e ,  Jedność duchowa chrześcijańskiej Europy (Homilia podczas Mszy św. w Katedrze 
Gnieźnieńskiej, 3 VI 1979), w: tenże, Nauczanie papieskie, t. 2 (1979), cz. 1, red. E. Weron SAC, 
A. Jaroch SAC, Pallottinum, Poznań 1990, s. 609.
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le, ukazywania ich wkładu w dzieje chrześcijaństwa, aby ludy te „przygarnąć do 
serca Kościoła”3.

Nietrudno w znaczących fragmentach homilii gnieźnieńskiej Jana Pawła II 
dopatrzyć się części programu działania na dalsze lata pontyfikatu, który streś
cić można w słowach: być świadkiem Chrystusa, świadkiem, który nosząc 
w swojej duszy „wyrazisty zapis dziejów własnego Narodu [...], ale także i dzie
jów pobratymczych, sąsiednich ludów i narodów”4, daje świadectwo „Chry
stusowi żyjącemu w duszach narodów, które kiedyś przyjęły Go jako Drogę, 
Prawdę i Życie (por. J 14, 6)”5. Trzeba przypomnieć w tym miejscu, iż zapis 
tych dziejów początkami swymi sięga daleko w przeszłość, bo aż do czasów, 
kiedy w roku 863 na ziemię słowiańską przybyli z Konstantynopola święci 
Bracia z Sołunia Cyryl i Metody, Apostołowie i Nauczyciele Słowian.

Jan Paweł II wielokrotnie łączył słowiańskie początki wiary i kultury z ideą 
cyrylo-metodiańską. Pełne uznanie dla niej odczytać można w dwóch podsta
wowych w tym względzie dokumentach papieskich: w Liście apostolskim Egre- 
giae virtutis z roku 1980, ogłaszającym świętych Cyryla i Metodego, obok 
św. Benedykta, współpatronami Europy, oraz w encyklice Slavorum Apostoli 
z roku 1985, będącej swojego rodzaju uniwersałem, w którym słowiański Pa
pież przyznaje tradycji cyrylo-metodiańskiej przynależne jej miejsce, prawa 
i znaczenie, w pojednaniu religijnym, kulturalnym i społecznym narodów euro
pejskich. W obu dokumentach wyczytać można pragnienie, aby świadomość 
duchowego depozytu powodowała stopniowe zanikanie tego, co dzieli Kościo
ły, ludy i narody. Intencje Ojca Świętego wiążą się ponadto ze szczególnym 
zadaniem dla nas wszystkich, którym jest dążenie do integracji różnych ele
mentów kulturowych i religijnych z zachowaniem szacunku dla wewnętrznej 
suwerenności i tożsamości obydwu Kościołów.

Sięgając do odległej epoki dziewiątego wieku, w której przyszło żyć 
i działać świętym Cyrylowi i Metodemu, Papież pragnie, „aby w jej świetle 
zrozumieć obecną rzeczywistość i odgadnąć przyszłość. Posłannictwo Kościoła 
jest bowiem zawsze skierowane z niewzruszoną nadzieją ku przyszłości”6. Ten 
przewodni motyw w nauczaniu papieskim spotykamy również w kolejnych 
„słowiańskich” dokumentach: w Liście apostolskim Euntes in mundum oraz 
w posłaniu skierowanym do katolickiego Kościoła ukraińskiego Magnum Bap- 
tismi donum7 (obydwa ogłoszone zostały w roku 1988 z okazji milenijnego 
jubileuszu Chrztu Rusi Kijowskiej) oraz w Liście apostolskim Orientale Lumen 
z roku 1995.

3 Tamże, s. 610.
4 Tamże, s. 609.
5 Tamże.
6 T e n ż e ,  Encyklika Slavorum Apostoli, nr 31.
7 Zob. t enże ,  Magnum Baptismi donum (Posłanie do katolickiej wspólnoty ukraińskiej z o- 

kazji tysiąclecia Chrztu Rusi Kijowskiej), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 9(1988) nr 3-4, s. 1 ,3n.
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Zarówno dzieło Nauczycieli Słowian -  Cyryla i Metodego, jak również 
wydarzenia chrzcielne na Rusi Kijowskiej mimo dzielącej nas przestrzeni i czasu 
trwają pośród nas tak poprzez swoje dziedzictwo duchowej kultury, jak i przez 
aktualność swojego przesłania. Europa w ujęciu Jana Pawła II to kontynent, 
którego przyszłość jest uwarunkowana dziedzictwem przeszłości. Wymienione 
dokumenty posiadają wprawdzie charakter okolicznościowy i wyrażają szacu
nek dla przeszłości, nie poprzestają jednak na jej statycznej adoracji. Papieskie 
przesłanie wykracza poza ramy historyczne i dotyczy problemów fundamental
nych dla obecności chrześcijan w świecie współczesnym, obecności zgodnej z ich 
religijną i kulturową tożsamością.

Słowiańskie udomowienie Ewangelii, oparte na szacunku dla godności 
człowieka, obrazu i podobieństwa Bożego, było konsekwentną realizacją apos
tolskiego uniwersalizmu cyrylo-metodiańskiego, który obalał bariery, pozwalał 
na wzajemne przenikanie się różnych kultur i tradycji, i jednał w braterstwie. 
Program cyrylo-metodiański głosił w konsekwencji prawo do autonomicznej 
tożsamości kultury i tradycji kościelnych. W Liście apostolskim Euntes in mun- 
dum Papież powie wprost: „Dzięki dziedzictwu cyrylo-metodiańskiemu doszło 
[...] do spotkania Wschodu i Zachodu, wartości odziedziczonych i nowych. 
Elementy chrześcijańskiego dziedzictwa przeniknęły do życia i kultury tych 
narodów” (nr 6).

Tradycja cyrylo-metodiańska stawia przed nami taką formułę jedności, 
która uczy nas różnić się w zgodzie i godzić się w różności. W tej błogosławionej 
dialektyce wspólnototwórczej Jan Paweł II dostrzega wzorzec poszukiwanej 
jedności między siostrzanymi Kościołami Wschodu i Zachodu: „Dwie formy 
wielkiej tradycji Kościoła -  zachodnia i wschodnia, dwie formy kultury -  pisze 
Papież -  dopełniają się wzajemnie jakby dwa «płuca» w jednym organizmie. 
Taka jest wymowa przeszłości. Takie dziedzictwo ludów żyjących na naszym 
kontynencie. Można powiedzieć, że dwa nurty, wschodni i zachodni, stały się 
równocześnie pierwszymi wielkimi formami inkulturacji wiary, w obrębie któ
rych jedyna i niepodzielna pełnia, powierzona przez Chrystusa Kościołowi, 
znalazła swój historyczny wyraz” (tamże, nr 12). Fakt pojednanej różnorod
ności z czasów św. Cyryla i Metodego jest i dzisiaj wezwaniem dla nas, abyśmy 
odrzucili logikę podziału, izolacji i wygodnego konformizmu.

Pareneza cyrylo-metodiańska, jednająca kultury, narody i tradycje koś
cielne, znalazła swój wyraz w „słowiańskich” pielgrzymkach Ojca Świętego. 
Przywołać tu trzeba słowa papieża Jana Pawła II, który podczas swego po
bytu w Welehradzie na Morawach w roku 1990 przypomniał ludom Europy, 
iż: „Kamień węgielny europejskiej jedności znajduje się także tu: w Welehra
dzie. Nie tylko na Monte Cassino, skąd św. Benedykt budował Europę ła
cińską. Także i tu -  w Welehradzie, gdzie Bracia Sołuńscy utrwalali w dzie
jach Europy tradycję grecką i bizantyńską. [...] W naszych czasach Europy 
podzielonej, czasach podzielonego Kościoła, ich świadectwo oznacza wezwą-
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nie do jedności. Oni należą do nas wszystkich i mają znaczenie ekume
niczne”8.

Podczas swojej pielgrzymki na Ukrainę w roku 2001 Jan Paweł II przed
stawił wspomnienie Chrztu Rusi Kijowskiej oraz tradycji cyrylo-metodiańskiej 
jako klucz do zrozumienia wspólnych korzeni wiary oraz jako podstawę dla 
pojednania prawosławnych, katolików i grekokatolików9. Można zauważyć, iż 
podczas tej pielgrzymki Papież pragnął posiać ziarno pojednania i dialogu 
w kraju rozdartym politycznie i religijnie. Zapewnił mieszkańców tej ziemi, 
że przybył na nią „bez intencji prozelityzmu, ale by świadczyć o Chrystusie 
wraz z wszystkimi chrześcijanami z każdego Kościoła i Wspólnoty kościelnej 
oraz by wezwać wszystkich synów i córki tej szlachetnej ziemi, ażeby skierowali 
wzrok ku Chrystusowi, który oddał życie za zbawienie świata”10. Słowa Papie
ża, nawiązujące do skomplikowanych relacji między Kościołami prawosław
nym i katolickim, a zwłaszcza greckokatolickim na współczesnej Ukrainie, za
brzmiały konkretnie i uczciwie. Powiedział on: „Prosząc o przebaczenie za 
błędy popełnione w odległej i niedawnej przeszłości, ze swej strony wybaczamy 
doznane krzywdy. Jest naszym najszczerszym życzeniem, płynącym z głębi ser
ca, aby błędy minionej epoki nie powtórzyły się w przyszłości. Jesteśmy po
wołani, aby być świadkami Chrystusa i by świadczyć o Nim razem. Niech 
pamięć przeszłości nie stanowi dziś przeszkody na drodze wzajemnego pozna
nia, które sprzyjać będzie braterstwu i współpracy”11. Należałoby sobie życzyć 
jedynie wiary C. Norwida, że słowo czynem zmartwychwstanie12.

Wizyta Jana Pawła II w Sofii przypadła w uroczystość św. Cyryla i Metode
go, niestrudzonych ewangelizatorów Słowian. Stąd też Papież niemal w każdej 
wygłoszonej homilii odwoływał się do inkulturowanej ewangelizacji obu Braci 
z Sołunia oraz ich uczniów. Jan Paweł II mocno wyakcentował również ich 
pojednawczą rolę między wschodnim i zachodnim chrześcijaństwem: „Dla 
nas Cyryl i Metody «stanowią jakby ogniwo łączące, jakby duchowy pomost 
pomiędzy nurtem tradycji wschodniej i zachodniej, które łączą się razem w jed

T e n ż e ,  Tu znajduje się kamień węgielny europejskiej jedności (Homilia podczas Mszy św.,
Welehrad, 22 IV 1990), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 11(1990) nr 5, s. 25.

9 Zob. np. t e n ż e ,  Razem dawajcie świadectwo o prymacie Boga (Przemówienie podczas 
spotkania z przedstawicielami Wszechukrairiskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych, 
Kijów, 24 VI 2001), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 22(2001) nr 9, s. 23n.; t e n ż e ,  Niech 
świętość będzie celem waszych dążeń (Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej 27 męczenników 
oraz Jozafaty Michaliny Hordaszewskiej, Lwów, 27 V I2001), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 
22(2001) nr 9, s. 33n.

10 T e n ż e ,  Jesteśmy powołani, aby świadczyć o Chrystusie razem (Przemówienie podczas 
ceremonii powitalnej na lotnisku, Kijów, 23 VI 2001), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 
22(2001) nr 9, s. 16.

11 Tamże.
12 Por. C. N o r w id, Promethidion, w: tenże, Pisma wybrane, t. 2, Poematy, oprać. J. W. Go- 

mulicki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1968, s. 313.
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ną wielką Tradycję Kościoła powszechnego. Są oni dla nas wzorem i patronują 
wysiłkowi ekumenicznemu siostrzanych Kościołów Wschodniego i Zachodnie
go w odnalezieniu poprzez dialog i modlitwę widzialnej jedności w doskonałej 
i całkowitej wspólnocie -  jedności, która [...] ’nie jest ani wchłonięciem, ani 
fuzją’. Jedność jest spotkaniem w prawdzie i miłości, które są darem Ducha 
Świętego»”13. O jedności Papież mówił także w ostatnim dniu pielgrzymki do 
Bułgarii, podczas Liturgii eucharystycznej, w której uczestniczył prawosławny 
biskup Arsenij. Papież beatyfikował trzech kapłanów-męczenników, ofiary 
prześladowań komunistycznego reżimu. Męczeństwo, ten znak wierności 
Chrystusowi, połączył obie wspólnoty aż do złożenia najwyższego świadectwa
-  podkreślił Papież. I dodał wymowne słowa: „Chyba najbardziej przekonujący 
jest ten ekumenizm świętych, męczenników. Communio sanctorum mówi głoś
niej aniżeli podziały”14.

Poszukiwanie motywacji do podejmowania wysiłku na rzecz przywracania 
jedności chrześcijan było treścią przemówień papieskich również podczas in
nych pielgrzymek Jana Pawła II do krajów niesłowiańskich, w których prawo
sławie jest dominującym wyznaniem.

POSŁUGA JEDNANIA

Papieska wizyta w Rumunii, która miała miejsce w dniach 7-9 maja 1999 
roku, nosi znamiona przełomu, była to bowiem pierwsza podróż apostolska 
Jana Pawła II do kraju, w którym większość stanowią chrześcijanie prawosław
ni. Pielgrzymką tą Papież pragnął oddać hołd całemu narodowi rumuńskiemu 
i jego chrześcijańskim korzeniom, kształtowanym przez tradycję bizantyjską 
i łacińską. Istnienie obok siebie dwóch Kościołów, wschodniego i zachodniego, 
dzięki wizycie papieskiej nabrało charakteru życzliwej nawzajem wobec siebie 
proegzystencji, mimo że wcześniej wzajemne relacje między Rumuńskim Koś
ciołem Prawosławnym a Kościołem katolickim obrządku bizantyjskiego (grec
kokatolickim) pozostawiały wiele do życzenia. Przez swoją obecność i gesty 
braterskiego uczestnictwa Papież uświadamiał Rumunom, że proces rozpada
nia się jedności może być odwrócony przez odzyskanie zmysłu całości 
(gr. kath’holon) i wzajemnej przynależności. Jako wyraz miłości i pojednania 
odczytać należy uczestnictwo Papieża -  wraz z rumuńskimi biskupami katolic
kimi i greckokatolickimi -  w świętej Liturgii, celebrowanej przez patriarchę

13 T e n ż e ,  Potrzeba wspólnego działania katolików i prawosławnych (Przemówienie podczas 
spotkania z patriarchą Maksymem, Sofia, 24 V 2002), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 23(2002) 
nr 7-8, s. 23.

14 T e n ż e, Są wzorem dla współczesnych chrześcijan (Homilia podczas Mszy św. i beatyfikacji 
trzech męczenników, Płowdiw, 26 V 2002), „L*Osservatore Romano” wyd. poi. 23(2002) nr 7-8, 
s. 29.
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Teoktysta. Przyodziany we wschodnie szaty liturgiczne papież Jan Paweł II 
oraz patriarcha Teoktyst wymienili powitalny uścisk, wspólnie kroczyli w pro
cesji na wejście, oddali razem pokłon krzyżowi i ołtarzowi, przed wyznaniem 
wiary wymienili znak pokoju, a na końcu Liturgii eucharystycznej udzielili 
wspólnego błogosławieństwa wiernym: prawosławnym i katolikom. Po zakoń
czeniu Liturgii eucharystycznej patriarcha Teoktyst ofiarował Papieżowi krzyż, 
ikonę i kielich i wyraził nadzieję, że kiedyś razem z Janem Pawłem II przystąpią 
do Komunii. Papież przyjął i ucałował kielich, a następnie ofiarował patriarsze 
własny kielich, który został przekazany znajdującej się w budowie świątyni 
prawosławnej. Tego samego dnia w parku Podul Izvor patriarcha Teoktyst 
uczestniczył we Mszy świętej odprawianej przez Jana Pawła II, co Papież na
zwał w swojej homilii „cennym świadectwem miłości”15.

Zadanie, które Papież pragnął przekazać rumuńskim chrześcijanom u pro
gu trzeciego tysiąclecia, zostało w pełni sformułowane w wołaniu podczas spot
kania ze Świętym Synodem Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego: „przy
wróćmy widzialną jedność Kościołowi, gdyż w przeciwnym razie nasz świat 
będzie pozbawiony świadectwa, jakie tylko uczniowie Syna Bożego [...] mogą 
mu dać, aby doprowadzić go do przyjęcia wiary [...]. Cóż może nakłonić współ
czesnych ludzi do uwierzenia w Niego, jeśli my nadal będziemy rozrywać jed
nolitą szatę Kościoła, jeśli nie zdołamy wyprosić od Boga cudu jedności, stara
jąc się usuwać przeszkody, które nie pozwalają jej w pełni się ujawnić? Kto 
wybaczy nam ten brak świadectwa?”16. Podobne słowa Jan Paweł II skierował 
do wiernych Kościoła greckokatolickiego: „Dla chrześcijan nadeszły dni prze
baczenia i pojednania. Bez takiego świadectwa świat nie uwierzy: jakże może
my mówić wiarygodnie o Bogu, który jest Miłością, jeżeli nie usunęliśmy 
sprzeczności między nami? Leczcie miłością rany przeszłości. Niech wspólne 
cierpienie nie rodzi podziałów, ale sprowadzi cud pojednania. Czyż nie takiego 
właśnie cudu oczekuje świat od chrześcijan?”17. Oto przesłanie Papieża dla 
chrześcijan ziemi rumuńskiej.

Owoce wizyt papieskich wymagają czasem długiego dojrzewania. Już teraz 
można jednak z całą pewnością stwierdzić, że sama obecność Papieża w Rumu
nii wytworzyła klimat przyjaźni i zaufania zarówno między hierarchami, jak 
i między wiernymi Kościoła prawosławnego i Kościoła katolickiego. Patriarcha 
Ekumeniczny Bartolomeusz I z dużą satysfakcją odebrał ciepłe przyjęcie Pa

15 T e n ż e ,  Trzeba iść dalej drogą wierności i miłości (Homilia podczas Mszy św. w parku 
Podul Izvor, 9 V 1999), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 20(1999) nr 7, s. 24.

16 T e n ż e ,  Przywróćmy widzialną jedność Kościołowi (Przemówienie podczas spotkania 
z patriarchą Teoktystem i członkami Świętego Synodu Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego, 
Bukareszt, 8 V 1999), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 20(1999) nr 7, s. 21.

17 T e n ż e ,  Wasze kajdany są chwałą i chlubą Kościoła (Homilia podczas Liturgii bizantyjskiej 
w katedrze katolickiej św. Józefa, Bukareszt, 8 V 1999), „LłOsservatore Romano” wyd. poi. 
20(1999) nr 7, s. 19.
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pieża przez patriarchę Teoktysta, przez hierarchię Kościoła prawosławnego, 
władze cywilne i naród rumuński. Można przewidywać, iż po pielgrzymce Jana 
Pawła II do Rumunii chrześcijanie będą odbudowywać relacje między Kościo
łami siostrzanymi, opierając się na wspólnie oczyszczonej pamięci historycznej.

Dnia 4 maja 2001 roku Jan Paweł II rozpoczął dziewięćdziesiątą trzecią 
pielgrzymkę zagraniczną, podczas której po raz pierwszy odwiedził między 
innymi Grecję. „Najtrudniejsza podróż” -  tak w skrócie międzynarodowa prasa 
określała tę wizytę apostolską Jana Pawła II. I nie przez przypadek w jednym 
z najważniejszych dzienników greckich napisano, iż „Papież będzie musiał po
konać tysiącletnią otchłań”18. Trudno jest ustalić skalę trudności wizyt papie
skich, ale wydaje się, iż najtrudniejsze są te, podczas których Papież natrafia na 
społeczną obojętność. W Grecji takiej obojętności nie było. Były protesty, 
manifestacje, ale było również oczekiwanie na słowa pojednania.

Jan Paweł II zaskoczył Greków swoją prośbą o przebaczenie win Kościoła 
katolickiego. „Nieomylny Papież prosi o przebaczenie” -  można było przeczy
tać w greckich dziennikach. Te bardzo ważne słowa Jana Pawła II warte są 
zacytowania: „To prawda, że ciążą na nas dawnej i współczesne spory oraz 
niewyjaśnione dotąd nieporozumienia. Jednakże w duchu wzajemnej miłości 
mogą i muszą zostać przezwyciężone, tego bowiem żąda od nad Chrystus. [...] 
Za wszystkie dawne i współczesne sytuacje, w których synowie i córki Kościoła 
katolickiego zgrzeszyli czynem lub zaniedbaniem przeciw swoim prawosław
nym braciom i siostrom, niech Pan udzieli nam przebaczenia, o które Go 
prosimy”19. Wymieniając dalej winy Rzymu wobec Greckiego Kościoła Pra
wosławnego, Papież mówił wprost o grabieży Konstantynopola przez Krzyżow
ców w roku 1204, o tym, że „napastnicy, którzy wyruszyli z zamiarem zapew
nienia chrześcijanom swobodnego dostępu do Ziemi Świętej, zwrócili się prze
ciw własnym braciom w wierze”20. Były to słowa, których oczekiwał Grecki 
Kościół Prawosławny i które stworzyły nową płaszczyznę dialogu między pra
wosławnymi a katolikami. Słowa te zaowocowały już tego samego dnia, gdy 
zwierzchnicy obydwu Kościołów: papież Jan Paweł II i arcybiskup Aten i całej 
Grecji Christodoulos ogłosili wspólną deklarację nawołującą do jedności. Rów
nież miejsce ogłoszenia tej deklaraqi było szczególne, był nim bowiem ateński 
areopag, ten sam, na którym dwa tysiące lat temu św. Paweł zwiastował staro
żytnym Grekom Chrystusa zmartwychwstałego. W deklaracji tej czytamy: „Po
tępiamy szerzenie w imię religii wszelkich form przemocy, prozelityzmu i fana
tyzmu. Żywimy zwłaszcza przekonanie, że uczciwość, roztropność i znajomość

18 Cyt. za: G. S c o t t  i, Trudna wizyta, tłum. B. Krasowska, „Tygodnik Powszechny” 
z 20 V 2001, s. 10.

19 J a n  P a w e ł  II, Gorliwiej szukajmy jedności, której pragnie Chrystus (Przemówienie pod
czas spotkania z arcybiskupem Aten i całej Grecji Christodoulosem, Ateny, 4 V 2001), 
„L’Osservatore Romano” wyd. poi. 22(2001) nr 7-8, s. 12.

20 Tamże.
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rzeczy winny charakteryzować wszystkie formy kontaktów między chrześcija
nami”21. Innym znakiem przełamania nieufności był fakt, iż mimo wcześniej
szych zastrzeżeń („żadnych wspólnych modlitw”) w nuncjaturze apostolskiej 
prawosławni delegaci przyjęli propozycję Papieża, aby wspólnie odmówić po 
grecku modlitwę Ojcze nasz.

Z wielką ufnością i nadzieją oczekiwała na Papieża w roku 2000 mniejszość 
chrześcijańska w Egipcie, w Autonomii Palestyńskiej, w Jordanii i Izraelu. 
W samej Jerozolimie, poza główną linią podziału na Kościół rzymskokatolicki 
(wraz z Kościołami unickimi) i Grecki Kościół Prawosławny, egzystują obok 
siebie Kościoły: koptyjski, etiopski, syryjski, a także Kościoły prawosławne: 
rosyjski i rumuński oraz liczne wspólnoty protestanckie, a także wspólnota 
anglikańska. Między tymi Kościołami i wspólnotami utrzymuje się postawa 
niechęci i trwają spory. Dlatego też Jan Paweł II, żarliwy propagator ekume
nizmu, jeszcze przed podróżą wyraził pragnienie: „bardzo chciałbym zostać 
przyjęty jako pielgrzym i brat nie tylko przez wspólnoty katolickie, z którymi 
spotkam się ze szczególną radością, ale także przez inne Kościoły, które od 
dawna żyją nieprzerwanie w miejscach świętych, strzegąc ich wiernie z miłości 
do Chrystusa”22. Papież spotykał się ze swoimi braćmi w wierze podczas uro
czystości liturgicznych w Kairze, Ammanie, Betlejem, Jerozolimie i na Górze 
Błogosławieństw. Szczególny charakter miało spotkanie ekumeniczne z przed
stawicielami różnych wyznań i obrządków -  odbyło się ono bowiem w siedzibie 
patriarchy greckoprawosławnego Diodora I. Papież podkreślił, iż spotkanie to 
wyraża wolę przełamania historycznych podziałów. Wzywał obecnych do wy
trwania w dążeniu do jedności, d,o umacniania więzów przyjaźni, do poszano
wania różnorodności liturgicznych tradycji i instytucji, będących „świadectwem 
bogactwa objawionego przez Boga i niepodzielonego dziedzictwa Kościoła 
powszechnego, jakie rozwinęło się w ciągu stuleci na Wschodzie i na Zacho
dzie”23. Podczas spotkania ekumenicznego w Kairze, nawiązując do encykliki 
Ut unum sint|  Papież przypomniał, że sprawa jedności chrześcijan wiąże się 
z kwestiami, które obejmuje posługa prymatu. Dlatego ponowił „wezwanie 
skierowane do wszystkich «kościelnych zwierzchników i ich teologów do na
wiązania [...] braterskiego i cierpliwego dialogu na ten temat [...]». [...] Drodzy 
bracia, w tej sprawie nie mamy czasu do stracenia!”24.

21 Wspólna Deklaracja Papieża Jana Pawła II i Arcybiskupa Aten i całej Grecji Christodou- 
losa, „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 22(2001) nr 7-8, s. 15.

22 List Ojca Świętego Jana Pawła II o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zba
wienia, „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 20(1999) nr 9-10, s. 8.

J a n  P a w e ł  II, Wędrówka z Chrystusem ku jedności (Przemówienie podczas spotkania 
ekumenicznego, Jerozolima, 25 III 2000), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 21(2000), nr 5, s. 34.

T e n ż e ,  Razem musimy dawać świadectwo o Ewangelii (Przemówienie podczas spotkania 
ekumenicznego w katedrze Matki Bożej Patronki Egiptu, Kair, 25 II 2000), „L*Osservatore Ro
mano” wyd. poi. 21(2000) nr 4, s. 16n.
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Pielgrzymowanie do „Miejsc świętych” było nie tylko pielgrzymowaniem 
do miejsc, ale także, a może przede wszystkim, pielgrzymowaniem do ludzi, 
którzy oczekiwali, iż Papież dostrzeże i uzna ich wartość i przynależne im 
prawa, a także umocni ich wolność religijną jako fundamentalne prawo czło
wieka.

Refleksje nad posługą Jana Pawła II na rzecz pojednania chrześcijaństwa 
wschodniego i zachodniego zakończmy słowami Papieża z Listu apostolskiego 
Orientale Lumen, które powinny być dla nas współczesną parenezą, czyli na
pomnieniem, a zarazem zachętą: „Chrześcijanie Wschodu są dla nas znakiem 
Pana, który powraca. Nie możemy o nich zapominać, nie tylko dlatego, że 
kochamy ich jako braci i siostry, odkupionych przez tego samego Pana, ale 
również dlatego, że święta tęsknota za minionymi wiekami, kiedy żyliśmy w peł
nej komunii wiary i miłości, przynagla nas, wypomina nam nasze grzechy, nasze 
wzajemne nieporozumienia: pozbawiliśmy świat wspólnego świadectwa, które 
być może pozwoliłoby uniknąć wielu dramatów, a nawet zmienić bieg historii” 
(nr 28).



I ZAWOŁAJMY WSZYSCY: „AMEN”

Ks. Romuald J. WEKSLER-WASZKINEL

Tym razem -  w słoneczny poranek 26 marca roku 2000 -  po wiekach nieobec
ności|  do Ziemi Świętej, pod Ścianę Płaczu, powraca św. Piotr w swoim Następcy. 
Oczyszczenie pamięci z grzechów antysemityzmu umożliwiło przypomnienie 
drogi wiodącej do tego miejsca. Żal za zło wyrządzone Żydom przez wielu 
chrześcijan uczynił tę drogę przystępną, wręcz szeroko otwartą: Jan Paweł II 
witany był jako Przyjaciel| jako gwarant nowych relacji chrześcijańsko-żydow- 
skich.

Drżąca ręka Karola Wojtyły,
która wsuwa w szczelinę Ściany Płaczu w Jerozolimie
prośbę do Boga o przebaczenie,
pozostanie dla Żyda, takiego jak ja,
symbolicznym obrazem chrześcijańskiego Dwutysiąclecia.

G. Lerner1

Swoją ostatnią encyklikę o Eucharystii w życiu Kościoła, zatytułowaną 
Ecclesia de Eucharistia, Jan Paweł II rozpoczyna wspomnieniem Mszy świętej 
sprawowanej w Wieczerniku podczas swojej jubileuszowej pielgrzymki do Zie
mi Świętej. Ta Msza święta była z całą pewnością jednym z największych wy
darzeń tej pielgrzymki. Wszyscy przecież, którzy uczestniczymy w sakramental
nym kapłaństwie, jesteśmy poniekąd z jerozolimskiego Wieczernika. I chociaż 
wszyscy nie mogliśmy tam wówczas być w sensie fizycznym wraz z Następcą 
Piotra, byliśmy z nim duchowo, psychicznie, byliśmy całym sercem i całym 
umysłem. „Byłem tam”, dzieląc -  wraz z wieloma moimi współbraćmi -  radość 
z obecności pośród koncelebrujących ojca Jean-Baptiste’y Gouriona, opata 
benedyktynów z Abu Gosh, wikariusza biskupiego wspólnoty Kościoła hebraj
skiego.

Przyznać jednak muszę, że z całej jubileuszowej papieskiej pielgrzymki do 
Ziemi Świętej najgłębiej przeżyłem obecność Ojca Świętego i jego modlitwę 
pod Zachodnią Ścianą Świątyni2. Już na zawsze pozostanie w moim sercu obraz 
Następcy Piotra, Jana Pawła II, człowieka w podeszłym wieku, umęczonego 
pracą apostolską, wspartego o szczątki świątynnego muru -  najcenniejszej re
likwii judaizmu.

1 G. L e r n e r, Krucjaty. Tysiąc lat nienawiści, tłum. B. Rzepka, WAM, Kraków 2003, s. 95.
2 Są to zachowane szczątki zewnętrznego muru świątyni jerozolimskiej -  Ha’kotel 

ha’maarawi. Por. A. C h o j n o w s k a ,  J. T o m a s z e w s k i ,  Izrael, Trio, Warszawa 2001, s. 9.
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W przemówieniu, które Jan Paweł II wygłosił 23 marca 2000 roku w Jerozo
limie, w miejscu upamiętniającym zagładę Żydów -  Yad Vashem -  wyrażony 
został głęboki żal Kościoła za akty nienawiści wobec Żydów, za ich prześlado
wania oraz za wszelkie przejawy antysemityzmu w każdym czasie . Ale, jak 
wiadomo, nie wystarczy dobry rachunek sumienia, a potem szczery żal za po
pełnione zło. Jezus Chrystus nauczał, iż przed złożeniem darów na ołtarzu trzeba 
wpierw pojednać się z bratem (por. Mt 5,23-24); trzeba mieć odwagę przeprosić 
za wyrządzone do. W Liście apostolskim Tertio millennio adveniente Jan Pa
weł II pisał, iż wobec zbliżającego się końca drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa 
obowiązkiem Kościoła jest wziąć na siebie ciężar grzechu tych swoich córek 
i synów, którzy w przeszłości dali „przykłady myślenia i działania, będące w is
tocie źródłem antyświadectwa i zgorszenia” (nr 33). W dokumencie o podobnym 
charakterze, tyle że podpisanym na zakończenie Wielkiego Jubileuszu, 6 sty
cznia 2001, a zatytułowanym Novo millennio ineunte, Jan Paweł II mówi: „Nie 
sposób zapomnieć przejmującej Liturgii z 12 marca 2000 roku, podczas której ja 
sam, wpatrując się w Bazylice św. Piotra w wizerunek Ukrzyżowanego, w imieniu 
Kościoła prosiłem o przebaczenie za grzechy wszystkich jego dzieci” (nr 6).

Otóż, podobnie jak słowa Ojców Soboru, wyrażające żal Kościoła za grze
chy antysemityzmu, które Jan Paweł II wypowiedział jako własne w Yad Va- 
shem, Papież przywiózł do Jerozolimy i powtórzył w miejscu najważniejszym 
dla modlących się Żydów, przypominającym jerozolimską Świątynię, prośbę 
skierowaną do Boga -  wypowiedzianą już w Bazylice św. Piotra -  o przebacze
nie za złe postępowanie tych, którzy w ciągu wieków przysporzyli cierpień 
ludowi Przymierza.

Wydarzyło się to 26 marca 2000 roku, w ostatnim dniu pobytu Jana Pawła II 
w Ziemi Świętej. Bezpośrednio po wizycie złożonej Wielkiemu Muftiemu Je
rozolimy i po obecności Ojca Świętego na placu świątynnym -  na którym za 
czasów Jezusa stała Świątynia, centralne miejsce żydowskiego kultu (obecnie 
stoją tu dwa znane meczety), Jan Paweł II udał się pod Ścianę Zachodnią 
Świątyni, niegdyś zwaną Ścianą Płaczu, a dziś będącą -  dla modlących się 
Żydów -  Ścianą Dziękczynienia.

Dostojnego Gościa, siedzącego w fotelu skierowanym w stronę Ściany Za
chodniej, przywitał żarliwym przemówieniem, z mównicy również skierowanej 
w stronę Ściany Zachodniej, minister do spraw diaspory w ówczesnym rządzie 
Ehuda Baraka, rabin Michael Melchior. Mówca zwrócił uwagę przede wszyst
kim na wyjątkowe dla żydowskiego życia religijnego znaczenie miejsca, do 
którego właśnie przybył dostojny Pielgrzym. Nie tylko bowiem od tysięcy lat

3 Zob. J a n  P a w e ł  II, Budujmy nową przyszłość (Przemówienie podczas wizyty w Instytucie 
Pamięci Yad Vashem, Jerozolima, 23 III 2000), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 21(2000) nr 5, 
s. 27-29; por. Sobór Watykański II, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich 
Nostra aetate, nr 4.
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rozbrzmiewa tu żydowska modlitwa, ale każdy modlący się Żyd na całym 
świecie trzy razy w ciągu dnia kieruje swoje modły do Boga zwrócony ku temu 
właśnie miejscu. „Nigdy nie przestaliśmy się modlić. Nigdy nie przestaliśmy 
błagać: «Oby nasze oczy ujrzały łaskę powrotu Boga na Syjon». W lochach 
inkwizycji, wstępując na szubienicę, stłoczeni w bydlęcych wagonach jadących 
do Auschwitz, Treblinki czy też na Majdanek, a także w ogniu walki -  broniąc 
państwa -  Żydzi tęsknili do tego świętego miejsca i modlili się zwróceni w jego 
kierunku. [...] Witamy Twoje przybycie tutaj jako potwierdzenie zaangażowa
nia Kościoła katolickiego w położenie kresu czasom nienawiści, poniżenia 
i prześladowania Żydów. [...] Oby już nigdy więcej nikt nie wykorzystywał 
religii dla usprawiedliwiania wojny. Obyśmy już nigdy więcej nie przyzywali 
imienia Boga wtedy, gdy podnosimy rękę na tych, którzy zostali stworzeni na 
Jego obraz i podobieństwo. [...] Uczyńmy co w naszej mocy, aby spełniła się 
pieśń pokoju proroka Izajasza: «przyprowadzę [ich] na moją Świętą Górę i roz
weselę w moim domu modlitwy. [...] bo dom mój będzie nazwany domem 
modlitwy dla wszystkich narodów» (Iz 56,7). [...] Witamy Cię przybywającego 
tutaj w pokoju i życzymy Ci błogosławieństwa oraz pokoju, gdy będziesz od
jeżdżał. Niech Ten, który czyni pokój w niebiosach, ześle pokój dla nas i dla 
całego Izraela. I zawołajmy wszyscy «Amen»”4. Amen -  wyraźnie poruszyły się 
usta zasłuchanego Papieża.

Obdarowany następnie przez mówcę księgą Tory (Pięcioksięgiem Mojże
sza), Jan Paweł II zajął miejsce na mównicy.

Nie wygłosił jednak żadnego przemówienia.
Do tego najważniejszego miejsca żydowskiej modlitwy Następca Piotra, 

Biskup Rzymu, przychodził bowiem -  a raczej powracał -  z modlitwą i tylko 
z modlitwą. W tym właśnie miejscu przez długie wieki nie było modlitwy wie
rzących w Jezusa. Nie było jej tu -  a gdzie indziej? Różnie, bardzo różnie 
bywało z modlitwą chrześcijan w intencji s t a r s z y c h  b r a c i  w wi e r ze .  
Do naszych czasów przetrwała piękna modlitwa, sięgającą czasów apostolskich
-  Didache -  w której dziękujemy Bogu za lud pierwszego Przymierza: za ś w i ę - 
t y winny s z c z e p  D a w i d a 5. Faktem jest jednak również to, że modlitwy nie
jednokrotnie raczej nadużywano, aby Żydów dyskryminować, poniżać lub aby 
nimi straszyć, mówiąc o Żydzie perfidnym czy żądnym chrześcijańskiej krwi6.

4 Speech by Rabbi Michael Melchior, Minister in the Prime Minister’s Office responsible for 
Diaspora Affairs, The Western Wall, March 26,2000, w: Visit to Israel o f His Holiness Pope John 
Paul //. Speeches and Addresses. March 2000, Printiv, Jerusalem 2000, s. 26-28 (tłum. fragm. -  R. J. 
W.-W.).

5 Zob. Liturgia godzin (w każdej z czterech części brewiarza dziękczynne modlitwy po 
Mszy św. otwiera Modlitwa eucharystyczna z Nauki Dwunastu Apostołów).

6 Por. B r a t  J o h a n a n ,  Chrześcijanie i antysemityzm, tłum. M. Tarnowska, Znak, Kraków 
2000, s. 22n.; J. T  a z b i r, Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Universitas, Kraków 2000, s. 73n.; 
ks. S. M us ia ł ,  Czarne jest czarne, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003, s. 137n.
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Tym razem -  w słoneczny poranek 26 marca roku 2000 -  po wiekach 
nieobecności, do Ziemi Świętej, pod Ścianę Płaczu, powraca św. Piotr w swoim 
Następcy. Oczyszczenie pamięci z grzechów antysemityzmu umożliwiło przy
pomnienie drogi wiodącej do tego miejsca. Żal za zło wyrządzone Żydom przez 
wielu chrześcijan uczynił tę drogę przystępną, wręcz szeroko otwartą: Jan Pa
weł II witany był jako Przyjaciel, jako gwarant nowych relacji chrześcijańsko- 
żydowskich.

Dobrze w tym miejscu przypomnieć również i to, że właśnie ten Papież, 
jeszcze jako mały chłopiec, a potem jako młodzieniec -  Lolek -  uczył się przy
jaźni do Żydów w rodzinnym domu i w szkolnej ławie, w Wadowicach. Przy
jaźni tej pozostał wierny, pełniąc swój urząd i sprawując posługiwanie Piotra7. 
Niewątpliwie najpełniej nauczył się jej na Soborze Watykańskim II, w którym 
uczestniczył, na początku jako biskup pomocniczy, a następnie jako arcybiskup 
metropolita krakowski -  kardynał Karol Wojtyła.

To w dokumentach Soboru Watykańskiego II szukać należy klucza herme- 
neutycznego, pozwalającego poprawnie i najgłębiej zinterpretować opisywane 
tutaj wydarzenie. Aby odnaleźć teologiczny sens obecności Jana Pawła II pod 
Zachodnią Ścianą Świątyni, wystarczy, jak się wydaje, przytoczyć pierwsze 
zdanie czwartego rozdziału soborowej Deklaracji o stosunku Kościoła do religii 
niechrześcijańskich Nostra aetate: „Zgłębiając tajemnicę Kościoła, Święty So
bór obecny pamięta [przypomina -  R. J. W.-W.] o więzi, którą lud Nowego 
Testamentu zespolony jest duchowo z plemieniem Abrahama”.

To dzięki owej pamięci, o której mowa w zacytowanym zdaniu, Sobór 
Watykański II niejako przerzucił most ponad przepaścią oddzielającą przez 
dziewiętnaście wieków chrześcijaństwo od judaizmu. Przyglądając się ludowi 
Nowego Testamentu -  pierwszej wspólnocie Żydów wierzących w Jezusa 
Chrystusa -  Sobór dostrzegł duchową więź łączącą ową wspólnotę z wyznawca
mi judaizmu. Wyrażając to samo nieco inaczej, można powiedzieć, że we wnę
trzu własnej tajemnicy Kościół Soboru Watykańskiego II dostrzegł tajemnicę 
Izraela.

W rzeczy samej, wystarczy otworzyć Dzieje Apostolskie, aby odnaleźć 
pierwszą wspólnotę wierzących w Jezusa (właśnie lud Nowego Testamentu) 
- już po Zmartwychwstaniu Chrystusa i po Zesłaniu Ducha Świętego -  w Świą
tyni Jerozolimskiej, w krużganku Salomona (por. Dz 5, 12). Po cóż tam cho
dzili? -  Na modlitwę! W Dziejach Apostolskich czytamy, że Piotr i Jan u d a j ą  
s i ę  na  m o d l i t w ę  do jerozolimskiej świątyni. To właśnie podczas jednej 
z takich wizyt w Świątyni -  a modlitwa ta miała miejsce o godzinie dziewiątej
-  Piotr, poproszony o jałmużnę przez chromego od urodzenia, powiedział: „Nie

7 Zob. D. O ’ B r i e n, Papież nieznany, tłum. A. Abłamowicz, H. Kobylińska, Jacek Santor- 
ski&Co Wydawnictwo, Warszawa 1998.
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mam srebra ani złota [...] ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa 
Nazarejczyka, chodź!” (Dz 3,7).

W trakcie jubileuszowej pielgrzymki w roku 2000 Jan Paweł II, głosząc 
naukę Soboru i pamiętając o więzi duchowej łączącej Kościół z Abrahamowym 
dziedzictwem -  w imię Jezusa z Nazaretu, który wywodził się z Abrahamowego 
rodu i miłował Jerozolimę oraz Świątynię (por. Łk 13, 34-35; Mt 23, 37-39) -  
„powrócił do Ziemi Świętej” ze słowami pieśni pielgrzymiej: z Psalmem 122, 
który -  jako Biskup Rzymu -  odmówił po łacinie.

Chrześcijanin zna ten psalm. Odmawiając go, nadaje mu własny sens: przez 
Jeruzalem i przybycie Boga na Syjon rozumie rzeczywistość już przemienioną -  
w niebie8. Psalm 122., odmówiony przez Jana Pawła II, zwróconego -  podobnie 
jak to czynią Żydzi na całym świecie -  w stronę Zachodniej Ściany Świątyni, nie 
eliminując bynajmniej chrześcijańskiej interpretacji, uczył szacunku i miłości do 
religii żydowskiej. Było to publiczne i uroczyste sfalsyfikowanie pseudoteolo- 
gicznych teorii odrzucających Żydów i głoszących zastąpienie judaizmu przez 
chrześcijaństwo. Biskup Rzymu, papież Jan Paweł II, przychodził tu -  można 
powiedzieć: powracał -  aby wyrazić szacunek dla judaizmu, aby uszanować lud 
Pierwszego Przymierza.

W czasie pamiętnej wizyty w rzymskiej synagodze Biskup Rzymu mówił do 
zgromadzonych Żydów: „Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i -  można 
powiedzieć -  naszymi starszymi braćmi. [...] obie nasze religie, w pełni świado
me licznych łączących je więzów, a szczególnie świadome owej «więzi», o której 
mówi Sobór, chcą być uznawane i respektowane, każda w swej własnej tożsa
mości, bez jakiegokolwiek synkretyzmu i dwuznacznego przywłaszczania”9. 
W roku 2000, w Jerozolimie, zwracając oczy w stronę najważniejszego miejsca 
żydowskiej modlitwy, ten sam Biskup Rzymu odmawiał Psalm 122., mając na 
uwadze konkretne miasto na ziemi i kierując wypowiadane strofy do umiłowa
nych starszych braci w wierze:

ij
Proście o pokój dla Jeruzalem,
niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują!
Niech pokój będzie w twoich murach, 
a bezpieczeństwo w twoich pałacach!
Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół 
będę mówił: «Pokój w tobie!»
Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego, 
będę się modlił o dobro dla ciebie.

8 W Liście do Hebrajczyków (12,22) czytamy: „Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, do 
miasta Boga żywego -  Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów”. Por. Ap 21,2.

9 J a n  P a w e ł  II, Odnalezione braterstwo (Przemówienie w rzymskiej Synagodze Większej,
13 IV 1986), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 7(1986) nr 4, s. 26.
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Po odmówieniu pielgrzymiego psalmu podeszły w latach Następca Piotra 
zszedł z mównicy i wspierając się na lasce, zbliżył się do ocalałych szczątków 
świątynnego muru, aby -  w najważniejszym miejscu żydowskiej modlitwy -  
błagać Boga Abrahama, Boga Izaaka, Boga Jakuba i Boga Jezusa Chrystusa
0 przebaczenie za zło wyrządzone przez chrześcijan ludowi Przymierza.

Jezus Chrystus żąda: pojednaj się pierwej ze swoim bratem (por. Mt 5,24). 
Ale jak pojednać się, jak prosić o przebaczenie ofiary wypraw krzyżowych lub 
tych spalonych na stosach inkwizycji czy w hitlerowskich krematoriach? Ich już 
nie można prosić o przebaczenie. Jan Paweł II skierował więc swoje błaganie 
do Boga Miłosierdzia. Odmówiwszy modlitwę, która raz już wybrzmiała w Ba
zylice św. Piotra w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, włożył ją w szczeliny 
świątynnego muru -  tak, jak to czynią pobożni Żydzi. Po czym trwał chwilę 
pogrążony w modlitwie, wsparty o mur, który też pobłogosławił. I zauważmy -  
nikt nie podniósł wrzawy z tego powodu, że Papież znakiem krzyża pobłogo
sławił miejsce najświętsze dla wyznawców judaizmu -  dla wszystkich było bo
wiem wiadome, że ten Papież -  Jan Paweł II -  niesie znaki i gesty miłości.

Jeszcze tego samego dnia w godzinach przedpołudniowych Dostojny Piel
grzym przybył do bazyliki Grobu Świętego, aby tam złożyć Najświętszą Ofiarę. 
Żądanie Chrystusa, aby przed złożeniem ofiary pojednać się z braćmi, zostało 
spełnione -  tak jak to było możliwe.

*

Po pielgrzymce Jana Pawła II do Ziemi Świętej mówiono i pisano, że do
stojny Pielgrzym przerzucił most -  inni mówili tylko o kładce -  nad rzeką 
krwi10. Wydaje się, iż trafniejsze byłoby stwierdzenie, że ową kładkę czy też 
most przerzucił Sobór Watykański II. Jan Paweł II natomiast pierwszy po tej 
budowli przeszedł, ukazując ją niejako całemu -  chrześcijańskiemu i żydowskie
mu -  światu.

To Sobór Watykański II wyraźnie naucza, że chrześcijaństwo nie może 
zapomnieć o swoim żydowskim „korzeniu”, bo zapomina wówczas o swojej 
własnej tożsamości. Słowa i czyny Jana Pawła II są nie tylko słowami i czynami 
tak bardzo nam bliskiego i kochanego Papieża-Polaka. Są one n a j p i e r w
1 p r z e d e  w s z y s t k i m  słowami i czynami Piotra umacniającymi chrześcijan 
w wierze -  są wyrazem nowego myślenia Kościoła o Żydach i o judaizmie.

Oby to nowe myślenie Kościoła o Żydach i o judaizmie, ukazane w Jerozo
limie przez Papieża-Polaka całemu światu, stawało się również udziałem Koś
cioła w Polsce.

10 Por. np. o. M. Z i ę b a ,  Kładka nad rzeką krwi, „Rzeczpospolita” z 27 marca 2000.



Adam RODZIŃSKI

O JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI

Przyszłe losy ludzkości pielgrzymującej do swej Ojczyzny Wiekuistej -  per aspera 
ad astra -  zależeć będą od tego, jaki styl życia i myślenia stanie się w końcu 
bardziej powszechnie miarodajny i bardziej atrakcyjny intelektualnie dla cywili
zacyjnej „czołówki” postępu, czy może tylko rozwoju życia społecznego: od tego 
więc, jaka ugruntuje się w tej „czołówce mózgów|f aksjologiczna -  kulturowa 
i międzykulturowa -  dominanta.

Scalanie różnorodności kulturowej może być głębokie albo powierzchow
ne. Głębokie polega na ugruntowaniu motywów działania w zakresie relacji 
międzyludzkich -  a w rezultacie całego bogactwa społecznych form życia du
chowego -  na fundamencie człowieczeństwa rozumianego personalistycznie 
jako pełne odpowiadanie naszego wewnętrznego życia i naszego postępowania 
temu, kim jest człowiek jako osoba w ogóle, a ludzka osoba w szczególności. 
Bez przemyślenia więc i upowszechnienia prawdy o radykalnym i niezbywal
nym ukierunkowaniu ku sobie nawzajem osób jako osób, innymi słowy bez 
przyjęcia prawdy o adalterytatywnej (odniesieniowej, otwartej na drugiego) ich 
konstytucji domagającej się potwierdzenia w każdym ludzkim czynie, owo głę
bokie („głębinowe”) uzgodnienie form i norm w kulturowym całokształcie 
współżycia i współdziałania nie wydaje się możliwe. Póki „obowiązująca” dziś 
wiedza o człowieku abstrahować będzie od prawdy o Bogu i człowieku uzys
kanej i rozumianej jako dar Chrystusowego Objawienia, zbłąkany „homo via- 
tor” poruszać się będzie we mgle.

Cała prorocka i nauczycielska misja Kościoła do tego się też sprowadza: 
ludzie powinni mieć możność poznać i uznać racje, dla których my wszyscy -  
pasażerowie olbrzymiego pojazdu kosmicznego, jakim jest nasza Ziemia -  ma
my obowiązek miłować się nawzajem, afirmować swój status nieobojętnego 
Bogu pielgrzyma, wybaczać sobie wzajemnie i pomagać, nie tylko w zakresie 
struktur familijnych i etnicznych, lecz w skali całego globu. Zakłada to w pierw
szym rzędzie reorientację samych chrześcijan -  tych, którzy żyją na co dzień i od 
święta zbyt powierzchownie i praktycy stycznie -  ku całościowemu pojmowaniu 
ludzkiego życia w ogóle, a w tym własnego losu. Bez Chrystusowego „wy we 
Mnie i Ja w was” ( J 14,20) Ziemia nigdy nie stanie się „ojczyzną ludzi”, bo stać 
się nią nie może.

Program ujęcia różnorodności stylów myślenia i życia w mocno osadzoną 
w ludzkiej samowiedzy zasadę fundamentalnej ich jedności dotyczy oczywiście 
naprzód wychowawców: to ich należy wychować przede wszystkim, a następnie



O jedność w różnorodności 291

umożliwić im i ułatwić misyjną ich działalność. Z  czym zapoznają się oni ex- 
plicite, czego dowiedzą się z personologicznej interpretacji przesłań Ewangelii, 
wszystko to ich czytelnicy i słuchacze -  a w tym i wszyscy „katechumeni re- 
chrystianizacji” -  przejmować będą mogli od nich implicite, a więc głównie 
z samego sposobu życia nacechowanego bezinteresownością i ofiarnym tru
dem, jak to zresztą działo się i dzieje wszędzie tam, gdzie formacja intelektual
na przyszłych czy aktualnie działających misjonarzy (misjonarzy sensu latissi- 
mo, jako że cały Lud Boży jest misyjny) rozbudowuje się i pogłębia w duchu 
jedności, która w dziele stworzenia i odkupienia wskazana nam jest przez Boga.

Dopóki modną pozostanie rzeczą wierzyć jedynie specjalistom od doświad
czeń typu eksperymentalnego i to tylko mieć za obowiązujące i „publicznie 
miarodajne”, co objawia ich „szkiełko i oko”, inne zaś sposoby uzyskiwania 
pewności obiektywnej lekce sobie ważyć, trudno będzie ową głęboką aksjolo- 
giczno-metafizykalną tkankę rzeczywistości ludzkiej, o jaką tu chodzi, na szer
szym forum publicum wydobyć na jaw, uwrażliwiając na nią i skupiając na niej 
rozproszoną świadomość współczesnych argonautów żeglujących beztrosko na 
falach radia, telewizji, Internetu. Sensytywne atrakcje nie sprzyjają z natury 
rzeczy refleksji -  abstrakcyjnej nieuchronnie -  nad tym, co dzieje się z człowie
kiem i w człowieku na głębokich kondygnacjach bytu i w jego aktualnej dzie
jowej sytuacji; syntetyczne zaś ujęcie ludzkiego konkretu wymaga uprzedniej 
należycie pogłębionej analizy różnicującej starannie to, co ma być z kolei spro
wadzone do wspólnego antropologicznofilozoficznego mianownika.

Taki oto program naprawiania świata „od środka” zarysowuje się dziś 
przed filozofią chrześcijańską. Przyszłe losy ludzkości pielgrzymującej do swej 
Ojczyzny Wiekuistej -  per aspera ad astra -  zależeć będą od tego, jaki styl życia 
i myślenia stanie się w końcu bardziej powszechnie miarodajny i bardziej atrak
cyjny intelektualnie dla cywilizacyjnej „czołówki” postępu, czy może tylko 
rozwoju życia społecznego: od tego więc, jaka ugruntuje się w tej „czołówce 
mózgów” aksjologiczna -  kulturowa i międzykulturowa -  dominanta.

„Iskra” Boża zapalająca nie lonty plutonowych rakiet, ale serca ludzkie 
miłością prawdziwą, sprawi w tym naszym „ponowożytnym” świecie, że staną 
się one ludzkie w etycznie pełnym rozumieniu -  tak nas pocieszają optymiści. 
Pesymiści -  rzecz jasna -  są innego zdania. Trudno będzie przekonać „człowie
ka eksperymentu”, aby in toto orbe terrarum ustąpił pierwszeństwa człowie
kowi szeroko i głęboko rozumianego doświadczenia -  legitymującego się 
w przekonujący sposób międzypodmiotowo, uwierzytelnionego należycie, bo 
powołującego się na świadków licznych i w pełni godnych wiary.

Nadzieja chrześcijańska rozjaśnia tę alternatywę raczej niewesołą. Marsz
ruta nasza ziemska oznakowana została dokładnie: „Znacie drogę, dokąd Ja 
idę” (J 14, 4) -  powiedział Chrystus apostołom pod koniec ziemskiego swego 
nauczania, gdy „moce ciemności” uszykowały się już do walnej z Nim rozpra
wy.



Zdzisław J. RYN

J A N  P A W E Ł  I I : Ź R Ó D Ł A  K A T E C H E Z Y  C I E R P I E N I A *

Jan Paweł II wskazuje chorym trzy istotne etapy przeżywania cierpienia: uświa
domienie cierpienia, jego twórczą akceptację oraz etap ofiary. Uwzględnienie tych 
wymiarów ułatwia wypracowanie indywidualnego planu przekształcania cierpie
nia w wartości twórcze, przemieniania zła ludzkiego cierpienia w cnotę miłości 
i wreszcie -  pozwala na wyrwanie się z pęt cierpienia ku zdumiewającej wolności 
wewnętrznej.

Choć istnieje cierpienie wiodące do śmierci, to w zamyśle Bożym istnieje także 
cierpienie, które prowadzi do nawrócenia i przemiany serca człowieka: takie cier
pienie [...] staje się przyczyną i źródłem radości, ponieważ rodzi życie i pokój.

Jan Paweł II1

Moja Ojczyzna -  Polska -  to „ziemia mogił i krzyży”2. Położona między 
dwoma mocarstwami -  Rosją na wschodzie i Niemcami na zachodzie -  przez 
wieki była narażona na zewnętrzne agresje. Upadek Polski w XVIII wieku, 
rozbiór między trzech sąsiadów i ponad sto dwadzieścia lat utraty niepodleg
łości i prześladowań, tragedie pierwszej wojny światowej i drugiej wojny, oku
pacja niemiecka, a wreszcie pół wieku totalitaryzmu komunistycznego -  wszyst
ko to spowodowało, że polska ziemia jest naznaczona męczeństwem.

Być może dlatego my, Polacy, uchodzimy za naród, który nauczył się po
wstawać z popiołów i ciągle odbudowywać swój kraj; nie bardzo jednak po
trafimy żyć w pokoju i stabilizacji. Jesteśmy narodem emigrantów: niemal po
łowa Polaków żyje na obczyźnie. W większości znaleźli się poza krajem nie 
z własnej woli, lecz z powodu prześladowań politycznych.

Z okresu wielkiej emigracji utrwalił się przekazywany z pokolenia na po
kolenie zwyczaj zabierania ze sobą na przymusowe wygnanie -  jako najwięk
szego skarbu -  woreczka z garścią rodzinnej ziemi. Tak uczynił nuestro gran 
sabio polaco don Ignacio Domeyko -  rektor Universidad de Chile, apostoł

* Tekst wykładu wygłoszonego w języku hiszpańskim podczas inauguracji międzynarodowe
go sympozjum „II Encuentro Interreligioso: El Dolor del Otro, Camino de Solidaridad” (II Spot
kanie Międzyreligijne: Cierpienie bliźniego, droga solidarności] zorganizowanego przez Fundację 
„Ayuda a la Iglesia que sufre” w Santiago de Chile 11 listopada 2003 roku.

1 J a n P a w e ł II, Orędzie na III Światowy Dzień Chorego 1995 r.t „L’Osservatore Romano” 
wyd. poi. 16(1995) nr 1, s. 11.

2 Z. K r a s i ń s k i ,  Irydion, Dokończenie, w: tenże, Pisma Zygmunta Krasińskiego. Wydanie 
jubileuszowe, t. 5, oprać. Jan Czubek, Gebethner i Spółka, Kraków 1912, s. 312.
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nauki chilijskiej. Zgodnie z wolą Ignacego Domeyki woreczek polskiej ziemi 
został złożony w jego mogile -  w mauzoleum na Cementerio General w San
tiago.

To wielki paradoks, że na polskiej ziemi znajduje się Auschwitz -  miejsce 
pamięci czterech milionów ofiar: Polaków, Żydów, Cyganów i tylu innych na
rodów Europy. Inne natomiast święte dla Polaków miejsca cierpienia i ofiar 
znajdują się tysiące kilometrów od Polski -  w sowieckich gułagach na Syberii. 
Przez dwa wieki zesłano tam setki tysięcy polskich bojowników o wolność, 
kwiat polskiego narodu. Zostali na zawsze w syberyjskich stepach i kopalniach, 
w anonimowych mogiłach, ale nie zostali zapomniani.

Symbolem podstępu i militarnej zdrady popełnionej wobec Polaków są 
zbiorowe mogiły dwudziestu dwu tysięcy polskich oficerów zamordowanych 
z rozkazu Stalina w Katyniu w 1940 roku.

Szczególnym miejscem pamięci narodowej od sześciu wieków jest sanktua
rium maryjne na Jasnej Górze w Częstochowie z cudownym obrazem Czarnej 
Madonny. Od czasu inwazji szwedzkiej w połowie XVII wieku Jasna Góra stała 
się znakiem zwycięskiej walki o wolność Polski.

Symbolem naszej pamięci narodowej jest Warszawa -  doszczętnie zburzo
na i spalona przez Niemców i odrodzona niczym Feniks z popiołów. Innym 
współczesnym symbolem jest Stocznia Gdańska -  kolebka Solidarności i legen
dy Lecha Wałęsy.

Jednak żadne z tych miejsc nie obrosło tak ogromnym bagażem znaczeń, 
jak dawna stolica Polski -  królewski Kraków i wznoszące się w jego sercu 
wzgórze Wawel z katedrą i zamkiem królewskim. Historia wawelskiego wzgó
rza, siedziby legendarnego założyciela miasta, księcia Kraka oraz jego córki 
Wandy, sięga dziewiątego wieku. Około roku tysięcznego wzniesiono tu pierw
szą katedrę i rezydencję biskupów krakowskich. Przez sześć wieków Wawel był 
siedzibą polskich książąt i królów.

W wawelskich katakumbach spoczywają królowie, bohaterowie narodowi 
i najwięksi poeci. To nasz ołtarz Ojczyzny (Ara Patriae). We wszystkich okre
sach wojen i zaborów Wawel z katedrą i zamkiem królewskim był dla narodu 
oazą wolności. „Dzisiaj Kraków jest historyczną i kulturalną stolicą Polski”3.

W cieniu wawelskiego wzgórza, a może raczej w blasku jego historii, to
czyło się życie Karola Wojtyły -  studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, naj
pierw polonistyki, potem teologii, a po wojnie księdza, biskupa, kardynała 
i profesora uniwersytetu.

Jego biografia przypadła na okres dwudziestowiecznej apokalipsy -  drugiej 
wojny światowej z nazistowskimi obozami koncentracyjnymi i sowieckimi gu-

F. Z  i e j k a, Wawel symbolem polskiej tożsamości narodowej, maszynopis wykładu wygło
szonego podczas inauguracji roku akademickiego w Akademii Wychowania Fizycznego w Krako
wie w październiku 2003 roku.
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łagami. Karol Wojtyła urodził się opodal późniejszego obozu koncentracyjnego 
Auschwitz-Birkenau, w latach okupacji pracował przymusowo w kamienioło
mie, był świadkiem tragedii tysięcy polskich i żydowskich rodzin, sam cudem 
uniknął obozu i śmierci. To wówczas w oświęcimskim obozie umierał Maksy
milian Kolbe, późniejszy święty. Przypomniał ten epizod arcybiskup Karol 
Wojtyła podczas rekolekcji w Watykanie:

„Obozy koncentracyjne były i zawsze pozostaną realnym symbolem jakie
goś piekła na ziemi. Wyraziło się w nich swoiste maksimum zła, które ludzie 
wyrządzili ludziom. W takim obozie, w Oświęcimiu, umierał w dniu 14 sierpnia 
1941 O. Maksymilian Kolbe. Cały obóz wiedział, że ginął dobrowolnie, oddając 
swoje życie za brata. A wraz z tym szczególnym objawieniem miłości przeszedł 
przez obóz jakiś powiew nieustraszonego i niezniszczalnego dobra, jakieś po
czucie zbawienia: ginął człowiek, człowieczeństwo zostało ocalone”4.

Warto przypomnieć, że niemiecki nazizm pochłonął około czterdziestu mi
lionów ofiar, komunizm natomiast sto dziesięć milionów. Polska straciła jedną 
czwartą populacji, wielu Polaków zginęło w obozach zagłady. Już na początku 
wojny hitlerowcy wywieźli do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen stu 
osiemdziesięciu trzech profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego mło
dy Wojtyła był wówczas tajnym studentem teologii. Ci, którzy obozy przeżyli, 
noszą do dzisiaj piętno obozowego stresu i przenoszą je na drugie pokolenie.

W chwili obecnej, z perspektywy dwudziestopięciolecia pontyfikatu Jana 
Pawła II, możemy podziwiać mądrość kardynałów zgromadzonych na konkla
we, którzy w roku 1978 wybrali na Stolicę Apostolską przybysza z dalekiego 
kraju -  Karola Wojtyłę. To był znak czasu!

Wojtyła najtrafniej postawił diagnozę współczesnemu światu, zarzucając 
obłędnym ideologiom b ł ą d  a n t r o p o l o g i c z n y .  Wskazał przy tym, i poka
zuje to do dzisiaj, „jak [własne] cierpienie można przezwyciężać siłą ducha, 
a więc prawdą i dobrem, które prowadzą do wolności odpowiedzialnej za 
człowieka przed człowiekiem i przed Bogiem”5.

Pamiętamy wielki wybuch naszej radości i nadziei, będącej światłem w mro
ku komunistycznej nocy, kiedy został powołany na Stolicę Piotrową. Płakaliś
my wówczas ze szczęścia, ale i z żalu, że musimy się nim podzielić ze światem. 
Papież stanął wówczas przed światowym audytorium i apelował: Nie lękajcie 
się! Tak mógł mówić człowiek, który sam doświadczył strachu, terroru i cierpień 
w obliczu wojny, obozów koncentracyjnych i duchowego zniewolenia. Papież 
potężny w słabości swojej...

Z  tych korzeni wyrasta Jana Pawła II k a t e c h e z a  c i e r p i e n i a .

4 Kard. K. W oj ty  ła , Znak sprzeciwu, £ditions du Dialogue, Paryż 1980, s. 57.
5 A. K r ą p  i ec, Pontyfikat cierpienia... Dlaczego?, „Nasz Dziennik” z 17 X 2003, s. 14.
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BÓL A CIERPIENIE

Pojęcie cierpienia ma szerszy zakres niż pojęcia: ból, choroba czy kalectwo. 
Obok cierpienia fizycznego, utożsamianego najczęściej z bólem lub chorobą, 
istnieje cierpienie psychiczne (odczuwane w sferze emocjonalnej) oraz cierpie
nie duchowe określane niekiedy bólem moralnym lub bólem istnienia (dolor 
existentiae). Wynika to z dwoistego wymiaru ludzkiego bytu: fizycznego i psy
chicznego. Cierpimy, gdy doświadczamy jakiegoś zła: fizycznego, psychicznego 
lub moralnego. Uwidacznia się ono zwłaszcza w psychologicznym wymiarze 
cierpienia.

Pojęcie bólu odnosimy najczęściej do bólu ciała, a pojęcie cierpienia mo
ralnego do bólu duszy. Medycyna zajmuje się głównie bólem ciała i poczyniła 
na tym polu znaczący postęp, zwłaszcza w zakresie terapeutycznym.

Bólem istnienia, jako integralnym składnikiem cierpienia psychicznego, 
zajmują się raczej psychiatrzy. Natomiast ból moralny jest -  jak się wydaje -  
bliższy kompetencjom kapłana, chociaż i ten rodzaj bólu może mieć także 
wyraźną komponentę somatyczną.

W życiu człowieka cierpienie urzeczywistnia się w różnorodnych postaciach
i może mieć różne nasilenie. Mówi się nieraz, że cierpienie ma tysiąc twarzy. 
Dlatego zdaje się ono nieodłączną dolą człowieka; współistnieje z człowiekiem.

Psychologia uznaje powszechność, a nawet nieuchronność cierpienia 
w ludzkim życiu. Zygmunt Freud dopatrywał się źródła tej nieuchronności 
w potędze natury, kruchości cielesnej człowieka i niedoskonałości struktur 
organizacyjnych6. Karl Jaspers wiązał jego istnienie z występowaniem sytuacji 
granicznych w ludzkim życiu7, natomiast Viktor Franki traktował cierpienie 
jako stały składnik triady: śmierć -  cierpienie -  wina8. Nie bez powodu nadał 
swojej książce tytuł Homo patiens.

W podobnym duchu wypowiada się Jan Paweł II w liście apostolskim
0 chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia z roku 1984. „Cierpienie zdaje 
się przynależeć do transcendencji człowieka: jest jednym z tych punktów, w któ
rych człowiek zostaje niejako «skazany» na to, ażeby przerastał samego siebie -
1 zostaje do tego w tajemniczy sposób wezwany”9.

Słowo „cierpienie” jest używane częściej w potocznym języku niż w termi
nologii medycznej. Można bowiem cierpieć nie tylko z powodu bólu czy cho
roby, ale także z ogólniejszych przyczyn: głodu, pragnienia, chłodu, biedy,

6 Por. S . F r e u d ,  Kultura jako tródło cierpień, tłum. J. Prokopiuk, Wydawnictwo KR, War
szawa 1995, s. 258.

7 Zob. K. J a s p e r s ,  Filozofia egzystencji, tłum. D. Lachowska, A. Wołkowicz, Państwowy 
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990.

8 Por. V. F r a n k i ,  Homo patiens, tłum. R. Czarnecki, J. Morawski, Instytut Wydawniczy 
PAX, Warszawa 1976, s. 17,196.

9 J a n  P a w e ł  II, List apostolski Salvifici dolorisy nr 2.
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klęski żywiołowej, katastrofy, pozbawienia wolności czy nieurodzaju. Źródłem 
cierpienia mogą być również czynniki subiektywne, jak lęk, poczucie zagroże
nia życia, niemożność realizacji postawy twórczej, nieszczęśliwa miłość, zdrada, 
poniżenie i wiele innych.

Powszechnie przyjmujemy, że cierpieć mogą także zwierzęta; niektórzy 
sądzą, że bliżej nieokreślony rodzaj cierpienia mogą odczuwać także rośliny.

BÓL ISTNIENIA

Trudniej definiować b ó l m o r a l n y ,  czyli b ó l i s t n i e n i a .  W werbaliza
cji tego bólu większy talent i kompetencje ujawniają artyści, zwłaszcza poeci.
O tej kategorii bólu pisze V. Franki: „cierpienie duchowe jako takie nie jest 
czymś chorobliwym, ale czymś ludzkim, w pewnym sensie nawet czymś najbar
dziej ludzkim ze wszystkiego, co istnieje”10.

To rozróżnienie jest potwierdzeniem, że pojęcie cierpienia ma bardzo szeroki 
zakres; można bowiem cierpieć zarówno w chorobie, jak i w zdrowiu. Choć wy
daje się to paradoksalne, cierpienie w stanie zdrowia może być bardziej doku
czliwe i bardziej długotrwałe, niż cierpienie w chorobie. Choroba ma swój po
czątek, przebieg i koniec. Choroba może ustąpić, a cierpienie może trwać nadal.

Zdarza się, że zdrowy człowiek wolałby zachorować lub ponieść jakąś szko
dę na ciele, aby tylko uwolnić się od cierpienia duchowego (dałbym sobie 
obciąć palec, aby tak nie cierpieć na duszy). Podobne życzenia wyrażają nieraz 
osoby dotknięte depresją psychiczną. Subiektywne cierpienie z powodu urojeń 
depresyjnych (grzeszności, winy, kary) bywa niekiedy tak dokuczliwe, że chory 
wolałby je zamienić na ból czy inną dolegliwość fizyczną. W skrajnych przy
padkach może dojść do utraty sensu życia, a wówczas łatwo jest o myśli samo
bójcze. Samounicestwienie może się wtedy wydawać jedynym sposobem uwol
nienia się od bólu istnienia.

Pojęcie bólu moralnego jest bliskie pojęciu l ę k u  m o r a l n e g o  (A. Kę
piński pisał o lęku sumienia11). Lęk moralny może być interpretowany jako 
kara za naruszenie porządku moralnego. W niektórych społecznościach pier
wotnych naruszenie obowiązujących norm moralnych może spowodować na
wet śmierć fizyczną (voodoo death).

Na szczególną postać cierpienia -  c i e r p i e n i e a k s j o l o g i c z n e  -zw ra
ca uwagę wybitny filozof polski, doktor honoris causa Uniwersytetu Jagielloń
skiego Władysław Stróżewski. Wywodzi je z aksjologicznej struktury człowie
ka, która obejmuje zarówno wartości pozytywne, jak i negatywne. Tę dwoistość

10 F r a n k 1, dz. cyt., s. 13.
11 Por. A. K ę p i ń s k i ,  Lęk, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1977, 

s. 89-130.
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dobitnie wyraził św. Paweł w Liście do Rzymian: „Wiemy przecież, że Prawo 
jest duchowe. A ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozu
miem bowiem tego, co czynię [...] Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale 
czynię właśnie zło, którego nie chcę” (Rz 7,14-15.19).

Zgodnie z koncepcją Stróżewskiego cierpienie aksjologiczne wynika z uś
wiadomienia sobie niewspółmiemości dwóch stanów: tego, w którym jestem,
i tego, w którym powinienem być. Stróżewski stwierdza, że ostatecznie cierpie
nie wywołane jest zdradą miłości.

Rzeczywistość cierpienia odnosimy nie tylko do pojedynczego człowieka. 
Może ono mieć także wymiar społeczny, a nawet ogólnoludzki. Mówimy, że 
cierpią całe narody, na przykład podczas wojen, powstań, rewolucji, zaborów. 
W nazistowskich i komunistycznych obozach koncentracyjnych cierpiały
i umierały miliony więźniów. Wyznawcy różnych religii cierpieli za swoją wiarę. 
Grupy etniczne cierpią z powodu głodu, poniżenia, naruszania praw człowieka 
czy prześladowań.

Fenomen cierpienia, który wiążemy raczej z doświadczeniem indywidual
nym, jednostkowym, może więc przekształcać się w cierpienie ludzkości czy 
świata. Zbiorowe cierpienie może być czynnikiem integrującym daną społecz
ność lub przeciwnie -  dzielącym ją.

DLACZEGO CIERPIĘ?

Każde cierpienie skłania do pytania o jego cel: dlaczego cierpię? A także -  
dlaczego ja? W wymiarze społecznym pytamy: dlaczego cierpi ludzkość? Czy 
cierpienie, indywidualne lub zbiorowe, ma jakiś sens?

W kręgu kultury chrześcijańskiej zakorzenione jest przekonanie, że cier
pienie stanowi formę kary za naruszenie porządku moralnego: za przestępstwo, 
za grzech. Cierpienie rodzi się z poczucia winy i wiąże się z pojęciem i kryte
riami sprawiedliwości. Psychologiczny mechanizm w i n a - k a r a  jest spójny 
logicznie, a więc łatwy do zrozumienia i zaakceptowania. Już starotestamental
ny przykład Hioba poucza nas jednak, że można cierpieć także w sposób nie
zawiniony, niewinnie. Dwudziesty wiek był bezprzykładny w wyrafinowaniu
i masowości zadawania cierpienia -  niezawinionego!

W sytuacji cierpienia niezawinionego stawianie pytania o jego sens (dla
czego cierpię?) staje się jeszcze bardziej oczywiste; cierpienie niezawinione nie 
wynika bowiem z porządku sprawiedliwości. Mechanizm przyczynowo-skutko
wy wina-kara zostaje tu zaburzony. Cierpienie pojawia się jako rzeczywistość 
bez zrozumiałej przyczyny. Takiemu cierpieniu towarzyszy poczucie niespra
wiedliwości.

Doświadczał tego nie tylko biblijny Hiob. W podobny sposób odczu
wają cierpienie niektórzy chorzy, zwłaszcza dotknięci chorobą nieuleczalną.
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Pytają: dlaczego choruję, dlaczego muszę umierać, jeśli w niczym nie zawi
niłem?

Poczucie sprawiedliwości przybrało paradoksalny kształt w doznaniach by
łych więźniów obozów koncentracyjnych. Niektórzy z nich czują się winni, iż 
przeżyli, podczas gdy inni -  nawet lepsi od nich, szlachetniejsi -  zginęli. To, że 
żyją, odczuwają paradoksalnie jako akt niesprawiedliwości (To oni powinni 
przeżyć, bo bardziej na to zasłużyli niż ja!).

W rozumowaniu psychologicznym niełatwo znaleźć proste wyjaśnienie sen
su cierpienia, zwłaszcza cierpienia niezawinionego. W psychologii humanis
tycznej wielokrotnie podkreślano pozytywne wartości cierpienia, zwłaszcza 
w zakresie dojrzewania osobowości. A. Maslow uważał, że nie należy nadmier-

*17nie ochraniać człowieka przed doznawaniem cierpienia ; C. G. Jung ostrzegał, 
że w procesie psychoterapii nie można stwarzać iluzji cierpienia, należy nato
miast uczyć chorego cierpliwości w zmaganiu się z cierpieniem; Franki twier
dził, że życie bez cierpienia i bez śmierci nie byłoby pełne.

Paradoksalnie mało kompetentny czuje się w tej dziedzinie lekarz, choć 
zdawałoby się, że studia medyczne winny go przygotować nie tylko do rozu
mienia sensu cierpienia spowodowanego chorobą, ale przede wszystkim do 
umiejętności dialogu z chorym. Od postawy lekarza wobec cierpienia w dużym 
stopniu zależy postawa chorego. Zaś postawa chorego może wpływać w istotny 
sposób na przebieg choroby i skuteczność leczenia.

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia warto przekształ
cić pytaniedlaczego c i e r p i ę ?  wpytaniedla k o g o  c i e r p i ę ?  W prakty
ce terapeutycznej tak postawione pytanie może mieć istotne znaczenie, gdyż 
w rozmowie z chorym, zwłaszcza w stanie terminalnym, pozwala przejść z pła
szczyzny przyczynowej na płaszczyznę intencjonalności. Ma ono wartość uni
wersalną, gdyż ułatwia odnalezienie sensu w każdym cierpieniu, niezależnie od 
formacji duchowej chorego.

CHRZEŚCIJAŃSKI SENS CIERPIENIA

Z pomocą przychodzi tu refleksja teologiczna. Jan Paweł II we wspomnia
nym Liście apostolskim Salvifici doloris zwraca uwagę na bardzo ważny aspekt 
cierpienia, mianowicie na to, że cierpienie ma służyć przezwyciężeniu zła i od
budowaniu dobra zarówno w podmiocie cierpiącym, jak i w stosunkach z inny
mi, a zwłaszcza z Bogiem: „Miłość jest też najpełniejszym źródłem sensu cier
pienia, które pozostaje zawsze tajemnicą [...] jest też najpełniejszym źródłem 
odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia” (nr 13).

12 Zob. np. A. Mas low ,  W stronę psychologii istnienia, Instytut Wydawniczy PAX, Warsza
wa 1986; t e n ż e ,  Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990.
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W pieśni cierpiącego Sługi Pańskiego z Księgi Izajasza (zob. Iz 53, 2-6), 
będącej syntezą cierpienia Chrystusa, zawarta jest istota chrześcijańskiego sen
su cierpienia. Papież przywołuje w SaMfici doloris ten fragment proroctwa, aby 
ukazać przyjęcie w sposób szczególny cierpienia -  przyjęcie cierpienia jako 
całkowicie dobrowolnego i niewinnego: „cierpienie ludzkie [które] osiągnęło 
swój zenit w męce Chrystusa” (nr 18) -  cierpienie zastępcze; cierpienie, „które 
stało się ceną Odkupienia” (nr 19) -  cierpienie odkupieńcze.

Jan Paweł II w tak zwanej katechezie cierpienia, którą systematycznie roz
wija podczas spotkań z chorymi, osobami upośledzonymi i niepełnosprawnymi, 
podał kilka fundamentalnych zasad. Oto jedna z nich: w cierpieniu człowieka 
odzwierciedla się jego wielkość. Cierpienie wyraża pewien „paradoks słabości
i mocy” (tamże, nr 23). Ludzkiej słabości w chorobie Papież przeciwstawia 
potęgę ludzkiego cierpienia złączonego z modlitwą. Cierpienie jest bowiem 
próbą, na którą zostaje wystawiony człowiek -  próbą wytrwałości, cierpliwości
i nadziei.

W ujęciu ewangelicznym „kto cierpi w zjednoczeniu z Chrystusem” (tamże, 
nr 24), kto swym cierpieniem dopełnia braki udręk Chrystusa (por. Kol 1,24), 
ten potrafi odkryć twórczy charakter cierpienia. „Odkrycie to jest szczególnym 
potwierdzeniem wielkości duchowej, która w człowieku całkiem niewspółmier
nie przerasta ciało. Wówczas, gdy to ciało jest głęboko chore, całkowicie nie
sprawne, a człowiek jakby niezdolny do życia i do działania -  owa wewnętrzna 
dojrzałość i wielkość duchowa tym bardziej jeszcze się uwydatnia, stanowiąc 
przejmującą lekcję dla ludzi zdrowych i normalnych” (nr 26).

POTĘŻNY W SŁABOŚCI SWOJEJ

Cierpienie i towarzyszący mu smutek lub osamotnienie skłaniają do skie
rowania uwagi na głębszy wymiar człowieczeństwa. Dochodzi wówczas do 
zdumiewającej przemiany wewnętrznej sprawiającej, że ludzie bardzo cierpiący 
są bardzo szczęśliwi. To jeden z wielkich paradoksów cierpienia, trudny do 
zrozumienia przez samego chorego, a zdumiewający dla lekarza. Cierpienie
i choroba nie zawsze wiążą się z poczuciem nieszczęścia; niekiedy są drogą 
do poznania siebie, mają walor twórczy i konstruktywny, zwłaszcza w rozwoju 
osobowości, w wewnętrznym dojrzewaniu.

Również niektóre choroby psychiczne, nawet schizofrenia, mogą przebie
gać w sposób twórczy i korzystny dla chorego. Zwracał na to uwagę krakowski 
psychiatra Eugeniusz Brzezicki, autor koncepcji schizofrenii paradoksalnej 
społecznie korzystnej13.

Zob. E. B r z e z i c k i ,  Schizophrenia paradoxalis socialiter fausta, „Folia Medica Craco-
viensia”, t. 3 (1961) z. 2, s. 267-288.
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Ból i cierpienie nie są daremne, nie przemijają bez śladu; ich wymiar wy
kracza poza osobiste doświadczenie człowieka, a sens staje się zrozumiały nie
kiedy dopiero w perspektywie transcendentnej.

Jan Paweł II, zgodnie ze współczesną wiedzą psychologiczną, wskazuje 
chorym trzy istotne etapy przeżywania cierpienia: uświadomienie cierpienia, 
jego twórczą akceptację oraz etap ofiary. Uwzględnienie tych wymiarów ułat
wia wypracowanie indywidualnego planu przekształcania cierpienia w wartości 
twórcze, przemieniania zła ludzkiego cierpienia w cnotę miłości i wreszcie -  
pozwala na wyrwanie się z pęt cierpienia ku zdumiewającej wolności wew
nętrznej.

W tym duchu Papież przeżywał i interpretował własne cierpienie po zama
chu na jego życie. Mówił, iż doświadczył wielkiej łaski, gdyż poprzez cierpienie 
i zagrożenie własnego życia mógł dać świadectwo. Wydarzenie to, poza wy
miarem ludzkim, miało dla niego przede wszystkim wymiar Bożego doświad
czenia. Z  tego doświadczenia zrodził się gest przebaczenia.

Cały dwudziestopięcioletni już pontyfikat Jana Pawła II jawi się jako droga 
przez cierpienie, jako krzyż. Możemy mówić o p o n t y f i k a c i e  c i e r p i e n i a .

Do e w a n g e l i i  c i e r p i e n i a  przynależy, zdaniem Jana Pawła II, przy
powieść o miłosiernym Samarytaninie. Postawa Samarytanina przypomina, 
jaki winien być stosunek wobec cierpiącego. W Liście apostolskim Salvifici 
doloris Papież naucza: „Miłosiernym Samarytaninem jest każdy człowiek, któ
ry zatrzymuje się przy cierpieniu drugiego człowieka, jakiekolwiek by ono było. 
[...] Samarytaninem jest każdy człowiek wrażliwy na cudze cierpienie, człowiek, 
który «wzrusza się» nieszczęściem bliźniego. [...] Miłosiernym Samarytaninem 
jest więc ostatecznie ten, kto świadczy pomoc w cierpieniu” (nr 28).

Uczynek miłosiernego Samarytanina wskazuje, że cierpienie jest potrzeb
ne, aby wyzwolić w człowieku postawę bezinteresownego daru dla bliźniego. 
„Świat ludzkiego cierpienia przyzywa niejako bez przestanku inny świat: świat 
ludzkiej miłości -  i tę bezinteresowną miłość, jaka budzi się w jego sercu 
i uczynkach, człowiek niejako zawdzięcza cierpieniu” -  pisze Papież (tamże, 
nr 29).

Gest Samarytanina ma wartość ponadczasową, jest wzorem postępowania 
nie tylko dla lekarza i pielęgniarki, ale dla każdego; zakorzenił się w kulturze 
moralnej i w cywilizacji. Warto go przypominać, zwłaszcza w obliczu narasta
jącego znieczulenia na ludzkie cierpienie.

W sierpniu 2002 roku podczas konsekracji świątyni w Krakowie-Łagiewni- 
kach Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu miłosierdziu. Mówił nam wówczas
o potrzebie w y o b r a ź n i  m i ł o s i e r d z i a .  Przesłanie miłosierdzia Bożego 
przekazane siostrze Faustynie zapadło głęboko w serce Ojca Świętego. Historia 
wpisała je właśnie w tragiczne doświadczenie drugiej wojny światowej. Było 
ono wówczas szczególnym oparciem i źródłem nadziei dla całego narodu. „By
ło to i moje osobiste doświadczenie, które zabrałem ze sobą na Stolicę Piotrową
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i które niejako kształtuje obraz tego pontyfikatu”14 -  wyznał Papież w Łagiew
nikach w 1997 roku.

Akt zawierzenia świata miłosierdziu Bożemu jest jakby zwieńczeniem na
uczania Papieża. Wobec dramatów dwudziestego wieku, wobec terroryzmu 
wieku dwudziestego pierwszego Jan Paweł II ukazuje Boga miłosiernego jako 
znak nadziei i źródło siły dla zagubionego, nękanego przeciwnościami i cierpią
cego człowieka. Tylko w miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek
szczęście.

14 J a n  P a w e ł  II, Nieustannie błagajmy o miłosierdzie Boże (Przemówienie w sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego, Łagiewniki, 7 VI 1997), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 18(1997) nr 7, 
s. 53.





„KOŚCIÓŁ W SŁUŻBIE CZŁOWIEKOWI” 
Obchody dwudziestopięciolecia pontyfikatu 
na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim
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WPROWADZENIE

Eminencjo, Najczcigodniejszy Kardynale Sekretarzu Stanu, 
Najczcigodniejsze Eminencje i Ekscelencje,
Panowie Ambasadorowie,
Panie, Panowie!

Nie jest rzeczą prostą ustalić klucz interpretacyjny, który pozwoliłby ująć 
jedność bogactwa nauczania Jana Pawła II i jego różnorodną działalność 
duszpasterską w ciągu tych dwudziestu pięciu lat pontyfikatu. Wysiłek inter
pretacyjny oddaje tytuł nadany temu kongresowi: „Kościół w służbie człowie
kowi”. Aby uchwycić sedno sprawy, należy powrócić do pierwszej encykliki 
Ojca Świętego, Redemptor hominis, gdzie odnajdujemy te oto słowa: „Kościół 
temu jednemu pragnie służyć, ażeby każdy człowiek mógł odnaleźć Chrystusa, 
aby Chrystus mógł z każdym iść przez życie [...]. Ten człowiek jest drogą 
Kościoła -  drogą, która prowadzi niejako u podstawy tych wszystkich dróg, 
jakimi Kościół kroczyć powinien, ponieważ człowiek -  każdy bez wyjątku -  
został odkupiony przez Chrystusa [...]. Kościół naszej epoki musi być wciąż na 
nowo świadomy jego «sytuacji» -  to znaczy świadomy równocześnie jego 
możliwości, które wciąż na nowo się ukierunkowują i w ten sposób ujawniają. 
Musi być równocześnie świadomy zagrożeń, świadomy tego wszystkiego, co 
wydaje się być przeciwne temu, aby «życie ludzkie stawało się coraz bardziej 
ludzkie», aby wszystko, co na to życie się składa, odpowiadało prawdziwej 
godności człowieka; po prostu musi być świadomy wszystkiego, co jest temu 
przeciwne” (nr 13-14).

Te głębokie słowa, zawierające adekwatną analizę fenomenu ludzkiego, są 
owocem nie tylko prowadzonej przez długi czas refleksji teoretycznej, której 
owoce odnajdujemy choćby w dwóch dziełach Karola Wojtyły: Osobie i czynie 
z roku 1969 oraz Miłości i odpowiedzialności z roku 1960. Słowa te wypłynęły 
także z jego długiego i wytrwałego doświadczenia duszpasterskiego, początko
wo jako kapłana, a następnie jako młodego biskupa.
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O tym właśnie mówi Jan Paweł II, gdy w książce Przekroczyć próg nadziei 
wyznaje: „moje zainteresowanie osobą i czynem wcale nie zrodziło się na 
gruncie polemiki z marksizmem [...]. Zainteresowanie człowiekiem jako osobą 
było we mnie bardzo dawne. [...] Człowiek interesował mnie zawsze: naprzód -  
na studiach polonistyki -  jako twórca języka, jako temat literacki, a z kolei, gdy 
odkryłem drogę powołania kapłańskiego, zaczął mnie irfteresować jako cen
tralny temat duszpasterski. [...] dla mnie najważniejszą sprawą stali się młodzi 
ludzie, którzy przychodzili do mnie nie tyle z pytaniami o istnienie Boga, ale 
z pytaniami o to, jak żyć”1.

Człowiek przeto jest zadaniem Kościoła, który od zawsze współuczestniczy 
w Chrystusowym objawieniu Ewangelii prawdy, dzięki której człowiek powi
nien stawać się wolny i w sposób wolny odkryć niedoścignione powołanie do 
miłości.

Wychodząc od tych refleksji, skupmy teraz uwagę na trzech ogólnych te
matach naszego kongresu. Po pierwsze, pragniemy rozważyć pewne kwestie 
dotyczące samej osoby Ojca Świętego: historii jego życia oraz powołania jako 
wykładowcy i jako biskupa. Kraków i Rzym, Lublin i Lateran wydają się tymi 
ośrodkami akademickimi, które, gdy skoncentrujemy uwagę, ukazują związek
-  nie tylko uczuciowy -  łączący te miejsca z posługą Ojca Świętego. Podczas gdy 
Kraków i Lublin były uniwersytetami, gdzie prowadził badania i nauczał, La
teran -  ze względu na swe położenie i statut -  jest uniwersytetem jego jako 
Biskupa Rzymu.

Po drugie, pragniemy wniknąć w działalność duszpasterską Jana Pawła II 
poprzez próbę zrozumienia zamierzeń, które przyjął, realizując posługę Pio- 
trową, oraz jego nauczania, sformułowanego na przestrzeni dwudziestu pięciu 
lat pontyfikatu. Uwaga kieruje się przede wszystkim ku encyklikom Ojca Świę
tego, które stały się zasadniczym narzędziem jego posługiwania, które ukon
stytuowały i tworzą jego posługę. Mimo różnorodności podejmowanych w nich 
tematów pozwalają one nieustannie powracać do centrum rozważań Papieża: 
do człowieka, który potrzebuje spotkania z Chrystusem, oraz Kościoła, który 
nie może pozostawiać poza swoim nauczaniem niczego z Chrystusowego ob
jawienia. W gruncie rzeczy źródło jedności papieskiego nauczania można łatwo 
odnaleźć w klasycznym już tekście Konstytucji duszpasterskiej o Kościele 
w świecie współczesnym Gaudium et spes, do którego Jan Paweł II nieustannie 
się odwołuje: „Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy 
Słowa wcielonego. [...] Chrystus [...] objawia w pełni człowieka samemu czło
wiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie. [...] Albowiem On, Syn Boży, 
przez swoje wcielenie zjednoczył się w pewien sposób z każdym człowiekiem” 
(nr 22). Młody biskup Karol Wojtyła aktywnie uczestniczył w tworzeniu do

1 J a n  P a w e ł  II, Przekroczyć próg nadziei, Instytut Jana Pawła II-Redakcja Wydawnictw 
KUL, Lublin 1995, s. 156.
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kumentów soborowych i w przytoczonej formule odnalazł jedną z zasadniczych 
idei, które pielęgnuje od lat: umożliwianie spotkania między Chrystusem a czło
wiekiem, bez umniejszania którejkolwiek ze stron. Chrystus nie rywalizuje 
z człowiekiem, w spotkaniu z Nim człowiek nie musi wyzbywać się swojej 
natury.

W trzeciej części kongresu wreszcie zamierzamy zastanowić się nad wybra
nymi punktami zainteresowań duszpasterskich Ojca Świętego, co umożliwi 
uchwycenie konkretnej aktywności Jana Pawła II w życiu kroczącego przez 
świat Kościoła. Koncentracja na tajemnicy świętości jako programie życia dla 
wierzących, troska o dzieło misyjne i o ekumenizm, o kapłanów, umiłowanie 
młodzieży, zadanie nowej ewangelizacji i kształtowania kultury -  to tylko nie
które kwestie, ogniskujące posługę duszpasterską Ojca Świętego w jego pro
gramie wprowadzenia Kościoła w trzecie tysiąclecie jego historii.

W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat życie na świecie niespodziewanie 
uległo różnorakim przemianom. Nie można pominąć obecności i wpływu Jana 
Pawła II na kształt zdarzeń, jeśli pragniemy otrzymać koherentną i wiarygodną 
rekonstrukcję historyczno-polityczną dziejów w okresie jego pontyfikatu. Nie
wątpliwie osobisty charyzmat Ojca Świętego, który pełni swoją normatywną 
posługę jako Biskup Rzymu, jest źródłem coraz szerszego oddziaływania Koś
cioła na świadomość odpowiedzialności moralnej państw.

Papieski Uniwersytet Laterański i Papieski Instytut Jana Pawła II w Rzymie 
doświadczają w tym momencie uczucia szczególnej wdzięczności. Słuszną rze
czą jest, że Uniwersytet Papieża uroczyście obchodzi ten szczególny jubileusz. 
Czyni to jednocześnie zgodnie z istotą uniwersytetu, którą stanowi studiowanie 
i uprawianie refleksji naukowej. Pragnę wyrazić moją wdzięczność tym, którzy 
zgodzili się na zorganizowanie naszego kongresu. Jego Eminencji Kardynałowi 
Angelo Sodano, Sekretarzowi Stolicy Apostolskiej, należą się szczególne wy
razy wdzięczności za jego dzisiejszą obecność pośród nas i za uroczyste rozpo
częcie tego wydarzenia akademickiego. Wasza obecność, Eminencjo, jest po
twierdzeniem powołania tej instytucji Stolicy Świętej do coraz większego inte
lektualnego ugruntowywania tajemnicy wiary poprzez służbę refleksji teolo
gicznej, filozoficznej oraz prawnej, które zgodnie z antyczną tradycją realizują 
się w tych murach. Wszystkim prelegentom składam szczere podziękowania za 
przyjęcie naszego zaproszenia. Liczni wybitni przedstawiciele Kurii Rzymskiej 
i świata kultury, którzy zaszczycili nas udziałem w tym kongresie, pomogą nam 
przeprowadzić rzetelną i pełną zaangażowania refleksję nad myślą i działalnoś
cią duszpasterską Ojca Świętego Jana Pawła II. Panom ambasadorom, którzy 
zawsze z uwagą uczestniczą w inicjatywach Uniwersytetu, przekazuję najser
deczniejsze wyrazy uznania za ich bliskość, która stanowi oczywiste wsparcie 
dla wielu naszych studentów przybywających z różnych Kościołów rozsianych 
po świecie.
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Do wszystkich, którzy są tu obecni i z zainteresowaniem uczestniczą w na
szym życiu akademickim, kieruję nasze najgorętsze podziękowania. Ich przy
jaźń jest dla nas droga, wspiera nas duchowo i pozwala coraz lepiej rozumieć 
szczególną rolę, do której Uniwersytet ten został powołany: a mianowicie do 
tego, aby rozumieć od wewnątrz i tłumaczyć złożone zmiany kulturowe, w któ
rych żyjemy.

Wszystkim składam życzenia dobrej pracy.

Tłum. z języka włoskiego Konrad Zaborowski
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KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI 
I UNIWERSYTET LATERAŃSKI 

DWA UNIWERSYTETY JANA PAWŁA II

Katolicki Uniwersytet Lubelski ma powody, by poczuwać się do szczególnej 
bliskości wobec osoby i dzieła Jana Pawła II, czyni bowiem wiele, aby Ojciec 
Święty nadal mógł być postrzegany i by mógł wciąż się czuć profesorem Almae 
Matris Lublinensis. Nasza uczelnia nie chce jednak tego przywileju zazdrośnie 
strzec. Przeciwnie, stara się nawiązywać współpracę z innymi ośrodkami akade
mickimi, którym bliska jest osoba i posługa papieża Jana Pawła II.

O Uniwersytecie Laterańskim jako o uniwersytecie papieża Jana Pawła II 
więcej z pewnością powiedzieć może rektor tej znamienitej uczelni, Jego Eks- 
celencja ks. bp Rino Fisichella. Wiadomo, że jest to uniwersytet papieski w naj
ściślejszym sensie. Wiadomo też, że papież Jan Paweł II ubogacił jego struktu
rę, ogłaszając w dniu 7 października 1982 roku Konstytucję apostolską Mag
num matrimonii sacramentum, która działającemu już Instytutowi Studiów nad 
Małżeństwem i Rodziną nadała nowy status prawny i wyższą rangę1. Ta decyzja 
Papieża ma jednak swoją prehistorię, która sięga okresu sprzed 16 październi
ka 1978 roku i wiąże się z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Najpierw 
będę zatem mówił o tym, w jakim sensie Katolicki Uniwersytet Lubelski był 
uniwersytetem kard. Karola Wojtyły, aby pokazać, w jakim sensie jego obec
ność w tym uniwersytecie wiąże się ze wspomnianym umocowaniem Instytutu 
Studiów nad Małżeństwem i Rodziną i jak zaowocowało to ściślejszą współ
pracą pomiędzy obu uczelniami. Na koniec wrócę raz jeszcze do związków 
kardynała Wojtyły z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, który nie tylko 
podtrzymał szczególne więzi ze swym dawnym Profesorem po wyniesieniu go 
na Stolicę Piotrową, ale nawet je umocnił tak, że ma rzeczywiście prawo na
zywać się uniwersytetem Jana Pawła II.

1 „Omnibus igitur maturę perpensis, statuimus ac decernimus ut Pontificio Instituto studio- 
rum Matrimonii ac Familiae, apud Pontificiam Universitatem Lateranensem iam condito atque 
operanti, iuridica forma tribuatur, eo fine ut veritas Matrimonii et Familiae magis magisąue me- 
thodo scientifica exploretur, atque laici, religiosi et sacerdotes scientificam formationem sive phi- 
losophicam-theologicam sive in scientiis humanis hac in re recipere possint, ita quidem ut eorum 
pastorale et ecclesiale ministerium in bonum Populi Dei aptius atque efficacius absolvatur’\  Con- 
stitutio apostolica Magnum matrimonii sacramentum, nr 3.
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KARDYNAŁ KAROL WOJTYŁA -  PROFESOR ETYKI 
W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM

To, że ks. Karol Wojtyła został profesorem w Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim, uniwersytet ten zawdzięcza nade wszystko inicjatywie prof. Stefana 
Swieżawskiego, wybitnego historyka filozofii i metafizyka, profesora tej uczel
ni2. Był on jednym z recenzentów habilitacji księdza doktora Wojtyły na Wy
dziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i już wówczas zwrócił uwa
gę na szczególne walory osobowościowe i naukowe autora recenzowanej pracy. 
Habilitacja księdza Wojtyły była ostatnią przed likwidacją Wydziału Teologicz
nego na tym uniwersytecie. W tym samym czasie odwołany został do Rzymu, 
na Uniwersytet Angelicum, prof. Feliks Bednarski OP, kierownik Katedry 
Etyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W tej sytuacji profesor Swie- 
żawski, który już wcześniej namawiał księdza Wojtyłę do pracy na Wydziale 
Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zasugerował ówczesnemu 
jego dziekanowi, prof. Jerzemu Kalinowskiemu, aby zatrudnić młodego księ
dza docenta Wojtyłę. Tak oto w październiku 1954 roku rozpoczął on swoje 
zajęcia z etyki, by kontynuować je aż do pamiętnego dnia 16 października 1978 
roku.

Trzeba podkreślić, że młody ksiądz docent Wojtyła znalazł się w środowisku 
filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w momencie szczególnie 
dogodnym dla swojego rozwoju naukowego i wykrystalizowania własnych po
glądów filozoficznych. Środowisko uniwersytetu współtworzyło wówczas grono 
młodych zdolnych i dobrze rozumiejących się naukowców. Byli wśród nich 
wspomniani profesorowie Stefan Swieżawski i Jerzy Kalinowski, a także póź
niejszy lider lubelskiej szkoły filozoficznej, prof. Mieczysław A. Krąpiec OP 
oraz doskonały metodolog i filozof nauki ks. prof. Stanisław Kamiński . Ksiądz 
Wojtyła szybko stał się jednym z głównych aktorów tej filozoficznej sceny, 
koncentrując uwagę na filozofii człowieka i moralności, dopełniając metafizycz
ną, w pewnym sensie „zobiektywizowaną” perspektywę filozoficzną aspektem 
podmiotowym: doświadczeniem ludzkiej osoby i moralności, osoby istniejącej 
z daru (nade wszystko z daru Stwórcy) i dojrzewającej do pełni człowieczeń
stwa poprzez wymiar osobowego daru4. W kontekście tej twórczej współpracy 
z gronem filozofów pracujących w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
ks. prof. Karol Wojtyła podejmuje znamienne tematy monograficznych wykła
dów, w których łączy on oba aspekty filozofii człowieka i moralności: obiek
tywny i podmiotowy (subiektywny): „Akt i przeżycie etyczne” (w roku akade

2 Prof. Swieżawski był później jednym z audytorów świeckich na Soborze Watykańskim II.
3 Por. ks. T. S ty cz eń ,  E. B a 1 a w a j d e r, Jedynie prawda wy z wała. Rozmowy o Janie Pawle //, 

Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, Roma 1987, s. 34n.
4 Por. tamże, s. 5n.
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mickim 1954-1955), „Dobro i wartość” (w roku akademickim 1955-1956) oraz 
„Zagadnienie normy i szczęścia” (w roku akademickim 1956-1957)5. Przez dwa 
kolejne lata ksiądz profesor (a od roku 1958 ksiądz biskup) Karol Wojtyła 
przedmiotem wykładu uczynił „Miłość i odpowiedzialność”. Owocem tych 
przemyśleń stała się książka wydana w roku 1960 w Lublinie pod tym właśnie 
tytułem, wielokrotnie wznawiana i tłumaczona na inne języki jeszcze przed 
rokiem 19786. W następnych latach ks. biskup Wojtyła, a następnie arcybiskup 
i kardynał Wojtyła, w swoich wykładach uwagę poświęcał zagadnieniom zwią
zanym z teorią i metodologią etyki oraz podstawom filozoficznej teorii ludzkiej 
osoby, czego głównym efektem były wydane w roku 1969 studium Osoba i czyn 
i szereg leżących na jego przedłużeniu artykułów7. Nie miejsce tu, by bardziej 
szczegółowo omawiać poglądy filozoficzne i naukowy dorobek kard. Karola 
Wojtyły, wspominam o jego niektórych wykładach, a także o stanowiących ich 
owoc publikacjach, aby pokazać, jak bardzo Katolicki Uniwersytet Lubelski 
stał się na wiele lat rzeczywiście jego uniwersytetem.

Z tych samych powodów trzeba wspomnieć, że -  będąc kierownikiem Ka
tedry Etyki -  kardynał Wojtyła wypromował wielu magistrów i doktorów, 
a niektórzy z nich po dziś dzień kontynuują jego myśl w Lublinie i poza nim. 
Do grona najbliższych uczniów Kardynała i Profesora zarazem należą: prof. Ta
deusz Styczeń SDS (następca kardynała Wojtyły na stanowisku kierownika 
Katedry Etyki i dyrektor Instytutu Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego), prof. Jerzy W. Gałkowski (kierownik Katedry Etyki Społecznej 
i Politycznej tego uniwersytetu) oraz prof. Stanisław Grygiel (profesor Insty
tutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną Uniwersytetu Laterańskiego). W dal
szej kolejności do grona tego ośmielam się zaliczyć także siebie samego, jak 
również wielu innych pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
którzy na różnych naukowych polach nawiązują do myśli kardynała Wojtyły 
i twórczo ją rozwijają.

Z LUBLINA NA LATERAN 
OD KATEDRY ETYKI

DO INSTYTUTU STUDIÓW NAD MAŁŻEŃSTWEM I RODZINĄ

Nie jest przypadkiem, że realizacja tematu „Miłość i odpowiedzialność” 
w ramach wykładów monograficznych prowadzonych w Katolickim Uniwersy

5 Zob. K. W o j t y ł a, Wykłady lubelskie, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lu
blin 1986.

6 Zob. t e n ż e ,  Miłość i odpowiedzialność|  Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, 
Lublin 1982.

7 Zob. t e n ż e ,  Osoba i czyn, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1969; zob. też: t e n ż e ,  
Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1994.



3 1 2 Andrzej SZOSTEK MIC

tecie Lubelskim zajęła księdzu profesorowi Wojtyle aż dwa lata i że powstała 
na ich bazie książka spotkała się z tak wielkim zainteresowaniem w Polsce 
i poza jej granicami. Miłość oblubieńcza (zwłaszcza realizowana w małżeństwie 
i rodzinie) -  jej specyfika, antropologiczne podstawy i perspektywy dojrzewa
nia ludzkiej osoby poprzez nią, dojrzewania aż po zjednoczenie z Bogiem, 
który jest Miłością -  stanowiły szczególny przedmiot zainteresowań ks. Karola 
Wojtyły jako profesora etyki i jako duszpasterza. Po wyniesieniu na Stolicę 
Piotrową nadal fascynuje go ludzka osoba, istniejąca z daru miłości Stwórcy 
i poprzez miłość osiągająca właściwą sobie pełnię. Znajduje to wyraz w wielu 
papieskich dokumentach, począwszy od pierwszej encykliki Redemptor homi- 
nis, poprzez adhortację Familiaris consortio, aż po cykl środowych katechez 
zatytułowanych Mężczyzną i niewiastą stworzył ich8 stanowiących swoiste teo
logiczne zwieńczenie wcześniejszych rozważań, zawartych w Miłości i odpowie
dzialności oraz w Osobie i czynie.

Jest rzeczą zrozumiałą, że Papież ten, który już wcześniej uznał tajemnicę 
oblubieńczej miłości za temat godny uniwersyteckich studiów, także teraz do
cenia wagę wielorakiej refleksji naukowej (teologicznej, filozoficznej czy psy
chologicznej) poświęconej małżeństwu i rodzinie. Jest też zrozumiałe, że prag
nie zapraszać do współpracy tych, których w latach swojej uniwersyteckiej 
działalności naukowo wychował. Konstytucję Magnum matrimonii sacramen- 
tum, faktycznie ustanawiającą Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną na 
Uniwersytecie Laterańskim, ogłasza więc już w czwartym roku swojego ponty
fikatu. Od początku pracy w tym Instytucie jego pierwszy dyrektor, ks. profesor
-  obecnie biskup -  Carlo Caffarra, bardzo zasłużony dla umocnienia wysokiego 
poziomu tej placówki i jej międzynarodowej reputacji, zaprasza, obok naukow
ców z innych krajów, także dawnych uczniów kard. Karola Wojtyły. Profeso
rem Instytutu zostaje więc doktoryzowany przezeń w roku 1965 Stanisław 
Grygiel. Praktycznie od początku istnienia Instytutu (od roku akademickiego 
1983-1984) zajęcia prowadzi w nim ks. prof. Tadeusz Styczeń, a cztery lata 
później również i ja w podobnej roli zostałem zaproszony do pracy w Instytucie. 
Ksiądz Styczeń kierował seminariami doktorskimi najpierw samodzielnie (w 
latach 1983-1987), a następnie wspólnie ze mną (w latach 1987-1989), przez 
kolejne dwa lata zaś (1989-1991) powierzono mu prowadzenie seminarium 
licencjackiego. Również i ja -  po dwóch latach wspólnego seminarium doktor
skiego z księdzem Styczniem -  prowadziłem przez dwa kolejne lata (do roku 
1991) seminarium licencjackie. Tematy seminariów nawiązywały wyraźnie do 
zagadnień, które skupiały uwagę kardynała Wojtyły i jego „szkoły” w Katedrze 
Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, takich jak: osoba jako podmiot 
moralny, filozoficzna analiza ludzkiej wolności i miłości, a także metodologicz
na specyfika etyki. Zarówno ksiądz Styczeń, jak i ja musieliśmy po kilku latach

8 T. 1-3, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1981-1993.
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zrezygnować z systematycznej pracy w Instytucie, trudno ją było bowiem po
godzić z obowiązkami na własnym uniwersytecie. Obaj jednak uczestniczyliśmy 
w organizowanych przez Instytut sesjach naukowych, obaj też weszliśmy 
w skład Komitetu Redakcyjnego półrocznika „Anthropotes”, wydawanego 
od roku 1985 przez Instytut i w Komitecie tym pozostajemy do dziś.

Przerwane w roku 1991 regularne kontakty dydaktyczne między obu uni
wersytetami podjęte zostały ponownie po kilku latach. W drugim semestrze 
roku akademickiego 2000-2001 zajęcia w Instytucie Studiów nad Małżeństwem 
i Rodziną prowadził -  w pełnym wymiarze godzin -  ks. dr Alfred Wierzbicki, 
adiunkt w Katedrze Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dr Jaro
sław Merecki SDS, pracownik Instytutu Jana Pawła II KUL, podjął podobne 
obowiązki w Uniwersytecie Laterańskim już wcześniej, w drugim semestrze 
roku akademickiego 1999-2000, a obecnie -  na mocy porozumienia między 
rektorami obu uniwersytetów -  wykłada na Lateranie od jesieni 2001 roku. 
Zgodnie z intencją rektora Uniwersytetu Laterańskiego ks. bp. Angelo Scoli, 
zajęcia te (prowadzone na wszystkich poziomach kursów akademickich) kon
centrować się mają na myśli antropologicznej i etycznej kard. Karola Wojtyły 
i papieża Jana Pawła II9.

Współpraca między Katolickim Uniwersytetem Lubelskim a Uniwersyte
tem Laterańskim nie polega jednak jedynie na tym, że pracownicy Katolickie
go Uniwersytetu Lubelskiego związani z osobą i dziełem Karola Wojtyły-Jana 
Pawła II zapraszani są do współpracy naukowo-dydaktycznej z Uniwersytetem 
Laterańskim. Także profesorowie Papieskiego Uniwersytetu na Lateranie pro
wadzą wykłady w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (zwłaszcza w ramach 
sesji organizowanych przez Instytut Jana Pawła II KUL), a artykuły autorstwa 
abp. Angelo Scoli, ks. Livio Meliny, Stanisława Grygla i innych profesorów 
związanych z Uniwersytetem Laterańskim ubogacają wydawany przez lubelski 
Instytut kwartalnik „Ethos”.

Oczywiście, obydwa uniwersytety utrzymują kontakty naukowe i dydak
tyczne z wieloma ośrodkami akademickimi na całym świecie -  i zapewne 
Katolicki Uniwersytet Lubelski i Papieski Uniwersytet Laterański nie są dla 
siebie nawzajem głównymi partnerami strategicznymi. Mówimy jednak o tym 
obszarze współpracy, który dotyczy osoby Jana Pawła II oraz jego myśli, 
a także pasterskiej działalności, zwłaszcza związanej ze zrozumieniem i ochro
ną ludzkiego życia oraz małżeńskiej i rodzinnej communio personarum. 
Obydwa uniwersytety starają się w tym względzie dzielić wielką troskę Ojca 
Świętego -  troskę, której dał on znamienny wyraz w wywiadzie udzielonym 
Vittorio Messoriemu i opublikowanym w książce Przekroczyć próg nadziei. 
V. Messori przywołuje między innymi stawiany nierzadko Papieżowi zarzut,

9 Zob. List Rektora Uniwersytetu Laterańskiego do Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubel 
skiego z dnia 3 maja 2000 r.
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jakoby jego stanowcza, wręcz dramatyczna obrona prawa do życia każdej 
ludzkiej istoty od poczęcia do naturalnej śmierci, a także głoszone przez niego 
normy moralne związane z etyką małżeńską były nieżyciowe, nazbyt wyma
gające, wręcz niehumanitarne, zwłaszcza wobec kobiet zmuszonych do rodze
nia dzieci. Jan Paweł II odpowiada, że to właśnie kobieta jest najbardziej 
pokrzywdzona przez egoizm mężczyzny, który -  przyczyniwszy się do poczę
cia dziecka -  ucieka od odpowiedzialności za jego życie i rozwój, zrzucając ją 
wyłącznie na barki osamotnionej kobiety. „Znajdujemy się tutaj w punkcie, 
który jest -  rzec można -  newralgiczny zarówno w aspekcie praw człowieka, 
jak i w aspekcie moralności lub duszpasterstwa”10, podkreśla Papież, a następ
nie dodaje: „Nie możemy sobie pozwalać w tej dziedzinie na permisywizm, 
który staje się prostą drogą do deptania praw człowieka, a także do niszczenia 
wartości, które są podstawowe, nie tylko dla poszczególnych osób, rodzin, ale 
także dla całych społeczeństw”11. Zwróciwszy uwagę na znaczenie działań 
praktycznych, których celem jest ochrona poczętych dzieci i wspieranie ich 
matek, Papież kontynuuje: „Od poradni trzeba wrócić do uczelni. Mam na 
myśli te uczelnie, które znam, oraz te, do których powstania się przyczyniłem. 
Mam na myśli w szczególności Katedrę Etyki na Uniwersytecie Katolickim 
w Lublinie, mam na myśli powstały tam -  już po moim odejściu -  Instytut, 
prowadzony przez moich najbliższych współpracowników i uczniów. [...] 
A przechodząc do Rzymu, nie mogę nie wspomnieć Instytutu o analogicznym 
profilu, który został stworzony na Uniwersytecie Laterańskim”12. Trudno
o dobitniejsze potwierdzenie tego, jak bardzo uniwersytety te i obydwa insty
tuty mają prawo powoływać się na szczególny związek z papieżem Janem 
Pawłem II, o ile usiłują gorliwie i kompetentnie tę papieską troskę, we właś
ciwy sobie, akademicki sposób, dzielić.

Dodać warto, że do udziału w tej trosce i naukowej pracy zapraszają one 
także inne ośrodki, spośród których na wyróżnienie zasługuje zwłaszcza za
łożona w Irving (w stanie Teksas) w Stanach Zjednoczonych, a od lat działa
jąca w Liechtensteinie Międzynarodowa Akademia Filozoficzna. Jej współza
łożycielem jest między innymi ks. prof. T. Styczeń. Nie jest sprawą przypadku, 
że rektor tej akademii, prof. Josef Seifert oraz jego najbliżsi współpracownicy: 
prof. Rocco Buttiglione i prof. John Crosby, włączeni zostali do zespołu re
dakcyjnego „Anthropotes” i uczestniczyli w szeregu sesji organizowanych 
zarówno przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, jak i przez Uniwersytet La
terański.

10 J a n  P a w e ł  II, Przekroczyć próg nadziei, Instytut Jana Pawła II-Redakcja Wydawnictw 
KUL, Lublin 1995, s. 161.

11 Tamże.
12 Tamże, s. 162.
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KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
-  UNIWERSYTET JANA PAWŁA II

Wróćmy na koniec raz jeszcze do Lublina. Katolicki Uniwersytet Lubelski 
szczyci się tym, że jest uniwersytetem Jana Pawła II, nie tylko dlatego, że 
Papież przez dwadzieścia cztery lata uczył w nim etyki, współpracował z gronem 
profesorów Wydziału Filozofii, publikował tam swe rozprawy i wykształcił ucz
niów. Katolicki Uniwersytet Lubelski pozostał uczelnią tego Papieża także -  
w pewnym sensie nawet bardziej jeszcze -  po 16 października 1978 roku. Kiedy 
rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o. prof. Mieczysław Albert Krą- 
piec wręczał Janowi Pawłowi II w Warszawie w dniu 17 czerwca 1983 roku 
doktorat honoris causa wszystkich wydziałów tego uniwersytetu, przypomniał 
najpierw lata, w których Papież był profesorem tej uczelni, po czym podkreślił: 
„Co jeszcze ważniejsze, jesteśmy z Tobą związani prawdą o człowieku, którego 
wartość i godność głosisz całemu światu i którą bronisz nieustraszenie przed 
niebezpiecznymi deformacjami. [...] Włączając się w uczucia całego Kościoła 
polskiego i całego naszego narodu -  my, społeczność Katolickiego Uniwersy
tetu Lubelskiego, przynosimy Ci to zawierzenie głoszonej przez Waszą Świą
tobliwość prawdzie o człowieku, którą staramy się w szczególny sposób pielęg
nować, i co znalazło wyraz w powołaniu specjalnego Instytutu”13. Już w tych 
słowach słychać zapowiedź współmyślenia i współdziałania całego uniwersytetu 
z Ojcem Świętym i jego pasterskim posługiwaniem. Ta solidarność z Janem 
Pawłem II znalazła wieloraki wyraz. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
powstaje wiele prac dyplomowych nawiązujących wprost lub pośrednio do 
nauczania Jana Pawła II14, liczniejsze jeszcze są pozycje naukowe na temat 
myśli Jana Pawła II publikowane przez pracowników naukowych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego15. Dodać do tego należy organizowanie nader licz
nych sesji naukowych inspirowanych myślą i posługą Papieża. Jest to poniekąd 
zrozumiałe w uniwersytecie, który szczyci się swoją katolicką tożsamością, lecz 
wielość tych sesji, artykułów i prac świadczy o tym, jak dalece profesorowie 
i studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podtrzymują szczególny, 
osobisty stosunek do osoby i dzieła Jana Pawła II. Dowody tego wyjątkowego, 
osobistego oddania Ojcu Świętemu były szczególnie widoczne zwłaszcza

13 Obecność. Karol Wojtyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim , red. M. Filipiak, A. Szo
stek MIC, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1989, s. 112n.

14 Już przez pierwszych dziesięć lat pontyfikatu Jana Pawła II obronione zostały na KUL-u, 
na czterech wydziałach, których jest on doktorem honoris causa, trzy rozprawy doktorskie oraz 
siedemdziesiąt dwie prace magisterskie poświęcone jego myśli (por. Obecność, s. 82-87). Do dnia 
dzisiejszego liczba ta, oczywiście, znacznie wzrosła.

15 W książce Obecność (por. s. 75-82) odnotowano -  za okres do roku 1988 -  sto dziewięt
naście pozycji, przy czym liczba ta odnosi się tylko do tekstów publikowanych w wydawnictwach 
KUL.
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w czerwcu 1987 roku, kiedy Papież odwiedził „swój” lubelski uniwersytet. 
„Trudno wyrazić słowami to, co czujemy, goszcząc Cię w naszym Uniwersyte
cie, który był i jest także Twoim” -  mówił wzruszony przedstawiciel Samorządu 
Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. „Jednoczy nas z Tobą, 
Ojcze Święty, prawda, którą głosisz. Kochamy Cię za to, potrzebna jest nam 
ta Twoja obecność wśród nas”16. Nie trzeba dodawać, że wizyta Jana Pawła II 
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim była wyjątkowym, ale nie jedynym 
spotkaniem społeczności akademickiej tej uczelni z Papieżem, którego z dumą 
wciąż nazywamy naszym Profesorem. Nie pomijamy żadnej okazji, aby czy to 
w Rzymie, czy w Polsce ponawiać te spotkania, aby wciąż na nowo dawać 
wyraz naszej jedności z Ojcem Świętym i ożywiać się jego duchem.

W utrzymywaniu tej więzi wyjątkową rolę odgrywa wspomniany już Insty
tut Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Powołany do życia 
uchwałą Senatu Akademickiego 25 czerwca 1982 roku, poświęcony jest -  jak 
głosi jego Statut -  „myśli i dziełu papieża Jana Pawła II oraz budowaniu 
wspólnoty osób w duchu głoszonej przez Niego nauki Chrystusa”. Od dwu
dziestu z górą lat Instytut organizuje kilka razy w roku sympozja, gromadzące 
liczne grono zainteresowanych z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z Lu
blina, z całej Polski, a nierzadko i spoza jej granic. Instytut prowadzi też regu
larne comiesięczne konwersatoria poświęcone myśli Papieża; wydaje komen
tarze do encyklik papieskich oraz innych ważnych dokumentów Magisterium 
Ecclesiae, a także mniej oficjalnych publikacji Papieża (aż po refleksję nad 
ostatnio opublikowanym poetyckim Tryptykiem rzymskim); inspiruje uniwer
sytet do podejmowania kroków pogłębiających więź ze Stolicą Apostolską 
(z inicjatywy Instytutu uniwersytet nadał tytuły doktorów honoris causa między 
innymi kard. Josephowi Ratzingerowi, kard. Camillo Ruiniemu i bp. Stanisła
wowi Dziwiszowi). Najsilniej jednak Instytut utrwala i propaguje myśl Papieża 
oraz sprawy, którym Jan Paweł II poświęca najwięcej uwagi, poprzez wydawa
nie -  od roku 1988 -  kwartalnika „Ethos”. Sześćdziesiąt opublikowanych do
tychczas, na ogół obszernych jego tomów (a także dwa wydania obcojęzyczne), 
przygotowanych przez liczne grono naukowców z Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego i innych ośrodków akademickich, poświęconych jest szerokiej 
gamie problemów współczesnego świata, wobec których Kościół i Papież nie 
mogą pozostać obojętni. Solidarność narodów Europy i świata, podmiotowość 
człowieka i społeczeństwa, Kościół ubogich, ethos wolności i demokracji, prob
lemy bioetyki, prawo naturalne i prawo stanowione, chrześcijaństwo na progu 
trzeciego tysiąclecia, ethos małżeństwa i rodziny, kobieta w rodzinie i społe
czeństwie, ethos młodych, stosunek do postmodernizmu, klasyczne korzenie 
kultury współczesnej -  to tylko wybrane tematy podjęte w poszczególnych 
monograficznych numerach „Ethosu”, który zyskał sobie wysokie uznanie

16 Tamże, s. 125n.
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w polskim środowisku naukowym i którego oddziaływanie sięga daleko poza 
mury naszego uniwersytetu.

Nic więc nie ujmując więzi, jaka łączy Papieża z innymi uniwersytetami, tak 
w Polsce, jak i w Rzymie, i na całym świecie, Katolicki Uniwersytet Lubelski 
ma powody, by poczuwać się do szczególnej bliskości wobec osoby i dzieła Jana 
Pawła II, czyni bowiem wiele, aby Ojciec Święty nadal mógł być postrzegany 
i by mógł wciąż się czuć profesorem Almae Matris Lublinensis. Nasza uczelnia 
nie chce jednak tego przywileju zazdrośnie strzec. Przeciwnie, stara się nawią
zywać współpracę z innymi ośrodkami akademickimi, którym bliska jest osoba 
i posługa papieża Jana Pawła II. Ten właśnie zasadniczy motyw zaowocował 
nawiązaniem przez Katolicki Uniwersytet Lubelski bliskich kontaktów z Papie
skim Uniwersytetem Laterańskim -  i mamy nadzieję, że kontakty te będą 
kontynuowane i zacieśniane.
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Kard. Joseph RATZINGER

CZTERNAŚCIE ENCYKLIK JANA PAWŁA II*

Kerygmat chrześcijański tylko wtedy nie jest sprzeczny z godnością człowieka, 
kiedy wiara jest prawdą; wówczas bowiem nie krzywdzi ona nikogo, przeciwnie, 
jest dobrem, które winniśmy sobie wzajemnie ofiarowywać. Wielkie osiągnięcia 
nauk przyrodniczych i techniki spowodowały, że rozum ludzki stracił odwagę 
w obliczu wielkich pytań o Boga, śmierć, wieczność, życie moralne. Jeśli jednak 
spycha się te pytania w dziedzinę samej podmiotowości, a w ostatecznym rozra
chunku w sferę dowolności, oznacza to, że staliśmy się ślepi na to, co stanowi 
istotę człowieka.

Byłoby niedorzecznością sądzić, że na kilku stronach można omówić czter
naście encyklik naszego Ojca Świętego. Aby zrozumieć strukturę całości na
uczania, uchwycić węzłowe tematy oraz linię przewodnią encyklik, należałoby 
rozważyć szczegółowo każdą z nich. W jednym artykule można przedstawić 
najwyżej pewien ogólny i powierzchowny zarys problematyki. Wybór elemen
tów, na które położyłem akcent, jest więc siłą rzeczy jednostronny i mógł być 
też inny. Kompletna ocena nauczania powinna nadto uwzględnić inne teksty 
papieskie; są to bowiem często teksty doniosłe i bez wątpienia należą do całości 
wypowiedzi doktrynalnych Ojca Świętego.

To powiedziawszy, możemy podzielić encykliki na kilka grup, według ich 
tematyki. I tak, najpierw trzeba przypomnieć tryptyk trynitamy z lat 1979-1986. 
Obejmuje on encykliki Redemptor hominis, Dives in misericordia i Dominum et 
Vivificantem. Dekada 1981-1991 to przede wszystkim trzy encykliki społeczne: 
Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis, Centesimus annus. Następnie ency
kliki poświęcone problematyce eklezjologicznej: Slavorum Apostoli (1985), 
Redemptoris missio (1990), Ut unum sint (1995). Do eklezjologicznych możemy 
włączyć również ostatnią -  jak dotychczas -  encyklikę Ecclesia de Eucharistia, 
a także, w pewnym sensie, maryjną encyklikę Redemptoris Mater (1987). Już 
w pierwszej encyklice Papież ściśle powiązał tematy dotyczące Kościoła-matki 
i Maryi -  Matki Kościoła, wzbogacając je o problematykę historyczno-teolo
giczną i pneumatologiczną. „Proszę nade wszystko samą niebiańską Matkę 
Kościoła, aby raczyła na tej modlitwie nowego Adwentu ludzkości trwać z nami, 
którzy stanowimy Kościół, czyli Ciało Mistyczne Jej rodzonego Syna. Ufam, że 
poprzez taką modlitwę otrzymamy zstępującego na nas Ducha Świętego

* Artykuł opublikowany został w „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 24(2003) nr 9, s. 22-25.
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(por. Dz 1,8) i staniemy się świadkami Chrystusa «aż po krańce ziemi»” (nr 22). 
W mariologii, według Papieża, spotykają się wszystkie wielkie tematy wiary. 
Nie ma encykliki, która nie kończyłaby się odniesieniem do Matki Pana. 
Wymieńmy wreszcie trzy wielkie teksty doktrynalne, które można zaliczyć 
do antropologicznych: Veritatis splendor (1993), Evangelium vitae (1995) i Fides 
et ratio (1998).

Pierwsza, najbardziej osobista, encyklika Redemptor hominis jest punktem 
wyjścia wszystkich pozostałych. Nietrudno byłoby wykazać, że już w niej Papież 
poruszył wszystkie później rozwinięte tematy. Temat prawdy i jej związku 
z wolnością potraktowany został na miarę jego wagi w świecie, który pragnie 
wolności, lecz traktuje prawdę jako roszczenie i przeciwieństwo wolności. 
W tym pierwszym wielkim tekście nauczania papieskiego ujawnia się też gorli
wość ekumeniczna Jana Pawła II. To, co tak dobitnie uwydatnia encyklika 
eucharystyczna -  Eucharystia i ofiara, ofiara i odkupienie, Eucharystia i pokuta
-  wszystko to w zalążku jest już obecne w Redemptor hominis. Płynie z niej 
również głośne wołanie do świata, zakaz -  podstawowy temat Evangelium vitae
-  „nie zabijaj!”. Jak już zauważyliśmy, z tematyką maryjną związane jest typo
we dla Papieża ukierunkowanie chrześcijaństwa ku przyszłości. Więź Kościoła 
z Chrystusem nie jest, w oczach Ojca Świętego, przywiązaniem do przeszłości, 
patrzeniem wstecz, ale raczej więzią z Tym, który sam jest przyszłością, ofiaruje 
przyszłość i zaprasza Kościół do otwarcia się na nowe czasy wiary. Osobiste 
zaangażowanie, nadzieja oraz głębokie pragnienie, aby Pan zechciał nam ofia
rować nową teraźniejszość wiary i pełni życia -  nowe zesłanie Ducha Świętego
-  ujawniają się wyraźnie, gdy z serca Papieża płyną słowa: „Kościół naszej 
epoki z jeszcze większą zda się żarliwością, ze świętą natarczywością, powtarza 
«Veni, Sancte Spiritus!» Przyjdź! Przybądź!”1.

Wszystkie powyższe tematy, które, jak już zauważyliśmy, stanowią zapo
wiedź późniejszego nauczania papieskiego, przenika jedna wspólna wizja. Po
winniśmy przynajmniej postarać się uchwycić jej główną perspektywę. Podczas 
rekolekcji, które jeszcze jako kardynał i arcybiskup Krakowa wygłosił w roku 
1976 dla Pawła VI i Kurii Rzymskiej, Jan Paweł II mówił o tym, jak w pierw
szych latach po II wojnie światowej intelektualiści katoliccy w Polsce starali się
-  w konfrontacji z materializmem marksistowskim, który stał się wtedy oficjal
ną doktryną państwa -  wykazać, że przypisywanie materii cech Absolutu jest 
błędem. Wnet jednak coś innego stało się zasadniczym przedmiotem dyskusji. 
Nie szło już bowiem o problem filozoficznych podstaw nauk przyrodniczych 
(aczkolwiek ta problematyka nadal jest ważna), lecz o antropologię. Pojawiła 
się kwestia: kim jest człowiek? Problem antropologiczny nie jest bynajmniej 
rozważaniem filozoficznym na temat człowieka, ale problemem natury egzys
tencjalnej. Kryje się za nim problem odkupienia. W jaki sposób może żyć

1 J a n  P a w e ł  II, Encyklika Redemptor hominis, nr 18.
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człowiek? Kto zna odpowiedź na to tak konkretne pytanie? Co może wskazać 
nam, jak żyć: materializm, marksizm czy chrześcijaństwo? Problem antropolo
giczny jest problemem naukowym i filozoficznym, ale zarazem duszpasterskim. 
W jaki sposób możemy ukazać ludziom drogę, która wiedzie do życia, i prze
konać również niewierzących, że ich pytania są też naszymi pytaniami oraz że 
patrząc z perspektywy dylematów współczesnego człowieka, podobnie jak 
i człowieka żyjącego w czasach Chrystusa, św. Piotr miał rację, gdy mówił: 
„Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6, 68). Filo
zofia, troska duszpasterska i wiara Kościoła łączą się w owym niepokoju an
tropologicznym.

W pierwszej encyklice Jan Paweł II dokonał niejako syntezy doświadczeń 
zdobytych na drodze, którą przebył jako pasterz Kościoła i myśliciel naszych 
czasów. Encyklika ta koncentruje się na problemie człowieka. Wyrażenie: 
„człowiek [...] jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła” (nr 14), urosło 
prawie do rangi motta. Cytując te słowa, zbyt często zapomina się, że nieco 
wcześniej Papież napisał: „Jezus Chrystus jest [...] zasadniczą drogą Kościoła. 
On sam jest naszą drogą «do domu Ojca» (por. J 14,1-6). Jest też drogą do 
każdego człowieka” (nr 13). W rezultacie również powiedzenie Papieża, że 
„człowiek jest pierwszą drogą Kościoła”, kontynuuje myśl: „drogą wyznaczoną 
przez samego Chrystusa, drogą, która nieodmiennie prowadzi przez Tajemnicę 
Wcielenia i Odkupienia” (nr 14). Według Papieża, antropologia i chrystologia 
są nierozłączne. Właśnie w Chrystusie zostało objawione, kim jest człowiek 
i jaką drogą powinien pójść, aby znaleźć życie. Chrystus jest nie tylko obrazem 
ludzkiej egzystencji, przykładem, jak powinniśmy żyć, ale „w pewien sposób 
zjednoczył się z każdym człowiekiem. Dosięga nas w głębi naszego wnętrza, 
u samych korzeni egzystencji, stając się w ten sposób -  od wewnątrz -  drogą 
człowieka. Chrystus przełamuje izolację „ja”. Jest rękojmią niezniszczalnej 
godności każdej istoty ludzkiej, a równocześnie przezwycięża indywidualizm 
poprzez tworzenie komunii, której człowiek pragnie całym swoim jestestwem.

Według Papieża antropocentryzm jest zarazem chrystocentryzmem, i na 
odwrót. Przeciwstawiając się poglądowi, że człowieka można zrozumieć tylko 
wtedy, gdy punktem wyjścia uczynimy najbardziej pierwotne formy istnienia 
ludzkiego (czyli, by tak powiedzieć, zaczynając „od dołu”), Papież utrzymuje, 
że istotę człowieka możemy pojąć jedynie wówczas, gdy punktem wyjścia re
fleksji będzie człowiek doskonały. Z  tej perspektywy możemy również zoba
czyć drogę, którą musi on przebyć. W tym kontekście Jan Paweł II mógłby 
odwołać się do Teilharda de Chardina, który napisał: „Naukowe rozwiązanie 
problemu człowieka bynajmniej nie wynika tylko z badania skamielin, ale 
z uważnej obserwacji cech i możliwości człowieka dzisiejszego, które określą 
człowieka jutra”. Oczywiście, Papież znacznie wychodzi poza tę diagnozę. Tyl

2 Tamże, nr 13.
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ko wtedy zrozumiemy ostatecznie, kim jest człowiek, gdy będziemy wpatrywać 
się w Tego, który w całej pełni urzeczywistnia naturę łudzką -  obraz Boga, czyli 
w Tego, który jest Synem Bożym, Bogiem z Boga, Światłością ze Światłości. 
W ten sposób wewnętrznemu ukierunkowaniu pierwszej encykliki doskonale 
odpowiada fakt, że w dalszym rozwoju nauczania papieskiego utworzyła ona, 
wraz z dwoma innymi, tryptyk trynitarny. Problemu człowieka nie można od
dzielić od problemu Boga. Teza Romano Guardiniego, że człowieka zna jedy
nie ten, kto zna Boga, znajduje wyraźne potwierdzenie w owym połączeniu 
antropologii z problemem Boga.

Spójrzmy jeszcze na dwie pozostałe części tryptyku trynitamego. Temat 
Boga Ojca kryje się, by tak powiedzieć, przede wszystkim za tytułem Dives 
in misericordia. Można śmiało przyjąć, że impulsem do podjęcia tego tematu 
była dla Papieża pobożność zakonnicy z krakowskiego klasztoru, siostry Faus
tyny Kowalskiej, którą później wyniósł do chwały ołtarzy. Wielkim pragnie
niem tej świętej kobiety było umieszczenie miłosierdzia Bożego w centrum 
wiary i życia chrześcijańskiego. Dzięki sile swego życia duchowego ukazała 
w pełnym świetle -  i to właśnie w naszych czasach, które poznały okrucieństwo 
ideologii -  nowość przesłania chrześcijańskiego. Wystarczy wspomnieć, że Se
neka -  myśliciel należący do starożytnego świata rzymskiego, a pod wieloma 
względami dość bliski chrześcijaństwu -  powiedział kiedyś, że współczucie jest 
słabością, chorobą. Tysiąc lat później św. Bernard z Clairvaux sformułował 
zachwycające stwierdzenie w duchu Ojców Kościoła: „Bóg nie może cierpieć, 
ale może współczuć”. Uważam, że to wspaniale, że encyklikę o Bogu Ojcu 
Papież napisał w perspektywie miłosierdzia Bożego. Jej pierwszy podtytuł 
brzmi: „Kto Mnie widzi, widzi i Ojca (por. J 14,9)”. Widzieć Chrystusa znaczy 
widzieć Boga miłosiernego. Warto nadmienić, że uwagi dotyczące starotesta
mentalnej terminologii biblijnej związanej z miłosierdziem Bożym zajmują w tej 
encyklice aż trzy strony. Jest w niej wyjaśnione znaczenie terminu „rahamin”. 
Pochodzi on od słowa „rehem” (łono matczyne) i przypisuje miłosierdziu Bo
żemu cechy miłości macierzyńskiej. Drugą doniosłą wartością tej encykliki jest 
głęboka interpretacja przypowieści o synu marnotrawnym, ukazującej wielkość 
i piękno obrazu Ojca.

Dodam jeszcze kilka uwag odnośnie do encykliki o Duchu Świętym, w któ
rej pojawia się temat prawdy i sumienia. Według Papieża rzeczywistym darem 
Ducha Świętego jest „obdarowanie prawdą sumienia i obdarowanie pewnością 
Odkupienia”3. U korzeni grzechu leży więc kłamstwo, odrzucenie prawdy: 
„«Nieposłuszeństwo» jako wymiar pierworodny grzechu człowieka oznacza 
odepchnięcie tego źródła [prawa odwiecznego -  J. R.], aby samemu stawać 
się autonomicznym i wyłącznym źródłem stanowienia o tym, co dobre i złe” 
(nr 36). Już w tym widoczna jest z całą wyrazistością podstawowa perspektywa

3 T e n ż e ,  Encyklika Dominum et Vivificantem, nr 31.
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encykliki Veritatis splendor. Jest oczywiste, że Papież ~ właśnie w encyklice
0 Duchu Świętym -  nie poprzestaje na ukazaniu zagrożeń bytu ludzkiego, lecz 
stawia diagnozę, aby wskazać sposób uzdrowienia. W procesie nawrócenia 
niepokój sumienia przemienia się w miłość, która leczy i potrafi cierpieć: „Sza
farzem tej zbawczej siły jest Duch Święty”4.

Długo, może zbyt długo zatrzymałem się przy tryptyku trynitarnym. Za
wiera on cały program następnych encyklik i wiąże go z wiarą w Boga. Niestety, 
pozostałym encyklikom będę mógł poświęcić tylko kilka ogólnikowych uwag.

W trzech wielkich encyklikach społecznych Papież zastosował swą myśl 
antropologiczną do problematyki społecznej naszych czasów. Podkreśla on 
w nich nadrzędność człowieka względem środków produkcji, pierwszeństwo 
pracy w stosunku do kapitału i prymat etyki nad techniką. Główną wartością 
jest godność człowieka, który zawsze jest celem, nigdy środkiem. W świetle tej 
prawdy -  w krytycznej opozycji zarówno do marksizmu, jak i liberalizmu -  
rozpatrywane są ważne kwestie społeczne dzisiejszej doby.

Pogłębionego rozważenia wymagałyby encykliki eklezjologiczne. Jeśli en
cyklika Ecclesia de Eucharistia traktuje o Kościele „od wewnątrz” i „od góry”
1 w ten sposób ukazuje jego rolę w tworzeniu komunii, a encyklika Redemptoris 
Mater rozpatruje prefigurację Kościoła w Maryi i tajemnicę Jej macierzyństwa, 
pozostałe trzy encykliki z tej grupy dotyczą dwóch wielkich dziedzin relacji, 
w których żyje Kościół.

Pierwszą z nich jest dialog ekumeniczny. Papież z całą gorliwością swego 
zaangażowania ekumenicznego wprowadza tę dziedzinę do świadomości Koś
cioła poprzez encyklikę Ut unum sint. Dialog ekumeniczny rozumiany jest tutaj 
jako zabieganie o jedność osób ochrzczonych, stosownie do przykazania Bo
żego i według wewnętrznej logiki wiary, którą Bóg ofiarował światu jako czyn
nik jednoczący. Szczególnie pięknym tekstem ekumenicznym jest encyklika 
Slavorum Apostoli. Z  jednej strony, tekst ten wpisuje się w relacje pomiędzy 
Wschodem i Zachodem, z drugiej, ukazuje związki wiary z kulturą. Wskazuje 
na możliwość tworzenia kultury płynącej z takiej wiary, która docierając do 
własnej głębi, doświadcza nowego wymiaru jedności. Druga dziedzina dotyczy 
relacji z wyznawcami religii niechrześcijańskich lub z niewierzącymi. Chodzi
o to, aby głosić im Jezusa, o którym Piotr powiedział do faryzeuszy: „Nie ma 
w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego in
nego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12). W encyklice 
tej Papież wyjaśnia związek pomiędzy dialogiem i głoszeniem .Ewangelii. Wy
kazuje, że posłannictwo -  głoszenie Chrystusa wszystkim, którzy Go nie znają -  
zawsze pozostaje obowiązkiem, ponieważ każdy człowiek w swym sercu ocze
kuje Tego, w którym Bóg i człowiek są jednym; Tego, który jest „Odkupicielem 
człowieka”.

Tamże, nr 45.
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Przejdźmy wreszcie do trzech wielkich encyklik, które rozwijają problema
tykę antropologiczną w różnych aspektach.

Veritatis splendor zajmuje się nie tylko kryzysem teologii moralnej w Koś
ciele, lecz włącza się w światową debatę nad ethosem, który stał się dziś sprawą 
życia i śmierci ludzkości. Jeszcze przed Soborem Watykańskim II zrodził się 
zdecydowany sprzeciw wobec pewnego typu teologii moralnej, która w dzie
więtnastym wieku w coraz bardziej niepokojący sposób sprowadzała się do 
kazuistyki. Należało więc na nowo przemyśleć chrześcijańską doktrynę moral
ną, rozpatrując ją w szerokiej perspektywie pozytywnej, obierając za punkt 
wyjścia istotę wiary, a nie traktować jej jako szeregu zakazów. Głównymi myś
lami przewodnimi stały się naśladowanie Chrystusa i zasada miłości, z których 
organicznie wyłoniło się szczegółowe nauczanie moralne. Chęć szukania na
tchnienia w wierze -  postrzeganej jako nowe światło, w którym doktryna mo
ralna staje się przejrzysta jt spowodowała odejście od naturalnoprawnej wizji 
moralności na rzecz systemu o charakterze biblijnym i historiozbawczym. So
bór Watykański II potwierdził i poparł tego rodzaju podejście. Jednakże w ob
liczu konkretnych wyzwań epoki próba skonstruowania teorii moralnej o cha
rakterze czysto biblijnym okazała się daremna. W teologii moralnej bowiem 
droga czystego biblicyzmu nie jest możliwa. Tak więc po krótkim okresie prób 
nadania teologii moralnej charakteru biblijnego, nadspodziewanie szybko po
jawiły się próby czysto racjonalnego wyjaśniania ethosu. Jednak droga powrotu 
do myśli naturalnoprawnej okazała się zamknięta. Pod wpływem nurtu anty- 
metafizycznego, który być może odegrał już pewną rolę w próbach podejmo
wanych w okresie biblicyzmu, wydawało się, że prawo naturalne jest wzorcem 
myślenia przedawnionym i obecnie niemożliwym do realizacji. Odwołano się 
więc do pozytywistycznego racjonalizmu, który nie uznaje dobra jako takiego. 
Jeden z ówczesnych teologów moralistów mówił: „Dobro to zawsze tylko coś 
lepszego od...”. Kryterium oceny moralnej pozostawała kalkulacja skutków. 
Zważywszy na przewidywane konsekwencje, moralne jest to, co wydaje się 
najbardziej pozytywne. Konsekwenqalizm nie zawsze stosowany był równie 
radykalnie. Ostatecznie jednak prowadzi on do konstrukcji myślowej, w której 
moralność zanika, albowiem dobro jako takie nie istnieje. Wobec tego typu 
rozumowania nawet Biblia nie ma już nic do powiedzenia. Może ona dostar
czać motywacji działania, ale nie jego treści. Jeśli jednak tak się rzeczy mają, to 
chrześcijaństwo jako „droga”- a nią właśnie powinno i chciałoby być -  traci 
jakiekolwiek znaczenie. I jeśli wcześniej przesunięto akcent z ortodoksji na 
„ortopraksję” (jakby szukając w niej schronienia), teraz owa „ortopraksja” 
stała się tragiczną ironią; w rzeczywistości bowiem coś takiego nie istnieje.

Przeciwstawiając się takiemu podejściu, Papież ponownie uznał -  i to w spo
sób niezwykle stanowczy -  słuszność perspektywy metafizycznej. Ostatecznie 
bowiem jest ona konsekwencją wiary w stworzenie. Raz jeszcze, opierając się 
na fundamencie tej wiary, Papież zdołał połączyć i zjednoczyć antropocentryzm
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z teocentryzmem: „Rozum czerpie swą prawdę i swój autorytet z odwiecznego 
prawa, które nie jest niczym innym jak mądrością samego Boga. [...] prawo 
naturalne «nie jest niczym innym jak światłem rozumu wlanym nam przez 
Boga»” (nr 40). Właśnie dzięki temu, że w oparciu o wiarę w akt stwórczy 
Papież opowiedział się za metafizyką, mógł on zrozumieć Biblię jako współ
czesne nam Słowo oraz powiązać metafizyczną koncepcję ethosu z biblijną. 
Prawdziwą perłą tej encykliki -  o wartości zarówno filozoficznej, jak i teologicz
nej -  jest wspaniały fragment o męczeństwie. Jeśli nie ma już niczego, za co 
warto umrzeć, wtedy także życie staje się puste. Tylko wówczas, gdy istnieje 
dobro absolutne, dla którego warto poświęcić życie, i gdy wieczne zło nie stanie 
się nigdy dobrem, człowiek zostaje utwierdzony w swej godności, i wszyscy 
możemy czuć się bezpieczni w obliczu dyktatur różnych ideologii.

Są to sprawy zasadnicze, również jeśli chodzi o encyklikę Evangelium vitae. 
Została ona napisana na gorącą prośbę biskupów całego świata, ale jest też 
wyrazem gorliwego zabiegania Papieża o uznanie absolutnej godności życia 
ludzkiego. Gdy traktuje się życie ludzkie tylko jako rzeczywistość biologiczną, 
staje się ono przedmiotem kalkulacji przewidywalnych skutków działania. Pa
pież jednak, w jedności z wiarą Kościoła, widzi w każdym człowieku -  małym 
czy wielkim, słabym czy mocnym, użytecznym bądź pozornie nieużytecznym -  
obraz Boga. Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, umarł za każdego 
człowieka. Fakt ten nadaje każdemu człowiekowi wartość nieskończoną i abso
lutnie nienaruszalną godność. Właśnie dlatego, że człowiek nie sprowadza się 
do samej sfery bios, również jego życie biologiczne staje się nieskończenie 
cenne. Ponieważ obdarzone jest godnością Bożą, nikomu nie wolno nim dys
ponować. Żadne cele -  nawet jeśli wydają się szlachetne -  nie usprawiedliwiają 
przeprowadzania eksperymentów na człowieku. Po wszystkich straszliwych 
nadużyciach, jakie popełniono w stosunku do człowieka -  jakkolwiek ich mo
tywacje mogły wydawać się moralnie wzniosłe -  taka wypowiedź była i jest 
konieczna. Wynika zatem jasno, że wiara jest ratunkiem ludzkości. W aktualnej 
sytuacji ignorancji metafizycznej, która prowadzi zarazem do zaniku moralnoś
ci, wiara okazuje się tym elementem, który niesie ocalenie. Papież, jako rzecz
nik wiary, broni człowieka przed moralnością pozorną, która grozi jego zni
szczeniem.

Przejdźmy wreszcie do wielkiej encykliki o wierze i filozofii Fides et ratio. 
Problematyka prawdy, która obecna jest w całym nauczaniu Ojca Świętego, 
została tu ukazana w pełni dramatyzmu. Twierdzenie, że prawdę można po
znać, albo głoszenie orędzia chrześcijańskiego jako uznanej prawdy postrzega
ne jest dziś często jako zamach na tolerancję i pluralizm. „Prawda” staje się 
wręcz słowem zakazanym. Lecz właśnie tu, raz jeszcze, chodzi o godność czło
wieka. Jeśli człowiek nie jest zdolny do poznania prawdy, to wszystko, co myśli 
i co czyni, jest czystą konwencją, wyłącznie „tradycją”. Nie pozostaje mu wtedy 
nic innego, jak kalkulacja skutków działania. Któż jednak może rzeczywiście
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ogarnąć spojrzeniem wszelkie konsekwencje ludzkich działań? Jeśli tak się 
rzeczy mają, to wszystkie religie są tylko tradycjami, a głoszenie wiary chrześ
cijańskiej zakrawa na swego rodzaju kolonializm i imperializm. Kerygmat 
chrześcijański tylko wtedy nie jest sprzeczny z godnością człowieka, kiedy 
wiara jest prawdą; wówczas bowiem nie krzywdzi ona nikogo, przeciwnie, jest 
dobrem, które winniśmy sobie wzajemnie ofiarowywać. Wielkie osiągnięcia 
nauk przyrodniczych i techniki spowodowały, że rozum ludzki stracił odwagę 
w obliczu wielkich pytań o Boga, śmierć, wieczność, życie moralne. Pozyty
wizm, niczym katarakta, przysłonił wewnętrzne spojrzenie człowieka. Jeśli jed
nak spycha się te pytania -  koniec końców decydujące o naszym życiu -  w dzie
dzinę samej podmiotowości, a w ostatecznym rozrachunku w sferę dowolności, 
oznacza to, że staliśmy się ślepi na to, co stanowi istotę człowieka.

Papież, wychodząc od perspektywy wiary, wymaga od rozumu odwagi 
w uznaniu rzeczywistości podstawowych. Jeśli wiara nie żyje w świetle rozumu, 
popada w czysty tradycjonalizm, a tym samym przypieczętowuje swą radykalną 
arbitralność. Wiara potrzebuje odwagi rozumu. Wiara nie sprzeciwia się rozu
mowi, lecz pobudza go, aby własnymi siłami mierzył się z wielkimi celami, do 
jakich został stworzony. Sapere aude! Kant zawarł w tym haśle naturę Oświe
cenia. Można powiedzieć, że Papież w nowy sposób apeluje do rozumu zalęk
nionego w sprawach metafizyki: sapere aude! Wymagaj od siebie wielkich 
rzeczy! Do tego bowiem jesteś przeznaczony. Wiara nie zamierza uciszać ro
zumu -  twierdzi Papież -  ale pragnie usunąć kataraktę, która w ogromnej 
mierze przesłania rozumowi wielkie pytania ludzkości. Jeszcze raz można się 
przekonać, że wiara chroni człowieka w jego człowieczeństwie. Josef Pieper 
powiedział kiedyś, że „w końcowym okresie dziejów, pod panowaniem sofis
tyki i skażonej pseudofilozofii, prawdziwa filozofia będzie mogła zespolić się 
z teologią w pierwotnej jedności”. W ten sposób na końcu czasów „tylko ci, 
którzy wierzą, będą mogli widzieć ze zrozumieniem źródło wszystkich rzeczy 
i ostateczny sens istnienia, czyli właściwy przedmiot filozofii”.

O ile możemy to wiedzieć, nie jesteśmy u kresu dziejów. Jednakże grozi 
nam niebezpieczeństwo nieuznania prawdziwej wielkości rozumu. Papież słusz
nie uważa, że zadaniem wiary jest pobudzanie rozumu do nowej odwagi w po
znawaniu prawdy. Wiara bez rozumu ginie. Rozum bez wiary narażony jest na 
wyjałowienie. Tu chodzi o człowieka. Aby człowiek mógł być odkupiony, po
trzebny jest Odkupiciel. Potrzebujemy Chrystusa, Człowieka, który w jednej 
osobie jest człowiekiem i Bogiem -  „nierozdzielnie i bez pomieszania natur”. 
Jest nam potrzebny Redemptor hominis.
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Twierdzenie, że obowiązkiem wolności jest uczynić przestrzeń dla prawdy, całej 
i pełnej, a nadto teza, ze wolność istnieje dla prawdy, nie tylko nie negują prawdy 
wolności, ale uwydatniają całe jej znaczenie. Sobór Watykański II z odwagą wziął 
na siebie tę troskę współczesności, zdecydowanie formułując znaczącą doktrynę 
na temat wolności sumienia, różnie wyrażającej się na poziomie osoby, wspólnoty 
kościelnej i religijnej oraz społeczności świeckiej.

KU CHRYSTUSOWI, ODKUPICIELOWI CZŁOWIEKA

Jak odczytać na nowo Redemptor hominis -  encyklikę decydującą o charak
terze pontyfikatu Jana Pawła II? Jak odczytać ją dziś, w chwili, gdy wypełnia się 
dwudziestopięciolecie tego pontyfikatu, i jak dokonać tego odczytania, unika
jąc zarazem pokusy czynienia bilansów, które z oczywistych względów wydają 
się niepożądane?

Być może należy po prostu przyjąć zaproszenie Papieża, który w zakończe
niu encykliki Redemptor hominis określa ją jako medytację1 (por. nr 22). Pod
chodząc do tego cennego tekstu medytacyjnie, odkrywamy piękno postaci 
Chrystusa, drogę, którą począwszy od niezapomnianego październikowego 
wieczora roku 1978, Lud Boży przemierza w sposób szczególnie fascynujący 
wraz z obecnym Następcą Piotra.

Na zakończenie Wielkiego Jubileuszu roku 2000 Jan Paweł II pragnął z całą 
mocą przypomnieć, że Kościół, odpowiadając na swoje powołanie i misję, nie 
jest wezwany do poszukiwania nowego programu działania. „Program już ist
nieje: ten sam co zawsze, zawarty w Ewangelii i w żywej Tradycji. Jest on 
skupiony w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa”2. Słowa te sugestywnie 
nawiązują do wypowiedzi Papieża, zawartej w encyklice Redemptor hominis: 
„Jeden zwrot ducha, jeden kierunek umysłu, woli i serca: ad Christum Re- 
demptorem hominis, ad Christum Redemptorem mundi. Ku Niemu kierujemy 
nasze spojrzenie [fi.], bo tylko w Nim, Synu Bożym, jest nasze zbawienie” (nr 7).

Dlatego też w moim wystąpieniu ograniczę się do wskazania zaledwie kilku 
podstawowych elementów zaproponowanych w Redemptor hominis, które wy

1 W tekście włoskim encykliki występuje słowo „meditazione”, któremu w tekście polskim 
odpowiada słowo „rozważanie” (przyp. tłum.).

2 J a n  P a w e ł  II, List apostolski Novo miłlennio ineunte, nr 29.
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raźnie zarysowały się wewnątrz osobliwej symfonii życia, świadectwa, kierowa
nia Kościołem i nauczania -  symfonii właściwej aktualnemu Papieżowi.

NOWY ADAM

Nowożytność, którą ożywia słuszne dążenie do uznania integralnego cha
rakteru wolności jednostki, niejednokrotnie toczyła ostre dyskusje z Kościołem, 
wstępując przy tym na ruchome piaski agnostycyzmu i ateizmu. Dało to impuls 
do przemyślenia na nowo relacji prawda-wolność. Twierdzenie, że obowiąz
kiem wolności jest uczynić przestrzeń dla prawdy, całej i pełnej, a nadto teza, że 
wolność istnieje dla prawdy, nie tylko nie negują prawdy wolności, ale uwy
datniają całe jej znaczenie. Sobór Watykański II z odwagą wziął na siebie tę 
troskę współczesności, zdecydowanie formułując znaczącą doktrynę na temat 
wolności sumienia, różnie wyrażającej się na poziomie osoby, wspólnoty koś
cielnej i religijnej oraz społeczności świeckiej3.

W tym kontekście encyklika Redemptor hominis, nawiązując do nauczania 
Soboru Watykańskiego II, a w sposób szczególny do encykliki Pawła VI 
Ecclesiam suam (por. nr 4), ukazuje, że wyjątkowa absolutność Jezusa Chrys
tusa jako Tego, który ostatecznie objawia oblicze każdego człowieka, nie znosi 
dramatycznego napięcia charakterystycznego dla ludzkiej wolności ani też nie 
pozbawia człowieka jego pierwszorzędnej roli na scenie wielkiego teatru świa
ta. W pewnym sensie można powiedzieć, że w encyklice Redemptor hominis 
Jan Paweł II odpowiada na agresywną prowokację Nietzschego: „Wiara [...] 
przerażająco jest podobna przewlekłemu samobójstwu rozumu [...]. Wiara 
chrześcijańska jest od początku wyrzeczeniem się: wyrzeczeniem się wszelkiej 
swobody, wszelkiej dumy, wszelkiego samo-przeświadczenia ducha; zarazem 
poniżeniem i samo-wyszydzeniem, samookaleczeniem”4. Na ów pozbawiony 
nadziei głos tragicznego proroka naszych czasów chrześcijanin może odpowie
dzieć błyskotliwym stwierdzeniem filozofa Mariusza Wiktoryna: „gdy spotka
łem Chrystusa, odkryłem, że jestem człowiekiem”5.

Redemptor hominis, już od pierwszych stwierdzeń w uderzający sposób 
staje wobec konstytuującej człowieka zagadki. Przez wcielenie Bóg „wszedł 
w [...] dzieje, stał się -  jako człowiek -  ich podmiotem, jednym z miliardów,

3 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 
Gaudium et spes, nry: 16-17, 31, 41, 43. Zob. t e n że ,  Deklaracja o stosunku Kościoła do religii 
niechrześcijańskich Nostra aetate; t e n ż e ,  Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae. 
Odnośnie do podejmowanej na Soborze myśli Karola Wojtyły na ten temat por. A. Scola ,  
Uesperienza elementare. La vena profonda del magistero di Giovanni Paolo //, Marietti, Genova
2003, s. 130-133.

4 F. N i e t z s c h e ,  Poza dobrem i złem , tłum. S. Wyrzykowski, Warszawa 1905-1906, s. 70n.
5 M. V i c t o r i n u s, In Ephesios 4,14 (tłum. fragm. -  A. G.).
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a równocześnie Jedynym!” (nr 1). Dla Jana Pawia II Jezus Chrystus jest po
stacią centralną w sposób obiektywny i absolutny.

Należałoby jednak wyjaśnić najbardziej chyba doniosłą w encyklice Re
demptor hominis kwestię chrystologiczną. Jezus Chrystus nie jest w encyklice 
przedstawiony wyłącznie jako Ten, który odkupił grzesznego człowieka. „En
cyklika wskazuje na ideę radykalnej i pierwotnej centralności Chrystusa, nie 
zaś Jego jedynie częściowej i pochodnej centralności, do której odnosi się myśl
0 Chrystusie jako zależnym od grzechu Adama”6. Nie jest On tylko Odkupi
cielem, ale także Głową stworzenia (por. RH, nr 7). Będąc Głową ludzkości, 
Jezus Chrystus jest prawdziwym Początkiem. W Jezusie Chrystusie człowiek 
jest pomyślany, chciany (przeznaczony) i stworzony, a nie tylko odkupiony 
(por. tamże, nr 8-9).

Związek między Chrystusem a każdym człowiekiem nie prowadzi do 
wchłonięcia jednostki i jej nieuchwytnej wolności w abstrakcyjną i mglistą teo
rię, w której wszystko jest już z góry określone. Przeciwnie, Jezus Chrystus jest 
postacią (formą) człowieka jako osoba żywa, która nieustannie daruje się jed
nostce ludzkiej, aby pobudzić jej wolność. W Nim każdy człowiek, tak jak 
dziecko w ramionach matki, znajduje odwagę, by potwierdzić swoje własne 
„ja” bez jakichkolwiek oporów i odpowiedzialnie zaangażować się w życie.

W ten sposób w encyklice Redemptor hominis podjęte zostaje dziedzictwo 
Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei verbum. Objawienie jest 
w niej rozumiane w swoim znaczeniu historycznym -  jako konkretne wydarze
nie, nie tracąc nic z rygorystycznego charakteru noetycznego, jaki przypisała 
mu Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej Dei Filius. Prawda osoby
1 historii Jezusa z Nazaretu przedstawia się jako pełna forma (universale 
concretum) samo-oznajmiania się Boga w Trójcy Jedynego (Deus Trinitas) 
każdemu człowiekowi7. Chrześcijaństwo proponuje prawdę, począwszy od 
prawdy o Trójcy Świętej, jako osobiste i wspólnotowe wydarzenie, które w spo
sób nieunikniony prowadzi do wyraźnego sformułowania dogmatu. W Redemp
tor hominis wydarzenie zbawcze ujęte jest w oparciu o trynitarny chrystocen- 
tryzm. Ten sam temat zostanie następnie podjęty w dwóch innych encyklikach 
tryptyku: Dives in misericordia i Dominum et Vivificantem. Ta zdecydowana 
opcja teologiczna towarzyszy całemu nauczaniu Papieża. Stwierdzenie, iż Jezus 
Chrystus jest „Prawem żywym i osobowym”, obecne w numerze 15. encykliki 
Veritatis splendor, znajduje swe echo w encyklice Fides et ratio, gdzie stwierdza 
się, że „wcielenie Syna Bożego pozwala nam zobaczyć rzeczywistość owej 
ostatecznej syntezy, której umysł ludzki o własnych siłach nie mógłby sobie

6 A. S c o 1 a, Questioni di antropologia teologica, Pontificia Univer. Lateranense, Roma 1997, 
s. 30 (tłum. fragm. -  A. G.).

7 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum, 
nr 2-6.
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nawet wyobrazić: Wieczność wkracza w czas, wszystko ukrywa się w małej 
cząstce, Bóg przybiera postać człowieka” (nr 12).

Obchody Wielkiego Jubileuszu roku 2000, w każdym geście Papieża i w każ
dym odbytym przez niego spotkaniu, były świadectwem niezwykłej płodności 
tego trynitarnego chrystocentryzmu.

ADAM ODNOWIONY

Chrystocentryzm pierwszej encykliki Jana Pawła II, silnie zakotwiczony 
w konkretnej historycznej postaci Jezusa z Nazaretu, prawdziwego Boga i praw
dziwego człowieka, określany jest jako trynitarny, gdyż objawia właściwe imię 
planu Ojca, dotyczącego osoby ludzkiej, ludzkości w ogóle i samego kosmosu. 
W Redemptor hominis Jan Paweł II rzeczywiście dochodzi do stwierdzenia, że 
„objawienie miłości i miłosierdzia ma w dziejach człowieka jedną postać i jedno 
imię. Nazywa się: Jezus Chrystus” (nr 9).

Odwagi aktu wiary nie jest w stanie umniejszyć przyjęcie gnostyckiego 
a priori, podobnie jak racjonalny sens osoby, gestów i słów Jezusa nie może 
zostać umniejszony przez różnorakie fideizmy, niezdolne do wzięcia na siebie 
ciężaru dramatu ludzkiego. Numery 9. i 10. encykliki Redemptor hominis, któ
rych tematem jest odpowiednio Boski i ludzki wymiar Tajemnicy Odkupienia 
jako „odnowionego stworzenia” (RH, nr 8), mają za zadanie pokazać, w jaki 
sposób -  wraz z upływem czasu i dzieleniem się przestrzeni -  „zachować tę 
dynamiczną spójnię Tajemnicy Odkupienia z każdym człowiekiem” (tamże, 
nr 22). Niepokój charakterystyczny dla współczesnego człowieka, czasem no
szący znamiona udręki, wynikający z niemożności zrozumienia przez człowieka 
jego wolności, zostaje przemieniony od wewnątrz przez wielki autorytet Tego, 
„który dotknął w sposób jedyny i niepowtarzalny tajemnicy człowieka, który 
wszedł w Jego «serce»” (tamże, nr 8).

Refleksja trynitarna, chrystologiczna i antropologiczna, prowadzi do potęż
nej i wyrazistej wizji unitarnej, która oferuje wolności człowieka rozumną i sto
sowną dlań propozycję: „Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca -  nie 
wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet 
pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty -  musi ze swoim niepokojem, 
niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, 
przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść z sobą samym, musi 
sobie «przyswoić», zasymilować całą rzeczywistość Wcielenia i Odkupienia, 
aby siebie odnaleźć. Jeśli dokona się w człowieku ów dogłębny proces, wówczas 
owocuje on nie tylko uwielbieniem Boga, ale także głębokim zdumieniem nad 
sobą samym” (tamże, nr 10). Jan Paweł II przedstawia zatem chrześcijaństwo 
jako „zdumienie, a zarazem przeświadczenie, pewność, która w swym głębokim 
korzeniu jest pewnością wiary -  ale która w sposób ukryty ożywia każdą postać
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prawdziwego humanizmu” (tamże). Owo zdumienie i przeświadczenie pozos
tają „najściślej związane z Chrystusem” (tamże).

Papież ponawia propozycję obecną w Konstytucji duszpasterskiej o Koście
le w świecie współczesnym Gaudium et spes, aby rozpatrywać człowieka w „po
rządku” Jezusa Chrystusa, który wywyższa ludzką wolność. Do myśli, że czło
wieczeństwo znajduje swoje spełnienie w Jezusie Chrystusie. Jan Paweł II częs
to nawiązuje, najpierw w encyklice Redemptor hominis, a następnie w całym 
swoim dalszym nauczaniu. „Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę do
piero w tajemnicy Słowa wcielonego”8 tak brzmi jedno z najczęściej powtarza
nych w nauczaniu Jana Pawła II zdań soborowych.

W encyklice Redemptor hominis Jan Paweł II nie tylko koncentruje się 
w sposób szczególny na orzeczeniu soborowym w kwestii antropologicznej, 
ale wskazując na sytuację człowieka odkupionego, stawia odważne i precyzyjne 
osądy historyczno-kulturowe na temat fascynujących, a zarazem dramatycz
nych przemian cywilizacyjnych, które dokonują się na naszych oczach. Uważne 
spojrzenie na człowieka, na jego relację z Jezusem, historyczną prawdą obecną 
w osobie, nie może pomijać procesów historycznych, w których uczestniczy 
człowiek współczesny -  otoczony różnymi systemami społecznymi i polityczny
mi, a także wielorakimi koncepcjami ideologicznymi świata. W rezultacie „nie 
chodzi tu tylko o abstrakcyjną odpowiedź na pytanie, kim jest człowiek, ale
o cały dynamizm życia i cywilizacji, o sens różnych poczynań życia codzienne
go, a równocześnie założeń wielu programów cywilizacyjnych, politycznych, 
ekonomicznych, społecznych, ustrojowych i wielu innych” (RH, nr 16).

Związek nauczania, które Jan Paweł II głosi na temat małżeństwa i rodziny, 
a także jego nauczania społecznego z tą myślą, jest tak oczywisty, że wszelkie 
cytaty wydają się zbyteczne. Warto raczej przypomnieć w tym miejscu kilka 
konkretnych inicjatyw Papieża, jak na przykład ufundowanie Papieskiego In
stytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną na Uniwersytecie Laterańskim 
w Rzymie oraz Papieskiej Rady do spraw Rodziny. Inicjatywom tego rodzaju 
towarzyszy niestrudzona działalność Papieża na rzecz praw człowieka i pokoju, 
którą prowadzi on z głębokim osobistym zaangażowaniem. Są to jedynie dwa 
imponujące przykłady mocnego postanowienia, które kieruje tym pontyfika
tem, postanowienia, aby iść „pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą 
wyznaczoną przez samego Chrystusa” (tamże, nr 14), którą jest człowiek.

W ŁONIE NOWEJ EWY

Jezus Chrystus, człowiek, rodzina i historia ludzka zajmują scenę wielkiego 
planu nakreślonego u początków pontyfikatu. Na pierwszym planie, jako de

8 Gaudium et spes> nr 22.
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cydująca, musiała znaleźć się kwestia, gdzie konkretnie człowiek może odna
leźć spełnienie, które daje mu Jezus Chrystus, nowy Adam? Odpowiedź na to 
pytanie łączy się z pewną wyjściową trudnością. Powoduje ją przekonanie, 
które trapi cywilizację Zachodu, począwszy od epoki nowożytnej, a dziś, nie
stety, przekształciło się w obiegową opinię, która głosi, że człowiek jest tym 
bardziej wolny, im bardziej uchyla się od wszelkich więzów -  także tych, które 
go konstytuują, jak na przykład relacja z Bogiem, z rodziną, z różnymi grupami 
społecznymi czy z całą społecznością obywatelską. Ta tyleż silna, ile bezkry
tyczna postawa nie tylko jednak ignoruje fakt, że prawda jest sama w sobie 
wydarzeniem miłości, ale zaprzecza samemu doświadczeniu ludzkiemu, pod
stawowemu dla każdego człowieka od jego najmłodszych lat.

Skoro zatem rozwiązaliśmy tę zgubną sprzeczność, odpowiedź na postawio
ne pytanie, którą odnajdujemy w encyklice Redemptor hominis, pozwala wy
dobyć kolejny znaczący element nauczania Soboru Watykańskiego II, dziś 
może dostrzegalny z większą jasnością niż w przeszłości. Mam na myśli roz
ważania o Kościele, który jest „niejako sakramentem, czyli znakiem i narzę
dziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkie
go”9. Znaczące jest, że w Redemptor hominis Papież zdecydował się przytoczyć 
to zdanie aż trzy razy (por. nry 3, 7,18).

Kościół wezwany do podjęcia dialogu, który Bóg prowadzi z ludźmi -  po
wraca tu związek Redemptor hominis z encykliką Ecclesiam suam Pawła VI 
(por. RH, nr 4) -  jest podmiotem osobowym i społecznym, jest społecznością 
„uczniów i wyznawców, z których każdy w jakiś sposób [...] idzie za Chrystu
sem” (tamże, nr 21). Poprzez taki wizerunek tego, Kim -  bardziej niż czym -  
jest Kościół, Papież zmierza do ukazania, podążając w tym za nauczaniem 
Soboru Watykańskiego II, „w jaki sposób ta «ontologiczna» wspólnota ucz
niów i wyznawców ma się stawać coraz bardziej również «po ludzku» świadomą 
wspólnotą życia i działania” (tamże, nr 21). Święty Kościół Boży objawia się 
zatem jako autentyczna „forma mundi”. Celebracja zwyczajnych i nadzwyczaj
nych posiedzeń Synodu Biskupów, powtarzane w Redemptor hominis okreś
lenie „kolegialność Episkopatu” (tamże, nr 5), znacznie przyczyniają się do 
umacniania wspólnoty chrześcijańskiej. Do pogłębiania się poczucia jedności 
wierzącego ze wspólnotą chrześcijańską, także w czysto ludzkim wymiarze, 
niezwykle przyczyniają się podróże apostolskie Jana Pawła II. Szczególne zna
czenie mają spotkania Papieża z ludźmi młodymi, odbywające się podczas 
Światowych Dni Młodzieży, których misyjnej i odnawiającej mocy nie sposób 
przecenić. Rozważania na temat Kościoła jako wspólnoty osób wierzących, 
które przekazuje Jan Paweł II, są -  podobnie jak te o człowieku w encyklice 
Redemptor hominis -  konkretne i historyczne. Spojrzenie takie pozwala nam 
zrozumieć, dlaczego Papież tak często poświęca głęboką uwagę niełacińskim

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, nr 1.
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tradycjom i rytom Kościoła katolickiego (szczególnie widoczne jest to w ency
klice Slavorum Apostoli). Całościowe ujęcie historii chrześcijaństwa, uwzględ
niające również grzechy Kościoła, pozwoliło Ojcu Świętemu podjąć zdecydo
waną, cierpliwą i wytrwałą pracę na rzecz jedności chrześcijan (por. RH, nr 6). 
Oprócz niezwykle znaczącej encykliki Ut unum sint należy w tym względzie 
przywołać spotkania ekumeniczne, w których Papież uczestniczył, a przede 
wszystkim nabożeństwo ekumeniczne odprawione na rozpoczęcie Roku Jubi
leuszowego.

Do tego misyjnego powołania Kościoła zalicza się w pełni również zadanie 
prowadzenia dialogu z innymi religiami (por. RH, nr 6). Wydarzenia takie, jak 
wizyta Jana Pawła II w synagodze w Rzymie czy w Asyżu, a także na dziedzińcu 
Wielkiego Meczetu Omajjadów w Damaszku, stały się znane na całym świecie 
i stanowią ważne karty współczesnej historii.

Skąd bierze się w Kościele owa moc misyjna?
Odpowiedź, którą odnajdujemy w encyklice Redemptor hominis, jest syn

tetyczna, ale zdecydowana i w sposób naturalny prowadzi nas ku ostatnio 
ogłoszonej przez Jana Pawła II encyklice Ecclesia de Eucharistia. Papież mówi: 
„Kościół żyje Eucharystią, żyje pełnią tego Sakramentu” (RH, nr 20), który 
ustala „tajemniczą «równoczesność» między tamtym Triduum i wszystkimi mi
jającymi wiekami” (EdE, nr 5).

W sakramencie Eucharystii wierzący (tak osoba, jak i wspólnota) zostają -  
przez działanie Ducha Świętego -  włączeni w Ciało Jezusa Odkupiciela, Syna 
Ojca przedwiecznego, który zaprasza wszystkich ludzi, w całej historii, do pod
jęcia w akcie wiary decyzji godnej protagonistów prawdy. Jak pisze Karol 
Wojtyła w jednym ze swoich wierszy, „przyjmujemy sakrament, w którym po
został / Ten, co odszedł... / i przemijając nadal ku śmierci, / trwamy w prze
strzeni tajemnicy”10.

Tłum. z języka włoskiego Arkadiusz Gudaniec

10 K. W o j t y ł a ,  Rozważanie o śmierci, //. Mysterium Pas chale, w: tenże, Poezje i dramaty,
Wydawnictwo Znak, Kraków 1979, s. 93.
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JAN PAWEŁ II I JEGO RZYMSKA DIECEZJA

Zainicjowanie misji w Rzymie było niezwykle cenne nie tylko ze względu na to, że 
Papież jest Biskupem Rzymu. Jako Pasterz Kościoła powszechnego|  poprzez 
podjęcie tej inicjatywy ukazał on, że nowa ewangelizacja jest możliwa także 
w środowisku miejskim, w wymiarze nowoczesnej, zsekularyzowanej metropolii

9 listopada 1978 roku, niedługo po wyborze na tron Piotrowy, Jan Paweł II, 
przemawiając do duchowieństwa rzymskiego, powiedział: „Jestem głęboko 
świadomy tego, że zostałem Papieżem Kościoła powszechnego, jako Biskup 
Rzymu. Urząd (munus) Biskupa Rzymu, jako Następcy Piotra, jest korzeniem 
powszechności”1. Dwadzieścia pięć lat pontyfikatu, którego jubileusz Uniwer
sytet Laterański świętuje przez zorganizowanie niniejszego kongresu, to prak
tyczne potwierdzenie tego głębokiego przekonania.

Zarówno w przypadku nauczania głoszonego przez Jana Pawła II, jak 
i sprawowania przez niego władzy papieskiej, a także w przypadku całego 
świadectwa i aktywności tego Papieża nie jest możliwe oddzielenie pasterskiej 
troski o Kościół lokalny, który został mu powierzony, od powszechnej rangi 
jego urzędu i od wyraźnej świadomości historycznej misji Kościoła w naszych 
czasach. Dlatego właśnie, chociaż Jan Paweł II wywierał i nadal wywiera głę
boki wpływ na ciąg wydarzeń światowych, jego obecność istotnie zaznaczyła się 
również w Kościele rzymskim, a także w życiu miasta. W szczególny sposób nie 
szczędził on sił, aby zaszczepić temu Kościołowi i temu miastu świadomość ich 
roli w świecie, poszerzając wciąż od nowa ich horyzonty, które łatwo mogłyby 
ulec zawężeniu.

Ten właśnie Papież, kochający swój tytuł sługi sług Bożych, podejmuje 
urząd biskupa diecezjalnego i rozumie go przede wszystkim jako służbę miłości, 
która obejmuje człowieka, aby zaprowadzić go do Boga i powierzyć najgłęb
szemu miłosierdziu Bożemu. Postawę tę potwierdziły w sposób konkretny, 
a nadto nad wyraz znaczący, papieskie wizyty w parafiach rzymskich. Wizyty 
te budują mocną więź z Kościołem rzymskim, zacieśnianą przez dwadzieścia 
pięć lat biskupstwa Jana Pawła II, który nadał jej szczególny sens, umieszczając

1 J a n  P a w e ł  II, Świat potrzebuje naszego kapłańskiego świadectwa (Przemówienie do 
duchowieństwa rzymskiego, Watykan, 9 XI 1978), w: tenże, Nauczanie papieskie, t. 1 (1978), 
red. E. Weron SAC, A. Jaroch SAC, Pallottinum, Poznań-Warszawa 1987, s. 50.
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wizytację parafii rzymskich wśród swoich najważniejszych odwiedzin i wśród 
pierwszorzędnych obowiązków pasterskich. Wizytacja objęła jak dotąd 301 
z 335 parafii diecezji rzymskiej; 15 grudnia ubiegłego roku w Watykanie przy
jęci zostali przedstawiciele trzechsetnej drugiej, a Papież nie odmówił przyjmo
wania kolejnych w przyszłości.

Styl i sposób odbywania przez Papieża wizyt w parafiach pozwalają do
świadczyć z bliska tego, jak rozumie on służbę miłości: jest to służba skierowana 
przede wszystkim na osoby, z miłością poszukująca relacji z osobami, poprzez 
słowa, spojrzenia, uścisk ręki czy miły gest. W taki właśnie sposób Papież 
pozwala wszystkim bezpośrednio odczuć, że są przez niego umiłowani i że mają 
w nim kogoś, kto jest prawdziwym wikariuszem Dobrego Pasterza. Ludzie 
doskonale rozumieją ten język. Sposób, w jaki Jan Paweł II jest przyjmowany 
w parafiach, ukazuje, jak głęboko zapuściło korzenie to, co on sam zasiał 
w sercach rzymian. Jako wikariusz papieski towarzyszę Ojcu Świętemu w jego 
spotkaniach z tłumami ludzi i widzę, jak wiele osób odczuwa wzruszenie wsku
tek samego tylko faktu jego bliskości lub chwilowego z nim kontaktu. Są to 
reakcje spontaniczne i naturalne, które mówią więcej niż niejedna książka.

Oczywiście każda wizyta w parafii ma swoją drogę przygotowawczą, w którą 
Jan Paweł II angażuje się osobiście, spotykając się w czasie obiadu lub kolacji 
z proboszczem parafii, którą zamierza odwiedzić, i -  ewentualnie -  z wikariu
szami, w obecności biskupa danego sektora oraz kardynała wikariusza. Są to 
okazje do wglądu w sytuacje konkretnych wspólnot parafialnych, ale także, 
a nawet może przede wszystkim są to chwile wielkiej i bezpośredniej bliskości: 
biskup poznaje „swoich” księży, nawiązuje z nimi relację sympatii i sam daje się 
im poznać poza oficjalnym ceremoniałem. Wielokrotnie miałem okazję wi
dzieć, jak dalece spotkania te zapisywały się w duszach księży rzymskich.

Relacja między Papieżem a jego księżmi obejmuje także wielkie wspólne 
spotkania, w pierwszym rzędzie audiencję dla kleru rzymskiego, która ma 
miejsce w pierwszy czwartek Wielkiego Postu, kiedy to Papież przede wszyst
kim długo i cierpliwie wysłuchuje wystąpień, a następnie udziela odpowiedzi 
w sposób bardzo serdeczny i braterski. W czasie tych spotkań nigdy nie brakuje 
też akcentów żartobliwych. Szczególne miejsce w sercu Jana Pawła II zajmuje 
również seminarium rzymskie. Papież przykłada wielką wagę do formacyjnego 
dzieła seminarium, a także otacza troską osoby kierujące formacją. Spotkanie 
z całą wspólnotą seminarium jest dla Papieża nie tyle duszpasterskim obowiąz
kiem, ile chwilą radości i komunii duchowej. Jako uczestnik tych spotkań za
uważam i tutaj tę głęboką i pełną dobroci więź, która w cudowny sposób po
wstaje między Papieżem a osobami, do których się on zwraca.

Pasterska obecność Jana Pawła II w jego diecezji zaznacza się również 
w wielu innych corocznych spotkaniach. Spośród najbardziej istotnych należy 
tu wymienić osobiście dokonywane przez Papieża wyświęcanie nowych rzym
skich księży, które ma miejsce w Bazylice św. Piotra w czwartą niedzielę po
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Wielkanocy, zwaną niedzielą Dobrego Pasterza. Dwie inne okazje do spotka
nia i modlitwy z ludem Rzymu to dla Papieża Msza święta z procesją eucharys
tyczną w uroczystość Bożego Ciała (Corpus Domini) oraz odbywające się 
8 grudnia na placu Hiszpańskim obchody uroczystości Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny.

Swoją miłość i przywiązanie do młodych mieszkańców Rzymu Papież uka
zuje co roku podczas dwóch spotkań z młodzieżą: Mszy świętej dla studentów 
przed Bożym Narodzeniem, o której odprawianie zabiegał od początku swojego 
pontyfikatu, oraz spotkania z młodzieżą Rzymu w czwartek poprzedzający Nie
dzielę Palmową, odbywanego w ramach przygotowań do Światowego Dnia Mło
dzieży. Są to chwile, w których wyraźnie można odczuć, jak bardzo ten Papież jest 
młody duchem i jak bardzo lubi on spotykać się z młodzieżą, a ona z nim.

Uczestnicząc w spotkaniu Jana Pawła II z chorymi, które odbywa się co 
roku 11 lutego, w dniu Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, można dostrzec, 
jak bardzo bliscy Papieżowi są ludzie cierpiący i jak głęboko ufa on w zbawczą 
wartość cierpienia. Wiele papieskich wizyt w rzymskich szpitalach, połączonych 
z odwiedzaniem znacznej liczby chorych i cierpiących, niosło to właśnie prze
słanie.

Inne wydarzenia, które również ukazują głęboki kontakt Jana Pawła II 
z Kościołem lokalnym, jak na przykład odprawianie Drogi Krzyżowej w Kolo
seum wieczorem w Wielki Piątek, a także w każdą niedzielę modlitwy Anioł 
Pański, mają z pewnością znaczenie uniwersalne, gdyż transmitowane są przez 
telewizję i radio, bezpośrednio uczestniczą w nich liczni pielgrzymi i turyści, 
a znaczna część rzymian mocno przeżywa te wydarzenia i postrzega je jako 
uprzywilejowane momenty spotkania z ich biskupem.

Troska, jaką Papież okazuje Rzymowi, przejawia się w wielu formach, 
poczynając od częstych nawiązań do historii i znaczenia tego miasta czynionych 
podczas homilii, aż po wieńczącą każdy rok medytację, podejmowaną przy 
okazji Te Deum 31 grudnia. Oprócz tego Jan Paweł II wciąż gorąco pragnie 
„spotkania z miastem”, które było jednym z najbardziej wyraźnych i oryginal
nych motywów synodu diecezjalnego Rzymu. Coroczne spotkania z radami 
gminy i prowincji Rzymu, a także regionu Lacjum, dają Papieżowi okazję do 
podjęcia dialogu społecznego. Uczestniczy w nich on zatem z wielką uwagą, 
angażując całą swoją wrażliwość. Miłość do miasta Rzymu oraz pragnienie Jana 
Pawła II, aby uczestniczyć w jego sprawach, także świeckich, ujawniły się w spo
sób szczególny 15 stycznia 1998 roku, kiedy Papież udał się z wizytą na rzymski 
Kapitol. Przy tej właśnie okazji Ojciec Święty przypomniał grę słów, która 
syntetycznie ujmuje jego kontakt z tym niezwykłym miastem. Słowo „Roma” 
(Rzym) czytane od końca brzmi „amor” (miłość); miłość zaś, zdaniem Papieża, 
określa misję Rzymu w świecie.

Nie można jednak mówić o minionych dwudziestu pięciu latach rzymskiego 
biskupstwa Jana Pawła II, nie skupiając się na dwóch podstawowych inicjaty
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wach pasterskich tego Papieża: synodzie diecezjalnym i „misji w mieście” (mis- 
sione cittadina). Drugi Synod Diecezji Rzymskiej, zwołany przez Jana Pawła II 
w wigilię Zesłania Ducha Świętego, 17 maja 1986, a koncentrujący się wokół 
wielkich zagadnień wspólnoty i misji, stał się -  tak w zamierzeniu Jana Pawła II, 
jak i w rzeczywistości życia diecezji -  wielką praktyczną szkołą eklezjologii 
Soboru Watykańskiego II. W ten sposób, mimo odrębności konkretnych sy
tuacji, Synod Rzymski okazał się powiązany wyraźną nicią pokrewieństwa z Sy
nodem Krakowskim, poprzez który arcybiskup Wojtyła ukształtował tamtejszy 
Kościół według wzorca wskazanego przez Sobór.

Synod Rzymski był trwającym siedem lat procesem powolnego, lecz stale 
trwającego dojrzewania, i właśnie dlatego nabrał tak dogłębnego i trwałego 
charakteru. Kościół rzymski rzeczywiście posiada niezwykłe bogactwo darów 
religijnych i apostolskich, ale charakteryzuje go również wielka różnorodność 
i złożoność wewnętrzna; tych jego cech nie da się pospiesznie uprościć. Należy 
je przyjąć, uszanować, a jednocześnie sprawić, aby zmierzały ku coraz głębszej 
jedności. Temu przede wszystkim służył synod, stanowiąc w pewnym sensie 
dopełnienie długiej drogi nabywania wyraźniejszej diecezjalnej świadomości, 
drogi, na której Kościół rzymski znajduje się od czasu pontyfikatu Jana XXIII 
i Pawła VI oraz dzieła niezmordowanego kardynała Ugo Polettiego. Świado
mość diecezjalna Kościoła rzymskiego musi być w sposób szczególny nazna
czona nutą uniwersalizmu, gdyż -  jak mówi Księga Synodalna -  diecezja rzym
ska jest „pierwszą w wielkiej rodzinie siostrzanych diecezji i bierze udział w po
wszechnej trosce swego Biskupa: sama z siebie jest ona otwarta i w szczególny 
sposób zwrócona ku uniwersalności jedynego Kościoła, w taki też sposób musi 
ona przeżywać swój wymiar Kościoła cząstkowego” (nr l l ) 2.

Owoce długiej drogi synodalnej są w fazie nieustannego dojrzewania i wy
rażają się w nowej gotowości do podjęcia wspólnej pracy w wielu dziedzinach 
diecezjalnego duszpasterstwa. Najgłębszym wyrazem tej gotowości jest „misja 
w mieście”. 8 grudnia 1995 roku Papież, stojąc przed kolumną wzniesioną ku 
czci Matki Bożej, wezwał Kościół Rzymu do „wielkich misji na terenie całego 
miasta, których celem będzie duchowe przygotowanie rzymian na przyjęcie 
łaski Roku Świętego i na odnalezienie w wierze w Jezusa Chrystusa oraz w bo
gactwie życia i kultury, jakie ona zawiera, przyczyn, dla których to szczególne 
zadanie wobec całego świata powierzone jest Wiecznemu Miastu”3. Tak oto 
Jan Paweł II nadał konkretny kształt często powtarzanej przez siebie wskazów
ce: Kościół Rzymu musi poszukiwać siebie nieco poza sobą samym, musi po
szukiwać człowieka tam, gdzie ten się znajduje, tam, gdzie chodzi o prawdę
o nim, o jego godność i wolność.

2 Tłumaczenie fragmentu -  A. G.
3 J a n  P a w e ł  II, Jutrzenka naszego odkupienia (Medytacja na placu Hiszpańskim, Rzym,

8 XII 1995), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 17(1996) nr 2, s. 14n.
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Misja ta rozwinęła się z zaskakującą siłą, koncentrując się na swoim istot
nym celu -  na głoszeniu Chrystusa i świadczeniu o Nim wobec całej społecz
ności Rzymu, w każdej dziedzinie i w każdym wymiarze życia tego miasta. Jej 
teologiczne i eklezjologiczne podstawy są tyleż proste, co rzetelne i głębokie: 
stanowi je Kościół jako Lud Boży i Kościół w swej naturze misyjnej. Dlatego 
też Papież pragnął, aby nie była to jedynie „misja skierowana do ludu”, miał na 
myśli raczej „Lud Boży w dziele pełnienia misji”. To właśnie parafianie, stowa
rzyszenia i ruchy parafialne, księża i diakoni Rzymu, wspólnoty religijne 
i wspólnoty życia konsekrowanego faktycznie stały się w odważny sposób mis
jonarzami. Pierwszy etap misji został poświęcony przede wszystkim jej przy
gotowaniu, ale już w okresie Wielkiego Postu w roku 1997 każda rodzina 
otrzymała w darze, w geście o wielkim znaczeniu, egzemplarz Ewangelii we
dług św. Marka z wprowadzeniem Ojca Świętego. W pierwszych miesiącach 
roku 1998 misja spełniała się poprzez nawiedzanie domów i rodzin: sam Papież 
udał się do pewnej rodziny z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Prati, 
w konkretny sposób ukazując, że jest pierwszym misjonarzem w swoim mieście.

„Misja w mieście” zwróciła się następnie, w roku pasterskim 1998-1999, ku 
środowiskom pracy i życia, otwierając nową i niewątpliwie trudną kartę w apos
tolskim zaangażowaniu diecezji. Misja dotarła do licznych miejsc pracy -  od 
fabryk po ministerstwa, od agencji komunikacyjnych po banki; dotarła także do 
szkół i uniwersytetów, do szpitali i struktur pomocy społecznej. W każdym 
z tych miejsc starano się zakorzenić świadectwo misyjne w określonej grupie 
osób wierzących, które żyjąc i pracując w danym środowisku, mają być w nim 
pierwszymi i nieustannymi ewangelizatorami. Także w ten etap misji Papież 
zaangażował się osobiście, spotykając się z pracownikami różnych zawodów.

Zainicjowanie misji w Rzymie było niezwykle cenne nie tylko ze względu 
na to, że Papież jest Biskupem Rzymu. Jako Pasterz Kościoła powszechnego, 
poprzez podjęcie tej inicjatywy ukazał on, że nowa ewangelizacja jest możliwa 
także w środowisku miejskim, w wymiarze nowoczesnej, zsekularyzowanej 
metropolii. Nie przypadkiem charakterystyczną cechą misji rzymskiej, nadal 
aktualną, jest jej zaraźliwa skuteczność: niemal sto pięćdziesiąt diecezji wło
skich, mimo zróżnicowania warunków, w których przychodzi im funkcjonować, 
bądź zrealizowało inicjatywę bardzo podobną w istocie do misji rzymskiej, bądź 
przygotowuje się do jej przeprowadzenia. Misja w mieście znajduje również 
znaczący odzew w innych krajach Europy i świata.

Misja była pomyślana i zaplanowana przez Jana Pawła II jako szczególne 
urzeczywistnienie -  dla miasta Rzymu -  wielkiej pasterskiej drogi przygoto
wawczej do Jubileuszu roku 2000, zaproponowanej w Liście apostolskim Tertio 
millennio adveniente. Przygotowania te sprawiły, że Wielki Jubileusz przeży
wany był przez diecezję rzymską z niezwykłą intensywnością, angażując para
fie, wspólnoty religijne i całe rzesze wiernych. Dwa wydarzenia: Międzynaro
dowy Kongres Eucharystyczny i (przede wszystkim) Światowy Dzień Młodzie
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ży, wraz z przygotowującym je dziełem formacyjnym i organizacyjnym, w spo
sób szczególny ubogaciły chrześcijańskie życie diecezji rzymskiej i wzmocniły 
jej apostolskie świadectwo.

Obecnie Jan Paweł II prosi Kościół rzymski o to, aby szedł on naprzód 
i utrwalał swoje zadanie misyjne, wybierając odpowiednie i długotrwałe formy 
zaangażowania. W Liście apostolskim Novo millennio ineunte Jan Paweł II 
nawołuje do przyjęcia fundamentalnych postaw ewangelicznych, wśród któ
rych są kontemplacja oblicza Chrystusa, uznanie prymatu łaski, wspólnota 
Kościoła i miłość bez granic. Jedynie one mogą sprawić, że misja przyniesie 
obfity plon.

Pragnę zakończyć swoje refleksje, odwołując się do tego, co w gruncie 
rzeczy stoi u początku wszystkiego -  do modlitwy, która stanowi bezpośrednią 
nić naszej relacji z Bogiem. Modlitwa jest duchową głębią całej posługi tego 
Papieża, posługi zarówno rzymskiej, jak i powszechnej. Rzymscy księża, a także 
poszczególni wierni, obserwują, że po odprawieniu Mszy świętej Papież przy
stępuje do modlitwy i zagłębia się w niej, a ta zdaje się pochłaniać go do tego 
stopnia, iż wydaje się całkowicie odizolowany od wszystkiego innego. Czujemy 
wówczas instynktownie, że stąd właśnie bierze się siła i odwaga jego świadec
twa, łagodność jego miłości, niezachwiana i stanowcza ufność w Bożą Opatrz
ność. Prośmy Pana, aby Jan Paweł II jeszcze przez wiele lat przekazywał tę 
ufność swemu Kościołowi i swemu miastu.

Tłum. z języka włoskiego Arkadiusz Gudaniec
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PEDAGOGIA WIELKIEGO CZWARTKU

Podczas dwudziestu pięciu lat swojego pontyfikatu Ojciec Święty niĘjjjprzestaje 
powtarzać: Chrystus żyje w kapłanie! Jest to wielka prawda, która ma wypełniać 
treść życia prezbitera, prawda o związku ontologicznymy który jednoczy kapłana 
z Chrystusem, Najwyższym Kapłanem i Dobrym Pasterzem. To sakramentalne 
utożsamienie z najwyższym i wiecznym Kapłaństwem Chrystusa, poprzez Koś
ciół, w służbie Ludowi Bożemu i całej ludzkości, włącza każdego kapłana w Bożą 
ekonomię zbawienia.

Księża Kardynałowie, czcigodni Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, naj
drożsi Bracia i Siostry w Chrystusie Panu!

Dziękuję Jego Magnificencji Rektorowi wielce zasłużonego Papieskiego 
Uniwersytetu Laterańskiego, przewielebnemu Rino Fisichelli, za zaproszenie 
mnie do przedstawienia refleksji na temat pedagogii Wielkiego Czwartku w ra
mach tego Międzynarodowego Kongresu o szerokiej perspektywie teologicz
nej, zorganizowanego z wielką starannością z okazji radosnej, dwudziestej pią
tej rocznicy pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II.

PEDAGOGIA WIELKIEGO CZWARTKU JEST ŚWIADECTWEM 
„TEGO, KTÓRY JEST I KTÓRY BYŁ, I KTÓRY PRZYCHODZI” (Ap 1, 4)

Nauczanie Piotrowe jest przede wszystkim posłannictwem i misją pocho
dzącą od Słowa Wcielonego oraz służbą Słowu należącemu do Boga żywego. 
To właśnie zrodziło okrzyk Piotra i Jana Apostołów przed Sanhedrynem jero
zolimskim: „Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 
4,20). Jest to diakonia słowa wiary ze strony „wikariusza miłości Chrystusa”1, 
tego, który „przewodniczy wspólnocie powszechnej w miłości”2.

W tych „ostatecznych dniach” (Hbr 1, 2) ekonomii zbawienia, będących 
czasem świadectwa Kościoła, w tej „ostatniej godzinie” (1 J 2,18), która będzie 
trwała aż do paruzji, Słowo Boże staje się Słowem sakramentalnym: „to, co

1 Św. A m b r o ż y ,  Expositio in Luc., księga X, cyt. za: J a n  P a w e ł  II, Ku czci Księcia 
Apostołów (Przemówienie podczas inauguracji odnowionej fasady Bazyliki św. Piotra, Rzym, 
30 IX 1999), w: „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 20(1999) nr 11, s. 4.

2 Św. I g n a c y  A n t i o c h e ń s k i ,  Epistuła ad Romanos, 1, 1 (tłum. fragm. -  K. Z.). 
Por. Katechizm Kościoła katolickiego, nr 834.
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było widzialne w naszym Zbawicielu, przeszło do Jego misteriów”, stwierdza 
św. Leon Wielki3.

Wszyscy mogliśmy w okresie minionych dwudziestu pięciu lat w sposób 
piękny doświadczać kairosu Nowego Przymierza i tego, że Słowo Boże przy
chodzi nie tylko zwiastowane, ale także w pełni przeżyte i poświadczone przez 
osobę Następcy św. Piotra, poprzez jego heroiczne utożsamienie się z tym 
Słowem, wyrażające Chrystusa i ukazujące drogę sakramentów jako drogę 
świętości dla całego Kościoła.

Słowo, które było wcześniej niż Piotr i które zawsze jest wcześniej niż 
następca św. Piotra, wskazuje drogę postępowania, a jest nią sam Chrystus: 
„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6). Biskup Rzymu -  wikariusz 
Chrystusa, który dla dobra ludzkości z ustanowienia Boskiego objął w Kościele 
władzę najwyższą, pełną, bezpośrednią i powszechną, tłumaczy i wskazuje zna
czenie i miejsce Słowa zbawienia i całkowicie powierza to Słowo wiernym 
Kościoła4.

Nauczanie Jana Pawła II to nie tylko depozyt prawdy doktrynalnej, ale 
także jego osobiste doświadczenie i żywe Misterium Chrystusa, tajemnica mi
łości miłosiernej Słowa Wcielonego, która staje się Chlebem życia wiecznego 
i Słowem przebaczenia. Jak dogłębnie wyjaśnili to moi przedmówcy, kard. 
Joseph Ratzinger i kard. Giovanni Battista Re, nauczanie Piotrowe jest gło
szeniem Słowa Bożego w całej poruszającej mocy zbawczej tego Słowa i świad
czeniem o jego bliskości; jest wezwaniem do odkrycia samego Słowa i zawie
rzenia Słowu siebie -  ponieważ Chrystus jest „Żyjący” (Ap 1, 18), jest Tym, 
„Który jest, Który był i Który przychodzi” (Ap 1, 8).

W tym właśnie kontekście głęboko zrozumiałe staje się to, że nauczanie 
Piotrowe o wydarzeniu Wielkiego Czwartku jest istotnie owocem wiary po
twierdzonej ostatecznym wyrazem miłości Chrystusa, która ma nazwę: Eucha
rystia, wyrazem bezgranicznej miłości Słowa Wcielonego do każdego człowie
ka i do każdego stworzenia.

Dla Jana Pawła II Wielki Czwartek jest przede wszystkim odesłaniem do 
miejsca i do chwili najbardziej szczególnych w ziemskim życiu Chrystusa: do 
Ostatniej Wieczerzy w Jerozolimie w wigilię Jego męki i śmierci na krzyżu. 
Ojciec Święty rozważa ustanowienie Eucharystii, nowej obecności Chrystusa 
w świecie, obecności Ukrzyżowania i Zmartwychwstania, i narodzenie kapłań
stwa sakramentalnego, które w czasie i historii ludzkości służy uaktualnianiu tej 
rzeczywistej i substancjalnej obecności Ciała i Krwi Odkupiciela5.

3 Sermones 74, 2, cyt. za: Katechizm Kościoła katolickiego, nr 1115.
4 Por. Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus 

Dominus, nr 2.
5 W Kościele katolickim kapłaństwo Jezusa Chrystusa realizuje się na dwa sposoby: jako 

kapłaństwo wspólne wszystkich ochrzczonych (nazywane kapłaństwem powszechnym, niekiedy -  
królewskim) oraz jako kapłaństwo hierarchiczne, które wyrasta z kapłaństwa wspólnego, ale rea



342 Kard. Dario CASTRILLÓN HOYOS

W Piotrowym nauczaniu, które otrzymujemy od Jana Pawła II, Ostatnia 
Wieczerza jest miejscem pierwszego ołtarza i pierwszego tabernakulum rodzą
cego się Kościoła. „To tutaj Chrystus ofiarował nam bezcenny dar Eucharystii -  
pisze Ojciec Święty do kapłanów całego świata w Wielki Czwartek w Roku 
Jubileuszowym 2000 -  to tutaj także narodziło się nasze kapłaństwo. Właśnie 
z tego miejsca pragnę przekazać wam list, z jakim rokrocznie od ponad dwu
dziestu lat zwracam się do was w Wielki Czwartek, a więc w dniu Eucharystii, 
który w bardzo szczególnym sensie jest «naszym» d n i e m .

Pedagogia Wielkiego Czwartku wypływa więc z modlitwy kontemplacyjnej 
Ojca Świętego, z kontemplacji tego, co wydarzyło się owego wieczoru, prze
pełnionego tajemnicą zbawienia, w „sali dużej, usłanej i gotowej” (Mk 14,15). 
Kontemplacja ta pochodzi z inspiracji Chrystusa, który „umiłowawszy swoich 
na świecie, do końca ich umiłował” ( J 13,1). „Musimy wciąż na nowo rozważać 
tajemnicę tamtej nocy” -  dodaje Papież w cytowanym już Liście do kapłanów 
na Wielki Czwartek 2000 roku. „Musimy często powracać w duchu do Wie
czernika, gdzie zwłaszcza my, kapłani, możemy czuć się w pewnym sensie «u 
siebie». O naszej więzi z Wieczernikiem można by powiedzieć to, co Psalmista 
mówi o więzi różnych ludów z Jerozolimą: «Pan spisując wylicza narody: Ten 
się tam urodził» (Ps 87 [86], 6)”7.

PAMIĄTKA EUCHARYSTII UOBECNIA MOC BOŻĄ
I NASZĄ NADZIEJĘ

„To czyńcie na moją pamiątkę!” (Łk 22,19; por. 1 Kor 11,24).
Nauczanie Ojca Świętego o misterium Eucharystii, wyrażające się przede 

wszystkim w homiliach wygłaszanych podczas Liturgii Wielkiego Czwartku, 
w corocznym Liście do kapłanów na Wielki Czwartek, a także w homiliach 
podczas Mszy świętej bożonarodzeniowej, jest jedynym w swoim rodzaju tak 
konsekwentnym nauczaniem na ten temat w historii Kościoła.

Wielbiąc Boga i tajemnicę eucharystyczną, z duszą przepojoną ojcowskim 
uczuciem dla wszystkich kapłanów świata, Jan Paweł II nadał określony rytm 
swojemu głosowi Pasterza powszechnej owczarni, by utwierdzić w miłości sługi 
Chrystusa. Jest to głos wykraczający poza doczesne życie Kościoła i ludzkości, 
głos osiągający swój szczyt w ostatniej encyklice, zatytułowanej Ecclesia de

lizuje się dzięki odrębnemu sakramentowi święceń kapłańskich. Kapłaństwo hierarchiczne nazy
wane bywa: urzędowym, służebnym, ministerialnym, sakramentalnym i kapłaństwem posługi. Dwa 
rodzaje kapłaństwa Chrystusowego obecne w Kościele, choć sobie przyporządkowane, różnią się 
jednak nie tylko stopniem, ale także swoją istotą. Zob. hasło „Kapłaństwo”, w: Encyklopedia 
katolicka, t. 8, Wydawnictwo TN KUL, Lublin 2000, kol. 717n. (przyp. red.).

6 J a n  P a w e ł  II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2000 roku, nr 1-2.
7 Tamże, nr 3.
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Eucharistia z 17 kwietnia 2003 roku, podpisanej przez Ojca Świętego w Wielki 
Czwartek tego roku, w watykańskiej Bazylice św. Piotra, podczas uroczystej 
celebracji Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej. W encyklice tej, niczym w harmo
nijnej doktrynalnej i duszpasterskiej symfonii, otrzymaliśmy głęboką naukę
0 Eucharystii, o kapłaństwie i o ich wzajemnym odniesieniu, wskazującym na 
potrzebę budowania wolności na Chrystusie i będącym powodem narodzin
1 rozwoju Jego Kościoła.

W swoim pierwszym Liście do wszystkich kapłanów Kościoła na Wielki 
Czwartek 1979 roku Jan Paweł II pisał: „U początku mego nowego posługiwa
nia Kościołowi czuję głęboką potrzebę zwrócenia się do Was -  do Wszystkich 
bez wyjątku, którzy jesteście moimi braćmi poprzez Sakrament Kapłaństwa, 
zarówno do kapłanów diecezjalnych, jak i zakonnych. [...] O Was stale myślę, 
za Was się modlę, z Wami szukam dróg duchowego zjednoczenia i współpracy 
[...] pragnę dzisiaj powiedzieć do Was: «Dla Was jestem Biskupem, z Wami 
jestem Kapłanem»”8.

Sacerdos et Hostia! Kapłan i Ofiara. Kapłan i Żertwa. Ofiarniczy aspekt 
Eucharystii głęboko obecny jest we wszystkich przemówieniach Papieża wy
głaszanych podczas uroczystości Wielkiego Czwartku, te zaś stają się dla nas 
drogowskazem do zrozumienia zasadniczego wymiaru kapłaństwa Chrystusa
i w konsekwencji kapłaństwa Nowego Przymierza9.

W przekonaniu, że droga nowej ewangelizacji przebiega przede wszystkim 
przez posługę kapłańską, Ojciec Święty ukazuje dwa wymiary kapłaństwa sa
kramentalnego. Wymiarów tych nie można pomijać, składając wierne świadec
two jedynego zbawiającego Najwyższego Kapłana Chrystusa, który raz na za
wsze złożył siebie samego w ofierze doskonałej (por. Hbr 5, 6). Stanowią je 
wymiar ontologiczny kapłaństwa, odnoszący się do tożsamości kapłańskiej,
i jego wymiar egzystencjalny, łączący się z odpowiedzialnością za posługę 
w Kościele i w świecie.

Nauczanie Piotrowe rozjaśnia światłem Eucharystii te dwa wymiary 
określające posługę kapłańską: z jednej strony uczestnictwo w wiecznym Ka
płaństwie Chrystusa, z drugiej zaś uczestnictwo w misji apostolskiej, której 
podstawą jest przekazane biskupom przez samego Chrystusa jedyne posłan
nictwo Kościoła10. Ojciec Święty bardzo często potwierdza, że w życiu prez
bitera te dwa wymiary są nierozdzielne. Koniecznie stwierdzić trzeba, że 
misja apostolska i kapłańska, a także kapłaństwo służebne jest kontynuacją 
misji Chrystusa.

8 T e n ż e ,  List do wszystkich kapłanów Kościoła na Wielki Czwartek 1979 roku, nr 1.
9 Por. t e n ż e ,  List do kapłanów na Wielki Czwartek 2000 roku, nr 8.
10 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, nr 28; 

t e n ż e ,  Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, nr 2.



344 Kard. Dario CASTRILLÓN HOYOS

Dla Papieża zadanie, które stawia przed nami Ostatnia Wieczerza, a także 
pragnienie wierności nieprzebranemu bogactwu Wielkiego Czwartku, polega 
na odkryciu na nowo przez każdego kapłana jego tożsamości i poświadczenie 
przez niego swoim życiem słów Soboru Watykańskiego II: „Albowiem On, Syn 
Boży, przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem”11. 
Zadaniem każdego prezbitera jest rozważanie wraz z Kościołem i w Kościele, 
trwającym od dwóch tysięcy lat, że Chrystus, niczym ów zaczyn w przypowieści 
ewangelicznej (por. Mt 13,33), jednoczy się coraz bardziej z życiem ludzkości, 
rozgłaszając dzieło Zbawienia pochodzące od Niego samego, a dokonane 
w Misterium paschalnym. Każdy kapłan ma ożywić w sobie samym prawdę, 
która poprzez jego świętą posługę przedłuża zbawienną obecność Chrystusa 
w świecie. Namaszczenie Duchem Świętym, otrzymane przez prezbitera pod
czas święceń kapłańskich, ma -  za sprawą miłości samego Słowa Wcielonego -  
nieusuwalny charakter i decyduje o kształcie życia kapłańskiego. To Słowo 
Wcielone ukazuje całemu światu wzór życia kapłańskiego12.

Jest zatem w pełni zrozumiałe, dlaczego Papież wskazuje na kapłana, jako 
na tego, który będąc nieustannie bratem pośród braci, jest sakramentalnie 
wyznaczony, by im wiarygodnie świadczyć o słowach jedynego Mistrza, o sło
wach przeznaczonych wszystkim ludziom, by świadczyć o tych słowach, powta
rzając gesty przebaczenia i ofiary zbawienia, przede wszystkim poprzez spra
wowanie sakramentów chrztu, pojednania i Eucharystii, poprzez pełną miłości 
służebną obecność, aż do całkowitego daru z samego siebie.

Podczas dwudziestu pięciu lat swojego pontyfikatu Ojciec Święty nie 
przestaje powtarzać: Chrystus żyje w kapłanie! Jest to wielka prawda, która 
ma wypełniać treść życia prezbitera, prawda o związku ontologicznym, który 
jednoczy kapłana z Chrystusem, Najwyższym Kapłanem i Dobrym Paste
rzem13. To sakramentalne utożsamienie z najwyższym i wiecznym Kapłań
stwem Chrystusa, poprzez Kościół, w służbie Ludowi Bożemu i całej ludz
kości, włącza każdego kapłana w Bożą ekonomię zbawienia: „Chrystus idzie 
na spotkanie Ofiary, która ma moc odkupieńczą: moc wyzwolenia człowieka 
z niewoli grzechu i śmierci. Moc odsunięcia człowieka od przepaści duchowej 
śmierci i potępienia. Jezus podaje uczniom kielich zbawienia, krew Nowego 
Przymierza -  i mówi: «czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!» 
(1 Kor 11, 25)”14.

11 T e n ż e ,  Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium etspes, 
nr 22.

I O Por. J a n  P a w e ł  II, Pozwól mi usłużyć ci teraz (Homilia podczas Mszy św. Wieczerzy
Pańskiej, Watykan, 31 III 1983), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 4(1983) nr 3, s. 8.

13 Por. t e n ż e ,  Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, nr 11.
14 T e n ż e ,  Początek Nowego Przymierza (Homilia podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, 

Watykan, 31 III 1988), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 9(1988) nr 3-4, s. 8.
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PAMIĄTKA EUCHARYSTII -  WIARYGODNA I PEŁNA ŚWIATŁA

Każdy kapłan musi pielęgnować i podtrzymywać w sobie samym swoje 
poczucie odpowiedzialności i pokorę wobec każdego bliźniego. Konieczna jest 
jedność jego własnej woli z wolą Chrystusa. Odkupienie świata w czasach Koś
cioła opiera się na wierności sług Bożych, którzy powtarzają: „nie moja wola, 
lecz Twoja niech się stanie!” (Łk 22,42). Ich akt wiary wyrażany w sprawowa
niu Eucharystii jest aktem posłuszeństwa wobec tego, co dokonało się i zostało 
powiedziane podczas Ostatniej Wieczerzy. Dlatego akt eucharystyczny będzie 
musiał być zawsze sprawowany na pamiątkę Chrystusa (por. Łk 22,19).

My, kapłani, rodzimy się z Jego modlitwy kapłańskiej podczas Ostatniej 
Wieczerzy, a nasze żyde jest zakorzenione w ofierze Kalwarii: wzrastamy na 
drodze świadectwa, które objawia działanie Ducha Świętego, nieprzerwanie 
udzielanego nam od owej Pięćdziesiątnicy dwa tysiące lat temu. Pełni życia 
odkrywamy, że On (Chrystus) został posłany przez Ojca w Duchu Świętym. 
Wiemy, że zwiastowanie przyjścia i wcielenia Chrystusa skierowane jest do 
każdego z nas, Jego wiernych sług, posłanych przez Niego. Lecz czy możemy 
zapytać: sług jakiego Chrystusa? Ojciec Święty proponuje nam odpowiedź 
słowami Apostoła: „Jezus Chrystus -  wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” 
(Hbr 13, 8).

Jezus Chrystus jest ten sam! My kapłani jesteśmy powołani dzisiaj do służby 
Chrystusowi, który jest Chrystusem Ostatniej Wieczerzy, jesteśmy powołani po 
to, aby przekazywać wszystkim w radości prawdę Chrystusa na zawsze, Chrys
tusa odwiecznego.

Starając się zrozumieć, co oznaczają słowa: „spomiędzy ludzi brany, dla 
ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary
i ofiary za grzechy” (Hbr 5,1), odkrywamy, że musimy zjednoczyć się z Chrys
tusem w dwóch wymiarach czasu: trzeba słuchać i przyjmować Jezusa w tym, co 
powiedział i co uczynił w przeszłości, gdy był pośród nas w Betlejem i Jerozo
limie; trzeba nam też sięgać do źródeł -  odnajdywać Chrystusa obecnego 
przede wszystkim w Piśmie Świętym, w Tradycji i w Magisterium Kościoła -  
wymiary te pozwalają nam dawać świadectwo o Nim i o naszym pochodzeniu 
jako Jego sług.

Ostatnia Wieczerza niejako nakłada na nas zadanie przyjęcia misterium 
wiary, które jest także misterium Paschy, z pokorą i posłuszeństwem: „Triduum 
paschale [...] jest uprzedzone i «skoncentrowane» na zawsze w darze Eucha
rystii. W tym darze Jezus Chrystus przekazał Kościołowi nieustanne uobecnia
nie tajemnicy paschalnej. W nim ustanowił tajemniczą «równoczesność» mię
dzy tamtym Triduum i wszystkimi mijającymi wiekami”15.

15 T e n ż e ,  Encyklika Ecclesia de Eucharistia, nr 5.



346 Kard. Darto CASTRILLÓN HOYOS

Istotą wiary, ktdrą Ojciec Święty pragnie nieustannie pobudzać w prezbite- 
rach, jest złożenie własnego, kapłańskiego „ja” w woli Boga, w woli prawdy
i miłości.

W ten sposób dochodzimy do tego, co Jan Paweł II określa jako maryjny 
wymiar naszego posłannictwa kapłańskiego i Eucharystii16. Na nowo odkrywa
my, że w akcie wiary Maryja ofiarowuje Bogu swoje życie jako miejsce dla Jego 
działania. „Błogosławiona [jest], która uwierzyła”(Łk 1, 45). Akt wiary wyra
żony przez Tę, która staje się bramą Boga na świat, otwierając w ten sposób 
w sobie samej miejsce dla nadziei, dla zbawienia i dla świętości, jest w swojej 
istocie przykładem, a zarazem zobowiązaniem dla nas, kapłanów. Aby zawsze 
istniała brama Boga na świat, ta nowa obecność Chrystusa w Eucharystii musi 
zawsze istnieć w życiu kapłana w sposób nowy i maryjny, jako włączenie włas
nej woli w wolę Boga. Konieczne jest zatem oczyszczenie wolnej woli kapła
nów, oczyszczenie z tego wszystkiego, co zniekształca akt eucharystyczny i samą 
świętość naszego kapłaństwa sakramentalnego. Wolność, która obecna jest 
w przeżywaniu wiary chrześcijańskiej, w kapłaństwie służebnym i w sprawowa
niu Eucharystii, nie jest wolnością tworzenia, lecz wiernością prawdzie Chrys
tusa. Zaakceptowanie posłannictwa do wzajemnego miłowania się w tej Praw
dzie uwalnia od fałszu.

„Tajemnica eucharystyczna -  ofiara, obecność, uczta -  powracamy do en
cykliki Ojca Świętego -  nie dopuszcza ograniczeń ani instrumentalizacji; po
winna być przeżywana w swej integralności, czy to w wydarzeniu liturgicznym, 
czy w osobistym dialogu z Jezusem tuż po przyjęciu Komunii św., czy też 
podczas modlitwy na adoracji eucharystycznej poza Mszą św.”17.

Kapłaństwo służebne musi rozważać wierność Maryi, by także być bramą 
Chrystusa na świat i otwartym oknem na niebo, na otwarte miłosierdzie Ojca, 
który „Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3, 16) dla odkupienia ludzkości. 
W postawie tej zakorzeniona jest kapłańska exousia, święta moc, o której mó
wiliśmy wcześniej i od której pochodzi możliwość wypowiadania słów zbawie
nia i dokonywania czynów zbawczych.

Kontemplacji oblicza Chrystusa powinien towarzyszyć obraz doskonałego 
oddania Maryi. Do Niej odnosi się Ojciec Święty, kończąc swój pierwszy list do 
kapłanów w 1979 roku: „Wszak macie głosić Chrystusa, który jest Jej Synem. 
Któż lepiej Wam przekaże prawdę o Nim, jak nie Matka? Macie karmić Chrys
tusem ludzkie serca. Któż Wam pełniej uświadomi, co czynicie, jak nie Ta, 
która sama Go karmiła? «Ave verum Corpus natum de Maria Virgine»” 
(nr 11). Kiedy podejmujemy działalność duszpasterską, zauważamy wielu bra
ci, którzy oddalili się od Chrystusa i którzy mają fałszywe wyobrażenia Jego 
postaci. Jan Paweł II natomiast ma odwagę ukazywać nam samego Chrystusa

16 Por. tamże, nr 53.
17 Tamże, nr 61.
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i Jego oblicze eucharystyczne jako nowe bogactwo. W Eucharystii przybliżamy 
naszym współczesnym oblicze Ojca obecne w obliczu eucharystycznym Chrys
tusa i odpowiadamy w pełni na prośbę apostoła Filipa z Wieczernika: „Panie, 
pokaż nam Ojca” (J 14,8)18.

PIĘKNO KULTURY DROGĄ TRANSCENDENCJI

W ubiegłym roku Jan Paweł II napisał: „Jakże wspaniałe jest nasze powo
łanie, moi drodzy Bracia! Prawdziwie możemy powtórzyć za Psalmistą: «Cóż 
oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pańskiego» (Ps 116,12-13)”19. W słowach tych Papież ponow
nie podejmuje refleksję, rozpoczętą już w roku 2001, nad misją powierzoną 
przez Pana kapłanom, aby „reprezentowali Go nie tylko podczas Ofiary eu
charystycznej, lecz także w Sakramencie Pojednania”20.

Posługa kapłańska jest zatem, także w perspektywie trudnego początku 
trzeciego tysiąclecia, ponad wszystko posługą i posłannictwem nadziei i w ten 
sposób tłumaczy obecność w świecie mocy odkupieńczej Chrystusa, który jest 
„wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13, 8). W posłannictwie prezbi
tera prawdziwie wyraża się światło Słowa Wcielonego, lumen gentium, światło 
miłości, nadziei i prawdy21.

Prawdziwym darem nadziei jest Jezus Chrystus, dar Boga dla świata: przy
chodzi On „dany” każdemu człowiekowi od prezbitera, który wsparty świętą 
mocą staje się sługą epifanii Boga między ludźmi, upowszechniając przez wieki 
misję Słowa Wcielonego, zaznajamiając wszystkich w Duchu Świętym z miło
siernym obliczem Boga Ojca. „Od tego momentu, od tego ustanowienia, żyje- 
my wypełnieniem. Chrystus wypełnił eucharystyczną zapowiedź. On -  posłany 
przez Ojca, ma pełnię Życia przez Ojca. My, którzy spożywamy Jego Ciało, 
żyjemy przez Niego. Wszystko to wzięło początek w jerozolimskim wieczerniku 
w dzień przed Paschą, kiedy Jezus «umiłowawszy swoich na świecie, do końca 
ich umiłował» (J 13,1). «Do końca»: w Ciele «wydanym», we Krwi «przelanej» 
jest najwspanialsze świadectwo miłości Chrystusa, który umierając za nas dał 
nam możliwość życia dla Niego, a w Nim -  dla Ojca”22.

Dlatego możemy powtórzyć za Ojcem Świętym, że kapłaństwo sakramen
talne jest naprawdę „epifanią, objawieniem się Boga -  nadziei człowieka, Boga

18 Por. t e n ż e .  List do kapłanów na Wielki Czwartek 1999 roku, nr 7.
19 T e n ż e ,  List do kapłanów na Wielki Czwartek 2002 roku, nr 1.
20 Tamże, nr 2.
21 Por. t e n ż e ,  List do wszystkich kapłanów Kościoła na Wielki Czwartek 1979 roku, nr 4.
22 T e n ż e ,  Dzięki składajmy za dar Eucharystii (Homilia podczas Mszy św. Wieczerzy Pań

skiej, Watykan, 16 IV 1992), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 13(1992) nr 6, s. 30.
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-  wyzwolenia człowieka, Boga -  zbawienia człowieka”23. Aby jednak wszystko 
to mogło się nieustannie realizować, konieczne jest powracanie umysłem i ser
cem do słów wypowiedzianych i powierzonych nam przez Chrystusa podczas 
Ostatniej Wieczerzy, które już cytowałem wcześniej: „To czyńcie na moją pa
miątkę!”. W nawiązaniu do słów przekazanych nam przez św. Łukasza, Ojciec 
Święty pisze w swoim Liście do kapłanów na Wielki Czwartek 2000 roku: 
„Słowa Chrystusa, choć skierowane do całego Kościoła, powierzone są jako 
szczególne zadanie tym, którzy przejmą posługę pierwszych Apostołów”24.
I dodaje: „Chrystus pragnie, aby od tej chwili Jego czyn stawał się w sposób 
sakramentalny przez ręce kapłanów także czynem Kościoła. Kiedy mówi: «to 
czyńcie», wskazuje nie tylko na czyn, ale także na jego sprawczy podmiot, to 
znaczy ustanawia kapłaństwo ministerialne, które staje się w ten sposób jed
nym z konstytutywnych elementów samego Kościoła”25.

„Tak jak kobieta z Betanii, Kościół nie obawiał się «marnować», poświę
cając najlepsze swoje zasoby, aby wyrażać pełne adoracji zdumienie wobec 
niezmierzonego daru Eucharystii”, podkreślił w swojej ostatniej encyklice Oj
ciec Święty26.

Działanie Słowa Wcielonego w liturgii ziemskiej bez końca dodaje jej bla
sku pochodzącego od liturgii niebieskiej, od nowego Niebieskiego Jeruzalem.

„Quantum potes, tantum aude”, musisz odważyć się na wszystko, na co 
możesz, składać Jemu należną chwałę, recytować wersy hymnu eucharystycz
nego św. Tomasza z Akwinu, przywołując rzeczywistą obecność Chrystusa 
w Jego Kościele pod postacią chleba eucharystycznego strzeżonego z umiłowa
niem przez kapłanów.

Niech będzie mi wolno wraz z Ojcem Świętym powtórzyć wobec każdego 
kapłana: Wykorzystaj cały blask piękna, aby dopomóc wyrażeniu radości z po
wodu wielkiego szczęścia i miłości, która jest silniejsza niż śmierć -  Emmanuel, 
Bóg z nami, rzeczywiście zamieszkał pośród nas. Dlatego też dziedzictwo i bo
gactwo sztuki, która jest dla wspólnoty kościelnej środkiem do ewangelizacji, 
do sprawowania kultu i do głoszenia miłości Bożej, rozważa blask prawdy, 
radości paschalnej: Chrystus zmartwychwstał! Wydarzenie zbawcze sprzed 
dwóch tysięcy lat i radość, która stamtąd bierze swój początek, stają się cen
trum wyznania chrześcijańskiego, a także podstawą misyjności i ekumenicznej 
postawy Kościoła.

Kultura prawdziwie pragnie piękna prawdy chrześcijańskiej i konieczne 
jest coraz lepsze prezentowanie piękna w strukturach i konstrukcjach architek

23 T e n ż e ,  Słudzy Bożej epifanii (Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Objawienia Pań
skiego i konsekracji dziewięciu nowych biskupów, Watykan, 6 1 1999), „L’Osservatore Romano” 
wyd. poi. 20(1999) nr 2, s. 41.

24 Nr 10.
25 Tamże.
26 Ecclesia de Eucharistia. nr 48.
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tonicznych naszych świątyń, w dekoracjach rzeźbiarskich i malarskich, w sztuce 
nie tylko wizualnej, ale także w muzyce. Wszystkie te elementy powinny jed
noczyć się, aby wzbudzając radość i zachwyt służyć podkreśleniu, że w świątyni 
mieszka Chrystus i że -  co najważniejsze -  w świątyni możliwe jest przyjęcie, 
zobaczenie i wysłuchanie Jego działania zbawczego.

Sztuka sakralna ma być odpowiedzią na wezwanie, aby Kościół był zawsze 
ogniskiem piękna, które należne jest Eucharystii i samemu Chrystusowi, do
skonałemu Bogu i doskonałemu Człowiekowi. O tym pięknie sztuka powinna 
nauczać i piękno to uzmysławiać, aby przypominać człowiekowi o planie zba
wienia i o samej łaskawości Boga. Sztuka może budzić w człowieku uczucie 
wdzięczności, uwielbienia, pokornego błagania i adoracji Eucharystii, a w ten 
sposób kierować spojrzenie na Pana i Zbawiciela i przekształcać nasze ziemskie 
życie w nieustanny magnificat.

Tłum. z języka włoskiego Konrad Zaborowski



Kard. Carlo FURNO

TOTUS TUUS: MATKA BOŻA W ŻYCIU I NAUCZANIU 
JANA PAWŁA II

Misja Kościoła jest misją macierzyńską: przyjmować Jezusa i przekazywać Go. 
Kościół uczy się tego macierzyństwa od Maryi, a jednocześnie Maryja jest Matką 
za pośrednictwem Kościoła.

Podejmując tematykę tak ważną dla nauczania i posługi duszpasterskiej 
Jana Pawła II, niepozostającą bez wpływu na przebieg jego dramatycznego, 
ale też promiennego pontyfikatu, uznałem za słuszne przedstawienie jej 
w trzech zasadniczych punktach: 1. życie Ojca Świętego kształtowane przez 
„Totus Tuus”; 2. mariologia Jana Pawła II; 3. duchowość maryjna Papieża 
(żywa więź z Chrystusem i Jego Matką).

Oddam głos przede wszystkim Papieżowi. Od takiego Pasterza i Nauczy
ciela, jakim jest Ojciec Święty, trzeba się więcej uczyć, a mniej go interpre
tować.

ŻYCIE KSZTAŁTOWANE PRZEZ „TOTUS TUUS”

Życie Jana Pawła II kształtowane jest w duchu zawołania „Totus Tuus”, 
„cały Twój”. Jego nauczanie i osobiste świadectwo charakteryzuje się głębo
ką pobożnością maryjną, która ze swej natury ma wymiar chrystologiczny. 
Jeśli wiara, zgodnie z nauczaniem encykliki Veritatis splendor, jest poznaniem 
Chrystusa w wewnętrznym doświadczeniu (por. nr 88), to Maryja jest -  jak 
pisze Papież w Liście apostolskim Tertio millennio adveniente (nr 43) -  „wzo
rem wiary autentycznie przeżytej”. Motto „Totus Tuus” wskazuje na egzys
tencjalne i całkowite oddanie się Chrystusowi przez Maryję na służbę Koś
ciołowi.

W swoim pierwszym radiowym orędziu Urbi et Orbi, 17 października 1978 
roku, Ojciec Święty sam wyjaśnił owo maryjne doświadczenie, podkreślając 
wymiar chrystologiczny i eklezjologiczny, głęboko wpisany w jego serce: 
„W tej właśnie ważnej i budzącej niepokój godzinie, nie możemy nie zwrócić 
się z synowskim oddaniem do Dziewicy Maryi, która w tajemnicy Chrystusa 
zawsze żyje i działa jako Matka, i powtórzyć te słowa «Totus Tuus», które
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przed dwudziestu laty w dniu sakry biskupiej wypisaliśmy w sercu i w Naszym 
godle”1.

Po tym krótkim wyjaśnieniu, w tymże 1978 roku, podczas swojej pierwszej 
wizyty jako Biskup Rzymu w bazylice Santa Maria Maggiore (Matki Boskiej 
Większej), z okazji święta Niepokalanego Poczęcia, Jan Paweł II przybliżył 
znaczenie zawołania „Totus Tuus” wypisanego w jego herbie biskupim. Pod
czas homilii wspomniał papieża Pawła VI, który 21 grudnia 1964 roku po 
uroczystym ogłoszeniu Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium
i po zamknięciu trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II, zaprosił ojców sobo
rowych do tej właśnie Bazyliki, by ogłosić Maryję Matką Kościoła: „Aby bar
dziej uwypuklić to wyrażenie, Paweł VI razem z ojcami soborowymi przybył 
właśnie tutaj, do bazyliki Santa Maria Maggiore, gdzie Maryja od tylu wieków 
otaczana jest szczególną czcią i miłością, pod wezwaniem «Salus Populi Roma- 
ni».[...] I dlatego Papież, u początków swojego posługiwania biskupiego na 
katedrze św. Piotra w Rzymie, pragnie powierzyć Kościół w sposób szczególny 
Tej, [...] o której Paweł VI powiedział, że jest «początkiem lepszego świata», 
Niepokalanej. Powierza Jej samego siebie, jako sługę sług Bożych, zawierza 
tych wszystkich, którym służy, i tych, którzy z nim służą. Powierza Jej Kościół 
rzymski, jako rękojmię i początek wszystkich Kościołów świata w ich po
wszechnej jedności. Powierza je Jej i oddaje jako Jej własność!

Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt. Accipio Te in mea omnia: 
Jestem cały Twój i wszystko co mam jest Twoje. Bądź moją Przewodniczką we 
wszystkim”2.

Dziennikarz A. Frossard w książce Nie lękajcie się! przytacza słowa Papie
ża, które wskazują na trynitamy i chrystologiczny wymiar jego maryjnego 
motta. Ojciec Święty stwierdza, że Traktat o prawdziwym nabożeństwie do 
Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort był jego 
stałą lekturą w czasie potajemnych przygotowań do kapłaństwa3.

W swojej autobiograficznej książce Dar i Tajemnica. W 50 rocznicę moich 
święceń kapłańskich, wydanej 5 listopada 1996 roku, Jan Paweł II odsłania 
maryjne korzenie swojego powołania, wyraźnie odwołując się do nauk 
św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. W ten sposób opisuje swoje przy
gotowania do kapłaństwa: „O ile dawniej byłem przekonany, że Maryja pro
wadzi nas do Chrystusa, to w tym okresie zacząłem rozumieć, że również 
Chrystus prowadzi nas do swojej Matki. Był taki moment, kiedy nawet ponie

1 J a n P a w e ł II, Wierność Soborowi (Pierwsze orędzie radiowe i telewizyjne „Urbi et Orbi”,
17 X 1978), w: tenże, Nauczanie papieskie, t. 1 (1978), red. E. Weron SAC, A. Jaroch SAC, 
Pallottinum, Poznań-Warszawa 1987, s. 6.

2 T e n ż e ,  Maryja -  decydującym momentem w historii zbawienia (Homilia wygłoszona w ba
zylice Santa Maria Maggiore, 8 XII 1978), w: tenże, Nauczanie papieskie, 1 .1, s. 141,143.

3 Por. A. F r o s s a r d ,  „Nie lękajcie sięł” Rozmowy z Janem Pawłem II, tłum. A. Turowiczo-
wa, Libreria Editrice Yaticana, [b.m.w.] 1982, s. 152-155.
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kąd zakwestionowałem swoją pobożność maryjną uważając, że posiada ona 
w sposób przesadny pierwszeństwo przed nabożeństwem do samego Chrystu
sa. Muszę przyznać, że wówczas z pomocą przyszła mi książeczka św. Ludwika 
Marii Grignion de Montfort, nosząca tytuł Traktat o prawdziwym nabożeństwie 
do Najświętszej Maryi Panny. W książeczce tej znalazłem poniekąd gotową 
odpowiedź na moje pytania. Tak, Maryja nas przybliża do Chrystusa, prowadzi 
nas do Niego, ale pod warunkiem, że przeżyjemy Jej tajemnicę w Chrystusie. 
Traktat św. Ludwika Marii Grignion de Montfort może razić swoim stylem 
przesadnym i barokowym, ale sam rdzeń prawd teologicznych, które w tym 
traktacie się zawierają, jest bezcenny. Autor jest teologiem wielkiej klasy. Jego 
myśl mariologiczna zakorzeniona jest w tajemnicy trynitamej oraz w prawdzie
0 Wcieleniu Słowa Bożego.

Zrozumiałem wówczas, dlaczego Kościół trzy razy w ciągu dnia odmawia 
Anioł Pański Zrozumiałem też, jak bardzo kluczowe są słowa tej modlitwy: 
«Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego... Oto ja, 
służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa twego... A Słowo stało się 
ciałem i zamieszkało między nami...» Istotnie słowa kluczowe! Wyrażają one 
zasadniczą treść największego wydarzenia, jakie dokonało się w dziejach ludz
kości.

Tu tłumaczy się pochodzenie owego «Totus Tuus». Bierze ono początek 
właśnie od św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Jest właściwie skrótem 
pełniejszej formuły zawierzenia Matce Bożej, które brzmi: Totus Tuus ego sum 
et omnia mea Tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, 
Maria.

Tak więc, dzięki św. Ludwikowi, zacząłem na nowo odkrywać wszystkie 
skarby dotychczasowej pobożności maryjnej, ale niejako z nowych pozycji”4.

Jan Paweł II jest żywą ikoną owego „Totus Tuus”. W swoich apostolskich 
podróżach osobiście nawiedził najważniejsze sanktuaria maryjne Kościoła ka
tolickiego, pozostawiając w każdym z nich świadectwo żywej maryjnej wiary. 
W swoich rozważaniach podczas modlitwy Anioł Pański w ciągu całego Roku 
Maryjnego (1987-1988) Ojciec Święty odbył także duchową pielgrzymkę przez 
najbardziej znane sanktuaria maryjne świata. Prezentując charakterystyki każ
dego z sanktuariów, podkreślał on żywą matczyną obecność Matki Najświętszej 
pośród każdego ludu i narodu. 21 czerwca 1987 roku, w przemówieniu przed 
modlitwą Anioł Pański, Papież zasygnalizował temat, który omawiał podczas 
kolejnych rozważań na Anioł Pański. W rozważaniu przed tą modlitwą w roku 
1992, z okazji pięćsetlecia ewangelizacji Ameryki, Ojciec Święty wyjaśnił wagę
1 znaczenie niektórych sanktuariów maryjnych Ameryki Łacińskiej, poza tymi 
spośród nich, o których wspominał już w Roku Maryjnym.

4 J a n  P a w e ł  II, Dar i Tajemnica. W 50. rocznicę moich święceń kapłańskich, Wydawnictwo 
Św. Stanisława BM, Kraków 1996, s. 29-31.
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Coroczne papieskie nawiedzenie rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej, 
które odbywało się od 1978 do 2002 roku, jest symbolem jego „wędrownego” 
pontyfikatu, zarówno w sensie geograficznym, jak i chronologiczno-zbawczym,
i ma na celu wprowadzenie całego Kościoła w trzecie tysiąclecie. To zwycza
jowe zatrzymanie się przy Via Liberiana w bazylice Theotokos (Matki Boga) 
odsłania nam jego na wskroś maryjne serce. W tym znaczeniu bazylika Matki 
Boskiej Większej razem z kolumną Niepokalanej na placu Hiszpańskim mogą 
być uznane za prawdziwą „stację” maryjną Jana Pawła II.

Wyjaśnienie formuły „Totus Tuus” znalazło się też w Liście apostolskim
o różańcu świętym Rosarium Virginis Mariae z 16 października 2002 roku. 
Według Jana Pawła II zawierzenie Maryi jest potwierdzeniem nauczania sobo
rowego zawartego w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, 
gdyż modlitwa do Maryi „nie przeszkadza [...] w żaden sposób bezpośredniej 
łączności wiernych z Chrystusem, przeciwnie, umacnia ją” (nr 60). „Jest to 
jasna zasada wyrażona przez Sobór Watykański II. Mocno doświadczyłem tej 
prawdy w moim życiu i uczyniłem z niej podstawę mojej dewizy biskupiej: 
«Totus Tuus». Inspiracją tej dewizy jest, jak wiadomo, doktryna św. Ludwika 
Marii Grignion de Montforta, który tak wyjaśniał rolę Maryi w procesie upo
dabniania się każdego z nas do Chrystusa: «Ponieważ cała doskonałość nasza 
polega na upodobnieniu się do Chrystusa Pana, na zjednoczeniu z Nim i po
święceniu się Jemu, przeto najdoskonalszym ze wszystkich nabożeństw jest 
bezspornie to, które nas najdoskonalej upodabnia do Chrystusa, najściślej 
z Nim jednoczy i całkowicie Jemu poświęca. A  że ze wszystkich stworzeń naj- 
podobniejsza do Chrystusa Pana jest Matka Najświętsza, wynika stąd, że spoś
ród wszystkich nabożeństw, tym, które duszę najlepiej poświęca Zbawicielowi 
naszemu i ją z Nim jednoczy, jest nabożeństwo do Najświętszej Panny, Jego 
świętej Matki. Im bardziej poświęcona jest Maryi, tym zupełniej należeć będzie 
do Jezusa»” {Rosarium Virginis Mariae, nr 15).

MARIOLOGIA JANA PAWłA II

Nauczanie Jana Pawła II jest głęboko przeniknięte przywiązaniem do Mat
ki Najświętszej. Istnieją dwa dokumenty papieskie o tematyce ściśle mariolo
gicznej: encyklika Redemptoris Mater z roku 1987 oraz List apostolski Rosa
rium Virginis Mariae. Jednakże poczynając już od pierwszej encykliki {Re
demptor hominis z roku 1979), aż po ostatnią {Ecclesia de Eucharistia z roku 
2003), jak też we wszystkich jego adhortacjach oraz w wielu innych dokumen
tach, wątek maryjny ukazany jest w sposób harmonijnie powiązany z treścią 
nauczania wiary. Ten maryjny skarbiec w nauczaniu Jana Pawła II stanowi 
kontynuację mariologii soborowej (zob. ósmy rozdział konstytucji Lumen gen
tium) i nauczania papieża Pawła VI (zob. encyklika Marialis cultus). Maryjny
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wymiar pielgrzymowania ku trzeciemu tysiącleciu i na początku nowego mile
nium został utrwalony w fundamentalnych wypowiedziach mariologicznych 
głównych papieskich dokumentów.

4 marca 1979 roku została ogłoszona pierwsza encyklika Jana Pawła II 
Redemptor hominis, która jest wyraźnym zaproszeniem do spotkania z Chrys
tusem. W zakończeniu tej encykliki Ojciec Święty zachęca Kościół, aby zgro
madzony w Wieczerniku razem z Maryją, szedł naprzód w historycznej węd
rówce ku trzeciemu tysiącleciu: „Maryja musi się znajdować na wszystkich 
drogach codziennego życia Kościoła. Poprzez Jej macierzyńską obecność Koś
ciół nabiera szczególnej pewności, że żyje życiem swojego Mistrza i Pana, że 
żyje Tajemnicą Odkupienia w całej jej życiodajnej głębi i pełni” (nr 22).

Pierwsza Adhortacja apostolska Jana Pawła II Catechesi traedende z 
16 października 1979 roku jest podsumowaniem Zgromadzenia Ogólnego Sy
nodu Biskupów na temat katechezy. W dokumencie tym Maryja ukazana jest 
jako matka i wzór katechetów, gdyż „Ona [...] patrzyła, jak Jej Syn «Jezus czynił 
postępy w mądrości, w latach i w łasce» [...] była pierwsza wśród Jego uczniów 
[...] dlatego, że nikt nie był tak jak Ona, w tak głębokim sensie «uczniem 
Boga»” (nr 73). Jest Ona „żywym katechizmem” (tamże), „matką i wzorem
katechetów” (tamże).

Temat miłosierdzia Bożego został szeroko rozwinięty w encyklice Dives in 
misericordia, ogłoszonej 30 listopada 1980 roku. Dziewica Maryja jest Matką 
miłosierdzia: „Maryja jest [...] Tą, która w sposób szczególny i wyjątkowy -  jak 
nikt inny -  doświadczyła miłosierdzia, a równocześnie też w sposób wyjątkowy 
okupiła swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego ofiarą serca. [...] 
Maryja więc równocześnie jest Tą, która najpełniej zna tajemnicę Bożego mi
łosierdzia. Wie, ile ono kosztowało i wie, jak wielkie ono jest. W tym znaczeniu 
nazywamy Ją również Matką miłosierdzia” (nr 9).

W Adhortacji apostolskiej Familiaris consortio z 22 listopada 1981 roku 
relacja Matki Najświętszej do rodziny ukazana została następująco: „Niechaj 
Maryja Panna, tak jak jest Matką Kościoła, będzie również Matką «Kościoła 
domowego», ażeby dzięki Jej macierzyńskiej pomocy każda rodzina chrześci
jańska mogła rzeczywiście stać się «małym Kościołem», w którym będzie odz
wierciedlać się i żyć tajemnica Kościoła Chrystusowego. Niech Ona, Służebnica 
Pańska, będzie przykładem pokornego i wielkodusznego przyjęcia woli Bożej; 
niech Ona, Bolesna Matka u stóp Krzyża, łagodzi cierpienia i osusza łzy tych, 
którzy cierpią z powodu trudności rodzinnych” (nr 86).

W roku 1981 przypadały rocznice Soboru Konstantynopolitańskiego I, któ
ry odbył się w roku 381, i pół wieku późniejszego Soboru Efeskiego. W Liście 
apostolskimi Concilio Constantinopolitano /  ogłoszonym 25 marca, w uroczys
tość Zwiastowania Pańskiego, Ojciec Święty zachęcał biskupów do uroczystego 
obchodzenia tych wydarzeń. Datę obchodów ustanowiono na 7 czerwca, czyli 
na uroczystość Zesłania Ducha Świętego: rano na placu Świętego Piotra uro
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czyście wspominano tysiąc sześćsetną rocznicę Soboru Konstantynopolitań
skiego I, a po południu, w bazylice Matki Bożej Większej, tysiąc pięćset pięć
dziesiątą rocznicę Soboru Efeskiego, na którym Maryja została ogłoszona Mat
ką Boga, „Theotokos”. List był zaproszeniem skierowanym do wszystkich kra
jowych Konferencji Episkopatów, aby ich przedstawiciele przybyli do Rzymu 
na obchody w dniu Pięćdziesiątnicy.

13 maja 1981 roku, w dniu, w którym Kościół wspomina objawienia Matki 
Bożej w Fatimie, Ojciec Święty padł ofiarą zamachu, w którym wyraźnie uwi
doczniła się opieka Maryi nad Papieżem. Pomimo zamachu, obchody w dniu 
7 czerwca odbyły się -  rano w bazylice Świętego Piotra, a po południu w bazy
lice liberiariskiej. Odtworzono nagrane z tej okazji radiowe orędzie Papieża, 
kończące się słowami zawierzenia Matce Najświętszej, które odczytano pod
czas nabożeństwa w Santa Maria Maggiore. Wokół wizerunku Matki Bożej 
„Salus Populi Romani” zebrało się wówczas pęćdziesięciu kardynałów i dwustu 
biskupów, liczni wierni oraz przedstawiciele innych Kościołów i wyznań chrześ
cijańskich. Akt zawierzenia Matce Bożej streszcza wszystkie aspekty obcho
dów w bazylice Świętego Piotra i Santa Maria Maggiore: chrystologiczny, pneu- 
matologiczny, mariologiczny i eklezjologiczny. Zawarta jest w nim prośba
0 wstawiennictwo Maryi u Boga, aby na nowo rozlał On Ducha Świętego 
w Kościele: „O Ty, która byłaś z Kościołem u początków jego posłannictwa, 
wypraszaj mu, aby idąc na cały świat, stale nauczał wszystkie narody i głosił 
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. [...] O Ty, która tak głęboko i po macie
rzyńsku związana jesteś z Kościołem, wyprzedzając na drogach wiary, nadziei
1 miłości cały Lud Boży [...]. O Matko ludzi i ludów [...] ogarnij miłością Matki
i Służebnicy tych, którzy najbardziej na to czekają [...]. Duchu Święty Boże, 
który z Ojcem i Synem jedną odbierasz chwałę i cześć! Przyjmij wszystkie te 
słowa pokornego zawierzenia, skierowane do Ciebie w sercu Maryi z Nazaretu, 
Twojej Oblubienicy i Matki Odkupiciela [...]. I tak dzisiaj my wszyscy powta
rzamy: «Przyjdź», ufając Twojemu matczynemu wstawiennictwu, o łaskawa,
o litościwa, o słodka Panno Maryjo”5.

W tysiąc dziewięćset pięćdziesiątą rocznicę odkupienia, czyli na przełomie 
1983-1984 roku, miał miejsce akt zawierzenia i oddania świata pod opiekę 
Matki Bożej Fatimskiej. 16 października 1983 roku aktu tego dokonali: Jan 
Paweł II, kardynałowie i biskupi, uczestnicy Synodu Biskupów, którego tema
tem było „Pojednanie i pokuta w misji Kościoła”, a który trwał od 29 września 
do 29 października 1983 roku. W Liście apostolskim Sahifici doloris, ogłoszo
nym 11 lutego 1984 roku, Ojciec Święty wskazał na obecność Maryi pod krzy

5 J a n  P a w e ł  II, Całą rodzinę ludzką Tobie, Matko, zawierzamy (Przemówienie radiowe 
podczas uroczystości w bazylice Matki Boskiej Większej, 7 V I1981), w: tenże, Nauczanie papieskie, 
t. 4 (1981), cz. 1, red. E. Weron SAC, A. Jaroch SAC, Pallottinum, Poznań 1989, s. 596n.
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żem: „Wraz z Maryją, Matką Chrystusa, stojącą pod Krzyżem, zatrzymujemy 
się przy wszystkich krzyżach współczesnego człowieka” (nr 31).

W Adhortacji apostolskiej Redemptionis donum, ogłoszonej 25 marca 1984 
roku, relacja między Maryją a życiem konsekrowanym została streszczona 
w następujący sposób: „Ona -  Dziewica z Nazaretu -  jest też najpełniej Bogu 
poświęcona, najdoskonalej konsekrowana. Jej miłość oblubieńcza osiąga szczyt 
w Boskim Macierzyństwie z mocy Ducha Przenajświętszego. Ona [...] najdo
skonalej wypełnia Jego [Chrystusa] wezwanie: «Pójdź za Mną». [...] idzie za 
[Chrystusem] -  Ona, Matka -  jako za swym Mistrzem w czystości, ubóstwie
i posłuszeństwie. [...] Jeśli Kościół cały znajduje w Maryi swój Prawzór -  to jak 
szczególnie znajdujecie go Wy, osoby i wspólnoty konsekrowane w całym Koś
ciele! [...] zwracam się do Was, aby zachęcić Was do odnowienia zakonnej 
konsekracji, wedle wzoru konsekracji samej Bogarodzicy” (nr 17).

Encyklika Slavorum Apostoli z 2 czerwca 1985 roku, dotycząca świętych 
Cyryla i Metodego, Apostołów Słowian, ukazuje podstawowe cechy inkultura- 
cji orędzia ewangelicznego tych świętych i opisuje ważne wydarzenie złożenia 
słowiańskich ksiąg liturgicznych na ołtarzu bazyliki Santa Maria Maggiore 
(wówczas kościół Panny Maryi ad Praesepe): „W Rzymie Papież Hadrian II 
[...] przyjął ich [św. Cyryla i Metodego] bardzo życzliwie. Potwierdził słowiań
skie księgi liturgiczne, które kazał złożyć uroczyście na ołtarzu w kościele Pan
ny Maryi ad Praesepe, dzisiejszej bazylice Santa Maria Maggiore, a uczniom 
polecił udzielić święceń kapłańskich” (nr 5).

Encyklika o Duchu Świętym Dominum et Vivificantem, ogłoszona 16 maja 
1986 roku, stanie się punktem odniesienia dla pneumatologicznego wymiaru 
doktryny maryjnej. „Czas Kościoła rozpoczął się wraz z «przyjściem», czyli 
zesłaniem Ducha Świętego na Apostołów, zgromadzonych w jerozolimskim 
Wieczerniku wespół z Maryją, Matką Pana” (nr 25). I dalej: „Maryja weszła 
w dzieje zbawienia świata poprzez posłuszeństwo wiary. Wiara zaś w swej naj
głębszej istocie jest otwarciem ludzkiego serca wobec Daru: wobec samoudzie- 
lania się Boga w Duchu Świętym” (nr 51).

Wraz z encykliką Redemptoris Mater z 25 marca 1987 roku zostaje ogło
szony nadzwyczajny Rok Święty, poświęcony Błogosławionej Maryi Dziewicy 
w życiu pielgrzymującego Kościoła. Pierwsza i druga część encykliki podkreś
lają chrystologiczny i eklezjalny wymiar maryjnej doktryny Soboru Watykań
skiego II („Maryja w tajemnicy Chrystusa”, „Bogarodzica w pośrodku piel
grzymującego Kościoła”), by w części trzeciej zwrócić uwagę na macierzyńskie 
pośrednictwo Maryi6.

i

6 Encyklika Redemptoris Mater wyjaśnia znaczenie maryjnego tytułu „Theotokos” (Matce 
Boga poświęcona jest bazylika Matki Bożej Większej): „Tylko w tajemnicy Chrystusa wyjaśnia się 
w pełni Jej własna tajemnica. [...] Przełomowe znaczenie miał tutaj Sobór w Efezie (r. 431), podczas 
którego ku wielkiej radości chrześcijan, prawda o Boskim macierzyństwie Maryi została uroczyście 
potwierdzona jako prawda wiary Kościoła. Maryja jest Matką Boga (= Theotokos), ponieważ za
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Pośrednictwo Maryi, które zawsze jest „zbawiennym wpływem” (Redemp- 
toris Mater, nr 38), realizuje się nie tylko jako uczestnictwo w jedynym pośred
nictwie Chrystusa, ale w sposób szczególny jako pośrednictwo macierzyńskie: 
„pośrednictwo Maryi wiąże się ściśle z Jej macierzyństwem, posiada specyficz
nie macierzyński charakter, który je wyróżnia od pośrednictwa innych istot 
stworzonych, które na różny sposób, ale zawsze podporządkowany, uczestniczą 
w jedynym pośrednictwie Chrystusa. Pośrednictwo Maryi jest także pośrednic
twem przez uczestnictwo” (tamże). W tym znaczeniu -  jak naucza Sobór Wa
tykański II -  Jej macierzyńska rola „nie przyćmiewa i nie umniejsza tego jedy
nego pośrednictwa Chrystusowego, lecz ukazuje jego moc” (Lumen gentium, 
nr 60).

Wiąże się z tym montfortiańskie motto Jana Pawła II: „W tym względzie 
miło mi przypomnieć -  wśród wielu wyznawców i nauczycieli tej duchowości -  
postać św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, który zachęca chrześcijan do 
poświęcenia się Chrystusowi przez Maryję, widząc w tym skuteczny sposób 
wiernego realizowania w życiu zobowiązań Chrztu świętego” (Redemptoris 
Mater, nr 48).

Rok Maryjny, który trwał od 7 czerwca 1987 do 15 sierpnia 1988 roku, 
rozpoczął się uroczystą modlitwą w wigilię Pięćdziesiątnicy. Odbyła się ona 
wieczorem 6 czerwca w bazylice Santa Maria Maggiore i była transmitowana 
drogą satelitarną do wielu krajów świata. Papież rozważał tajemnice różańca 
świętego, które były przeplatane modlitwą odbywającą się jednocześnie w in
nych sanktuariach maryjnych świata. W przemówieniu Ojciec Święty przybliżył 
wiernym treść modlitwy różańcowej i zaprosił ich do rozpoczęcia Roku Maryj
nego w postawie wierności i wspaniałomyślności. „Słowami pozdrowienia 
anielskiego wielokrotnie wzywaliśmy podczas tego różańca, który rozbrzmie
wał na całym świecie, Maryję Dziewicę, Matkę Odkupiciela i naszą duchową 
Matkę. | ! |  Są prośbą zwróconą do Wszechmogącego Boga za Jej, «łaski peł- 
nej», wstawiennictwem. Zdrowaś Maryjo! To mistyczne wezwanie przeplatane 
słowami «Ojcze nasz» i «Chwała Ojcu», pozwoliło nam przeżyć chwile głębo
kiej duchowej komunii, tym bardziej sugestywnej dzięki połączeniu za pośred
nictwem interwizji z głównymi sanktuariami maryjnymi. Było to przedziwne 
współbrzmienie serc, którego echo niosło się po pięciu kontynentach”7.

List apostolski Mulieris dignitatem, ogłoszony 15 sierpnia 1988 roku, uka
zuje godność kobiety w osobie Maryi w świetle objawienia: „Sobór potwierdził,

sprawą Ducha Świętego poczęła w swym dziewiczym łonie i wydała na świat Jezusa Chrystusa -  
współistotnego Ojcu Syna Bożego. [...] Dogmat Bożego macierzyństwa Maryi był z kolei dla 
Soboru Efeskiego i jest obecnie dla Kościoła jakby pieczęcią potwierdzającą dogmat Wcielenia, 
w którym Słowo prawdziwie przyjmuje w jedności swej osoby naturę ludzką, nie unicestwiając jej” 
(nr 4).

7 J a n P a w e ł l l ,  Monstra te esse Matrem (Przemówienie po modlitwie różańcowej w bazylice 
Matki Boskiej Większej, Rzym, 7 V I1987), „L*Osservatore Romano” wyd. poi. 8(1987) nr 7, s. 1.
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że zrozumienie tajemnicy Kościoła, jego rzeczywistości, jego istotowej żywot
ności, nie jest możliwe bez odwołania się do Bogarodzicy. Pośrednio znajdu
jemy tu nawiązanie do biblijnego paradygmatu «niewiasty», który po raz pierw
szy zarysowuje się wyraźnie w zapisie «początku» (por. Rdz 3,15), wyznaczając 
szlak od Stworzenia, poprzez grzech, do Odkupienia. [...] z pola widzenia naszej 
wiary nie możemy zagubić tajemnicy «niewiasty»: dziewicy-matki-oblubienicy” 
(nr 22). „Niech Maryja, która przoduje całemu Kościołowi na drodze «wiary, 
miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem», wyjedna nam wszystkim 
również i ten «owoc» w Roku, który Jej poświęciliśmy, u progu trzeciego 
tysiąclecia od przyjścia Chrystusa” (tamże, nr 31).

Adhortacja apostolska Christifideles laici z 30 grudnia 1988 roku powierza 
Maryi troskę o wierne wytrwanie świeckich w ich powołaniu i życiu zgodnym 
z jego podstawowymi założeniami: „naucz nas swojego oddania / w służbie 
Bogu i zbawieniu świata. / [...] prowadź nas i wspieraj, / abyśmy zawsze żyli 
jak prawdziwi / synowie i córki Kościoła Twojego Syna / i przyczyniali się do 
utrwalania tu na ziemi / cywilizacji prawdy i miłości, / zgodnie z wolą Boga i dla 
Jego chwały” (nr 64).

Adhortacja apostolska Redemptoris custos z 15 sierpnia 1989 roku opisuje 
postawę św. Józefa w relacji do wiary Maryi: „Okazał [...] podobną jak Maryja 
gotowość woli wobec tego, czego odeń żądał Bóg przez swego Zwiastuna” 
(nr 3). „Wiara Maryi spotyka się z wiarą Józefa. [...] Można powiedzieć, iż to, 
co uczynił Józef, zjednoczyło go w sposób szczególny z wiarą Maryi: przyjął on 
jako prawdę od Boga pochodzącą to, co Ona naprzód przyjęła” (tamże, nr 4).

Misyjna encyklika Redemptoris missio, ogłoszona 7 grudnia 1990 roku, 
ukazuje maryjny wymiar misji Kościoła w świetle Wieczernika i w relacji do 
działania Ducha Świętego: „Jak Apostołowie po wniebowstąpieniu Chrystusa, 
Kościół winien zgromadzić się w Wieczerniku «z Maryją, Matką Jezusa» (Dz 1, 
14), by błagać o Ducha Świętego i otrzymać moc i odwagę do wypełnienia 
nakazu misyjnego. My również potrzebujemy, o wiele bardziej niż Apostoło
wie, by Duch nas przemienił i prowadził” (nr 92).

W Adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis z 25 marca 1992 roku Ma
ryja ukazana jest jako szczególny wzór i macierzyńska pomoc w całym procesie 
formacyjnym powołania kapłańskiego: „Maryja, Dziewica-Matka żyjąca w naj
ściślejszym zjednoczeniu z Chrystusem, bardziej niż wszystkie inne stworzenia 
doświadczyła pełnej prawdy powołania, gdyż nikt inny nie odpowiedział z tak 
wielką miłością na nieogarnioną miłość Boga jak Ona” (nr 36).

W Katechizmie Kościoła katolickiego maryjne treści przedstawione są 
w sposób dostosowany do charakteru dokumentu i wyczerpujący. 7 grudnia 
1992 roku, podczas oficjalnej prezentacji tego dokumentu, Ojciec Święty po
wiedział: „Niech Najświętsza Dziewica, której Niepokalanemu Poczęciu po
święcona jest jutrzejsza uroczystość, pomoże nam przyjąć ten cenny dar i do
cenić jego wartość, niech będzie dla nas wzorem i oparciem w dawaniu innym
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Bożego słowa, które Katechizm Kościoła katolickiego przekazuje dziś wiernym
i całemu światu”8.

W encyklice Veritatis splendor z 6 sierpnia 1993 roku wspomniana jest 
Maryja jako Matka Miłosierdzia: „Maryja jest Matką Miłosierdzia także dla
tego, że to Jej powierza Jezus swój Kościół i całą ludzkość. [...] w postawie 
doskonałej uległości wobec Ducha Świętego doświadcza bogactwa i powszech
ności Bożej miłości, która rozszerza Jej serce i pozwala ogarnąć nim cały rodzaj 
ludzki. [...] Maryja dzieli z nami naszą ludzką kondycję, jest jednak całkowicie 
otwarta na działanie łaski Bożej. Nie zaznawszy grzechu, potrafi współczuć 
z każdą słabością. Rozumie grzesznego człowieka i kocha go miłością Matki” 
(nr 120).

List apostolski Tertio millennio adveniente, ogłoszony 10 listopada 1994 
roku, przygotowujący Jubileusz Roku 2000, wskazuje na Maryję, która towa
rzysząc Kościołowi, jest „wzorem wiary autentycznie przeżytej” (nr 43), na 
Maryję jako na „niewiastę posłuszną głosowi Ducha Świętego” (nr 48), jako 
„doskonały przykład miłości Boga i bliźniego” (nr 54).

Encyklika Evangelium vitae, ogłoszona 25 marca 1995 roku, podkreśla 
wartość życia ludzkiego w świetle Wcielenia: „Przyzwolenie Maryi, wyrażone 
w momencie Zwiastowania, i Jej macierzyństwo znajdują się u samego źródła 
tajemnicy życia, które Chrystus przyniósł ludziom (por. J 10,10). Poprzez Jej 
zgodę na przyjęcie Słowa, które stało się ciałem, i opiekę nad Jego życiem, życie 
człowieka zostało uwolnione od wyroku ostatecznej i wiecznej śmierci.

Dlatego Maryja «jest Matką wszystkich, którzy odradzają się do życia, tak 
jak Kościół, którego Ona jest wzorem. Jest Matką tego życia, z którego wszyscy 
żyją. Rodząc życie, niejako odrodziła tych, którzy tym życiem mieli żyć»” 
(nr 102).

W encyklice Ut unum sint z 25 maja 1995 roku, poświęconej zagadnieniu 
ekumenizmu, Jan Paweł II zawierza Maryi jedność chrześcijan, ufny w moc 
Ducha Świętego: „A gdybyśmy chcieli zapytać, czy to wszystko jest możliwe, 
odpowiedź zawsze będzie brzmiała: «tak». Jest to ta sama odpowiedź, którą 
usłyszała Maryja z Nazaretu, ponieważ dla Boga nie ma nic niemożliwego” 
(nr 102).

Katechezy maryjne, które były prowadzone systematycznie od 7 września 
1995 do 13 listopada 1997 roku, nawiązywały zwłaszcza do ósmego rozdziału

8 T e n ż e ,  Nowy Katechizm darem dla wszystkich (Przemówienie wygłoszone podczas uro
czystości oficjalnego przekazania Katechizmu... Kościołowi, Watykan, 7 XII 1992), 
„LłOsservatore Romano” wyd. poi. 14(1993) nr 2, s. 9. Maryjne treści zawarte w Katechizmie 
Kościoła katolickiego można znaleźć przede wszystkim pod numerami: 144-149 (wiara Maryi); 
466-470 (Boskie Macierzyństwo); 484-511 (Dziewica, Niepokalana, Matka Boga); 963-975 (Matka 
Kościoła, Wniebowzięta, Pośredniczka, obraz Kościoła); 1172 i 1187-1195 (rok liturgiczny); 1370
i 1419 (Eucharystia i Maryja); 2617-2619, 2622 (modlitwa Maryi); 2673n., 2682n. (modlitwa do 
Maryi).



360 Kard. Carlo FURNO

soborowej Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium oraz do ency
kliki Redemptoris Mater ogłoszonej w Roku Maryjnym9.

W adhortacjach posynodalnych dotyczących poszczególnych kontynentów 
tematyka maryjna wkomponowana jest w treści synodalne. W Adhortacji apos
tolskiej Ecclesia in Africa, podpisanej przez Papieża w Nuncjaturze Apostol
skiej w stolicy Kamerunu -  Jaunde 14 września 1995 roku, odniesienie do 
Maryi wiąże się z wprowadzaniem Ewangelii w kulturę ludów afrykańskich: 
„O Maryjo, Matko Boga i Matko Kościoła, / dzięki Tobie w dniu Zwiastowa
nia, / u zarania nowych czasów, / cała ludzkość i wszystkie jej kultury / z radością 
odkryły, że są zdolne / przyjąć Ewangelię” (nr 144).

Adhortacja Vita consecrata, ogłoszona 25 marca 1996 roku, dotycząca życia 
konsekrowanego oraz jego misji w Kościele i w świecie, rozwija tematykę 
maryjną w powiązaniu z radami ewangelicznymi (por. nr 18). Przedstawia 
Maryję jako obraz Kościoła, jako płodną Oblubienicę (por. nry 34,112). Ma
ryja jest obecna w życiu każdej osoby i każdej wspólnoty: „«Wszystkie instytuty 
życia konsekrowanego żywią przekonanie, że obecność Maryi ma podstawowe 
znaczenie zarówno dla życia duchowego każdej osoby konsekrowanej, jak i dla 
spójności, jedności oraz wzrostu całej wspólnoty».

Maryja jest bowiem wzniosłym przykładem doskonałej konsekracji, wyra
żającej się pełną przynależnością do Boga i całkowitym oddaniem się Jemu. [...] 
Życie konsekrowane w Niej znajduje wspaniały wzór konsekracji Ojcu, jed
ności z Synem i uległości Duchowi Świętemu; ma świadomość, że przylgnięcie 
do Chrystusa, do Jego «życia w ubóstwie i dziewictwie» oznacza także naśla
dowanie życia Maryi. [...] Dlatego synowska więź z Maryją stanowi uprzywile
jowaną drogę wierności wobec otrzymanego powołania oraz najskuteczniejszą 
pomoc do wzrastania w nim i przeżywania go w pełni” (nr 28).

Encyklika Fides et ratio o relacji między wiarą a rozumem, ogłoszona 
14 września 1998 roku, pozwala dostrzec głęboką troskę Ojca Świętego, by 
autentyczne poszukiwanie prawdy prowadziło do spotkania z Chrystusem. Te
matyka maryjna jest pełną mądrości syntezą tej troski: „Można bowiem do
strzec głębokie podobieństwo między powołaniem Błogosławionej Dziewicy 
a powołaniem autentycznej filozofii. Podobnie jak Maryja Panna została wez
wana do ofiarowania całego swojego człowieczeństwa i kobiecości, aby Słowo 
Boże mogło przyjąć ciało i stać się jednym z nas, tak też filozofia ma się przy
czyniać swą refleksją racjonalną i krytyczną do tego, by teologia jako rozumie

9 Całość poruszonej przez Papieża problematyki mariologicznej obejmowała: syntezę biblijną
i streszczenie nauki Kościoła o Maryi, aspekty teologiczne, pastoralne i duchowe tej nauki, meto
dologię przedstawiania tematów maryjnych, tytuły maryjne. Tematyka została ujęta w wymiarach
trynitamym, chrystologicznym, pneumatologicznym, eklezjologicznym i antropologicznym. Por. La
catechesi mariana di Giovanni Paolo //, „Quademi de L’Osservatore Romano” 1998, nr 39 (wyd.
poi. Jan Paweł II o Matce Bożej. 1978-1998. Audiencje generalne, red. A. Szostek MIC, oprać. M.
Filipiak, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999).
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nie wiary była owocna i skuteczna. I podobnie jak Maryja, wyrażając przyzwo
lenie na zamysł zwiastowany Jej przez Gabriela, nie straciła bynajmniej swego 
prawdziwego człowieczeństwa i wolności, tak też myśl filozoficzna, przyjmując 
wyzwanie, jakie rzuca jej prawda Ewangelii, nic nie traci ze swej autonomii, 
gdyż dzięki temu wszelkie jej poszukiwania zostają skierowane ku najwznio
ślejszym celom. [...] Niech Stolica Mądrości będzie bezpiecznym portem dla 
tych, którzy uczynili swoje życie poszukiwaniem mądrości. Oby dążenie do 
mądrości, ostatecznego i właściwego celu każdej prawdziwej wiedzy, nie na
potykało już żadnych przeszkód dzięki wstawiennictwu Tej, która rodząc Praw
dę i zachowując ją w swoim sercu, na zawsze obdarzyła nią całą ludzkość” 
(nr 108).

Bulla lncarnationis Mysterium z 29 listopada 1998 roku, ogłaszająca Wielki 
Jubileusz Roku 2000, jest wezwaniem do kościelnej odnowy, która zaczyna się 
od spotkania z Chrystusem: „Spotykając Chrystusa, każdy człowiek odkrywa 
tajemnicę własnego życia” (nr 1). W zakończeniu dokumentu Papież zachęca 
wiernych do przeżywania żywej więzi z Maryją: „Radość jubileuszowa nie 
byłaby pełna, gdybyśmy nie kierowali spojrzenia ku Tej, która okazując pełne 
posłuszeństwo Ojcu zrodziła dla nas w ciele Syna Bożego. W Betlejem, gdy 
nadszedł dla Maryi «czas rozwiązania» (Łk 2,6), napełniona Duchem Świętym 
wydała na świat Pierworodnego nowego stworzenia. Powołana, by być Matką 
Bożą, od dnia dziewiczego poczęcia Maryja przeżywała w pełni swoje macie
rzyństwo, wieńcząc je obecnością na Kalwarii u stóp krzyża. Mocą przedziw
nego daru Chrystusa stała się tam również Matką Kościoła i wskazuje wszyst
kim drogę, która wiedzie do Syna” (nr 14).

W Adhortacji apostolskiej Ecclesia in America z 22 stycznia 1999 roku 
problematyka maryjna przedstawiona jest w powiązaniu z duszpasterskim ce
lem tego dokumentu, obejmującym spotkanie z żyjącym Jezusem, nawrócenie, 
komunię i solidarność w Ameryce: „Przez Maryję spotykamy Jezusa” (nr l l ) 10. 
Sanktuaria, „za wspomożeniem Maryi” (tamże), są uprzywilejowanymi miejs
cami spotkania z Jezusem. Jako na szczególny przykład Papież wskazuje na 
sanktuarium Matki Bożej z Guadelupe, „Patronki całej Ameryki, Gwiazdy 
pierwszej i nowej ewangelizacji” (tamże). Ojciec Święty wyjaśnia motyw tego 
wyróżnienia: „Metyskie oblicze Dziewicy z Guadelupe od samego początku 
było na tym kontynencie symbolem inkulturacji Ewangelii. Maryja była Gwiaz
dą i Przewodniczką tego dzieła ewangelizacji. Niech przez Jej przemożne wsta
wiennictwo Ewangelia dociera do serc mężczyzn i kobiet w Ameryce, niech 
przenika ich kultury, przemieniając je od wewnątrz” (nr 70).

W Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Asia z 6 listopada 1999 roku tema
tyka maryjna pojawia się w zakończeniu dokumentu, między innymi w modlit

10 Fragmenty adhortacji: Ecclesia in America i Ecclesia in Asia przytaczamy w przekładzie 
tłumacza (przyp. red.).
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wie, której treść nawiązuje do podtytułu adhortacji: „O Jezusie Chrystusie, 
Zbawicielu oraz o Jego misji miłości i służby w Azji: «aby mieli życie i mieli 
je w obfitości» (J 10, 10)”. We wstępie do modlitwy zamykającej dokument 
Ojciec Święty pisze: „W obliczu tej wspaniałej misji, zwracamy się do Maryi, 
Matki Odkupiciela, do której, jak stwierdzili Ojcowie Synodalni, chrześcijanie 
Azji żywią wielką miłość, czcząc Ją jako swoją Matkę i Matkę Chrystusa. Na 
całym kontynencie są setki świątyń i sanktuariów maryjnych, w których gro
madzą się nie tylko wierni katolicy, ale także wyznawcy innych religii. Maryi, 
wzorowi wszystkich uczniów i promiennej Gwieździe ewangelizacji, zawierzam 
Kościół w Azji na progu Trzeciego Tysiąclecia ery chrześcijańskiej, ufając, że 
Ona zawsze jest gotowa nas wysłuchać, pokładając nadzieję w Jej sercu, które 
nieustannie nas przygarnia, i w Jej modlitwie, która nigdy nie zawodzi” (nr 51).

Otwarcie Drzwi Świętych w bazylice Matki Boskiej Większej 1 stycznia 
2000 roku było wydarzeniem o głębokiej maryjnej wymowie. W homilii, którą 
Ojciec Święty wygłosił podczas Mszy świętej, porównał on narodziny Jezusa do 
narodzin Kościoła, podkreślając obecność Matki Bożej w obu tych wydarze
niach: „«Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim 
sercu». [...] Dzisiaj, w pierwszym dniu nowego roku, na progu nowego roku, 
nowego tysiąclecia, Kościół odwołuje się do tego wewnętrznego doświadczenia 
Matki Bożej. [...] Maryja była obecna wśród Apostołów w dniu Pięćdziesiątni
cy; uczestniczyła bezpośrednio w narodzinach Kościoła. Od tamtego dnia Jej 
macierzyństwo towarzyszy dziejom odkupionej ludzkości, wędrówce wielkiej 
ludzkiej rodziny, dla której przeznaczone jest dzieło odkupienia.

Na początku roku 2000, gdy wkraczamy w czas jubileuszowy, zawierzamy 
się, Maryjo, Twojej macierzyńskiej «pamięci». Wchodzimy na ten szczególny 
szlak dziejów zbawienia, który jest wciąż żywy w Twoim Sercu Matki Boga. 
Zawierzamy Ci dni nowego roku, przyszłość Kościoła, ludzkości, całego świata.

Maryjo, Matko Boża, Królowo Pokoju, czuwaj nad nami. Maryjo, zbawie
nie Ludu Rzymskiego, módl się za nami.

Amen!”11.
W najnowszej encyklice Ecclesia de Eucharistia Ojciec Święty potwierdził 

fundamentalne prawdy o tym, że Eucharystia i ofiara Chrystusa na Kalwarii są 
jedną i tą samą ofiarą (por. nr 12), że ofiara ma zawsze kosmiczny charakter, 
gdyż jest sprawowana na ołtarzu świata (por. nr 8). Prowadzi to do wniosków 
bardzo użytecznych dla maryjnego wymiaru Mszy świętej:

1. Istnieje analogia pomiędzy „fiat” wypowiedzianym przez Maryję w od
powiedzi na słowa archanioła a „amen” wypowiadanym przez każdego wier
nego w chwili, gdy otrzymuje Ciało Pańskie (por. nr 55).

11 J a n P a w e ł II, Wkraczamy w rok 2000 z Maryją (Homilia podczas Mszy św. odprawionej 
po uroczystości otwarcia Drzwi Świętych w bazylice Matki Boskiej Większej, Rzym, 1 I 2000), 
„L’Osservatore Romano” wyd. poi. 21(2000) nr 2, s. 23n.
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2. Maryja w całym życiu za swój przyjęła ofiarniczy wymiar Eucharystii, 
który znajduje swoje wypełnienie na Kalwarii.

3. W Eucharystii, pamiątce Kalwarii, jest obecne to wszystko, czego Chrys
tus dokonał przez swoją mękę i śmierć. A zatem nie brakuje również tego, co 
Chrystus uczynił dla Matki ku naszemu pożytkowi. Przyjmowanie Eucharystii 
zakłada zatem nieustanne przyjmowanie tego daru (por. nr 57). Tak jak pojęcia 
Kościół i Eucharystia są ze sobą nierozerwalnie związane, tak również jest 
w odniesieniu do Maryi i do Eucharystii (por. nr 57).

*

ŻYWA WIĘŹ Z CHRYSTUSEM I JEGO MATKĄ

Duchowość maryjna Jana Pawła II posiada głęboki wymiar trynitarny, 
chrystologiczny, pneumatologiczny, eklezjologiczny, kontemplacyjny i misyjny. 
Z pewnością jego nauczanie o Maryi i jego świadectwo sprawiają, że w przy
szłości będzie on wspominany jako wyjątkowa osobowość nacechowana ma
ryjną duchowością. Doktrynalne treści pism papieskich pozwalają nam do
strzec bogactwo jego życia wewnętrznego. Tematyka maryjna jest zawsze har
monijnie wkomponowana w inne poruszane przez niego tematy. Można po
wiedzieć, że jego nauczanie jest żywą teologią, która stała się kontemplacją 
i apostolskim zaangażowaniem.

Motto „Totus Tuus”, jak zauważyliśmy wcześniej, jest bardzo głęboką 
i w pewnym sensie oryginalną interpretacją nauczania św. Ludwika Marii Grig- 
nion de Montfort. Maryjna postawa Jana Pawła II wskazuje na dynamikę 
ukierunkowaną od kontemplacji Chrystusa do przemiany w Chrystusa i do 
głoszenia Go. Ojciec Święty zachęca do patrzenia na Maryję jako na „dosko
nałą ikonę macierzyństwa Kościoła” (Rosarium Virginis Mariae, nr 15).

Maryjna postawa Ojca Świętego jest intymną więzią syna z matką, jest 
życiowym zjednoczeniem z Nią, na wzór umiłowanego ucznia, który „wziął 
Ją do siebie” (J 19, 27), wprowadzając Ją we własne życiowe sprawy. Dlatego 
przyjmuje on żywą, macierzyńską obecność Maryi „w tym wszystkim, co sta
nowi jego własne życie wewnętrzne, poniekąd jego ludzkie i chrześcijańskie 
«ja»” (Redemptoris Mater, nr 45). Ta duchowość maryjna konkretyzuje się 
w naśladowaniu żywej wiary Maryi dlatego, że chodzi tutaj „nie tylko o samą 
naukę wiary, ale także o życie z wiary»” (tamże, nr 48).

Doktrynalną i egzystencjalną treść „Totus Tuus” w nauczaniu oraz ducho
wym i apostolskim doświadczeniu Jana Pawła II, zawsze w wymiarze trynitar- 
nym, chrystologicznym, pneumatologicznym, eklezjologicznym i misyjnym, 
można ująć w następujący sposób: Jeśli Kościół czci w Niej „rodzicielkę Syna 
Bożego i z tego powodu najbardziej umiłowaną córkę Ojca i przybytek Ducha 
Świętego” (Lumen gentium, nr 53), to jest tak dlatego, że widzi w Niej zawsze 
„wybraną córkę Ojca, doskonały przykład miłości Boga i bliźniego” (Tertio
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millennio adveniente> nr 54), nieodłącznie związaną ze zbawczymi planami Bo
żymi, „posłuszną głosowi Ducha Świętego” (tamże, nr 48), która z „doskonałą 
wrażliwością” (Redemptoris Mater, nr 13) „pozwoliła się prowadzić przez Jego 
wewnętrzne działanie” (Tertio millennio advenientef nr 48).

MACIERZYŃSKA OBECNOŚĆ MARYI

W maryjnej doktrynie Jana Pawła II wyraźnie uwidacznia się jej relacyjny 
charakter. Ojciec Święty nieustannie wskazuje na czynną macierzyńską obec
ność Maryi w życiu każdego wierzącego i każdej chrześcijańskiej wspólnoty. 
Czynna obecność Maryi w drodze Kościoła konkretyzuje się w macierzyńskim 
towarzyszeniu mu, gdyż „przyświeca Ona pielgrzymującemu Ludowi Bożemu 
jako znak niezachwianej nadziei i pociechy, dopóki nie nadejdzie dzień Pański” 
(Lumen gentium, nr 68; por. Redemptoris Mater, nr 51-52). Przygotowując się 
do trzeciego tysiąclecia, Kościół przeżywał obecność Maryi zawsze w relacji 
z Chrystusem jako centrum historii (por. Tertio millennio adveniente, nr 43).

„Sobór podkreśla -  przypomina Jan Paweł II -  iż Bogarodzica jest już 
eschatologicznym wypełnieniem Kościoła” (Redemptoris Mater, nr 6). „W ten 
sposób Maryja, obecna w tajemnicy Chrystusa jako Matka, staje się -  z woli 
Syna i za sprawą Ducha Świętego -  obecna w tajemnicy Kościoła. Jest to nadal 
obecność macierzyńska” (tamże, nr 24).

DROGA KONTEMPLACJI

Kontemplowanie Chrystusa w szkole Maryi prowadzi do zaangażowania 
się w świętość i ewangelizację. Polega ono na kontemplowaniu Chrystusa, 
kochaniu Go i głoszeniu w jedności z Maryją, przez pośrednictwo Serca Maryi. 
Obecność Maryi w sercu Kościoła sprawia, że staje się on Kościołem kontem
plującym, świętym i misyjnym. Kościół w swojej drodze nadziei poprzez histo
rię zachęcany jest do „naśladowania kontemplacji Maryi” (Novo millennio 
ineunte, nr 59), albowiem „Maryja jest osobą modlącą się, wzorem kontempla
cji, ikoną chwały” (Redemptoris Mater, nr 33).

W Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae Jan Paweł II wyznaje: 
„Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. [...] na kanwie słów Pozdro
wienia Anielskiego (Ave Maria) przesuwają się przed oczyma naszej duszy 
główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt 
tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych. Jakbyśmy obcowali z Panem 
Jezusem poprzez -  można by powiedzieć -  Serce Jego Matki” (nr 2). Czyniąc 
to wyznanie, Ojciec Święty jednocześnie zachęca wszystkich „do kontemplo
wania oblicza Chrystusa w towarzystwie i szkole Jego Najświętszej Matki. [...]
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Odmawiać Różaniec bowiem to nic innego, jak kontemplować z Maryją oblicze 
Chrystusa” (nr 3), w czym „Maryja jest Matką, Nauczycielką i Przewodniczką” 
(nr 37). „Przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, 
dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadcze
nie głębi miłości” (nr 1).

Konkludując powyższe rozważania, możemy stwierdzić wraz z Janem Paw
łem II: „Różaniec jest jedną z tradycyjnych dróg modlitwy chrześcijańskiej 
stosowanej do kontemplowania oblicza Chrystusa” (tamże, nr 18)12.

DROGA DOSKONAŁOŚCI

Maryja jest matką, wzorem, przewodniczką i nauczycielką na całej drodze 
doskonałości, na drodze ku pełnemu ukształtowaniu się w nas Chrystusa, pod 
wpływem uświęcającego działania Ducha Świętego, zgodnie ze zbawczymi pla
nami Ojca. „Maryja [...] szła naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymała wiernie 
swe zjednoczenie z Synem aż do Krzyża” (Redemptoris Mater, nr 2). Oczywista 
jest Jej „doskonała wrażliwość na działanie Ducha Świętego” (tamże, nr 13). 
Maryja jest zatem dla Kościoła „wzorem wiary autentycznie przeżytej” (Tertio 
millennio adveniente, nr 43), to znaczy wiary urzeczywistniającej się w zaanga
żowaniu i doświadczeniu życia. Duchowość maryjna Kościoła, do której zachę
ca Ojciec Święty, znajduje swoje przypieczętowanie w naśladowaniu Jej „życia 
z wiary” (Redemptoris Mater, nr 48). W całym procesie wzrastania w świętości 
Maryja jest Matką, wzorem, pośredniczką, nauczycielką i przewodniczką oraz 
jawi się nam także jako „pierwsza «uczennica» swojego Syna” (tamże, nr 20).

„Poprzez tę wiarę Maryja jest doskonale zjednoczona z Chrystusem w Jego 
wyniszczeniu. [...] ta heroiczna wiara Maryi «wyprzedza» apostolskie świadec
two Kościoła, i trwa stale w jego sercu, utajona jako szczególne dziedzictwo 
objawienia się Boga” (tamże, nr 27).

Jan Paweł II naucza dalej, że dla Maryi „zgoda na macierzyństwo jest nade 
wszystko owocem całkowitego oddania się Bogu w dziewictwie. [...] Ona ma
cierzyństwo swoje przyjęła i pojęła od początku jako całkowite oddanie siebie, 
swojej osoby zbawczym zamierzeniom Najwyższego. [...] Ten podstawowy fakt

12 „Maryja jest niedoścignionym wzorem kontemplacji Chrystusa. Oblicze Syna należy do 
Niej ze szczególnego tytułu. [...] Nikt nie oddawał się równie pilnie kontemplowaniu Chrystuso
wego oblicza, jak Maryja. Oczy Jej Serca skupiły się w jakiś sposób na Nim już w chwili Zwias
towania, gdy Go poczęła za sprawą Ducha Świętego; w następnych miesiącach zaczęła odczuwać 
Jego obecność i domyślać się Jego rysów. [...] Kiedy wreszcie wydała Go na świat w Betlejem, 
również Jej oczy cielesne spoglądały czule na oblicze Syna, którego «owinęła w pieluszki i położyła 
w żłobie» (Łk 2, 7)”. Rosarium Virginis Mariae, nr 10.

„Maryja żyje z oczyma zwróconymi na Chrystusa i skarbi sobie każde Jego słowo: «Zacho- 
wywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu» (Lk 2,19; por. 2, 51)”. Tamże, nr 11.
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bycia Matką Syna Bożego jest od początku w pełni otwarty na osobę Chrystusa 
oraz na Jego dzieło, na całe Jego posłannictwo” (tamże, nr 39).

„Maryja, która od początku oddała się bez reszty osobie i dziełu Syna, nie 
mogła tego macierzyńskiego oddania nie przenieść od początku na Kościół. 
Macierzyństwo Jej -  po odejściu Syna -  pozostaje w Kościele jako pośrednic
two macierzyńskie” (tamże, nr 40).

Różaniec więc, w którym wraz z Maryją kontemplujemy oblicze Chrystusa, 
jest „modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości” (Rosarium 
Virginis Mariae, nr 1). Różaniec bowiem „przenosi nas mistycznie, byśmy stanęli 
u boku Maryi, troszczącej się o ludzkie wzrastanie Chrystusa w domu w Nazare
cie. Pozwala Jej to wychowywać nas i kształtować z tą samą pieczołowitością, 
dopóki Chrystus w pełni się w nas nie ukształtuje (por. Ga 4,19). To działanie 
Maryi oparte jest całkowicie na działaniu Chrystusa i zupełnie Mu podporząd
kowane” (tamże, nr 15). Celem różańca „jest ukształtowanie ucznia według Serca 
Chrystusa” (tamże, nr 17). W ten sposób różaniec „pomaga nam wzrastać w tym 
upodabnianiu się aż do osiągnięcia celu, którym jest świętość” (tamże, nr 26).

MISYJNA DROGA

Misja Kościoła jest misją macierzyńską: przyjmować Jezusa i przekazywać 
Go. Kościół uczy się tego macierzyństwa od Maryi, a jednocześnie Maryja jest 
Matką za pośrednictwem Kościoła. Ona „wyprzedza apostolskie świadectwo 
Kościoła, i trwa stale w Jego sercu” (Redemptoris Mater, nr 27). „Maryja swym 
nowym macierzyństwem w Duchu obejmuje każdego i wszystkich przez Koś
ciół. W tym znaczeniu Maryja -  Matka Kościoła jest także jego wzorem” (tam
że, nr 47). Relacja Kościoła misyjnego do Maryi wyraża się w tym, że „Kościół 
uczy się od Maryi swego własnego macierzyństwa” (tamże, nr 43). „Kościół 
rozpoznaje ów macierzyński wymiar swojego powołania, który związany jest 
istotowo z jego sakramentalną naturą [...]. Jak Maryja na służbie tajemnicy 
Wcielenia, tak Kościół pozostaje na służbie tajemnicy «usynowienia» przez 
łaskę” (tamże). Taki był kierunek nauczania Soboru Watykańskiego II, gdyż 
rozważając tajemnicę Maryi i naśladując Jej cnoty, Kościół „dzięki przyjmowa
nemu z wiarą Słowu Bożemu sam także staje się matką: przez przepowiadanie 
bowiem i chrzest rodzi do nowego i nieśmiertelnego życia dzieci poczęte z Du
cha Świętego i zrodzone z Boga” (Lumen gentium, nr 64).

*

Motto „Totus Tuus” przeżywane przez Jana Pawła II, jak wskazuje na to 
jego osobiste świadectwo, staje się syntezą dziękczynienia za macierzyńską
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obecność Matki Najświętszej w całym jego życiu, a w sposób szczególny pod
czas jego pontyfikatu oraz w historycznej wędrówce pielgrzymującego Kościo
ła: „Ileż łask otrzymałem w tych latach od Najświętszej Dziewicy poprzez róża
niec. Magnificat anima mea Dominum! Pragnę wznosić dziękczynienie Panu 
słowami Jego Najświętszej Matki, pod której opiekę złożyłem moją posługę 
Piotrową: Totus Tuus!” (Rosarium Virginis Mariae, nr 2).

Po dokonaniu przeglądu bogatego nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II
o osobie Maryi i Jej misji w odniesieniu do nas, chrześcijan, możemy powie
dzieć, że Matka Najświętsza jest tak blisko Chrystusa, jak blisko człowieka jest 
jego cień: gdzie jest Chrystus, tam jest także Maryja, „korna, a w takiej u anio
łów cenie”13. Jest Ona bowiem cała Chrystusowa, stworzona dla Niego i dla nas 
oraz ze względu na Niego samego. Nie można prawdziwie kochać Matki Bożej 
bez obudzenia w sobie miłości do Chrystusa, która ma fundamentalne znacze
nie. To razem z Maryją i w zjednoczeniu z Nią wypowiadamy końcowe „Totus 
Tuus”, wyrażając tym samym ową podstawową i jedyną zależność wynikającą 
z tego, że jesteśmy stworzeni i ukierunkowani na Stwórcę. Wypowiadamy na
sze „Totus Tuus” Matce Najświętszej i razem z Nią, gdyż to Jej Jezus na 
Kalwarii oddał nas, w osobie Jana, powierzył nas Jej opiece i macierzyńskiej 
miłości, podkreślając w ten sposób, że staliśmy się dziećmi Bożymi przez 
Chrzest święty, który właśnie posiada wymiar maryjny. Głowa bowiem nie 
może się narodzić bez ciała, jak twierdził już w drugim wieku Ignacy Antio
cheński.

Oddanie się Chrystusowi przez ręce Maryi pozwala nam uczestniczyć peł
niej w życiu Ducha. Jest Ona rzeczywiście niepokalaną Oblubienicą Ducha 
Świętego, jak nauczał Leon XIII w encyklice Dmnum illud z 9 marca 1897 
roku. Ta uprzywilejowana pozycja sprawia, że Maryja staje się Tą, która ożywia 
Kościół i kieruje całym jego życiem.

Św. Ludwik Grignion de Montfort podkreślał w swoim Traktacie o praw
dziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, że przez Maryję rozpo
częło się zbawienie świata i przez Maryję musi się ono dopełnić.

Tłum. z języka włoskiego Dariusz Chodyniecki

13 D a n t e  A l i g h i e r i ,  Boska komedia, cz. 3 „Raj”, p. 33, w. 2, tłum. E. Porębowicz, Pań
stwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990, s. 486.



ŚWIĘCI I ŚWIĘTOŚĆ W NAUCZANIU JANA PAWŁA II

Kard. Jose SARAIVA MARTINS

Święci i błogosławieni ogłoszeni przez obecnego Papieża pochodzą Zfiajrozmait- 
szych krajów i z różnych kontynentów. Geografia świętości wciąż rozszerza swój 
obszar. Jest ona coraz mniej śródziemnomorska i europejska, a coraz bardziej 
powszechna. To zaś oznaczat, że kwiat świętości rozkwita wszędzie i że świętość 
nie zna granic: ani geograficznych, ani rasowych, ani kulturowych, ani społecz
nych.

Temat świętości jest niewątpliwie jednym z ważniejszych zagadnień w bo
gatym nauczaniu Jana Pawła II. Afirmacja wartości świętości, zarówno na po
ziomie teologicznym, jak i duszpasterskim, od początku pontyfikatu należała 
do podstawowych elementów Piotrowej posługi Papieża. Często podkreślał on 
z mocą istotowe, wręcz niezbywalne znaczenie świętości w życiu i misji Kościoła 
jako zbawczej wspólnoty.

Usystematyzowaną, zwięźle ujętą i niejako najdojrzalszą myśl obecnego 
Papieża poruszającą tę problematykę, obecną już w wielu wcześniejszych do
kumentach, znajdujemy w Liście apostolskim Novo millennio ineunte, opubli
kowanym na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Ten profetyczny 
i programowy tekst ze względu na bogactwo treści i soborowego ducha ma 
niezwykłe znaczenie dla Kościoła na progu trzeciego tysiąclecia. Papież wyraża 
w nim zdecydowany chrystocentryzm, obecny już w pierwszej encyklice Re
demptor hominis, i w charakterystyczny dla siebie sposób doceniając świętość, 
podejmuje na nowo temat żywej teologii świętych. Odwołuje się przy tym do 
nauczania Soboru Watykańskiego II, szczególnie do Konstytucji dogmatycznej
o Kościele Lumen gentium, w której wiele miejsca zajmuje problematyka świę
tości.

W moich rozważaniach, podążając śladami listu Novo millennio ineunte, 
poruszę kwestię miejsca świętych i świętości w Kościele.

KOŚCIÓŁ JAKO MATKA ŚWIĘTYCH

Wspólnota założona przez Chrystusa jest K o ś c i o ł e m  ś wi ę t y m:  jest to 
jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, jak wyznajemy w Symbolu 
nicejsko-konstantynopolitańskim. To „Kościół świętych”, jak nazywa go 
G. Bernanos. „Ten, kto podchodzi do Kościoła z nieufnością -  mówi sławny 
francuski pisarz -  dostrzega tylko zamknięte drzwi, barierki i okienka, jak
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w koszarach jakiejś duchowej żandarmerii. A przecież nasz Kościół jest Koś
ciołem świętych [...]. Któż nie chciałby mieć na tyle siły, by przeżyć tę wspaniałą 
przygodę? Świętość bowiem rzeczywiście jest przygodą, co więcej, jest ona 
jedyną możliwą przygodą”1.

Świętość wpisana jest w samą naturę Kościoła, który jest ziemskim Ciałem 
zmartwychwstałego Pana. Świętość jest jednym z zasadniczych elementów tego 
Kościoła. Dlatego Kościół, który nie byłby sam w sobie święty, nie byłby 
p r a w d z i w y m  Kościołem Chrystusa: to znaczy nie byłby tym Kościołem, 
który On założył i który po Jego powrocie do Ojca ma przez wieki -  w imię 
Chrystusa oraz w oparciu o Jego autorytet -  kontynuować Jego nieustającą 
zbawczą misję.

Jako mistyczne Ciało Chrystusa, Kościół jest rzeczywiście wezwany do 
tego, by w swoim istnieniu i działaniu (in essendo et in agendo) być odbiciem 
Jego oblicza -  oblicza samego Chrystusa, by być również Jego sakramentem, 
Jego widzialnym, przejrzystym znakiem wśród ludzi. Ludzie bowiem mają pra
wo do tego, aby w obliczu Kościoła móc rozpoznać oblicze Chrystusa. Doma
gają się oni, chociaż być może często nie są tego świadomi, aby Kościół nie 
tylko mówił im o Chrystusie, ale także im Go u k a z y w a ł .  Kościół ukaże im 
Chrystusa w takiej mierze, w jakiej będzie -  w swoim życiu i różnorakiej dzia
łalności -  odbiciem świętości Tego, który jest samą świętością Ojca, objawioną 
w czasie i w historii. Oznacza to, że świętość jest -  jak zostało to wielokrotnie 
powiedziane podczas ostatniego Zgromadzenia Generalnego Synodu Bisku
pów -językiem właściwym Kościołowi. Nie będzie on mógł nigdy się go wyrzec 
bez sprzeniewierzenia się Temu, który jest samą świętością Boga po trzykroć 
świętego . Inaczej bowiem Kościół, popadając w sprzeczność z samym sobą, 
przestałby być oblubienicą Pańską bez „skazy i zmarszczki” (Ef 5, 27)3, prze
stałby być dla ludzi odbiciem tej „światłości narodów”4, którą jest Chrystus.

Kościół jest wezwany do bycia Kościołem „w roboczym fartuchu”, to zna
czy Kościołem działania, pasterskiej służby braciom, ale także, a nawet przede 
wszystkim, wezwany jest do bycia Kościołem świętości, modlitwy, milczenia, 
życia wewnętrznego, kontemplacji oblicza Chrystusa. I taki być powinien, aby 
Go głosić.

Nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy tymi dwoma aspektami czy wymia
rami Kościoła. Potwierdza to sam Papież, mówiąc: „Nie obawiajcie się, że czas 
poświęcony na modlitwę mógłby w jakiś sposób hamować wasz apostolski 
dynamizm i owocną służbę braciom, które charakteryzują wasz codzienny trud.

1 G. B e r n a n o s ,  / predestinati, Gribaudi, Torino 1995, s. 42n. (tłum. fragm. -  D. Ch.).
2 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, nr 39.
3 Por. tamże.
4 Tamże, nr 1.
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Z pewnością jest odwrotnie. Kochać i stawiać w centrum każdego życiowego 
projektu i apostolatu modlitwę to prawdziwa szkoła świętych”5.

Cała działalność Kościoła i jego struktury mają na celu obudzić w wiernych 
świętość. Istnieje on przecież po to, aby jego świętość mogła kształtować czło
wieka i czynić go w ten sposób uczestnikiem świętości samego Boga6. Taki jest 
cel, a zatem absolutny priorytet wszelkich duszpasterskich poczynań Kościoła. 
„Od razu na początku trzeba stwierdzić, że perspektywą, w którą winna być 
wpisana cała działalność duszpasterska, jest perspektywa świętości. [...] W rze
czywistości jednak podporządkowanie programu duszpasterskiego nadrzędnej 
idei świętości to decyzja brzemienna w skutki. [...] Dzisiaj trzeba na nowo 
z przekonaniem zalecać wszystkim dążenie do tej «wysokiej miary» zwyczaj
nego życia chrześcijańskiego. Całe życie kościelnej wspólnoty i chrześcijańskich 
rodzin winno zmierzać w tym kierunku”7.

To, co zostało tu powiedziane, odnosi się również do wszystkich pozosta
łych działań Kościoła. Potwierdzają to inne słowa Ojca Świętego: „Kościół 
został ustanowiony dla człowieka. [...] Pierwszym celem wewnętrznego życia 
Kościoła jest uświęcenie człowieka, uświęcenie, którego chce nieskończona 
Miłość Trójcy Przenajświętszej. Misja, która została mi powierzona i którą 
staram się niestrudzenie rozwijać [...], nie jest niczym innym niż właśnie tym. 
Uświęcać siebie i uświęcać innych. Żyć boskim planem zbawienia i sprawiać, by 
żyli nim inni! Rozumieć i czynić zrozumiałą tajemnicę Kościoła!”8, która w is
tocie jest tajemnicą świętości. Jest ona zatem „rzeczywistością, która lepiej niż 
cokolwiek innego wyraża tajemnicę Kościoła”9.

Od świętości Kościoła zależy s k u t e c z n o ś ć  j e g o  mis j i .  „Właśnie 
świętość Kościoła -  zauważa Ojciec Święty w adhortacji Christifideles laici -  
jest tajemnym źródłem i nieomylną miarą jego apostolskiego zaangażowania” 
(nr 17), świętość jest zarazem „podstawową przesłanką i niezbędnym warun
kiem do tego, aby Kościół mógł realizować swoją zbawczą misję” (tamże). To 
ona czyni wiarygodnym, a co za tym idzie skutecznym, głoszone przez niego 
słowo. Tylko Kościół święty, rozmiłowany w swoim Panu, może oczekiwać, że 
ludzie będą go słuchać. Szczególnie dzisiaj wierzą oni bardziej faktom niż 
słowom.

5 Discorso di Giovanni Paolo II ai religiosi delle Congregazioni dei Rogazionisti e delle Figlie 
del Divin Zelo (6 dicembre 2001), www.vatican.va (tłum. fragm. -  D. Ch.). Zob. też: 
„L’Osservatore Romano” wyd. wł. z 7 XII 2001.

6 Por. Lumen gentium, nr 48.
7 J a n  P a w e ł  II, List apostolski Novo millennio ineunte, nr 30-31.
8 T e n ż e ,  Życie wewnętrzne Kościoła (Przemówienie do Kolegium Kardynalskiego Kurii 

Rzymskiej i pracowników Watykanu, Watykan, 28 VI 1982), „L’Osservatore Romano” wyd. 
poi. 3(1982) nr 6, s. 28.

9 Novo millennio ineunte, nr 7.

http://www.vatican.va
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ŚWIĘCI -  WIDZIALNI ŚWIADKOWIE ŚWIĘTOŚCI KOŚCIOŁA

Obiektywna świętość Kościoła subiektywizuje się, wyraża i objawia w świę
tych, których zrodził on, jak płodna Matka. Za świętych uważamy tutaj oczy
wiście nie tylko tych, którzy zostali wyniesieni na ołtarze, ale również tych, 
którzy -  chociaż nie są beatyfikowani ani kanonizowani -  to jednak naślado
wali z całym radykalizmem Chrystusa i realizowali Jego Ewangelię. Tych, któ
rzy bez wahania i kompromisów uznali Chrystusa za sens swojego istnienia, 
a świętość uczynili p r o g r a m e m  s w o j e g o  życia .  Tych, których Kościół 
z radością wspomina podczas liturgicznej uroczystości Wszystkich Świętych. 
W Liście apostolskim Tertio millennio adveniente Ojciec Święty, odnosząc się 
przede wszystkim do męczenników, mówi o nich jako o „«nieznanych żołnie
rzach  wielkiej sprawy Bożej” (nr 37).

Święci są autentycznymi świadkami, „którzy w każdej epoce historii roz
jaśniali świat odblaskiem Bożego światła, są widzialnymi świadkami tajemni
czej świętości Kościoła. [...] To na nich powinniście patrzeć -  mówi Jan Paweł II
-  aby dobrze poznać Kościół! I nie tylko na świętych kanonizowanych, ale 
także na tych ukrytych, nieznanych świętych, którzy starali się wprowadzić 
Ewangelię w powszedniość swoich codziennych obowiązków. Oni wyrażają 
Kościół w jego najgłębszej prawdzie, a jednocześnie bronią go przed przecięt
nością, reformują od środka, pobudzają go do starania się o to, aby był on 
oblubienicą Chrystusa bez skazy i zmarszczki”10. W tej kluczowej wypowiedzi 
Ojciec Święty wyraźnie podkreśla zasadniczą rolę świętych jako świadków 
i wyrazicieli świętości w życiu Kościoła.

Święci, zauważa Papież, rozjaśniali świat ludzi im współczesnych odblas
kiem Bożego światła, światła Chrystusa, będącego „światłością prawdziwą, 
która oświeca każdego człowieka” (J 1, 9) i wszystkie narody11. W ciągu wie
ków święci byli prawdziwymi światłami dla ludzkości, ukazywali jej nowe drogi 
i wywierali wpływ na powstawanie nowych wzorców kulturowych. Odpowia
dając w adekwatny sposób na wyzwania wobec narodów, przyczyniali się do 
postępu ludzkości i jej historycznego rozwoju. Święci mieli zawsze wielki wpływ 
na kulturę i życie społeczne. Stanowili ważne rozdziały w historii swoich na
rodów. Przypomnijmy dla przykładu postaci św. Benedykta i św. Franciszka 
z Asyżu; świadczą oni, iż prawdziwe jest stwierdzenie filozofa Henriego Berg
sona, że największymi postaciami historii nie są wodzowie i zdobywcy, ale 
święci.

10 „ Guardate a tutti i santi nascosti: salvano la Chiesa dalia mediocrita” (Przemówienie do 
młodzieży, Lucca, 23 IX 1989), w: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, t . 12 (1989), cz. 2, Libreria 
Editrice Vaticana, Cittil del Vaticano 1991, s. 623n. (tłum. fragm. -  D. Ch.).

11 Por. Lumen gentium, nr 1.
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Świętych można nazwać r z e c z n i k a m i  Boga .  Przemawia On do ludzi 
na wiele sposobów, także przez świętych. „Poprzez życie tych ludzi, którzy 
będąc współuczestnikami naszego człowieczeństwa, w sposób jednak doskonal
szy przemieniają się według wzoru Chrystusa (por. 2 Kor 3,18), Bóg ukazuje 
ludziom naocznie swoją obecność i swoje oblicze. W nich do nas sam przema
wia i daje nam znak Królestwa swego”12. Są więc oni „słowami”, które Bóg 
wypowiada na przestrzeni dziejów dla dobra ludzkości. W każdej epoce Duch 
Święty posyła swoich świętych, którzy jako prorocy nowej ludzkości objawiają 
oblicze Boże i wskazują innym drogę prawdy i zbawienia. Mówią nam oni
o Bogu przez świętość swojego życia i swoich uczynków. Ich głos jest głosem 
samego Boga, dlatego ich świadectwo i wstawiennictwo umacniają wiarę i na
dzieję Ludu Bożego.

Jan Paweł II zauważa, że święci są także tymi, którzy bronią Kościół przed 
przeciętnością. Pokus przeciętności i miernoty nigdy nie brakowało i nie bra
kuje ich również dzisiaj. Co więcej, w kontekście rosnącej obojętności religijnej, 
grożącego nam zagubienia wszelkich chrześcijańskich wartości, również na 
płaszczyźnie etycznej, oraz w obliczu inwazji nowych bożków wierzący mogą 
się w swoim życiu skłaniać ku łatwym kompromisom, ku wyborom nie zawsze 
zgodnym z Ewangelią, mogą na różne sposoby oddawać cześć bożkom naszych 
czasów i tak oto prowadzić mierne życie chrześcijańskie. Najbardziej skutecz
nym lekarstwem przeciwko temu zawsze obecnemu niebezpieczeństwu prze
ciętności jest bez wątpienia świadectwo świętych. Ich życie, oparte na żelaznej 
logice Ewangelii, stanowi bowiem prawdziwie naglące zaproszenie do przeży
wania „tej «wysokiej miary» zwyczajnego życia chrześcijańskiego”, o której 
mówi Papież w Novo millennio ineunte (nr 31), do zdecydowanego odwrócenia 
się, za ich przykładem, od kultu rozmaitych pozornych wartości.

Jako prawdziwi świadkowie świętości Kościoła, święci swoim życiem przy
czyniają się do reformowania go od wewnątrz. Aby pozostać wierny swoim 
podstawowym zasadom, Kościół, jako żywy organizm, potrzebuje nieustannej 
reformy, odnowy, oczyszczenia z nadużyć i wpływów, które mogłyby ograni
czać skuteczność jego duszpasterskiej działalności w dzisiejszym świecie. Tak 
rozumiana odnowa była jednym z podstawowych celów Soboru Watykańskie- 
go II.

Święci zawsze odgrywali główne role w tego rodzaju reformie. „Święty, 
który się pojawia -  twierdzi wielki teolog Henri de Lubac, mówiąc o świętości 
jutra -  jest wezwaniem do nawrócenia”13. U podstaw każdej wielkiej odnowy 
chrześcijaństwa zawsze miał miejsce powrót do źródeł, to znaczy do świętości 
Ewangelii, wzbudzanej i ożywianej przez świętych. Przywołajmy przykład Bie

12 Tamże, nr 50.
13 H. de Lubac, Paradosso e mistero della Chiesa, Jaca Book, Milano 1979, s. 233 (tłum. fragm. 

-  D. Ch.).
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daczyny z Asyżu, który z pokorą, ale też z determinacją zapoczątkował wyjąt
kowy, szeroki ruch kościelnej odnowy.

To właśnie chce podkreślić Papież, gdy stwierdza, że święci byli zawsze 
prawdziwymi twórcami ludzkiej historii. „Prawdziwa historia ludzkości -  mówi 
Ojciec Święty -  składa się z historii świętości [...]: święci i błogosławieni jawią 
się nam wszyscy jako «świadkowie», to znaczy osoby, które wyznając Chrys
tusa, Jego osobę i naukę, nadały konkretny kształt i wiarygodny wyraz jednej 
z najistotniejszych cech Kościoła, jaką właśnie jest świętość. Bez nieustannego 
świadectwa sama doktryna religijna i moralna głoszona przez Kościół wysta
wiona byłaby na niebezpieczeństwo uznania jej jedynie za jakąś ludzką ideo
logię. Tymczasem jest ona doktryną życia, to znaczy doktryną dającą się za
stosować i wprowadzić w życie: doktryną «do życia», przykładem pozostawio
nym nam przez Jezusa, który głosi «Ja jestem [...] życiem» ( J 14,6) i stwierdza, 
że przyszedł, aby dać nam to życie i abyśmy mieli je w obfitości (por. J 10, 
10)”14.

Święci, w optyce teologiczno-pastoralnej, jawią się nam nie tylko jako wzor
ce osobowe do rozważania i naśladowania czy też jako pośrednicy przekazu
jący nasze prośby i modlitwy kierowane do Boga przez ich wstawiennictwo. Są 
oni dla nas żywymi świadkami prawdy o obecności Boga wśród ludzi. Przez 
czynną miłość ukierunkowują przyćmiony wzrok wiary ku świetlistej nadziei na 
oglądanie Boga twarzą w twarz. Są oni wezwaniem, prośbą Boga do świata, aby 
świat się nawrócił i uwierzył. Święci są apologią chrześcijaństwa.

Gdybyśmy chcieli odnieść tę myśl do współczesności, wystarczyłoby wska
zać na postać Matki Teresy z Kalkuty, na jej dzieło oraz na wyraźną i znaczącą 
prorocką rolę, jaką odegrała ona w stosunku do naszych czasów. Czasy te 
bowiem charakteryzuje nadzwyczajny postęp, ale także konsumpcjonizm, któ
ry wprawdzie oznacza zaspokojenie wielu potrzeb, jednocześnie jednak powo
duje poczucie pustki i rozpaczy u tych, którzy nie znajdują wartości nadających 
sens życiu.

ŚWIĘTOŚĆ JEST NAGLĄCYM OBOWIĄZKIEM WSZYSTKICH

Świętość nie jest luksusem dostępnym nielicznym, nie jest przywilejem dla 
wybranych, ale celem, jaki po trzykroć święty Bóg, „źródło wszelkiej świętoś
ci”15, proponuje człowiekowi stworzonemu na swój obraz i podobieństwo. Pro
pozycja ta, ściśle związana z samym aktem stwórczym Boga, staje się przyka-

14 II mondo moderno esige testimoni della perenne verita del Vangelo (Przemówienie podczas 
prezentacji książki Storia dei Santi e della Santita Cristiana, Watykan, 15 I I 1992), w: Insegnamenti 
di Gioyanni Paolo //, 1.15 (1992), cz. 1, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 1994, s. 304n. 
(tłum. fragm. -  D. Ch.).

Mszał rzymski, Druga modlitwa eucharystyczna.
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zaniem: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz” (Kpł 19, 2). 
Tak oto świętość, przymiot Boga, staje się powołaniem każdego człowieka.

Bóg stworzył człowieka, aby ten osiągnął swoją pełnię nie w sposób bierny, 
ale poprzez uczestnictwo w Boskim dziele. Jej osiągnięcie jest zatem ostatecz
nym celem i zasadą jednoczącą całą ludzką egzystencję. Św. Augustyn wyraża 
tę myśl w sposób bardzo stanowczy: „Stworzyłeś nas bowiem jako skierowa
nych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie”16. 
Słowa te są wspaniałym streszczeniem nadprzyrodzonej antropologii.

Dążenie do najwyższego dobra, które angażuje istnienie i działanie czło
wieka, „wyraża się w życiu chrześcijanina jako p r a g n i e n i e  ś w i ę t o ś c i  
w znaczeniu synostwa Bożego, które tutaj na ziemi urzeczywistnia się w pójściu 
za Chrystusem i w naśladowaniu Go”17. W świetle prawdy tej zrozumiała staje 
się głębia owego fragmentu Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie 
współczesnym Gaudium et spes, w którym powiedziane zostało, że tylko 
„Chrystus [...] objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi” (nr 22).

W kontekście tym zrozumiałe stają się też słowa z Listu św. Pawła do 
Efezjan: „W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli 
święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie 
jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej 
woli” (1,4-5).

Jeśli jednak wszyscy ludzie są wezwani do świętości, to dla chrześcijan jest 
ona wymogiem w ścisłym tego słowa znaczeniu. Zachęta Chrystusa skierowana 
została do wszystkich: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec 
wasz niebieski” (Mt 5, 48; por. 12, 30; J 13, 34; 15, 12). Do wszystkich też 
odnoszą się słowa św. Pawła: „Albowiem wolą Bożą jest uświęcenie wasze”
(1 Tes 4, 3; por. Ef 1,4; 5,3; Kol 3,12; Ga 5, 22; Rz 6, 22).

Powołanie do świętości jest więc powołaniem p o w s z e c h n y m .  Nikt nie 
jest z niego wyłączony. „Wszyscy w Kościele, niezależnie od tego, czy należą do 
hierarchii, czy są przedmiotem jej funkcji pasterskiej, powołani są do świętości, 
zgodnie ze słowami Apostoła: «Albowiem wolą Bożą jest uświęcenie wasze» 
[...]. [...] dla wszystkich jasne jest, że wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek stanu 
i zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałości mi
łości”18.

Świętość, o której mówi Sobór i do której wszyscy są wezwani, nie jest 
pojmowana jako ideał czysto teoretyczny, wprawdzie piękny, lecz nieosiągalny. 
Dążenie do niej nie może być czymś abstrakcyjnym, nieokreślonym, ale musi 
stać się prawdziwym programem życia. Papież zachęca nas: „Szukajcie świę-

16 Św. A u g u s t y n ,  Wyznania, 1 ,1, tłum. Z. Kubiak, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 
1982, s. 5.

17 E. Co l o m,  A. R o d r f g u e z  Luno ,  Scelti in Cristo per essere santi Elementi di teologia 
morale, Associazione Apollinare Studi, Roma 1999, s. 66n. (tłum fragm. -  D. Ch.).

1 s Lumen gentium, nr 39-40.
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tości w codziennym życiu” , w dniu powszednim. Nie polega ona z pewnością 
na dokonywaniu nadzwyczajnych czynów, ale na wykonywaniu w nadzwyczaj
ny sposób zwyczajnych, codziennych czynności. „Nie należy mylnie pojmować 
tego ideału doskonałości -  zauważa Ojciec Święty -  jako swego rodzaju wizji 
życia nadzwyczajnego, dostępnego jedynie wybranym «geniuszom» świętości. 
Drogi świętości są wielorakie i dostosowane do każdego powołania”20.

Chrześcijańska świętość nie może być postrzegana jako rodzaj alienacji 
człowieka, należy raczej widzieć w niej jego pełną realizację, zgodną ze stwór
czym zamysłem Boga. Jest ona darem łaski, który udoskonala ludzką naturę. 
Świętość nie prowadzi do unicestwienia człowieczeństwa, lecz stanowi jego 
pełnię. Chrystus jest człowiekiem doskonałym, gdyż On sam jest wcieloną 
świętością.

Obowiązek dążenia do świętości wiąże się nieodłącznie z p o w o ł a n i e m  
c h r z c i e l n y m .  Jest to prawdziwy wymóg, którym kieruje i na który bezpo
średnio wpływa ten sakrament chrześcijańskiej inicjacji.

Jest tak przede wszystkim dlatego, że przez sakrament Chrztu katechu
men otrzymuje dar świętości, „dzięki łasce uświęcającej staje się nowym stwo
rzeniem. Z tego zarodka, dzięki osobistym staraniom i pomocy, której Bóg 
nigdy nie odmawia, ma wyrosnąć wielkie drzewo. [...] To, co otrzymujemy 
w darze, jest zarazem czymś, co winniśmy sami zdobywać. Świętość ontolo- 
giczna przekształca się w ten sposób w świętość moralną, poprzez nieustanne 
urzeczywistnianie w życiu tego «dążenia, które było w Chrystusie Jezusie» 
(por. Flp 2, 5)”§

Świętość jest wymogiem wynikającym z Chrztu, ponieważ jest on prawdzi
wym włączeniem osoby ludzkiej w świętość Boga. Z tego stwierdzenia Papież 
wyciąga niezwykle znaczący wniosek: „Skoro chrzest jest prawdziwym włącze
niem w świętość Boga [...], to sprzeczna z tym byłaby postawa człowieka po
godzonego z własną małością, zadowalającego się minimalistyczną etyką i po
wierzchowną religijnością. Zadać katechumenowi pytanie: «Czy chcesz przyjąć 
chrzest?» znaczy zapytać go zarazem: «Czy chcesz zostać świętym?». Znaczy 
postawić na jego drodze radykalizm Kazania na Górze”22. Dlatego więc po
wołanie chrzcielne jest samo w sobie prawdziwym powołaniem do świętości.

Wszczepiając nas w Chrystusa, Chrzest święty wszczepia nas również 
w Kościół, który sam w sobie jest tajemnicą świętości. Obowiązek dążenia do 
świętości, stwierdza Ojciec Święty, rodzi się „z niezbywalnego wymogu tajem

19 J a n  P a w e ł  II, Nasza epoka domaga się ludzi świętych (Homilia wygłoszona podczas 
Mszy św. dla wiernych diecezji, Maribor, 19 V 1996), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 
17(1996) nr 7-8, s. 14.

20 Novo millennio ineunte, nr 31.
21 J a n  P a w e ł  II, Powołanie do świętości (Przemówienie przed modlitwą Anioł Pański, 

Watykan, 29 III 1987), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 8(1987) nr 3, s. 31.
22 Novo millennio ineunte, nr 31.
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nicy Kościoła. Albowiem Kościół jest wybraną winnicą, dzięki której pędy żyją 
i wzrastają karmione świętą i uświęcającą limfą samego Chrystusa; jest mis
tycznym ciałem, a jego członki mają udział w świętości Głowy, którą jest Chrys
tus; jest umiłowaną Oblubienicą Jezusa, za którą On wydał samego siebie, aby 
ją uświęcić (por. Ef 5, 25-26)”23.

Oto dlaczego świętość nie jest jakimś wyjątkowym zadaniem, nie jest luk
susem czy przywilejem wybranych, dziedzictwem nielicznych, ale naglącym 
obowiązkiem wszystkich ochrzczonych. Zachęta Jezusa „Duc in altum” (Łk 5, 
4; NMI, nr 1): „wypłyń na głębię”, jest wezwaniem do „wysokiej miary życia 
chrześcijańskiego”, to znaczy do świętości, i zwrócona jest do wszystkich i do 
każdego z nich.

ŚWIĘTOŚĆ JEST DZIEŁEM DUCHA ŚWIĘTEGO

Pascal w swoich Myślach zauważa, że „aby zrobić z człowieka świętego, 
trzeba, aby się to stało przez łaskę; kto o tym wątpi, ten nie wie, co jest święty 
i co człowiek”24.

Lapidarne stwierdzenie znanego filozofa jest pod względem teologicznym 
bez zarzutu. Świętość to bowiem dzieło Ducha Świętego. On jest jej prawdzi
wym sprawcą.

Duch Jezusa i Ojca jest duszą (lub czymś w rodzaju duszy) Kościoła, jego 
ontologiczną i dynamiczną zasadą, źródłem całej jego zbawczej działalności.

To Duch Święty po zmartwychwstaniu Jezusa radykalnie przemienił Dwu
nastu, dając im dogłębne zrozumienie tajemnicy Chrystusa, prawdziwego sensu 
Jego słów, czynów oraz całego Jego życia i obdarzając ich -  dotąd tak bojaźli- 
wych -  mocą potrzebną do bycia odważnymi świadkami ukrzyżowanego i zmar
twychwstałego Pana, także wobec prześladowców. Obiecał im to sam Jezus: 
„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi 
świadkami w Jeruzalem [...] i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8; por. Łk 24, 49). 
To Duch Święty zstąpił na Dwunastu i na całą wspólnotę apostolską w dniu 
Pięćdziesiątnicy, umacniając ich wiarę w zmartwychwstałego Pana.

Był to ten sam Duch, który wciąż zamieszkuje w Kościele, będącym Jego 
stałym mieszkaniem. Obecność Ducha jest obecnością żywą i działającą. To On 
ożywia, oświeca i podtrzymuje Kościół, aby podczas swojej ziemskiej piel
grzymki pozostał on doskonale wierny swojemu Panu. Jest to ten Duch, który 
pobudza Kościół do rozważania w sercu Słowa Bożego i do korzystania z jego 
niewyczerpanego bogactwa. Czyniąc to, Duch Święty „rodzi” Kościół. „Dzia
łanie Ducha Świętego -  jak mówi jeden z teologów -  urzeczywistnia się w życiu

23 J a n  P a w e ł  II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, nr 16.
24 B. Pa s c a l ,  Myśli, tłum. T. Żeleński, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1977, s. 288.



Święci i świętość w nauczaniu Jana Pawła II 377

chrześcijańskiej wspólnoty. On nie tylko jest obecny «we wnętrzu» Kościoła, 
ale go stwarza. Kościół jest nie tylko świątynią Ducha, ale przede wszystkim 
jest Jego stworzeniem [...]. Duch nie tylko towarzyszy Kościołowi, ale go kształ
tuje”25.

Duch Święty buduje Kościół, rozdzielając swoje dary i charyzmaty jego 
członkom na pożytek wszystkich, działając w nich przez sakramenty i wzbudza
jąc w nich wciąż rosnącą świadomość misyjną. Jednakże Jego działanie w Koś
ciele uwidacznia się w sposób szczególny w dziele uświęcania jego członków. 
Duch Święty jest bowiem U ś w i ę c i c i e l e m .  To On wzbudza w wierzących 
gorące pragnienie świętości, działając w głębi ich serc, oświecając ich i czyniąc 
ich posłusznymi wezwaniu Bożemu do „wysokiej miary życia chrześcijańskie-

■

go”. On również udziela wierzącym zdolności miłowania bez miary Boga i braci, 
a na tym przede wszystkim polega chrześcijańska świętość. Ów Duch Ojca 
i Syna jest prawdziwie nie tylko Duchem Świętym, ale też Duchem Uświęci
cielem. *

NADZWYCZAJNY ROZKWIT ŚWIĘTOŚCI

Niewątpliwie podczas pontyfikatu Jana Pawła II jesteśmy świadkami nad
zwyczajnego ubogacania Kościoła przez wyniesionych na ołtarze świętych i bło
gosławionych. Przez wszystkie te lata beatyfikował on tysiąc trzysta dwadzieś
cia dziewięć sług Bożych i kanonizował czterystu siedemdziesięciu trzech bło
gosławionych. Ogólna ich liczba wynosi zatem tysiąc osiemset dwie osoby.

Trzeba podkreślić, że święci i błogosławieni ogłoszeni przez obecnego Pa
pieża pochodzą z najrozmaitszych krajów i z różnych kontynentów. Geografia 
świętości wciąż rozszerza swój obszar. Jest ona coraz mniej śródziemnomorska 
i europejska, a coraz bardziej powszechna. To zaś oznacza, że kwiat świętości 
rozkwita wszędzie i że świętość nie zna granic: ani geograficznych, ani raso
wych, ani kulturowych, ani społecznych. Świętość jest wielobarwną mozaiką 
osobowości, która posiada wspólny mianownik: wszyscy ci ludzie poważnie 
potraktowali Ewangelię, żyli nią i świadczyli o niej z pełnym radykalizmem.

Należy też zwrócić uwagę na fakt, że w perspektywie powszechnego po
wołania do świętości Jan Paweł II przywiązuje szczególną wagę do świętości 
ludzi świeckich. Aż pięćset piętnaście osób spośród ogłoszonych przez niego 
świętych i błogosławionych to przedstawiciele laikatu. W Liście apostolskim 
Novo millennio ineunte Papież dziękuje Bogu za to, że pozwolił mu „beatyfi
kować i kanonizować w minionych latach tak wielu chrześcijan, a wśród nich

25 W. Ru ś p i ,  Lo Spirito disantita in Cristo e nella Chiesa, „Communio -  Rivista Internazio- 
nale di Teologia e Cultura” 2002, nr 186, s. 23n. (tłum. fragm. -  D. Ch.).
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licznych wiernych świeckich, którzy uświęcili się w najzwyklejszych okolicznoś
ciach życia” (nr 31).

W kręgu świętości laikatu Ojciec Święty szczególnie podkreśla znaczenie 
świętości małżeńskiej: „Należy popierać uznanie heroiczności cnót zwłaszcza 
świątobliwych wiernych świeckich, którzy realizowali swe powołanie chrześci
jańskie w małżeństwie. Żywiąc przeświadczenie, że w rzeczywistości nie brak 
owoców świętości również w tym stanie, czujemy potrzebę znalezienia odpo
wiednich sposobów, ażeby świętość ta była przez Kościół stwierdzana i stawiana 
za wzór dla innych chrześcijańskich małżonków”26. Jakby na poparcie tych 
słów 29 października 2001 roku Papież beatyfikował rzymskich małżonków 
Luigiego i Marię Quattrocchi. Jest to pierwsza w historii Kościoła para mał
żeńska wyniesiona na ołtarze.

Są tacy, którzy wobec tak znacznej liczby świętych i błogosławionych uzna
ją, że jest ich zbyt wielu. Papież nie ignoruje tego rodzaju opinii. Zauważa on: 
„Podnoszą się czasem głosy, że za wiele jest dzisiaj beatyfikacji”27. Odpowia
dając tym, którzy tak uważają, Papież przytacza trzy racje wzrostu liczby bea
tyfikacji i kanonizacji. Nade wszystko wzrost ten „odpowiada [...] życzeniu 
samego Soboru, a poza tym odpowiada rzeczywistości, która dzięki łasce Bożej 
jest taka, jaka jest. Ewangelia tak bardzo rozeszła się po świecie i jej orędzie tak 
mocno się zakorzeniło, że właśnie ta wielka liczba beatyfikacji po prostu odz
wierciedla żywo działanie Ducha Świętego oraz płynącą z niego żywotność 
Kościoła w dziedzinie dla niego najistotniejszej, w dziedzinie świętości. Przecież 
Sobór szczególnie uwydatnił powszechne powołanie do świętości”28.

Ponadto rosnąca w ostatnich latach liczba kanonizacji i beatyfikacji świad
czy o „żywotności Kościołów lokalnych, których jest dziś na świecie o wiele 
więcej, aniżeli w pierwszych wiekach i pierwszym tysiącleciu”29.

I wreszcie nie można zapominać o e k u m e n i c z n y m  z n a c z e n i u  świę
tości. Ekumenizm jest bez wątpienia jednym z największych wyzwań, wobec 
których staje Kościół trzeciego tysiąclecia. Dzisiaj dążenie do pełnej jedności 
chrześcijan związane jest nierozerwalnie ze świętością. Jest ona bowiem glebą, 
na której jedność ta się rodzi, rośnie i dojrzewa. Tylko ś w i ę t y  Kościół będzie 
naprawdę j e d e n .  Papież potwierdza ekumeniczne znaczenie świętości, gdy 
przyznaje, że „chyba najbardziej przekonujący jest ten ekumenizm świętych, 
męczenników. Communio sanctorum mówi głośniej aniżeli podziały”30. Świę

26 J a n  P a w e ł  II, List apostolski Tertio millennio adveniente, nr 37.
27 T e n ż e ,  Wobec Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 (Przemówienie na rozpoczęcie Nadzwy

czajnego Konsystorza Kardynałów, Watykan, 13 VI 1994), „LłOsservatore Romano” wyd. poi. 
15(1994) nr 9-10, s. 8.

28 Tamże.
29 Tertio millennio advenientey nr 37.
30 Tamże.
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tość ma zatem wymiar głęboko ekumeniczny, dlatego dąży się do niej i prze
żywa się ją w perspektywie jedności Kościoła.

Święci, odzwierciedlając na swoich obliczach oblicze Chrystusa ukrzyżowa
nego i zmartwychwstałego, z całym radykalizmem żyjąc Ewangelią miłości 
i pojednania, dają wszystkim braciom, wszystkim ludziom, mocne i przekonu
jące świadectwo komunii. Święci są zatem pierwszymi i najbardziej skuteczny
mi twórcami owej upragnionej i pełnej jedności chrześcijan, o którą Jezus 
modlił się w Wieczerniku.

i

*

Świętość nie jest teoretycznym ideałem, ale drogą do przejścia w wiernym 
podążaniu za Chrystusem -  jest ona szczególnie naglącą potrzebą naszych
czasów31.

Kościół i świat zatem bardzo potrzebują świętych. Dzisiaj jednak -  stwier
dza Simone Weil -  „nie wystarczy być świętym: potrzebna jest świętość, której 
domaga się chwila obecna, świętość nowa, także nie mająca precedensu [...]. 
Świat potrzebuje świętych, którzy posiadają ów geniusz, jak miasto, w którym 
panuje dżuma, potrzebuje lekarzy”32.

Konkretnie rzecz ujmując, współczesny człowiek potrzebuje „świętych 
zdolnych do przekładania na teraźniejszość Kościoła i świata życia i słów Chrys
tusa, «świętego Boga» (Mk 1, 24); potrzebuje świętych, których oblicza staną 
się epifanią jednego z wielu promieni światła i łaski, jakimi są błogosławieństwa 
tryskające z oblicza obecnego, bo zmartwychwstałego Chrystusa; świętych, 
w których słodko, a jednocześnie wytrwale tchnie i «przemawia» Duch Święty; 
świętych, w których ludzie będą mogli dostrzec skarb łaski, jakim jest Chrys
tus”33; człowiek potrzebuje świętych, którzy będą wiarygodnymi świadkami 
Chrystusa i Jego Ewangelii, gdyż -  jak mówi Paweł VI w Adhortacji apostol
skiej Ewangelii nuntiandi -  „człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, 
aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami”34.

W kontekście tym szczególnego znaczenia nabierają słowa błogosławione
go kardynała I. Schustera, arcybiskupa Mediolanu: „Ludzi nie przekonują już 
nasze kazania, ale w obliczu świętości wierzą, zginają kolana i nadal się modlą. 
Gdy pojawia się święty, obojętnie czy żywy, czy też umarły, wszyscy się zbie
gają. Tak było z księdzem Orione, z księdzem Calabrią. Diabeł nie obawia się

31 Por. II mondo moderno esige testimoni, s. 304n. (tłum. fragm. -  D. Ch.).
32 S. W e i 1, Attesa di Dio, Rusconi, Milano 1984, s. 69n. (tłum. fragm. -  D. Ch.).
33 A. C a z z a g o, Santi e santita nel magistero di Giovanni Paolo II, „Communio -  Rivista 

Intemazionale di Teologia e Cultura” 2002, nr 186, s. 38n. (tłum. fragm. -  D. Ch.).
34 P a w e ł  VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, w: W kręgu Dobrej Nowiny, red. 

ks. J. Szlaga, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1984, s. 36.
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naszych sportowych boisk, naszych kin; on się boi naszej świętości. Błogosławię 
was. Bądźcie święci”35.

Chciałbym zakończyć niniejszą refleksję słowami zaproszenia, które obec
ny Papież skierował do młodych w swoim orędziu z okazji XV Światowego 
Dnia Młodzieży: „Młodzi wszystkich kontynentów, nie lękajcie się być święty
mi nowego tysiąclecia”36. Zaproszenie to dotyczy tych, którzy mają młode 
serca, niezależnie od wieku metrykalnego, a zatem odnosi się do nas wszyst
kich, odnowionych w Chrzcie świętym przez odwieczną młodość Ducha Świę
tego.

Tłum. z języka włoskiego Dariusz Chodyniecki

35 Cyt. za: B. C i 11 e r i o, /  miei sette cardinali, Centro Ambrosiano ITL, Milano 2002, s. 61 
(tłum. fragm. -  D. Ch.).

36 J a n  P a w e ł  II, „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (Orędzie na XV Świa
towy Dzień Młodzieży 2000 r.), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 20(1999) nr 9-10, s. 18.
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Yittorio MESSORI

PAPIEŻ PRZYBYŁY Z DALEKA

Jan Paweł II przyjmuje punkt widzenia Soboru Watykańskiego II, w którym 
aktywnie uczestniczył i wierność któremu zawsze go inspirowała, a jednocześnie 
umacnia energicznie filary wiary, zagrożonej przez odstępstwa teologii i egzegezy 
posoborowej. To właśnie dzięki tym podstawom wiary i Tradycji, odnalezionym, 
umocnionym i ukazanym na nowo, może realizować swój apostolat dialogu do 
końca z każdym.

Niech wolno mi będzie zacząć od zabawnego osobistego wspomnienia. Gdy 
zastanawiałem się nad powierzonym mi tematem -  „Papież przybyły z daleka”
-  przypomniało mi się jesienne popołudnie 1978 roku, kiedy to ogłoszono 
wybór na Stolicę Piotrową człowieka, który przybrał imię Jana Pawła II.

Byłem wówczas w biurze mojego ówczesnego wydawcy. Dowiedziawszy 
się, że nad Bazyliką św. Piotra pojawił się biały dym, włączyliśmy telewizor. 
Trwała bezpośrednia transmisja. Kardynał Angelo Felici z balkonu fasady 
Bazyliki św. Piotra podał nazwisko nowego Papieża, wymawiając je -  jak uwa
żano -  poprawnie: Karol kardynał Wojtyła. W krótkiej chwili ciszy, która 
wówczas nastąpiła, można było wyraźnie usłyszeć okrzyk jednego z współpra
cowników sprawozdawcy. Zdezorientowany egzotycznym brzmieniem nazwi
ska i oczywiście pod wrażeniem dźwięku „ł”, człowiek ten krzyknął podekscy
towany: „To Afrykanin!”. Nagranie transmisji może to potwierdzić.

Karol Wojtyła nie okazał się jednak pierwszym papieżem o kolorze skóry 
innym niż biały. I nie jest on Afrykaninem. Mimo to faktem pozostaje, że 
z geograficznego punktu widzenia Jan Paweł II pochodzi z daleka. Jednocześ
nie jednak jest nam bardzo bliski -  tak jak bliski jest wszystkim dzieciom 
Kościoła rozproszonym po całym świecie. Pragnę powiedzieć, że w osobie Pa
pieża w niezwykły sposób żyje tajemnica katolickości Kościoła, który zacho
wuje jako cenne bogactwo różnice kulturowe i etniczne, a jednocześnie prze
mienia wszystkich w „rzymian”. U Karola Wojtyły jako człowieka wyraźnie 
widoczne są znamiona słowiańskiej kultury i temperamentu. Jednocześnie jed
nak u Papieża w sposób zdecydowany obecne są również oznaki rzymskości, 
łacińskości, która została przez niego przyjęta nie jako coś narzuconego czy 
nałożonego z zewnątrz, lecz jako swego rodzaju druga natura, która nie zni
welowała pierwszej.

Przyglądając się spełnionym chrześcijanom, modelowym świadkom katoli
cyzmu, jakimi są pochodzący ze wszystkich narodów błogosławieni i święci, 
których Kościół umieścił w swoim kanonie, uzyskujemy potwierdzenie pewnej
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reguły, bardziej tajemniczej niż zaskakującej. Żaden z tych mężczyzn ani żadna 
z tych kobiet nie stłumili swojej natury, nie wyrzekli się swej kultury ani korzeni 
narodowych czy etnicznych. Byli sobą do głębi. A jednak wszyscy oni byli też 
głęboko „rzymscy”. Różnili się od siebie nie tylko temperamentem, lecz także 
pochodzeniem. A jednak uczestniczyli w tym, co było najlepsze w starożytnym 
Rzymie i co opatrznościowo odziedziczył Kościół katolicki: pluribus gentibus 
fecisti unam, ze wszystkich ludów świata uczynił jeden.

Tę jedność w wielości Wojtyła wyrażał już jako kapłan, a następnie jako 
biskup i kardynał. Jest to wyraźnie widoczne w jego pismach powstałych przed 
pontyfikatem. O podejściu tym świadczy swoboda i naturalność, z jaką młody 
biskup nie tylko uczestniczył w sesjach Soboru Watykańskiego II, lecz także 
wzbogacał je swoją pracą. Tak bardzo był Polakiem i jednocześnie tak bardzo 
pasterzem Kościoła powszechnego, bratem wśród braci różnego pochodzenia. 
Gdy został następcą św. Piotra, nadał tej funkcji swój bardzo osobisty styl, nie 
naruszając jednak ciągłości doktryny i rządów Stolicy Świętej. Potrafił stać się 
Biskupem Rzymu w taki sposób, że Miasto nawet na początku nie odczuwało, 
że przybył z daleka.

Powszechnie wiadomo, że przez ponad cztery i pół wieku, od czasów Ho
lendra Adriana VI, papiestwo stanowiło monopol Włochów. Wśród powodów 
tej przewagi była również motywacja polityczna: zarówno przed, jak i po zjed
noczeniu Włochy nie stanowiły budzącej strach potęgi i ich syn wyniesiony na 
tron św. Piotra nie mógł wywoływać ani zazdrości, ani niepokoju wśród króle
stw i republik o różnych możliwościach i ambicjach. Krótko mówiąc, właśnie 
słabość Włoch stanowiła o ich sile na konklawe. Na wybory dokonywane przez 
kardynałów w Kaplicy Sykstyńskiej wpływały jednak oczywiście również inne 
racje. Panowało obiegowe przekonanie, że włoski temperament i kultura są 
predyspozycją do swego rodzaju charyzmatu papieskiego. Przekonanie to opie
rało się na intuicji, która, przyznaję, wydaje mi się nie tylko uzasadniona, lecz 
także oświecająca. Jak już kilkakrotnie pisałem, jestem przekonany, że pod
stawowym prawem katolicyzmu, które powinno inspirować jego życie i myśl, 
jest zasada, którą możemy nazwać „et-et”, „i jedno, i drugie”. I odwrotnie, 
prawo tego, co nie jest katolickie, co jest heretyckie, można określić jako 
dynamikę „aut-aut”, „albo jedno, albo drugie”.

Wiemy, że etymologia często wiele wyjaśnia. Słowo „heretycki” pochodzi 
od greckiego terminu oznaczającego „tego, który wybiera”, a zatem kogoś, kto 
postępuje według zasady „aut-aut”. Pomyślmy o protestantyzmie, który opiera 
się w całości na antytezach: albo Pismo, albo Tradycja; albo Chrystus, albo 
papież; albo wiara, albo rozum; albo wiara, albo uczynki; albo Jezus, albo 
Maryja i święci. Albo jedno, albo drugie. Synteza zostaje odrzucona, panuje 
wyłączność -  solus Christus, sola fides, sola Scriptura.

Odwołajmy się jeszcze raz do etymologii: katholikos to ktoś, kto stara się 
być uniwersalny; co więcej, filologowie zwracają uwagę, że dokładna etymolo
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gia tego terminu sięga to kata holon, czyli dosłownie „zgodnie z całością”. 
Podczas jednego z naszych spotkań Jean Guitton, filozof, wypowiedział zdanie, 
które dobrze zapamiętałem: „Jestem katolikiem, ponieważ nie chcę z niczego 
rezygnować”. Być katolikiem znaczy bowiem wprowadzać w życie paradoks 
jedności przeciwieństw: et-et, jedno i drugie, compositio oppositorum -  mówiąc 
po łacinie, l’union de deux contraires -  we francuszczyźnie Pascala, który kładł 
wielki nacisk na tę sprawę, jako pewną metodę zachowania ortodoksji.

Aby lepiej to wyjaśnić, podam przykłady -  kilka z nieskończenie wielu 
możliwych. W ujęciu katolickim (a obiektywnie rzecz biorąc, wyłącznie w ujęciu 
katolickim) Bóg jest jeden w Trójcy, Jezus jest człowiekiem i Bogiem, Kościół 
jest tajemnicą i instytucją, jest widzialny i niewidzialny, istnieje papież i biskupi, 
duchowieństwo i świeccy, Stary i Nowy Testament, który jest owocem zarówno 
Bożego natchnienia jak i ludzkiej redakcji, Maryja jest dziewicą i matką, mamy 
Pismo i Tradycję, duszę i ciało, ducha i materię, wiarę i uczynki, rozum i Ob
jawienie, filozofię i teologię, Jerozolimę i Ateny, grzech i Odkupienie, śmierć 
i Zmartwychwstanie, piekło i raj, strażników prawa i proroków, utopię i rea
lizm, pokutę i świętowanie, kontemplację i działanie, dziewictwo i małżeństwo, 
wiarę jako pewność i jednocześnie jako „zakład”, sprawiedliwość i miłosierdzie.

Długo można by wymieniać compositiones oppositorum. Pozwolę sobie 
w tym miejscu na wyznanie: od lat zbieram materiał do książki, w której chcę 
wykazać, iż nie ma takiego aspektu autentycznie katolickiego sposobu myśle
nia, który nie byłby oparty na czynnikach pozornie sprzecznych -  czynniki te 
muszą współistnieć i tworzyć syntezę, często trudną, lecz niezbędną. Powie
działbym nawet żartobliwie, że katolicki sposób wierzenia, myślenia i życia 
to oksymoron, który -  jak czytamy w słowniku -  polega na połączeniu dwóch 
pozornie sprzecznych terminów w jednym wyrażeniu. Nie przypadkiem więc 
znakiem stanowiącym syntezę naszej wiary jest krzyż: czyli „et-et”, „jedno 
i drugie”. Jedność belki pionowej i poziomej.

Wszyscy ojcowie, którzy w ciągu czterystu pięćdziesięciu lat uczestniczyli 
w konklawe, zdawali sobie sprawę z tej swoistej, katolickiej „fundamentalnej 
zasady” i byli przekonani, że tylko włoski temperament z jego elastycznością, 
że tylko długa tradycja, którą stworzyli synowie Półwyspu, kierując Kościołem 
powszechnym, mogą zagwarantować realizację owej syntezy przeciwieństw, 
trudnej jedności tego, co sprzeczne. Nie polega to na sztuce kompromisu, lecz 
na odzwierciedleniu całej prawdy, nie na odrzucaniu, lecz przyjmowaniu 
wszystkiego, co zasługuje na zbawienie.

Pamiętam, że sam widziałem, jak niektórzy z rezerwą przyjmowali wieść
o wyborze Papieża, który nie tylko nie jest Włochem, lecz także wywodzi się 
z Kościoła żarliwego, odważnego, znanego, a jednak peryferyjnego, jakim jest 
Kościół polski. Nikt oczywiście nie wątpił w przymioty kardynała Wojtyły ani 
w jego dobrą wolę, lecz obawiano się, że jego tradycja i słowiański tempera
ment nie ułatwią mu utrzymania równowagi „et-et”, a wręcz ją uniemożliwią.
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Wszyscy wiemy, że tak się nie stało. Ćwierć wieku pontyfikatu dowodzi 
tego jednoznacznie. W dniu jutrzejszym analizę nauczania Jana Pawła II w jego 
czternastu encyklikach przedstawi kardynał Joseph Ratzinger, z którym łączy 
mnie, napełniając jednocześnie wdzięcznością i dumą, doświadczenie pracy nad 
wspólną książką, w której poruszaliśmy także i te tematy. Jestem pewien, że 
wystąpienie kardynała Ratzingera pokaże jasno, jak w nauczaniu tym wyrażają 
się rzymska, a więc katolicka, równowaga i uniwersalizm, którym w osobie 
Papieża odpowiada współistnienie charakterystycznej dla jego narodu, godnej 
podziwu pasji z jasnym rozeznaniem, w którym tysiące aspektów wiary składają 
się na syntezę, niepomijającą żadnego z nich i ogarniającą je wszystkie. Spośród 
czternastu encyklik Jana Pawła II jedna jest mi szczególnie bliska z racji mojego 
zawodu. Będąc pisarzem, staram się „zdać sprawę z powodów mojej nadziei”. 
Tekstem, który porusza mnie w sposób szczególny, jest Fides et ratio: wiara 
i rozum -  katolickie „et-et” -  potwierdzone bez wahania już w samym tytule 
jednego z podstawowych dokumentów papieskiej myśli.

Sądzę, że to właśnie „et-et” może wyjaśnić strategię jednego z najdłuższych 
pontyfikatów w historii Kościoła. Owo „et-et” jest bowiem bardzo syntetycznie 
wyrażoną, strategiczną zasadą obecnego pontyfikatu. Z jednej strony wyraża 
się ono w maksymalnym otwarciu na drugiego, na każdego drugiego, dialog, 
niekiedy ogromnie śmiały, z innymi religiami, ze światem laickim, nie wyłącza
jąc agnostyków i ateistów. Niezrozumienie zasady, którą kieruje się Jan Pa
weł II, często było i jest powodem poważnych nieporozumień. Dlatego też 
otwarcie to wywoływało niepokój, czy wręcz przerażenie u niektórych osób 
we wspólnocie Kościoła oraz wątpliwości, czy postawa Papieża nie jest zbyt 
radykalna. Myślę tu o niektórych reakcjach na odwiedziny Papieża w mecze
tach, w synagogach, w świątyniach buddyjskich, o reakcjach na liturgię pokut
ną, w której prosił Boga o przebaczenie błędów i win ludzi Kościoła, czy też na 
spotkania z rządzącymi, wśród których byli prześladowcy wierzących.

Niepokój o nadmierne otwarcie mógłby być uzasadniony, gdybyśmy zapo
mnieli o drugim, równie wytrwale realizowanym elemencie strategii Wojtyły. 
Chodzi o ponowne odkrywanie i ukazywanie, wytrwale i systematycznie, bez 
„jeśli” i „ale”, wszystkich aspektów wiary, tradycji i pobożności katolickiej. 
Pontyfikat Jana Pawła II skierowany jest do wszystkich, lecz jego wyrazem jest 
także ogłoszenie katechizmu, który punkt po punkcie potwierdza, bez ustępstw 
i wahań, obowiązujący od początku -  powiedzmy po niemiecku -  katholische 
Weltanschauung1. Jest to pontyfikat prośby o przebaczenie i przebaczenia dla 
wszystkich, lecz także pontyfikat, podczas którego Papież nie zawahał się wy
nieść na ołtarze Piusa IX, Marca d’Aviano czy męczenników hiszpańskiej woj
ny domowej.

1 Światopogląd katolicki (przyp. tłum.).
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Jan Paweł II przyjmuje punkt widzenia Soboru Watykańskiego II, w którym 
aktywnie uczestniczył i wierność któremu zawsze go inspirowała, a jednocześnie 
umacnia energicznie filary wiary, zagrożonej przez odstępstwa teologii i egze- 
gezy posoborowej. To właśnie dzięki tym podstawom wiary i Tradycji, odna
lezionym, umocnionym i ukazanym na nowo, może realizować swój apostolat 
dialogu do końca z każdym.

Ponieważ, jak sądzę, nie rozumiano tej strategii, niektórzy dopatrywali się 
w obecnym pontyfikacie konserwatyzmu, podczas gdy inni -  przeciwnie -  
uznali, że jest on postępowy, czy nawet modernistyczny. Podejrzenia te i zarzu
ty, tak z prawej, jak i z lewej, w paradoksalny sposób krzyżowały się i zderzały, 
aż wreszcie wzajemnie się zniosły. Obecnego pontyfikatu nie da się zaszuflad
kować ani sprowadzić do schematu. Jest tak właśnie dlatego, że jego głównym 
bohaterem jest Papież-Polak, który potrafił nie tylko zrozumieć tę rzymską 
zasadę nazwaną „et-et”: miłosierdzie i surowość, dialog i dogmat, nowoczes
ność i tradycję, ekumenizm i tożsamość, ale również w pełni żyć tą zasadą.

Oczywiście Papież ten przybył z daleka, lecz jednocześnie jest bliski, bardzo 
bliski -  instynktownie, powiedziałbym, z charyzmatu -  dwutysiącletniemu ser
cu tego Kościoła, „w onym Rzymie, / Gdzie to sam Chrystus był pierwszym 
z rycerzy”, jak mówił Poeta2.

Tłum. z języka włoskiego Patrycja Mikulska

2 D a n t e  A l i g h i e r i ,  Boska komedia, Czyściec, XXXII, 102, tłum. E. Porębowicz, Pań
stwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975, s. 323.
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PIELGRZYM NA DROGACH ŚWIATA 
O duszpasterstwie bez granic

Wychodząc poza krąg krajów chrześcijańskichy wizyty papieskie nie mają już na 
celu tylko umacniania i dodawania otuchy tamtejszym wspólnotom wierzących, 
ani tym bardziej wynagradzania im ponoszonych trudów. Podróże te są okazją 
do wzajemnego poznania oraz dialogu z różnymi cywilizacjami i kulturami ziem- 
skiego globu. W ten sposób Kościół coraz skuteczniej odnajduje ślady Ewangelii 
w wędrówce i historii wszystkich ludów.

Zostałem zaproszony, aby razem z wami otworzyć wielki atlas świata. Otwo
rzymy go nie po to, aby śladami Jana Pawła II przemierzyć sto dwadzieścia 
dziewięć odwiedzonych przez niego krajów, ale po to, aby lepiej zrozumieć 
duszpasterskie znaczenie tych podróży. Dlaczego i jak to możliwe, że Papież 
ten, jak żaden inny z papieży, odwiedza jako biskup Rzymu każdy zakątek 
swojej diecezji, a jednocześnie realizuje zadanie powszechnej służby, odbywa
jąc tak wiele podróży, iż w ciągu dwudziestu pięciu lat pontyfikatu spędził 
pięćset siedemdziesiąt dwa dni (czyli rok i siedem miesięcy) poza Włochami?

Nie będziemy zatrzymywać się przy statystykach, ani tym bardziej wymie
niać ustanowionych przez Papieża rekordów, skądinąnd bardzo interesujących. 
Każdego roku Radio Watykańskie publikuje elegancką broszurę, w której 
można znaleźć wszelkie tego typu ciekawostki. Przypomnijmy, że jeśli 
Jan XXIII poprzestał na jednej tylko podróży pociągiem z Watykanu, aby 
w Asyżu i Loreto modlić się w intencji otwarcia Soboru Watykańskiego II, 
a Paweł VI odbył dziewięć podróży zagranicznych, to Jan Paweł II opuszczał 
Włochy dziewięćdziesiąt dziewięć razy podczas stu czterdziestu dwóch wizyt 
(nie licząc ostatniej pielgrzymki na Słowację -  przyp. tłum.). Już podczas dwu
dziestu lat posługi biskupiej w Krakowie Karol Wojtyła często przemierzał 
Europę Zachodnią i odbył -  fakt dość rzadki w czasach sowieckiego reżimu
-  pielgrzymkę do Ziemi Świętej, a także dwie podróże do Ameryki Północnej 
oraz długą morską podróż po krajach Azji i Pacyfiku.

Watykanista Luigi Accattoli w swojej biografii Jana Pawła II zwrócił uwagę 
na nowy kształt i wyjątkowość papieskich podróży, na to, że Papież nie jest 
podróżnikiem przypadkowym, że jest podróżnikiem metodycznym i z powoła
nia. Ojciec Święty, którego tak przynagla misyjny duch, że zostaje Papieżem 
całego ziemskiego globu, ma świadomość, iż jego postawa wywołuje różne 
reakcje. Podczas swojej pierwszej afrykańskiej podróży w maju 1980 roku po
wiedział do licznie zgromadzonych pielgrzymów: „Niektórzy w Europie uwa
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żają, że Papież nie powinien tak podróżować. Powinien siedzieć w Rzymie, tak 
jak dawniej. Nieraz słyszę takie rady, czytam w gazetach. Natomiast ludzie 
tutejsi mówią: -  Bogu dzięki, że tu przyjechałeś, bo tylko jak tu przyjedziesz, 
to wiesz, kim my jesteśmy! A nie możesz być naszym Pasterzem, jeżeli nie 
będziesz nas znał! Jeżeli nie będziesz wiedział, kim jesteśmy, jak żyjemy, jaki 
jest nasz moment dziejowy. I to utwierdza mnie w tym przekonaniu, że przyszła 
pora na to, ażeby biskupi rzymscy, papieże, stali się nie tylko następcami 
św. Piotra, ale także naśladowcami św. Pawła, który -  wiadomo -  spokojnie 
nie usiedział: stale był w drodze”1.

Po roku pontyfikatu, 28 czerwca 1980 roku, dokonując wobec pracowników 
Kurii Rzymskiej pierwszego bilansu swojej posługi, Ojciec Święty powiedział: 
„Podróże te są odwiedzinami poszczególnych Kościołów lokalnych i służą uka
zaniu ich miejsca w uniwersalnym wymiarze Kościoła, podkreśleniu ich specy
ficznego udziału w tej powszechności i jej budowaniu. Jak już stwierdziłem 
kiedy indziej, każda podróż Papieża jest «autentyczną pielgrzymką do żyjącej 
świątyni Ludu Bożego». Dlatego Papież podróżuje, wspierany jak Piotr przez 
modlitwę całego Kościoła (por. Dz 12,5), by głosić Ewangelię, by «utwierdzać 
braci» w wierze, by pocieszać Kościół, by spotykać człowieka. [...] Są to podróże 
miłości, pokoju, powszechnego braterstwa”2. Dwa lata później, 28 czerwca 
1982 roku, z tej samej okazji Papież wyjaśnia „teologiczne korzenie” swoich 
podróży i zauważa, że „są realizacją w skali powszechnej Piotrowego charyz
matu, którego celem jest utwierdzenie i utrwalenie żywotności Kościoła, 
w wierności Słowu [...]”3.

Tego rodzaju tłumaczenie czy obrona znaczenia swoich podróży przez sa
mego Ojca Świętego nie trwały długo, gdyż bardzo szybko ich oczywista war
tość duszpasterska ukazała się oczom wszystkich. Pierwsza papieska podróż, do 
Meksyku, w pewnym sensie nadała ton tym, które nastąpiły później. Została 
ona uznana za symboliczną i z tego powodu zasługuje na krótką analizę. Dla
czego zaledwie sto dni po swoim wyborze papież Jan Paweł II udaje się do 
Meksyku? Chce on przewodniczyć w Puebla Trzeciej Konferencji Biskupów 
Ameryki Łacińskiej, podobnie jak uczynił to Paweł VI, który przewodniczył 
drugiej takiej konferencji w Medelhn.

1 J a n  P a w e ł  II, Przywiozłem tu takie obraz Matki Boskiej Częstochowskiej (Przemówienie 
podczas spotkania z Polakami, Kinszasa, 4 V 1980), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 1(1980) nr 
5, s. 16.

T e n ż e ,  Do swoich współpracowników w centralnym zarządzie Kościoła (Przemówienie
o głównych zadaniach i pracach pontyfikatu, Watykan, 28 V I1980), w: tenże, Nauczanie papieskie, 
t. 3 (1980), cz. 1, red. E. Weron SAC, A. Jaroch SAC, Pallottinum, Poznań-Warszawa 1985, s. 837.

3 T e n ż e ,  Życie wewnętrzne Kościoła (Przemówienie do Kolegium Kardynalskiego, Kurii 
Rzymskiej i pracowników Watykanu, Watykan, 28 VI 1982), „L’Osservatore Romano” wyd. 
poi. 3(1982) nr 6, s. 28.
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Ta pierwsza podróż to przede wszystkim osobista decyzja Papieża, decyzja 
będąca wyrazem solidarności z trzecim światem (mógłby przecież rozpocząć od 
wizyty w swojej ojczyźnie, w Polsce), którą podczas swojego pontyfikatu będzie 
wielokrotnie podkreślał. Program tej podróży do Meksyku zawiera już elemen
ty charakterystyczne dla wszystkich następnych wizyt papieskich, a rozpoczyna 
się krótką wizytą na Santo Domingo, wyspie Krzysztofa Kolumba. Program ten 
stanowi zalążek swoistego rytuału, który będzie każdorazowo przystosowywa
ny do okoliczności, czasu i miejsca pielgrzymki. Już zaledwie po starcie samo
lotu Papież wprowadził zaskakującą nowość, która przy okazji kolejnych piel
grzymek okaże się kluczem do zrozumienia znaczenia danej podróży: Jan Pa
weł II spotkał się z dziennikarzami przy szumie silników samolotu, uprzejmie 
odpowiadając na najbardziej podchwytliwe czy oryginalne pytania dotyczące 
rozpoczętej pielgrzymki. Następnie, po przybyciu na lotnisko w Mexico City, 
znamienne było powitanie jedynie przez uścisk dłoni prezydenta kraju, w któ
rym Kościół znajdował się wówczas jakby poza prawem. Ojciec Święty przy
witany został przez prezydenta Meksyku prostym „Senor”, podczas gdy wzdłuż 
całej drogi prowadzącej do sanktuarium w Gwadelupie niezliczony i rozrado
wany tłum, w pełni duchowej wolności, oklaskiwał go jako swojego Pasterza. 
Jan Paweł II nie ograniczył się do przewodniczenia Konferencji Biskupów 
w Puebla de Los Angeles, stał się Pasterzem każdego regionu ogromnej mek
sykańskiej ziemi, przemierzając ją wzdłuż i wszerz, od Oaxaca po Guadalajarę 
i Monterrey, i spotykając się z przedstawicielami wszystkich warstw społecz
nych oraz religii. Spotykał się z tymi, którzy uprawiają tę ziemię, cierpią na niej, 
którzy walczą o sprawiedliwość i pokój. Chciał być wszędzie -  jak powiedział 
przedstawicielom rdzennej indiańskiej ludności w Oaxaca -  „głosem nie mo
gących mówić -  sumieniem sumień”4. Już w Meksyku zarysowuje się również 
wezwanie młodych, wezwanie do młodych.

W pierwszym roku swojej posługi, po Meksyku, Papież nawiedził Polskę, 
a potem -  podczas jednej podróży -  Irlandię, Stany Zjednoczone i siedzibę 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Odbył też krótką wi
zytę w Turcji. Wszystko to razem, z całym bogactwem różnorodności, stanowi 
swego rodzaju streszczenie jego duszpasterskiej wizji Kościoła bez granic. Na
wet wizyta w Polsce, gdzie wygłosił trzydzieści dziewięć przemówień, nie była 
zwyczajnym sentymentalnym powrotem do źródeł jego ludzkiej i duchowej 
tożsamości. W najwyższym stopniu symboliczna podróż do ojczystej ziemi ściś
le złączyła w sobie pamięć minionych zdarzeń z prorocką wizją przyszłości. Jan 
Paweł II nie tylko przywrócił Polsce należne jej miejsce w historii wolnych 
narodów, a Polakom nadzieję wolności, ale w Gnieźnie, jednej ze stolic ewan

4 T e n ż e ,  Papież pragnie być waszym głosem (Przemówienie wygłoszone podczas spotkania 
z Indianami w Cuilapan, 2 9 1 1979), w: tenże, Nauczanie papieskie, t. 2 (1979), cz. 1, red. E. We- 
ron SAC, A. Jaroch SAC, Pallottinum, Poznań 1990, s. 98.
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gelizacyjnych słowiańskich ludów, przypomniał chrzest wszystkich siostrzanych 
narodów z centralnej i wschodniej Europy. Wołał wówczas: „Przychodzi więc 
wasz rodak, Papież, aby wobec całego Kościoła, Europy i świata mówić o tych 
często zapomnianych narodach i ludach. Przychodzi wołać wołaniem wielkim. 
[...] Przychodzi wszystkie te narody i ludy -  wraz ze swoim własnym -  przy
garnąć do serca Kościoła”5. „Czyż Chrystus tego nie chce, czy Duch Święty 
tego nie rozrządza, ażeby ten Papież-Polak, Papież-Słowianin, właśnie teraz 
odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy, na którą składają się dwie 
wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu”6. „Chyba na to wybrał go Chrystus, 
chyba na to prowadził go Duch Święty, ażeby do wielkiej wspólnoty Kościoła 
wniósł szczególne zrozumienie tych wszystkich słów i języków, które wciąż 
jeszcze brzmią obco, daleko, dla ucha nawykłego do dźwięków romańskich, 
germańskich, anglosaskich, celtyckich”7.

Dzięki tej zaskakującej deklaracji można jeszcze lepiej zrozumieć pełne 
pasji umiłowanie przez Jana Pawła II Europy, umiłowanie ekumenizmu, 
a szczególnie dążenie do dialogu z wyznawcami prawosławia. To dążenie Pa
pieża nadal nie słabnie, a po dwudziestu pięciu latach wciąż pochłania dużą 
część jego energii.

Nie zatrzymam się przy papieskiej podróży do celtyckiej Irlandii -  kraju 
poważnych konfliktów społeczno-politycznych, i do Stanów Zjednoczonych, 
które są żywym ogniskiem wolności, a szczególnie wolności religijnej, a zwrócę 
raczej uwagę na wizytę w siedzibie ONZ. Chcę w ten sposób podkreślić dusz
pasterskie znaczenie, jakie Papież, idąc za przykładem Pawła VI, będzie przy
wiązywać podczas swoich podróży do instytucji międzynarodowych, zarówno 
tych o światowym, jak i regionalnym zasięgu. Jan Paweł II szczególnie chętnie 
odwiedzał miasta -  siedziby światowych czy międzynarodowych organizacji: 
Nowy Jork, Paryż, Genewę, Wiedeń, nie zapominając o Rzymie, gdzie znajduje 
się siedziba FAO (Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia 
i Rolnictwa), oraz Brukselę, Strasburg i Nairobi. W miejscach, gdzie odbywają 
się spotkania przedstawicieli wszystkich państw świata, słowa Papieża zyskują 
szczególny rozgłos, gdyż same w sobie stanowią wyjątkowe wydarzenia. Ojciec 
Święty może w ten sposób -  a jest to dla Papieża rzadka okazja -  niejako wziąć 
na świadków liczne narody i światową opinię publiczną. Jego wyjątkowe prze
mówienia, wnoszące Bożą obecność w samo serce świata, wygłaszane w pros
tym, nie zaś teologicznym języku, są dla nas kluczem do zrozumienia papie
skiego nauczania o człowieku, o całym człowieku, jak go Papież określił w swo
jej pierwszej encyklice Redemptor hominis.

5 T e n ż e ,  Jedność duchowa chrześcijańskiej Europy (Homilia podczas Mszy św. w Katedrze 
Gnieźnieńskiej, 3 VI 1979), w: tenże, Nauczanie papieskie, t. 2, cz. 1, s. 610.

6 Tamże, s. 609.
7 Tamże, s. 608.
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Czwarta, bardzo krótka podróż Papieża do Turcji ukazała kolejny central
ny aspekt jego apostolstwa. Jest nim potrzeba ekumenizmu, którą Jan Paweł II, 
idąc kolejny raz śladem Pawła VI, wyraźnie podkreślił podczas spotkania z pa
triarchą Konstantynopola. Podczas pobytu w Turcji zainicjował dialog z innymi 
religiami, pomimo niesprzyjającego temu klimatu obojętności, a nawet nieuf
ności. W maleńkiej kaplicy Ambasady Włoskiej w Ankarze, mieście Ataturka, 
Papież mówił o relacjach między chrześcijanami a muzułmanami, co stało się 
zapowiedzią spotkań tak wymownych, jak to, które miało miejsce sześć lat 
później w Maroku, gdy przemówił do młodzieży zgromadzonej na stadionie 
w Casablance. Należy też zauważyć, że Jan Paweł II, który już w Stanach 
Zjednoczonych przyjął delegację wspólnoty żydowskiej, przebywając w kraju 
islamskim, nie zawahał się wspomnieć o żydach, którzy są potomkami tego 
samego ojca, Abrahama.

Trudno byłoby mi wyliczyć wszystkie sto dwadzieścia dziewięć krajów, 
które odwiedził Jan Paweł II. Te liczne podróże uczyniły z niego niestrudzo
nego pielgrzyma Bożej i ludzkiej sprawy, pielgrzyma, co często potwierdzał 
swoją postawą -  wyjątkowego. Należałoby jednak wspomnieć również o kra
jach, których granic do tej pory nie udało się Papieżowi przekroczyć, czy to 
dlatego, że nie mógł on dotąd odpowiedzieć na ich zaproszenia, czy też dlatego, 
że granice tych krajów, z różnych powodów, nadal zostają dla niego zamknięte. 
Doświadczenie zdobyte z historii krajów socjalistycznych Europy Wschodniej 
nauczyło go, że trzeba umieć czekać na sprzyjający czas, na czas wyznaczony 
przez Boga, czekać, ale nie biernie. Ile jeszcze wody upłynie w Tybrze i Wołdze, 
zanim dojdzie do tak oczekiwanego braterskiego spotkania Jana Pawła II z pa
triarchą moskiewskim? Z  drugiej strony, nawet astronomiczne soczewki Mat- 
teo Ricciego nie byłyby wystarczające, aby zmierzyć prawdziwy dystans, jaki 
bardziej dzieli niż łączy Pekin i Rzym. Chiny Ludowe nie przestają niepokoić 
serca Jana Pawła II, który od początku swojego pontyfikatu na wszelki możliwy 
sposób stara się wyrazić swoje przyjazne uczucia do chińskiego narodu, stano
wiącego czwartą część ludności ziemi.

Wraz z rosnącą liczbą papieskich podróży ulegają zmianie jego duszpaster
skie priorytety, a dokładniej -  kierują się one coraz bardziej ku krajom, w których 
katolicy stanowią mniejszość, szczególnie w Azji i w regionach muzułmańskich. 
Wychodząc poza krąg krajów chrześcijańskich, wizyty papieskie nie mają już na 
celu tylko umacniania i dodawania otuchy tamtejszym wspólnotom wierzących, 
ani tym bardziej wynagradzania im ponoszonych trudów. Podróże te są okazją 
do wzajemnego poznania oraz dialogu z różnymi cywilizacjami i kulturami ziem
skiego globu. W ten sposób Kościół coraz skuteczniej odnajduje ślady Ewangelii 
w wędrówce i historii wszystkich ludów. Im bardziej zaś kieruje się ku najdalszym 
krańcom świata, w tym większym stopniu powinien się starać ukazywać swoją 
wyjątkowość, oryginalność swojego oblicza. Pielgrzymki Ojca Świętego realizują 
tę powinność i na tym polega nadzwyczajny charyzmat Jana Pawła II.
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Wśród wszystkich podróży Jana Pawła II jest jedna, której wspomnienie 
zachowuje on w swoim sercu jako najdroższe i najbardziej znaczące dla swojej 
posługi. Jest nią pielgrzymka odbyta z okazji Wielkiego Jubileuszu roku 2000 
do miejsc, które nazywa on miejscami związanymi z historią zbawienia. Nie 
dane mu było w Iraku, w Abrahamowym Ur, świętować początków historii 
naszego zbawienia, ale w szczególny sposób wspomniał o nich podczas jubileu
szowych obchodów w Rzymie. Wędrował śladami Mojżesza: udał się zarówno 
na Synaj w Egipcie, jak i na górę Nebo w Jordanii. Potem ruszył śladami 
Chrystusa, przemierzając całą Ziemię Świętą. Dla mnie, śledzącego z uwagą 
wszystkie papieskie podróże, dniem najbardziej znaczącego wystąpienia Jana 
Pawła II na rzecz pokoju był ów dzień w Jerozolimie, gdy -  jak na przewijają
cym się klatka po klatce filmie -  przeszedł on spokojnym, równym krokiem od 
placu Meczetów do Ściany Płaczu, a następnie do Grobu Pańskiego, obejmując 
na tym jednym szlaku miłości żydów, muzułmanów i chrześcijan.

Poza albumami, kasetami wideo czy szeroko rozpowszechnionymi zbiora
mi przemówień i homilii Ojca Świętego, mało jest opracowań na temat oddzia
ływania jego podróży. Wydaje się, że gdy mamy do czynienia z duchowością, 
szczególnym polem działań Kościoła, trudno jest dokonywać jakiegoś bilansu. 
Dotyczy on bowiem ludzkich sumień, a tam łaska i mijający czas wymykają się 
naszym ocenom. Niektórzy biorą pod uwagę tylko oddziaływanie społeczne, 
a nawet polityczne Papieża, przede wszystkim zwracając uwagę na to, że pod 
wpływem potężnego powiewu jego słów i gestów zachwiał się czy został naru
szony totalitarny reżim. Jednakże niezależnie od oczarowania i prawie magicz
nego wpływu, jaki wywiera na rzesze ludzi samo jego pojawienie się, Jan 
Paweł II jest tym, który pewnego dnia, z lekką irytacją w głosie, odpowiedział 
na hałaśliwe okrzyki tłumu tymi słowami: „Wy wołacie: Juan Pablo! Juan 
Pablo! A ja wołam do was: Jezus Chrystus! Jezus Chrystus!”.

Wyobrażenie o nim jako o nowoczesnym papieżu nie jest złudne, ale po
zostaje on przede wszystkim gwarantem Chrystusowej Ewangelii, tym, który 
nigdy w niej nie pomija ani tym bardziej nie pozbawia jej cennego orędzia 
Krzyża. Mawia on, że świat pozbawiony krzyża jest światem pozbawionym 
prawdy. Przykładem wybitnego ducha apostolskiego Ojca Świętego są Świato
we Dni Młodzieży. Tłumy młodych, z którymi się wszędzie spotyka, nie doznają 
zawodu, gdy słuchają wymagającego nauczania Papieża komentującego dla 
nich przypowieść o bogatym młodzieńcu.

Tajemnica Jana Pawła II, ujawniająca się w jego spotkaniach z ludźmi pod 
niebem wszystkich kontynentów, polega na tym, że prowadzi on słuchaczy jak 
najdalej ku prawdzie o nich samych, że traktuje ich nie jako statystów, ale jako 
prawdziwych uczestników wiary. Aby wszystko to było możliwe, on sam musiał 
poddać się długiemu przygotowaniu. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, co dla 
Papieża i dla jego współpracowników oznacza praca przed zagraniczną pod
różą, poczynając od nauki języków, przynajmniej dla celów celebracji liturgii.
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Pewna koreańska zakonnica, która uczyła Jana Pawła II czytać po koreańsku, 
opowiadała, że przez długie tygodnie przychodziła do jego apartamentów, by 
udzielać mu lekcji tego języka.

Niektórzy twierdzą, że podczas swoich podróży Ojciec Święty więcej mówi 
niż słucha, ale nie zauważają jego obfitej korespondencji z każdym Kościołem 
lokalnym, który ma zamiar odwiedzić. Nie zauważa się przede wszystkim jego 
umiejętności słuchania Chrystusa, wsłuchiwania się w to, co -  jak pisze św. Jan 
w Apokalipsie -  „mówi Duch do Kościołów” (Ap 3,22) i co można zrozumieć 
tylko na modlitwie. Pamiętam, że wraz z kardynałem F. Marty, towarzysząc 
Papieżowi podczas jego pierwszej podróży do Francji w roku 1980, wielokrot
nie widzieliśmy w helikopterze, jak Ojciec Święty przesuwał w dłoniach ziarna 
różańca, jakby obojętny na piękno rozciągającego się pod nami krajobrazu.

Jako nowo wybrany Papież, częstochowski pielgrzym, wyznał podczas ho
milii: „Jestem człowiekiem zawierzenia. Nauczyłem się nim być tutaj”8. Wy
powiedział te słowa z przekonaniem, ponieważ jest pewny Tego, któremu za
wierzył.

Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi! -  wołał pierwszego dnia na 
placu Świętego Piotra. Słowa te stały się myślą przewodnią jego pontyfikatu. 
Pielgrzymując po drogach świata, nie głosił niczego innego. W jakim stanie 
ducha powracał do Rzymu ze swoich podróży? Prezesowi Rady Ministrów 
(wówczas był nim Giulio Andreotti), który witał go na rzymskim lotnisku po 
podróży do Meksyku 1 lutego 1979 roku, wyznał z prostotą: „Dzieliłem ich 
radość, cierpienie, nadzieję; nade wszystko modliłem się z nimi, błagając wspól
nego Ojca o nadejście świata bardziej spokojnego, bardziej sprawiedliwego, 
bardziej ludzkiego, dzięki szczerej zgodności z orędziem miłości Jego wcielo
nego Syna”9.

W tej wypowiedzi zawarte jest wszystko: Pielgrzym sprzed dwudziestu pię
ciu lat dziś nadal jest tym samym Pielgrzymem i głosi światu wciąż to samo 
orędzie.

Tłum. z języka włoskiego Dariusz Chodyniecki

8 T e n ż e ,  Macierzyńska obecność Maryi w życiu Kościoła i Ojczyzny (Homilia podczas 
Mszy św. na wałach, Jasna Góra, 4 V I1979), w: tenże, Nauczanie papieskie, t. 2, cz. 1, s. 619.

T e n ż e ,  Przemówienie skierowane do Premiera Rządu Włoskiego (Lotnisko Fumicino, 
1 I I 1979), w: tenże, Nauczanie papieskie, t. 2, cz. 1, s. 130.
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MISJA W ŚWIECIE POWOŁANIEM OSÓB ŚWIECKICH

Chrześcijański laikat nosi na sobie znamię Chrystusa: mówić o członkach ciała 
znaczy mówić o ciele samym, poznawać osoby świeckie znaczy poznawać Chrys
tusa w historii Postawienie akcentu na sprawę powołania świeckich jest pomocne 
wszystkim bez wyjątku w znalezieniu swojego miejsca w Kościele. Pozwala Koś
ciołowi być w świecie i dla świata, wykroczyć poza wewnątrzeklezjalne odniesie
nia i unikać ryzyka wewnętrznego wyniszczenia.

Najlepszym punktem wyjścia do podjęcia powierzonego mi tematu będzie, 
jak sądzę, przyjęcie perspektywy ludzi młodych, czyli spojrzenie na obecny 
pontyfikat przez pryzmat duszpasterstwa młodych, które nie przez przypadek 
stało się jedną z jego głównych dróg. Poprzez swój zadziwiający dialog z mło
dzieżą świata Papież daje nam możliwość zrozumienia, jak -  w konkretnym 
planie, który nosi w swoim sercu -  postrzega on osobę chrześcijanina świeckie
go i jego misję w świecie. Trudno oczywiście prowadzić w tym miejscu szcze
gółowe analizy, ograniczę się do kilku uwag.

Często słyszymy stwierdzenie, iż szczególne przywiązanie Jana Pawła II do 
ludzi młodych stanowi strategiczny węzeł pontyfikatu. Inicjatywę tę jednak 
można określić jako strategiczną nie tylko z powodu jej wpływu na kształto
wanie publicznego wizerunku Kościoła, który nie lęka się przyszłości, ale także 
ze względu na jej profil troski tyleż ustawicznej, co delikatnej o to, aby każdy 
ochrzczony człowiek już od dzieciństwa przyjął dotyczący go Boży plan i aby 
w pełni nań odpowiedział, z przekonaniem, że realizuje najważniejszą rzecz 
w swoim życiu, podejmując wszelkie stojące przed nim wyzwania, zgodnie 
z wachlarzem swoich możliwości i talentów.

Spróbujmy odczytać przesłanie poświęconej osobom świeckim Adhortacji 
apostolskiej Christifideles laici z roku 1988, a także przesłanie poprzedzającego 
ją, na zasadzie wprowadzenia, Listu apostolskiego Dilecti A m id  z 31 marca 
1985 roku (z niewiadomych powodów pomijanego w komentarzach i od pew
nego czasu nieosiągalnego w punktach księgarskich), który Papież zaadresował 
do ludzi młodych z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży1. W tym czasie, 
a mówimy o Wielkanocy roku 1985, pontyfikat Jana Pawła II był u początków 
swojego rozkwitu, wiele miało się jeszcze zdarzyć, ale to właśnie w tym liście

1 Zob. J a n  P a w e ł  II, List apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego 
Roku Młodzieży Dilecti Amici, „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 6(1985) nr 1, s. 5-10 (List ten 
cytowany bywa także pod nazwą Parati semper -  przyp. tłum.).
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znajdujemy zwornik, pozwalający zrozumieć nie tylko nieprzerwany apel kie
rowany przez Karola Wojtyłę do każdej młodej osoby świata, ale także opra
cowywany przez niego projekt dotyczący chrześcijan świeckich.

W otwierającym list fragmencie czytamy: „Wasza młodość nie jest tylko 
Waszą własnością osobistą czy pokoleniową -  należy ona do całokształtu tej 
drogi, jaką przebywa każdy człowiek w swym życiowym itinerarium, a zarazem 
jest jakimś szczególnym dobrem wszystkich. Jest dobrem samego człowieczeń
stwa”2. Znajduje tu wyraz -  in nuce -  ów egzystencjalny personalizm właściwy 
dla myśli Wojtyły. Istota jego przesłania brzmi następująco: wszystko jest wa
sze, młodzi, wszystko, co było przed wami i co jest wam współczesne, oddziałuje 
na wasze serca, a wy jesteście wezwani do tego, aby zaangażować czas waszego 
życia wraz ze wszystkimi jego możliwościami, grając na każdej strunie, którą 
w waszym powołaniu zostaliście obdarowani, wykonując w całości powierzoną 
każdemu część, czyli rozprzestrzeniając postawę, która wzbudza podziw, ale 
także jest w stanie przekroczyć to, co podlega przemijaniu, i stać się drogą do 
wiecznego Królestwa.

W przedstawionej przez Papieża wizji Jezus zwraca się do każdego z nas, 
każdego ogarnia swoim spojrzeniem i woła: „Lazare, veni foras” -  „Łazarzu, 
wyjdź na zewnątrz!” (Łk 11, 43); niepomiernym zyskiem będzie dla nas pełne 
doświadczenie tego wołania. W ten oto sposób powstaje konkretny, historycz
ny i perspektywiczny, a zatem eschatologiczny projekt, który niczym prąd 
przenika egzystencję osoby i pobudza ją do realizacji jedynego i niepowtarzal
nego powołania. Jest to punkt newralgiczny, w którym nasze „ja” otwiera się na 
życie z innymi i dla innych, na różne sposoby rozprzestrzeniając otrzymane 
dary i służąc innym w sposób twórczy, aby móc te dary pomnażać.

Zdaniem Papieża istnieje ogromna skala możliwości, którą można wyko
rzystać w różnych sferach życia bez lęku przed piętrzącymi się trudnościami, 
być może zbyt wyszukanymi profesjami czy zanadto angażującymi nas sytua
cjami, wówczas gdy najbardziej potrzebne są badawcza cierpliwość i twórczy 
wysiłek. Młodość to zatem magiczny czas przygotowywania się do realizacji 
projektu, który rozciąga się na całe życie i włącza każdego z nas w społeczeń
stwo i w historię „nie «od zewnątrz», ale jak najbardziej «od wewnątrz»”3.

Cytowany list Papieża do młodych jest prawdziwym wstępem do adhortacji, 
którą znamy pod tytułem Christifideles laici. Pozostaje on niczym ukryte serce, 
które nadaje poprawny ton jej odczytaniu, tak by przesłanie adhortacji mogło 
zabłysnąć w każdym jej wersecie. Można powiedzieć, że tak ważny i cenny 
dokument, jakim jest Christifideles laici, niemal zmienia swój profil, przyjmuje 
cieplejsze barwy i bardziej ożywione kontury, gdy odczytywany jest w świetle 
sugestii zawartych w Liście apostolskim do młodych Dilecti AmicL

2 Tamże, s. 5.
3 Tamże, s. 8.
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Troska Papieża, nie przypadkiem wypowiedziana już na początku adhorta
cji Christifideles laici, dotyczy „wytyczania konkretnych dróg, które pozwoliły
by przenieść wspaniałą soborową «teorię» laikatu w «praktykę» autentycznego 
życia Kościoła”4. Czy można zatem powiedzieć, że Jan Paweł II, w całej róż
norodności swoich inicjatyw, jest zatroskany o to, aby niezwykła architektura 
soborowa nabrała ducha w prawdziwych i konkretnych historiach świeckich, 
które byłyby zdolne do wyznaczania szlaku i podejmowania wyzwań? Sądzę, że 
tak. Co więcej, uważam, że troska ta może stanowić jedno z istotnych wyjaśnień 
jego apostolskiej odwagi nieprzerwanego zasiewu, który -  pomimo zaawanso
wanego wieku -  Papież prowadzi również i dziś. Troska ta jest podstawą ude
rzającej ufności Jana Pawła II, zwracającego się ku doświadczeniom, które być 
może jeszcze nie zostały poddane weryfikacji, ale już budzą siłę i nadzieję opinii 
publicznej.

W tej postawie Jana Pawła II nic zresztą nie wydaje się niespodziewane lub 
przypadkowe. Papież ten bowiem odebrał szczególne przygotowanie do swojej 
misji. Jego pojmowanie roli laikatu w Kościele ukształtowała również jego 
droga życiowa. Kwestia katolickiego laikatu nie pojawiła się w życiu Papieża 
znikąd, nie była czymś, co nagle odkrył, aby potem zająć się rozwinięciem 
odpowiedniej doktryny, jej dokładnym sformułowaniem i ukończeniem w as
pekcie formalnym. Człowiek ten zawsze bowiem miał wokół siebie osoby 
świeckie. I były to osoby dlań znaczące, czyli takie, które pozostawiają ślad 
i zmieniają życie. Począwszy od jego ojca, człowieka wielkiej wiary i niezwyk
łego charakteru, poprzez rodzinę Kydryńskich, która go przygarnęła, gdy zos
tał sam, jego pełnych zaangażowania i pobożnych współparafian w Wadowi
cach, poprzez towarzyszy pracy w kamieniołomie i w oczyszczalni wody, którzy 
okazywali niespodziewaną wielkość ducha, poprzez osobę Jana Tyranowskie- 
go, krawca związanego ze środowiskiem salezjańskim, który wprowadził go 
w metodę dialogu duchowego, także przez przyjaciół z Teatru Rapsodycznego 
i ich doradców, którzy gorąco go przekonywali, iż jego drogą jest sztuka, po
przez kontakty nawiązane z awangardą w apostolacie świeckim w Rzymie, 
poprzez narzeczonych i małżonków w pierwszej powierzonej mu parafii (w 
Niegowici), poprzez szeregi młodych ludzi w parafii św. Floriana, tworzących 
specyficzne środowisko, które uformowało się w czasie bardzo intensywnego 
okresu pracy księdza Wojtyły w charakterze duszpasterza akademickiego, po
przez kolegów uniwersyteckich z Lublina, redaktorów żywej gazety „Tygodnik 
Powszechny”, aż po intelektualistów w jego ukochanym Krakowie. Liczne 
szczegóły dotyczące drogi życiowej Karola Wojtyły można odnaleźć w biografii 
Papieża zatytułowanej Świadek nadziei5 autorstwa George’a Weigla.

4 T e n ż e ,  Adhortacja apostolska Christifideles laici, nr 2.
5 Tłum. M. Tarnowska i in., Wydawnictwo Znak, Kraków 2000.
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Zawsze są tylko twarze i imiona, nie zaś przypadkowe tłumy. Jedynie 
ksiądz z autentycznym powołaniem mógł nawiązywać tak głębokie relacje 
z osobami świeckimi. Powściągliwy, a nawet w pewnym sensie strzegący swej 
dyskretnej rozmowy z Bogiem, Karol Wojtyła potrafił też oddawać się wypa
dom w góry i na spływy kajakowe. Zawsze w towarzystwie osób świeckich. 
W jego życiu uformowała się owa charakterystyczna metoda „towarzyszenia”, 
opierająca się na żywych i mocnych obustronnych więziach, która pozwalała 
mu spędzać znaczną część prywatnego czasu kapłańskiego właśnie pośród osób 
świeckich.

Osoby, z którymi nawiązywał intensywną przyjaźń duchową i intelektualną, 
postrzegały go jako człowieka pełnego naturalności, nieustannej otwartości, 
legendarnej wręcz zdolności do słuchania. Jana Pawła II zaczęto uważać za 
najmniej klerykalnego Papieża epoki nowożytnej, ludzie zauważyli bowiem, 
że w niezrównany sposób rozumie on laicką mentalność, dowartościowuje jej 
możliwości i dostrzega jej słabe punkty, a także wie, jak można wprowadzać do 
niej Chrystusa.

Pewnego dnia w książce Dar i Tajemnica Papież zauważy: „Widzę jednak 
jasno, że Bóg pozwolił mi wsłuchiwać się w Jego głos również dzięki szczegól
nemu udziałowi wielu innych środowisk i osób”6. Nieco dalej zaś dowiadujemy 
się, że wśród inspirujących go osób byli ludzie świeccy: „Stali się oni dla mnie 
szczególnym darem [...]. W jakiś sposób wskazali mi drogę [...]. Byli wśród nich 
prości robotnicy, ludzie sztuki i kultury, a także wielcy uczeni. Kontakty te 
zaowocowały licznymi przyjaźniami, z których wiele trwa do dnia dzisiejszego. 
Dzięki nim moje duszpasterstwo ulegało pomnożeniu, pokonując bariery i do
cierając do zwykle trudno dostępnych środowisk. Muszę tutaj wyznać, że za
wsze towarzyszyła mi głęboka świadomość naglącej potrzeby apostolstwa 
świeckich w Kościele. Dlatego, kiedy Sobór Watykański II mówił o powołaniu 
i misji ludzi świeckich w Kościele i świecie, przyjmowałem to z wielką radością: 
nauka Soboru stanowiła potwierdzenie tego wszystkiego, co kierowało mną od 
pierwszych lat kapłańskiej posługi”7.1 to jest sedno sprawy.

Stąd też być może lepiej zrozumiemy, dlaczego Papież, otwierając uroczyś
cie 1 października 1987 roku światowy synod poświęcony misji świeckich 
w Kościele przywołał fragment Ewangelii według św. Mateusza, w którym 
Jezus powierza Apostołom władzę związywania i rozwiązywania rzeczy na 
ziemi (por. Mt 18,18). Tekst ten został przywołany przez Papieża w szczegól
nym kontekście. Jan Paweł II powiedział wówczas: „Ufamy, że Duch Święty, 
który jest nam dany w Kościele -  i dla Kościoła -  pomoże nam również «roz

6 J a n  P a w e ł  II, Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich,
Wydawnictwo Św. Stanisława BM, Kraków 1996, s. 21.

7 Tamże, s. 66n.
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wiązać» to, co w tej rozległej dziedzinie życia i posłannictwa laikatu pozostaje 
do «rozwiązania»”8. Tym, co uderza w tej wypowiedzi, jest odwaga, z jaką 
Papież nakłania Kościół do usunięcia „bandaży”, w które wierzący w Chrystusa 
(łac. christifideles) są jeszcze częściowo „zawinięci”, w których -  można nawet 
powiedzieć -  są oni uwięzieni. Uwolnijcie świeckich, pozwólcie im zaistnieć na 
ich własnym gruncie, pozwólcie im iść naprzód. Uznajcie ich istotne zadanie 
pielęgnowania winnicy -  tak mówi Papież.

Uderzające jest także i to, że po omówieniu na synodzie w roku 1987 
tematu świeckich w Kościele, Papież w roku 1990 zwołał kolejny synod, po
święcony kapłanom, a następnie zakonnikom (w roku 1994) i biskupom (w 
roku 2001). Dyskurs rozwija się zatem w sposób coraz bardziej organiczny, 
powoli osiągając odpowiednią pozycję na bazie priorytetu udzielonego świec
kim.

„Każdy chrześcijanin obmyty wodą ze świętego źródła słyszy głos, który 
niegdyś rozległ się nad brzegiem Jordanu: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w To
bie mam upodobanie» (Łk 3 ,22)”9. Oto nieodwracalna racja, która sprawia, iż 
każda wierząca osoba świecka faktycznie zostaje powołana. Na tym zasadza się 
jej część dziedzictwa Chrystusowego i przynależna tej osobie chwała. Powoła
nie nie dokonuje się zatem w oparciu o logikę imitacji albo czysty funkcjona- 
lizm, ale na mocy racji istnienia w Chrystusie. „Wy jesteście Chrystusem” -  
powie gdzie indziej Papież. Zachowuje on dystans do dyskusji o charakterze 
czysto socjologicznym, czyniąc to nie po to, aby uniknąć kwestii praw i obo
wiązków, ale po to, aby zakorzenić je w fundamencie odpornym na wszelkie 
ataki.

W gruncie rzeczy chrześcijański laikat nosi na sobie znamię Chrystusa: 
mówić o członkach ciała znaczy mówić o ciele samym, poznawać osoby świec
kie znaczy poznawać Chrystusa w historii. A zatem powiedzmy raz jeszcze: 
postawienie akcentu na sprawę powołania świeckich jest pomocne wszystkim 
bez wyjątku w znalezieniu swojego miejsca w Kościele. Pozwala Kościołowi 
być w świecie i dla świata, wykroczyć poza wewnątrzeklezjalne odniesienia
i unikać ryzyka wewnętrznego wyniszczenia.

Przygotowanie laikatu do pełnienia misji w rzeczywistości świeckiej polega 
na nadawaniu mu nowej tożsamości. Powołanie to nie rozmija się z nurtem 
życia właściwym dla osób świeckich, wymaga już jednak życia w wolności, 
naprawdę wyzwolonego i ukierunkowanego na Chrystusa. Misja ludzi świec
kich winna zatem polegać na ukazywaniu Chrystusa w świecie i na rozwiązy

8 T e n ż e ,  Aby pogłębił się i wzbogacił udział w Duchu Świętym w sercach całego Ludu 
Bożego (Homilia podczas Mszy św. inaugurującej prace VII Zgromadzenia Generalnego Synodu 
Biskupów), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 8(1987) nr 9-10, s. 15.

9 Christifideles laici, nr 11.
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waniu problemów świata z Chrystusową pomocą, w myśl Bożego humanizmu, 
w sposób jak najbardziej szlachetny i respektujący ludzką godność.

Zadaniem ludzi świeckich w Kościele jest ukazywanie obecności Chrystusa 
w świecie, zwłaszcza wśród zwykłych okoliczności życia, przede wszystkim zaś 
ukazywanie obecności Chrystusa w pracy i w rodzinie. Skoro mowa tu o pracy, 
to zauważmy, że Papież dzielił z innymi trud jej wykonywania, a doświadczenie 
zdobyte w ten sposób wyraził znamiennie w swoim nauczaniu na temat ludzkiej 
pracy, którego zapowiedzią była ogłoszona w roku 1981 encyklika Laborem 
exercens. Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę jego nauczanie na temat miłości mię
dzy mężczyzną i kobietą oraz ich wzajemnego oddania się sobie, to nie sposób 
nie przypomnieć, że Wojtyła opracował te zagadnienia w sposób niezwykle 
oryginalny już jako uczony zajmujący się antropologią filozoficzną, a także 
opisał je jako utalentowany poeta. Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 
także z roku 1981, jest zaledwie pierwszą kondygnacją wielopiętrowego gma
chu refleksji, rozwijanej następnie w adhortacji Mulieris dignitatem z roku 1988 
i w Liście do rodzin z roku 1994 oraz w dwóch datowanych pomiędzy nimi 
dokumentach: encyklice Redemptoris Mater (1987) i adhortacji Redemptoris 
Custos (1989). Przypieczętowaniem tego cyklu był List do ludzi w podeszłym  
wieku z roku 1999. Młodzież, kobiety, małżonkowie, ojcowie, matki, ludzie 
starsi, ludzie pracy -  oto bogaty i złożony obraz stanu świeckiego, o którym 
Papież nigdy nie przestaje mówić. Zwieńczył to listem skierowanym do artys
tów (również w roku 1999).

Obudzić „giganta”, jeszcze na wpół drzemiącego, jakim jest laikat, oraz 
sprawić, aby był on w stanie uważnie i odpowiedzialnie zaangażować się w spra
wy świata -  na tym, jak sądzę, polega ów zwrot, do którego Jan Paweł II wzywa 
nas z nieznaną dotąd świeżością, co w sposób szczególny uczynił on podczas 
uroczystości jubileuszu katolików świeckich 26 listopada 2000 roku. Papież 
wciąż odkrywa i uświadamia nam, podobnie jak uczynił to pierwszego dnia 
pontyfikatu, znaczenie Krzyża w ludzkim życiu.

Kilka miesięcy temu zmarł mój kolega Domenico Del Rio, którego darzy
łem niezmiernym szacunkiem. Pozostawił on wypowiedź, która brzmi niemal 
jak testament: „Chciałbym, aby Papież wiedział, że mu dziękuję [...]. Od nikogo 
nie była mi dana tak wielka pomoc, jak ta, której doświadczyłem przez jego 
wiarę”. Słowa to pełne zawstydzenia, a jednak pełne mocy. Wszyscy przecież 
wypowiadamy je szeptem. Najgłębszą pomocą, jaką otrzymujemy od Papieża, 
jest wiara. Co więcej: jest nią odwaga jego wiary. Dlatego też pokornie prag
niemy zakomunikować Papieżowi naszą radość i dumę z tego, że znajdujemy 
się pośród christifideles laici w tym tak niezwykłym czasie jego pontyfikatu.

Tłum. z języka włoskiego Arkadiusz Gudaniec
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W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II

Trudno pomyśleć o bardziej szczerej i więcej mówiącej intencji niż pragnienie, 
aby podążać drogą krzyża w ekumenicznej posłudze, uznawszy potrzebę stałego 
nawracania się i czynienia pokuty. Mamy tu do czynienia z hermeneutyczną za
sadą, mającą moc gromadzenia nas wokół krzyża Chrystusowego, który burzy 
nasze samozadowolenie i zatwardziałość i wymaga pokory od każdego z nas, tak 
od jednostek, jak i od Kościołów.

Jestem wdzięczny rektorowi Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego za 
zaproszenie mnie do wzięcia udziału w sympozjum zorganizowanym dla ucz
czenia dwudziestej piątej rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II -  pontyfikatu, 
który ma wyjątkowe znaczenie i niezwykłą wagę dla Kościoła rzymskokatolic
kiego, dla wszystkich Kościołów i niewątpliwie dla całego świata. Ogromny jest 
bowiem wkład Ojca Świętego w rozumienie naszej wspólnej wiary, w podejmo
wanie działań na rzecz jedności Kościoła, w dialog międzyreligijny oraz w utrzy
mywanie harmonii i pokoju między narodami. Papież dotknął życia milionów 
ludzi i słuszną rzeczą jest to, że świętujemy dziś jego wspaniałe i wytrwałe 
posługiwanie.

Moje pierwsze osobiste spotkanie z papieżem Janem Pawłem II miało 
miejsce w roku 1978, niedługo po inauguracji jego pontyfikatu, kiedy przeby
wałem w Rzymie z prywatną wizytą, prowadząc pewne badania z dziedziny 
teologii. Mój pobyt zbiegł się z pierwszą audiencją generalną Ojca Świętego 
i miałem tyle szczęścia, że udało mi się zdobyć na nią bilet wstępu. Wraz 
z kilkoma tysiącami innych ludzi pozostawałem pod wrażeniem dynamizmu 
Papieża, świeżości jego myśli, a przede wszystkim jego chrystocentrycznej po
stawy. Pamiętam, że wychodziłem z audiencji przekonany, iż stałem się świad
kiem ważnej chwili -  że swojski styl i ujmująca osobowość tego człowieka, 
nowego Biskupa Rzymu, niosą z sobą potencjał, który pozwoli pogodzić zwaś
nione strony, i że Papież dokona tego w sposób, w jaki niewielu potrafiłoby to 
uczynić.

Sprawując urząd arcybiskupa Canterbury, zostałem sześć razy osobiście 
przyjęty na audiencji przez Ojca Świętego, a także uczestniczyłem w wielu 
innych spotkaniach z Janem Pawłem II. Ujmująca osobowość Papieża i jego 
głęboka duchowość zawsze były widoczne, podobnie jak jego pragnienie, aby 
uczynić swoje posługiwanie w służbie jedności darem dla nas wszystkich. Nigdy 
nie zapomnę tej wielkiej radości, a zarazem zaszczytu, którego dostąpiłem, 
klęcząc po prawicy Jana Pawła II na progu Świętych Drzwi bazyliki św. Pawła
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za Murami w trakcie niezwykłego nabożeństwa ekumenicznego, odprawianego 
na rozpoczęcie Roku Jubileuszowego. Obraz Ojca Świętego oraz reprezentan
ta Patriarchy Ekumenicznego po jego lewej stronie i mnie samego po jego 
prawicy ukazał się na ekranach telewizorów i w gazetach na całym świecie jako 
widoczny znak jedności, którą zarówno on, jak i my pragnęliśmy urzeczywist
nić. Dla mnie osobiście najbardziej poruszająca jednak była chwila, kiedy zda
łem sobie sprawę z tego, że wielkie drzwi katedry nie mogą zostać otworzone 
przez żadnego z nas osobno -  nawet przez Papieża. Musieliśmy je popchnąć 
razem. Chwila ta była dla mnie żywym, widzialnym obrazem ruchu ekumenicz
nego. Jedność musi się rozpocząć od odejścia od dziedzictwa rozłamu, musi ją 
rozpocząć decyzja o przezwyciężeniu goryczy i nietolerancji i o pozostawieniu 
za sobą stereotypów oraz nieporozumień, które otrzymaliśmy w spadku od 
historii. Konieczne jest przekonanie, że nie jesteśmy już ludźmi sobie obcymi, 
lecz współpielgrzymami, i że razem będziemy bardziej skuteczni, bardziej wia
rygodni i silniejsi. Trzeba nam żywić nadzieję, że z łaski Boga, jako bracia
i siostry w Chrystusie, otrzymamy Boży dar jedności i stworzymy widzialną 
komunię w wierze i życiu, niosąc świadectwo -  jako członkowie jednej rodziny 
Kościoła.

W encyklice Ut unum sint odnajdujemy taką właśnie wizję widocznej jed
ności w wierze, życiu i niesieniu świadectwa. Encyklika ta, autorstwa Jana 
Pawła II, podarowana wszystkim Kościołom na święto Pięćdziesiątnicy w roku 
1995, jest według mnie najbardziej odważnym spośród wszystkich listów papie
skich, a zarazem listem jedynym w swoim rodzaju. Ma ona charakter wyjątko
wy, ponieważ Papież zwraca się w niej nie tylko do wiernych ze swojego Koś
cioła, lecz do nas wszystkich. Przesłanie encykliki cechuje odwaga, gdyż nigdy 
wcześniej nie zdarzyło się, aby Papież zaprosił wiernych innych Kościołów do 
tego, by pomagali mu rozumieć jego posługę jako służbę jedności i aby urząd 
papieski pozostawał otwarty na dyskusje i analizy. Dlatego też uznając donios
łość papieskich słów, izba biskupów synodu Kościoła anglikańskiego, której 
przewodniczyłem, poświęciła tak wiele czasu, aby godnie odpowiedzieć na 
wystosowane przez Papieża zaproszenie.

W krótkim czasie, którym dysponuję podczas tego wystąpienia, pragnę 
zastanowić się nad jednym pytaniem, a mianowicie: Czy encyklika Ut unum 
sint dostarcza nam jakichś hermeneutycznych zasad dla przyszłości ekumeniz
mu? Jest to pilna kwestia, ponieważ wydaje się, że znaczna część entuzjazmu, 
który charakteryzował wczesny ruch ekumeniczny, dziś zanikła. Chociaż praw
dą jest, że w wielu miejscach na poziomie lokalnym związki między Kościołami 
są silne, a ich przywódcy czasami podejmują wspólne misje dla dobra narodu, 
co ma miejsce na przykład w Zjednoczonym Królestwie, to można odnieść 
wrażenie, że nie ma już między nami zgody co do celu widocznej jedności ani 
co do mapy dróg ekumenii, którymi powinniśmy podążać. Entuzjazm i radość, 
tak charakterystyczne dla wczesnych dążeń ekumenicznych, zastąpione dziś
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zostały przez swoiste znuzenie. Co zatem tak bardzo przyciągnęło naszą wy
obraźnię w encyklice Ut unum sint, kiedy została ona ogłoszona osiem lat temu,
i co mogłoby dzisiaj na nowo rozpalić dążenie do jedności? Podejmę tutaj 
próbę zaprezentowania pewnych hermeneutycznych zasad, które moim zda
niem zaproponowane zostały w encyklice i które mogą służyć naszemu przy
szłemu wysiłkowi ekumenicznemu.

POKORA KRZYŻA

Krzyż jako interpretacyjny symbol jedności przenika encyklikę Ut unum 
sint i pozwala Ojcu Świętemu traktować swoją posługę w kategoriach daru
i ludzkiej słabości. To właśnie z krzyża, będącego sercem Ewangelii, papież 
Jan Paweł II składa w pokorze nam wszystkim swój urząd: „Jest to właśnie 
zadanie Biskupa Rzymu jako następcy apostoła Piotra. Wypełniam je z głębo
kim przekonaniem, że dochowuję posłuszeństwa Panu, oraz z pełną świado
mością mojej ludzkiej słabości. Chociaż bowiem sam Chrystus powierzył Pio
trowi tę specjalną misję w Kościele i polecił mu umacniać braci, ukazał mu 
zarazem jego ludzką słabość i szczególną potrzebę nawrócenia [...]. Biskup 
Rzymu osobiście powinien włączyć się gorliwie w modlitwę Chrystusa o nawró
cenie, które jest niezbędnie potrzebne «Piotrowi», aby mógł on służyć bra
ciom” (nr 4).

Trudno pomyśleć o bardziej szczerej i więcej mówiącej intencji niż pragnie
nie, aby podążać drogą krzyża w ekumenicznej posłudze, uznawszy potrzebę 
stałego nawracania się i czynienia pokuty. Mamy tu do czynienia z hermeneu- 
tyczną zasadą, mającą moc gromadzenia nas wokół krzyża Chrystusowego, 
który burzy nasze samozadowolenie i zatwardziałość i wymaga pokory od 
każdego z nas, tak od jednostek, jak i od Kościołów.

Być może jest to właściwy kontekst, w którym należy rozważać, jak po
sunąć do przodu ważną dyskusję dotyczącą tego, w jaki sposób Kościół 
Chrystusowy „trwa w Kościele katolickim” (nr 10), a zarazem unikać znie
ważania innych Kościołów i podawania w wątpliwość ich wierności Ewange
lii. Wydaje mi się, iż fakt, że Papież przejmuje ową szczególną myśl od 
Soboru Watykańskiego II i interpretuje ją, jest sam w sobie istotny. Jan 
Paweł II uznaje obecność prawd ewangelicznych: świętości, prawdy, zaanga
żowania i łaski męczeństwa, również w innych Kościołach i jasne jest, że 
obecne w encyklice odniesienie do Kościoła Chrystusowego, który „trwa 
w Kościele katolickim, rządzonym przez Następcę Piotra oraz biskupów po
zostających z nim we wspólnocie” (tamże), ani nie oznacza wyłączności, ani 
nie jest obraźliwe. W tym właśnie duchu na temat Ut unum sint wypowie
działa się izba biskupów synodu Kościoła anglikańskiego. Zdaniem biskupów 
naszego Kościoła, encyklika ujawnia otwartość Kościoła rzymskokatolickiego



402 Abp George CAREY

na fakt istnienia jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła 
również poza granicami wspólnoty rzymskokatolickiej, a można by nawet 
powiedzieć, że w encyklice wyrażona została pokora wobec tego faktu. Jeśli 
ta niewykluczająca i pozytywna interpretacja myśli przedstawionej w encykli
ce jest słuszna, może ona wyrażać owocny sposób uznania „realnej, choć 
niedoskonałej komunii” (nr 96), którą Papież tak często deklaruje. W ten 
sposób Kościoły, które pragną iść za Jezusem Chrystusem jako Panem i Zba
wicielem, pragnące podążać drogą krzyża, wyznające wiarę opartą na Ewan
gelii i założone jako wyznania powszechne, mają swój udział w powszechnoś
ci, która -  jak utrzymuje Kościół rzymskokatolicki -  jest jego szczególną 
prerogatywą z tej racji, że pozostaje on w jedności z następcą św. Piotra. 
Interpretację tę wzmacnia również nasze rozumienie pojęcia „koinonia”, 
tak istotnego w dokumentach Soboru Watykańskiego II i w najnowszej teo
logii ekumenicznej, w której kluczowe znaczenie mają sprawozdania doko
nywane przez Międzynarodową Komisję Anglikańsko-Rzymskokatolicką 
(ARCIC). Często czynione są w nich odniesienia do Pierwszego Listu 
św. Jana Apostoła. Pouczający jest sposób, w jaki apostoł używa pojęcia 
„koinonia” w dwóch różnych kontekstach: najpierw mówi o koinonii jako
o współuczestnictwie z Ojcem i Jego Synem (por. w. 3), a następnie wskazuje, 
że poprzez Boga mamy współuczestnictwo z sobą nawzajem (por. w. 6). Te 
dwa wymiary współuczestnictwa są ze sobą nierozdzielnie powiązane. Jeśli 
przez Ducha Świętego wspólnie uczestniczymy w życiu, które dał nam Jezus 
Chrystus, oznacza to, że jakkolwiek niedoskonale, dzielimy to uczestnictwo 
wraz z innymi chrześcijanami. Co więcej, jesteśmy wezwani do tego, aby ów 
Boski dar współuczestnictwa uczynić widzialnym we wspólnym życiu i w wy
pełnianiu naszej misji. Widząc istniejący stan komunii, możemy na nowo 
spojrzeć na siebie, pozostawiając za sobą fałszywe stereotypy, które narosły 
w przeszłości. Pokora jest zatem ważnym hermeneutycznym narzędziem eku
menicznego życia. Postrzegany z perspektywy krzyża, ekumenizm jest pod
różą w dwie strony, podczas której Kościoły potrzebują pokory po to, aby 
móc zarówno dawać, jak i otrzymywać.

WIELKODUSZNOŚĆ

Ważną hermeneutyczną zasadę dla przyszłości ekumenizmu odnajduję też 
w postawie wielkoduszności, która przejawia się w encyklice Ut unum sint. 
Ojciec Święty pragnie dzielić swoje posługiwanie z innymi wspólnotami, które 
wyznają imię Chrystusa. Papież pisze: „Jestem przekonany, że ponoszę w tej 
dziedzinie szczególną odpowiedzialność, która polega przede wszystkim na 
dostrzeganiu ekumenicznych dążeń większości chrześcijańskich wspólnot i na 
wsłuchiwaniu się w kierowaną do mnie prośbę, abym znalazł taką formę spra
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wowania prymatu, która nie odrzucając bynajmniej istotnych elementów tej 
misji, byłaby otwarta na nową sytuację” (nr 95). Wielkoduszność jest wyraź
nym znamieniem tego pontyfikatu w jego dążeniu do objęcia troską innych 
wspólnot. Jest to znak Pasterza, który ma „«czuwać» (episkopem) niczym 
strażnik, aby dzięki Pasterzom we wszystkich Kościołach partykularnych sły
szano prawdziwy głos Chrystusa-Pasterza” (nr 94). Faktem jest, że Papież nie
jednokrotnie pełnił swoją posługę dla nas wszystkich, nie tylko dla rzymskich 
katolików. Dysponuje on pozycją i punktem widzenia, które nie przysługują 
żadnemu innemu chrześcijańskiemu przywódcy. I faktycznie wypełnia on wi
dzialną chrześcijańską posługę dla nas wszystkich. Taka właśnie ogólnokościel- 
na troska widoczna jest w wypowiedziach Jana Pawła II, które często wyrażają 
sposób myślenia większości chrześcijan w kwestiach społecznych, politycznych 
czy moralnych. Podczas swoich wizyt w różnych częściach świata Papież sym
bolizuje troski szerszej społeczności chrześcijańskiej; szczególnie podczas 
pierwszych lat swojego pontyfikatu w śmiałych wystąpieniach na temat wol
ności w krajach, w których panowały rządy totalitarnych reżimów, mówił za nas 
wszystkich, przemawiając nie tylko w imieniu katolików. Nietrudno dostrzec 
wartość osobistego zaangażowania na rzecz jedności w takim właśnie spełnia
niu przez niego swojej posługi.

Jak zatem należy wcielać w życie propozycję Papieża, aby jego posługa 
wykorzystywana była na rzecz nas wszystkich? Mówię tutaj z wnętrza tradycji 
anglikańskiej, która -  jak pokazują kolejne konferencje w Lambeth -  charak
teryzuje się uznawaniem posługi o uniwersalnym prymacie. Anglikanie zaan
gażowani są na rzecz dalszego badania natury tego prymatu. Rozpoczęło się 
ono wraz z pracami Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolic- 
kiej i zostało rozwinięte w przedstawionym przez nią niedawno sprawozdaniu 
zatytułowanym The Gift o f  Authority [Dar zwierzchnictwa], które nadal jest 
szeroko dyskutowane w naszej wspólnocie. Anglikanie okazują szacunek Sto
licy Apostolskiej i oczekują na dzień, kiedy prymat pierwszeństwa wzajemnego 
szacunku, wyrastający przecież z czasów starożytnych, będzie mógł znaleźć 
wyraz w życiu pojednanych ze sobą Kościołów lokalnych. Wierzę, iż ważne 
jest, aby tak anglikanie, jak i inne wspólnoty wyznaniowe nadal wykazywali 
zaangażowanie w debatę na temat sprawowania uniwersalnego prymatu, którą 
Papież rozpoczął swoim zaproszeniem skierowanym do nas w encyklice Ut 
unum sint. Jak jednak posługa ta powinna być sprawowana dzisiaj -  w służbie 
nam wszystkim -  w konkretnych formach? Pozwolę sobie przytoczyć jeden 
przykład. Jestem przekonany o wielkiej wartości spotkań ad limina, które Oj
ciec Święty odbywa z biskupami z całego świata. Czy papież Jan Paweł II 
zechciałby rozważyć również udzielenie nieformalnych konsultacji kościelnym 
zwierzchnikom innych wspólnot? Wezwanie to czynię nie tylko ja, można je 
bowiem odnaleźć już w dokumencie The Gift o f  Authority. I jeśli pozwolicie 
przyjacielowi podzielić się z wami kolejną refleksją, zaproponowałbym, iż na-
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leży znaleźć sposoby, aby sens osobistej posługi sprawowanej przez Biskupa 
Rzymu był ujaśniany, nie zaś zaciemniany przez tych, którzy mu służą i wraz 
z nim pracują w Kurii Rzymskiej. Wiele spośród tych osób znam z nazwiska
i żywię głęboki szacunek dla zaangażowania i erudycji, z jakimi przychodzą na 
swój urząd, wszystkim nam jednak potrzebne jest przypomnienie, że ludzie, 
którzy nie znają wewnętrznego sposobu funkcjonowania Kościoła rzymskoka
tolickiego, niekiedy odnoszą wrażenie, iż biurokracja zaciemnia wyrazistość 
jego duchowego przesłania, a w pewnych przypadkach może wręcz od niego 
odwodzić, zamiast je głosić.

Wielkoduszność łączy się również z odwagą dzielenia się wiarą i odwagą 
gotowości do otrzymywania od innych wspólnot wglądów w Ewangelię, to 
zaś jest wyzwaniem dla nas wszystkich. W encyklice Ut unum sint mowa jest
o podstawowym znaczeniu doktryny. W dokumencie tym Papież podkreśla, 
że „doktryna powinna być przedstawiana w taki sposób, aby mogli ją zrozu
mieć ci, dla których przeznaczył ją sam Bóg” (nr 19). W Kościele anglikań
skim i wewnątrz anglikańskiej wspólnoty zdecydowanie zgadzamy się z tym 
stanowiskiem. Zgodnie z naszą Declaration o f Assent [Deklaracją Zgody] 
wszyscy duchowni angażują się w zadanie interpretowania wiary w sposób 
wyjątkowy ukazanej w Piśmie Świętym i przedstawionej w powszechnych 
wyznaniach. Jesteśmy świadomi, że pomimo tego wszystkiego, co dzielimy 
jako słudzy Chrystusa, między Kościołem rzymskokatolickim a innymi Koś
ciołami nadal pozostają różnice. O ileż lepsza byłaby sytuacja, gdybyśmy 
dokonywali zgłębiania naszej wiary wraz z chrześcijanami innych tradycji, 
wiedząc, że jest to nasza wspólna wiara. Powinniśmy stawiać sobie nawzajem 
wyzwania i wzajemnie zachęcać się do tego, abyśmy wzrastali w wierze i byli 
dla siebie wzajemnie inspiracją. Ze smutkiem muszę stwierdzić, że -  jak 
ukazuje doświadczenie -  chociaż pod wieloma względami razem wzrastaliś
my, to w bardzo niewielkim stopniu angażujemy się we wspólne zgłębianie 
naszej wiary. Zadanie teologiczne pozostawiliśmy teologom ekumenicznym. 
Zarówno biskupi, jak i księża oraz ludzie świeccy rzadko podejmują wspólny 

. wysiłek poważnego teologicznego namysłu nad naszą wiarą. Był to jeden 
z powodów, dla których -  przy silnym poparciu Ojca Świętego -  wraz z kar
dynałem E. I. Cassidym zebraliśmy w Mississauga w Kanadzie w roku 2000 
biskupów rzymskokatolickich i anglikańskich z trzynastu krajów. Nadszedł 
wówczas czas, aby biskupi wzięli na siebie odpowiedzialność za dokonania 
w dziedzinie teologii i za spostrzeżenia, które poczyniono w trakcie prac 
ARCIC, i aby wspólnie wypracowali na ich podstawie wskazania dla pogłę
biania jedności między wspólnotami wyznaniowymi na każdym poziomie 
życia kościelnego. Jestem pełen radości z powodu tego, że wezwanie do 
pogłębiania naszej komunii w wierze i misji, poczynione w Mississauga pod 
przewodnictwem kardynała Waltera Kaspera i arcybiskupa Rowana Wil- 
liamsa, jest nadal realizowane.
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DĄŻENIE MISYJNE
i

Na koniec pragnę podkreślić, iż w encyklice Ut unum sint dostrzegam 
fundamentalną zasadę hermeneutyczną, która powinna pobudzać nas do głęb
szej determinacji, aby pracować na rzecz widzialnej jedności -  zasadę tę stano
wi silne dążenie misyjne, przenikające cały dokument. Papież Jan Paweł II 
zauważa, że „podział chrześcijan pozostaje w sprzeczności z Prawdą, której 
głoszenie jest ich misją, a tym samym szkodzi poważnie ich świadectwu” 
(nr 98). Przytacza następnie słowa Pawła VI z Adhortacji apostolskiej Ewange
lii nuntiandi: „Rozłam wśród chrześcijan jest okolicznością tak bardzo obcią
żającą, że aż osłabia samo dzieło Chrystusa” (tamże). Problem ten Jan Paweł II 
postrzega jako domagający się odpowiedzi miłości: „Jest to jeden z nakazów 
miłości, który trzeba wypełnić do końca. Ekumenizm nie jest wyłącznie wew
nętrzną sprawą wspólnot chrześcijańskich. Jest to sprawa miłości, którą Bóg 
w Jezusie Chrystusie pragnie ogarnąć całą ludzkość, a więc stawianie przeszkód 
tej miłości jest zniewagą wobec Niego i wobec Jego zamiaru zgromadzenia 
wszystkich w Chrystusie” (nr 99). Te niezwykle zaniedbane słowa wskazują 
drogę dla naszych obydwu wspólnot w sytuacji, gdy pragniemy na nowo roz
niecić płomień ekumenizmu. Ciężar jedności jest ciężarem zesłanym nam przez 
Boga, a jego źródłem jest miłość. Im bardziej wgłębiamy się w tę miłość i po
dążamy za tym, który darzy miłością wszystkie dusze, tym większy ból sprawia 
nam nieszczęsna historia, która nas rozdzieliła, i tym bardziej pragniemy ją 
przezwyciężyć -  dla Boga i dla świata. Tutaj zaś Ewangelia kieruje nas do 
źródeł duchowości, która jest podstawą pełnego zaangażowania i skutecznego 
ekumenizmu.

Mary Tanner, znana anglikańska teolog, zaprzyjaźniona z wieloma osoba
mi spośród tu obecnych, opowiedziała historię pewnego ekumenicznego spot
kania w Irlandii. Trzydziestu teologów zgromadziło się wokół stołu, słuchając 
wystąpienia jednego spośród nich, który elokwentnie wypowiadał się na temat 
jedności Kościoła (teologiem tym był nasz drogi przyjaciel o. Jean Tillard, 
którego tak bardzo nam brakuje). Nagle otworzyły się drzwi i do sali wszedł 
rozczochrany i nieogolony mężczyzna w sfatygowanym ubraniu. Usiadł przy 
stole i uważnie wsłuchiwał się w słowa ojca Jeana. Po jego wypowiedzi prowa
dzący dyskusję poprosił o komentarze. Wzrok wszystkich obecnych skupiony 
był jednak na obcym. -  On nie jest jednym z nas -  brzmiała niewypowiedziana 
myśl. -  Skąd się tu wziął? Nieznajomy przerwał ciszę. -  Czy wiecie -  krzyknął -  
co się tutaj dzieje? Ludzie się upijają, narkotyzują, ranią jedni drugich, robią 
bomby benzynowe i zabijają się nawzajem. Rodzina zwraca się przeciwko 
rodzinie, a wspólnota przeciwko wspólnocie... Na miłość Boga, zróbcie coś 
z tym! ON pragnął jedności, dlatego umarł.

Obcy wstał ze swego miejsca i opuścił salę. Nigdy nie dowiedzieli się, kim 
był ani skąd pochodził. Nikt nie wiedział, jak człowiek ten przedostał się przez
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kordon ochrony do sali konferencyjnej, lecz dla zebranych był on posłańcem 
Boga, który miał im powiedzieć: „zróbcie coś z tym!”.

*

Papież Jan Paweł II również jest posłańcem Boga. Wiernie wypełnia po
sługę, której kształt nadaje krzyż, posługę, którą udoskonala wspaniałomyśl
ność, a popycha Boża miłość nakazująca dzielić się z innymi dobrą nowiną
o wierze w Ewangelię. Kiedy uroczyście obchodzimy dwudziestą piątą rocznicę 
pontyfikatu Jana Pawła II, Ut unum sint, jedna z jego najważniejszych i z pew
nością najbardziej osobistych encyklik, nakazuje nam „zrobić coś z tym” i wska
zuje nam kierunki działania: Wejdźmy w ten rozbity, lecz piękny świat i -  dla 
Chrystusa -  zacznijmy wypełniać Jego tęskną modlitwę o to, aby wszyscy, 
którzy wyznają Jego imię, byli jednym -  aby świat uwierzył.

Swoje wystąpienie rozpocząłem, przywołując obraz Papieża i zwierzchni
ków dwóch innych Kościołów, którzy wespół z nim otworzyli Wielkie Drzwi 
Jubileuszu. Czyż można lepiej wyobrazić sobie zadanie, które staje przed nami 
w naszym działaniu na rzecz jedności? Razem otworzyliśmy drzwi nowemu 
tysiącleciu. Zbierzmy więc naszą odwagę, aby działać na rzecz jedności w praw
dzie, będąc jednocześnie świadkami miłości, która -  przywołując słowa Dante
go -  „porusza słońce i inne gwiazdy”.

Tłum. z języka angielskiego Dorota Chabrajska
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CHARYZMAT KOMUNIKOWANIA SIĘ

Encykliki przybyłego ze Wschodu Papieża przynoszą zapowiedź prawdziwego 
Życia. Bardziej jednak istotne niż dokumenty są gesty, wyobrażenia i symbole, 
dzięki którym Papież wszedł w życie nas wszystkich. Karol Wojtyła jest nie tylko 
Papieżem katolików, jest on Papieżem wszystkich ludzi i jedynym człowiekiem 
w historii, który z umiejętności nawiązywania porozumienia uczynił charyzmat. 
Jan Paweł II dokonał przemiany znaczenia terminu „papież ”

Nie potrafię i nie chcę ukrywać wzruszenia i wdzięczności w związku z za
proszeniem mnie tutaj. Nie sądziłem, że zwykły reporter -  właściwie człowiek 
z ulicy -  może mieć okazję podzielenia się swoją refleksją na temat jakże 
zadziwiającego nas wszystkich aspektu obecnego pontyfikatu, który trafnie 
nazwany został przez organizatorów tej konferencji charyzmatem komuniko
wania się.

Myśląc o minionych dwudziestu pięciu latach niezwykłego pontyfikatu Ja
na Pawła II, nie należy zapominać o wydarzeniach, które bezpośrednio okres 
ten poprzedziły. Wydaje się, że postać Jana Pawła I, krótki, ale charakterys
tyczny sposób sprawowania przez niego władzy papieskiej, istotnie wpłynęły na 
charakter pontyfikatu jego następcy. Miałem okazję być obecnym na placu 
św. Piotra podczas pierwszego publicznego przemówienia Jana Pawła I, w dzień 
po objęciu przez niego urzędu na Stolicy Piotrowej. Już pierwsze słowo wy
powiedziane wówczas przez nowego Papieża wywołało pewien wstrząs. Nie 
zdarzyło się bowiem wcześniej, aby Ojciec Święty zaczynał swoje przemówie
nie, mówiąc: „Wczoraj | | | | |  Słowa, które nastąpiły zaraz potem: „Wczoraj, 
kiedy mi powiedziano [...]”. Jeden z moich kolegów po fachu skomentował -  
może z pewną dozą przesady j~ następująco: „Historia Kościoła ulega właśnie 
głębokiej przemianie, Papież użył pierwszej osoby liczby pojedynczej”.

Był to dla nas niezwykły zwrot. Papież nigdy wcześniej nie sprawiał wraże
nia, że jest jednym z nas, papież był zawsze kimś więcej, kimś stojącym wyżej 
niż my pod względem duchowym. Wprawdzie Pius XII miał odwagę opuścić 
mury Watykanu w jednym z najbardziej dramatycznych momentów w nowo
żytnej historii Włoch, zasadniczo jednak pozostawał w ich obrębie. Ludzie nie 
widzieli go na własne oczy, trudno zatem było mówić o nim jako o jednym z nas. 
Można powiedzieć, że Pius XII był papieżem arystokratą.

Rewolucji w sposobie zwracania się do wiernych nie dokonał Jan XXIII, 
którego podobiznę nasi dziadkowie mieli zwyczaj stawiać na nocnych szafkach, 
ani też Paweł VI, który niewątpliwie był papieżem intelektualistą. Chociaż
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Jan XXIII na swój sposób był wielkim mówcą, to zdanie: „Kiedy tego wieczoru 
powrócicie do domów, przekażcie swoim dzieciom błogosławieństwo Papieża”, 
stało się symbolem jego osoby; symbolem do tego stopnia, że oglądając jaki
kolwiek program dotyczący tego Papieża, ma się czasami wrażenie, jakby pod
czas całego swojego pontyfikatu wypowiedział on tylko to jedno zdanie.

Wspomniałem już Jana Pawła I i jego znamienne słowa: „Wczoraj, kiedy mi 
powiedziano [...]”. Niedługo potem miało miejsce kolejne niezapomniane wy
stąpienie, jednak Jan Paweł I już w nim nie uczestniczył. Tego słynnego paź
dziernikowego wieczoru roku 1979 również byłem na placu św. Piotra i wraz 
z Paolo Frajese przygotowywałem reportaż dla telewizji. Licznie zgromadzona 
społeczność rzymska krzyczała wówczas: „Czarnoskóry papież! Wybrali na 
papieża czarnoskórego”. Nowy Papież stanął w oknie i okazało się, że nie jest 
czarnoskóry. Najpierw poprosił o wybaczenie za swój niedoskonały włoski, 
a następnie dodał: „Jeśli popełnię błąd, poprawcie mnie”. W tym momencie 
nieodwracalnie zdobył sobie serca Rzymian, a zrodzona wówczas miłość trwa 
już dwadzieścia pięć lat i staje się coraz silniejsza.

W swojej pierwszej encyklice Redemptor hominis Jan Paweł II użył pierw
szej osoby liczby pojedynczej (pozostawiając jednak pluralis maiestatis w jej 
oficjalnej wersji łacińskiej). Nawiązując do pontyfikatu Jana Pawła I, napisał: 
„Wypada mi go nie tylko kontynuować, ale niejako podjąć w samym punkcie 
wyjścia” (nr 2). Jan Paweł II odnosi się w tym miejscu do przyjęcia przez siebie 
dwóch imion, co w historii Kościoła po raz pierwszy uczynił Jan Paweł I. Wiele 
razy zastanawiałem się nad tym, czy nie należałoby uznać trzydziestu trzech dni 
urzędowania Jana Pawła I za pewien niezbędny etap w wyodrębnieniu się 
zupełnie nowego sposobu sprawowania urzędu papieskiego, jaki prezentuje 
dziś Jan Paweł II.

Nie mogę nie wspomnieć o swoich dwóch spotkaniach z Karolem Wojtyłą. 
Pierwsze miało miejsce w Rzymie jedenaście miesięcy przed jego wyborem, 
w domu przedstawiciela Episkopatu Polski w Rzymie. W okresie istnienia 
Muru Berlińskiego katolicy w Polsce potrzebowali łącznika z Watykanem, gdyż 
jak wiemy, ich życie nie było wówczas proste. Moje drugie spotkanie z Karolem 
Wojtyłą odbyło się kilka tygodni później w siedzibie arcybiskupa w Krakowie. 
Spotkanie to wywołało we mnie ogromne zdumienie. Moje wcześniejsze do
świadczenia wyniesione z kontaktów z dostojnikami Kościoła, tak wysokiej 
rangi jak kardynał, pozostawiły we mnie wrażenie, że spotykam się nie z całym 
człowiekiem, lecz z jego „duchem”. Kardynał Wojtyła natomiast przypominał 
mi księży z moich rodzinnych gór w regionie Abruzzo; podobnie jak oni miał na 
twarzy rumieńce charakterystyczne dla ludzi żyjących na świeżym powietrzu
i cieszących się dobrym zdrowiem i podobnie jak oni na nogach miał ciężkie 
czarne buty. Tego ranka w Sala Nervi, patrząc na czerwone mokasyny Papieża, 
z sentymentem wspominałem te czarne buty, które miał na sobie podczas na
szych pierwszych spotkań i tę niesamowitą energię fizyczną, która z niego biła.
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Jan Paweł II posiada niezwykły dar nawiązywania kontaktu właśnie dzięki 
temu, że fundamentalne elementy swojej etyki wypowiada w takiej formie, 
która bezpośrednio przemawia do rozmówcy. Komentując w roku 1979 pierw
szą encyklikę Papieża, Giovani Testori napisał: „Jego słowa mienią się niczym 
kryształ w samym sercu dramatu naszych czasów”. Wojtyła jest jednym z nas: 
nie myślałem, że taki człowiek może zyskać popularność, ale przekonałem się
o tym tamtego wieczoru przy kolacji, zwłaszcza gdy po raz pierwszy usłyszałem, 
jak wypowiada słowo „wolność”. Miało to miejsce w kontekście dość ostrej 
wymiany zdań między kardynałem Wojtyłą a kolegą, który wówczas mi towa
rzyszył. Ten drugi, kształcony przez jezuitów, a zarazem nieco krytyczny w sto
sunku do nich, odważył się wyrazić swój pogląd na temat nauczania duchow
nych w szkołach. Kierując swoją wypowiedź do kardynała Wojtyły, powiedział: 
„Wy, księża, powinniście zaprzestać nauczania w szkołach”. Kardynał nie ukry
wał swojej złości, zaczął uderzać pięścią w stół i odpowiedział: „Łatwo wam 
mówić! Przyjedźcie jednak do Polski, a zobaczycie, że bez szkół katolickich 
mielibyśmy zaledwie cień wolności!”. Atmosfera stała się napięta. Osłupiałem, 
ponieważ nigdy wcześniej nie uczestniczyłem w tak ostrym dialogu, ale dzięki 
temu miałem okazję po raz pierwszy przekonać się, co stanowi najwyższą war
tość dla Karola Wojtyły.

Można by zapytać, jak wielu ludzi w ciągu minionych dwudziestu pięciu lat 
w różnych zakątkach tego świata użyło słowa „wolność”. Niektórzy wypowia
dali je na pewno szczerze, inni być może już w chwili, gdy je wypowiadali, 
gdzieś w głębi swojej duszy zaprzeczali istnieniu wolności. Jak jednak powie
dział kardynał A. Sodano, otwierając tę konferencję, jeżeli chcielibyśmy wska
zać osobę, która -  niezależnie od czyichkolwiek upodobań politycznych czy 
religijnych -  bardziej niż ktokolwiek inny mogłaby być identyfikowana ze sło
wem „wolność”, musielibyśmy wskazać na osobę Jana Pawła II. Wolność poj
muje on jako wolność religijną, ponieważ nie może istnieć żadna wolność, jeśli 
nie istnieje wolność dialogu z Bogiem. Obecny pontyfikat ukazał katolikom 
głęboki sens wolności, ukazał wolność w jej najwyższej chwale, wprowadzając 
ich na drogę tolerancji oraz otwartości na dialog, również z tymi, którzy wol
ność pojmują inaczej. Dlatego kilka dni temu, w trakcie mojego pobytu w Bas- 
rze, ogarnęło mnie przerażenie, kiedy zobaczyłem grupę uzbrojonych szyitów 
demolujących przykatedralną szkołę katolicką. Tamtejszy biskup natomiast, 
rozwożąc lekarstwa, rozdawał je wszystkim potrzebującym ludziom, nie pytając
o to, czy są oni chrześcijanami czy muzułmanami, uznawał bowiem, że jest 
biskupem ich wszystkich. Było to dla mnie bardzo przykre przeżycie, stałem 
się bowiem świadkiem sytuacji, w której oprawcy pozbawiali wolności tych, 
którzy wcześniej przyczynili się do ich wyzwolenia. Byłem świadkiem rodzenia 
się głębokiej niesprawiedliwości.

Po kolacji w Rzymie, która była dla mnie niczym objawienie Krakowa, 
kardynał Wojtyła zaprosił mnie na krótką rozmowę. Skorzystałem wówczas
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z okazji i poprosiłem go o pomoc w zorganizowaniu wywiadu z prymasem 
Stefanem Wyszyńskim. Sytuacja w Polsce była jednak tak delikatna, że jakie
kolwiek działanie Prymasa mogło przechylić szalę wagi z jednej strony na 
drugą. Toteż Karol Wojtyła odpowiedział mi następująco: „Wywiad z Pryma
sem jest niemożliwy. Przyjedź do Krakowa i porozmawiaj ze mną”. Kilka 
tygodni później, wchodząc do kościoła biskupów krakowskich, pomyślałem, 
jak trudne i niebezpieczne musi być wyznawanie wiary katolickiej w kraju, 
którego większość obywateli stanowią katolicy, a który opanowany jest przez 
reżim komunistyczny. Nigdy potem nie widziałem Mszy świętej, podczas której 
wierni wyrażaliby tak silne pragnienie i tak silną potrzebę bycia ze swoim 
biskupem. Nigdy potem nie miałem również okazji zobaczyć, jak bardzo radość 
płynąca z miłości do wiary zdolna jest tłumić smutek wywołany zewnętrznym 
zniewoleniem. W istocie, ludzie ci zmuszani byli do rezygnacji z własnych am
bicji i pragnień, przywilej ich realizowania przysługiwał wyłącznie osobom od
danym reżimowi. Poszedłem następnie do redakcji „Tygodnika Powszechne
go”, z którym Karol Wojtyła nieprzerwanie współpracował, gdyż od początku 
swojej działalności duszpasterskiej doskonale rozumiał ogromne znaczenie ko
munikowania się poprzez prasę. Redaktorzy tego pisma, którzy nie służyli 
propagandzie partii komunistycznej, nieustannie borykali się z wielkimi trud
nościami, począwszy od ciągłych starań o papier drukarski, a skończywszy na 
walce z wszechobecną cenzurą. Widziałem teksty, już po łamaniu drukarskim, 
które zawierały „białe dziury”, co miało ujawnić i uwydatnić ingerencje cen
zury.

Pewnego wieczoru poszedłem do domu Kardynała (był to chyba jedyny 
wywiad o charakterze polityczno-społecznym, jaki dane mi było przeprowadzić 
dla telewizji). Uderzyły mnie wówczas w szczególności dwie rzeczy: po pierw
sze, niesamowita uporczywość, z jaką kardynał Wojtyła walczył o uzyskanie 
zgody na budowę nowych kościołów, gdyż ówczesny rząd nie tylko nie wspierał 
finansowo tego typu przedsięwzięć, ale przede wszystkim na wszelkie sposoby 
starał się je uniemożliwiać. Po drugie, przeżyłem swoisty wstrząs, kiedy Kardy
nał powiedział mi wprost, że młodzi ludzie, których widziałem podczas Mszy 
świętej nigdy nie będą mogli należeć do klasy rządzącej. Na koniec naszej 
rozmowy, kiedy Kardynał pełen serdeczności odprowadzał mnie do drzwi, 
żartobliwie powiedziałem do niego: „Eminencjo, czy nie zdarzyło się jeszcze 
nigdy, aby papieżem był Polak?”. Oczekiwałem odpowiedzi, że ostatni przy
padek zmiany tradycji miał miejsce prawie pięćset lat temu, w roku 1522, kiedy 
papieżem został Holender, biskup Tortosy Adrianus Florensz, późniejszy Had- 
rian VI. Powiedział tylko: „Może jest jeszcze za wcześnie”.

Jedenaście miesięcy później, po trzydziestu trzech dniach pontyfikatu Jana 
Pawła I, które -  jak już wspomniałem -  stanowiły moim zdaniem niezbędny 
etap przejściowy, nadszedł ten czas, czas na pontyfikat najbardziej rewolucyjny 
w historii Kościoła, na pontyfikat Jana Pawła II.
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Tak rodził się pontyfikat wielkiego Papieża porozumienia. Na początku 
słychać było: „Taki młody Papież, ma 58 lat...”. Dzień po wyborach senator 
Andreotti, dowiedziawszy się o wieku Wojtyły, nieco zdezorientowany powie
dział do mnie: „Po raz pierwszy zdarza się, aby Papież był ode mnie o rok 
młodszy”. Następnie mówiono, że za młodu nowy następca św. Piotra był 
aktorem, dzięki czemu miał doskonale ustawiony głos w tonacji barytonu, co 
było dość osobliwe jak na Papieża.

Należy przyznać, że wygląd fizyczny Jana Pawła II przyczynił się na po
czątku jego pontyfikatu do uformowania się w Rzymie mitu młodego i aktyw
nego Papieża. Po dwudziestu pięciu latach, kiedy Papież jest już starszy, kiedy 
cierpi, poważnie choruje, wciąż można powiedzieć, że jest on gigantem wiary 
oraz symbolem moralności, porozumienia i solidarności bez granic. Musimy 
zatem postrzegać źródło charyzmy Jana Pawła II w czymś zupełnie różnym od 
kondycji fizycznej czy barytonowej tonacji głosu. Dar ten ma swą podstawę 
w niezwykłej sile, emanującej z treści przekazywanych przez niego milionom 
osób.

Papież w sposób niemal doskonały zrozumiał skuteczność symbolu jako 
pośrednika: wstrzymywaliśmy z wrażenia oddech, kiedy widzieliśmy go w Jeru
zalem, jak wsuwa kartkę z modlitwą w Ścianę Płaczu. Gesty takie tworzą 
historię, podobnie jak to, co nastąpiło podczas pobytu Papieża na Kubie, kiedy 
jechał on wraz z Fidelem Castro odkrytym samochodem. Ileż krytyki spłynęło 
na Papieża, gdy pozwolił się fotografować w towarzystwie dyktatorów, jak 
Pinochet czy Castro! Dyktatorzy ci łudzili się, że Papież stanie się instrumen
tem w ich rękach, ale siła duchowa tego człowieka i jego umiejętność nawią
zywania kontaktu z ludźmi były tak wielkie, że jego publiczne pojawienie się 
w towarzystwie dyktatorów oraz ich mylne rozpoznanie sytuacji sprowokowały 
pierwsze dramatyczne zgrzyty w ich reżimach.

To jest właśnie Papież symboli, ale także -  jak już powiedzieliśmy -  Papież, 
którego bezpośrednie wypowiedzi posiadają najgłębszą treść. Kardynałowie, 
którzy uczestniczą w obecnej Konferencji, przypominali już o najważniejszych 
encyklikach tego pontyfikatu. Pozwolę sobie teraz przywołać te trzy z nich, 
które według mnie są fundamentalne w aspekcie rozważanego przeze mnie 
tematu.

Pierwszą z nich jest Redemptor hominis, encyklika, jak powiedział Testori, 
napisana z bezgraniczną prostotą. Podczas gdy wszyscy spodziewali się papieża 
pozostającego „na rozdrożu”, on po raz pierwszy w centrum rozważań teolo
gicznych umieścił Chrystusa, nie zaś Kościół. Tym, co najbardziej uderzyło 
świeckich, było jednak przyjęcie przez niego roli defensoris hominis. Nowy 
Papież szybko dał nam do zrozumienia, że pragnie oddać głos wszystkim prze
śladowanym, wszystkim tym, którzy prawa głosu nie mają, oraz że wolność jest 
dla niego synonimem godności. Ojciec Święty zaprowadził nas do ziemi, gdzie -  
ponownie przywołam Testoriego -  wiara jest trudem, ofiarą, podejmowaniem
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ryzyka. Mieliśmy rok 1979 i nikt z nas wówczas nawet nie pomyślał, że doży
jemy chwili upadku Muru Berlińskiego. Gdyby nie pontyfikat tego Papieża, 
mur prawdopodobnie wciąż by stał lub runąłby znacznie później. Zapewne 
prawdą jest, że ten, kto strzelał do Papieża 13 maja 1981 roku, już wówczas 
rozumiał te sprawy.

Ważnym aspektem pierwszej encykliki była papieska przestroga przed ule
ganiem pokusom konsumpcjonizmu. Propagowanie właściwego wartościowa
nia dóbr materialnych stanowiło jeden z ważnych elementów działań Jana 
Pawła II również po upadku Muru Berlińskiego, podczas gdy świat, uwolniw
szy się od komunizmu w tej części Europy, koncentrował się niemal wyłącznie 
na kwestiach ekonomicznych. Mur upadł, pozostały jednak inne ważne prob
lemy, poczynając od wyzysku bezbronnych, aż po eksplozję materialistycznego 
nastawienia. Głos Papieża, będący głosem sprzeciwu wobec takich postaw, 
słychać było od roku 1979.

W roku 1993, wraz z ogłoszeniem encykliki Veritatis splendor, Papież pod
kreślił centralizm Kościoła rzymskiego oraz wezwał do uporządkowania pe
wnych istotnych elementów jego nauczania. W dokumencie tym Ojciec Święty 
także wyniósł moralność do rangi gwaranta demokracji, pragnąc przywrócić 
współczesnemu światu utracone niezbędne narzędzie rozróżniania dobra i zła. 
Brak ten Papież uznaje bowiem za rzeczywistą podstawę kryzysu współczesności. 
Jan Paweł II uświadamia nam, że po upadku ideologii marksistowskiej, zmierza
jącej do podporządkowania człowieka schematom totalitarnym, pojawił się 
problem równie poważny, a mianowicie ryzyko zanegowania fundamentalnych 
praw przynależnych bytowi osobowemu, ryzyko przymierza demokracji z relaty
wizmem etycznym, który -  uznając prawdę za niepoznawalną -  pozbawia czło
wieka, a tym samym relacje międzyludzkie, wszelkiego odniesienia moralnego.

Cechą decydującą o dobrej komunikami, jak wie każdy specjalista z tej 
dziedziny, jest jasność wypowiedzi. Papież Jan Paweł II niewątpliwie jest naj
odważniejszym i najbardziej wiarygodnym wrogiem wszelkiej dwuznaczności. 
Kiedy Papież zabiera głos, odbiorca może zgadzać się lub nie z treścią jego 
wypowiedzi, ale na pewno rozumie, co Ojciec Święty chce przekazać, ponieważ 
wypowiedzi Papieża są zawsze skoncentrowane na istocie problemu. To właś
nie dzięki temu każda ogłoszona przez niego encyklika, od pierwszej do czter
nastej, stanowiła ogromne wydarzenie.

Chciałbym jeszcze nawiązać do Fides et ratio, encykliki powstałej w roku
li

1998. Napotykamy w niej śmiałe zaproszenie do przyznania wierze centralnego 
miejsca w życiu, do postrzegania wszystkich dziedzin życia w jej perspektywie. 
Jest w niej również wyraźne zaproszenie skierowane do teologów i filozofów, 
aby weszli ze sobą w dialog, umacniając zarazem dialog pomiędzy wiarą a ro
zumem, dwoma elementami decydującymi o naszym rozwoju duchowym.

W „Corriere della Sera” czytaliśmy, że encykliki przybyłego ze Wschodu 
Papieża przynoszą zapowiedź prawdziwego życia. Bardziej jednak istotne niż
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dokumenty są gesty, wyobrażenia i symbole, dzięki którym Papież wszedł w ży
cie nas wszystkich. Jeden z prelegentów, przybyły z odległego kraju, wyznał 
podczas obecnej Konferencji: „Wystarczyło, że Papież przyjechał do mojego 
kraju, abym został księdzem”. Karol Wojtyła jest nie tylko Papieżem katoli
ków, jest on Papieżem wszystkich ludzi i jedynym człowiekiem w historii, który 
z umiejętności nawiązywania porozumienia uczynił charyzmat. Jan Paweł II 
dokonał przemiany znaczenia terminu „papież”.

Mieliśmy różnych papieży: wzniosłe, uduchowione postacie i osobowości 
bardziej pragmatyczne. Jan Paweł II, jako pierwszy w historii, został uznany za 
Papieża pasterza. Jest on pierwszym z papieży, który regularnie udziela wszyst
kich siedmiu sakramentów. Podróże papieskie, choć na ogół traktowane są, nie 
bez podstawy, jako swego rodzaju święta, stanowią wydarzenia w każdym 
szczególe dopracowane. W intencji samego Papieża służyć mają jednak zasad
niczo pracy duszpasterskiej. Jeśli w jakimkolwiek zakątku świata pojawia się 
potrzeba świadectwa prawdy o pokoju czy o braterstwie, możemy być pewni, że 
Papież tam przybędzie: pełną prostoty postawą przywoła symbole, obudzi 
uśpione dusze, zapobiegnie tragediom, zmieni bieg historii.

Często zdarza się, że nasza uwaga koncentruje się na jednej tragedii, na 
przykład na wojnie w Iraku, a zapominamy o wszystkich innych nieszczęściach. 
Niestety, żyjemy w świecie, w którym jeśli o czymś się nie mówi, znaczy to, że 
rzecz ta nie istnieje, jeśli o kimś się opowiada, oznacza to, że on nie umarł. 
Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna: w każdej chwili ktoś umiera i równo
legle na całym świecie toczy się ogromna liczba konfliktów. W jakich miejscach 
to wszystko się dzieje? My, być może, tego nie wiemy, ale Papież -  tak! Pa
miętam dyskusje, które toczyły się wokół pierwszej wojny w Zatoce Perskiej 
w roku 1991. Poszedłem wówczas na audiencję do Jana Pawła II. Wchodząc do 
prywatnej kaplicy i widząc Papieża oddanego całkowicie modlitwie, z głową 
wspartą na dłoniach, zrozumiałem nagle, jak głęboko przeżywał on tę wojnę: 
był wówczas ucieleśnieniem cierpienia.

Mówi się ostatnio o podróży Papieża do Mongolii, którą prawdopodobnie
odbędzie on pod koniec sierpnia 2003 roku1, dzięki czemu ludzie dowiedzą się, 
gdzie leży Mongolia, a nawet, że kraj ten w ogóle istnieje. Leży ona pomiędzy 
Rosją a Chinami, których to państw Papież nie może odwiedzić, pierwszego 
z nich ze względów religijnych, drugiego zaś z powodów politycznych. Pojedzie 
natomiast do Mongolii, gdzie jest zaledwie dwustu katolików, po to, by spędzić 
wśród nich kilka godzin. Zasadniczym celem jego podróży będzie wygłoszenie 
apelu o wolność na całym świecie.

1 Na początku lipca 2003 roku dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Joaąufn Na- 
varro-Valls oświadczył, iż nie podjęto decyzji w sprawie daty papieskiej podróży do Mongolii. 
Pielgrzymka do tego kraju do dnia dzisiejszego nie odbyła się.
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Żaden inny Papież nie walczył o pokój tak, jak to czyni Karol Wojtyła. Nie 
można przy tym mówić o nim po prostu jako o pacyfiście, na wojny bowiem
i w ogóle na historię patrzy zawsze z głębokiej perspektywy etycznej.

Teraz, kiedy problem Muru Berlińskiego jest już odległą przeszłością, uwa
ga Papieża skierowana jest niewątpliwie ku innej wielkiej misji. Na trasie piew
cy porozumienia, Apostoła Pokoju, brakuje jeszcze jednego przystanku, bra
kuje mianowicie pojawienia się białego stroju Jana Pawła II przed kopułami 
Kremla.

Jestem pewien, że papież Jan Paweł II nie podda się.

Tłum. z jęz. włoskiego Anna Fligel-Piotrowska
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ZADANIA NOWEJ EUROPY

Jan Paweł II uważnie wsłuchuje się w pytania dotyczące Europy i dogłębnie je 
przeżywa. Nawołuje nasy abyśmy dotarli do samego wnętrza tragedii historycznej,
a następnie przekroczyli ją1 Prowadzącą do tego drogą jest Jezus Chrystus. 
Ukrzyżowany i zmartwychwstały Bóg jest fundamentem i przyszłością Europy.

W powstających obecnie pracach dotyczących Europy Jan Paweł II jawi się 
często jako ojciec założyciel i jako prorok nowej Europy. Papież nigdy nie 
ukrywał swoich uczuć dla naszego kontynentu: ponad siedemset przemówień, 
spośród tych, które wygłosił, odnosiło się całkowicie bądź przynajmniej w części 
właśnie do kwestii Europy1. Jest to niezwykłe tym bardziej, że w latach 1938- 
-1978 liczbę wystąpień poprzedników Jana Pawła II, które również dotyczyły 
tej kwestii, szacuje się na sto trzydzieści sześć. Nie powinniśmy jednak ograni
czać się wyłącznie do analizy nauczania papieskiego, chociaż naturalnie zajmu
je ono miejsce uprzywilejowane, często bowiem przywołuje się symboliczne 
gesty Papieża, jego postawę, spotkania czy decyzje. Na szczególną uwagę za
sługują: Msza święta odprawiona w Auschwitz w czerwcu 1979 roku, przemó
wienie wygłoszone przy Bramie Brandenburskiej w Berlinie w czerwcu 1996 
roku, Msza święta odprawiona „na śniegu” w Sarajewie w kwietniu 1997 roku, 
wizyta w instytucjach europejskich w Strasburgu w październiku 1988 roku czy 
przypomnienie świętych i męczenników, którzy wypełniali historię kontynentu 
europejskiego, poczynając od jego patronów: Benedykta, Cyryla i Metodego, 
a kończąc na wyniesionych na ołtarze Edycie Stein, Brygidzie ze Szwecji i Ka
tarzynie ze Sieny. Europie Ojciec Święty poświęcił również dwa zgromadzenia 
Synodu biskupów: w roku 1991 i w 1999.

Jako obecny przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy 
(CCEE), pragnę także z wdzięcznością przypomnieć, że w ostatnich dziesięcio
leciach Jan Paweł II angażował się w działalność naszej Rady. Już jako Kardy
nał z Krakowa uczestniczył w sympozjach CCEE, a następnie, jako papież Jan 
Paweł II, doprowadził do rozwoju i reformy samej Rady. Nie można zapominać
o tym, że również dyplomatyczna działalność Papieża służy Europie.

1 Na temat nauczania Jana Pawła II dotyczącego Europy, obejmującego jego przemówienia 
do roku 1999, zob.: G i o v a n n i  P a o l o  II, Profezia per 1’Europa, red. Mario Spezzibottiani, 
Piemme Casale Monferrato 1999.
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Aby wyjaśnić owo szczególne zainteresowanie Papieża Europą, należy za
pewne przywołać jego ojczystą kulturę, zakorzenioną w ważnym kraju ze 
wschodu, i jego osobiste doświadczenia historyczne, wyznaczone przez drugą 
wojnę światową, powstanie żelaznej kurtyny oraz przez walkę z ideologią ko
munistyczną. Korzenie Jana Pawła II są jednak znacznie głębsze. W Europie 
„wznosi się miasto Rzym -  siedziba apostoła Piotra i miejsce jego męczeń
stwa”2, a Opatrzność podarowała jej szczególne powołanie: głoszenie chrześ
cijaństwa.

Spojrzenie Jana Pawła II na Europę cechuje się mądrością i podejściem 
profetycznym: Papież pojmuje dramatyzm historii naszego kontynentu, ale 
jednocześnie ukazuje aktywną i nieprzerwaną obecność Boga w jego dziejach. 
Jan Paweł II domaga się, abyśmy byli realistami, ale rozpościera też zawsze 
pewną wizję i budzi nadzieję. Szczególne wrażenie wywarła na mnie jego po
stawa wobec kryzysu w Iraku, przede wszystkim w początkowej fazie konfliktu. 
Ówczesna postawa Papieża przywoływała na myśl rzeczywistość, w której żyli 
prorocy biblijni. Chociaż w obecnych czasach ciągłe apele Jana Pawła II o po
kój, jego zapewnienia, że ludzkość jest w stanie rozstrzygać problemy bez 
użycia przemocy wydają się nie znajdować posłuchu, słowa Papieża, podobnie 
jak te wypowiadane przez pierwszych proroków, pozostaną w historii i będą 
generować nową historię, podczas gdy inne słowa pójdą w niepamięć lub łączyć 
się będą w ludzkiej świadomości z historią śmierci.

HISTORIA I KULTURA EUROPY JAKO DRAMAT

W historii i w kulturze obecny jest nieustanny dramatyczny konflikt między 
złem, które pozornie posiada ogromną siłę, a potężnym dobrem, które osta
tecznie zwycięża. Wydaje się, że Jan Paweł II poświęca uwagę w szczególności 
trzem tragicznym spięciom dobra ze dem, momentom konstytutywnym dla 
losów Europy.

Pierwszy z nich dotyczy problemu pokoju, kwestii współistnienia różnych 
narodów, ludów, kultur i religii. W przesłaniu z 8 maja 1995 roku z okazji 
pięćdziesiątej rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej w Europie Papież 
określił tę wojnę jako „straszliwą tragedię”3, na pamięć o której „składają się 
wspomnienia lęku, przemocy, skrajnego niedostatku, śmierci; dramatyczne do
świadczenia bolesnych rozstań, całkowitego braku bezpieczeństwa i wolności; 
nieusuwalne blizny, pozostawione przez masowe ludobójstwo”4. Jan Paweł II

i*

J a n  P a w e ł  II, Europa potrzebuje Jezusa Chrystusa (Przemówienie do uczestników III 
Międzynarodowego Forum Fundacji im. Alcide De Gasperiego, Watykan, 23 II 2002), 
„L’Osservatore Romano” wyd. poi. 23(2002) nr 5, s. 52.

3 Przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji 50. rocznicy zakończenia w Europie drugiej
wojny światowej, „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 16(1995) nr 7, s. 4.
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nazwał Auschwitz „Golgotą naszych czasów” . W wypowiedzi Papieża pojawiło 
się także trudne pytanie: „Jak mogło dojść do takiego unicestwienia człowieka
i narodów? Dlaczego po zakończeniu wojny nie wyciągnięto z tej gorzkiej lekcji 
właściwych wniosków dla całego kontynentu europejskiego?”6. Jan Paweł II nie 
bał się również powiedzieć: „Goryczą napawa nas -  jako chrześcijan -  stwier
dzenie, że «potworności tej wojny wyrosły na kontynencie, który chlubi się 
szczególnym rozkwitem kultury i cywilizacji, na kontynencie, który najdłużej 
pozostawał w zasięgu Ewangelii i Kościoła»”7. W końcu odpowiedzialność spa
da również na totalitaryzm, który zburzył fundamentalną wartość, jaką stanowi 
wolność ludzka. Rozważania i pytania te powracają w nauczaniu Papieża, kiedy 
nawiązuje on do okresu podziału Europy na bloki, czasów przemocy systemu 
komunistycznego, wojny na Bałkanach, a także do wszystkich innych aktów 
niesprawiedliwości, do których nadal dochodzi na naszym kontynencie.

Jak zbudować europejski dom, zdolny gościć różne narody, aby z jednej 
strony nie dopuścić do wyniszczenia poszczególnych kultur narodowych, na 
przykład przez dążenie do uniformizacji życia, z drugiej zaś wyeliminować 
destrukcyjne konflikty na tle różnic kulturowych oraz inne negatywne zjawi
ska, a wśród nich terroryzm? Rozważając nową sytuację globalizującego się 
świata i obecnego procesu jednoczenia się Europy, Papież zauważa, iż w cza
sach współczesnych doszło do historycznego skoku jakościowego w relacjach 
międzyludzkich.

W drugim sensie „dramatyzm” dotyczy samej kultury europejskiej. Jan 
Paweł II zwraca uwagę na wielkie fale kulturowe, które miały miejsce na 
przełomie stuleci. Podkreśla przy tym, że żadna karta w historii Europy ostat
nich dwóch tysięcy lat nie jest zrozumiała bez odniesienia do chrześcijaństwa: 
„Europa została ochrzczona przez chrześcijaństwo; a narody europejskie w swej 
różnorodności pozwoliły na wcielenie się chrześcijańskiej egzystencji”8. Euro
pa odegrała także fundamentalną rolę w chrystianizacji pozostałych kontynen
tów. W przeciągu stuleci Europa jednak była także wyniszczana przez podziały 
wewnątrz chrześcijaństwa, przede wszystkim przez podział na chrześcijaństwo 
zachodnie i wschodnie, który dokonał się w jedenastym wieku, oraz przez ten 
z wieku szesnastego, powstały w wyniku reformacji, którego skutki odczuwalne 
były także na innych kontynentach. Kolejne novum wprowadziła tak zwana 
kultura nowoczesna, głosząca „kryzys idei chrześcijańskich”. Wynikiem tego 
były takie zjawiska kulturowe, jak sekularyzacja, ateizm, nihilizm, rozprzestrze-

Tamże.
5 Tamże, s. 5.
6 Tamże, s. 5n.
7 Tamże, s. 6.
8 J a n  P a w e ł  II, Kryzys Europy jest kryzysem chrześcijaństwa w Europie (Przemówienie do 

uczestników V Sympozjum Konferencji Episkopatów Europejskich, Rzym, 5 X 1982), 
„L’Osservatore Romano” wyd. poi. 3(1982) nr 10, s. 24.
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nianie się idei wyrażonej w haśle „Bóg umarł” oraz różnych form materializmu. 
Dzisiaj rzeczą oczywistą jest, że Europa żyje w sytuacji pluralizmu kulturowego
i religijnego. Jan Paweł II zawsze idzie naprzód i nigdy w sposób powierzchow
ny nie odczytuje tych wszystkich fal historycznych, zwłaszcza zaś tych, które 
dotyczą kryzysów. W swoim wystąpieniu na sympozjum biskupów europej
skich zorganizowanym przez CCEE 5 października 1982 roku wypowiedział 
słowa, które ze względu na ich przenikliwość oraz wymowność powinny być 
wysłuchane i rozważone jeszcze niejeden raz: „Kryzys i pokusa człowieka euro
pejskiego i Europy są kryzysem i pokusą chrześcijaństwa i Kościoła w Europie. 
Lecz jeśli jest prawdą, że trudności i przeszkody w ewangelizacji Europy mają 
początek w samym Kościele i w samym chrześcijaństwie, środków zaradczych
i rozwiązań także szukać trzeba wewnątrz Kościoła i chrześcijaństwa [...]. Koś
ciół powinien więc dokonać autoewangelizacji, aby odpowiedzieć na wyzwania 
dzisiejszego człowieka”9.

Trzecia, najbardziej radykalna kwestia, którą Papież postrzega w perspek
tywie konfliktu między dobrem a złem, dotyczy sensu życia. Do tego egzysten
cjalnego tematu często powraca, zwracając się przede wszystkim do młodzieży. 
Czy istnieje jakiś sens życia i historii? Czy cierpienie i śmierć stanowią ostatecz
ność dla człowieka i czy są zatem porażką ludzkiej egzystencji? To głęboko 
egzystencjalne pytanie znalazło silny oddźwięk w postideologicznej Europie. 
Odsyła ono bezpośrednio do pytania o transcendencję, czyli o Boga. Od od
powiedzi na to pytanie uzależnione są z kolei odpowiedzi na wielkie pytania 
moralne, które ludzkość napotyka na swojej drodze, na pytania dotyczące 
różnych kwestii, od biomedycyny po ekologię. Czy istnieje więc jakieś dobro 
lub ktoś, komu mogę powierzyć moje życie i kto jest w stanie odpowiedzieć na 
moje pragnienie życia, szczęścia, radości i wieczności, ktoś, kto jest kryterium 
mojego postępowania?

TAJEMNICA CHRZEŚCIJAŃSTWA

Jan Paweł II uważnie wsłuchuje się w pytania dotyczące Europy i -  powie
działbym -  dogłębnie je przeżywa. Nawołuje nas, abyśmy dotarli do samego 
wnętrza tragedii historycznej, a następnie przekroczyli ją. Prowadzącą do tego 
drogą jest Jezus Chrystus. Ukrzyżowany i zmartwychwstały Bóg jest funda
mentem i przyszłością Europy.

Może się wydawać, że w dziejach zapanowało zło. W rzeczywistości jednak 
musimy mieć oczy szeroko otwarte i dostrzegać, że w historii Europy nieus
tannie obecne jest działanie Boga. Kategorii kryzysu nie można odczytywać 
wyłącznie w sensie negatywnym. Bóg obecny jest również w tragediach, cho-

9 Tamże, s. 25.
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ciaż w sposób najbardziej tajemniczy. W nich możemy rozpoznać oblicze Boga 
ukrzyżowanego. Homilia inaugurująca Drugie Specjalne Zgromadzenie Syno
du Biskupów, poświęcone Europie, wygłoszona przez Papieża 1 października 
1999 roku, wywołała ogromne wrażenie. Jan Paweł II powiedział wówczas: „To 
On, Emmanuel, Bóg-z-nami, był krzyżowany w obozach koncentracyjnych
i łagrach, ginął pod gradem bomb i w okopach, cierpiał wszędzie tam, gdzie 
człowiek, jakikolwiek człowiek, był poniżany i uciskany, gdzie deptano jego 
niezbywalną godność. Chrystus przeszedł drogę krzyżową wraz z tyloma nie
winnymi ofiarami wojen i konfliktów, które wykrwawiły różne regiony Euro
py”10. Natomiast w homilii na zakończenie Synodu, wygłoszonej 23 paździer
nika 1999 roku, Następca św. Piotra poprosił chrześcijan europejskich, aby 
w swoim życiu dawali świadectwo Zmartwychwstania Pańskiego: „Po dwu
dziestu wiekach Kościół staje na progu trzeciego tysiąclecia z tym samym orę
dziem, które stanowi jego niepowtarzalne bogactwo: Jezus Chrystus jest Pa
nem; w Nim i tylko w Nim jest zbawienie (por. Dz 4, 12); On jest ten sam 
wczoraj, dziś i na wieki (por. Hbr 13,8). Ten okrzyk wyrywa się z piersi uczniów 
z Emaus, którzy powracają do Jerozolimy po spotkaniu ze Zmartwychwstałym. 
[...] Źródłem nadziei dla Europy i dla całego świata jest Chrystus”11.

Jan Paweł II nieustannie wzywa Europę, aby odnalazła swoją tożsamość: 
„Odnajdź siebie samą. Bądź sobą! Odkryj swoje początki. Tchnij życie w swoje 
korzenie”12. Bóg (wiara) jest prawdziwym zadaniem Europy: „Dla Europy 
nadeszła godzina prawdy! Runęły mury [...], ale zmagania, których przedmio
tem jest sens życia i wartość wolności, toczą się z większą niż kiedykolwiek siłą 
w umysłach i sumieniach. Czyż można nie dostrzec, że istotę tego problemu 
stanowi pytanie o Boga?”13. W końcowej deklaracji Specjalnego Zgromadze
nia Synodu Biskupów poświęconego Europie w grudniu 1991 roku biskupi 
europejscy również wyrazili tę papieską prośbę: „Cała Europa stoi dziś wobec 
wyzwania, by opowiedzieć się na nowo po stronie Boga. [...] Musi [...] także 
nauczyć się znów kształtować swoją przyszłość, w spotkaniu z Osobą i orędziem 
Jezusa Chrystusa”14.

T e n ż e ,  Chrystus prawdziwą nadzieją człowieka i historii (Homilia wygłoszona na rozpo
częcie Synodu Biskupów poświęconego Europie, Watykan, 1 X 1999), „L’Osservatore Romano” 
wyd. poi. 20(1999) nr 12, s. 22.

11 T e n ż e ,  Przyjmijcie Chrystusa do swojego tycia (Homilia na zakończenie Synodu Bisku
pów poświęconego Europie, Watykan, 23 X 1999), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 20(1999) nr 
12, s. 48.

12 T e n ż e ,  A kt europejski (Przemówienie w Santiago de Compostela, 9 XI 1982) 
„L’Osservatore Romano” wyd. poi. 4(1983) nr 2, s. 29.

13 T e n ż e ,  Dialog chrześcijaństwa z kulturą (Spotkanie z przedstawicielami świata nauki
i sztuki, Maribor, 19 V 1996), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 17(1996) nr 7-8, s. 17.

14 T e n ż e ,  Abyśmy byli świadkami Chrystusa, który nas wyzwolił (Deklaracja końcowa Spe
cjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Europie), „L'Osservatore Romano”
wyd. poi. 13(1992) nr 1, s. 47.
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POWOŁANIE EUROPY I JEJ KOŚCIOŁA

Zrozumiałe staje się zatem, że dla Jana Pawła II podstawowym darem, 
który Kościół może ofiarować Europie, jest samo chrześcijaństwo, Ewangelia. 
W ostatnich dziesięcioleciach niczym motyw przewodni w wypowiedziach Pa
pieża powracało stwierdzenie, że przed Europą stoi zadanie nowej ewangeliza
cji: „Niezbędna staje się dziś nowa ewangelizacja, która raz jeszcze głosi światu

przyszedł dla ciebie»”15. „To orędzie zbawienia, ta Dobra Nowina stanowi 
samo serce ewangelizacji. Jej zasadnicza treść jest ta sama od wieków, ale nowe 
są metody i formy wyrażania jej w posłudze apostolskiej i misyjnej”16.

Konieczność ponownego odczytania Ewangelii na gruncie europejskim wy
pływa z tego, że korzenie Europy są chrześcijańskie: „Myśląc o Europie, tro
szczę się przede wszystkim o to, aby zachowała ona swoje chrześcijańskie 
dziedzictwo i pozwoliła mu owocować”17. Świadomość nieskończonego bogac
twa, które obecne jest w objawieniu chrześcijańskim, tak dla konkretnego 
człowieka, jak i dla społeczeństwa, sprawia, że Papież nie chce pozwolić na 
to, aby Europa została pozbawiona tego daru.

W ewangelizacji istotny jest wymiar wspólnotowy czy też wymiar komunii. 
W przyszłości Europy Papież dostrzega trzy zasadnicze drogi realizacji komunii 
czy też -  inaczej mówiąc -  trzy główne drogi do przebycia w procesie reunifi- 
kacji Europy.

Przede wszystkim chrześcijanie wezwani są do życia w powszechnej kato
lickiej komunii, co nakazuje Ewangelia. W szerszym sensie katolickość oznacza 
możliwość urzeczywistniania powszechnej komunii (wspólnoty) jednej rodziny 
ludzkiej, bez żadnych granic, w sposób, który bynajmniej nie przekreśla różnic, 
ale raczej pozwala w pełni zachować tożsamość. Tajemnica współistnienia leży 
właśnie w możliwości realizowania jedności poprzez różnorodność, a różnorod
ności przez jedność. Podczas wizyty w siedzibie władz Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej w Brukseli w roku 1985 Papież mówił o tym, że otwartość na 
innych stanowi istotną część składową ducha, którego ukształtowała tradycja 
chrześcijańska, a Europejczycy mają obowiązek żyć w relacjach braterskich ze 
wszystkimi ludźmi18.

15 T e n ż e ,  Kościół patrzy na Maryję z nadzieją (Homilia podczas Mszy św. w uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki, Watykan, 1 1 1992), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 13(1992) nr 2, 
s. i i

16 T e n ż e ,  Przyjmijcie Chrystusa do swojego życia, s. 48.
17 T e n ż e ,  Europa potrzebuje Jezusa Chrystusa, s. 52.
18 Zob. t e n ż e ,  Europa|  fonda il futuro sulla \erita deWuomo e spalanca le tue porte alla 

soliedarieta universale (Przemówienie w siedzibie władz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, 
Bruksela, 20 V 1985), w: Insegnamenti di Giovanni Paolo //, t. 8 (1985), cz. 1, Libreria Editrice 
Yaticana, Cittó del Yaticano, s. 1578-1588.
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Drugim istotnym elementem komunii jest ekumenizm. Skoro Europa przy
czyniła się do zaistnienia podziałów w świecie, to ma ona teraz obowiązek 
odnaleźć drogę do pojednania. Także w tej dziedzinie Papież odważył się nadać 
swoim wypowiedziom ton profetyczny i w pewnym sensie prowokacyjny: „Czyż 
możemy pozwolić, aby w Europie dążącej do jedności politycznej właśnie Koś
ciół Chrystusa stał się czynnikiem podziału i niezgody? Czyż nie byłoby to 
największym może zgorszeniem naszych czasów?”19. Coraz bardziej uzasad
nione staje się przekonanie, że żadna inna osoba w naszych czasach nie rozumie 
tak głęboko potrzeby dążenia do jedności między chrześcijanami, jak Jan Pa
weł II. Wciąż żywe są we mnie słowa Papieża wygłoszone 8 maja 1999 roku 
w Bukareszcie podczas spotkania z patriarchą Teoktystem w trakcie pierwszej 
podróży Biskupa Rzymu do kraju, którego mieszkańcy w przeważającej części 
stanowią prawosławnych. Powiedział wówczas: „Cóż może nakłonić współczes
nych ludzi do uwierzenia w Niego, jeśli my nadal będziemy rozrywać jednolitą 
szatę Kościoła, jeśli nie zdołamy wyprosić od Boga cudu jedności, starając się 
usuwać przeszkody, które nie pozwalają jej w pełni się ujawnić? Kto wybaczy 
nam ten brak świadectwa? Z wszystkich sił dążyłem do jedności i do końca 
będę zabiegał o to, aby stanowiła ona jedną z głównych trosk Kościołów oraz 
tych, którzy nimi kierują przez swoją apostolską posługę”20. Ten, kto ma mi
łować Chrystusa miłością największą ze wszystkich (por. J 21,15-17), kto ma 
utwierdzać braci w wierze, być skałą podtrzymującą budowlę, ten jest także 
„pierwszym pośród sług jedności”21.

Wyzwanie, którym jest przebycie drogi do jedności, jest ogromne. Przede 
wszystkim należy przekonać do niej sceptyków i krytyków ekumenizmu, po
nieważ ich postawa stanowi zagrożenie dla czystości prawdy i dla właściwego 
pojmowania chrześcijańskiej tożsamości. Już w swojej programowej encyklice 
Redemptor hominis, ogłoszonej w pierwszym roku pontyfikatu, wypowiadając 
się na temat pojednania chrześcijan, Jan Paweł II napisał: „nie widzimy na tym 
etapie dziejów chrześcijaństwa i dziejów świata innej możliwości wypełnienia 
powszechnego posłannictwa Kościoła w dziedzinie ekumenicznej, jak tylko tę, 
aby rzetelnie, wytrwale, pokornie i odważnie zarazem szukać dróg zbliżenia 
i jedności [...]. Musimy jej więc szukać bez względu na to, jakie trudności na 
tych drogach mogą się pojawiać i spiętrzać. Inaczej nie dochowalibyśmy wier
ności słowu Chrystusa, nie wypełnilibyśmy Jego testamentu. Czy wolno nam na 
to się ważyć? [...] Wobec tych przeto, którzy z jakichkolwiek względów chcie

19 T e n z e, Na drodze ku jedności w wierze (Homilia wygłoszona podczas nabożeństwa eku
menicznego w Bazylice Watykańskiej, 7 X II1991), „L*Osservatore Romano” wyd. poi. 13(1992) 
nr 1, s. 39.

20 T e n ż e ,  Przywróćmy widzialną jedność Kościołowi (Przemówienie podczas spotkania 
z patriarchą Teoktystem i członkami Świętego Synodu, Bukareszt, 8 V 1999), „L*Osservatore 
Romano” wyd. poi. 20(1999) nr 7, s. 21.

21 T e n ż e ,  Encyklika Ut unum sint, nr 94.
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liby odwieść Kościół od szukania uniwersalnej jedności chrześcijan, trzeba raz 
jeszcze powtórzyć: czy możemy tego nie czynić?”22. Rezygnacja z dążenia do 
jedności nie jest słuszna, ponieważ idea ta zawiera się w samej prawdzie chrześ
cijaństwa: istnieje jeden Kościół Chrystusa. Nie chodzi tu o relatywizację praw
dy chrześcijańskiej czy tożsamości katolickiej, ale o to, by zgłębić prawdę o niej 
i dostrzec, że współistnieje ona z samą miłością, a zatem zakłada spotkanie 
z Drugim, dialog oraz odbudowę jedności rodziny wszystkich chrześcijan. Tyl
ko ten, kto dostrzega tę właśnie zbieżność między prawdą a miłością, nie będzie 
widział ani paradoksu, ani sprzeczności w tym, że Jan Paweł II jest jednocześnie 
Papieżem wielkiego dialogu i sługą prawdy.

Trzeci element historyczny i niezbędny do uzyskania komunii dotyczy spot
kania między religiami. Jan Paweł II wiele razy powtarzał, że religia i imię Boga 
nigdy nie powinny być wykorzystywane do usprawiedliwiania przemocy. Do 
zadań Europy należy oddziaływanie na proces pojednawczy, dialog i pokój, 
czemu powinni służyć wszyscy ludzie wierzący w Boga.

PROCES JEDNOCZENIA EUROPY I TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ

Na zakończenie moich rozważań pragnę krótko odnieść się do sprawy 
szczególnie aktualnej, a mianowicie tworzenia struktur europejskich i redago
wania ustanawiającego je Traktatu. To, co powiedziałem wcześniej, pozwala 
zrozumieć zainteresowanie, z którym Jan Paweł II obserwuje te prace. Papież 
rozumie trudności związane z projektem zjednoczonej Europy, ale mimo to jest 
jego wielkim obrońcą, ponieważ wie, że proces jednoczenia się naszego kon
tynentu może być przeprowadzony w zgodzie z duchem Ewangelii, o ile oczy
wiście przyniesie Europie więcej pokoju, stabilności, sprawiedliwości, bezpie
czeństwa i solidarności.

W procesie tym Papież zawsze obejmuje swoim spojrzeniem całą Europę, 
chociaż szczególną uwagę zwraca na jej część wschodnią. W pewnych kwestiach 
wprowadził także nową terminologię: zamiast mówić o rozszerzeniu Unii Euro
pejskiej, mówi o reunifikacji Europy lub o europeizacji Europy. Europa ma już 
bowiem swojego „ducha”, którego tworzą różne narodowości, ludy i Kościoły, 
nie zaś pewna grupa określonych państw. Wraz z rozwojem Unii Europejskiej 
należy zamknąć dramatyczny rozdział historii kontynentu europejskiego, po
dzielonego przez ideologie, a otworzyć nowy rozdział historii Europy, rozdział 
Europy „o dwóch płucach”. Jedynie historia będzie w stanie ukazać wkład Jana 
Pawła II w upadek Muru Berlińskiego, a także profetyczną skuteczność jego 
wizji Europy, wyrażającej się w metaforze „dwóch płuc”, Europy od Atlantyku 
po Ural.

22 T e n ż e ,  Encyklika Redemptor hominis, nr 6.
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Naturalnie Papieża nie interesuje Europa jako skoncentrowana na włas
nych korzyściach potęga, ale jako kontynent, który staje się bardziej stabilny, 
aby móc lepiej urzeczywistniać wymianę dóbr z innymi regionami i wprowadzać 
sprawiedliwość i pokój na świecie.

Struktury europejskie powinien przenikać humanizm, który wypływa 
z Ewangelii, z poszanowania wartości, z nauczania społecznego. Podstawą 
wszelkich przedsięwzięć podejmowanych w ramach tych struktur musi zawsze 
być poszanowanie godności osoby ludzkiej. W roku 2001 Jan Paweł II podczas 
zgromadzenia Komisji Episkopatów Unii Europejskiej powiedział: „Trzeba 
stanowczo przypominać, że godność człowieka jest zakorzeniona w zamyśle 
Stwórcy, a więc wynikające z niej prawa nie mogą podlegać samowoli żadnych 
większości, ale domagają się uznania przez wszystkich i winny znajdować się 
w centrum wszelkich programów społecznych i każdej decyzji politycznej. Tyl
ko całościowa wizja rzeczywistości, inspirowana nieprzemijającymi wartościa
mi ludzkimi, może sprzyjać budowaniu społeczności wolnej i solidarnej”23. Hu
manizm o którym w swoim nauczaniu mówił Papież, uwzględnia przede wszyst
kim: godność osoby, nadrzędny charakter dobra osoby, wolność i prawdę, wol
ność i solidarność, transcendencję.

Możliwość zaoferowania Europie bogactwa wypływającego z chrześcijań
stwa i inspirowanego nim humanizmu oraz potrzeba światła, które pokieruje 
odczytywaniem wartości, były oczywiście motywami przewodnimi wypowiedzi 
Papieża w okresie, kiedy toczyły się prace nad traktatem konstytucyjnym struk
tury Unii Europejskiej. Papież apelował o uznanie przestrzeni religijnej, czyli 
wolności religijnej, o uznanie tożsamości Kościoła i chrześcijańskich źródeł 
Europy. W tamtym czasie Jan Paweł II często powracał do tych argumentów. 
Znamienne słowa wypowiedział w przemówieniu do korpusu dyplomatyczne
go akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej w 2002 roku: „Spychanie na 
margines religii, które wniosły i nadal wnoszą swój wkład w rozwój kultury 
i humanizmu -  dających Europie słuszny powód do dumy -  jest dla mnie 
przejawem niesprawiedliwości, a zarazem obrania błędnej perspektywy”24. 
W przemówieniu do korpusu dyplomatycznego wygłoszonym w 2003 roku 
Jan Paweł II powiedział natomiast: „Ta nowa Europa niesie z sobą wartości, 
które przez dwa tysiące lat inspirowały sztukę myślenia i życia, które wywarły 
dobroczynny wpływ na cały świat. Wśród tych wartości wybitne miejsce zaj
muje chrześcijaństwo, jako że to z niego narodził się humanizm, który ukształ
tował historię i instytucje Europy. Ze świadomością tego dziedzictwa Stolica

23 T e n ż e ,  Europa wymaga na nowo pracy misyjnej (Przemówienie do uczestników zgroma
dzenia plenarnego Komisji Episkopatów Unii Europejskiej, Watykan, 30 III 2001), „L’Osservatore 
Romano” wyd. poi. 22(2001) nr 5, s. 29.

24 T e n ż e ,  Otwórzmy serca i umysły na wyzwania naszych czasów (Przemówienie do korpu
su dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, Watykan, 10 I 2002), 
„LłOsservatore Romano” wyd. poi. 22(2001) nr 3, s. 33.



424 Bp Amedee GRA B

Apostolska i wszystkie Kościoły chrześcijańskie nalegają na twórców przysz
łego traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej, aby znalazło się w nim od
niesienie do Kościołów i instytucji religijnych. Wydaje nam się bowiem pożą
dane, aby zostały w nim uznane -  przy pełnym poszanowaniu świeckiego cha
rakteru Unii -  trzy wzajemnie komplementarne zasady: poszanowanie wolnoś
ci religijnej w wymiarze nie tylko indywidualnym i kulturowym, ale także spo
łecznym i instytucjonalnym; potrzeba strukturalnego dialogu i konsultacji mię
dzy rządzącymi a wspólnotami wierzących, poszanowanie statusu prawnego, 
jaki Kościoły i instytucje religijne posiadają już w państwach członkowskich 
Unii. Europa, która wyparłaby się swojej przeszłości, zanegowała istnienie 
rzeczywistości religijnej i została pozbawiona wszelkiego wymiaru duchowego, 
nie miałaby żadnych środków do realizacji ambitnego projektu, który wymaga 
mobilizacji jej energii: projektu zbudowania Europy wszystkich!”25.

Podsumowując, pragnę wyrazić swoją wdzięczność wobec Jana Pawła II; 
wdzięczność za jego miłość do Europy, jego „bycie wewnątrz” obecnej historii, 
zrodzone z głębokiej odpowiedzialności za świat wartości transcendentnych, 
zakorzenionych w Ewangelii, która eliminując wszelką nienawiść, pozwala 
osobie ludzkiej na pełną realizację i na osiągnięcie szczęścia.

Tłum. z języka włoskiego Anna Fligel-Piotrowska

25 Tenże, „Nie” śmierci, egoizmowi * wojnie! „Tak” życiu i pokojowi! (Przemówienie do 
korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, Watykan, 13 I 2003), 
„L’Osservatore Romano” wyd. poi. 24(2003) nr 3, s. 23.
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NAUKI SPOŁECZNE, KOŚCIÓŁ I JEGO AKADEMIA 
O zadaniach Papieskiej Akademii Nauk Społecznych

Fragmentaryzacja wiedzy stanowi przeszkodę w pełnieniu przez naukę wyzna
czonej jej roli. Dotyczy to takie nauk społecznych, odległych od realizacji idei 
unifikacji. Potwierdzeniem istnienia tendencji unifikacyjnych w naukach społecz
nych wydaje się optymizm Jana Pawła II, którego wyrazem jest założona przez 
niego akademia.

W szesnastym roku swojego pontyfikatu, 1 stycznia 1994 roku, Jan Paweł II 
powołał do istnienia Papieską Akademię Nauk Społecznych1. Niespełna dzie
sięć lat później świętujemy jubileusz tej inicjatywy, pamiętając o znaczeniu 
i celu jej założenia. Dostrzegamy wielką wagę wyzwań postawionych nie tylko 
nowej akademii, ale także naukom społecznym. Aby sprostać wyznaczonemu 
mi dzisiaj zadaniu, w pierwszej części mojego wystąpienia zajmę się miejscem, 
które Ojciec Święty wyznaczył tej akademii w relacji między Kościołem a na
ukami społecznymi. W drugiej części zaprezentuję dotychczasowe jej osiąg
nięcia.

WYZWANIE WOBEC PAPIESKIEJ AKADEMII NAUK SPOŁECZNYCH

Ustanawiając Akademię, Jan Paweł II dał dowód swojej wiary w pomoc, 
której nauki społeczne mogą udzielić nauczaniu społecznemu Kościoła w osiąg
nięciu pełnej dojrzałości. Początek dokumentu motu proprio, którym ustano
wiona została Papieska Akademia Nauk Społecznych, został sformułowany 
następująco: „Poszukiwania w dziedzinie nauk społecznych (socialium scien- 
tiarum investigationes) mogą się skutecznie przyczynić do polepszenia stosun
ków między ludźmi, czego dowodzą korzystne przemiany, jakie dokonały się 
w różnych sferach życia społecznego zwłaszcza w obecnym stuleciu, zbliżają
cym się już ku końcowi. Dlatego Kościół, troszczący się nieustannie o prawdzi
we dobro człowieka, coraz żywiej interesuje się tą dziedziną badań naukowych 
i pragnie czerpać z niej konkretne wskazania, aby z ich pomocą wypełniać 
swoją misję nauczania”2.

1 Zob. J a n  P a w e ł  II, List Apostolski motu proprio Socialium scientiarum investigationes, 
„L’Osservatore Romano” wyd. poi. 15(1994) nr 3, s. 39n.

2 Tamże, s. 39.
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Oczywiście nie tylko nauki społeczne są pomocne w opracowywaniu na
uczania społecznego Kościoła. Dalej Papież pisze: „Analiza tych stu lat historii 
wskazuje wyraźnie na jeden fakt: Kościół zdołał stworzyć bogate dziedzictwo 
katolickiej nauki społecznej dzięki ścisłej współpracy z katolickimi ruchami 
społecznymi z jednej strony, a z drugiej -  ze specjalistami w dziedzinie nauk 
społecznych”3. Mimo tego ważnego dookreślenia, pod którym niewątpliwie 
mógłby się podpisać każdy poważny badacz, przytoczone fragmenty wyrażają 
optymizm co do postępu w naukach społecznych.

Potwierdzeniem a posteriori treści zawartych w przywołanych fragmentach 
jest entuzjazm, który towarzyszył rozwojowi tych nauk w latach 1950-1960. Na 
wielu uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych powołano wówczas wydziały 
nauk społecznych, a za ich przykładem podążyły inne ośrodki naukowe. Nie
którzy uczeni już wtedy żywili nadzieję na stworzenie jednej wielkiej nauki 
społecznej, która zintegrowałaby socjologię, ekonomię, prawo, nauki politycz
ne i inne dziedziny. Ta nadzieja nie została jednak spełniona.

Ojciec Święty był w pełni świadomy trudności związanych z procesem uni
fikacji nauk społecznych, jednak motu proprio, którym formalnie powołano 
akademię, nie stanowiło odpowiedniego miejsca na przedstawianie tego typu 
kwestii. Znalazły się one w ogłoszonej pięć lat później encyklice Fides et ratio, 
która ponadto skłaniała do refleksji nad dwiema innymi trudnościami istnieją
cymi w obrębie nauk społecznych.

Fides et ratio wyznacza naukom określone miejsce w misji Kościoła i okreś
loną rolę w służbie człowiekowi. Dwa następujące fragmenty wskazują na to 
w sposób szczególny: „Człowiek ze swej natury szuka prawdy. Celem tego 
poszukiwania nie jest tylko poznanie prawd cząstkowych, dotyczących faktów 
lub zagadnień naukowych [...]. Jego poszukiwanie zmierza ku głębszej praw
dzie, która może mu ukazać sens życia” (nr 33). „Można zauważyć, że jednym 
z najbardziej znamiennych aspektów naszej obecnej kondycji jest «kryzys sen- 
su». Powstało tak wiele perspektyw poznawczych, często o charakterze nauko
wym, z których można patrzeć na życie i świat, że mamy w rzeczywistości do 
czynienia z coraz powszechniejszym zjawiskiem fragmentaryzacji wiedzy. 
Właśnie to sprawia, że tak trudne, a często daremne jest poszukiwanie sensu” 
(nr 81). Przytoczone fragmenty ukazują, dlaczego fragmentaryzacja wiedzy 
stanowi przeszkodę w pełnieniu przez naukę wyznaczonej jej roli. Dotyczy to 
także nauk społecznych, odległych od realizacji idei unifikacji.

Encyklika odnosi się w szczególności do nauk społecznych wtedy, gdy 
przedstawia obecny stan rzeczy w kwestii nauczania filozofii i kryzys, który 
w nim nastąpił. Z tego powodu „trzeba też zwrócić uwagę na nieporozumienie, 
jakie powstało przede wszystkim w odniesieniu do tak zwanych nauk humanis
tycznych. Sobór Watykański II kilkakrotnie potwierdza pozytywną wartość

3 Tamże, s. 40.
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badań naukowych zmierzających do głębszego poznania tajemnicy człowieka. 
Wezwanie skierowane do teologów, aby studiowali te nauki i w miarę potrzeby 
wykorzystywali je poprawnie w swoich poszukiwaniach, nie powinno jednak 
być rozumiane jako pośrednie przyzwolenie na zepchnięcie filozofii na drugi 
plan lub całkowite pomijanie jej w procesie formacji duszpasterskiej” (nr 61). 
Należy podkreślić, że celem naszej akademii nie jest zajęcie miejsca filozofii czy 
teologii, ale raczej dostarczenie tym dyscyplinom użytecznych dla nich opra
cowań naukowych.

Dla potrzeb referatu słuszne wydaje się odniesienie do fragmentu z 86. 
numeru encykliki Fides et ratio, w którym eklektyzm został uznany za tenden
cję błędną i niebezpieczną. Mowa o eklektyzmie w filozofii oraz o niespójności, 
która może być jego skutkiem, jeśli dochodzi do łączenia idei zaczerpniętych 
z różnych doktryn, bez uwzględnienia ich systemowego powiązania i kontekstu 
historycznego. To odniesienie do encykliki jest również okazją, aby zauważyć, 
że specjaliści w dziedzinie nauk społecznych często wykorzystują podejście 
eklektyczne, kiedy muszą zastosować swoją wiedzę do badań nad problemami 
dotyczącymi różnych sektorów życia społecznego. Uczyniwszy tę dygresję, po
wrócę do kwestii unifikacji podłoża teoretycznego, dzięki której buduje się 
wiedzę w naukach społecznych.

Podczas aplikacji tych nauk podejście eklektyczne jest dosyć częste. Badacz 
nierzadko musi stawić czoła niezwykle złożonej rzeczywistości, co powoduje, że 
nie jest w stanie uwzględnić jednocześnie wszystkich aspektów, nie dysponuje 
bowiem takim analitycznym spojrzeniem, które pozwoliłoby mu na to. Ma to 
miejsce wówczas, gdy badane zjawiska dotyczą jednej gałęzi nauki, ale zapewne 
częściej, gdy występuje kombinacja dwóch lub więcej nauk, na przykład socjo
logii i ekonomii. W sytuacjach takich badaczowi nie pozostaje nic innego, jak 
wykorzystanie eklektycznego splotu różnych punktów widzenia. Nadal jednak 
pozostaje ograniczony do własnej analizy, której wnioski -  tylko częściowe -  
będą musiały zostać skonfrontowane z wnioskami innych uczonych. Istotą zatem 
pracy badacza, czy raczej zespołu badaczy, jest zrelacjonowanie sobie nawzajem 
uzyskanych wniosków, a następnie podjęcie próby dokonania syntezy.

Dobry opis procesu fragmentaryzacji podstawy teoretycznej, jaki ma miejs
ce w naukach społecznych, i ocena tendencji, która ten proces obecnie impli
kuje, wymagałyby istotnego rozwinięcia, co zasadniczo nie mieści się w zakresie 
moich kompetencji. Ograniczę się zatem do wyrażenia pewnej idei: po długim 
okresie narastającego procesu fragmentaryzacji jesteśmy obecnie świadkami 
rozwoju tendencji przeciwnej. Nie mogę twierdzić z całkowitą pewnością, że 
mam rację, dlatego może powinienem raczej mówić o pewnej hipotezie (pa
miętajmy też, że wypowiada ją ekonomista). Uświadomienie sobie jednak ist
nienia symptomów tej tendencji jest także przywołaniem ważnego aspektu 
kontekstu naukowego, którego opracowanie, jak sądzę, będzie w przyszłości 
zadaniem naszej nowej akademii.
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Z pewnym uproszczeniem możemy stwierdzić, że w wieku dwudziestym 
ekonomia jako nauka rozwijała się własnym torem, niezależnie od rozwoju 
każdej innej nauki społecznej. Wizja scentralizowanego rozwoju, bez rozbicia 
na poszczególne dziedziny, towarzyszyła w pewnym stopniu badaniom prowa
dzonym w latach 1950-1985, zasadnicze wysiłki były jednak skoncentrowane na 
sercu dyscypliny, czyli na analizie rynku. Przeprowadzono w szczególności ba
danie nad wewnętrznymi relacjami między rynkami podlegającymi konteksto
wi instytucjonalnemu, w którym -  zgodnie z powszechną opinią -  działa czyn
nik racjonalny. W przeciwieństwie do często manifestowanych poglądów ta 
praca teoretyczna nie miała związków z liberalizmem ekonomicznym. Prowa
dziła raczej do określenia licznych „defaillance del marcato”, na przykład w re
lacji do bezrobocia czy do marnotrawstwa złóż naturalnych. Ekonomia stano
wiła jednak dziedzinę autonomiczną.

Zachowując dystans do tej autonomii, niektórzy ekonomiści rozszerzali 
kompetencje swojej dyscypliny i postulowali stosowanie metodologii ekono
micznej w poznawaniu zjawisk tradycyjnie uważanych za należące do innych 
dyscyplin. Utrzymywali przy tym, że metoda ta gwarantuje rozwój tych dyscy
plin. Tym sposobem ekonomia rodziny była przedstawiana jako dział demo
grafii; ekonomia prawa domagała się, aby prawo i nauki prawnicze były okreś
lane w taki sposób, by zapewnić skuteczność działalności ekonomicznej i spo
łecznej. „Nowa ekonomia polityczna” rozszerzyła pole badań polityki ekono
micznej o skutki, które ona wywołuje. Nowa ekonomia polityczna miała także 
nowy cel -  wyjaśnianie decyzji rządu w perspektywie danego systemu politycz
nego. W tych i podobnych przypadkach ekonomiści przenosili swoje postulaty 
do dziedzin, w których w istocie nie mogły być zaszczepione; co więcej -  uwa
żali oni, że inicjatywa ta powinna zainteresować przedstawicieli owych dzie
dzin: demografów, prawników, specjalistów od nauk politycznych. Do tej pory 
jednak zabieg ten nie wydaje się przyjmowany z entuzjazmem.

Od około dwudziestu lat dostrzegamy natomiast nasilanie się tendencji 
przeciwnych, które powodują, że wielu ekonomistów przejawia coraz wyraź
niejsze zainteresowanie badaniami wymagającymi udziału innych dyscyplin: 
psychologii, poprzez badanie konkretnych zachowań ekonomicznych, które 
mają często charakter irracjonalny; socjologii, aby przyswoić sobie rezultaty 
badań dotyczących interakcji społecznych; historii, aby dokonać zespolenia 
różnych teorii ekonomicznych w jedną bardziej adekwatną wizję instytucji 
i ich ewolucji.

Potwierdzeniem istnienia tendencji unifikacyjnych w naukach społecznych 
wydaje się optymizm Jana Pawła II, którego wyrazem jest założona przez niego 
akademia. Jakie funkcje jej wyznaczył? Odpowiedź znajdziemy w wystąpieniu 
Ojca Świętego podczas pierwszej sesji plenarnej akademii. Papież stwierdził, że 
Kościół pragnie wzmocnić dialog z naukowcami z dziedziny nauk społecznych, 
mając na uwadze obopólny rozwój oraz dobro powszechne. Pragnie coraz
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lepiej rozumieć złożoność przyczyn determinujących zdarzenia, które często 
nabierają nieludzkiego wymiaru, zagrażają człowiekowi i tworzonym przez 
niego instytucjom, wystawiając tym samym na poważne ryzyko godność osoby 
oraz przyszłość świata. Zrozumienie rzeczywistości społecznej umożliwi znale
zienie właściwego miejsca dla etyki we współczesnym świecie. Dla Kościoła 
ważne jest, by ciągle rozwijać i doskonalić swoją społeczną doktrynę dzięki 
ścisłej współpracy z katolickimi ruchami społecznymi oraz z ekspertami z dys
cyplin społecznych4.

Ustanawiając akademię, Jan Paweł II powołał trzydziestu jeden jej człon
ków, pochodzących z różnych części świata. Następnie, zgodnie z procedurą 
zawartą w naszych statutach, wyznaczeni zostali kolejni członkowie; obecnie 
jest nas trzydziestu pięciu. Ze względu na reprezentatywność geograficzną 
liczba ta wydaje się niewielka. Liczba członków powinna być taka, aby akade
mia była w stanie odpowiedzieć na wszystkie problemy w mniejszym lub więk
szym stopniu obecne w różnych częściach świata.

ABY PODOŁAĆ WYZWANIOM

Zanim precyzyjnie przedstawię doświadczenia ostatnich dziewięciu lat, 
dokonam przeglądu trzech programów, w zakresie których akademia zasad
niczo organizowała do tej pory swoje badania. Programy te zostały wyzna
czone przez Zgromadzenie Ogólne Akademii, pierwsze dwa z nich podczas 
sesji inauguracyjnej w styczniu 1994 roku, trzeci natomiast w kwietniu 1998. 
Badania będące częścią programu, który został wyznaczony już w 1994 roku 
jako jeden z trzech tematów głównych, dotyczące solidarności między poko
leniami, faktycznie rozpoczęto dopiero w roku 2002. Nie jest ono zatem zrea
lizowane w stopniu wystarczającym, abym mógł obecnie wyciągnąć z niego 
konstruktywne wnioski.

Przedstawiając programy, które kolejno dotyczą: pracy i zatrudnienia oraz 
demokracji i globalizacji, chcę zaznaczyć, że zadaniem akademii w pierwszym 
okresie jej istnienia było ustanowienie reguł określających metody pracy oraz 
sposoby rozpowszechniania rezultatów badań. Zobowiązano jej członków do 
zredagowania dokumentu przedstawiającego nauczanie społeczne Kościoła 
dotyczące każdego wielkiego tematu, któremu akademia miała stawić czoła.

Zob. La Chiesa non deve essere nć apparire complice di situazioni di ingiustizia (Przemó
wienie Ojca Świętego do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”, Rzym,
30 XI 1984), w: Insegnamenti di Giovanni Paolo //, t. 7 (1984), cz. 2, Libreria Editrice Vaticana, 
Citt* del Yaticano 1984, s. 1333-1338.
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PRACA I ZATRUDNIENIE

Badania akademii związane z tym tematem organizowane były przez pro
fesor Margaret Archer, socjologa uniwersytetu w Warwick. Dokument doty
czący doktryny społecznej Kościoła napisany został przez naszego obecnego 
dziekana, Johannesa Schaschinga SJ z Campagnia di Gesu, który przez długi 
czas był profesorem na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Podczas 
trzech sesji plenarnych, w 1996, 1997 i 1999 roku, akademia zbadała kolejne 
trzydzieści trzy opracowania przygotowane przez jej członków oraz przez za
proszonych ekspertów. Są one opublikowane wraz z pewnymi fragmentami 
dyskusji, których były przedmiotem. Ponieważ nie jest moim zasadniczym ce
lem dokładne omówienie tych trzydziestu trzech opracowań, pozwolę sobie 
przedstawić jedynie obszary tematyczne, których dotyczyły:

1. Praca w świecie: sytuacja obecna oraz tendencje -  praca w społeczeństwie 
informatycznym, praca w krajach postkomunistycznych, działalność formalna 
a nieformalna, integracja ludzi młodych i niewykwalifikowanych, migracja mię
dzynarodowa.

2. Kapitał i praca -  wartość kapitału, prawo pracy a relacje zawodowe, 
działalność związków zawodowych, zatrudnienie a relacje międzyludzkie, naj
niższe zarobki oraz zatrudnienie pracowników niewykwalifikowanych.

3. Ekonomia zglobalizowana -  problem pracy w prawodawstwie świato
wym, sytuacja obecna i przyszłość pracy, rynki finansowe a zatrudnienie, prob
lemy i propozycje polityczne.

4. Współczesne instytucje i ich odpowiedzi na problem bezrobocia -  prawo 
do pracy, bezrobocie możliwe do uniknięcia, zatrudnienie w systemach demok
ratycznych, deregulacja rynków pracy, podziały pracy, bezrobocie i program 
świadczeń społecznych.

5. Analiza opcji politycznych -  pracownik i zatrudnienie, ustanowienie po
wszechnej podstawowej stawki dochodowej, elastyczność czasu pracy, nowo
czesna rodzina: kształtowanie płac i zasiłków, kobieta i praca, integracja na
rodów historycznie poszkodowanych.

6. Kultura pracy -  wizja biblijna i kontekst współczesny, ewolucja pojęcia 
pracy, jej znaczenie w społeczeństwach postindustrialnych, etyka pracy w Japo
nii, kultura pracy a integracja społeczna.

Po przeanalizowaniu i opublikowaniu wszystkich tych tematów członkowie 
akademii byli w pełni świadomi konieczności ich rozwinięcia tak, aby natura 
badanych zagadnień i możliwość zastosowania wyników tych badań były rów
nie łatwo dostrzegane w kręgach akademickich, jak i w Kościele. Dwa projekty 
szybko zostały ukończone, ale ich realizacja okazała się trudniejsza. Planowano 
przede wszystkim opublikowanie książki w języku angielskim, która upow
szechniłaby idee akademii w środowisku naukowym. Większą część publikacji 
miały stanowić fragmenty owych trzydziestu trzech przyczynków. Na wstępie
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zamierzano przedstawić artykuł ojca Schaschinga, a następnie fragmenty no
wego artykułu prezentującego wnioski akademii sformułowane podczas trzech 
sesji plenarnych poświęconych tematowi pracy i zatrudnienia. Ostatnia część 
książki miała zawierać trzy przemówienia wygłoszone w akademii przez Jana 
Pawła II podczas wspominanych trzech sesji. Zamierzenia te w większości zos
tały zrealizowane w książce zatytułowanej Work and Humań Fulfilment i opu
blikowane w lutym roku 2003 przez Sapientia Press (Stany Zjednoczone).

Wyciągnięcie wniosków, które byłyby jednomyślnie zaakceptowane przez 
wszystkich członków akademii, okazało się jednak wyzwaniem zbyt trudnym, 
aby można było w pełni je zrealizować. Należało zatem zaakceptować rozwią
zanie, które polegało na przedstawieniu -  zaraz po artykule ojca Schaschinga -  
tematycznego wprowadzenia, podpisanego przez profesor Archer, oraz na za
stąpieniu licznych wniosków akademii jedną ich syntezą podpisaną przeze 
mnie. Synteza ta miała na celu przedstawienie relacji z wymiany punktów 
widzenia pomiędzy tymi przedstawicielami akademii, którzy przeanalizowali 
pierwszy szkic zredagowanego przeze mnie raportu. Raport ten miał być za
twierdzony przez akademię. Podczas tych analiz stwierdziliśmy niezgodność 
poglądów dotyczących systemu ekonomicznego, który akademia mogłaby za
akceptować. Czy należy wyrazić całkowite poparcie dla wymienianego w nume
rze 42. encykliki Centesimus annus kapitalizmu, czy też należałoby opowiedzieć 
się za jakąś formą liberalizmu? Czytelnik łatwo dostrzeże, że inaczej odpowia
da na postawione pytania autor wprowadzenia tematycznego, a inaczej autor 
końcowej syntezy. Mimo tej niezgodności książka zawiera wystarczający ma
teriał dla owocnej refleksji.

Oczywiście akademia powinna pamiętać o trudnościach, którym musiała 
stawić czoła, by łatwiej rozwiązywać problemy mogące pojawić się w przyszłości.

Projekt przygotowywany z myślą o Kościele przewidywał zorganizowanie 
forum, którego forma została sprecyzowana w miarę dojrzewania projektu. 
Nasz statut mówi w szczególności, że -  dzięki odpowiedniemu dialogowi -  
akademia oferuje Kościołowi opracowania, którymi może on dysponować w ce
lu rozwinięcia swojego nauczania społecznego. Już od pierwszego zebrania 
Zgromadzenia Generalnego Akademii i jej Rady zainteresowały nas formy, 
jakie powinien przyjąć analizowany dialog. Do niedawna były to w większości 
formy pisemne: opracowania syntetyczne, przedstawiające nauczanie Kościoła 
na każdy z tematów, które studiowaliśmy, przemówienia Ojca Świętego pod
czas naszych corocznych zgromadzeń, publikacje akademii. Okazało się jed
nak, że dialog pozostałby zbyt mało interaktywny, gdyby nie przyjął on również 
formy bezpośredniej, ustnej wymiany poglądów między przedstawicielami Sto
licy Apostolskiej i Akademii. Przedmiotem tego rodzaju dyskusji powinna być 
ta część zagadnień, nad którymi akademia już wcześniej pracowała, gdyż w ten 
sposób zebranie, określone terminem „forum”, zostałoby w sposób odpowied
ni przygotowane.
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Podczas sesji plenarnej w lutym 2000 roku Zgromadzenie Generalne Aka
demii zdecydowało, że pierwsza propozycja forum na temat pracy i zatrudnie
nia powinna zostać przygotowana przez nasze konsylium w celu przedstawienia 
jej Sekretarzowi Stanu. Po uzyskaniu zgody nowego Zgromadzenia General
nego w kwietniu 2001 roku napisałem do kard. A. Sodano (4 maja tegoż roku), 
przedstawiając wybrany przez akademię przedmiot: „Znaczenie zasady pierw
szeństwa pracy w stosunku do kapitału w świecie współczesnym”. Wymiana 
listów, która potem nastąpiła, gwarantowała określenie natury forum.

Z różnych powodów ustanowienie projektu, który został przedstawiony 
kard. A. Sodano, zajęło wiele czasu. Ostateczne decyzje w sprawie projektu 
zapadły w ciągu czterech godzin w poniedziałek, 5 maja 2001. Obok kardynała 
Sodano przedstawicielami Stolicy Apostolskiej byli: kard. Karl Lehmann, 
abp Angelo Scola -  obecnie patriarcha Wenecji, oraz abp Diarmuid Martin -  
stały obserwator przy Ogranizacji Narodów Zjednoczonych.

Ten pierwszy program -  rozpoczęty już podczas naszej pierwszej sesji w lis
topadzie 1994 roku -  zajmował nas aż do chwili obecnej. Stanowi on jedyny 
przykład ukończonego cyklu refleksji na wyznaczony temat.

DEMOKRACI A

Temat ten podjęliśmy w grudniu 1996 roku, na seminarium, w którym 
wzięła udział niewielka grupa osób. Grupa ta została wyznaczona do przestu
diowania nauki papieży na temat demokracji, do zebrania informacji dotyczą
cych funkcjonowania tego systemu w różnych regionach świata i do zebrania 
pytań, które pojawiły się podczas prac badawczych. Nasza czwarta sesja ple
narna w kwietniu 1998 roku skoncentrowana była wokół trzech zagadnień: 
związków między demokracją a wartościami, społeczeństwa obywatelskiego 
jako istoty społeczeństwa demokratycznego, demokracji narodowych w per
spektywie rozwoju transnarodowego, międzynarodowego i ponadnarodowego. 
W lutym 2000 roku podczas szóstej sesji rozważone zostały cztery następne 
tematy: demokracja w świecie zglobalizowanym, strategie promowania i obrony 
wartości za pomocą środków demokratycznych w społeczeństwie pluralistycz
nym, wzajemne oddziaływanie struktur demokratycznych i społeczeństwa oby
watelskiego, punkty styczne państwa i społeczeństwa (edukacja, opinia publicz
na i media, aktywność ekonomiczna, państwo opiekuńcze, mniejszościowe, 
religijne). Ostatecznie wysunięto i przedyskutowano trzydzieści sześć postu
latów.

Aby wyciągnąć korzyść z tej wymiany poglądów, prof. Hans Zacher z In
stytutu Maxa Plancka, organizator projektu, zaproponował przeanalizowanie 
innego sposobu działania niż ten, który został zastosowany przy realizacji pro
gramu dotyczącego pracy i zatrudnienia. Zauważył, że akademia dobrze prze
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studiowała problemy współczesnej demokracji, ale niezupełnie właściwie rela
cje między demokracją a doktryną społeczną Kościoła. Aby dokonać tego 
istotnego uzupełnienia, zasugerował zebranie opinii ekspertów spoza akade
mii, którzy nie uczestniczyli do tej pory w programie, a którzy są dobrze zo
rientowani w problematyce demokracji i mogą przedstawić nowe spojrzenie na 
tę społeczną doktrynę. Zadaniem każdego eksperta było przygotowanie rapor
tu oceniającego publikacje ukazujące wymianę poglądów dokonaną na semi
nariach i na sesjach plenarnych. Należało określić, w jaki sposób publikacje te 
mogą pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na trzy kluczowe pytania: Do którego 
momentu demokracja stanowi wartość dla chrześcijan? Jakie powinno być 
nauczanie Kościoła w sprawie pomocniczej roli państwa wobec społeczeństwa 
obywatelskiego? Jakie powinno być nauczanie Kościoła odnośnie do potrzeby 
nowych zasad rozwoju instytucji międzynarodowych?

Na współpracę zdecydowało się trzech ekspertów: Sergio Bernal Restrepo 
SJ -  profesor na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, prof. Michael No- 
vak z American Enterprise Institute (Waszyngton) oraz prof. Rudolf Weiler 
z Institut fur Sozialethik (Wiedeń). Tym samym podjęli się oni przygotowania 
raportu i przedstawienia go na sesji plenarnej w kwietniu 2002 roku. Przedtem 
jednak, w listopadzie 2001 roku, wzięli oni udział w zebraniu przygotowa
wczym, które odbyło się w Watykanie z udziałem kanclerza akademii oraz 
jej przewodniczącego. Jesteśmy wdzięczni ekspertom, którzy służyli nam swoją 
pomocą. Akademia pracuje obecnie nad właściwym wykorzystaniem ich porad.

GLOBALIZACJA

Program dotyczący mondalizacji (wł. mondalizzazione) -  jest to dla nas 
termin równoznaczny z globalizacją -  został zorganizowany przez profesor 
Louis Sabourin z uniwersytetu w Montrealu. Od roku 2000 do 2003 wymiana 
poglądów odbywała się podczas czterech zebrań. Przygotowano i przedstawio
no trzydzieści siedem referatów. Publikacje (nieobejmujące jeszcze materiałów 
z ostatniej sesji, która zakończyła się na początku tygodnia) zawierają około 
czterdziestu tekstów zaproszonych komentatorów. Większość autorów refera
tów stanowili Europejczycy: było ich dwudziestu jeden, podczas gdy z Ameryki 
Północnej -  ośmiu, z Ameryki Łacińskiej -  trzech, z Azji również trzech oraz 
dwóch z Afryki. Trzeba oczywiście czuwać nad tym, by ta dysproporcja geo
graficzna, która dotyczy całej naszej działalności, nie powiększała się. Jednak 
z różnych powodów, których tutaj nie mogę komentować, nie można liczyć na 
to, że problem tej dysproporcji szybko minie.

Jest za wcześnie na to, by zapowiadać, jakie będą następstwa tych ostatnich 
przedsięwzięć i jak ważne mogą one się okazać. Przedstawię tylko ogólną 
panoramę zbadanych przez nas kwestii, w szczególności odnoszących się do
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nauki społecznej Kościoła. Na naszym wstępnym spotkaniu nauczanie to było 
przedmiotem referatu arcybiskupa Diarmuida Martina, wówczas sekretarza 
Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”. Chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę 
na potrzebę uprzywilejowania kwestii dotyczących ubóstwa w kontekście inte
resującej nas globalizacji, czyli takich zagadnień jak na przykład rozwój eko
nomiczny i społeczny Trzeciego Świata.

Każde z naszych czterech zebrań posiadało wiodący temat ujęty w konkret
nym tytule: spotkanie z 2000 roku poświęcone zostało tematowi „Społeczny 
wymiar mondalizacji”, sesja plenarna z 2001 zagadnieniu „Globalizacja -  trud
ności etyczne i instytucjonalne”, kolokwium z 2002 problemowi „Mondalizacja 
a nierówność” i ostatnia sesja w 2003 roku kwestii „Kierowanie globalizacją”. 
Skonstruowano jednak -  by tak rzec -  wiele pomostów między tak określonymi 
tematami. W 2001, 2002 i w 2003 roku przestudiowana została globalizacja 
ekonomiczna. Różnice dochodowe i ich konsekwencje zostały prześledzone 
w latach 2000, 2001 i 2002, natomiast aspekty kulturowe globalizacji w 2000 
i 2001 roku.

Ponadto, jeśli jest prawdą, że nasz punkt widzenia był prawie zawsze przyj
mowany jako stanowisko akademii, to prawdą jest również, że troszczyliśmy się 
także o to, by nie lekceważyć poglądów aktywnych przedstawicieli globalizmu 
i bezpośrednich świadectw. Skorzystaliśmy również z opinii wysokich funkcjo
nariuszy agend Narodów Zjednoczonych, Banku Światowego oraz Międzyna
rodowego Funduszu Walutowego. Z wielką uwagą wysłuchaliśmy też refera
tów przedstawicieli organizacji pozarządowych i księży przebywających w kra
jach Trzeciego Świata.

Kończąc niniejszy referat, pragnę wyrazić nadzieję, że da on właściwy po
gląd na wieloraką aktywność Papieskiej Akademii Nauk Społecznych ustano
wionej przez Jana Pawła II.

Tłum. z języka włoskiego Anna Fligel-Piotrowska
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Alina MERDAS RSCJ

PIĘKNO KSZTAŁTEM JEST MIŁOŚCI...

„ Kto kocha -  widzieć chce choć cień postaci” -  i wielki, niepojęty Bóg, j stworzony 
przez Niego człowiek. W nim Pierwszy Widzący|  poprzez Słowo, które stało się 
Ciałem, pokazał „postać” swej miłości i rozwiesił jej barwy w całym stworzonym 
przez Siebie świecie.

Jeden z uczestników dialogu „Bogumił”, którym jest pierwsza część po
ematu Norwida Promethidion, rzuca pytanie: „Cóż wiesz o p ięk n em ? ...” 
i słyszy w odpowiedzi: „ K s z t a ł t e m  j e s t  M i ł o ś c i ”1. A później pada je
szcze wyznanie: „Kto kocha -  widzieć chce choć cień postaci”2.

Jak wyjaśnia poeta, „Bogumił” to „dialog, w którym jest rzecz o sztuce 
i stanowisku sztuki”3. Druga część poematu to „Wiesław”, „dialog, w którym 
jest rzecz o prawdzie, jej promieniach i duchu”4. Norwid wypowiada w tym 
utworze swoje poglądy na temat trzech podstawowych właściwości bytu: pięk
na, prawdy i dobra, bo -  jak wyjaśni w „Epilogu” -  sztuka rozwija się „przez 
pojęcia nieco sumienniejsze o f o r m i e  życ ia ,  to jest o kierunku pięknego, 
i o treści życia, to jest o kierunku dobra i prawdy”5.

Kultura, bo tak właściwie pojmuje Norwid treść słowa „sztuka”, stanowi 
główny temat drugiego poematu Rzecz o wolności słowa. „Rzecz” tę można 
odczytać jako symbol prawdziwej wielkości człowieka, bowiem wolność słowa 
jest w poemacie nieodłączna od świętości człowieka. Stąd praca wieków, jaką 
Norwid pokazuje w Promethidionie poprzez dzieje Prometeja Adama na tle 
historii narodów i ich kultur, staje się w ujęciu poety teologią kultury. Człowiek 
i tworzona przezeń kultura to język, którym Bóg wypowiada swoje słowo od
kupienia. W centrum dziejów stoi bowiem Chrystus i wszystko, co stało się 
„przed” i co stanie się „po”, tam ma swoje odniesienie.

Stało się -  między ludzi wszedł MISTRZ WIEKUISTY,
I do historii, która wielkich zdarzeń czeka,
Dołączył bijografię każdego człowieka;
Do Epoki -  dzień każdy, każdą dnia godzinę,

1 C. N o r w i d ,  Promethidion, w: tenże, Pisma wybrane, t. 2, PIW, Warszawa 1968, s. 290.
2 Tamże, s. 294.
3 Tamże, s. 285.
4 Tamże, s. 301.
5 Tamże, s. 314.
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A do słów umiejętnych -  wnętrzną s ł ów p r z y c z y n ę ,
T o  jes t :  i n t e n c j ę  serca. . .
[...]
Wiemy odtąd, że stary świat nie postępował 
ni szedł... lecz pochłaniał się i grawitował6

... ku Odkupieniu.

Podobnie wygląda już nie teologia kultury, a sama teologia jednego z naj
znakomitszych teologów współczesnych, Hansa Ursa von Balthasara. Najwięk
sze jego dzieło, trylogia, na którą składają się Herrlichkeit, Theodramatik 
i Theologik, u podstaw swoich ma wartości piękna, dobra i prawdy. Na drodze 
analogii odniesione do Objawienia pozwoliły mu one na napisanie estetyki 
teologicznej, dramatyki teologicznej i logiki teologicznej. Według von Baltha
sara we wcielonym i ukrzyżowanym Słowie objawia się nadprzyrodzona chwała 
Boga, będąca źródłem wszelkiego stworzonego piękna. Wcielenie i krzyż to 
także manifestacja pełni Bożego dobra, rozumianego jako miłość ofiarna i prze
baczająca. Wreszcie pokorny i posłuszny Syn objawia absolutny wymiar praw
dy, która nadaje ostateczny sens wszystkim ludzkim poczynaniom.

Tak więc Hans Urs von Balthasar powtórzyłby za Norwidem: „ K s z t a ł 
t e m  m i ł o ś c i  p i ę k n o  j e s t ”7.

O tym, że „kto kocha -  widzieć chce choć cień postaci”, najpiękniej mówi 
inna trylogia, Tryptyk rzymski Jana Pawła II. Drugą część tego tryptyku -  Me- 
dytacje nad „ Księgą Rodzaju ” na progu Kaplicy Sykstyńskiej -  rozpoczyna frag
ment zatytułowany „Pierwszy Widzący”. Bóg, Ten, który pierwszy umiłował,

Ten, który stwarzał, widział -  widział, „że było dobre”, 
widział widzeniem różnym od naszego,
On -  pierwszy Widzący -
Widział, odnajdywał we wszystkim jakiś ślad swej Istoty, swej pełni -
Widział: Omnia nuda et aperta sunt ante oculos Hius -
Nagie i przejrzyste -
Prawdziwe, dobre i piękne -
Widział widzeniem jakże innym niż nasze8,

bo było to „odwieczne widzenie i odwieczne wypowiedzenie: / «Na początku 
było Słowo i wszystko przez Nie się stało»”9. Słowo „przedziwne”10 i „przed
wieczne”11, Słowo -  „próg niewidzialny”12, za którym zaczęły się dzieje, wy

6 T e n ż e ,  Rzecz o wolności słowa, w: tenże, Pisma wybrane, t. 2, s. 357.
7 T e n ż e ,  Promethidion, s. 291.
8 J a n  P a w e ł  II, Tryptyk rzymski Medytacje, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

2003, s. 15n.
9 Tamże, s. 16.

10 Tamże.
11 Tamże.



powiedziane „językiem «Księgi Rodzaju»”13. Ale i ta „Księga czeka na ob
raz”14, „na swego Michała Anioła”15, który w Kaplicy Sykstyńskiej wypisał ją 
nie słowem, ale bogactwem spiętrzonych kolorów.

„Kto kocha -  widzieć chce choć cień postaci” -  i wielki, niepojęty Bóg, 
i stworzony przez Niego człowiek. W nim Pierwszy Widzący, poprzez Słowo, 
które stało się Ciałem, pokazał „postać” swej miłości i rozwiesił jej barwy 
w całym stworzonym przez Siebie świecie, a człowiek daje Mu swą odpowiedź 
życiem -  „Lecz z mego życia poemat -  dla Boga”16 -  i tworzoną przez siebie 
kulturą.

Cóż wiesz o pięknem? Jeden z największych myślicieli chrześcijańskiej 
Europy, jeden z największych współczesnych teologów i jeden z największych 
papieży dają nam tę samą odpowiedź: „Kształtem jest MIŁOŚCI”...

Piękno kształtem jest Miłości... 439

12 Tamże.
13 Tamże.
14 Tamże.
15 Tamże.
16 J. S ł o w a c k i ,  Beniowski, pieśń 3, w. 344, w: tenże, Dzieła, red. J. Krzyżanowski, t. 3, 

Poematy, oprać. J. Pelc, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1949, 
s. 156.
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„TRYPTYK RZYMSKI” -  
POETYCKIE DE DIGNITATE HUMANA JANA PAWŁA II

Dla dzisiejszego czytelnika całość poematu to, oprócz pełnych afirmacji badań 
nad dziełem Boga, może ostrzeżenie przed wciąż aktualnymi tendencjami zamy
kania człowieka w redukcjonistycznych wymiarach materializmu czy w panteizu- 
jącej plątaninie idei New Age.

OTWIERAJĄC SKRZYDŁA TRYPTYKU

Myślę właściwie wciąż o tym, co sercem tropię.
K. Wojtyła, Narodziny wyznawców

Różne są sposoby otwierania tryptyków. Tutaj spróbujmy zastosować klucz 
tytułu. Tytuły przedrzymskiej poezji Karola Wojtyły jak drogowskazy ukierun
kowywały na swój przedmiot lub problem. Teraz jest inaczej -  strzałka dro
gowskazu wskazuje tylko kierunek szlaku bez określenia konkretnego miejsca. 
Trzy słowa tytułu to trzy szlaki myślowe, które trzeba -  po swojemu -  prze
mierzyć.

Po swojemu, bo do tego wzywa określenie gatunkowe „medytacje”. Me
dytacje nie w odmianie stricte filozoficznej, na przykład kartezjańskiej, nie 
w zmetodyzowanych ujęciach europejskich szkół chrześcijańskiej duchowości 
i nie w rozprzestrzeniających się obecnie założeniach i technikach z Dalekiego 
Wschodu. Medytacje Tryptyku rzymskiego są tradycyjnie humanistyczne, for
mowane nie przez wyodrębnione cogito, ale przez całego człowieka. Wycho
dząc od spotkania z zastanawiającym konkretem, obejmują go one całą ludzką 
świadomością, uczuciową wrażliwością i własnym światem wartości. Zatrzymu
jąc się przy tym, co fascynujące przebłyskiem ukrytej głębi, chcą przeniknąć od 
fenomenu do fundamentu. Zatrzymanie się -  a słowo to wraz z ekwiwalentnym 
„stoimy” znajduje się w każdej z trzech części -  nie jest identyczne z biernością. 
Umożliwia wielość spojrzeń i pogłębienie refleksji.

Medytacja, krystalizując się w języku poezji z jego swoistymi możliwościami 
wyrazu, posługuje się między innymi wzmożeniem kondensacji znaczeń, alu- 
zyjnością odniesień, ekspresją nacechowania słów, także składni, pisowni, in
terpunkcji. Zatem apeluje nie wyłącznie do umysłowej, ale do ogólniejszej 
i głębszej wrażliwości odbiorcy. A iż jej podstawowy przedmiot jest radykalnie
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«

odległy od banalności, ukierunkowany na Transcendencję, w naturalny sposób 
łączy się to z pewną dozą komunikacyjnej nieoczywistości.

Tryptyk rzymski będzie miał znacznie więcej czytelników niż encykliki. 
Pewna ich część zaakceptuje opinię św. Piotra o listach Pawiowych: „Są w nich 
trudne do zrozumienia pewne sprawy” (2 P 3,16). Dlatego każde z powstają
cych odczytań może przynieść jakieś ąuantum pożytku. Znajdą się między nimi 
studia wynikające z wielostronnych impulsów tekstu dającego się głęboko wią
zać z wielu różnymi wypowiedziami autora -  teologa, filozofa, poety, także -  
być może -  z niektórymi aktualnymi dyskusjami teologów i biblistów.

Poezja, tutaj poematy myśli (jak np. Blake’a, Eliota czy Norwida, Różewi
cza, duża część poezji Miłosza), jak zresztą każda poezja, nie istnieje przede 
wszystkim dla jej badaczy. Jako słowo już wypowiedziane-opublikowane zos
taje wydana w ręce czytelników; każdy zatem obcuje z nią według własnych 
inklinacji i możliwości, znacznie bardziej swobodnie niż na przykład z encykli
kami. Każdy bowiem gatunek słownej wypowiedzi ma własne prawa, także 
w polu percepcji. Zachowując tę świadomość solidaryzuję się jednak wewnę
trznie z formułą poszukiwacza prawdy, poety Leopolda Staffa: „Gdzie szukam, 
zawsze głębiej jest i wyżej / Niż gdzie znajduję”.

Słowo „medytacja” dopełniające tytuł, zachęca do refleksji nad sposobami 
jej realizacji. Głównym jej elementem -  w każdej z trzech części -  jest człowiek 
kreowany jako homo meditans. Człowiek, dostrzegając konkret (potok na 
lesistym górskim zboczu, fragment Księgi Genesis, dzieło malarza, opowieść
o konkretnym wędrowcu z Chaldei), nie „zalicza” go po prostu, jak często robi 
to pośpiesznie i powierzchownie dzisiejszy turysta. Zatrzymuje się przy stru
mieniu, na progu kaplicy, później w jej wnętrzu. Aktywizując osobistą wrażli
wość i zasoby umysłowe, a patrząc na wszystko przez własne biblijne okulary, 
problematyzuje to, co pozornie może się wydawać oczywiste. Postawa reflek
syjna wyraża się w częstych powtórzeniach i zapytaniach, w uogólnieniach, 
w słowach: może, chyba, jak gdyby, przecież, nie wiemy. Emocję wskazują 
wykrzykniki, czasem wybijanie rytmu intonacji jakby w samoutwierdzaniu się 
czy w wątpliwości. Wewnętrzna aktywność obserwatora-myśliciela dostrzega 
łączność fragmentów rzeczywistości z jej całością. Strumień staje się synoni
mem natury, natura całością stworzonego świata, włącznie z człowiekiem, dzie
ło Michała Anioła przekładem Objawienia ze słów na mowę widzialnych 
kształtów i barw, a zarazem podłożem przyczynku do teologii prasakramentu 
widzialności, jak również związanej z nią teologii sztuki. Biblijna opowieść 
z życia wybranej jednostki poszerza swój horyzont o tajemnicę najgłębszych 
powiązań między Bogiem a ludzkością. W tak uniwersalnej perspektywie dwu
dziestowieczna współczesność łączy się z przeszłością i historycznie, i metafi
zycznie, zahaczając o nieuniknioną przyszłość najbliższego konklawe. Prawu 
poetyckiej oscylacji osobowego statusu poddany zostaje sam homo meditans.
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Dwudziestowieczny najgłębiej wierzący chrześcijanin teolog, filozof, antropo
log to niekiedy homo orans, także Głos wołającego proroka:

O ty, człowieku, który także widzisz, przyjdź -
Przyzywam was wszystkich „widzących” wszechczasów.
Przyzywam ciebie, Michale Aniele!

(s. 16)1.

Zdarza się zaś kilkakrotnie, że jest to po prostu Papież, Jan Paweł II, co 
nadaje całości dzieła szczególne piętno autentyzmu osobistego wyznania.

W poezji, samej tylko wcześniejszej poezji autora Tryptyku rzymskiego 
tematyka myśli jest szczególnie obecna, zarówno poprzez słowa tytułów i śród
tytułów („Myśli biskupa”, Myśląc Ojczyzna..., a zwłaszcza Myśl jest przestrze
nią dziwną), jak i w rozlicznych, uwikłanych w konteksty refleksyjnych uogól
nieniach, wyznaniach, obrazach. Tym bardziej zatem można słowo podtytułu 
i realizację gatunku literackiego uznać poniekąd za przypomnienie o potrzebie 
dowartościowania ogólnie niedocenianej współcześnie postawy, bez której 
brak wystarczającego kontaktu z prawdą o rzeczywistości.

Otwieranie tryptyku musi objąć także dwa słowa właściwego tytułu. 
„Rzymski” to może sugestia znaczenia aktualności obecnego, zasadniczo inne
go etapu życia autora: „mój świat kształtował się przede wszystkim z Krakowa 
[...], gdy obecnie kształtuje się z Rzymu”, jak usłyszał to Andre Frossard już 
w roku 1982. Świat ten, dziś już wieloletni, to świat oprócz krakowskich także 
nowych doświadczeń, przeżyć, przemyśleń powiązanych z globalnie już posze
rzonym widnokręgiem całości chrześcijaństwa, sięgającym nieraz pozostałych 
religii monoteistycznych, czasem jeszcze dalej.

Papieskie „tu stoję” związane jest z pierwszym słowem tytułu. „Tryptyk”. 
Tak samo jak w dziele sztuki plastycznej, nie oznacza ono tu dowolnego 
zestawu troistości. Łączy je bowiem wewnętrzna istotna więź, może kilka 
więzi.

Sygnalizowany już wcześniej brak naprowadzającego określenia apeluje do 
medytacyjnej aktywności czytelnika. Różność perspektyw interpretacyjnych to 
naturalny rezultat różnorodności jego ekranów myślowych. Biblijność poetyc
kiego universum jest tu oczywista, istotna, wymaga jednak konkretyzującego 
dopowiadania. Złożoność splatających się wątków pozwala na różne aspekty 
obserwacji. Z kilku możliwych łączników całości niech będzie tu wybrana lau- 
dacyjna ekspozycja prawdy o istocie i statusie człowieka.

1 Wszystkie cytaty z tytułowego utworu pochodzą z wydania: J a n  P a w e ł  II, Tryptyk rzym
ski Medytacje, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2003. W nawiasach zaznaczono numery 
stron.
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PATRZĄC KU WNĘTRZU

I

Za każdym krokiem w tajniki
stworzenia 

Coraz się dusza ludzka 
rozprzestrzenia

I większym staje się Bóg!

A. Asnyk, Do młodych

Górski potok, rytmicznie spadając w obramowaniu lasu, przywołuje wpraw
dzie w świadomości obserwatora stwórcze Przedwieczne Słowo, lecz wraz z ca
łym swym otoczeniem zagłusza Je własną mową. Mówi nie tylko o sobie, bo
o całości natury, w którą włączony jest i człowiek. Strumień bytu, utożsamiając 
się ze strumieniem czasu, mówi też o totalnym prawie przemijania.

Współczesność jest szczególnie uwrażliwiona na zależność od rzeczywis
tych, domniemanych czy wręcz urojonych praw, a czasem kaprysów natury. 
Strumień akcentuje aspekt autonomii -  refleksyjną samoświadomość człowieka 
wobec siebie i kosmosu, cechującą go od prapoczątku („Kiedyś temu właśnie 
zdumieniu nadano imię «Adam»” -  s. 10). Synonimiczną jej nazwą jest tytułu
jące pierwszą część Strumienia dziewięciokrotnie obecne słowo „zdumienie”. 
Warto przypomnieć, że wraz z bliźniaczym „zadziwieniem” obecne jest we 
wprowadzeniu do encykliki Fides et ratioy zatytułowanym „Poznaj samego sie
bie”. Rodząc się w obliczu wszechświata i ludzkiej w nim odrębności, samot
ności, trwale powracając, wynurzając się na fali czasu, tworzy klasyczny począ
tek filozofii i szeroko rozumianych nauk szczegółowych, zwłaszcza przyrodni
czych i antropologicznych. Człowiek wiary, uznając swój związek z Przedwiecz
nym Słowem wcielonym w ludzką naturę, więc i w materię, uznaje zarazem 
sensowność wszechświata, nawet w perspektywie przemijalności, a w konse
kwencji sensowność jego badania („ma sens... ma sens... ma sens...!” -  s. 10). 
Znów trudno nie powrócić do Fides et ratio: „człowiek ma zadanie badać 
rozumem prawdę i na tym polega jego godność” (nr 17) wraz z przywołanym 
w encyklice wspaniałym cytatem z Księgi Przysłów „«Chwałą Bożą -  rzecz taić, 
ęhwałą królów -  rzecz badać» (25, 2)” (tamże). Czytelnik ma prawo zastana
wiać się nad oporem strumienia przed ujawnieniem jego tajemnicy. Ks. Jan 
Twardowski napisał, iż gdyby Bóg się ujawnił, świat przestałby być widoczny.

W „Źródle”, drugiej części Strumienia, w sposób pełnej ekspresji ukazana 
jest obrazowo nieustępliwość, nawet żarliwość człowieka w znojnym poszuki
waniu najgłębszej prawdy o fundamencie rzeczywistości. Jak motto Strumienia 
wskazuje na Ducha Świętego, Stwórcę wszechświata i jego ładu, tak zakończe
nie poematu wyraża modlitewne pragnienie strumienia Jego światła, pomocy



444 Maria JASIŃSKA-WOJTKOWSKA

w zetknięciu się z ożywczą i zawsze świeżą prawdą o źródle: wszechświata i jego 
widzialnej części -  natury.

Dla dzisiejszego czytelnika całość poematu to, oprócz pełnych afirmacji 
badań nad dziełem Boga, może ostrzeżenie przed wciąż aktualnymi tendencja
mi zamykania człowieka w redukcjonistycznych wymiarach materializmu czy 
w panteizującej plątaninie idei New Age.

■

II

Dlaczego o tym właśnie jedynym dniu powiedziano: 
„Widział Bóg, że wszystko, co uczynił, było bardzo 
dobre”?

Jan Paweł II, Tryptyk rzymski

Wszelka skrytość jawna będzie.
Tomasz z Celano, Dies irae

...sztuka jest mniej lub więcej dojrzałym w i d z e n i e m ,  
w miarę jak sztukmistrz jest mniej lub więcej dojrzałym
Chrześcijaninem.

C. Norwid, List do Michaliny Dziekońskiej

Rzeczywisty, a niedostępny („niewidzialny” -  s. 18) doświadczeniu początek 
i koniec istnienia ludzkości („I tak przechodzą pokolenia” -  s. 24) stanowi kom- 
pozycyjnomyślowe przęsło centralnej medytacji, najobszerniejszej części Tryp
tyku rzymskiego. Zgłębianiu transcendentnej treści Objawienia w Piśmie Świę
tym pobudzająco towarzyszy ogląd malarskich realizacji wizji Michała Anioła. 
Z dwu tych źródeł wypływa uderzająca częstotliwość słownych określeń katego
rii widzialności. Widzenie jest tu tyleż metafizyczne, stwórcze, co i konkretnie 
ludzkie, w obydwu znaczeniach realizujące się dzięki odwiecznie postanowione
mu wcieleniu Bożego Słowa. „Pierwszym Widzącym” jest zatem Stwórca, na
stępni -  to ludzie widzący siebie wzajemnie, przed katastrofą grzechu w całej swej 
prawdzie, po niej -  w sposób przyćmiony, trzecim zaś -  genialny artysta wciela
jący treści ksiąg w dostępne człowiekowi uzmysłowienie. Szereg widzących za
myka obserwator -  homo meditans. „Stoję przy wejściu do Sykstyny” (s. 16) 
otwiera z kolei szereg tych, którym przez własne słowa przekaże swoje widzenie.

Stwórca widzi doskonałość swego dzieła -  człowieka, mężczyzny i kobiety -  
jako realizację w nim podobieństwa do wewnętrznego obrazu -  Bożego Słowa, 
wcielonego w ludzką naturę. Wcielenie obejmuje pełnię człowieka, zatem męs
kość lub kobiecość, razem z ciałem, którego widzialność umożliwia komunika
cję międzyludzką, więcej -  komunię osób aż do obdarowania się sobą w pełnym 
zjednoczeniu dwojga, sięgającym do ukrytych „źródeł życia” (s. 23). Tak po
strzegana widzialność została tu nazwana prasakramentem jako znak objawia
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jący Niewidzialnego w Jego tajemnicy Komunii Osób. Prasakrament widzial
ności uszczęśliwiający prarodziców („jakieś Magnificat ludzkiej głębi” -  s. 21) 
przeżyciem „zadanego daru” pozwala im akceptować cielesną nagość -  wyraz 
prawdy osoby i pełni wzajemnego daru.

Autor medytacji, roztrząsając już znacznie wcześniej teologię płci i ciała 
w cyklu katechez „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”, teraz w skondensowa
nym myślowo poetyckim ujęciu punktuje wybrane wątki (zwłaszcza „było bar
dzo dobre” -  s. 20), łącząc je z refleksją nad dziełem Michała Anioła („bujna 
widzialność” -  s. 18).

Spojrzenie na centralny fresk Sykstyny naprowadza następnie myśl na os
tateczny epilog powszechnego dziedzictwa odpowiedzi Adama: „Ukryłem się 
przed Tobą, bo jestem nagi” (s. 25) i oskarżenia towarzyszącej mu współwino- 
wajczyni. „Brzydota spustoszenia” (s. 24) śmierci nie niweczy jednak jądra 
ludzkiej niezniszczalności, w pełni odsłoniętej i poddanej pod osąd Słowa, 
z którego niegdyś wyłonił się powracający obecnie wszechświat. Kryterium 
sądu niewyartykułowane w poemacie dopowiada czytelnikowi znajomość kon
tekstu minicytatu ewangelisty Mateusza o obecności lub braku miłosierdzia 
w postępowaniu człowieka. Nagość postaci, tak podsądnych, jak i Sędziego, 
podkreśla teraz absolutną prawdę Sądu.

Wymowa obydwu widzeń, u Początku stwórczego i kontemplującego włas
ne dzieło, u Kresu -  osądzającego, ukazana przez widzącego artystę ma moc 
ogarniania świadomości widzących jego wizję.

Sugestywność i głębia mowy bogactwa „spiętrzonych kolorów” (s. 17), po
ruszając obserwatora niejako osobiście, egzystencjalnie, wyzwala również uo
gólnioną refleksję kierunkującą się na sztukę, na jej teologiczną, a nawet teo- 
logalną istotę:

Widzenie czekało na obraz.
Odkąd Słowo stało się ciałem, widzenie wciąż czeka.

(s. 17)

Hołd składany geniuszowi i heroicznej wytrwałości Michała Anioła, o któ
rym u początku minionego wieku napisał poeta Staff: „Najwyższą doskonałość 
w zachwycie widziałem! / Dany mi był sen Boga, a siły człowieka”, staje się 
expressis verbis hołdem dla wszystkich twórców docierających do prawdy. 
„Przyzywam was wszystkich «widzących» wszechczasów” (s. 16). Ten krąg 
myśli jest zresztą od wielu lat szczególnie bliski autorowi nie tylko Listu do 
artystów, ogłoszonego w roku 1999, ale i wielu wcześniejszych teologicznych 
wypowiedzi o sztuce, wkomponowanych nieraz w szerszą problematykę kultu
ry. Tak często, a zarazem tak głęboko relacji sztuki wobec człowieka, Kościoła 
i Boga nie naświetlał dotąd żaden z papieży. Biblijne oznajmienie: „I widział 
Bóg, że było bardzo dobre” (s. 18), jest dla Jana Pawła II fundamentem za
równo teologii człowieka, płci i ciała, jak i teologii sztuki we wszystkich typach
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jego wypowiedzi -  naukowych, duszpasterskich i poetyckich. Mimo jakże zro
zumiałego pytania:

Czy temu nie przeczą dzieje?
Choćby nasz wiek dwudziesty i nie tylko dwudziesty!

(s. 19)

Prawda o nieusuwalności „obrazu i podobieństwa” pozostaje prawdą, któ
rej „żaden wiek nie może przesłonić” (s. 19).

III

Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom 
naszym,
Abrahamowi z potomstwem jego, wiecznym 
czasem.

Magnificat

Tryptyk rzymski nie kończy się pozostawieniem czytelnika przed przeni
kliwym wzrokiem Sędziego. Wzgórze w krainie Moria uświadamia, że sądzący 
Bóg-Człowiek jest także tym, kto dla ludzi poddał się cierpieniu i śmierci.

Geograficzne nazwy (Ur, Moria, Egipt, Hellada), imię bohatera opowia
dania wprowadzają nieobecny dotąd konkret historii ludzkości związanej z ple
miennym patriarchą, a zarazem „widomym początkiem nowego Adama” 
(K. Wojtyła, Wędrówka do miejsc świętych). Skrótowo przywołane dzieje 
Abrama-Abrahama (powołanie, wędrówka, spotkanie, ojcostwo, heroiczna 
decyzja i wielka obietnica) to dwupłaszczyznowy obraz najistotniejszej, jedynej 
co do swej istoty interwencji miłości Stwórcy wobec własnego dzieła -  zapo
czątkowania procesu tworzenia konkretnego ludzkiego środowiska dla rozwo
ju Objawienia („Wkoło ludzie i ludy sami sobie tworzyli bogów” -  s. 33) i pre- 
figuracji ofiary innego Ojca i innego Syna.

Życie Abrahama spełnia się jako zainicjowany przez Głos Innego dialog 
żądań i obietnic oraz człowieczych odpowiedzi wyrastających z heroizmu wiary. 
Wiarę wierzącego „wbrew nadziei” (s. 35) narrator podkreśla czterokrotnie, 
starając się hipotetycznie wnikać w nurt towarzyszących jej trudności. Z pozycji 
już współczesnej („Jeśli dziś wędrujemy do tych miejsc” -  s. 36) podkreśla 
prawdę o spełnianiu się Obietnicy, o pełni powszechności jej zasięgu:

-  Zatrzymaj się -
Ja noszę w sobie twe imię,
to imię jest znakiem Przymierza,
które zawarło z tobą Słowo Przedwieczne
zanim stworzony był świat

(s. 37)
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Refleksja nad kulminacyjnym zdarzeniem życia Abrahama obejmuje rów
nież niewidzialną osobę dialogu -  Bez-Imienny Glos. Cierpienie ziemskiego 
ojca to analogia do ofiarowania Syna, realnie spełnionego przez Ojca. Zasta
nawiające sformułowanie: „Bo Bóg Abrahamowi objawił, / czym jest dla ojca 
ofiara własnego syna -  śmierć ofiarna” (tamże), trudno poddać ostatecznej 
interpretacji. Czy odnosi się ono do Abrahama, czy do Boga, czy łącznie? 
Czy ukrywa się w nim nie przez wszystkich teologów akceptowana idea cier- 
piętliwości Boga, Boga Syna czy Boga Ojca, myśl, o którą potrącał Jan Paweł II 
w encyklice o Duchu Świętym. Również zdanie „Syn -  to znaczy: ojcostwo 
i macierzyństwo” (s. 33) nie wyjaśnia się w najbliższym kontekście, bo chyba 
nie dotyczy, a w każdym razie nie tylko, żony Abrahama. Może zawiera luźne 
nawiązanie do odnajdywanych od niedawna w Biblii macierzyńskich rysów 
miłości Boga Ojca. Puszczając zaś wodze myśli, do czego po trosze upoważnia 
poetyckość medytacji, można dopatrywać się analogii między drogą życiową 
Abrahama a ziemską Matką ofiarowanego ludziom Syna. Ona również uwie
rzyła, wyszła w wielkie nieznane, oddała i odzyskała Syna, stając się także 
matką „wielu narodów”. Mężczyzna i niewiasta solidarnie odpowiedzieli na 
łaskę włączenia ich w dzieje odwiecznego Przymierza.

W koncepcji bohatera zaznaczona jest radykalna odrębność jego wewnętrz
nych doświadczeń w zestawieniu z będącymi udziałem ówczesnego świata, co 
zostało podkreślone przez niewidoczność i bezimienność mówiącego Głosu. 
Wyjątkowość daru powołania świadczy zarazem o wielkości podejmującego 
wezwanie-wyzwanie „człowieka wielkiego spotkania”, jak określił go autor 
Wędrówki do miejsc świętych, gdyż -  o czym też dwukrotnie powiedziano 
w Tryptyku rzymskim  - goszcząc Trzech Przybyszów, uczcił jedność troistości 
Bóstwa.

Doniosłość dotykanych we Wzgórzu w krainie Moria wydarzeń uwydatnio
na jest przez pytanie i powtarzające się wyjaśnienie najgłębszego sensu nawet 
tylko myślowych pielgrzymek do miejsca wezwania i wzgórza ofiary, miejsca, 
które według głosu tradycji miało „oczekiwać na swój dzień” (s. 37) realnego 
spełnienia „tajemnicy dawniejszej niż świat” (s. 36).

Istotna część treści apelu o refleksyjne „zatrzymanie się” przy szlaku z Ur 
do Moria może być podjęta przez trzy wielkie wspólnoty potomstwa Abraha
ma: wyznawców Pierwszego Przymierza, chrześcijaństwa wliczającego przyby
sza z Chaldei do rodowodu Jezusa Chrystusa, wreszcie islamu, w którego Ko
ranie Abraham zajmuje również poczesne miejsce.

*

Potencjalny horyzont najszerzej rozumianego ekumenizmu przekracza jed
nakże granice religii monoteistycznych. Człowiek niezamknięty w wymiarze
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materialistycznym, homo sapiens znający swą odpowiedzialność przed Najwyż
szym, choćby „nieznanym Trybunałem”, realizujący własną tożsamość w otwie
raniu się na wzajemność wymiany komunikacji i osobowego daru, zatem ak
ceptujący płeć i ciało, wyrażający siebie poprzez dzieła sztuki -  to ogólna treść 
dobrej nowiny o wielkości człowieka. Zawarta w Tryptyku rzymskim  wizja 
prawd, potrzebnych zawsze, jest szczególnie aktualna w sytuacji współczesnego 
dogłębnego chaosu postaw myślowych i kryzysu wartości. W dziele Jana Pa
wła II zakorzeniona ona została -  choć nie tylko -  w afirmacji człowieka, 
wyrażonej w Księdze Genesis. Można jednak dopuścić nadzieję, iż będzie mog
ła, choćby po trosze, przemawiać także do tych, którzy nie są w stanie zgodzić 
się z jej wyjściowym fundamentem. Obrazy bowiem -  także obrazy słowne -  
myślącym dają zawsze do myślenia.



Wacław GRZYBOWSKI

W NURCIE ISTNIENIA 
Poetycka chrystologia Karola Wojtyły 

na przykładzie „Pieśni o blasku wody”

Dla Karola Wojtyły Jezus, Syn Boży, a zarazem Syn Maryi, jest „światem”, 
„przestrzenią”, a jednocześnie osobą, podmiotem. Jest obecnością, która przenika 
serce człowieka. Dlatego poznanie Chrystusa jest zarazem spotkaniem z Nim. Ma 
ono zawsze charakter osobowy.

HORYZONT

Wydana w roku 1950 Pieśń o blasku wody Karola Wojtyły charakteryzuje 
się metaforyką, którą można by nazwać chrystologią poetycką. Wynika to 
z faktu, iż utwór ten nawiązuje do wydarzenia, które należy do mesjańskich 
samoobjawień Jezusa, do Jego spotkania z Samarytanką nad studnią w Sychem, 
opisanego w Ewangelii według św. Jana (por. J 4,1-42).

Pieśń ta realizuje zasady chrystologii poetyckiej również z tego powodu, że 
przewodnią metaforą w poemacie jest obraz świetlnego refleksu na tafli, który 
nawiązuje do metafory „wody żywej” (J 4, 10) sformułowanej przez samego 
Jezusa, a także do Jego samoobjawienia się jako „światłości świata” (J 8,12). 
W części pierwszej „Nad studnią w Sychem” ukazany jest paradoksalny obraz 
wody, która „odrywając się” od siebie, zamienia się w świetlny refleks, w „łuskę 
srebrzystą”: „Popatrz -  tam łuską srebrzystą nieustannie się woda odrywa, / oto 
głębi brzemieniem drży / jak źrenica czując dno obrazu”1.

Kontynuacją obrazu wody jest metafora „blask słów”, przywołująca blask, 
który „prześwietla ludzi”2, a w czwartej części Pieśni..., zatytułowanej „Póź
niejsze rozpamiętywanie spotkania”, obraz „studni blaskiem wody wiejącej 
przez twarz”3. W metaforach tych Wojtyła, dziś Jan Paweł II, próbuje dosięg
nąć tajemnicy Chrystusa jako „światłości świata” i dawcy „wody żywej”. Frag
ment listu św. Pawła, w którym mowa jest o „jasności poznania chwały Bożej na 
obliczu (Jezusa) Chrystusa” (2 Kor 4,6), jak również wcześniejszy ustęp: „wpa
trujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, 
coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu” (2 Kor 3,18), często

K. W oj t yła,  Pieśń o blasku wody, w: tenże, Poezje i dramaty, Wydawnictwo Znak, Kra
ków 1979, s. 30.

2 Tamże.
3 Tamże, s. 31.
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pojawiają się w nauczaniu Jana Pawła II. W nich odnajdujemy punkt odniesie
nia dla metafory „dna obrazu” przeczutego w „brzemieniu głębi”.

Bezpośrednie odniesienie do rozmowy Jezusa z Samarytanką wysuwa jed
nak na plan pierwszy metaforę „wody żywej”: „Kto zaś będzie pił wodę, którą 
Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się 
w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu” (J 4,14). Pierwsza część tego 
zdania jest mottem Pieśni o blasku wody. „Woda żywa” oznacza dar łaski, 
która uzdalnia ucznia Jezusa do naśladowania Go i dążenia do życia wiecznego. 
Symbol ten pojawia się raz jeszcze w nauczaniu Jezusa w odniesieniu do Niego 
samego: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie -  niech przyjdzie do mnie 
i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza” (J 7,37-38). 
W ten sposób Chrystus podkreśla swoją rolę jako dawcy Ducha Świętego.

METAFORA I BYT

Wojtyła podąża za ewangeliczną przemianą obrazów naturalnych w sakra
mentalny znak i symbol teologiczny. Podobnie poezja, by być sobą, musi zacząć 
od konkretnego obrazu, który zdolny jest obudzić wyobraźnię. Wszystko więc 
zaczyna się od obrazu „blasku wody”, „łuski srebrzystej”. Podmiot mówiący 
wydobywa z obrazu wody „blask” i świetlny refleks na wodnej tafli nabiera 
wtedy nowych znaczeń. Woda odrywa się od samej siebie „łuską srebrzystą” 
świetlnego odbicia. Co więcej, chociaż w pierwszych strofach wiersza wymiar 
teologiczny pełni rolę drugorzędną, tytuł wiersza i motto sprawiają, że wymiar 
ten jest obecny. Metafory otwierające Pieśń... koncentrują się bowiem na nie
zwykłości zjawisk naturalnych i sytuują znaczenia chrystologiczne na horyzon
cie poetyckiej wyobraźni. W centrum uwagi znajduje się subtelność natury i ona 
pozwala odczuć, jak niezwykłe jest to, co jest, czyli byt. Oczywiście obraz wody, 
która zamienia się w świetlny refleks, jest błędem kategorialnym, stawiającym 
przed nami pytanie kluczowe dla tego wiersza: jak to możliwe, aby woda od
rywała się od siebie świetlnym refleksem, aby zamieniała się w światło? Prze
cież światło i woda to dwa różne od siebie zjawiska.

Według Paula Ricoeura błąd kategorialny jest rdzeniem metafory, z tej 
racji, iż metafora jest zjawiskiem zachodzącym w polu orzekania4. Odwołując 
się do „napięciowej” teorii metafory I. A. Richardsa, angielskiego myśliciela 
z początku dwudziestego wieku, Ricoeur podkreśla, że metafora jest zestawie
niem znaczeń, które burzy potoczny ogląd rzeczywistości. Opiera się ona na 
połączeniu obrazów lub pojęć sprzecznych lub odległych od siebie. Dlatego 
staje się błędem kategorialnym , który budzi zdziwienie i podświadome pyta

4 Zob. P. R i c o e u r ,  The Rule o f Metaphor, Routledge, London 1994.
5 Por. tamże, s. 24.
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nie, jak to możliwe, by „lód” byl „gorący” („hot ice” -  Shakespeare, Romeo 
i Julia) albo żeby nieskończony „miał granice” (F. Karpiński, Bóg się rodzi), 
albo żeby woda zamieniała się w światło, w „łuskę srebrzystą”. Pytania te nie są 
bynajmniej wyraźne. Ukryte są one gdzieś pod powierzchnią znaczeń, które 
budują, a raczej odtwarzają fascynujące piękno zarówno świata widzialnego, 
jak i rzeczywistości duchowej. Właśnie fascynacja widzialnym pięknem w oma
wianym utworze Wojtyły jest na pierwszym planie, jednak paradoks poetyckiej 
metafory, błędu kategorialnego, kluczowego pytania, jest tym, co pozwala od
kryć niezwykłość rzeczywistości, a zarazem jej prawdę, czyli dobroć czystego 
istnienia.

Tomasz Merton, amerykański trapista, pisarz i teoretyk literatury, twierdzi, 
iż w fascynacji przenikaniem się porządku świata widzialnego i niewidzialnego, 
zamkniętym w symbolu, a w konsekwencji również w poetyckiej metaforze, 
przejawia się pragnienie dogonienia i doświadczenia tajemnicy istnienia6. Cho
ciaż Ricoeur daleki jest od duchowości Mertona, to jednak i on przyznaje, że 
odzwierciedlająca funkcja metafory wyraża jej zakorzenienie w bycie7.

W rzeczywistości od tafli wody odrywa się jedynie świetlny refleks. Poeta 
stawia jednak przed nami sprzeczność: w „Nad studnią w Sychem” otwiera 
przed nami głębszy wymiar rzeczywistości. Jeśli woda błyszczy, to wtedy tworzy 
się wspólna płaszczyzna dla światła i wody. W dociekaniu tej sprzeczności 
można korzystać z wyników poznania naukowego, ale i ono skieruje naszą 
uwagę ku subtelności obydwu zjawisk, ku subtelnej dialektyce materii i energii. 
Światło jest jednak subtelniejsze niż woda, jakby bardziej doskonałe, ogarnia 
i głębiej przenika świat widzialny. Przywołując tezę św. Tomasza z Akwinu
o stopniach doskonałości bytów, ex gradibus perfectionis, możemy wskazać 
na pojęcie bytu czystego8. Istotnie, paradoks „blasku wody”, ujmując konkret
ne zjawisko, jest jednocześnie metaforą, która przemienia nasz ogląd świata. 
Daje nam odczuć, iż świat, w którym żyjemy, jest bardziej niezwykły, niż nam 
się wydaje. Odrywając znaczenia od pierwotnego obrazu, wysubtelniając je, 
docieramy do ponad-materialnego wymiaru rzeczywistości. Dzięki poznaniu 
filozoficznemu możemy dojść do wniosku, iż gruntem istnienia zjawisk natu
ralnych, wody, światła i wszelkich bytów, musi być istnienie samo w sobie. 
A ponieważ nie ma bardziej uniwersalnego pojęcia nad to, dlatego istnienie 
daje się pomyśleć jako rzeczywistość nadrzędna, najwyższa i najgłębsza. „Jawi 
się zatem Istnienie jako czynnik konstytuujący realność bytu samego w sobie, 
albowiem to dzięki istnieniu bytu wszystko w tym bycie jest rzeczywiście ist
niejące i w poznaniu jawiące się jako realne. Istnienie więc jawi się jako abso

6 Por. T. M e r t o n ,  Love and Livingt Harcourt Brace, New York 1985, s. 54n.
7 Por. R i c o e u r, dz. cyt., s. 304.
8 Por. S. S w i e ż a w s k i ,  Święty Tomasz na nowo odczytany, Znak, Kraków 1983, s. 59n.
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lutna doskonałość bytu, albowiem bytowo coś jest na tyle doskonałe, na ile ono 
rzeczywiście istnieje”9.

Paradoks metafory pozwala przeczuć grunt czystego istnienia jako niewi
dzialną głębię wszystkiego, co jest. Podmiot mówiący w wierszu odkrywa przed 
nami kolejny wymiar tej metafory -  oto woda „głębi brzemieniem drży / jak 
źrenica czując dno obrazu”. We fragmencie tym wyjaśniona jest natura meta
fory, która -  przez zestawienie odległych obrazów i pojęć -  ukazuje kryzys 
poznania i wymusza intuicyjne odczytanie prawdy bytu. Dlatego też woda 
jak „źrenica czuje dno obrazu”, to znaczy grunt istnienia. Oczywiście, obraz 
wody, która czuje, jest również przenośnią. W istocie to ten, który spogląda 
w głąb studni, w drżeniu wody odczytuje treść swoich intuicji. Metafora więc 
jest nie tylko zjawiskiem językowym, ale przede wszystkim poznawczym. Ob
raz odbity w lustrze wody jest nie tylko świetlnym refleksem, ale również 
„drżącym” odbiciem twarzy wpatrującej się w lustro wody. W ten sposób me
tafora wyznacza przejście od przedmiotu poznania do podmiotu. To, co wi
dzialne, nakłada się na przeczucie tego, co niewidzialne. Wówczas rodzą się 
nowe pytania, wyrażające owo drżenie, które wywołane jest przeczuciem głębi: 
Dlaczego obraz mojej twarzy nakłada się na głębię? Jak moje ja, wyrażone 
w odbiciu mojej twarzy, ma się do dna obrazu, do głębi, do gruntu istnienia? 
Odpowiedź jednak nie przychodzi łatwo. Głos i spojrzenie owego wędrowca 
wciąż jeszcze skazane są na niepewność, na „drżenie”, gdyż medytacja pozo
staje na poziomie zjawisk i ich ontologii. Perspektywa ostatecznej rzeczywis
tości jest jeszcze zakryta.

SZUKANIE

Dalszy ciąg obrazów w wierszu pogłębia stan niepewności. Tytuł sugeruje, 
iż wszystko odbywa się w pobliżu miasteczka samarytańskiego zwanego Sy- 
char, gdzie przy studni Jakuba Jezus spotyka Samarytankę. Lecz w tym miejscu 
jest jeszcze ten, który wpatruje się w wodne odbicie. Są też „przechodnie”, 
którzy przypatrują się jemu. Co więcej, nie jesteśmy do końca pewni, do kogo 
głos w wierszu jest skierowany. Dopiero gdy mowa jest o ludziach prześwietlo
nych blaskiem słów10 Chrystusa, podmiot mówiący stawia siebie i nas w Jego 
obecności. Znajdujemy się więc w przestrzeni poetyckiej, która jednocześnie 
umiejscawia nas nad studnią Jakuba i nad inną studnią, gdzie mówiący skarży 
się cicho na „nieurodzaj, nieurodzaj dusz”11 i wspomina tajemnicę „wody ży
wej” objawioną Samarytance przez Jezusa.

9 M. A. K r ą p i e c OP, Filozofia w teologii, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 1999, s. 25n.
10 Por. W o j t y ł a, dz. cyt., s. 30.
11 Tamże.
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Powracające echem słowa „Tak daleko do źródła”12, „Czy daleko jeszcze 
do źródła?”13 budzą niepewność. Bo jeśli jesteśmy przy studni Jakuba, to dla
czego jesteśmy od niej oddaleni? Czy chodzi tu o dystans między taflą wody 
a twarzą patrzącego w głąb studni? Czy może o to, że ta, której oczekuje 
Chrystus, jest wciąż daleko? A jeśli Serce Chrystusa jest źródłem „wody ży
wej”, to dlaczego to źródło jest daleko? Pytanie „Czy daleko jeszcze do źród
ła?” sugeruje równoczesny ruch zbliżania się kilku podmiotów, czyli to, że 
Samarytanka zbliża się do źródła, a zarazem że patrzący w studnię coraz bar
dziej zagłębia się w kontemplację wodnego odbicia, a również że on, Samary
tanka i odbiorca-uczestnik tego wiersza są coraz bliżej Chrystusa, dawcy „wody 
żywej”.

Dopiero wyznanie, które następuje po owym pytaniu, jednoznacznie na
daje chrystologiczny sens wcześniejszym metaforom: „Przecież w Tobie drży 
tylu ludzi / prześwietlonych blaskiem Twoich słów -  / jak źrenice prześwietla 
blask wody... // Tych ludzi znużeniem zarazem i światłem znasz”14. Staje się 
jasne, że obraz „blasku wody” jest analogią do blasku prawdy Chrystusa oraz 
że źródłem w istocie jest Słowo wcielone. Kontemplacja tego, co widzialne 
i dotykalne, przez analogię wprowadza nas w tajemnicę transcendencji, lecz 
nie jako idei, ale jako rzeczywistości. Pomimo że nie jest to rzeczywistość do
tykalna, to jednak jest konkretna. Jest ona owym „dnem” tego, co widzialne. 
Bez tej konkluzji poprzednie metafory pozostałyby na poziomie zjawisk i ich 
ontologii. Według Mertona symbol i metafora wskazują nie na przypadek „w 
strumieniu stawania się”, lecz właśnie na samo „serce wszelkiego istnienia”15. 
W poezji Karola Wojtyły chrystologia dopełnia i wyjaśnia metafizykę Czystego 
Istnienia, które daje się pomyśleć, lecz nie poddaje się ani wyobraźni, ani 
racjonalizacji.

Wśród jednostkowych bytów jedynie Byt, którego istotą jest istnienie, mo
że być utożsamiony z Istnieniem samym w sobie, z Czystym Istnieniem. Teo
logia naturalna, czyli metafizyka, dociera do tezy o istnieniu Bytu Czystego, 
Purum Esse, jako źródła, fundamentu i celu wszelkiego bytowania. Dla rozumu 
naturalnego jednak pozostaje tajemnicą, czym lub kim, lub jaki sam w sobie jest 
ów Byt Czysty. Dla ludzkiego umysłu Byt Czysty jest rzeczywistością, która 
z trudem daje się pomyśleć, zaś Jego nieskończoność i czystość, jedność jego 
istoty i istnienia, są dla nas niewyobrażalne. Wyjaśnia to dopiero Objawienie. 
„JESTEM, KTÓRY JESTEM” (Wj 3, 14) -  tak mówi o sobie Bóg, który 
objawia się Mojżeszowi w Gorejącym Krzewie16. Również i Chrystus mówi
o sobie: „Zanim Abraham stał się, JA JESTEM” (J 8, 58), „Już teraz zanim

12 Tamże.
13 Tamże.
14 Tamże, s. 35.
15 Por. M e r ton,  dz. cyt., s. 54n.
16 Por. K rą  p i e c, dz. cyt, s. 27.
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się to stanie, mówię wam, abyście gdy się stanie, uwierzyli, że JA JESTEM” 
(J 13,19).

Samoobjawienie Syna Człowieczego jako „JA JESTEM” znajduje się 
u podstaw ostatnich strof wiersza „Nad studnią w Sychem”. Zarazem wyjaśnia 
ono, czym jest „woda żywa” i dlaczego Chrystus jest „światłością świata”. Jest 
On Bogiem, który „jest miłością” (1 J 4, 8), w którym wszystko „ma istnienie” 
(Kol 1,17). Jest On zatem Bytem Czystym wcielonym w człowieka. Jego ist
nienie jest tożsame z Jego istotą, którą jest miłość, jako dar z samego siebie, 
miłość tożsama z mądrością jako samopoznaniem i przeniknięciem całego 
stworzenia. Łaska, jako „światło” i „woda żywa”, jest darem, który wypływa 
z Bożego „JA JESTEM”, a zarazem uzdalnia człowieka do uczestnictwa w Jego 
istnieniu. Ponieważ człowiek jako osoba wolna i rozumna jest obrazem Boga, 
to uczestnictwo człowieka w Jego życiu nie jest milczącym trwaniem kamienia, 
nie jest roztopieniem w instynkcie czy nieokreśloności, jest raczej wydobyciem 
moralnego i duchowego dobra wpisanego w osobową naturę człowieka oraz 
odrzuceniem zła17.

Dar łaski jest również wejściem Chrystusa w życie ludzkiej osoby przez 
słowo, które kieruje On do niej. Czystość Bożego istnienia, fakt, iż jest ono 
gruntem wszelkiego bytu, sprawia, iż poznanie Chrystusa i Jego słowo przeni
kają ludzkie serce, ponieważ są głęboko splecione z Jego wcieleniem. Jezus zna 
ludzi „znużeniem” , jako prawdziwy człowiek dźwigający krzyż i konający na 
nim. Zna ich również swoim „światłem”, jako Syn Ojca i jako Zmartwych
wstały.

MĄDROŚĆ MIŁOSIERNA

Wieloznaczność przestrzeni ukazanej w pierwszej części Pieśni o blasku 
wody kieruje naszą uwagę na kontekst współczesny, który jest punktem wyjścia 
drugiej części tego cyklu „Gdy otworzysz oczy w głębi fali”. Widzimy tu obraz, 
który jest symbolem naszego świata -  tłum zdążający ulicą: „Ściana ludzka co 
czas jakiś otwiera się twarzą przechodnia”19, a w wielości ludzkich bytów, 
a nawet w chaosie codziennego pośpiechu kryje się jakaś tajemnica:

A kiedy przymkniesz oczy, przestrzeń znowu się staje pełniejsza 
wprost niepojętych treści -  oto ludzi rozsuwa się mrok, 
kołysząc w sobie tę dobroć 
[...]

17 Por. K. W o j t y ł a ,  Wykłady lubelskie, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL,
Lublin 1991, s. 125.

18 Por. t e n ż e ,  Pieśń o blasku wody, s. 30, 32n.
19 Tamże, s. 31.
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Nie, nie -  to nie jesteście wy tylko -  a jeśli nawet wy, 
tedy obecność wasza nie tylko trwa, lecz objawia -  20.

Jeśli tłum ludzi objawia tajemnicę Chrystusa, to jest On w nich jakoś ukryty. 
Staje się gigantem zbudowanym z wielości ludzkich spraw, uczuć, pragnień 
i dramatów. Może się wydawać, że postać Chrystusa traci swoją tożsamość 
i ginie. Jednak nie jest to Grand Etre, Wielki Byt, który w filozofii Augusta 
Comte’a ostatecznie redukuje się do podmiotu zbiorowego -  ludzkości. Jest to 
Jezus, jakiego objawia Ewangelia. Jest On tym, który przez swoje wcielenie 
utożsamił się z każdym człowiekiem, każdą kobietą i mężczyzną, dlatego obej
muje On sobą całą ludzkość. Lecz również przerasta ją. Nie da się Go sprowa
dzić do wielości ludzkich istnień. Zawiera On w sobie tłum ludzi, lecz zarazem 
prześwietla ich „blaskiem swoich słów”. Dlatego jest tożsamy z najgłębszym 
poziomem istnienia, „dobrocią kołyszącą się” w tłumie.

„Późniejsze rozpamiętywanie spotkania” jest już głosem Samarytanki, któ
ry -  przez odniesienie do poprzedniej części -  staje się głosem człowieka współ
czesnego. W wierszu tym Chrystusa określa metafora „zbiorowisko poznania”. 
Obraz studni, która blaskiem wody wieje przez twarz, przybliża nam również 
sposób, w jaki Syn Człowieczy poznaje i ogarnia zagubionego człowieka:

Tak widzieć w sobie nie ośmieli się nikt z nas. -  
On poznawał inaczej. Prawie oczu nie podniósł. Był wielkim

zbiorowiskiem poznania
-  jak studnia blaskiem wody wiejąca przez twarz.

Miał zwierciadło... jak studnia... świecące głęboko.
Nie potrzebował wychodzić z siebie, ani oczu podnosić, by odgadnąć.
Widział mnie w sobie. Posiadał mnie w sobie .

Psalmista wyznaje: „Panie, przenikasz i znasz mnie” (Ps 139,1). Św. Jan zaś 
pisze: „Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie 
potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest 
w człowieku” (J 2, 24-25). Samarytanka natomiast w wierszu Wojtyły powie:

Przenikał we mnie bez trudu
i wstydem wytryskał we mnie i myślą stłumioną od dawna.
Jakby dotykał rytmu w moich skroniach 
i znużenie ogromne dźwigał we mnie nagle...
i pieczołowicie...
Słowa były proste. Szły koło mnie jak owce wabione.
A wewnątrz... zrywały we mnie ptaki drzemiące w gniazdach.
Był cały w moim grzechu i w mej tajemnicy.
Powiedz, to musiało boleć -  to musiało ciążyć

20 Tamże
21 Tamże
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(fala myśli opada tak ciężko jak wieko z metalu) -
Milczysz -  lecz dzisiaj już wiem, otwarta na zawsze Twym słowem -
że wtedy nie docierpiałam w Tobie właściwych rozmiarów.

Powiedz... dziś miłość chciałaby sobie przywrócić ten ból... 
odebrać go Tobie i w siebie jak taśmę ostrą przewinąć...

Za późno, dziś każdy ból, który powraca od Ciebie, 
po drodze odmienia się w miłość.

Jakiż skrót! Jaka dobroć poznania!
A przecież nawet nie podniosłeś oczu -  
mówiłeś ze mną tylko tamtymi oczami, 
które studni głęboki blask odtworzył22.

W Chrystusie mądrość jest mocą, która przenika człowieka i dźwiga go 
z upokorzenia. Wprowadzając człowieka w światło swej mądrości, Chrystus 
buduje prawdę jego życia. U źródeł części „Późniejsze rozpamiętywanie spot
kania” stoi doświadczenie takiego właśnie spotkania z Chrystusem, Bożą mąd
rością i mocą, która z niezwykłą delikatnością obejmuje i przenika ludzkie 
życie. Chrystusowe poznanie ludzkiej osoby nie da się oddzielić od Jego mi
łości. Być poznanym przez Chrystusa znaczy spotkać Go w mądrości, która 
obejmuje mnie całego, która usuwa zło, zmazuje winę i bierze na siebie brzemię 
mojego bólu. „Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł 
współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem 
podobnie [jak my] -  z wyjątkiem grzechu” (Hbr 4,15). W doświadczeniu tej 
obecności, która przynosi wybaczenie i uleczenie bólu, zawiera się istota życia 
duchowego, czyli naśladowanie Jezusa.

Dla Karola Wojtyły Jezus, Syn Boży, a zarazem Syn Maryi, jest „światem”, 
„przestrzenią”, a jednocześnie osobą, podmiotem. Jest obecnością, która prze
nika serce człowieka. Dlatego poznanie Chrystusa jest zarazem spotkaniem 
z Nim. Ma ono zawsze charakter osobowy. To tak jakby Oblicze Chrystusa 
zawsze było zwrócone ku człowiekowi. Prawdę tę podkreśla teologia ikony. 
Ikona, gdy w jej centrum znajduje się Chrystus, zawsze przedstawia Go jako 
patrzącego wprost w oczy widza. Chrystus widzi każdego, nawet gdy ten jest od 
Niego daleko. Jest wciąż gotowy na spotkanie z człowiekiem. Wybiega mu na 
spotkanie, gdy ten poszukuje drogi do szczęścia i prawdy (por. Łk 15,20).

„Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich, / wdzięk rozlał się na twoich wargach, 
/ przeto tobie pobłogosławił Bóg na wieki” -  to słowa Psalmu 45. (w. 3), będą
cego jakby skróconą wersją „Pieśni nad pieśniami”. Głoszą one chwałę ocze
kiwanego Mesjasza-Króla. „Wdzięk” oznacza łaskę, w której pełnia, obecna 
w człowieczeństwie Chrystusa, staje się udziałem każdego, kto się do Niego 
zbliża. Oznacza nade wszystko piękno Jego miłosierdzia jako Syna Ojca, Dru

22 Tamże, s. 32
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giej Osoby Świętej Trójcy, miłosierdzia, którym ogarnia On całość ludzkiego 
życia. Chrystus ofiaruje się człowiekowi i odnawia w nim dar łaski uzdalniający 
do spotkania z samym Bogiem, a ostatecznie do uczestnictwa w Jego życiu 
i szczęściu. Pełnia łaski, prawdy i piękna jest królewskim przymiotem Syna 
Człowieczego (por. J 1, 14). W Chrystusie jest zatem jedność prawdy, dobra 
i piękna, które w Nim przestają być tylko pojęciami, a stają się mocą istnienia, 
miłością doskonałą, darem mądrości i rady.

Poetycka chrystologia Wojtyły w Jezusie odkrywa jedność miłości i mądroś
ci -  Chrystus ukazany w Pieśni o blasku wody jest mądrością miłosierną.



Zofia ZARĘBIANKA

ADAM W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI

Nieprzyjęty dar stawałby się brzemieniem nie do uniesienia, które naznacza ludz
kie życie, ciężarem sprzeciwu wobec Bożego wezwania, ciężarem większym niż 
tent który bohater musiałby nieść\ godząc się na przywilej bycia ojcem.

Promieniowanie ojcostwa należy do najważniejszych i zarazem najtrudniej
szych tekstów literackich Karola Wojtyły. O wadze problematyki i gatunkowym 
ciężarze przemyśleń świadczyć może istnienie dwu wersji tego tekstu. Pierwsza, 
zatytułowana Rozważania o ojcostwie, pochodzi z roku 1964 i stanowi swego 
rodzaju skrót czy szkicowy projekt późniejszego dramatu, wydrukowanego 
dopiero w roku 1979. Fakt ten wskazuje, jak myślę, na zmaganie się autora 
z tematem oraz na intelektualne dorastanie do jego podjęcia. Co ciekawe, ów 
wstępny zarys z lat sześćdziesiątych zawiera zasadniczo wszystkie najistotniej
sze dla wersji ostatecznej intuicje, stanowiąc jakby skondensowany plan dla 
rozwijanej później myśli, skupionej wokół centralnego pojęcia, którym jest dla 
tego utworu ojcostwo. Kategoria ojcostwa rozpatrywana jest w tym tekście na 
różnych planach: ontologicznym i teologicznym, a przede wszystkim -  egzys
tencjalnym. Plan egzystencjalny wydaje się mieć pierwszorzędne znaczenie dla 
sensów ewokowanych na wszystkich innych planach.

Pod względem konstrukcji utwór, choć uznawany za tekst dramatyczny, 
bardziej przypomina rozpisany na głosy wielki traktat, przechodzący momen
tami w poetycką, momentami w filozoficzną medytację, i wprowadza właściwie 
formę całkowicie nową, niemieszczącą się ani w konwencji teatru słowa Mie
czysława Kotlarczyka, ani też dramatu wnętrza, na co słusznie zwraca uwagę 
Bolesław Taborski, analizujący nowatorstwo artystyczne pisarstwa Wojtyły1.

Sądzę, że ten późny chronologicznie i zdecydowanie odmienny od wszyst
kich wcześniejszych utwór należałoby nazwać nie tyle dramatem wnętrza, ile -  
dokładniej -  dramatem myśli. Określenie to wskazuje moim zdaniem na za-

1 Wydaje się, że badacz ten nieco przecenia formalny aspekt pisarstwa Wojtyły; wartość jego 
twórczości nie polega głównie na odkrywczości formy, lecz raczej na ciężarze przekazywanych 
treści. Por. B. T a b o r s k i ,  Karola Wojtyły dramaturgia wnętrza, Redakcja Wydawnictw KUL, 
Lublin 1989, s. 7n. Na to swoiste zachwianie interpretacyjnej proporcji zwrócił też uwagę Krzysztof 
Dybciak. Por. K. D y b c i a k ,  Karol Wojtyła a literatura, Wydawnictwo BIBLOS, Tarnów [1991], 
s. 117-119.
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sadniczy dla tej twórczości aspekt treściowy i na specyfikę formy, ściśle pod
porządkowaną dialektyce prowadzonej z samym sobą dyskusji wewnętrznej. 
Zewnętrzna sceneria, sugerowana w didaskaliach, jest w gruncie rzeczy nieis
totna i w pewien sposób wtórna wobec sensów metaforycznych, które ma 
uzmysławiać i które koncentrują się wokół duchowej wędrówki ku wnętrzu, 
ku osobowemu centrum, skupionemu w -  szeroko i w różnych aspektach uj
mowanym -  pojęciu ojcostwa . Jednocześnie określenie „dramat myśli” precy
zyjnie wskazuje, a właściwie -  powiedzieć można -  wyznacza dramaturgiczną 
przestrzeń, zawężoną w tym przypadku do akcji wewnętrznej, intelektualnej. 
Emocja zostaje tu poddana ścisłemu rygorowi myśli rozumiejącej, ogarniającej 
istnienie i nadającej mu kształt zamierzony przez wolę oraz rozum: „trzeba 
naprzód prześwietlić każde uczucie, / by nie czuć w mroku, a potem czuć na 
nowo -  już w świetle -  / trzeba prześwietlić je myślą”3 -  tłumaczy autor ustami 
głównego bohatera. Jeżeli w ogóle więc mówić tu można o dramacie, to nie ze 
względu na formalne cechy tekstu, ale raczej w bardziej podstawowym i bar
dziej pierwotnym sensie -  egzystencjalnym.

Przedstawione w utworze dojrzewanie do ojcostwa ma bowiem wymiar 
dramatycznych zmagań o prawdę i przejrzystość własnego życia. Motyw doj
rzewania wydaje się niezwykle istotny, pozwala mianowicie na ujęcie dyna
miczne, w którym ojcostwo pokazane jest nie tyle jako stan, ile jako proces, 
jako niepozbawione zwątpień, pokus i pułapek stawanie się ojcem: „i nie ro
dzimy się naraz, lecz jakby cząstka po cząstce... / Nie tyle się wówczas rodzimy, 
ile stajemy”4. Rozważanie skupia się wokół analizy kategorii ojcostwa, widzia
nego w swej pełni jako szczyt płodnej -  w sensie duchowym -  dojrzałości. 
Przyjęcie tezy, iż analizowany tekst Wojtyły jest dramatem myśli, ma zatem 
zasadnicze konsekwencje zarówno dla opisu jego kompozycji oraz struktury 
gatunkowej, jak i -  co w tym momencie jest dla nas o wiele ważniejsze -  dla 
samego zrozumienia zawartych w nim koncepcji filozoficzno-teologicznych, 
skoncentrowanych wokół pojęcia ojcostwa. Stwierdzenie powyższe wydaje 
się więc mieć kluczowe znaczenie dla interpretacji utworu.

Mówiąc inaczej -  wysuwam przypuszczenie, że cała pozornie tocząca się na 
zewnątrz akcja sztuki Wojtyły de facto rozgrywa się przede wszystkim we 
wnętrzu umysłu i serca jednego, jedynego bohatera, Adama. Wszystkie zaś 
wprowadzone na scenę osoby nie istnieją, choć pojawiają się fizycznie w prze
strzeni scenicznej, są jednakże tylko upostaciowaniem jego myśli i emocji, któ
rych ruch ma na celu ukazanie poprzez wewnętrzny spór i dialog z sobą samym

2 Na fakt ten zwraca uwagę sam autor, pisząc: „Sytuacja zewnętrzna, która tutaj się zarysuje, 
jest krok po kroku wynikiem czy też pochodną sytuacji wewnętrznej. To jest najważniejsze”. Por. 
K. W o j t y ł a, Promieniowanie ojcostwa, cz. 2, „Doświadczenie dziecka”, w: tenże, Poezje i drama- 
ty, Wydawnictwo Znak, Kraków 1979, s. 235.

3 Tamże, s. 247.
4 Tamże.
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dróg osiągania pełni głębokiej integracji osobowej, polegającej na odkryciu 
i pojednaniu w sobie elementów męskich i żeńskich, co staje się możliwe jedy
nie dzięki... odkryciu w sobie wewnętrznego dziecka i przyjęciu go z akceptu
jącą miłością: „Adamie, przyjmij promieniowanie ojcostwa, Adamie -  stań się 
dzieckiem”5. Bez tej zgody na „dziecko w sobie” i bez dokonania duchowej 
adopcji siebie samego jako dziecka, bez stania się kochającym ojcem swego 
wewnętrznego dziecka nie jest możliwe żadne ojcostwo. Pośrednikiem koniecz
nym w tym wewnętrznym procesie dorastania do tak rozumianego ojcostwa 
jest matka, czy szerzej -  niewiasta, również jednak nie matka czy kobieta 
zewnętrzna, rzeczywista, ale matka zinterioryzowana, anima, czułość, żeriskość 
ujrzana jako aspekt tego, co męskie. „Wszyscy są w drodze. Droga ich prowa
dzi od bieguna samotności do bieguna miłości. Kocham Adama i przywracam 
mu stale ojcostwo, którego on się wyrzeka. [...] Pomagam mu wyjść poza krąg, 
który go wiąże z nim samym”6. Przypomnijmy w tym miejscu, że w Starym 
Testamencie Bóg przedstawiany jest nie tylko jako ojciec, ale i jako czuła 
matka, pieszcząca swe niemowlę. Poprzez to, co żeńskie, kobiece, życie zostaje 
wydane na świat. Aby obudziło się wewnętrzne dziecko, które potem zostanie 
zaakceptowane przez ojca, rodzącego się poprzez ten akt do swego ojcostwa, 
najpierw musi zostać wyzwolona w Adamie siła czy wręcz żywioł macierzyński: 
„Macierzyństwo jednak stanowi wyraz ojcostwa. Musi zawsze powracać do 
ojca, by zabrać z niego to wszystko, czego jest wyrazem. Na tym polega pro
mieniowanie ojcostwa”7. To w matce mieszka miłość mocniejsza od samotnoś
ci, mocniejsza od potrzeby wyemancypowanej wolności podporządkowanej 
sukcesowi, karierze, postępowi, znaczeniu, które -  podobnie jak miraże samot
ności -  muszą zostać w Adamie rozbite przez łagodność i poszerzającą się wciąż 
szczelinę niedopełnienia, braku.

Dopiero więc dojście do dziecka w sobie samym uzdalnia do ojcostwa 
i otwiera na ojcostwo rozumiane jako relacja z powierzonym mi drugim: „Po 
jakimś długim czasie zdołałem zrozumieć, że nie chcesz, ażebym był ojcem, nie 
stając się dzieckiem”8. Stąd -  jak się wydaje -  szczególna ważność tego właśnie, 
zapoznawanego zwykle, aspektu ojcostwa, ściśle związanego zresztą z Bożym 
Ojcostwem i jego naturą. Tak jak Bóg rozpoznaje siebie jako Ojciec w relacji 
do Syna, tak i ludzkie ojcostwo najpierw rozpoznaje siebie i niejako obejmuje 
siebie w uścisku z dzieckiem wewnętrznym. Uważam, że jest to najważniejszy 
poziom znaczeń konstytutywnych dla sztuki Wojtyły, także z tego powodu, iż 
wszystkie pozostałe płaszczyzny sensów obecnych w tekście i ważnych dla jego

5 Tamże, s. 256.
6 Tamże, s. 254.
7 Tamże, s. 234.
8 Tamże, s. 232.
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odczytania są generowane w oparciu o tę właśnie prawdę, odnoszącą się do 
pojedynczego „ja”.

Ojcostwo dla bohatera Wojtyłowego dramatu wydaje się zatem najpierw 
trudną drogą powrotu do siebie samego i do prawdy własnego serca, ale też 
drogą wyzwolenia od skupionej na sobie samotności, podejmowanej i w dobrej 
wierze przyjmowanej w złudzeniu doskonałej służby Bogu poprzez wyrzecze
nie się bycia z innymi i dla innych: „Od tylu już lat żyję jak człowiek wygnany 
z głębszej mojej osobowości [...] Oto stale powraca myśl, że powinienem w każ
dym człowieku odnaleźć siebie -  szukając nie od zewnątrz, lecz od wewnątrz”9 
-  powie Adam, ulegający na początku swych rozważań pewnej subtelnej iluzji, 
wyrażającej się w przekonaniu, iż całkowita przynależność do Boga wymaga 
odrzucenia wszystkiego, co Nim nie jest, a więc rezygnacji z wszelkich więzi: 
„cóż mnie uczyni bardziej do Niego podobnym, to znaczy niezależnym od 
czegokolwiek? Ach, stanąć poza wszystkim, ażeby być tylko w sobie! Wtedy 
będę najbliżej Ciebie”10. Motywowana szczytnymi pragnieniami wyłączności 
dla Boga samotność ukazana jednak zostaje w tekście jako wybór zdecydowa
nie fałszywy, którego konsekwencją może być tylko wygnanie z siebie, dezin
tegracja, a więc w istocie -  oddalenie, czy wręcz ucieczka od Boga, który będąc 
Bogiem międzyosobowych więzi jak w idealnej formie Trójcy Świętej, zakłada 
konieczność relacji międzyludzkich jako drogi realizacji podobieństwa do sie
bie. Relacja ojciec-dziecko na wszystkich możliwych poziomach znaczeń trak
towana jest więc w sztuce jako miejsce szczególnego działania i szczególnego 
objawiania się Boga.

Do tego poznania Adam musi jednak dopiero dorosnąć, najpierw godząc 
się na opuszczenie szklanej twierdzy zapatrzenia w siebie, a potem przyjmując 
wezwanie. Wydawało mu się przy tym, że właśnie w ten sposób, koncentrując 
się na swej osobności, najlepiej widzi Boga: „Byłem za bardzo zapatrzony 
w siebie -  wtedy miłość jest najtrudniejsza”11. Tym wezwaniem staje się dla 
niego dziecko, Monika: „Chcesz, abym miłował. Trafiasz do mnie przez dziec
ko, przez maleńką córeczkę lub synka fj i mój upór słabnie”12. To pragnienia 
dziecka i jego tęsknota stwarzają więc ojca. Adam stoi jeszcze na pograniczu 
samotności i ojcostwa. Może uchylić się przed wyborem i przed pragnieniem 
Moniki, może nie pozwolić zaistnieć w sobie tej przestrzeni, która stanie się jej 
mieszkaniem i która najgłębiej objawi jej własną tożsamość. Opór przed pod
jęciem wezwania wynika u bohatera dramatu z lęku przed ryzykiem miłości, 
a także z lęku przed spotkaniem i płynącym zeń zobowiązaniem do wierności 
i odpowiedzialności. Ojcostwo na tym etapie doświadczenia Adama bardziej

Tamże, s. 228.
10 Tamże, s. 230.
11 A może, dodajmy, wręcz niemożliwa. Por. tamże, s. 233.
12 Tamże, s. 232.
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postrzegane jest jako ciężar i zmaganie niż jako dar. Kiedy więc Adam rozumie 
już sens wezwania kierowanego do niego przez Boga za pośrednictwem po
trzeb, pragnień i oczekiwań dziecka, broni się, uciekając przed ojcostwem, 
zadawanym mu jako powołanie i zarazem jako jedyna prawdziwa droga ku 
sobie i ku Bogu. Ucieka w egoizm i wyizolowaną wsobność: „Uchylam się stale 
od Twego Ojcostwa i ciążę ku mej samotności”13. Tym samym jednak zamyka 
się na Boże działanie i niejako zamyka Bogu możliwość udzielania się poprzez 
niego innym i ukazywania im jakiejś istotnej prawdy o naturze miłości Boga do 
człowieka oraz o Bożej Opatrzności, której narzędziem na ziemi może być dla 
człowieka tylko drugi człowiek. Ważnym dopowiedzeniem do poprzednio za
cytowanego fragmentu jest bowiem taka refleksja Adama: „tak, że Ty musisz 
się objawiać jakby w zewnętrznej próżni”14 -  refleksja, którą wypowiada w kon
tekście swego oporu wobec usłyszanego w sobie Bożego wezwania.

Jak odmowa bohatera, choć jest dopuszczona jako możliwość zależna od 
jego woli, byłaby de facto sprzeciwem wobec głębokiego zamysłu Bożego, 
złożonego w jego sercu, tak sprzeciw wobec bycia ojcem staje się odwróceniem 
i odcięciem od źródła, blokującym jego promieniowanie: „Dlaczego żądać od 
niego, by przepuszczał promieniowanie Twojego Ojcostwa, przełamując je, jak 
w pryzmacie, w sobie samym?”15. Słowa te współbrzmią z prośbą Moniki: 
„bądź dla mnie wodą! / proszę: bądź wodą dla mnie!”16. Monika staje się 
niejako przez ojca i dzięki ojcu, dzięki jego „tak” dla jej bycia, w pewnym sensie 
stwarzającemu ją w przestrzeni miłości i sensu, które odtąd naznaczą jej istnie
nie: „Przecież stale chcesz mnie tak rodzić -  wprowadzać mnie w to, co jest [...] 
(a jeśli już jakoś jest, / to dzięki tobie)”17. Ojcostwo ukazane jest tu w swoim 
wymiarze najgłębszym, zanurzonym w tajemnicy uczestnictwa w Ojcostwie sa
mego Boga. Słowa Moniki można by fałszywie odczytać jako nacechowane 
pewną egzaltacją, gdyby nie odniesienie ojcostwa ludzkiego do Ojcostwa Bo
żego, którego to ludzkie ma być odbiciem i wyrazem.

Symbolika wody w omawianym utworze odsłania całe bogactwo ukrytych 
znaczeń, pogłębiających rozumienie samego pojęcia ojcostwa w jego różnych 
aspektach. I tak, po pierwsze, woda odsyła do chrztu, będącego znakiem na
rodzin duchowych. Wołanie Moniki „bądź wodą dla mnie” traktować trzeba 
jako ekspresję pragnienia narodzin, zaistnienia w sensie duchowym. Po drugie, 
metafora wody uzmysławia transparentny charakter ojcostwa ludzkiego, od
słaniającego Ojcostwo Boga. Adam jest świadomy analogicznego jedynie cha
rakteru tej relacji i obawia się własnej niedoskonałości: „mogę tylko jakby 
z zewnątrz oznaczać tę Wielką Treść, tę treść, / tę treść, w którą się garniemy

13 Tamże, s. 231.
14 Tamże.
15 Tamże, s. 230.
16 Tamże, s. 243.
17 Tamże, s. 248.
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całym swoim człowieczym jestestwem, / od pewnego zwłaszcza momentu... / 
«Ojciec, ojciec», czymże brzmi to słowo?”18. Po trzecie, użyty przez Monikę 
symbol wody wskazuje na niezbędność ojca w procesie duchowego stawania 
się. Bez wody nie ma bowiem życia. Relacja z ojcem jest życiodajną siłą, stwa
rzającą Monikę i pozwalającą jej rosnąć i płynąć w niej strumieniowi życia -  
energii miłości: „Czy ty wiesz, jak jesteś potrzebny [...] Pragnę kochać bez 
żadnej potrzeby, / idąc prosto sercem w jakąś treść, co jest prosta i wielka 
zarazem”19. Swoją najgłębszą tożsamość Monika może odkryć tylko w dialogu 
z ojcem, przeglądając się niejako w jego twarzy, patrząc mu w oczy i znajdując 
w jego spojrzeniu uwiarygodnienie prawdy o sobie: „nie wystarczy patrzeć 
z zewnątrz. Musisz wejść”20. Ojciec jednak także odkrywa siebie jako ojca 
w ufności powierzającego się mu dziecka: „kiedyż się to wypowie, co zawiera 
się w tobie i we mnie, / co zalega do głębi świadomość i chyba czeka na 
słowa?”21.

Ojcostwo Adama rodzi się więc ostatecznie jako odpowiedź na wołanie 
serca Moniki: „Jakże bardzo cię kocham, mój ojcze, / dziwny ojcze, zrodzony 
w mej duszy, / Ojcze, który we mnie się urodziłeś, by mnie urodzić -  / nie 
wiedziałam przez tyle lat, że tak bardzo we mnie się rozrosłeś [...] aż do dnia, 
w którym skojarzyłam przeogromne pragnienie mej duszy / właśnie z tobą -  / aż 
do dnia, w którym nieobecność musiała stać się obecnością, / bo ona była 
wcześniej -  / Ojcze mój, ja walczę o ciebie. Bądź ty we mnie, jak ja chcę być 
w tobie”22. Patetyczny, podniosły i w jakimś sensie sztuczny język tej wypowie
dzi (i właściwie większości rozmów prowadzonych przez bohaterów) potwier
dza wysunięte wcześniej przypuszczenie, iż mamy do czynienia z rozpisanym na 
głosy traktatem oraz z niesłychanie dynamicznym dialogiem wewnętrznych 
racji o olbrzymim ładunku dramatyzmu i wielkim napięciu duchowym. Stawką 
tego wewnętrznego sporu jest zarówno spełnienie się Adama w ojcostwie, za
danym mu jako powołanie i rozumianym jako wymiar podobieństwa do Boga, 
jak i -  w odniesieniu do Moniki -  jej życie, nie w sensie fizycznym jednak, lecz 
w o wiele głębszym wymiarze duchowym. Słowa Moniki w swoim ukształtowa
niu stylistycznym oraz w treści wyraźnie nawiązują do wielkiej, arcykapłańskiej 
modlitwy Chrystusa, przez co dobitnie wydobyta zostaje myśl o analogii ziem
skiego ojcostwa do Ojcostwa Boga wobec Jezusa i tym samym podkreślona 
tajemnica ukryta w każdym ludzkim ojcostwie. Z jednej strony Ojcostwo Boga 
stanowi wzorzec dla ojcostwa ludzkiego, z drugiej jednak -  to właśnie ludzkie 
ojcostwo jest obrazem Ojcostwa Bożego oraz swego rodzaju niedoskonałym 
odzwierciedleniem czy odbiciem relacji Boga wobec Jego Syna. Istotą relacji

18 Tamże, s. 243.
19 Tamże, s. 242.
20 Tamże, s. 241.
21 Tamże, s. 239.
22 Tamże.
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ojca do dziecka jest w tym aspekcie jedność, głęboka duchowa komunia. Do
piero na tym tle nabiera mocy wypowiedziana na początku sztuki i skierowana 
do Adama prośba, aby stał się dzieckiem, by odnalazł w sobie wewnętrzne 
dziecko i dzięki temu, by urodził się jako ojciec. Poziom egzystencjalny objawia 
tu zarazem istotną prawdę ontologiczną, która odnosi się do relacyjnego cha
rakteru bycia Boga.

Ojcostwo na wszystkich wspomnianych poziomach ukazane jest w sztuce 
Wojtyły jako „najgłębsze wiązanie”, rzeczywistość podstawowa, dająca i umoż
liwiająca istnienie: „Czuję, czuję na nowo me ciało / i moją duszę! / przecież 
wtedy wziąłeś mnie za rękę / i prowadziłeś. / Już tego nie sposób przesunąć 
w tobie i we mnie”23. Ojcostwo nie ma i nie może mieć więc charakteru incy
dentalnego, chwilowego. Jest rzeczywistością i relacją trwałą, ewoluującą 
i zmieniającą się tak w ojcu, jak w dziecku, przeznaczoną im jednak na zawsze: 
„Ja nie ruszę się z tego miejsca: z miejsca dziecka nigdy się nie ruszę”24 -  mówi 
Monika w chwili, gdy Adam przeżywa nasilenie lęku i oporu przed zgodą na 
swoje ojcostwo, na wybranie Moniki, by pozwolić jej zamieszkać w sobie: „Już 
tego nie sposób przesunąć w tobie i we mnie”25.

Przyjęcie ojcostwa przedstawione jest zarazem jako wolny wybór i odpo
wiedź człowieka. Wybór ten jednak jest o tyle specyficzny, iż każdy inny niż 
pozytywny staje się źródłem duchowej (a na pewnym poziomie także bytowej, 
ontologicznej) katastrofy. Jest to specyficzna decyzja, w której odmowa, właś
nie ze względu na fundamentalny charakter i samą naturę ojcostwa, staje się 
jakimś sprzeniewierzeniem tak wobec siebie samego i swego powołania, jak 
i wobec słusznego oczekiwania tego, który chce, i tylko w ten sposób może 
zamieszkać w przestrzeni sensu i miłości. Wolność wyboru zostaje tu zatem 
znacznie ograniczona przez obiektywne dobro: „Miłość bowiem nie pozostawia 
swobody chcenia i temu, kto miłuje, i temu, kogo miłuje”26.1 w innym miejscu: 
„Ojcostwo mnie wiąże nie tylko z dzieckiem -  / ono wiąże mnie także we mnie: 
w sobie samym jestem związany”27. W taki sposób ojcostwo objawia się Ada
mowi jako jedyny godziwy wybór oraz jako zobowiązanie, by nie naruszyć 
w Monice złożonej w niej potencji dobra oraz nie zburzyć jej zaufania: „Drżę 
na samą myśl, że mógłbym coś w tobie zepsuć / albo podkopać”28.

Rozważany w sztuce jako teoretyczna możliwość sprzeciw wobec własnego 
ojcostwa pomniejszałby nie tylko tego, kto się mu sprzeciwia, ale też pociągałby 
za sobą nieobliczalne konsekwencje wobec tego, kto zostaje w ten sposób 
odrzucony. Zniszczenie tej więzi, która -  jak ją określa Monika -  jest „najmoc

23 Tamże, s. 253.
24 Tamże, s. 244.
25 Tamże, s. 253.
26 Tamże, s. 248.
27 Tamże, s. 252.
28 Tamże, s. 246.
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niejszym wiązaniem”, przedstawione zostaje jako potencjalna duchowa katas
trofa dla obu stron: „Był taki moment jak błysk, / kiedy chciałem z siebie jakby 
wyszarpnąć tę treść «ojciec» [...] radością jest ból rodzenia, lecz straszny musi 
być ból / z nie-urodzenia dziecka!”29. „Stracić wiarę we własne ojcostwo [...] 
wówczas tylko możliwy jest ból”30. Nieprzyjęty dar stawałby się zatem brze
mieniem nie do uniesienia, które naznacza ludzkie życie, ciężarem sprzeciwu 
wobec Bożego wezwania, ciężarem większym niż ten, który bohater musiałby 
nieść, godząc się na przywilej bycia ojcem. Przytoczone wyżej słowa Adama 
świadczą o tym, iż zdaje on sobie sprawę ze skutków duchowej aborcji, z którą 
byłoby równoznaczne odtrącenie Moniki, oraz z realnej groźby „całkowitego 
rozpadu naszego świata”31, jako konsekwencji odrzucenia przez niego ojco
stwa, będącego w istocie jedyną więzią scalającą i ocalającą. Groźbę tę można 
rozumieć w odniesieniu do różnych sensów i poziomów ojcostwa, zarówno 
stwórczego Ojcostwa Boga, jak fizycznego oraz -  przede wszystkim -  ducho
wego ojcostwa człowieka, tak w relacji do samego siebie, jak i w wydarzeniu 
spotkania z drugim.

Warto tu, jak sądzę, wyartykułować przypuszczenie, iż tak przedstawione 
ojcostwo staje się w sztuce Wojtyły wezwaniem, powołaniem każdego człowie
ka, niezależnie od płci i stanu, i stanowi rdzeń prawdziwych i odpowiedzialnych 
relacji międzyosobowych. Zawiera też w sobie archetypalny wzorzec wszelkich 
głębokich więzi. Domysł ten znajduje potwierdzenie w fakcie, iż Monika nie 
jest biologicznym dzieckiem Adama, lecz dzieckiem przybranym, co dodatko
wo otwiera nas na głębię sensów teologicznych zawartych w dziele.

W szczególny zaś sposób tak przedstawione ojcostwo odnosiłoby się do 
tego wymiaru kapłaństwa, tak powszechnego, jak i służebnego, hierarchiczne
go, który poprzez pasterską troskę o rozwój i wzrost drugiego ukazywać ma 
prawdę o miłości Boga do jego zagubionych stworzeń.

29 Tamże, s. 251.
30 Tamże, s. 252.
31 Tamże, s. 258.



Ryszard ZAJĄCZKOWSKI

PIELGRZYMOWANIE DO ŹRÓDEŁ CHRZEŚCIJAŃSTWA 
O trylogii asyskiej Romana Brandstaettera

Radość nie rodzi się z przetrzymania cierpienia. Jest ona tymy co pozwala przyjąć 
to cierpienie. Prawdziwa radość, ta najgłębsza i niewzruszona, ma swe iródło 
i początek, a przynajmniej rozwinięcie i uzewnętrznienie, na gruncie samego 
cierpienia. Jest to surowa lekcja św. Franciszka.

Asyż od wieków jest niemal obowiązkowym punktem postoju Polaków 
i przedstawicieli innych nacji wędrujących po drogach Italii. Mimo bliskości
i dostojeństwa Rzymu to niewielkie miasteczko nie przestaje fascynować i przy
kuwać uwagi licznych podróżników. Do Asyżu podążali nasi wybitni pisarze, 
ale tylko nieliczni pozostawili literacki ślad swej estetycznej i religijnej fascyna
cji1. Piękne i przejmujące świadectwo spotkania z Asyżem wyszło zwłaszcza 
spod pióra Romana Brandstaettera -  największego w polskiej literaturze piew
cy urody i tajemnicy tego miejsca. Spośród autorów polskich piszących po 
wojnie o Italii nikt tak wyraźnie jak autor Jezusa z Nazarethu nie skoncentro
wał się na wyglądzie Asyżu ani na religijnej wymowie tego miejsca. W przeci
wieństwie do innych pisarzy publikujących po wojnie eseje o Italii2, Brand
staetter nie omija Asyżu, lecz swoją drugą przygodę z literaturą3 rozpoczyna 
właśnie od relacji z pobytu w mieście urodzin św. Franciszka.

Główną cechą literackiego świadectwa autora nie jest chęć nakarmienia 
wzroku zmysłowym pięknem umbryjskiej przyrody i średniowiecznych budow
li. Brandstaetter nie podróżuje do Asyżu z czystej chęci poznania. Nie daje też 
klasycznego opisu podróży, naznaczonego ciekawością rzeczy i ludzi, łączącego

1 Zob. A. B e d n a r e k ,  Asyż w oczach pisarzy polskich, Wydawnictwo Ojców Franciszka
nów, Niepokalanów 2000.

2 Wśród autorów piszących o Italii wymienić można m.in. J. Wittlina (Z walizy włoskiej (1925- 
1926), 1933), J. Bielatowicza (Passegiata. Szkice włoskie, 1947; Laur Kapitolu i wianek ruty, 1954), 
J. Parandowskiego (Godzina śródziemnomorska, 1949), J. Iwaszkiewicza (Książka o Sycylii, 1956; 
Podróże do Włoch, 1977), Z. Herberta (Barbarzyńca w ogrodzie, 1962), W. Karpińskiego (Pamięć 
Włoch, 1982), M. Kuncewiczową (Przeźrocza. Notatki włoskie, 1985). Większość z nich nie wspo
mina o Asyżu.

3 Za pierwszą należy uznać przedwojenny okres twórczości pisarza, a dokładniej lata 1926- 
-1943. Pisarz opublikował wówczas około 220 tekstów różnego rodzaju: utworów poetyckich, 
tekstów publicystycznych i dramatów. Szerzej piszę o tym w artykule Pisarz nieznany. O począt
kach drogi twórczej Romana Brandstaettera, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Seria Literacka, 
z. 8(28), Poznań 2001, s. 171-188.
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pierwiastek autobiograficzny z szeroką wiedzą kulturową. Natura i architektura 
natomiast stają się pod piórem pisarza przedmiotem kontemplacji i modlitew
nego zachwytu. Pielgrzymowanie jest granicą między dwoma okresami biogra
fii autora i stanowi transpozycję procesów duchowych na kategorie czasowo- 
-przestrzenne.

Interesować nas będą trzy teksty Brandstaettera poświęcone Asyżowi: 
Dziennik podróży. Notatki z dwóch naszych pobytów w Assyżu 1946 i 1947, 
Kroniki Assyżu (1947) oraz Inne kwiatki świętego Franciszka z  Assyżu  (1976). 
Zapiski z pierwszej wizyty w Asyżu są częściowo materiałem do następnych 
opracowań (duża ich część weszła do Kronik Assyżu), ale posiadają też samo
dzielną wartość. Wymienione utwory wzajemnie się uzupełniają i naświetlają, 
dając nie tylko wyjątkowy wizerunek tego miejsca, ale przede wszystkim zro
dzonej w nim duchowości. Dwa ostatnie teksty doczekały się publikacji, pierw
szy zaś -  najbardziej osobisty, a zarazem tłumaczący sens i perspektywę pozos
tałych -  pozostaje w rękopisie, złożonym w Zakładzie Narodowym im. Osso
lińskich we Wrocławiu. Każdy z przywołanych tekstów odznacza się inną po
etyką, wspólna jednak jest im rama autobiograficzna4. Wspomniane utwory 
cechuje stopniowe przechodzenie od postawy introwertycznej do ekstrawer- 
tycznej5; od przemożnego panowania treści wewnętrznych i poszukiwania kon
taktu z samym sobą do coraz większego artystycznego przetworzenia osobis
tych doświadczeń i zacieśnienia relacji z czytelnikiem.

Z jednej strony teksty Brandstaettera charakteryzują się wieloma cechami 
tekstów autobiograficznych6, z drugiej jednak należą do tego typu literatury, 
„która -  mimo mocnego oparcia na doświadczeniu biograficznym -  w silniej
szym stopniu niż książki poprzedniego szeregu wykorzystuje przysługujące jej 
wyposażenie literackie. Można tu nawet mówić o dążeniu do zacierania auto- 
biograficzności opisywanych doświadczeń, operowaniu elementami poetyki 
fikcjonalnej, wydobywaniu i podkreślaniu pierwiastka poezji, literatury (Dich- 
tung) na miejsce elementu podstawowego, jakim jest prawda życia, doświad
czenia, czyli Wahrheit .

4 Określenia „rama autobiograficzna” używam w innym znaczeniu niż J. Starobiriski w arty
kule Styl autobiografii, „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1, s. 307. W moim rozumieniu rama auto
biograficzna jest synonimem żywiołu autobiograficznego, o którym pisze M. Czermińska. 
Por. M. C z e r m i ń s k a ,  Postawa autobiograficzna, w: Studia o narracji, red. J. Błoński, S. Jawor
ski, J. Sławiński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982, s. 228.

Por. C z e r m i ń s k a, dz. cyt., s. 229.
6 Por. S. D ą b r o w s k i ,  Autobiografizm -  klęska czy szansa literatury?, „Miesięcznik Lite

racki” 1988, nr 1, s. 47. Wśród cech tej literatury autor wymienia: identyczność autora, narratora 
i bohatera, wpisanie biografii w historię narodową i powszechną, a także w kulturę dwudziestego 
wieku, zasadę antyfikcjonalności (co jednak nie wyklucza kreacyjności), łączenie refieksyjności 
z referencjalnością, nakierowanie na odbiór, związek z intymnymi sferami życia pisarza.

7 Tamże, s. 47.
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MISTERIUM ASYŻU

Brandstaetter wraz z żoną Reną po raz pierwszy przybył do Asyżu w dzień 
swojego ślubu 21 grudnia 1946 roku. Duchowa pielgrzymka do tego miejsca, 
a zarazem do źródeł chrześcijaństwa rozpoczęła się dla niego jednak już w dzie
ciństwie, w czasach kiedy Fioretti stanowiły jego ulubioną lekturę8, i znalazła 
kontynuację w młodości, gdy spod pióra pisarza (wtedy jeszcze wyznawcy 
judaizmu) wychodziły (zaginione podczas wojny) utwory o tematyce francisz
kańskiej.

Milowymi słupami na drodze do stolicy św. Franciszka stały się dla Brand
staettera dwie jerozolimskie noce: jedna letnia w „małym domu, położonym 
nad krawędzią Doliny Świętego Krzyża” , kiedy miał tajemnicze objawienie 
św. Franciszka10, i druga w roku 1943, gdy głęboko przeżył widok reprodukcji 
krucyfiksu z kościoła św. Damiana w Asyżu11. To ostatnie wydarzenie tak 
opisał w Kręgu biblijnym: „Była grudniowa, wietrzna noc, jedna z owych jero
zolimskich bezsennych nocy, które spędzałem od dwóch lat w biurze Polskiej 
Agencji Telegraficznej, gdzie pracowałem, niekiedy do świtu, przy nasłuchu 
radiowym. [...] Skończyłem pracę po północy. Zapaliłem papierosa. Wstałem 
od stołu, rozejrzałem się po pokoju i przypomniałem sobie, że nie mam w domu 
nic do czytania. Przerzuciłem leżące na stole broszury propagandowe, zwalone 
w nieładzie na półkę, jakieś powieści, które, nie wiadomo dlaczego i po co, 
znalazły się w biurze nasłuchu radiowego, i zatrzymałem wzrok na leżącej obok 
jednego z biurek stercie starych tygodników. Wyciągnąłem na chybił trafił kilka 
numerów. Z jednego z nich wypadła na podłogę dużych rozmiarów wkładka. 
Podniosłem ją. Była to reprodukcja rzeźby z XVII wieku Innocenza da Paler
mo z kościoła San Damiano w Assyżu, przedstawiająca ukrzyżowanego Chrys
tusa. [...] Spojrzałem na reprodukcję. Wyobrażała Chrystusa w chwilę po Jego 
śmierci. Z półrozchylonych warg uszedł ostatni oddech. Kolczasta korona spo
czywała na Jego głowie jak gniazdo uwite z cierni. Miał oczy zamknięte, ale 
widział. Głowa Jego wprawdzie opadła bezsilnie ku prawemu ramieniu, ale na 
twarzy malowało się skupione zasłuchanie we wszystko, co się wokół działo. 
Ten martwy Chrystus żył.

Pomyślałem:
Bóg...
I, włożywszy reprodukcję do teczki, wyszedłem”12.

8 Por. R. B r a n d s t a e t t e r ,  Kroniki Assyżu, w: tenże, Dzieła wybrane, t. 2, Krąg biblijny 
i franciszkański. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1981, s. 37.

9 Tamże, s. 38.
10 Por. tamże.
11 Krucyfiks ten pochodzi z roku 1637 i znany jest jako krzyż o trzech twarzach, ponieważ 

twarz Chrystusa ma różny wyraz (cierpienie, agonia, śmierć) zależnie od tego, czy przyglądamy się 
jej z prawej strony, na wprost czy z lewej strony.
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Krzyz z kościoła św. Damiana stał się odtąd dla pisarza przewodnikiem na 
drogach wojennej pożogi oraz w poszukiwaniach duchowych, które wiodły od 
powierzchownego, wyrosłego z tradycji rodzinnych, utożsamiania się pisarza 
z judaizmem do świadomie i głęboko przeżywanego chrześcijaństwa13. W do
świadczeniu z zimowej jerozolimskiej nocy tkwiło już w zalążku przeczucie 
nowości, którą Brandstaetter ponownie i dobitnie odkrył w miejscu narodzin
i w osobie św. Franciszka.

Pierwszy zapis w Dzienniku podróży  przypada na 15 grudnia 1946 -  dzień 
chrztu pisarza -  i otwiera zasadniczą dla całej trylogii duchową perspektywę 
podróży i refleksji. Trudne doświadczenia związane z aklimatyzacją w nowej 
wspólnocie wiary łączą się tu z głębokim przekonaniem o słuszności drogi 
z Chrystusem, drogi obranej w trzydziestym siódmym roku życia: „W dniu 
dzisiejszym o godzinie 4.00 po południu przyjąłem Chrzest Św. -  Ale położenie 
moje było już nie do zniesienia. -  Wierzyć w Chrystusa i nie być dumnym z tego 
powodu”14. Niespełna tydzień później, bezpośrednio po ślubie w kościele oo. 
Paulinów w Rzymie, Rena i Roman Brandstaetterowie wyruszają do Asyżu. 
Jest to podróż poślubna, ale zarazem -  przynajmniej dla Brandstaettera -  
pielgrzymka do miejsca, które od lat pragnął zobaczyć. Krajobrazowo i ducho
wo było ono dla niego spoiwem obu części Biblii, a także ważnym źródłem 
odnowy świata okaleczonego wojną.

Dziennik podróży  i wyrosłe z niego Kroniki Assyżu  można określić jako 
„peregrinatio”. Pod tym pojęciem proponuję rozumieć utwór poświęcony te
matyce pielgrzymkowej, zapis podróży motywowanej przeżyciami religijnymi 
pątnika, zawierający informacje o doświadczeniach duchowych w trakcie drogi,
o nawiedzonych (a nie tylko obejrzanych) miejscach i uzyskanych w nich łas
kach15. Właściwy dla klasycznego opisu podróży żywioł diarystyczny, reporter
ski, pamiętnikarski czy eseistyczny ulega w tym typie wypowiedzi literackiej 
pewnemu ograniczeniu. Nie chodzi już o każdy temat i każdą myśl dla odczy
tywania współczesności i historii, lecz o zapis i interpretację doznań pod kątem

12 R. B r a n d s t a e t t e r ,  Krąg biblijny, w: tenże, Dzieła wybrane, t. 2, Krąg biblijny i francisz
kański, s. 276-278.

13 W Kronikach Assyżu pisarz zamieścił następujący komentarz do arcydzieła włoskiego 
mnicha: „Dlaczego ów krzyż wydał się nam listem z odległego czasu, długo wędrującym po świecie 
w poszukiwaniu zaginionego adresata? [...] W każdym razie było dla nas wtedy jasne, że treść tego 
dziwnego listu z odległej epoki jest dla nas dobrą nowiną, zwiastującą rozwiązanie zagadnień, 
z którymi borykaliśmy się dotychczas bezcelowo. W tej rzeźbie ujawnione były w prostej i mądrej 
postaci wszystkie cierpienia świata, wytyczone były drogi prowadzące do ostatecznych celów, 
których jeszcze nie znamy, ale wiemy, że istnieją” (s. 12n.).

14 R. B r a n d s t a e t t e r ,  Dziennik podróży• Notatki z dwóch naszych pobytów w Assyżu 
1946 i 1947, rps., w Archiwum Romana Brandstaettera nr katalogowy 100/84/4, s. 1.

15 W opracowaniu Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, PWN, Warszawa 1986, 
termin „peregrinatio” występuje przy haśle „itinerariusz, itinerarium” i nie posiada wyraźniejszej 
specyfikacji gatunkowej.
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religijnego celu podjętej wędrówki16. Peregrinatio, w przeciwieństwie do itine- 
rarium, odznacza się wzmożoną dyskursywnością, wyraźniejszym naciskiem na 
stronę podmiotową wypowiedzi, większą refleksją nad tożsamością bohatera
i stanem jego ducha niż nad osobliwością oglądanych miejsc. Sakralny punkt 
widzenia czyni z podjętej wędrówki pielgrzymowanie, kroczenie szlakiem wy
znaczonym dla człowieka przez Boga. Osobisty ton wypowiedzi -  mimo nasi
lającej się stopniowo fikcjonalności -  nadaje utworom Brandstaettera (ważny 
dla peregrinatio) charakter świadectwa wiary oraz zachęty do ponownego od
czytania franciszkańskiej duchowości. Fakt, że podróż do Asyżu nastąpiła ty
dzień po chrzcie pisarza, wyraźnie otwiera duchową perspektywę i posiada 
w tym przypadku istotne znaczenie interpretacyjne.

W Kronikach Assyżu mamy do czynienia najpierw z opisem drogi z Jero
zolimy przez Rzym do Asyżu, a potem wędrówki po mieście św. Franciszka. 
Poziom strukturalno-kompozycyjny stanowi tu więc zasadniczą płaszczyznę, 
służącą wydobyciu tego, co jest esencją opisu. Topografia i symbolika wiążą 
się w nierozdzielną całość. Jest to nie tylko zapis podróży w kręgu bliskich sercu 
krajobrazów, ale też przemieszczania się z centrum judaizmu do najważniej
szych ośrodków chrześcijaństwa. Opis w Dzienniku podróży  i w Kronikach 
Assyżu jest zrelatywizowany do doświadczeń bohaterów (Romana i Reny). 
Luźne powiązanie dostrzeganych kolejno pejzaży znajduje przeciwwagę w jed
nolitej postawie poznawczej, uczuciowej i aksjologicznej narratora. Relacja 
z podróży raz po raz przeplata się z medytacją nad charakterem mijanych 
miejsc, zwłaszcza Asyżu i jego okolic.

Na czasoprzestrzenną rzeczywistość drogi nakładają się trudne do sprecy
zowania nieprzestrzenne zjawiska: procesy mentalne, emocjonalne, psychicz
ne. Narrator pieczołowicie dba o to, aby wykorzystać wszystkie elementy i czyn
niki opowiadania, które ułatwiłyby narzucenie odbiorcom jego wizji rzeczywis
tości. Tworzy więc obraz świata -  podobnie jak w swoich utworach prozator
skich czynili I. Iwaszkiewicz, M. Choromański, J. Andrzejewski, K. Breza czy 
M. Kuncewiczowa -  z uwzględnieniem sfery przeżyć duchowych. Opisy pod
legają mocnej waloryzacji emocjonalnej.

Tym, co pisarza od początku najbardziej uderza w mieście św. Franciszka, 
jest tajemnica tego miejsca, jego szczególna otwartość na transcendencję. Pi
sarz notuje najpierw ciekawą konstatację teologiczną: „Bóg w pełni objawia się 
w tajemnicach wiary. Najwyższe prawdy wiary dlatego są tajemnicą otoczone, 
abyśmy zawsze byli świadomi istnienia i obecności Boga. W ujawnionych praw
dach wiary są tylko ślady Boga”17. Chwilę później znajdujemy z kolei uwagę
o zwiedzanym mieście: „W Assyżu wszystko jest tajemnicą. Dlatego jest jasne

16 Podobny charakter mają utwory: Ewy Szelburg-Zarębiny Zakochany w miłości (1973) oraz 
Johannesa Joergensena Pielgrzymki franciszkańskie (1908).

17 B r a n d s t a e t t e r ,  Dziennik podróży, s. 12.
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i oczywiste. Tajemnice jak błyskawice na chwilę odsłoniły twarz Boga. Gdyby 
nie było tajemnicy, Bóg byłby bardzo daleki. Tajemnice zbliżają człowieka do 
Boga”18.

Asyż jest organizującą wszystkie rozważania wielką hierofanią19, odbiciem 
duszy św. Franciszka i miejscem jego silnego oddziaływania. Przestrzeń Asyżu 
jest tu percypowana nie tyle w sposób zmysłowy, co ponadzmysłowy, choć nie 
ponadludzki, bo odwołujący się do barw, dźwięków i odczuć. Narrator stale 
poszukuje wewnętrznego piękna włoskiego miasteczka. Jego relacja raz po raz 
przechodzi w liryczny obraz. Synestezja światła, brzmień i architektury stanowi 
w opisie wielką metaforę Boskości wypełniającej obszar Asyżu. Wieloaspekto
wej kreacji świata przedstawionego służy między innymi stylistyczna różnorod
ność: patetyczne określenia, szczegółowe opisy, dziennikarskie relacje i poetyc
kie przenośnie.

Kroniki Assyżu  znamionuje ciągłe ujawnianie tajemnicy ukrytej w pejzażu, 
w kamieniach, w sztuce i w ludziach. Niemal wszystko odsłania tu swoje me
tafizyczne dno. „Piękno Assyżu jest wyższe od człowieka”20, a cała architektura 
robi wrażenie natchnionej. W twórczości Brandstaettera często mamy do czy
nienia z przedstawianiem budowli, które pisarz uwzniośla, ulirycznia i kontem
pluje. Pokazuje tym samym rzeczywistość, którą rządzi prawo zachwycenia. 
Niejednokrotnie pisze o przeczuciu istnienia nieuchwytnego w swej istocie, lecz 
intuicyjnie wyczuwalnego, pozwalającego wymierzyć sprawiedliwość widzial
nemu światu. Rzeczywistość jawi się tu często we fragmentach postrzeganych 
niekiedy momentalnie i funkcjonalnie jako inspiracja skomplikowanej sfery 
przeżyć. Realistyczny model opisu jest raz po raz rozbijany przez umieszczenie 
centrum przedstawianego świata w obrębie świadomości opowiadającego, 
przez szczególną symbolikę konkretnych scen czy wręcz kreację całej opisywa
nej rzeczywistości na kształt rozwiniętego symbolu. W ten nieco modernistycz
ny sposób przedstawiany jest właśnie Asyż, który opalizuje różnymi znaczenia
mi, ostatecznie jednak pozostaje symbolem św. Franciszka i jego przesłania. 
„Ktokolwiek zwiedza Assyż i jego okolice -  zauważa narrator -  pragnie wchło
nąć w siebie dusze umbryjskich drzew i kwiatów, kamieni i winnic i poczuć 
w sobie ich święte stygmaty. [...] W Assyżu zbłądzić nie można. Wszystkie 
ścieżki, drogi, schody i bramy nieomylnie prowadzą do Pieśni słonecznej”21. 
W zaciszu Asyżu pisarz stale wyczuwa obecność św. Franciszka. Tropi jego 
ślady i pod tym kątem układa trasę wędrówki. Osią kompozycyjną narracji jest 
tu podróż do miejsc szczególnie naznaczonych śladami Poverella: „Święty 
Franciszek -  czytamy w Kronikach Assyżu  -  natchniony najczystszą miłością,

18 Tamże, s. 13.
19 S. C i e ś l a k ,  Romana Brandstaettera odkrycie świętego Franciszka z Asyżu i chrześcijań

stwa, w: tenże, Świętość po franciszkańsku (w literaturze i na co dzień), Niepokalanów 2001, s. 62.
20 B r a n d s t a e t t e r ,  Kroniki Assyżu, s. 59.
21 Tamże, s. 35.
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wstąpił u granicy ziemskiego bytowania w kamienie i mury rodzinnego miasta
i wypełnił je swoim duchem. Ten związek niebiański łączący człowieka z mias
tem trwa niezmiennie po dzień dzisiejszy. Trwa wierne przymierze kamiennych 
murów z myślą Świętego, a ziemi z jego sercem”22. On bowiem dookreślił 
ducha tej okolicy. Nadał jej swoją łagodność i znamię swej obecności.

Brandstaetter wciąż więc poszukuje tego duchowego wymiaru architektury 
miasta. Tym, co mu się narzuca, i w pierwszej chwili najbardziej go zachwyca, 
jest zabudowa -  oceniana jednak nie tylko w kategoriach urbanistycznego 
kształtu. Asyż to przede wszystkim świat uduchowionej materii. W Kronikach 
Assyżu  daje o sobie znać religijne odczuwanie przyrody i architektury Asyżu. 
Pisarza uderza przede wszystkim mistyczny kształt bazyliki św. Franciszka. Jej 
forma architektoniczna dobitnie obrazuje to, co jest niezwykle charakterystycz
ne dla tego miasta -  symfonię budowli oraz przyrody: „W rzeczywistości bazy
lika San Francesco -  zauważa autor -  zbudowana jest zupełnie wyraźnie z trzech 
kondygnacji [...]. Nie dostrzegł tej trzeciej kondygnacji kościelnej nawet Julian 
Klaczko, który tak wnikliwie podpatrzył ducha dolnego kościoła -  pełnego 
surowej i ciemnej kontemplacji, górnego -  pełnego radości i światła. A przecież 
ta górna i dolna bazylika jest usymbolizowaniem pielgrzymki franciszkańskiego 
ducha, dążącego poprzez skupioną kontemplację i radosne światło do najgór- 
niejszego kościoła, zbudowanego z lazuru i obłoków, gwiazd i mlecznych dróg. 
[...] Przewodnią myślą dwóch bazylik San Francesco jest trzecia bazylika, ba
zylika świętego nieba”23. Pisarz zauważa, że „niebo jest częścią architektury 
Assyżu”, zaś „architektura Assyżu jest częścią nieba”24. Architekturę i przyrodę 
Brandstaetter stale widzi w ścisłej łączności, opisując je w kategoriach sakral
nych. Mówiąc o asyskim niebie, na przykład, narrator uruchamia daleko idące 
skojarzenia. „Franciszkański lazur” staje się tu emanacją „niewidzialnej bos- 
kości”, „Jakubową drabiną” wiodącą do gwiazd i „bazyliką świętego nieba”.

Obok architektury i przyrody częstym nurtem poszukiwań prawdy o Fran
ciszku są dla Brandstaettera muzyka i malarstwo. O ile to ostatnie włada jedy
nie w obrębie świątyń, o tyle muzyka jest w Asyżu wszechobecna i skupia 
melodyjną naturę Italii. Muzyka żyje w kształtach, barwach i światłocieniach 
krajobrazu, a zarazem na swój sposób tłumaczy misję i przesłanie Poverella. 
W niej również przejawia się numinosum. Tak na przykład w opisie okolic 
Carceri mieszają się elementy muzyczne i sakralne: „Przepaść pod naszymi 
nogami, wspinająca się ku pustelni, skrywa w sobie tajemnicę cudownego prze
obrażenia, którą w pierwszej chwili raczej przeczuwamy, niż rozumiemy. [...] 
Lecz ta otchłań, którą teraz widzimy u naszych stóp, nie jest przepaścią zstę
pującą ku dołowi. Ona jest podniosłym hymnem, płynącym ufnie ku niebu,

22 Tamże, s. 32n.
23 Tamże, s. 36.
24 Tamże, s. 26.
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coraz potężniejszym, pełniejszym, coraz bardziej majestatycznym. Aż wreszcie 
u szczytu wybucha samotnym płaczem, pełnym otuchy i wiary, w kamiennym 
Carceri, w sanktuarium niebiańskich rozmyślań. Skamieniały psalm De profun- 
disy krzyk cierpienia ukoronowany ukojeniem, żarliwa rozpacz ludzkich prze
paści przechodząca w ciszę wyzwolenia”25. Zagęszczona obecność muzyki 
w Asyżu to jakby odbicie duszy św. Franciszka. Był on wszak pieśniarzem, 
„należał do tych nielicznych, natchnionych poetów, którzy gorliwie wierzyli 
w oczyszczającą moc poezji i muzyki”26. Tę ostatnią traktował wręcz jako 
sposób adoracji Boga i gest liturgiczny prowadzący do zjednoczenia z Nim.

Pielgrzymowanie po Asyżu ułatwiają też pisarzowi ślady wielkich twórców, 
którzy objawiają tajemnicę św. Franciszka: Giotta, Lorenzettiego, Martiniego
i Ciamabuego. Szczególnie wysokiej ocenie podlega malarstwo Giotta, odzna
czające się „realistycznym mistycyzmem”. Najczęściej uwagi na temat Giotta 
pojawiają się w Dzienniku podróży , który świadczy o tym, że pisarz wraz z żoną 
od początku pobytu w Asyżu często bywał w górnej bazylice św. Franciszka, 
aby podziwiać dzieło tego bodaj największego malarza czternastego wieku. Po 
jednych z takich odwiedzin zanotował: „Giotto -  odnalazł artystyczny wyraz 
Św. Franciszka. Giotto to malarz Św. Franciszka. -  Jego najwybitniejszy mono- 
grafista”27. Inny istotny szczegół fresków Giotta to dla Brandstaettera kreacja 
zdarzeń w czasach współczesnych malarzowi, czyli kilkadziesiąt lat po śmierci 
Poverella. Ten anachronizm niesie w tym przypadku ważne przesłanie: dzień 
powszedni ma być okazją do odkrycia przez nas piękna franciszkańskiego 
życia. Geniusz miasta -  tak mocno naznaczonego obecnością Biedaczyny -  jest 
ostatecznie interpretowany przede wszystkim jako wezwanie do przemiany 
świata: „Kto raz był w Assyżu, pragnie zbudować świat na wzór Assyżu ” , 
a sam Asyż to „chleb powszedni nowego życia”29.

WSPÓŁCZESNA LEGENDA O ŚW. FRANCISZKU

Przez wszystkie części asyskiego cyklu Brandstaetter tropi znaki transcen
dencji i wydobywa przed czytelnikiem zapoznaną stronę Asyżu. Świat średnio
wiecznego Biedaczyny rzutuje też na teraźniejszość, aby człowiek naszej epoki 
mógł odkryć w nim nieprzemijające wartości. Podróże do Asyżu dały pisarzowi 
okazję do etycznej eksploracji współczesności. Najpełniejszym wyrazem tych 
badań stały się Inne kwiatki świętego Franciszka z  Assyżu  nazwane „summą

25 Tamże, s. 44n.
26 T e n ż e ,  Inne kwiatki świętego Franciszka z Assyżu, w: tenże, Dzieła wybrane, t. 2, Krąg 

biblijny i franciszkański, s. 207.
27 T e n ż e ,  Dziennik podróży, s. 18.
28 Tamże, s. 31.
29 Tamże, s. 32.
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franciszkańską” autora Jezusa z Nazarethu30. Podobnie jak w Dzienniku pod
róży i w Kronikach Assyżu , również w Innych kwiatkach... kreacja czasu mieści 
się w ramach zapisków z podróży do Asyżu ograniczonych terminami przyjaz
du i wyjazdu. Stanowią one cykl opowieści przypominających najpiękniejszy 
utwór powstały około 1330 roku pod wpływem franciszkanizmu: Kwiatki 
z  ogrodu świętego Franciszka. To ostatnie dzieło jest świadectwem sposobu 
życia pierwszych braci, ukazuje franciszkanizm u jego źródeł przeżywany na co 
dzień w słowie i w milczeniu, w gestach i anegdotach. Kwiatki... to nie tyle 
biografia pierwszych franciszkanów, co raczej zbiór egzemplów z ich biografii, 
przykładów świadczących o najprawdziwszych postawach i dążeniach pierw
szych duchowych synów św. Franciszka. Jest to zarazem dzieło, które nie zos
tało skończone, do którego można dopisywać wciąż nowe rozdziały -  aż po 
współczesność.

Tekst Brandstaettera -  podobnie jak wzorzec, do którego nawiązuje -  
odznacza się prostą formą, wprowadza elementy języka potocznego i humoru 
oraz wykorzystuje podobne treściowo obrazy z życia świętego i jego towarzy
szy. Patrząc od strony formalnej, Inne kwiatki... to parafraza, czyli rodzaj 
przeróbki, tekstu autorytatywnego. Parafrazę cechuje „poczucie swoistego 
partnerstwa wobec dzieła przekształcanego”31. Tekst pierwotny nie jest tu 
przedmiotem zwykłego odwzorowania, lecz stanowi swoisty jednostkowy mo
del, a dzieło, które świadomie powiela jego kompozycję, staje się dłużnikiem 
właściwych wzorcowi głębokich struktur. Jednocześnie jest wyrazem szczegól
nego „szacunku dla architekstu”32. Cała transformacja dokonuje się tu na 
płaszczyźnie planu treści: wątków i akcji. Utwór Brandstaettera cechuje się 
odchyleniem od konstrukcyjnego schematu architekstu, a zarazem dostoso
waniem narracyjnej konstrukcji do autorskiego wyobrażenia „legendy” fran
ciszkańskiej33. Można w nim wyróżnić wielorakie typy odniesień do Kwiat
ków... Niekiedy -  raczej rzadko -  pisarz ze średniowiecznego utworu przej
muje anegdotę, którą następnie poddaje literackiej obróbce (na przykład 
w Pouczającej historii o obciętej nodze świni34). Innym razem -  znacznie 
częściej -  przetwarza motywy zaczerpnięte z Kwiatków... (na przykład w utwo

30 Zob. A. S e r e n d a, „Summa franciszkańska”Romana Brandstaettera, „Życie i Myśl” 1977, 
nr 10, s. 131-134. Inną współczesną wersją Kwiatków... (choć bez odwołań do teraźniejszości) jest 
książka O. Kaltenbrunnera, Buntownik i Trubadur Boży. Święty Franciszek w nowych legendach, 
tłum. P. Kania, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1998.

31 J. W a c h o w s k i ,  Drama -  mit -  tradycja. O transtekstualności w polskiej dramaturgii 
współczesnej, Wydawnictwo „Acarus”, Poznań 1980, s. 80.

32 Tamże, s. 80.
33 Tego typu nawiązania dó architekstów były zresztą normalną praktyką Brandstaettera. 

Wystarczy wspomnieć jego dramaty: Medea, Śmierć na wybrzeżu Artemidy, Cisza.
34 Pierwowzorem jest tu rozdział pierwszy żywota brata Jałowca Jak brat Jałowiec obciął nogę 

świni, by dać ją choremu. Por. Kwiatki świętego Franciszka z Assyżu, tłum. L. Staff, Instytut 
Wydawniczy PAX, Warszawa 1978, s. 146-148.
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rze: O cudzie, którego nie było35). Duża i najbardziej oryginalna grupa „in
nych kwiatków” to wreszcie te, które wyszły całkowicie spod pióra autora i są 
próbą spojrzenia na Franciszka i franciszkanizm z perspektywy współczesnoś
ci (na przykład opowiadania: Św. Franciszek doświadcza ojca Ireneusza, Jak 
brat Egidiusz przeżył radóść doskonałą, Gdzie szatan nie mieszka). W tym 
ostatnim typie opowieści pojawia się sam św. Franciszek, który daje odpowie
dzi na kłopotliwe pytania współczesnych ludzi: o naturę pokory, ubóstwa, 
szczęścia, pomocy ubogim, radości, cierpienia, braku czasu czy zwycięstwa 
nad szatanem.

Pisarz nie polemizuje z Kwiatkami..., ale je dopełnia. Jego utwór znamio
nuje typowe dla tego autora zawieszenie między dawnością i teraźniejszością. 
W takiej perspektywie teraźniejszość potwierdza prawdę przeszłości, ta zaś jest 
punktem wyjścia do namysłu nad chrześcijańską odnową współczesności. Fran
ciszkanizm jest tu ukazany jako rzeczywistość, która nieustannie dąży do swojej 
pełni. Święty wkracza w aktualny świat, w nasze problemy i pytania, mierzy 
obecne czasy swoim etycznym radykalizmem i ukazuje realność swego prze
słania w odniesieniu do całkowicie innej epoki, z jej polityką, obyczajowością
i kulturą. Celowo zastosowany anachronizm, polegający na wprowadzeniu 
św. Franciszka we współczesne realia, przypomina metodę obrazowania zasto
sowaną we freskach Giotta. Inne kwiatki.. są więc literacką wersją historii 
zaobserwowanej na malowidłach italskiego mistrza. Raz po raz powraca tu 
refleksja o tym, jak idee franciszkańskie żyją wśród ludzi dwudziestego wieku, 
jak w coraz to innej konwencji powtarzają się te same modele zachowań: „Ta 
obecność przeszłości -  zauważa narrator -  jest tutaj tak silna i sugestywna, że 
niemal dziwimy się, gdy błądząc po Assyżu, nie możemy odnaleźć składu sukna 
Piotra Bernardone lub gdy zwiedzając Porcjunkulę nie zastajemy Poverella 
w jego maleńkiej celi” . W Asyżu bowiem wszystko co franciszkańskie jest 
„duchowe i żywe”.

Brandstaetter rozpoczyna nowy okres w dziejach motywu św. Franciszka 
w naszej powojennej literaturze. Święty z Asyżu nie jest dla niego obiektem 
dewocyjnego kultu ani też postacią przebrzmiałą i nieaktualną, lecz jest sym
bolicznym reprezentantem idei i tych pokładów duchowości, które zachowują 
świeżość dla ludzi współczesnej, stechnicyzowanej oraz skłóconej epoki. Idea 
kompozycyjna Innych kwiatków... polega na stałym przeplataniu treści daw
nych z aktualnymi, doświadczeń przeżywanych przez autora z jego wiedzą 
historyczną, literacką, filozoficzną. Wszystkie informacje „scjentystyczne” sta
nowią jednak tylko tło dla postaci głównego bohatera i kilku jego przyjaciół.

35 Tekst ten nawiązuje do dziewiętnastego rozdziału Kwiatków...: „Jak w winnicy księdza, 
w którego domu modlił się święty Franciszek, tłum liczny, który przybył do niego, pozrywał wino- 
grona i jak potem winnica ta zrodziła cudownie więcej wina niż kiedykolwiek, wedle przyrzeczenia 
świętego F ra n ciszka Por. s. 52n.

36 B r a n d s t a e t t e r ,  Kroniki Assyżu, s. 27.
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Trzecią warstwą narracji są refleksje i konkluzje, jakie wynikają z konfrontacji 
dwóch odległych epok. Teksty Brandstaettera trzeba bowiem rozpatrywać nie 
tyle od strony historii czy biografii, ale też od strony historiozofii, w którą 
włączona została -  jako integralny element -  biografia piszącego. Historiozofia 
to szczególna, wsparta nie tylko na własnych przeżyciach piszącego, ale też na 
odwołaniach do literatury, filozofii i prasy.

Pisarz stara się unikać kulturowych, legendarnych wyobrażeń o św. Fran
ciszku, wyobrażeń tchnących stereotypowością, ale chce poddać tę postać pew
nej intelektualizacji. W Fioretti poszukuje prawdy na temat Biedaczyny, a za
razem sam tworzy dalszy uwspółcześniony ciąg tej legendy. Rozważania o Fran
ciszku poparte są długą listą najróżniejszych lektur, wśród których na czoło 
wysuwają się pierwsze biografie świętego (autorstwa Tomasza Celano, Toma
sza Spalato czy św. Bonawentury) oraz opracowania współczesne, jak choćby 
P. Sabatiera, J. Joergensena, R. P. Cuthberta, E. Porębowicza, J. Wittlina. 
W stosunku do pierwowzoru Brandstaetter nie skupia się na szczegółach, po
mija fragmenty na temat wielkiej ascezy braci i całkowicie unika opowieści
o cudach, kładąc nacisk na problematykę etyczną. Wnika w najgłębsze moralne 
pokłady opisywanych w Kwiatkach... wydarzeń, stara się odgadnąć podstawo
we treści franciszkanizmu37 oraz istotę franciszkańskiej świętości . Pisarza 
stale ożywia dążenie do stworzenia duchowej biografii św. Franciszka, która 
byłaby też atrakcyjna dla człowieka współczesnego. Inne kwiatki świętego Fran
ciszka z Assyżu to bowiem w istocie rozważania „o myśli franciszkańskiej jako 
ostatniej szansie naszego duchowego odrodzenia”39. Pisarzowi chodzi szczegól
nie o te pokłady duchowości świętego, które mogą być przydatne ludziom 
współczesnym, w czasach, w których głęboka treść ideałów franciszkańskich 
uległa banalizacji.

Pod piórem Brandstaettera refleksja o współczesnej epoce łączy się z na
mysłem nad fenomenem i tajemnicą „niebieskiego intruza”, od którego zaczęła 
się wielka odnowa. Była ona w istocie dziełem Boga. Franciszek natomiast 
usłyszał skierowany do niego głos i okazał posłuszeństwo cudownemu nawie-

___

dzeniu Chrystusa. Zycie Franciszka zostało potraktowane przez pisarza mode
lowo. Święty przyjął i postanowił praktykować chrześcijaństwo w postaci czys
tej, bez zawiłości intelektualnych, w oparciu o jedną jedyną książkę, jaką znał -
Biblię.

W osobie św. Franciszka pisarz wyeksponował zwłaszcza jego radość i ubós
two. Refleksja o franciszkańskiej radości, bodaj najczęściej wracająca na kar
tach Innych kwiatków..., stanowi odpowiedź na niepokoje ludzi drugiej połowy

37 Por. L. K n a s t - D o n d a j e w s k a ,  „Inne kwiatki świętego Franciszka z Assyżu" Romana 
Brandstaettera wobec średniowiecznego pierwowzoru, „Życie i Myśl” 1988, nr 12, s. 18.

38 Por. tamże, s. 21.
39 B r a n d s t a e t t e r ,  Inne kwiatki świętego Franciszka z Assyżu, s. 76.
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dwudziestego wieku, którzy w wysokim stopniu zatracili ideały przyświecające 
Franciszkowi i jego towarzyszom: „Radość przeżywana przez człowieka ery 
konsumpcyjnej -  zauważa narrator -  jest radością egoistyczną, samotną, od- 
osabniającą go od otoczenia, do którego nie ma zaufania i z którym nie chce się 
dzielić swoim radosnym wzruszeniem, albowiem usiłuje je zachować wyłącznie 
dla siebie. [...] Śmiało zatem można określić radość dwudziestowiecznego go
lenia jako demoniczną odmianę smutku, dzielącą i zaczepną jak gniew, jak 
nienawiść, jak nieczułość i obojętność”40. Inne kwiatku.. nie zawierają żadnych 
traktatowych fragmentów o radości, lecz na kilku anegdotycznych przykładach 
ilustrują jej autentyczną naturę, na którą składają się: czynienie dobra, zgoda 
na ascezę, akceptacja niewdzięczności i odrzucenia. Radość św. Franciszka to 
nie wesołkowatość. Autor dostrzega trudne doświadczenia świętego, nieobce 
mu przeżycie smutku, zawodu i przegranej. Radość nie rodzi się z przetrzyma
nia cierpienia. Jest ona tym, co pozwala przyjąć to cierpienie. Prawdziwa ra
dość, ta najgłębsza i niewzruszona, ma swe źródło i początek, a przynajmniej 
rozwinięcie i uzewnętrznienie, na gruncie samego cierpienia. Jest to surowa 
lekcja św. Franciszka, którą odczytujemy choćby z mikroeseju Jak brat Egi- 
diusz przeżył radość doskonałą.

Ubóstwo to z kolei środek pozwalający osiągnąć wewnętrzną wolność i nie
zależność działania, a przede wszystkim mocny związek z Bogiem. Brandstaet
ter cytuje św. Franciszka: „Ubóstwo [...] jest to zaprawdę Boska cnota, dzięki 
której depcze się wszystkie ziemskie i doczesne rzeczy i zrzuca wszelką troskę 
duszy, aby mogła swobodnie łączyć się z Bogiem”41. Pisarz pokazuje, że dla 
świętego istotne jest nie ubóstwo materialne, lecz rezygnacja z posiadania sie
bie, z wszelkich osobistych roszczeń, nawet z pragnienia cnoty. Zrzec się uwiel
bienia wszelkiego dobra otrzymanego od Boga, uznając, że nie do nas należy -  
oto prawdziwe ubóstwo. Franciszkowe ubóstwo to również nieprzywiązywanie 
się do własnego stanu posiadania i dobrych uczynków połączone z otwartością 
na dar. Całkowite ubóstwo, tak jak rozumiał je Franciszek, odrzuca wszystko, 
co może być dla człowieka oparciem. Otwiera się przez to droga do pełnego 
zjednoczenia z Bogiem, rzeczy stają się darami, a wszelkie istnienie łaską. 
Fragment zatytułowany Księgowość św. Franciszka zawiera zapis rozmowy 
świętego z Pawłem, człowiekiem dwudziestego wieku, który zapragnął zrozu
mieć ideę Franciszkowego ubóstwa. Franciszek daje w tej sprawie proste po
uczenie: „«Ma» znaczy «winien»! Pamiętaj! Nie zapomnij. To jest cała tajem
nica ubóstwa!”42. W nauczaniu Franciszka o ubóstwie pada więc nacisk nie tyle 
na wyzbywanie się majętności, ile na wewnętrzną wolność od posiadania i go
towość pozostawienia wszystkiego, jeśli Chrystus tego zażąda. Opowiadanie

40 Tamże, s. 132.
41 Tamże, s. 115.
42 Tamże, s. 119.
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1 poszli do Spoleto ukazuje jeszcze inną stronę Franciszkowego ubóstwa: jest 
nią opcja nie tyle na rzecz nieposiadania dóbr materialnych, ile na rzecz po
mocy potrzebującym. Człowiek prawdziwie ubogi nie tylko pragnie zachować 
wolność wobec swego majątku, ale też chce dzielić życie z ubogimi, być po ich 
stronie i oddać się na ich służbę. Ubóstwo więc w swej istocie jest zaufaniem 
Bogu -  nie tylko uwalnia od chęci zawładnięcia stworzeniami, ale przede 
wszystkim pozwala doświadczyć wspaniałomyślności ludzi i dobroci Boga.

Według Brandstaettera przesłanie Franciszka zyskuje aktualność zwłaszcza 
w kontekście bolesnej dysharmonii między wiedzą a etyką, rozpadu wartości 
moralnych, zaniku wrażliwości na głos sumienia i zatraty ładu serca. Znamien
na jest modlitwa Jana Pawła II skierowana do św. Franciszka, ułożona w roku 
1978: „Ty, który przybliżyłeś Chrystusa Twojej epoce, pomóż nam przybliżyć 
Chrystusa naszej epoce, naszym trudnym i krytycznym czasom. Wspieraj nas! 
Czasy dzisiejsze oczekują Chrystusa z wielką tęsknotą, choć wielu nam współ
czesnych nie zdaje sobie z tego sprawy. [...] Pomóż nam, święty Franciszku 
z Asyżu, przybliżyć Chrystusa Kościołowi i dzisiejszemu światu! Ty, który no
siłeś w swoim sercu zmienne koleje losu ludzi Tobie współczesnych, wspieraj 
nas, abyśmy sercem bliskim Sercu Zbawiciela objęli sprawy ludzi naszej epoki, 
trudne problemy społeczne, ekonomiczne, polityczne, problemy kultury i cywi
lizacji współczesnej, wszystkie cierpienia dzisiejszego człowieka, jego wątpli
wości, jego negacje, jego odrzucenia, jego napięcia, jego kompleksy, jego nie
pokoje... Pomóż nam przełożyć to wszystko na prosty i przynoszący owoc język 
Ewangelii [...], aby Chrystus sam mógł być dla człowieka naszych czasów «dro- 
gą, prawdą i życiem». Prosi cię o to, święty synu Kościoła, synu ziemi włoskiej, 
Papież Jan Paweł II, syn ziemi polskiej. I ufa, że nie odrzucisz go, lecz go 
wspomożesz”43.

Między Innymi kwiatkami... a modlitwą papieską nietrudno zauważyć pod
obieństwo polegające na uwspółcześnionym spojrzeniu na osobę św. Francisz
ka. Trudno powiedzieć, na ile Papież poznał „franciszkańskie” utwory Brand
staettera. Jan Paweł II, podobnie jak autor Kronik Assyżu , daleki jest jednak 
od umieszczania św. Franciszka w odległej przeszłości oraz patrzenia na jego 
osobę i dzieło jak na relikt zamierzchłych czasów. Papież postrzega asyskiego 
świętego jako patrona naszej trudnej epoki44 oraz chce przetłumaczyć na język

43 J a n  P a w e ł  II, „ Pomóż nam przybliżyć Chrystusa naszej epoce” (Przemówienie w Asyżu,
5 XI 1978), w: tenże, Nauczanie papieskie, t. 1 (1978), red. E. Weron SAC, A. Jaroch SAC, 
Pallottinum, Poznań-Warszawa 1987, s. 43.

44 Jednym z wyrazów takiego spojrzenia było w roku 1979 ogłoszenie przez papieża Jana 
Pawła II św. Franciszka patronem ekologów. Stało się to na prośbę skierowaną w imieniu Mię
dzynarodowego Instytutu Badania Środowiska i Ekologii (Planning Environmental and Ecological 
Institute for Quality of Life) przez prof. Carlo Saviniego, który nazwał św. Franciszka pierwszym 
ekologiem, ze względu na dostrzeganie przez niego autonomii stworzeń, ich wzajemnej zależności 
oraz jedności we wspólnym, doczesnym i wiecznym powołaniu.



Pielgrzymowanie do źródeł chrześcijaństwa 479

współczesnego świata jego naukę i ducha. Pisarz, jak i Ojciec Święty wzywają, 
aby orędzie Ewangelii wkroczyło w ekonomię, politykę i kulturę współczesne
go świata. Obaj widzą w św. Franciszku wielkiego herolda Chrystusa.

W ŚWIECIE POWTÓRZONEJ EWANGELII

Podróż do Asyżu, zamierzona przez pisarza w tę noc, gdy na reprodukcji 
krucyfiksu z kościoła św. Damiana rozpoznał w Chrystusie Boga, nabrała szcze
gólnego znaczenia. Pisząc o jerozolimskim przeżyciu, Brandstaetter zauważył: 
„Usłyszałem szelest oliwek rosnących na stokach wzgórz umbryjskich i poczu
łem nieprzepartą konieczność powrotu do Assyżu -  tak! powrotu! -  chociaż 
w tym mieście nigdy dotychczas nie byłem. Miała to być zdumiewająca droga 
powrotna ze świata rozbitych wartości do wartości stałej, absolutnej i niezni
szczalnej, którą niegdyś lekkomyślnie i marnotrawnie opuściłem w okolicznoś
ciach tak odległych i tajemniczych, że ich w żaden sposób w świadomości od
budować nie umiem”45. Sakralny punkt widzenia czyni z tej drogi ziemskie 
pielgrzymowanie, a to, co spotyka wędrowca, podlega odczytaniu według klu
cza dostarczonego przez Biblię.

Spojrzenie na świat w kategoriach biblijnych oznacza dla pisarza dostrze
ganie zależności między wolą Bożą, ujawnioną w Biblii, a rzeczywistością 
wszystkich czasów. Cała trylogia asyska stanowi przejaw takiego właśnie spoj
rzenia, tendencji do poszukiwania biblijnych analogii w historii oraz komento
wania współczesnych wydarzeń poprzez odwołanie do Pisma Świętego. Pisarz 
czyta Biblię jak relację o czasach współczesnych, w tych zaś pragnie odkrywać 
historię świętą: „Spróbujmy spojrzeć -  zachęca w Kręgu biblijnym -  na kronikę 
naszych czasów jako na dalszy ciąg Pisma Świętego, wciąż dziejącego się na 
naszych oczach”46.

W omawianych tekstach Brandstaettera (i nie tylko w nich) Biblia istnieje 
jako tekst główny, pierwotny, umiejscowiony ponad narracją. Żyje ona w węd
rówce, jest komponentem świadomości narratora, rzeczywistość zaś odbierana 
jest przez jej pryzmat. W kreacji pisarza Asyż od początku skupia ewangeliczne 
krajobrazy i sam rdzeń chrześcijańskiego przesłania: „Tu wszystko jest ewan
geliczne”47 -  zauważa w Dzienniku podróży  autor i zaznacza to zdanie czer
woną kropką. Asyż -  miasto, gdzie „wszystko jest tajemnicą”48 -  jawi się wręcz 
jako bardziej ewangeliczne niż Ewangelia. Ta ostatnia zawiera bowiem obja
wione prawdy o Bogu, gdy tymczasem „wszystkie ujawnione prawdy są jak

45 B r a n d s t a e t t e r ,  Krąg biblijny, s. 277n.
46 Tamże, s. 329.
47 T en że , Dziennik podróży, s. 19.
48 Tamże, s. 13.
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porosłe ścieżki prowadzące do głównej szosy, którą jest tajemnica”49. O pod
obieństwie z Ziemią Świętą decyduje „ewangeliczny krajobraz Assyżu”50, prze
jawiający się w przyrodzie i architekturze. To w miejscu urodzin Biedaczyny -  
powiada Brandstaetter -  „po raz drugi w dziejach świata ucieleśniła się Ewan
gelia w najczystszym kształcie swego ducha. Dlatego doliny, wzgórza i gaje 
oliwne Umbrii są jak otwarte karty Ewangelii, iluminowane słońcem, zielenią 
i pogodą. Pola, szum potoków, dostojeństwo pinii, mrok lasów czytać można 
jak natchniony werset Ewangelii”51.

Asyż zatem na nowo rozjaśnia i tłumaczy Dobrą Nowinę. Pisarz niejedno
krotnie porównuje ojczyznę Jezusa i św. Franciszka. Topografia tej ostatniej 
w znacznym stopniu została tu utkana z odniesień biblijnych. Umbria wydaje 
się fragmentem Ziemi Świętej, góra Fonte Colombo, gdzie św. Franciszek 
ułożył regułę swego zakonu, nasuwa skojarzenia z Synajem, a przyroda góry 
La Vemy z jej kaplicą stygmatów przywołuje krajobraz Jerozolimy. Niespo
dziewanie często okolice Asyżu kondensują nawet więcej prawdy o Bogu i bar
dziej ewokują Ziemię Świętą niż świeże we wspomnieniach pisarza krajobrazy 
Palestyny: „Na Piazza Vescovado -  zauważa narrator Kronik Assyżu  -  w pie
czarach Carceri, w sadzie Porcjunkuli, na tych stacjach franciszkańskiej radości 
Bóg się powtórzył, tak jak nie wiadomo po raz który przedtem i potem powta
rzał się o niespodziewanej godzinie w ważnych miejscach ziemi, uświęcając je 
swoją obecnością”52. Jerozolima i Asyż stale się dopełniają i wyjaśniają. „Do 
Asyżu -  zanotował pisarz w Dzienniku podróży  -  Bóg przyszedł z Jerozolimy. 
Przyszedł znaleźć i poznać swój majestat [...]. W Asyżu powtórzył się Bóg -  
powtórzyła się Ewangelia -  Bóg organicznie wyrósł w Asyżu”53.

Asyżu nie można odłączyć od postaci św. Franciszka. W przypadku autora 
wspomnień -  Żyda z pochodzenia i pisarza namiętnie żyjącego Biblią -  fascy
nacja asyskim świętym nie dziwi choćby dlatego, że Poverello to człowiek 
archaicznie biblijny w swojej aprobacie świata, w poczuciu jedności i braterstwa 
z całym stworzeniem54. We freskach Giotta uderza Brandstaettera przede 
wszystkim ich mocne osadzenie w tematyce biblijnej, a więc to, że prowadzą 
ku samemu centrum życia i nadziei, że na duchowej pustyni świata są jak 
„źródło bijące ze skały”55. Włoski malarz jest dla niego wielkim nauczycielem

49 Tamże, s. 12.
50 Tamże, s. 60.
51 Tamże, s. 29.
52 T e n ż e ,  Kroniki Assyżuy s. 29.
53 T e n ż e ,  Dziennik podróży, s. 40.
54 Celnie zauważył to już E. Porębowicz: „Szkołą jego [św. Franciszka -  R. Z.] jedyną była 

ewangelia; żaden z ludzi wszystkich wieków tak jej nie odczuł, tak się w nią nie wżył, tak jej nie 
przyjął za swoją sferę myślenia”, Święty Franciszek z Asyżu , Wydawnictwo Bronisław Natanson, 
Warszawa 1899, s. 54.

55 B r a n d s t a e t t e r ,  Inne kwiatki świętego Franciszka z Assyżu, s. 70.
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Ewangelii i ducha franciszkańskiego. Wydaje się, że pisarza nie interesuje 
aspekt estetyczny fresków z bazyliki św. Franciszka, jak choćby odkrycie trój
wymiarowości postaci, przydanie światłocienia, wprowadzenie bogatej kolorys
tyki czy też krajobrazu jako elementu kompozycyjnego. Nie patrzy też na 
malowidła Giotta jako na dzieła, w których po raz pierwszy w Italii pojawia 
się architektura iluzyjna, będąca ważną cechą malarstwa trecenta. Freski wło
skiego mistrza to dla pisarza nie tyle arcydzieło sztuki malarskiej, ile przede 
wszystkim komentarz do postawy duchowej św. Franciszka. Z dzieła średnio
wiecznego malarza polski autor wydobywa przede wszystkim szczegół, który 
wyraźnie łączy orędzie Ewangelii i Franciszka: „Pokora w obrazach Giotta. -  
Św. Franciszek bohater tego cyklu nie skupia na sobie centralnej uwagi. Jest 
zawsze pokorny. A choć ukazuje się w centrum obrazu -  jest jakby w cieniu -  
jakby na uboczu [...] Św. Franciszek jest najmniejszy w obrazach (jest lęk, 
pochylenie głowy) [...] Głównym bohaterem tego cyklu jest Ewangelia”56.

Brandstaetter, mówiąc o świętym z Asyżu, stale nawiązuje do Biblii -  za
równo Starego, jak i Nowego Testamentu. Całe życie Poverella interpretuje 
w kategoriach pojedynku Jakuba z Aniołem57. Odkrywanie'tajników życia 
i osoby św. Franciszka to otwarcie się na bogactwo Biblii. Podróż po śladach 
Poverella jest poniekąd kroczeniem za Jezusem i Apostołami. Stąd wręcz zdzi
wienie pisarza budzi fakt, że ten wielki naśladowca Chrystusa nie znalazł się 
wśród bohaterów Dobrej Nowiny. Autor Kręgu biblijnego tak oto notuje swoje 
wrażenia podczas asyskiej lektury Ewangelii: „Kilka dni później, wieczorem 
otworzyłem Pismo Święte i czytałem dzieje wędrówek Chrystusa po miastecz
kach i wsiach leżących nad brzegami jeziora Kinereth, i tak byłem zafascyno
wany umbryjskim charakterem tego opisu, że niecierpliwie czekałem na chwilę, 
gdy z jakiegoś rozdziału, spoza gromady uczniów otaczających Rabbiego, wy
łoni się Franciszek z Asyżu. Nie ulegało bowiem dla mnie wątpliwości, że 
należy on do ścisłego grona uczniów Chrystusa, że jest postacią z Jego najbliż
szego otoczenia, tak realną jak apostołowie, jak uczniowie, jak ci wszyscy, 
których imiona znajdujemy w czterech Ewangeliach. Kartkując je, szukałem 
Biedaczyny u brodu w Bethabarze, w Bethanii w Kafamaum, domu Łazarza, 
wśród młodzieńców chodzących za Chrystusem, może leżącego obok niego 
podczas ostatniej wieczerzy, może grzejącego się wraz z Piotrem przy ognisku 
na dziedzińcu arcykapłana, może stojącego pod krzyżem na Golgocie. Czyżby 
nawet na wzmiankę w Ewangelii nie zasłużył ten wierny uczeń Rabbiego? 
Choćby na jakieś obojętne napomknienia? Choćby na jakąś mglistą przenoś
nię, z której uczony egzegeta mógłby wywnioskować, że kryje ona aluzję do 
postaci Poverella? Rozczarowany nieobecnością św. Franciszka na kartach

56 T e n ż e ,  Dziennik podróży, s. 37.
57 Ten biblijny obraz jest tu metaforą tyleż odnoszącą się do św. Franciszka, co i do samego 

pisarza, długo zmagającego się z walczącym o niego Bogiem.
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Ewangelii, odłożyłem księgę z uczuciem żalu do jej natchnionych autorów, 
którzy, opisując dzieje Chrystusa na ziemi, ani słowem nie wspomnieli o istnie
niu w Jego najbliższym otoczeniu syna sukiennika z Asyżu”58. Brandstaetter 
nie wątpi, że urok osobowości, duchowości św. Franciszka jest ponadczasowy 
i partycypuje w nauce ewangelicznej. Jawny anachronizm, często zresztą sto
sowany przez pisarza, świadczy o tym, że Pismo Święte, które jest „życiorysem 
własnym Boga”59, to zarazem księga będąca zapisem jedynie fragmentu historii 
zbawienia. Ta ostatnia bowiem obejmuje ludzi różnych czasów i narodów, św. 
Franciszek zaś zajął w niej uprzywilejowane miejsce. Zacytowany powyżej 
dłuższy fragment nie przypadkiem znalazł się w Kręgu biblijnym... -  zbio
rze esejów Brandstaettera poświęconych czytaniu, rozumieniu i przeżywaniu 
Biblii.

Spojrzenie na św. Franciszka to zarazem konfrontacja z Biblią, gdyż właśnie 
asyski święty -  jak może nikt inny przed nim i po nim -  „wszedł” w nią i wpro
wadził ją w swoje życie. W nim na różny sposób powtórzyły się bowiem historie 
biblijnych postaci. Przypomina on po trosze członka prastarej, patriarchalnej 
rodziny, po trosze starotestamentalnych koczowników, po trosze długo ściga
nych przez Boga opornych proroków izraelskich, po trosze Hioba chwalącego 
Jahwe za cierpienie, które go spotkało, po trosze Apostoła, a nawet samego 
ubogiego i ukrzyżowanego Chrystusa. W osobie Franciszka wiążą się dla pisa
rza różne typy biblijnych postaw i zachowań. Franciszek to dla Brandstaettera 
w najwyższym stopniu człowiek Biblii, a dla współczesnych i potomnych „ra
dosny odnowiciel Ewangelii”60. Odsyła on do Jezusa, pośredniczy w odkryciu 
Jego przesłania i objaśnia Dobrą Nowinę. Z drugiej strony Biblia tłumaczy 
życie Poverella i pozwala odkryć jego człowieczeństwo, które pisarz interpre
tuje właśnie w kategoriach biblijnych, „w których często zło w tajemniczy spo
sób prowadzi do dobra, [...] otchłanie zamieniają się w szczyty, a klęski w zwy
cięstwa”61.

Kim dla Franciszka był Jezus Chrystus? To często powtarzane pytanie 
wraca też na kartkach Innych kwiatków... Odpowiedź jednak nie pada: „Wier
ny sługa Chrystusa Franciszek rzekł: [...] «Nie umiem na to pytanie odpowie
dzieć, ponieważ nie umiem sobie wyobrazić kim jest dla mnie Jezus Chrystus. 
Gdybym Go sobie wyobraził i określił, pomniejszyłbym Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa, do rozmiarów moich kalekich wyobrażeń i nędznych określeń»”62. 
Jest to przykład popularnie zaprezentowanej tak zwanej teologii negatywnej, 
która w negacji i nieobecności dostrzega wielkość tajemnicy. Bóg pozostaje 
bowiem nieuchwytny dla ubogiego ludzkiego umysłu. Prawdziwie zjednoczony

58 B r a n d s t a e t t e r ,  Krąg biblijny, s. 287.
59 Tamże, s. 290.
60 T e n ż e ,  Inne kwiatki świętego Franciszka z Assyżu, s. 108.
61 Tamże, s. 203.
62 Tamże, s. 170.
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z Nim może być tylko ten, kto Go wielbi jako Boga ukrytego. Brandstaetter 
zauważa również, że fundamentalne decyzje życiowe Franciszka nie były pro
testem przeciw światu, ale po prostu wyborem dosłownie odczytanej Ewangelii, 
dlatego jego religijność była w odbiorze tych, którzy go znali, porywająca 
i świeża.

Niezwykłe zmagania świętego zostały też wyjątkowo poświadczone przez 
samego Boga: „Czyn świętego Franciszka -  to misterium Męki Pańskiej, prze
żyte przez człowieka, który wreszcie, po długich latach cudownego upodabnia
nia swojego życia do życia Pańskiego, dostąpił łaski Krzyża. Joculator Dei tak 
długo powtarzał życie Boga, aż wreszcie Bóg przemówił do niego znakiem 
i treścią swej idei: krwawym słowem swych ran”63. W bardzo obszernej litera
turze poświęconej św. Franciszkowi trudno znaleźć równie jędrny, szanujący 
Tajemnicę i wysmakowany literacko opis stygmatyzacji. Brandstaetter i w tym 
momencie pozostaje wiemy zasadzie, aby nie koncentrować uwagi na tym, co 
niezwykłe i sensacyjne. Ściszona dykcja pisarska prowadzi tu od razu w samo 
sedno przesłania Asyżu: naśladowanie św. Franciszka i spotkanie z Chrystusem 
najpełniej dokonuje się na drodze krzyża. Ten sam wątek uwypuklił w swej 
ostatniej pielgrzymce do Asyżu w roku 2002 Jan Paweł II. Wzywając do po
koju, Papież wskazał na główne źródło pojednania w świecie, tak jak chciał tego 
święty z Asyżu: „Wraz z Franciszkiem, świętym -  mówił Następca św. Piotra -  
który oddychał powietrzem tych wzgórz i chodził po tych ulicach, kierujemy 
nasze spojrzenie na tajemnicę Krzyża, drzewo zbawienia, po którym spłynęła 
odkupieńcza krew Chrystusa. Tajemnica Krzyża naznaczyła życie Biedaczyny, 
św. Klary oraz niezliczonej rzeszy świętych i męczenników chrześcijaństwa. Ich 
tajemnicą był ten właśnie znak zwycięstwa miłości nad nienawiścią, przebacze
nia nad zemstą, dobra nad złem. Do pójścia w ich ślady jesteśmy wezwani 
również i my, aby pragnienie pokoju Chrystusa było nieustannie obecne w życiu 
świata”64.

Spośród twórców polskich Brandstaetter bodaj najwyraźniej podjął tema
tykę franciszkańską65. Pielgrzymowanie do Asyżu w poszukiwaniu orędzia dla 
współczesnego świata to istotne znamię utworów pisarza. Jego twórczość -  
zwłaszcza po roku 1945 -  w dużej mierze stanowi gorzki rozrachunek z wojną

63 T e n ż e ,  Kroniki Assyżu, s. 35.
64 J a n  P a w e ł  II, Budowanie pokoju zadaniem wszystkich (Przemówienie podczas Dnia 

Modlitwy o Pokój, Asyż, 24 1 2002), „LłOsservatore Romano” wyd. poi. 23(2002) nr 3, s. 19n.
65 L. K n a s t - D o n d a j e w s k a ,  dz. cyt., s. 15. Oprócz wspomnianych utworów wątek fran

ciszkański w twórczości Brandstaettera tworzą jeszcze: dramat Teatr świętego Franciszka (1958), 
wiersze o tematyce franciszkańskiej opublikowane dwa lata później w cyklu Modlitwa rzymska 
oraz w zbiorze Dwie M uzy (1965), Są to następujące utwory: Powrót do Asyżu, Sarkofag i grzesz
nicy, Carceri, Wariacje na temat Dantego. Z  lat 1968 i 1971 pochodzą wreszcie przekłady pisarza: 
Pozdrowienia Panny Maryi św. Franciszka, „Przewodnik Katolicki” 1968, nr 18, s. 1; Modlitwy 
i pieśni świętego Franciszka z Asyżu , „Kierunki” 1971, nr 40, s. 3.
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-  nie tylko jako okresem przeogromnych cierpień, ale przede wszystkim nihi
lizmu i podeptania ludzkiej godności. W swoich tekstach zarysowuje on tyleż 
geograficzne, co mentalne drogi prowadzące do odkrycia wymarzonego po
rządku ludzkiego życia. Humor chroni pisarza przed wyniosłością, a dyskretny 
patos przed popadaniem w gawędziarstwo.

Relacje z Asyżu zawierają o wiele więcej niż baedekerowe informacje. 
Autor w swoich relacjach nie kreuje się na turystę zwiedzającego atrakcyjne 
miejsca wycieczkowe. Jego podróż ma przede wszystkim charakter wędrówki 
do źródeł chrześcijańskiej duchowości. Asyż jawi mu się jako swego rodzaju 
chrześcijańska Arkadia, franciszkanizm zaś zyskuje rangę ideału życia dla świa
ta. Brandstaetter odżegnuje się od osadzania św. Franciszka w hagiograficznym 
stereotypie. W geograficznej i mentalnej pielgrzymce jego śladami podąża aż 
ku współczesności. Pisarza interesuje nie „zmumifikowany” święty, ale czło
wiek, którego życie wciąż jest atrakcyjnym wzorcem.

W sposób wybitnie uniwersalistyczny przesłanie asyskie rozumie również 
Papież, który 22 grudnia 1986 roku mówił: „Ta właśnie pełna blasku tajemnica 
jedności rodzaju ludzkiego sięgającej jego stworzenia i zarazem tajemnica jed
ności zbawczego dzieła Chrystusa, które przyniosło ze sobą narodziny Kościoła 
jako szafarza i narzędzia -  ujawniła się w sposób wyraźny w Asyżu, pomimo 
istnienia nie tajonych bynajmniej czy łagodzonych różnic wyznaniowych. [...] 
Skądinąd już sama sytuacja świata, taka, jaką oglądamy w tę wigilię Bożego 
Narodzenia, jest naglącym wezwaniem do odnalezienia i stałego utrzymywania 
przy życiu ducha Asyżu jako motywu nadziei na przyszłość”66.

Zestawienie utworów Brandstaettera i wypowiedzi papieskich jest sposo
bem na głębsze odczytanie obu przesłań. Oszczędne, choć pogłębione przemó
wienia Ojca Świętego oraz teksty literackie poznańskiego pisarza (utrzymane 
głównie w konwencji prozy poetyckiej i eseju) wykazują podobieństwa i wza
jemnie się dopełniają . Tak jedne, jak i drugie mają charakter kerygmatyczny,

66 J a n  P a w e ł  II, To, co powinno stać się kontynuacją spotkania w Asyżu (Przemówienie do 
Kurii Rzymskiej, Watykan, 22 XII 1986) „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 7(1986) nr 11-12, 
s. 15,32.

67 Potwierdzenie tej tezy poczynionej na podstawie analizy tekstów Romana Brandstaettera
i Jana Pawła II znalazłem w książce Przemysława Bystrzyckiego Szabasy z Brandstaetterem (Oby
watelskie Stowarzyszenie „Ostoja”, Zwierzyniec-Rzeszów 2002). Mówiąc między innymi o rozleg
łych znajomościach pisarza, autor zauważa również: „Co powiem teraz, zabrzmi jak paradoks: nie 
znał Karola Wojtyły. O ile wiem, nigdy się nie zetknęli. Jego podróże do prawie rodzinnego 
Krakowa po powrocie z wojennej tułaczki do częstych nie należały. W ostatnim dziesięcioleciu 
przed śmiercią ich drogi, pana Romana i Papieża, jeszcze oddaliły się. Ale były to duchy spowi
nowacone, wiedzące o sobie wszystko, fizyczna odległość nie stanowiła w tej ponadprzestrzennej 
bliskości przeszkody. Z jednej strony godności kościelne aż po najwyższy urząd następcy św. Piotra 
na apostolskiej stolicy; z drugiej -  tak porównawczo niedużo, zarazem tak wiele: książki Brand
staettera -  stanowiły o nieustannych kontaktach. Nie przez słowo mówione. Przez słowo pisane. Aż 
został zaproszony przez Jana Pawła II do Rzymu. Już nie mógł tam jechać:-właśnie pochował żonę.
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a przesłanie św. Franciszka przedstawiają jako remedium na niedomagania 
współczesnej epoki. Mogą one i powinny towarzyszyć nam na drogach trud
nego pielgrzymowania ku źródłom ludzkiej godności i ocalenia w myśl „piel
grzymkowej” zachęty Brandstaettera: „Boga trzeba naprzód znaleźć, a znalazł
szy dalej szukać. Temu, kto Boga znalazł, a potem już Go nie szuka, niechaj się 
nie zdaje, że Go kiedykolwiek znalazł. I niechaj się nie zdaje temu, kto Boga 
znalazł, a potem już Go nie szuka, że naprawdę umie w Niego wierzyć”68.

Papieskie zaproszenie przyszło za późno... jednego atoli był pewien: dobrego przez Papieża przy
jęcia, dobrego i ze zrozumieniem, jego dzieła najpotężniejszego, tetralogii Jezus z Nazarethu”
(s. 259).

68 R. B r a n d s t a e t t e r ,  Bardzo krótkie i nieco dłuższe opowieści, Wydawnictwo Poznań
skie, Poznań 1984, s. 107.





SPOTKANIA NA DRODZE -  ŚWIADECTWA





Maria BRAUN-GAŁKOWSKA

JAK „ŚWIĘTA LIPKA’11 P|l|jttBlS 

Z WUJEM NA TURBACZ WĘDROWAŁA*

Idąc, pokazuje cel drogi: piękno miłości, wartość powołania, szacunek dla każ
dego człowieka, miłosierdzie, wierność w przyjaźni, wytrwałość w pracy i cierpie
niu, niewstydzenie się swojej starości. „Czyż więc poznanie tego celu nie jest 
rzeczą wielkiej wagi także dla życia i czyż [dzięki niemu] nie jest nam łatwiej 
utrafić w to co należy, tak jak łucznikom, którzy mają cel przed oczyma?”.

Organizatorzy tego spotkania sugerowali, aby opowiedzieć o jakimś jed
nym zdarzeniu, jednym momencie. Wybrałam coś, co rozpoczęło się jeszcze 
przed pamiętnym dniem, w którym na ścianie naszego Uniwersytetu pojawił się 
transparent z napisem: „Nasz profesor Papieżem!”, a co trwa nadal, choć w in
nym sensie. Zanim nasz Profesor został Papieżem, był po prostu naszym Pro
fesorem, więc opowiem Państwu coś, co można by zatytułować (na wzór Kwiat
ków świętego Franciszka): „Jak «Święta Lipka» z Wujem na Turbacz wędro
wała”.

Wuj to oczywiście ksiądz Karol Wojtyła, bo tak się do niego zwracamy, 
a „Święta Lipka” to grupa przyjaciół z różnych stron Polski, którzy spotykają 
się już czterdzieści pięć lat. Zaczęło się od wakacyjnego obozu w Świętej Lipce, 
na który przyjechał do nas Ksiądz Profesor, a potem zjechaliśmy się po raz 
pierwszy z okazji konsekracji naszego Profesora na biskupa i tak zostało do 
dziś, że spotykamy się zawsze -  choć w różny sposób -  w łączności z Wujem.

Ponieważ przyjaźń jest jak wino, im starsze, tym wyborniejsze, więc i nasza 
przyjaźń nabrała przez lata szczególnej wartości. Kiedyśmy jednak wędrowali na 
Turbacz, byliśmy jeszcze bardzo młodzi, a Wuj też był młody, choć jako biskup 
i profesor miał mnóstwo obowiązków. Mimo to -  jak mógłby ktoś powiedzieć -  
poświęcał nam dużo czasu. Nie jest to jednak dobre określenie. Nie było tak, że 
Wuj poświęcał nam czas, on w ł ą c z a ł  n a s  do  s w o j e g o  czasu .  Tak właś
nie postępuje dobry wychowawca, mistrz: idzie ku najważniejszym wartościom 
i zachęca wychowanka, by szedł z nim razem. Robi to, co uznaje za dobre 
i piękne, i zaprasza ucznia, aby czynił to razem z nim, zaprasza do uczestnictwa.

Ksiądz Profesor lubi ruch i wysiłek fizyczny i zawsze woli przebywać na 
świeżym powietrzu niż w murach zamkniętych pomieszczeń. Kiedyśmy więc na

* Wypowiedź podczas sympozjum „Bóg Ojcem”, zorganizowanego w dniach 16-17 X 2003 
roku przez Instytut Jana Pawła II KUL z okazji dwudziestopięciolecia pontyfikatu papieża Jana 
Pawła II.
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ćwiczeniach marudzili: „Księże profesorze, pójdziemy do parku...” -  odpowia
dał: „A dobrze, dobrze”. Szliśmy więc do parku, siadaliśmy na trawie, a że nasz 
Profesor lubi dzieła myśli ludzkiej najwyższej próby, wspólnie czytaliśmy i ko
mentowaliśmy Etykę nikomachejską.

Zgłębialiśmy każde zdanie i każde słowo, prawdę mówiąc -  nie najlepiej 
nam to szło i przez cały rok nie przebrnęliśmy nawet przez jedną księgę. Ksiądz 
Profesor wcale się tym jednak nie zrażał, bo uważa, że studenci przede wszyst
kim powinni nauczyć się myśleć.

„Zadaniem uniwersytetu jest także uczyć -  powiedział w Częstochowie na 
spotkaniu ze społecznością Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podczas 
pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny -  ale w gruncie rzeczy jest on po to, żeby 
człowiek, który do niego przychodzi, który ma swój własny rozum już co nieco 
rozwinięty i pewien zasób doświadczenia życiowego, nauczył się myśleć sam. 
Uniwersytet jest po to, żeby wyzwolił ten potencjał umysłowy i potencjał du
chowy człowieka”1.

Zupełnie nie przejmował się tak modnymi dziś sprawami, jak zbieranie 
punktów do sprawozdań i CV, tworzenie swojego image’u i szybkie przyswa
janie praktycznych umiejętności. Realizował przysięgę doktorską, która każe 
studiować „nie dla nieszlachetnej korzyści ani próżnej chwały, ale żeby szerzej 
jaśniało światło prawdy, które jest pożytkiem rodzaju ludzkiego”. Komento
waliśmy więc Arystotelesa bez korzyści bezpośrednich, lecz dla ś w i a t ł a  
p r a w d y i uczyliśmy się zdumiewać człowiekiem i światem.

A wracając do naszego wędrowania na Turbacz -  Wuj kocha góry, a że i nas 
kocha, więc wybraliśmy się razem w Gorce. Najpierw była Msza święta w ka
plicy przy ulicy Kanoniczej, a potem pobiegliśmy na dworzec, żeby zdążyć na 
zakopiański autobus. Mieliśmy wysiąść z niego w Rdzawce, by się spotkać tam 
z Księdzem Biskupem, którego podwoził kierowca.

Wbiliśmy się do autobusu, a ponieważ działo się to za „głębokiej komuny”, 
jechaliśmy w sposób, który dziś Państwu nawet trudno sobie wyobrazić: staliś
my sprasowani jak sardynki, nie widząc wcale, co się dzieje za oknem. W taki to 
sposób przejechaliśmy właściwy przystanek i musieliśmy wracać do Rdzawki 
parę kilometrów. Kiedyśmy tam przybiegli, Wuja już nie było -  zgodnie z umo
wą poszedł na Turbacz.

Goniliśmy go więc parę kilometrów pod górę, a dogoniwszy, dalej szliśmy 
już razem. Po drodze wspinaliśmy się na wieże triangulacyjne, by patrzeć na 
góry, podziwialiśmy kolor lasów (było to w październiku -  jak teraz), odpo
czywaliśmy pod drzewami.

1 J a n  P a w e ł  II, Spotkanie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim (Częstochowa, 
6 VI 1979), w: tenże, Nauczanie papieskie, t. 2 (1979), cz. 1, red. E. Weron SAC, A. Jaroch 
SAC, Pallottinum, Poznań 1990, s. 667.
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Wędrując, rozmawialiśmy o sprawach naprawdę ważnych, by szerzej jaś
niało światło prawdy, która jest pożytkiem rodzaju ludzkiego i by zastanawiać 
się nad celem działania. „Jeśli tedy -  jak pisze Arystoteles w Etyce nikoma- 
chejskiej -  działanie ma jakiś cel, którego pragniemy dla niego samego i ze 
względu na który pragniemy też wszystkich innych rzeczy [...] Czyż więc po
znanie tego celu nie jest rzeczą wielkiej wagi także dla życia i czyż [dzięki 
niemu] nie jest nam łatwiej utrafić w to co należy, tak jak łucznikom, którzy 
mają cel przed oczyma?”2.

Szliśmy więc, patrząc i rozmawiając, a że Wuj kocha góry i nas kocha, 
a przede wszystkim kocha Pana Boga i dużo się modli, więc i my modliliśmy 
się trochę razem z nim.

Dalej już nie będę opowiadać. Chciałam tylko o c a l i ć  o d  z a p o m n i e 
ni a  ten jeden moment: jak biegniemy za naszym Mistrzem pod górę.

On nie czeka na nas, nie niariczy nas jak dzieci, ale też nie robi wymówek, 
nie wygłasza długich pouczeń ani nie zabawia dowcipami, ale idąc, pokazuje 
właściwy kierunek.

Idąc, pokazuje cel drogi: piękno miłości, wartość powołania, szacunek dla 
każdego człowieka, miłosierdzie, wierność w przyjaźni, wytrwałość w pracy 
i cierpieniu, niewstydzenie się swojej starości. „Czyż więc poznanie tego celu 
nie jest rzeczą wielkiej wagi także dla życia i czyż [dzięki niemu] nie jest nam 
łatwiej utrafić w to co należy, tak jak łucznikom, którzy mają cel przed oczy
ma?”.

Próbujemy iść w tę samą stronę. Czasem biegniemy zadyszani, czasem 
wysiadamy na niewłaściwym przystanku, ale dalej wędrujemy, może już nie 
na Turbacz, ale (mówiąc językiem Tryptyku rzymskiego) zawsze z d u m i e n i  
światem. Idziemy od zdziwienia do zdziwienia, „do góry, pod prąd”3, prze
dzieramy się, szukamy źródła. „Gdzie jesteś, źródło?... Gdzie jesteś, źródło?!”4.

2 A r y s t o t e l e s ,  Etyka nikomachejska, I 2, 1094a 15-24, tłum. D. Gromska, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982, s. 4.

3 J a n  P a w e ł  II, Tryptyk rzymski Medytacje, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 
2003, s. 11.

4 Tamże.
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WŁOŻYŁ NA MNIE RĘCE

Gdy wkładał na mnie ręce w sakramentalnym rycie święceń, odczuwałem jego 
ogromną miłość i oddanie temu, co czyni. To nie był mechaniczny gest położenia 
rąk na głowie jednego z tysięcy kapłanów przez niego święconych, ale serdeczny 
uścisk z mocą miłości i oddania.

Jan Paweł II przez swoje życie i działanie wywarł ogromny wpływ na 
oblicze Kościoła i świata na przełomie tysiącleci i z pewnością zasłużył na 
tytuł nadawany najwybitniejszym osobowościom danego czasu: Jan Paweł 
Wielki. W opinii niezliczonych świadków wielkość tego Papieża polega jed
nak na tym, że potrafi on całkowicie zaangażować się w sprawy każdego 
indywidualnie człowieka. Prezentowany przez niego personalizm nie jest tyl
ko teorią filozoficzną, ale prawdziwą afirmacją każdej osoby, którą spotyka 
na swojej drodze. Nawet podczas spotkań z milionowymi tłumami Jan Pa
weł II potrafi nawiązać dialog z każdym człowiekiem, który ogarnięty spoj
rzeniem i modlitwą Następcy Piotra odkrywa, że Ojciec Święty mówi do 
niego i otacza swoją troską jego osobiste sprawy. Również teraz, osłabiony 
przez chorobę i podeszły wiek, jest zaangażowany w sprawy, które leżą na 
sercu milionom ludzi.

Osoba Jana Pawła II w sposób szczególny wpisała się w moje życie przez 
fakt, że Papież udzielił mi święceń kapłańskich. Zanim jednak przedstawię to 
doświadczenie, pragnę nawiązać do wcześniejszych przeżyć, które zaważyły na 
moim wyborze życiowej drogi. Urodzony i wychowany w małej miejscowości 
koło Zamościa, w młodości nie miałem kontaktu z „wielkim światem” i nie 
słyszałem nawet o Kardynale z Krakowa. Dlatego pamiętny dzień 16 paździer
nika 1978 roku był dla mnie wielkim zaskoczeniem i niespodzianką. W latach 
1976-1981, chodząc do szkoły średniej w Zamościu, dotkliwie odczuwaliśmy 
gorset komunistycznej ideologii i na wiele sposobów kontestowaliśmy zakła
many system ucisku i propagandy. W dyskusjach, które prowadziliśmy między 
sobą jako uczniowie Technikum Elektronicznego, mówiliśmy o dostrzeganym 
już kryzysie władzy w państwie realnego socjalizmu i przez dzielenie się prawdą 
z zakresu historii, niedostępną w czasie oficjalnych lekcji, zdobywaliśmy ducha 
patriotyzmu. Już wtedy pojawiły się pośród nas pomysły na powołanie orga
nizacji antykomunistycznej.
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Uczestnicząc w czynach społecznych na rzecz miasta -  do czego jako ucz
niowie byliśmy zmuszeni -  widzieliśmy bezsens wykonywanej pracy, która nie 
miała praktycznego znaczenia, bo niejednokrotnie polegała na niszczeniu tego, 
co sami wcześniej zrobiliśmy. Organizowanie robót publicznych w niedziele 
miało na celu odciąganie młodzieży od Kościoła i poddanie jej presji ze strony 
władz. Za absencję podczas czynów społecznych groziło nam obniżenie oceny 
ze sprawowania, byliśmy też dodatkowo odpytywani z fizyki, gdyż tego przed
miotu uczył wychowawca klasy. Zazwyczaj odpytywanie po ucieczce z czynu 
społecznego kończyło się wystawieniem oceny niedostatecznej, co miało być 
dodatkową karą za nieposłuszeństwo. Nakłanianie młodzieży do wstępowania 
w szeregi Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej i Młodzieżowej Służby Ru
chu Drogowego, związane z przynależnością do tych organizacji, zobowiązy
wanie do noszenia odpowiedniego stroju oraz do udziału w spotkaniach miało 
służyć systemowej indoktrynacji. Za negowanie tych wymagań spotykały nas 
różne trudności. Szczególnie poważnie wyglądała sprawa zlekceważenia naka
zu uczestniczenia w spotkaniu z ministrem spraw wewnętrznych Czesławem 
Kiszczakiem, za co na pewien czas rozwiązano klasę i zagrożono zwolnieniem 
dyrektora szkoły.

Młodzieńcze ideały sprzeciwiające się oficjalnemu zakłamaniu i działaniom 
aparatu nacisku nie znajdowały wystarczającego oparcia dla podtrzymywania 
szlachetnych porywów, dlatego wiadomość o wybraniu na papieża Polaka, 
Karola Wojtyły, Kardynała z Krakowa, stała się dla nas olbrzymim darem 
nadziei i powodem entuzjazmu. Dostrzegliśmy, że nie jesteśmy sami, po ogło
szeniu bowiem wyniku konklawe zmieniła się atmosfera w szkole i internacie. 
Już nie musieliśmy się wstydzić swojego przywiązania do Kościoła, bo również 
ludzie dorośli nabrali odwagi w wyznawaniu wiary. Dzielenie się informacjami
o nowo wybranym Papieżu stało się czymś oczywistym. Podczas pierwszej 
pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny usłyszeliśmy, że ktoś zaczął odważnie 
mówić w naszym imieniu, i Kościół stał się nam jeszcze bliższy.

Pomimo bardzo skąpych i powściągliwych informacji o wyborze Jana Pa
wła II przekazanych w telewizji, w sali telewizyjnej internatu, w którym miesz
kałem z moim bratem bliźniakiem, wybuchł entuzjazm -  nie ukrywaliśmy ra
dości z wyboru Papieża-Polaka. Wówczas nie zdawałem sobie jeszcze sprawy, 
że moje drogi skrzyżują się z jego posługiwaniem, ale miałem świadomość 
historycznego znaczenia tej chwili. Gdy 13 maja 1981 roku w tej samej sali 
telewizyjnej internatu przy ulicy Hanki Sawickiej w Zamościu dowiedziałem 
się o tragicznym zamachu na placu św. Piotra, pierwszą moją myślą była mod
litwa i pragnienie poświęcenia swojego życia, aby on mógł przeżyć. Byłem 
jednym z wielu, którzy wtedy ofiarowali Bogu swoje życie dla uratowania 
Papieża. Już wówczas byłem zdecydowany na wstąpienie do Zakonu Braci 
Mniejszych Kapucynów i wiedziałem, że wzorem dla mojego posługiwania 
musi się stać jego odwaga składania świadectwa wiary.
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Czas formacji zakonnej pozwolił mi lepiej poznać nauczanie Jana Pawła II 
i podziwiać jego zapał w głoszeniu Chrystusa. Jako kleryk uczestniczyłem 
w służbie porządkowej podczas wizyty apostolskiej w 1983 roku w Warszawie 
i w Niepokalanowie. Będąc tak blisko Papieża, nie mogłem jednak do niego 
podejść, ponieważ nie mogłem opuścić swojego stanowiska. Następnie poje
chaliśmy z braćmi do Częstochowy i Wrocławia. Pozostały w mojej pamięci 
niezapomniane przeżycia podczas apelu młodzieży na Jasnej Górze.

Gdy w lutym 1987 roku ogłoszono program papieskiej wizyty w Lublinie, 
wynikł problem, kto z kleryków kapucyńskich otrzyma święcenia kapłańskie 
z rąk Jana Pawła II. Będąc alumnem piątego, przedostatniego roku studiów 
seminaryjnych miałem niewielkie szanse na to wyróżnienie, także ze względu 
na wolę przełożonych, którzy zamierzali wytypować innych braci. Jednak z róż
nych przyczyn żaden z nich nie został wybrany. Kiedy pozostało tylko trzech 
kandydatów (byłem jednym z nich), o wyborze miało zdecydować losowanie. 
Tak się jednak zdarzyło, że w wyznaczonym dniu obaj moi współbracia zaspali 
na poranne modlitwy i rektor zrezygnował z losowania, przeznaczając mnie do 
święceń. Niejako więc przez przypadek i bez moich zasług dostąpiłem tej 
ogromnej łaski.

Przygotowaniem do święceń były indywidualne rekolekcje w Nowym Mieś
cie nad Pilicą prowadzone przez o. Feliksa Kaperę. Podczas rekolekcji na nowo 
odkryłem postać o. Honorata Koźmińskiego, kapucyna, który swoim życiowym 
hasłem uczynił słowa „Tuus Totus”, te same, które za swą dewizę przyjął Jan 
Paweł II. Za radą ojca duchownego z seminarium w okresie przed święceniami 
prosiłem Boga o dar uczestniczenia w charyzmacie Biskupa, który miał mi 
udzielić święceń -  prosiłem o łaskę odwagi, o głębokie zrozumienie głoszonej 
Ewangelii i otwartość na ludzi młodych.

Bezpośrednim przygotowaniom do wizyty Ojca Świętego w Lublinie towa
rzyszyła atmosfera zastraszania ze strony służb bezpieczeństwa. Ostrzegano 
ludzi przed wychodzeniem na balkony i zniechęcano do uczestniczenia w spot
kaniach z Papieżem. Praktycznie też sparaliżowano ruch w mieście, co utrud
niało dotarcie na miejsce, gdzie miała być odprawiona Msza święta. Tego dnia, 
we wtorek 9 czerwca 1987 roku po południu znaleźliśmy się na placu przed 
budowanym kościołem w lubelskiej dzielnicy Czuby. Pierwsze wrażenie z uro
czystości święceń wiąże się z udziałem w procesji do ołtarza, gdy wychodząc 
z kaplicy służącej za zakrystię, dostrzegłem ogromny tłum zgromadzonych ludzi 
oraz rzesze fotoreporterów kierujących się ku Ojcu Świętemu. W czasie liturgii 
napięcie i lęk ustępowały pod wpływem rozmodlenia Papieża i jego skupienia. 
Słowa homilii z tak wielką mocą wypowiadane przez Namiestnika Chrystuso
wego docierały do mnie jako naglące wezwanie do godnego sprawowania sa
kramentów i zaproszenie do współdziałania ze świeckimi w urzeczywistnianiu 
ich powszechnego kapłaństwa. Szczególnie mocno zapadły mi w pamięć ostat
nie zdania homilii, kiedy Ojciec Święty przypomniał wezwanie z Drugiego
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Listu św. Pawła do Koryntian: „aby -  z Boga była owa przeogromna moc, a nie 
z was (4 ,7)”1.

Gdy wkładał na mnie ręce w sakramentalnym rycie święceń, odczuwałem 
jego ogromną miłość i oddanie temu, co czyni. To nie był mechaniczny gest 
położenia rąk na głowie jednego z tysięcy kapłanów przez niego święconych, 
ale serdeczny uścisk z mocą miłości i oddania. Znak pokoju przekazywany na 
zakończenie liturgii sakramentu był przyjęciem do wspólnoty Kościoła i zapra
szał do szczególnej więzi z Piotrem naszych czasów. Po Komunii świętej, gdy 
zaczął padać deszcz, Ojciec Święty, mimo wcześniejszego sprzeciwu ochrony, 
zaprosił nas pod zadaszenie, by uchronić nas przed zmoknięciem.

Po liturgii w programie uroczystości przewidziano wykonanie pamiątkowej 
fotografii wszystkich neoprezbiterów z Ojcem Świętym. Jednak z powodu de
szczu okazało się to niemożliwe. Jan Paweł II podchodził więc do każdego z nas 
stojących w szeregu i przekazywał kilka słów pozdrowienia. Kiedy zbliżył się do 
mnie, zapytał: „Skąd jesteś?”. Odpowiedziałem: „Kapucyn z Prowincji War
szawskiej” i wówczas on, widząc mnie z brodą i w sandałach na bosych stopach, 
powiedział: „Domyślałem się”. Mimo znacznego opóźnienia, rozpoczynającej 
się burzy i konieczności dojechania do Tarnowa, nie widać było w zachowaniu 
Papieża pośpiechu i zniecierpliwienia.

Dar kapłaństwa przyjęty z rąk Jana Pawła II uświadamia mi nieustannie 
odpowiedzialność, do której zobowiązuje okazane mi miłosierdzie Boże i skła
nia do świadczenia o wielkości posługi tego Papieża. Kiedy rok po święceniach, 
jeszcze za czasów istnienia Związku Sowieckiego, rozpocząłem pracę duszpas
terską na Białorusi, nie mogłem przyznać się, że jestem zakonnikiem i chodzi
łem w sutannie księdza diecezjalnego. Dostrzegając ogromną siłę prostej wiary 
ludzi, którzy przetrwali cały okres komunistycznych prześladowań, uświada
miałem sobie, jak wielką nadzieję stanowi dla nich fakt, że ktoś z byłego bloku 
komunistycznego jest obecnie widzialną Głową Kościoła. Mając w pamięci 
zaangażowanie Papieża we wprowadzanie w życie postanowień Soboru Waty
kańskiego II, zachęcałem duszpasterzy do posoborowej odnowy liturgii. Treś
ciami papieskiego przesłania skierowanego do nas we Mszy świętej w Lublinie 
dzieliłem się podczas dnia skupienia w Żupranach. Uczestniczyli w nim księża, 
którzy przeżyli ogrom cierpień: ks. prałat Józef Obrębski z Mejszagoły, o. 
Kamil Kantak -  franciszkanin, ks. Alexander Kaszkiewicz z Wilna i ks. Kazi
mierz Świątek z Pińska. Dwaj ostatni z nich są obecnie hierarchami Kościoła na 
Białorusi, ale wówczas z uwagą słuchali kogoś, kto przynosił im słowa usłyszane 
od polskiego Papieża.

W tych wspomnieniach chciałbym też wrócić do kilku audiencji general
nych i prywatnych w Rzymie i Castel Gandolfo, podczas których mogłem do

1 J a n  P a w e ł  II, Służyć Bogu -  służyć ludziom (Homilia podczas Mszy świętej w dzielnicy 
Czuby, Lublin, 9 VI 1987), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. nr specjalny 8-14 VI 1987, s. 27.
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świadczyć uniwersalnego charakteru Kościoła, stojąc wśród przedstawicieli 
różnych narodów i języków, których połączyło zasłuchanie w słowo Następcy 
Piotra. Niejednokrotnie też ze wzruszeniem oglądałem transmisje z pielgrzy
mek apostolskich, uroczystości beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych oraz z litur
gii sprawowanej przez Jana Pawła II. Podziwiam odwagę stawiania wymagań 
współczesnemu światu i trafność papieskich intuicji w przekazywaniu orędzia 
Ewangelii. Jan Paweł II potrafi doskonale wykorzystać swoją popularność do 
głoszenia prawdy o Chrystusie za pomocą środków masowego przekazu. 
W świecie, w którym wielu chrześcijan nie uczęszcza już do kościoła, nauczanie 
Papieża odnotowane przez światowe agencje prasowe, radiowe i telewizyjne 
dociera do milionów ludzi.

Uświadomiłem to sobie w sposób szczególny podczas pobytu w Wielkiej 
Brytanii, gdzie w telewizji BBC istnieje od wielu lat rygorystycznie przestrze
gany zakaz pokazywania polskiego Papieża. W czasie całej wizyty Ojca Świę
tego w Ameryce Środkowej i obchodów Światowego Dnia Młodzieży w Toron
to w brytyjskich wiadomościach telewizyjnych nie znalazła się nawet jedna 
wzmianka o tych wydarzeniach. Odcięty od dostępu do polskich mediów, w ka
pucyńskim klasztorze w Pantasaph w Północnej Walii zacząłem na nowo czytać 
w języku angielskim książkę Przekroczyć próg nadziei. Uderzyły mnie wyzna
nia Papieża dotyczące modlitwy i przykład jego niewzruszonej odwagi. Jak 
refren powtarzały się w książce słowa „Be not afraid”2.

Szesnaście lat po tym, kiedy Ojciec Święty włożył na mnie ręce w sakramen
talnym geście święceń kapłańskich, niezmiennie przeżywam wdzięczność za tę 
łaskę i modlę się o udział w charyzmacie Jana Pawła II. Poznając i podziwiając 
zaangażowanie Papieża Polaka w głoszenie Ewangelii, uświadamiam sobie, jak 
wielkie zadanie wyznacza on Kościołowi, a w nim szczególnie tym wszystkim, 
którzy mieli szczęście doświadczyć spotkania z Następcą Piotra.

2 Zob. J o h n  P a u l  II, Crossing the Threshold ofH ope, tłum. J. McPhee, M. McPhee, Alfred 
A. Knopf, New York 1994.
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HISTORIA PEWNEGO WYWIADU 
O moim wywiadzie z kardynałem Karolem Wojtyłą na temat 

społecznej nauki Kościoła

Kardynał Wojtyła był przekonany, iż Kościół nie może nie mieć swojego włas
nego, specyficznego nauczania społecznego, głęboko związanego z Ewangelią 
i treścią ewangelizacji Nauczanie to jest rozumiane przede wszystkim jako teo
logia, w szczególności jako teologia społeczna. Katolicka nauka społeczna nie jest 
ideologią, lecz oryginalnym i niemożliwym do zastąpienia nauczaniem, którego 
nie wolno mylić ani z marksizmem, ani z liberalizmem.

Odchodząc w przeszłość, teraźniejszość popada w zapomnienie. Jeśli tak się 
nie stanie, często zmienia barwę i odcień, ponieważ uczucia z dnia dzisiejszego 
rzutujemy na przeszłe wydarzenia. Staram się nie ulegać tej prawidłowości, gdy 
teraz, po dwudziestu latach zadaję sobie pytanie, jakimi motywami się kiero
wałem, tworząc pomysł wywiadu-rzeki na temat katolickiej nauki społecznej 
i zwracając się do kardynała Karola Wojtyły z prośbą o pomoc w realizacji tego 
pomysłu. Szukając w pamięci i opierając się na dokumentach z tamtych lat 
(1977-1978), odkrywam swoją motywację oraz cele, jakie obiecywałem sobie 
dzięki tej inicjatywie osiągnąć.

Z łatwością możemy sobie przypomnieć ogrom krytyki i powszechną nieuf
ność, która w tamtym mniej więcej czasie otaczała katolicką naukę społeczną. 
Pozwolę sobie zacytować swoją wypowiedź sprzed lat na temat stanu kultury na 
Zachodzie w niektórych jej aspektach, w tym kultury religijnej lat sześćdziesią
tych i siedemdziesiątych: „Należy wspomnieć: powszechną krytykę metafizyki, 
schyłek pojęciowej infrastruktury neoscholastyki, która przez długi czas dostar
czała pojęciowych i językowych narzędzi dokumentom społecznym papieży; 
wielkie zaufanie, w latach sześćdziesiątych i później, do nauk humanistycznych, 
które uznano za wystarczające drogowskazy dla działania; kryzys myśli persona- 
listycznej, odsuniętej na margines przez silne oddziaływanie strukturalizmu. Od
rzucenie metafizyki sprawiło, że część twórców kultury katolickiej zrezygnowała 
z pośrednictwa myślenia ontologicznego i odwoływania się do prawa naturalne
go na rzecz myśli socjoanalitycznej, uprawianej w naukach społecznych, często 
zależnych od wyraźnych opcji immanentystycznych, oraz od pewnych teorii dzia
łania, które przyjmowano bez analizy ich założeń. Poza tym zmienia się stosunek 
między momentem krytycznym i momentem pozytywnym, na podstawie prob
lematycznego założenia, że jedność myślenia i działania dotyczy przede wszyst
kim pierwszego z nich, a nie momentu konstruktywno-pozytywnego.
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Duże znaczenie miała wówczas idea całkowitej autonomii porządku do* 
czesnego, rozwijana od lat pięćdziesiątych przez przedstawicieli nowych kie
runków w teologii. Idea ta zaowocowała podporządkowaniem organizacji życia 
doczesnego wyłącznie rozumowi technicznemu i ideologii. U podstaw tej idei 
leżała teologia sekularyzacji o rodowodzie protestanckim, według której świat 
jest już dojrzały, autonomiczny i coraz bardziej zdolny do samodzielnego znaj
dowania reguł własnego rozwoju. Poza tym w Europie zachodniej miał wów
czas miejsce intensywny rozwój marksizmu, zyskującego coraz większe zaufa
nie: analiza marksistowska, która zasłania się prestiżem nauki, przedstawiając 
się jako naukowa interpretacja rzeczywistości, uważana była za skuteczną i kon
kretną, katolicka nauka społeczna natomiast -  za idealistyczną, konserwatyw
ną, co najwyżej bezsensownie reformistyczną, naukowo słabo uzasadnioną i ab
strakcyjną, gdyż oparta została na ahistorycznym prawie naturalnym i w sposób 
godny potępienia nie uznawała podziałów klasowych”1. Nawet w środowisku 
kościelnym katolicka nauka społeczna uważana była, zwłaszcza w ramach teo
logii wyzwolenia i teologii politycznej, za przestarzałą i nienadającą się już do 
zaproponowania. Ponadto większość teologów niezwiązanych ze wspomniany
mi kierunkami niejako „odłożyła ją na półkę”. W konsekwencji opóźnienie 
w pracy nad katolicką nauką społeczną okazało się znaczne.

Pewną sensację -  oraz głosy poparcia -  wywołało stanowisko M. D. Chenu, 
który w książce La dottrina sociale della Chiesa: 1891-19712 [Nauczanie spo
łeczne Kościoła: 1891-1971] przypisywał katolickiej nauce społecznej charakter 
ideologii. We wspomnianej pracy nie tylko zawarł on ostrą krytykę tego na
uczania, lecz także dał wyraz odczuciom panującym w kulturze katolickiej 
tamtych lat.

Gdy zastanawiałem się nad ówczesną sytuacją, uświadomiłem sobie, że 
konieczne jest podjęcie próby pójścia inną drogą. Żywiłem wówczas silne prze
konanie, że w każdym przypadku, także w odniesieniu do nowoczesności i po- 
nowoczesności, konieczne jest ujmowanie tego, co historyczne i czasowe 
w świetle ewangelicznej nadziei; przeświadczenie to nadal mi towarzyszy, rów
nież w związku z nową perspektywą, ukazaną przez Maritaina w Humanizmie 
integralnym. W tamtych latach, tak jak i dzisiaj, źródłem mojego zatroskania 
było podstawowe pytanie o nieskończone implikacje wcielenia Tego, w którym 
mieszka pełnia Bóstwa. Wyczuwałem, że kwestia katolickiej nauki społecznej 
związana jest z tajemnicą Wcielenia i z ewangelizacją i że w związku z tym 
trzeba ponownie podjąć refleksję i działanie3. Jeśli przyznajemy Wcieleniu

1 V, P o s s e n t i ,  Oltre 1'illuminismo. U messagio sociale cristiano, Edizioni Paoline, 
Roma 1992, s. 18n. (tłum. fragm. -  P. M.).

2 Oueriniana, Brescia 1977.
3 „Wraz z tajemnicą Wcielenia cała rzeczywistość ludzka, więc także rzeczywistość społeczna, 

uzyskała swój Bosko-ludzki wymiar”. K. W oj tyła ,  Intervista, „II Nuovo Areopago” 1991, nr 1, 
s. 13 (tłum. wszystkich przytaczanych fragmentów wywiadu -  P. M.).
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centralne miejsce, orędzie chrześcijańskie nie może być redukowane wyłącznie 
do wydawania osądu z eschatologicznego punktu widzenia lub z „dystansu”. 
Przeciwnie, dzięki ponownemu skupieniu się wokół Wcielenia, możliwe jest 
podtrzymanie płodnego związku między stworzeniem i Odkupieniem. Należa
ło zatem powrócić do działania -  chrześcijańskiego, apostolskiego, zanurzone
go w czasie (ale nie redukowalnego do doczesności) -  po to, aby ewangeliczna 
nadzieja mogła wydać owoce także w historycznym życiu jednostek i narodów. 
Konieczne wydawało się przełamanie oporu, nowe otwarcie się, pozytywne 
podejście, którego celem jest nie tylko i nie przede wszystkim odpieranie ata
ków i krytyki.

Co zrobić, aby rozpowszechnić taki punkt widzenia? Okazję stworzyło 
wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu w Mediolanie, Vita e Pensiero, edy
cją serii, w której miały się ukazywać obszerne wywiady w formie książkowej. 
Współpracowałem wówczas z rektorem tej uczelni Giuseppe Lazzatim. Na 
podstawie wspomnień i dokumentacji mogę odtworzyć dość złożony bieg wy
darzeń, które doprowadziły do przeprowadzenia wywiadu z kardynałem Ka
rolem Wojtyłą na temat społecznego nauczania Kościoła. Ogólna idea wywiadu 
dojrzała we mnie pod koniec roku 1977. Po przygotowaniu wstępnego projektu 
należało znaleźć odpowiedniego rozmówcę, któremu można byłoby oddać ini
cjatywę, czyli poprosić o przygotowanie odpowiedzi w taki sposób, aby powsta
ła niewielka książka. W początkowej fazie projektu prowadziłem poszukiwania 
w wielu kierunkach. W przekonaniu, że Ameryka Łacińska będzie w przyszłości 
miejscem szczególnie ważnym dla katolickiej nauki społecznej -  intensywnie 
rozwijały się tam wówczas różne wersje teologii wyzwolenia -  zwróciłem się do 
kilku swoich latynoamerykańskich przyjaciół i przez pewien czas myślałem
0 Pierre Bigo SJ, pracującym wówczas w ILADES (Latynoamerykańskim In
stytucie Doktryny i Studiów Społecznych). W tym samym czasie przyszedł mi 
również do głowy pomysł poproszenia o udzielenie wywiadu G. Dossettiego.

Po wysłuchaniu konferencji wygłoszonej przez kardynała Wojtyłę do stu
dentów Katolickiego Uniwersytetu w Mediolanie postanowiłem jednak zwró
cić się do niego, przesuwając niejako główny obszar tematyczny wywiadu 
z Ameryki Łacińskiej na Europę wschodnią. Przede wszystkim jednak musia
łem sprawdzić dyspozycyjność rozmówcy, nieznającego jeszcze projektu. Ze
brawszy pomysły, nie bez korzystania z obszernej literatury i badań, przygoto
wałem zarys pierwszej listy pytań oraz list -  podpisany przez rektora Lazzatie- 
go -  który został wysłany do kardynała Wojtyły około Wielkanocy 1978 roku za 
pośrednictwem dr. Giancarla Brasca, dyrektora administracyjnego Uniwersy
tetu, przy okazji jego podróży do Polski.

Odpowiedź arcybiskupa krakowskiego była pozytywna. Pierwsze spotka
nie z nim odbyło się 20 maja. Mieliśmy dużo czasu: spotkałem się z Kardynałem
1 jego sekretarzem ks. Stanisławem Dziwiszem na lotnisku Linate -  lecieli oni 
wówczas z Rzymu -  i towarzyszyłem im na lotnisko Malpensa, skąd mieli się
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udać do Warszawy. Rozmawialiśmy długo w drodze i potem na lotnisku, do 
czego okazję stworzyło znaczne opóźnienie lotu. Przekazałem Kardynałowi 
przygotowaną listę pytań. Spotkałem go ponownie 20 czerwca i wręczyłem 
mu drugą listę, obszerniejszą i bardziej szczegółową. Poszerzyłem ją przede 
wszystkim na życzenie samego kardynała Wojtyły, który chciał udzielić odpo
wiedzi na piśmie. Początkowo myślałem o bezpośrednim, mówionym dialogu, 
pozwalającym na dużą interakcję. Ponieważ musiałem zrezygnować z tej formy, 
starałem się to zrekompensować przez rozbudowanie pytań. Gdy czytam je 
dzisiaj, dostrzegam wyraźną tendencję do jak największego zbliżenia się do 
tematu i próbę pobudzenia rozmówcy za pomocą formułowanych zastrzeżeń 
i pytań krytycznych -  które nie odzwierciedlały moich osobistych poglądów, 
służyły jedynie do sprowokowania możliwie najszerszej odpowiedzi. Kardynał 
obiecał, że przygotuje odpowiedzi latem 1978 roku, co rzeczywiście nastąpiło. 
Z  rozmów, które z nim przeprowadziłem, nietrudno było wywnioskować, że 
tekst będzie zawierał ważne i pozytywne treści. Przez trzynaście lat pozosta
wało to jednak tylko domysłem, gdyż odpowiedzi nie poznałem aż do roku 
1991, gdy wywiad został opublikowany4.

W chwili wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową tekst wywiadu znaj
dował się w jego rękach. Zmiana sytuacji sprawiła, że publikacja tekstu, któ
rego autor nie uważał za ostateczny -  jak wynikało z listu przesłanego mi z datą 
23 grudnia 1978 roku przez ks. Józefa Kowalczyka z Sekretariatu Stanu5 -  nie 
była rzeczą właściwą. Wspomniany list był odpowiedzią na moją prośbę, skie
rowaną do Jana Pawła II, o możliwość zapoznania się z odpowiedziami na moje 
pytania do mojego prywatnego użytku; zobowiązałem się przy tym, że ich nie 
opublikuję6.

Wywiad ukazał się w roku 1991, gdy znane już były encykliki Laborem 
exercens, Sollicitudo rei socialis, Centesimus annus. Stało się wówczas jasne, 
że kardynał Wojtyła był przekonany, iż Kościół nie może nie mieć swojego 
własnego, specyficznego nauczania społecznego, głęboko związanego z Ewan
gelią i treścią ewangelizacji. Nauczanie to jest rozumiane przede wszystkim 
jako teologia, w szczególności jako teologia społeczna: „nauczanie społeczne 
Kościoła jako wyraz Ewangelii musi mieć u swych podstaw teologię, i to «teo

4 Zob. tamże, s. 8-61.
5 „W imieniu Ojca Świętego dziękuję serdecznie za Pana uprzejmy list z dnia 11 bieżącego 

miesiąca. Spieszę poinformować Pana, że ze względu na nowe okoliczności, nie jest już możliwa 
publikacja ani oddanie zarówno do prywatnego, jak i publicznego użytku wywiadu z kardynałem 
Karolem Wojtyłą, o którym pisze Pan we wspomnianym liście. Zresztą tekst ten nie jest ostateczny 
i nie został przetłumaczony”.

6 Uwagi na temat charakteru tego wywiadu oraz jego europejskiego kontekstu kulturowego 
znajdują się także w rozmowie, w której odpowiadałem na pytania ks. prof. T. Stycznia 
i ks. dr. J. Mereckiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; zob. Między słabością i heroiz
memi, „Ethos” 11(1998) nr 3(43), s. 277-297.
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logię społeczną»”7. Katolicka nauka społeczna nie jest ideologią, lecz oryginal
nym i niemożliwym do zastąpienia nauczaniem, którego nie wolno mylić ani 
z marksizmem, ani z liberalizmem. Nie zamierzam tutaj komentować odpowie
dzi Kardynała, chciałbym jednak podkreślić wyraźny wpływ Soboru, a szczegól
nie Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et 
spesy na język i sposób myślenia Wojtyły.

Pełny sens jego wypowiedzi został wystarczająco jasno wyrażony w później
szych wystąpieniach: w przemówieniu w Puebla w roku 1979 podczas trzeciego 
zgromadzenia episkopatu Ameryki Łacińskiej, gdzie Papież dobitnie podkreś
lił konieczność i oryginalność katolickiej nauki społecznej8, oraz we wspomnia
nych już encyklikach społecznych. Dokonane przez Jana Pawła II ożywienie 
i wzbogacenie katolickiej nauki społecznej miało swe źródło w sile jego prze
konań, dojrzewających od dawna w umyśle profesora katolickiej etyki społecz
nej w Polsce i potwierdzonych doświadczeniem poważnych problemów zwią
zanych z doświadczeniem realnego komunizmu na Wschodzie. Opublikowany, 
wprawdzie z opóźnieniem, wywiad pokazał, że nadzieja na ponowne podjęcie 
inspiracji płynących z życia, na nową praktykę katolickiej nauki społecznej, nie 
była bezpodstawna. Nadzieja ta, która ma swe źródło w Ewangelii, a swój 
pierwszy wyraz znalazła w czasach apostolskich, dotrwała aż do dnia dzisiej
szego i w przyszłości także będzie podtrzymywana. Również obecnie „całko
wicie uzasadnione jest myślenie o tym, jak głosić i jak realizować społeczne 
nauczanie Kościoła; jak działać według kryterium «znaków czasu» w rzeczywis
tości znajdującej się w nieustannym ruchu. [...]

Przyjęciu «społecznej ewangelii» przeciwstawiają się z racji częściowo kon
trastujących ze sobą (lecz ostatecznie zbieżnych) zarówno mentalność kapita
listyczna, jak i kolektywistyczna. [...] Sądzę, że właśnie w naszych czasach nie
zbędna jest prawdziwa mobilizacja Kościoła na polu nauczania społecznego”9.

Tłum. z jęz. włoskiego Patrycja Mikulska

1 W o j t y ł a, dz. cyt., s. 41.
8 Por. „Parlate eon il linguaggio del Concilio, di Giovanni XXIII, di Paolo VI: E il linguaggio 

deliesperienza, del dolore, della speranza deWumanita contemporanean (Przemówienie na rozpo
częcie III Zgromadzenia Ogólnego Episkopatu Ameryki Łacińskiej, Puebla de Los Angeles, 
2811979), w: Insegnamenti di Giovanni Paolo //, t. 2(1979), s. 188-211, Libreria Editrice Vaticana, 
Ciilk del Vaticano 1980 (przyp. red.).

9 W o j t y ł a, dz. cyt., s. 18n.
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W SŁUŻBIE ETHOSOWI PRAWDY 
Laudacja dla Kardynała Karola Wojtyły 

z okazji przyznania mu doktoratu honoris causa 
przez Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu

im. Jana Gutenberga w Moguncji
23 czerwca 1977 roku

Karola Wojtyły analizy osoby ludzkiej wykazują, że istnieją normy moralne, 
które mają charakter powszechny i absolutnie wiążący. Fakt, że człowiek jest 
istotą zanurzoną w dzieje, modyfikuje słuszność tych norm w konkretnym histo
rycznym zastosowaniu. Ich prawdziwość jednak -  tak, jak sama prawda -  nie jest 
częścią historii, lecz jej celem.

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach koło Krakowa. 
Jego życiorys naukowy zawiera kilka znaczących szczegółów. Podczas drugiej 
wojny światowej Wojtyła zmuszony był pracować jako robotnik w fabryce che
micznej. Inteligencja polska w tym czasie kolejny raz okazała swoją wolę prze
trwania, tworząc tajne uniwersytety. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zos
tał założony już w 1364 roku, a zatem sto trzynaście lat wcześniej niż nasza 
Alma Mater w Moguncji. Na Uniwersytecie Jagiellońskim właśnie w ramach 
tajnie prowadzonego nauczania Wojtyła podjął studia teologiczne1. W 1946 
roku przyjął święcenia kapłańskie. Swoje studia kontynuował na „Angelicum” 
w Rzymie, gdzie pod kierunkiem o. Reginalda Garrigou-Lagrange’a w roku 
1948 napisał dysertację doktorską „Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze”2. 
W roku 1953, po trzech latach pracy duszpasterskiej (1948-1951), obronił roz
prawę habilitacyjną pt. „Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej 
przy założeniu systemu Maxa Schelera”3 na Wydziale Teologicznym w Krako
wie. Rok później Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Jagiellońskim zlikwi
dowano, a Karol Wojtyła przeniósł się na Wydział Filozoficzny Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1954 roku kieruje tam Katedrą Etyki. W licz
nych artykułach -  jak dotąd było ich osiemdziesiąt jeden -  zajmował się przede

1 Wcześniej -  w roku 1938 -  Karol Wojtyła rozpoczął na Uniwersytecie Jagiellońskim studia 
polonistyczne, przerwane wybuchem drugiej wojny światowej (przyp. red.).

2 Zob. K. W o j t y ł a, Doctrina de fide apud S. loannem a Cruce, Diss. Ad Lauream, Pontificia 
Universit& S. Thomae Aąuinatis, Roma 1948.

3 Zob. t e n ż e ,  Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu 
Maksa Schelera, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1959.



W służbie ethosowi prawdy 503

wszystkim etyczną analizą czynu ludzkiego. Po ukończeniu pracy habilitacyjnej 
nie przestała go fascynować konfrontacja etyki klasycznej z projektem feno
menologicznym Maxa Schelera. Także po mianowaniu K. Wojtyły biskupem- 
-sufraganem krakowskim w roku 1958 „mitra biskupia -  mówiąc słowami bis
kupa Bazylei i Solury -  nie stała się gaśnicą jego działalności naukowej”. Swoje 
podejście fenomenologiczne skonkretyzował na przykładzie etyki seksualnej 
w monografii opublikowanej w roku 1960 pod tytułem Miłość i odpowiedzial
ność4. O znaczeniu tego dzieła świadczą jego tłumaczenia na język francuski, 
włoski i hiszpański. W 1963 roku Wojtyła został mianowany arcybiskupem 
i metropolitą Krakowa, a w roku 1967 podniesiony do godności kardynalskiej. 
W międzyczasie Drugi Sobór Watykański postawił przed nim nowe zadania. 
Jego zaangażowanie, szczególnie przy opracowaniu Konstytucji Duszpaster
skiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, przyczyniło się do 
tego, że w teologii doszło do tak zwanego zwrotu antropologicznego. Poglądy 
kardynała znalazły swój systematyczny i pogłębiony wyraz w opublikowanej 
w roku 1969 książce Osoba i czyn5. Stawia on w niej pytanie o rolę osoby 
w akcie moralnym. W ostatnich latach bogata działalność wykładowcza zapro
wadziła go na kongresy naukowe do Szwajcarii, Włoch, USA i Kanady. Rzym 
wybrał kardynała Wojtyłę na doradcę, powołując go na członka trzech Kon
gregacji papieskich oraz Synodu Biskupów. Pełni także ważne funkcje w Koś
ciele polskim -  wystarczy tu wspomnieć, iż wziął on na siebie niemałą odpo
wiedzialność jako przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu 
oraz Komisji do Spraw Apostolstwa Świeckich. Ale i dziś, jako kardynał, z przy
jemnością prowadzi seminarium doktorskie z etyki na Katolickim Uniwersyte
cie Lubelskim6.

Badania naukowe Karola Wojtyły nacechowane są ciągłym dążeniem do 
ujęcia pełnej rzeczywistości, przy równoczesnej stałej świadomości, że pełni 
rzeczywistości człowiek ująć nie zdoła, że jest zawsze w drodze do niej. To 
podstawowe nastawienie stało się zapewne motywacją dla teologa, by w nie
zwykle dużym wymiarze uwzględnić filozofię. Wybrał on podejście fenomeno
logiczne, w którym moralność jest ujmowana najpierw w doświadczeniu, a nie 
poprzez refleksję nad pojęciem moralności: „Można powiedzieć, iż doświad
czenie to jakby pierwszy, a zarazem nieustający apel rzeczywistości skierowany 
do władz poznawczych człowieka”7. Analizuje rzeczywistość człowieka, osoby

4 Zob. t e n ż e ,  Miłość i odpowiedzialność. Studium etyczne, Towarzystwo Naukowe KUL, 
Lublin 1960.

5 Zob. t e n ż e ,  Osoba i czyn, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1969.
6 Por. M. J a w o r s k i ,  Słowo wstępne, w: Logos i Ethos. Rozprawy filozoficzne, red. M. Ja

worski i in., Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1971, s. 9-11; zob. t e n ż e ,  Avant-propos, 
w: Logos i Ethos, s. 19-21.
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ludzkiej, jak gdyby przez „okno” ludzkiego czynu8. Wraz z przyjęciem induk- 
cyjnej podstawy badań przełamany został dedukcyjny monizm metodologiczny 
tradycyjnej teologii moralnej. Jakkolwiek bowiem teolog w żadnym razie nie 
może rezygnować z dorobku przeszłości, to jednak powinien on doświadczyć 
„przygody ludzkiego myślenia”, by na pytania swoich czasów móc znaleźć 
odpowiedź zgodną z rzeczywistością. Wojtyła wysunął ten postulat zanim je
szcze Drugi Sobór Watykański oficjalnie go sformułował w Dekrecie o formacji 
kapłańskiej Optatam totius (por. nr 15).

Według Karola Wojtyły filozofować znaczy: „wychodzić od doświadczenia 
w jego najszerszym znaczeniu i wyjaśnić je odnajdując w nim i czyniąc widocz
nymi prawdy w nim zawarte”9. Tego „wyjaśniania” dokonuje on z jednej strony 
na drodze fenomenologicznej, a z drugiej -  na drodze metafizycznej. Stąd też 
do tej metody zbiegających się dróg należy i filozofia świadomości, i filozofia 
bytu10. Dążenie do integracji obu tych kierunków jest stałą cechą jego metody 
filozoficznej już od czasu habilitacji. Zdaniem Wojtyły „nie może być czysto 
zmysłowego doświadczenia z tej racji, że człowiek nie jest istotą «czysto zmy
słową*”. Dlatego opis „treści doświadczenia moralnego [...] wyłania z siebie 
pytania wyprowadzające poza nią samą i jej opis”. I dalej: „Tak więc doświad
czenie moralności zawsze tkwi w doświadczeniu człowieka, a poniekąd jest tym 
doświadczeniem. [...] Człowiek przeżywa, a więc doświadcza siebie poprzez 
moralność, która stanowi szczególną podstawę zrozumienia człowieczeń
stwa”11. Te zdania znajdują się w jego artykule Das Problem der Erfahrung 
in der Ethik, który ukazał się w języku niemieckim w Księdze Jubileuszowej 
poświęconej św. Tomaszowi z Akwinu wydanej w roku 1976 na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. Skoro doświadczenie jest „uczestnictwem w bycie 
na sposób człowieczy”12, to musi ono uwzględnić wszystkie komponenty rze
czywistości, zarówno emocjonalne, jak i racjonalne, wewnętrzne, jak i zewnętrz
ne, indywidualne i społeczne, fizyczne i psychiczne, tak jak i metafizyczne. 
Poważne traktowanie rzeczywistości jako całości pozwala uniknąć zarówno

7 K. W o j t y ła , Problem doświadczenia w etyce, „Roczniki Filozoficzne” 17(1969) z. 2, s. 15. 
Por. ten sam artykuł w wersji niemieckiej: Das Problem der Erfahrung in der Ethiky w: Saint 
Thomas d ’Aquin pour le septieme centenaire de sa mort. Essai d ’actualisation de sa Philosophie, 
red. S. Kamiński, M. Kurdziałek, Z. J. Zdybicka, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1976, 
s. 278.

8 Por. A. S z o s t e k ,  Discussion sur l’ouvrage du Cardinal Karol Wojtyła, intitule „Osoba 
i czyn” (La personne et son agir; Person und Tai), „Analecta Cracoviensia” 5-6(1973-1974), 
s. 265n.

9 J a w o r s k i ,  Avant-proposy s. 26.
10 W o j t y ł a ,  Osoba i czyn, s. 22. Por. J a w o r s k i ,  Avant-propos, s. 25.
11 T e n ż e ,  Problem doświadczenia w etyce, s. 14, 11, 19. Por. t e n ż e ,  Das Problem der 

Erfahrung in der Ethik, s. 277, 274, 279.
12 J a w o r s k i ,  Avant-proposy s. 26.
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fenomenologicznej jednostronności, jak i metafizycznego aprioryzmu. Właści
wa metoda etyki będzie więc redukcyjna, a nie dedukcyjna (i nie wyłącznie 
indukcyjna)13 -  podsumowuje Wojtyła. Przypomina to Pawłowe zalecenie 
z Pierwszego Listu do Tessaloniczan: „Wszystko badajcie, a co szlachetne -  
zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła” (5, 21-22). Takie roztropne 
podejście powinno stanowić wzór dla przedstawicieli obecnych prądów w nie
mieckojęzycznej teologii moralnej, które czasem zbyt niefrasobliwie wiążą się 
z jednym tylko kierunkiem filozoficznym, na przykład z anglosaską etyką ana
lityczną. Zbliżają się przez to w niebezpieczny sposób do zawężenia pola wi
dzenia, ograniczając je do pewnych tylko fragmentów i tym samym rozmijają 
się z bogatą, złożoną rzeczywistością.

Dobrą ilustraqę Karola Wojtyły ujęcia osoby w jej konkretnej sytuacji 
stanowi zdanie, które jest mottem jego książki Osoba i czyn . Pochodzi ono 
z Soborowej Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym 
Gaudium et spes i brzmi następująco: „Kościół, który z racji swego zadania 
i kompetencji w żaden sposób nie utożsamia się ze wspólnotą polityczną, ani 
nie wiąże się z żadnym systemem politycznym, jest zarazem znakiem i zabez
pieczeniem transcendentnego charakteru osoby ludzkiej” (nr 76). Opis osoby 
na podstawie jej własnego działania jest uzupełniany przez próbę rozumienia 
jego sensu. Dopiero to pozwala zrozumieć ostateczny sens konkretnego do
świadczenia, które nie potrafi samo siebie do końca wyjaśnić. Poprzez zako
rzenienie osoby w transcendencji jej godność zyskuje rangę absolutną, to 
znaczy niezależną od decyzji człowieka. W środkowoeuropejskiej dyskusji 
teologicznomoralnej istotne miejsce zajmuje spór o definicję moralności au
tonomicznej, na arenie politycznej zaś na pierwszy plan wysuwa się proble
matyka nienaruszalnych wartości podstawowych, danych i za-danych wszyst
kim ludziom wszystkich czasów praw człowieka. Karola Wojtyły analizy osoby 
ludzkiej wykazują, że istnieją normy moralne, które mają charakter powszech
ny i absolutnie wiążący. Fakt, że człowiek jest istotą zanurzoną w dzieje, 
modyfikuje słuszność tych norm w konkretnym historycznym zastosowaniu. 
Ich prawdziwość jednak -  tak, jak sama prawda -  nie jest częścią historii, lecz 
jej celem.

Bariera językowa dotychczas w wysokim stopniu uniemożliwiała upragnio
ne, bo przecież pomocne upowszechnienie rozważań Wojtyły w dyskursie na
ukowym w krajach niemieckojęzycznych. Jego uczniowie jako pierwsi przeła
mali tę barierę. W roku 1973 ks. Helmut Juros wygłosił w Wiedniu na kongresie 
Societas Ethica, międzynarodowym spotkaniu etyków ewangelickich, referat

13 Por. W o j t y ł a ,  Problem doświadczenia w etyce, s. lin . Por. t e n ż e ,  Dos Problem der 
Erfahrung in der Ethik, s. 273n.



506 Ks. Josef G. ZIEGLER

o metodologicznych ujęciach myśli etycznej w Polsce14. Jesienią tego roku ks. 
Tadeusz Styczeń przedstawił informacje na ten temat podczas kongresu mora
listów niemieckojęzycznych we Fryburgu szwajcarskim. Ja sam zwróciłem uwa
gę na owe badania dopiero dzięki niemieckojęzycznym publikacjom tych 
dwóch kolegów. Polska teologia moralna ma nam coś ważnego do powiedze
nia. Być może odnosi się to także do innych dyscyplin teologicznych. W tym 
przeświadczeniu rozwijała się -  za zgodą kolegów w Moguncji -  wymiana na
ukowa między uniwersytetem w Moguncji i wyższymi uczelniami teologicznymi 
w Polsce. Niech ten kontakt pogłębia się ku obopólnej korzyści. Bo nauka, 
której zadaniem jest służyć prawdzie, żyje z dialogu.

Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Mogun
cji jednogłośnie postanowił nadać godność doktora honoris causa czcigodnemu 
Księdzu Kardynałowi, ponieważ w osobie Księdza honoruje uczonego, który 
w służbie ethosowi prawdy wskazał teologii -- zwłaszcza teologii moralnej -  
nowe drogi rozwoju w sposób nie tylko odważny, ale też i roztropny. W osobie 
Księdza Kardynała honorujemy nas samych.

Tłum. z języka niemieckiego Herbert Ulrich

14 Zob. H. J u r  os, T. S t y c z e ń ,  Berichte iiber Ethik in Polen. Methodologische Ansdtze 
ethischen Denkens und ihre Folgen fur die theologische Ethik, „Theologische Berichte” 1974, 
nr 89-108. Zob. też: H. J u r o s, T. S t y c z e ń, Methodologische Ansdtze ethischen Denkens in Polen 
und ihre Folgen fiir die theologische Ethik, „Zeitschrift ftir evangelische Ethik” 18(1974) z. 14, 
s. 213-224.



W ROCZNICĘ OGŁOSZENIA ENCYKLIKI 
„HTJMANAE VITAE” 

Rozmowa z Księdzem Profesorem Tadeuszem Styczniem*

Radio Vaticana: Mija trzydzieści lat od chwili ogłoszenia encykliki Huma- 
nae vitae. Czym, zdaniem Księdza Profesora, było to wydarzenie i jakie jest 
aktualne znaczenie tego dokumentu?

Tadeusz Styczeń SDS: W samym pytaniu mieści się odpowiedź. Istotnie. 
Było to wydarzenie. Polegało ono jednak głównie na przypomnieniu i odświe
żeniu odwiecznej, czyli zawsze aktualnej prawdy o sakramentalnym charakte
rze obcowania mężczyzny i kobiety w akcie miłości małżeńskiej. Ich akt miłości 
to sprawa Bosko-ludzka, a nie tylko ludzka -  przypomina Paweł VI tym wszyst
kim, którzy chcieliby widzieć w tym akcie jedynie profanum, a zamknąć oczy na 
sacrum tego aktu. Osoby małżonków bowiem, jako osoby ludzkie, istnieją 
z daru Stwórcy na sposób wcielonego ducha i z Jego też daru istnieją jako ’ 
mężczyzna i kobieta. Są one -  poprzez swą płciowość, tak znamiennie przeciw
stawną i tak znamiennie się dopełniającą -  darowane sobie przez Stwórcę dla 
daru, istnieją, aby mogły się sobie nawzajem darować, tworząc przez to nieod
wołalną unię małżeńską. Ale są też zarazem mocą tegoż daru wezwane przez 
Stwórcę do przekraczania swojego małżeńskiego zjednoczenia w stronę jego 
owocu, którym jest dziecko. Jest to ich dziecko, owoc aktu ich miłości, lecz 
bardziej jeszcze jest to dziecko ich Stwórcy, i Jego dar dla nich. Stąd też jedynie 
przyjmując dziecko jako Jego dar, wywiązują się oni z długu wdzięczności 
wobec swego Stwórcy za dar, którym są dla siebie. I tylko przyjmując dar 
dziecka, mogą oni uznać swego Stwórcę za Stwórcę, czyli uczcić Go w całym 
wymiarze swojego -  darowanego im przez Niego -  duchowo-cielesnego jeste
stwa. Tylko tak jest to możliwe...

* W 35. rocznicę ogłoszenia encykliki Humanae vitae, a także w kontekście toczącej się 
dyskusji na temat antykoncepcji przypominamy wywiad, którego ks. prof. T. Styczeń udzielił sekcji 
polskiej Radia Watykańskiego w związku z 30. rocznicą ogłoszenia tejże encykliki. Rozmowę 
prowadzili Tadeusz Dobrowolski SJ i Stanisław Tasiemski OP.
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Odrzucenie dziecka -  co ma wszak miejsce w przypadku wykluczenia moż
liwości jego poczęcia w akcie małżeńskim -  staje się odrzuceniem samego 
Stwórcy w Jego darze i zarazem zamianą aktu miłości małżeńskiej, czyli aktu 
wzajemnego obdarowania się małżonków sobą -  na akt manipulowania przez 
nich nie tylko własnym ciałem, ale i samymi sobą. Moralne zło antykoncepcji 
do tego się właśnie sprowadza. To anty dar pod zwodniczym pozorem aktu 
całkowitego oddania się sobie współmałżonków i całkowitego przyjęcia się 
we wzajemnym darze z siebie. Paweł VI pragnie ich przestrzec przed takim 
zafałszowaniem aktu miłości-daru i destrukcyjnymi jego skutkami. Nade 
wszystko jednak pragnie on ukazać im w całym blasku prawdę i piękno aktu 
ich miłości małżeńskiej i powołania małżeńskiego w ogóle w przekroju całego 
życia. Nie ukrywa, że miłość ta stawia im wymagania, których realizacja jest 
dobrem trudnym, bonum arduum. Zarazem zapewnia ich, w oparciu o gwaran
cje dane przez samego Chrystusa, najlepszego znawcę tajemnicy ludzkiego 
wnętrza, oraz w oparciu o doświadczenie wielu małżeństw, że ciężar tej miłości 
dźwiga i unosi każdego, kto tylko odważy się go udźwignąć i nieść, że na 
przestrzeni całej drogi ich życia małżeńskiego i rodzinnego ciężar ten okaże 
się „brzemieniem lekkim” i „jarzmem słodkim”. Jest to, innymi słowy, recepta 
na szczęśliwe życie małżeńskie -  wbrew wszelkim pozorom -  najprostsza i naj
łatwiejsza z wszystkich możliwych. Doświadczy tego i przekona się o tym każ
dy, kto zechce z niej skorzystać -  zapewnia małżonków papież Paweł VI.

R.V.: Dlaczego więc wiele środowisk, określających się jako katolickie, 
odrzuciło ten dokument Kościoła?

T.S.: W stosunku do trudnego dobra zająć można dwojaką postawę: albo 
próbować mobilizować człowieka do udźwignięcia ciężaru jego wielkości, albo 
próbować zdjąć z niego ten ciężar. Niektórzy, chcąc w dobrej wierze wyjść 
naprzeciw ludzkiej słabości, wystąpili z propozycją dokonania próby reformy 
teologii moralnej, nazwanej zwrotem antropologicznym. Środowiska, o których 
mówimy, postawiły sobie za cel uprawomocnienie antykoncepcji, kierując się 
w swoim mniemaniu dobrą intencją: Pomóżmy ludziom! Przyjmijmy taką an
tropologię, której naczelna przesłanka pozwoli usprawiedliwić antykoncepcję. 
Niech wolność człowieka nie będzie związana prawdą jego osobowej natury, 
niech on -  jako osoba -  sam zdecyduje mocą swej wolności o prawdzie swej 
natury. Jedynym kryterium ograniczającym ten autoprojekt niech będzie zgoda 
drugiego. Innymi słowy, wolno mi wszystko, na co zgadza się partner.

Przesłanka ta pozwala oczywiście zaakceptować antykoncepcję. Ta sama 
przesłanka pozwala jednak także zaakceptować, czego zrazu nie przewidywali 
entuzjaści „zwrotu”, związki homoseksualne! Oto co przeraziło i zdołało 
otrzeźwić wielu z nich -  chociaż nie wszystkich. Niektórzy bowiem w oparciu
o logikę „zwrotu” posuwają się do żądania, aby Kościół błogosławił te związki.
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Czy zatem już samo to nie wystarcza, by uznać encyklikę Pawła VI za doku
ment proroczy?

R.V.: W Polsce, gdzie zdecydowaną większość stanowią ludzie ochrzczeni, 
od kilku lat prowadzona jest propaganda środków antykoncepcyjnych. Jak 
oceniłby Ksiądz Profesor odpowiedzialność moralną osób, które w rozwijaniu 
tej propagandy na różne sposoby uczestniczą?

T.S.: Odpowiem krótko: To sposób, w jaki osoby te mogą sprawić, aby 
młodzi ludzie -  niekiedy inteligentni -  na całe życie pozostali moralnymi kar
łami. Ufam, że większość tych osób czyni to nieświadomie. Na szczęście, za 
każdym zwiedzionym przez starszych „oświeconych” chodzi jeszcze ktoś inny, 
Jezus Chrystus. On ich nie zostawi. On nie zrezygnuje z nikogo. Z czego wcale 
nie wynika, że wolno nam spocząć i niczego nie czynić.

R.V.: Czy możemy oczekiwać wydania nowych dokumentów Magisterium 
Kościoła dotyczących tej dziedziny?

T.S.: Nie sądzę, aby nowe dokumenty były potrzebne. Odkąd posiadamy 
komentarz Jana Pawła II do encykliki Humanae vitae w postaci cyklu katechez 
Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność mał
żeństwa (1986)1 oraz jego encyklikę na temat życia Eyangelium vitae (1995), 
wydaje się, że rzucono na to zagadnienie wystarczająco dużo światła, by wi
dzieć, iż chodzi tu o to, co „wieczne w człowieku”. Czy jednak zadaliśmy sobie 
trud zapoznania się z treścią tych dokumentów? Czy nie czekają one wciąż na 
nasze: „Tolle et lege”?!

Castel Gandolfo, 24 VII 1998 roku

1 Katechezy te wraz z komentarzami filozoficzno-teologicznymi zostały w Polsce opubliko
wane staraniem Instytutu Jana Pawła II KUL w czterech kolejnych tomach: Chrystus odwołuje się 
do „początku” (Lublin 1981), Chrystus odwołuje się do „serca” (Lublin 1987), Chrystus odwołuje 
się do zmartwychwstania (Lublin 1993), Sakrament (Lublin 1998). Wszystkie tomy pod redakcją 
ks. T. Stycznia (przyp. red.).





MYŚLĄ C OJCZYZNA

David SULLIYAN MAfr

OJCZYZNA PIELGRZYMA

Dla pielgrzyma Ewangelia jest ważniejsza od poszczególnych tradycji. Potrafi on 
przyjąć z szacunkiem tradycje religijne, kulturę i pobożność ludzi, wśród których 
żyje. Pielgrzym trzyma się mocno tego, co jest istotne w wierze, ale zachowuje 
wolność wobec tego, co drugorzędne. Wino jest ważniejsze od bukłaka.

Od wieków piesze pielgrzymki stanowią stały element polskiego pejzażu  
religijnego i kulturowego. Co roku rzesze pielgrzymów ruszały w drogę, na 
przykład na Jasną Górę i do Ostrej Bramy. Pozostawiając za sobą codzienność 
domowego życia, przez tydzień albo dwa, zmierzały tłumnie w kierunku Częs
tochowy i Wilna, bez względu na pogodę czy warunki materialne. Celem piel
grzymów było i jest sanktuarium Matki Bożej, w drodze zaś każdy z nich do
świadcza Boga i Jego Słowa. Pomimo zmęczenia, bólu nóg i sypiania częstokroć 
w niewygodnych warunkach, pielgrzym otwiera się na Boga. Bóg zaś przema
wia przez modlitwę osobistą w ciszy serca, przez codzienną liturgię, poprzez 
konferencje głoszone w drodze przez księży, przez świadectwo braci i sióstr 
dzielących trud wędrówki Pielgrzym to człowiek, który szuka Boga -  nie u sie
bie, ale wychodząc z  domu i idąc drogą.

Pierwszym pielgrzymem w naszej tradycji religijnej był Abraham, do które
go Pan powiedział: „ Wyjdź z  twojej ziemi rodzinnej i z  domu twego ojca do 
kraju, który ci ukażę” (Rdz 12,1). Abraham szedł przez całe życie, a Bóg stale 
towarzyszył mu w drodze. Jego przykład, jak ukazują dzieje Kościoła, stał się 
wzorem dla wielu ludzi Pośród nich byli też i moi przodkowie w wierze -  mnisi 
iroszkoccy. Miłość Chrystusa przynaglała ich do opuszczenia ukochanej oj
czyzny i rodziny, aby móc żyć wyłącznie dla Niego. Odnajdując Boga również 
Z dala od ziemi rodzinnej, pozakładali oni Kościoły w wielu częściach konty
nentu europejskiego. Niektórzy historycy twierdzą, iż iroszkoccy pątnicy dotarli 
nawet do terenów Polski

Misjonarz również jest pielgrzymem. Opuszcza swój dom i ojczyznę i p o 
dąża za Bożym wezwaniem, aby głosić orędzie Jezusa w odległych krajach. 
Doświadcza on Boga i Jego łaski, pozostając człowiekiem drogi. Spotyka się 
z  Nim w obcym kraju, pośród obcych ludzi i tam właśnie, na obczyźnie, pod  
innym niebem, Bóg przemawia do niego. Do takiej drogi życia Bóg powołał
również mnie. Wstąpiłem do Zgromadzenia Misjonarzy Afryki w roku 1964,
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a od roku 1966, z  wyjątkiem dwóch krótkich okresów, mieszkam poza Irlandią, 
moją ojczyzną.

Na życie pierwszych uczniów Jezusa można spojrzeć przez pryzmat piel- 
grzymowania. Pierwsze słowa, które Jezus do nich kierował, to: „Pójdźcie za 
Mną” (Mk 1,17). Jezus zaprosił ich do drogi; zaproponował, aby pozostawiw
szy bliskich, podążyli za Nim. Nie mieli oni stałego miejsca pobytu. Chrystus 
powołał ich bowiem na towarzyszy swojej własnej drogi Dopiero towarzyszenie 
Jezusowi pozwalało im Go poznawać. Czyż wcześniej mogli mówić o Nim, jako
o Kimś, kogo znają osobiście? To Jezus wprowadzał ich w tajemnice Królestwa, 
przemawiał do nich, nauczał. Był razem z nimi w drodze.

W języku angielskim są dwa słowa, które osobie nieznającej tego języka 
wydają się na pierwszy rzut oka podobne do siebie: „love” i „leave”, czyli 
„ kochać” i „opuszczać”. W życiu pielgrzyma te dwa powołania są silnie ze sobą 
związane. Pielgrzym kocha ludzi wśród których żyje, lecz wkrótce musi ich 
opuścić, aby móc iść dalej i kochać innych. Życie pielgrzyma jest niczym bez- 
ustanne zataczanie koła: odchodzi od tych, których kocha, aby móc iść i kochać 
dalej. Pielgrzym kocha swoich rodziców, rodzinę i przyjaciół; kocha swoją 
ojczyznę, ale z  powodu miłości Bożej, którą został obdarzony, jest gotowy ich 
opuścić i iść dalej drogą, którą Bóg mu wytyczył. Chce być bratem albo siostrą 
nie tylko dla własnego rodzeństwa, nie tylko dla swoich rodaków, ale dla wszyst
kich ludzi Jest zdecydowany opuścić najbliższych, aby inni mogli cieszyć się 
Dobrą Nowiną. Niesienie Dobrej Nowiny wymaga jednak od niego, aby był 
gotowy -  nie tylko raz, lecz wielokrotnie -  pożegnać się z  tymi, których kocha.

Kochać, opuścić i kochać dalej to istota życia misyjnego. Nieraz jest ono 
bolesne. Nikt nie lubi odchodzić od swoich ukochanych. Niejednokrotnie w ser
cu każdego z nas odzywa się ten ból -  nie tylko wówczas, gdy po  raz pierwszy 
opuszczamy swoją ojczyznę. Głęboka tęsknota za ludźmi, których się opuściło, 
powraca. Powraca tęsknota za rodziną. Można próbować uniknąć tego bólu na 
różne sposoby. Po pierwsze, można zrezygnować z  powołania misyjnego i po
zostać w domu razem z rodziną i przyjaciółmi. Bojąc się cierpienia serca, można 
zrezygnować z pięknych marzeń misyjnych, które w nim tkwią. Można również 
uniknąć bólu w inny sposób, stając się „ twardym ”: twarde i zimne serce nie czuje 
żadnego bólu! Twarde i zimne serce w ogóle niczego nie czuje! Człowiek prze
staje wówczas kochać. Ten, kto kocha, cierpi, ale lepiej cierpieć z  powodu mi
łości niż żyć bez bólu, ale również bez miłości. Lekarstwo na ten ból serca 
wydaje się być w naszym zasięgu, aczkolwiek stosowanie go nie zawsze jest 
łatwe. Proponuje je sam Chrystus, który przyszedł na ziemię, stając się jednym  
z  nas -  był podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu -  a całe Jego życie 
było oddane Bogu i ludziom. Żyjąc wśród nas, kochał do końca. Podobnie 
każdy misjonarz, mimo iż wyjeżdżając z  kraju, czuje ból w sercu, po  przybyciu 
do nowego kraju zabiera się do pracy. Poznaje ludzi, spędza z  nimi swój czas. 
Słucha ich, mimo że często zupełnie nie rozumie ich języka. Słucha, bo nie jesi
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jeszcze w stanie do nich mówić| Słucha, szanuje ich, ich tradycje, język, kulturę. 
Tam -  daleko od ojczyzny -  wszystko wygląda inaczej, ale pielgrzym, jeszcze 
zanim wyruszy w drogę, podejmuje decyzję, że nie będzie krytykował ludzi, do 
których zostanie posłany, nie będzie patrzył na nich przez czarne okulary, nie 
będzie wyrażał niezadowolenia, gdy zobaczy coś, czego nie rozumie, albo coś, 
co mu się nie podoba. Misjonarz-pielgrzym, jeszcze zanim wyjedzie, podejmuje 
decyzję, że będzie kochał swoich nowych braci i siostry. W tym przypadku  
miłość nie jest tylko reakcją emocjonalną, jest decyzją umysłu i serca. Zadanie 
pielgrzyma i misjonarza można streścić w następujący sposób: „ Love, leave and 
love again”. „Kochajswoich bliskich, opuść ich i kochaj dalej!”. Nasze serca nie 
przestają kochać, lecz stają się szersze, a krąg naszych braci i sióstr staje się 
coraz liczniejszy i bogatszy. Ten, kto kocha swoich bliskich w taki właśnie
sposób, kto żegna się z nimi, aby iść dalej kochać nowych braci i siostry, i im 
także służyć, stanie się błogosławieństwem, źródłem życia dla wszystkich, dla 
tych, których opuścił, jak również dla tych, do których jedzie. A  Bóg, który jest 
zawsze wiemy, nigdy go nie opuści i zawsze będzie otaczał go miłością.

Udając się na pielgrzymkę, trzeba pozostawić za sobą zwykły tryb życia, do 
którego pielgrzym był do tej pory przyzwyczajony. Duchowość pielgrzyma 
wymaga dystansu do wszystkiego, co jest dla niego codziennością, co stanowi 
jego kulturę, tradycję, bogactwo historyczne jego tożsamości Zdolność do za- 
chowania dystansu nie dewaluuje jednak tych ostatnich -  wręcz przeciwnie, 
pielgrzym bowiem szanuje własne dziedzictwo kulturowe i religijne. Postawa 
dystansu otwiera natomiast człowieka na Boga, który przemawia do niego 
w drodze -  w innym języku, poprzez ludzi, którzy reagują, myślą i mówią 
inaczej. Nie wystarczy więc, aby pielgrzym opuścił swój dom i swoją ojczyznę 
fizycznie. Musi je opuścić również duchowo i psychicznie.

Jako pielgrzym jestem Bogu wdzięczny za to, że urodziłem się i wychowy
wałem w Irlandii Gdy wracam na Zieloną Wyspę, wracam do domu. Tam tkwią 
moje korzenie. Bóg jednak nie przestaje do mnie przemawiać, odkąd wyjecha
łem z Irlandii W  czasie, gdy mieszkałem w Afryce, Jezus towarzyszył mi na 
drodze życia poprzez braci i siostry z  tamtego kontynentu i przemawiał do mnie 
w tamtejszych językach. O d dziesięciu lat natomiast przemawia ze słowiańskim 
akcentem -  przyciąga mnie do siebie poprzez nabożeństwa i zwyczaje, które do 
niedawna były mi całkiem nieznane, jak chociażby Gorzkie żale, roraty, Wigilia 
czy przystrajanie Grobu Pańskiego. Gdybym trzymał się kurczowo tradycji 
moich rodzinnych stron, nie usłyszałbym Boga-stworzyciela zarazem równin
nych krajobrazów Lubelszczyzny, jak i wielkich sawann ugandyjskich, a także 
irlandzkich pagórków pokrytych wrzosem.

A by móc osiągnąć ten szczególny rodzaj duchowości, aby móc opuścić 
rodzinę i ojczyznę, nie załamując się, pielgrzym potrzebuje głębokich i mocnych 
fundamentów swojej wiary. Całe jego życie musi być ugruntowane w miłości 
Bożej. Jest świadomy tego, że na każdej drodze i pod  każdym niebem towarzy
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szy mu Bóg, który jest Panem całego świata. Udając się w drogę, pielgrzym nie 
stara się uciec od nikogo ani od niczego. Miłość do rodziny i do ojczyzny 
pozostają fundamentami jego życia. Tam się wychowywał, od nich otrzymał 
dar życia i wiary. Przynaglony miłością Jezusa, jest jednak gotów ich opuścić 
i podążać za głosem Bożym, który tak, jak niegdyś Abrahama, powołuje go do 
wędrówki.

Żyjąc pod innym niebem, pielgrzym spotyka się z Jezusem poprzez kon
kretnych ludzit którzy go otaczają. Otwiera oczy, by móc rozpoznawać twarz 
Pana w ich twarzach, mimo iż wyglądają oni i reagują inaczej. Wespół z nimi 
podąża drogą ku Bogu. Podejmując -  jeszcze przed wyruszeniem w drogę -  
decyzję, iż będzie kochał ludzi, do których zostanie posłany, pielgrzym naśla
duje Jezusa, który wychodząc z „domu w niebie”, zamieszkał „między nami”, 
nie zaś obok nas, i stał się przez to naszym bratem. W podobny sposób piel
grzym stara się być bratem ludzi, których napotyka na swojej drodze. Stara się 
być blisko nich, interesuje się ich kulturą, zwyczajami, problemami, pragnienia
m i Nie chce pozostawać z boku, pragnie w miarę możliwości uczestniczyć 
w życiu tych, którzy stali się towarzyszami jego drogi. Przebywając ze swoimi 
braćmi i siostrami w innym kraju, pielgrzym przyjmuje postawę głębokiej z nimi 
solidarności; stara się wprowadzać w czyn słowa piątej modlitwy eucharystycz
nej: „ Uczyń nas otwartymi i pełnymi gotowości wobec braci, których spotkamy 
na naszej drodze, abyśmy mogli dzielić ich bóle i strapienia, radości i nadzieje 
oraz postępować razem na drodze zbawienia"

Dużym niebezpieczeństwem dla duchowości pielgrzyma może być pokusa 
poczucia wyższości Gdy pielgrzymka prowadzi go przez biedniejsze -  czy to 
materialnie, czy też kulturowo jjj tereny, zagrożeniem jest przyjęcie postawy 
pychy. Jakże łatwo w konfrontacji z zastaną rzeczywistością uznać się za kogoś 
lepszego. -  Wszak u nas w kraju osiągnęliśmy wyższy poziom  cywilizacyjny, 
mamy lepsze szkoły, bogatsze tradycje kościelne... -  jakże łatwo o takie myśli 
Tego rodzaju „dobre samopoczucie” mogłoby jednak wytworzyć barierę mię
dzy nami a ludźmi, wśród których żyjemy i pracujemy. Jak uczy doświadczenie, 
stałym elementem bycia pielgrzymem jest nauka obcych języków i poznawanie 
nowych kultur. Pielgrzym nie może bowiem być w pełni czyimś bratem i iść 
razem z nim jedną drogą, jeśli nie zna jego języka i kultury. A by być blisko 
ludzi, których Bóg postawił na naszej drodze -  szczególnie wówczas, gdy droga 
ta prowadzi przez biedne tereny -  konieczne jest, aby pielgrzym prowadził 
prosty sposób życia -  po to, aby na wzór Jezusa, żyć wśród ludzi, a nie ponad 
nimi

Można by porównać Ewangelię do wspaniałego wina. Nasze tradycje reli
gijne są natomiast odpowiednikiem bukłaka, do którego owo wino zostało wla
ne. Tradycje te wyrażają wartości i prawdy wiary, a także określają formy 
modlitwy. Są one niezmiernie ważne i odgrywają wielką rolę w naszej wspólno
towej i osobistej historii. Ważniejsze od bukłaka jest jednak samo wino. W nie
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których krajach wino przechowuje się w dużych zielonych butelkach, a w innych 
zaś -  w małych brązowych. Kiedy jest się spragnionym, kształt i kolor opako
wania są raczej mało ważne. Ważne jest samo wino. Dla pielgrzyma Ewangelia 
jest ważniejsza od poszczególnych tradycji. Potrafi on przyjąć z szacunkiem 
tradycje religijne, kulturę i pobożność ludzi, wśród których żyje. Cechuje go 
otwartość. Pielgrzym trzyma się mocno tego, co jest istotne w wierze, ale zacho
wuje wolność wobec tego, co drugorzędne. Wino jest ważniejsze od bukłaka. 
Pielgrzymowi potrzebna zdolność pozostawienia za sobą przyzwyczajeń, jeśli te 
nie pasują do sytuacji, w której się znalazł. Postawa taka cechowała św. Pawła, 
który napisał: „Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć nie
których. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii” (1 Kor 9, 22-23). Wśród Żydów  
przedstawiał wiarę w języku i w kulturze, które oni rozumieli; wśród Greków 
uwzględniał ich język i ich kulturę.

W encyklice Redemptoris Missio papież Jan Paweł II zachęca każdy Koś
ciół partykularny, aby otworzył się na potrzeby innych Kościołów (por. nr 64). 
Zwracając się do Kościoła w Polsce tuż przez rokiem jubileuszowym, Papież 
zachęcał biskupów, aby zainspirowali swoje wspólnoty do hojnego otwarcia się 
na działalność misyjną we współczesnym świecie. Kościół w Polsce miał bowiem 
i nadal ma swój wielki wkład w dzieło misyjne1. Gdy jednak patrzę na Kościół 
w Polsce, z jednej strony na jego bogactwo duchowe, na jego możliwości, z  dru
giej zaś na jego konkretny wkład w dzieło misyjne, na liczbę wysłanych misjo
narzy diecezjalnych, zakonnych i świeckich, słowo „ hojność" nie przychodzi mi 
spontanicznie na myśl... Oczywiście, wyrażając niezbyt wysoką ocenę misyjnej 
działalności Kościoła polskiego, należy wziąć pod uwagę tak historyczne uwa
runkowania, jak i kilka innych czynników, które również miały wpływ na obec
ną sytuację. Niewątpliwie Kościół polski stać na wiele, wiele więcej. A by popra
wić dzisiejszą sytuację, należałoby rozwijać, szczególnie w seminariach duchow
nych, a także wśród księży i osób zakonnych, właśnie duchowość pielgrzyma. 
Wiele osób przerażonych jest samą myślą o spartańskich warunkach życia pa
nujących na misjach, o chorobach, na które jest się niejednokrotnie narażonym,
o niższym poziomie „cywilizacyjnym" niektórych krajów. Wiele osób po prostu 
boi się myśli o tym, że można służyć Bogu w innym Kościele, uboższym, także 
pod względem opieki duszpasterskiej, od Kościoła w Polsce, na przykład na 
Białorusi, w Kamerunie czy w Peru. Właśnie duchowość pielgrzyma jest nie
zbędna takim osobom, aby mogły one zrozumieć, że właśnie tam, daleko od 
rodziny i ojczyzny, czasami w biedzie, czekają na nie Bóg i Jego łaska.

1 Por. J a n  P a w e ł  II, W trosce o wielki i ofiarny czyn nowej ewangelizacji (Przemówienie do 
drugiej grupy polskich biskupów, Watykan, 2 II 1998), w: „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 
19(1998) nr 3, s. 36-40.
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Tadeusz POLANOWSKI

NADZIEJA NA PRZEZWYCIĘŻENIE KRYZYSU KULTURY 
I KRYZYSU WIARY

Kardynał Paul Poupard w książce 
Ten Papież jest darem od Boga1 wska
zuje na poważny kryzys kultury i kryzys 
wiary w cywilizacji zachodniej Europy. 
W końcowych partiach rozmowy prze
prowadzonej z nim przez francuską 
dziennikarkę Marie-Joelle Guillaume 
mówi on o odradzającym się pogań
stwie, które „ukryte w okresie renesan
su, agresywne w erze rewolucji, triumfu
jące w naszej stechnicyzowanej epoce -  
zmierza do stworzenia nowej cywilizacji: 
jeszcze bardziej pogańskiej niż starożyt
na cywilizacja śródziemnomorska; je
szcze bardziej zarozumiałej, pyszniącej 
się swoją techniką; jeszcze bardziej tota
litarnej, jeżeli chodzi o władzę państw; 
jeszcze bardziej zagmatwanej w swojej 
ideologii” (s. 218). Podkreśla też, że 
dwudziestowieczne społeczeństwo tech
niczne „mogło pomnożyć okazję do 
przyjemności, ale ma spore trudności, 
by być źródłem radości” (s. 59), ponie
waż wbrew pozorom w jego wyobraźni 
dominuje scjentyzm.

1 Kard. P. P o u p a r d ,  Ten papież jest 
darem od Boga. Rozmowa z Marie-Joelle 
Guillaume, tłum. E. Król-Cebulska, wstęp: 
abp J. Życiński, Księgarnia św. Jacka, Katowi
ce 2002, ss. 222.

W przeszłości reprezentantami tego 
społeczeństwa byli -  zdaniem kardynała 
Pouparda -  intelektualiści. Wraz z nimi 
w osiemnastym wieku Voltaire widział 
Boga jako Wielkiego Zegarmistrza, da
jącego światu coś w rodzaju „mecha
nicznego prztyczka”. Nie dostrzegł on, 
że stworzenie „jest wolnym aktem mi
łości” (s. 24). W dziewiętnastym wieku 
F. Nietzsche mówił już o śmierci Boga, 
czego następstwem w kulturze było do
świadczenie śmierci człowieka. W wieku 
dwudziestym M. Heidegger wyraził to 
formułą: „człowiek jest istotą dla śmier
ci” (s. 26), sprzeciwiając się w ten spo
sób prawdzie głoszonej przez Kościół, 
że „człowiek jest istotą dla życia” (tam
że). Freud, a wraz z nim współczesna 
psychoanaliza, widząc osobę jako „zbu
dowaną na antagonizmie między popę
dem do życia i popędem do śmierci” 
(s. 25), nie łagodzą tego antagonizmu 
chrześcijańską agape. Także francuski 
filozof J.-P. Sartre, zdaniem kardynała 
Pouparda, przyjął błędną koncepcję Bo
ga jako rywala człowieka i dlatego czło
wiek w filozofii Sartre’a doświadcza ab
surdu życia (por. s. 22).

Te nieprawdziwe w przekonaniu 
kardynała Pouparda koncepcje człowie
ka i Boga, zrodzone w kręgu intelek
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tualnym zachodniej Europy, świadczą
0 tym, że chrześcijańską przecież u ko
rzeni kulturę drąży choroba dechrystia- 
nizacji i ateizmu. W końcowych partiach
książki kardynał znowu wypowiada 
mocne słowa: „Nasz system edukacyjny 
jest chory, ponieważ samo nasze społe
czeństwo jest chore” (s. 190). Analizując 
mit postępu, u podłoża którego leży po
kusa wyrażona biblijnym „będziecie ja
ko bogowie” (s. 28), przytacza opinię 
Charlesa Pćguy, iż „współczesny świat 
upadla się” (tamże), a „w planie moral
nym [...] regres jest wyraźniejszy niż po
stęp” (tamże).

Drogę wyjścia dzisiejszego świata 
z tego regresu kardynał Poupard do
strzega w powrocie chrześcijaństwa do 
swoich korzeni, do radykalnej religij
ności pierwszych wieków. Wskazuje na 
konieczność odejścia od takiego rozu
mienia współczesności, które odcina 
człowieka od świadomości jego począt
ku -  „dzieła stworzenia” (s. 27) i jego 
„końca -  paruzji” (tamże). Wskazuje, 
że „trzeba nam odnaleźć tę wielką wizję 
pierwszych wieków, aby stać się na no
wo prawdziwie żyjącymi”, aby „zacho
wać płonący ogień w epoce, która jest 
prawdziwie barbarzyńska” (tamże).

Te mocne słowa i zdecydowane są
dy kardynała Pouparda o naszych cza
sach ukazują stan starzejącej się kultury. 
Jej odnowę rozpoczął, zdaniem kardy
nała, Sobór Watykański II, który otwo
rzył Kościół na dialog ze światem, 
uwspółcześnił język nauczania Kościoła
1 dowartościował Biblię. Osobami, któ
rymi w rozpoczęciu tej odnowy Bóg po
służył się w sposób szczególny, byli os
tatni papieże: Jan XXIII, Paweł VI i Jan 
Paweł II. Jan XXIII -  Papież dobroci -  
był mężem opatrznościowym, który nie 
lękał się zaufać człowiekowi: „niezmien

nie uważał, ze trzeba rozmawiać z dru
gim człowiekiem, który pomimo wszyst
ko, mimo perwersyjnych zamiarów 
i zbrodniczych ideologii, pozostaje oso
bą ludzką obdarzoną inteligencją i mi
łością” (s. 37). Dlatego papież ten utwo
rzył Sekretariat do spraw Niewierzą
cych, którego zasług w kruszeniu totali
tarnych ideologii nie sposób przecenić 
(kierownictwo tego Sekretariatu po 
kard. F. Koenigu przejął kard. P. Po
upard). Jan XXIII dokonał też innego 
odważnego kroku w tym kierunku -  
przyjął na audiencji córkę i zięcia 
Chruszczowa. Skutecznie także pośred
niczył w toczącym się między Chrusz- 
czowem i Kennedym sporze, który mógł 
doprowadzić do groźnego konfliktu 
zbrojnego.

Tę linię prowadzenia rozmów kon
tynuował papież Paweł VI. Ostpolitik -  
wzbudzająca tak wiele kontrowersji je
go polityka wschodnia -  była, jak stwier
dzi kardynał Poupard, dla Kościoła ko
nieczna, aby mógł on w wielu krajach 
przetrwać. Pozwoliła na złagodzenie 
kursu radzieckiej ateizacji w państwach 
takich, jak: Czechosłowacja, Jugosławia, 
NRD, Węgry i Polska. Umożliwiła też 
kardynałowi wyjazd do Związku Ra
dzieckiego i prowadzenie rozmów na 
Kremlu, a później wizyty w wielu innych 
państwach świata i uczestnictwo w róż
nego rodzaju zjazdach i kongresach, na 
których zapadały ważne dla kultury de
cyzje polityczne.

Politykę odwilży i otwarcia jeszcze 
skuteczniej, zdaniem kardynała Poupar
da, poprowadził Jan Paweł II. Jego pa
pieskie „duszpasterstwo wędrowne”, 
a także spotkania z głowami państw 
i wielkie uroczystości z jego udziałem, 
organizowane na placach i stadionach, 
transmitowane przez telewizję i radio,
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były ważnymi impulsami ewangelizacyj
nymi i stały się zaczynem rozsadzającym 
zimnowojenny podział Europy i świata. 
Położenie przez Jana Pawła II akcentu 
na kulturę, utworzenie Papieskiej Rady 
do spraw Kultury (jej kierownictwo Pa
pież powierzył w roku 1982 właśnie 
kard. P. Poupardowi), stało się dalszym 
krokiem w zmaganiu Kościoła z ideolo
giami totalitarnymi. „Kultura -  mógł po 
latach powiedzieć kardynał -  jest tą 
mocną dźwignią, która doprowadziła 
do rozpadu ateistycznego imperium” 
(s. 39). Na poparcie tej tezy kardynał 
opowiedział francuskiej dziennikarce
o wystąpieniu Jana Pawła II w roku 
1980 w UNESCO w Paryżu. Ojciec 
Święty skierował wówczas bezpośrednie 
słowa do obecnego tam ambasadora 
ZSRR: „Ja, biskup Rzymu i syn narodu 
zagrożonego przez swoich potężnych są
siadów zniknięciem z mapy... [...] Ale 
podczas, gdy sąsiedzi są w stanie -  jak 
sami sądzą -  sprawić, że w oczach ludzi 
zniknie on z mapy świata, to jednak kul
tura, jak podziemna siła, nadal go na
wadnia w swoich głębinach, aż rozbłyś- 
nie w pełnym świetle i wtedy da mu po
nownie siłę istnienia” (s. 39). Po tym 
przemówieniu Papieża ktoś powiedział 
do kardynała Pouparda: „On podpisał 
swój wyrok śmierci” (tamże). Niespełna 
rok później był 13 maja 1981. Papież 
przeżył zamach, a kardynał w fakcie 
tym widzi spełnienie się proroctwa fa
timskiego, znak Bożej Opatrzności dla 
Biskupa Rzymu, o którym Sołżenicyn 
powiedział, że jest on darem od Boga.

W rozmowie z Marie-Joelle Guil- 
laume przewodniczący Papieskiej Rady 
do spraw Kultury wiele miejsca poświę
ca nauczaniu Jana Pawła II oraz obecnej 
w tym nauczaniu koncepcji Boga i czło
wieka, która przeciwstawia się współ

czesnemu scjentyzmowi spod znaku 
Voltairea i Sartrea. „Ojciec Święty za
prasza nas -  mówi kardynał -  do respek
towania pierwszeństwa etyki nad tech
niką, osoby nad rzeczą, ducha nad ma
terią” (s. 29), podkreśla też „nieustępli
wość Kościoła katolickiego w obronie 
człowieka, jego godności, jego praw i je
go wymiaru transcendentnego” (s. 30). 
Kardynał Poupard akcentuje jedność fi
lozofii Jana Pawła II i teologii wywodzą
cej się z Księgi Rodzaju, teologii mówią
cej o stworzeniu świata, mężczyzny i ko
biety, o ich grzechu buntu oraz teologii 
głoszącej, że Chrystus jest drogą czło
wieka do Boga i że „trzeba kochać czło
wieka dla niego samego i dla niczego 
innego” (s. 48), kochać go jako obraz 
i podobieństwo Boże.

Innym zagadnieniem, podejmowa
nym w rozmowie kardynała Pouparda 
z Marie-Joelle Guillaume, jest sytuacja 
Kościoła katolickiego i kultury współ
czesnego świata, opartej na chrześcijań
stwie czy też na innych religiach. Cho
ciaż temat ten jest w książce wielokrot
nie sygnalizowany, nie można na pod
stawie poczynionych uwag zbudować 
spójnego obrazu poglądów kardynała. 
Sprawa dotyka zresztą przyszłości Koś
cioła, religii i świata. Kardynał Poupard 
oczywiście nie przepowiada przyszłości, 
wskazuje jednak na pewne tendencje 
rozwojowe, które w najbliższym czasie 
mogą okazać się wiodące.

Jedną z podnoszonych w rozmowie 
kwestii jest zachodząca w świecie globa
lizacja, która „jak wyrównujący wszyst
ko walec drogowy” (s. 119), scalając „to, 
co ekonomiczne, z tym, co społeczne; to, 
co polityczne, z tym, co kulturalne” 
(tamże), spowoduje także zmiany w reli
gijnym układzie świata. Na tym, jaki bę
dzie obraz zglobalizowanego świata,
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w pewnym stopniu zaważy ewangeliza
cyjna działalność katolików, czy szerzej 
ujmując -  chrześcijan. Kardynał przypo
mina, że sytuacja globalizującego się 
świata „nieodparcie przypomina sytua
cję Imperium Rzymskiego, którego dro
gi były drogami pierwszych głosicieli 
Ewangelii” (s. 84). Jak rozwinie się 
ewangelizacja rozpoczęta przez Sobór 
i kontynuowana przez papieży i ruchy 
odnowy wewnątrz Kościoła, pokaże 
przyszłość. Od skutków tej ewangeliza
cji zależeć będzie obraz Kościoła przy
szłości oraz to, czy w spotkaniu z innymi 
religiami katolicyzm będzie miał siłę je 
obdarowywać i czy będzie się rozrastał.

Kardynał Poupard zwraca uwagę na 
bardzo skuteczną ewangelizację, zwła
szcza na ewangelizację młodzieży, którą 
Jan Paweł II jako świadek wiary prowa
dzi za pomocą środków masowego prze
kazu. Kardynał mówi też o ewangelizacji 
prowadzonej przez innych świadków, 
jak na przykład przez Matkę Teresę, 
wymienia działające w Kościele, oży
wione posoborową odnpwą, wspólnoto
we ruchy katolików świeckich, podkreś
lając, jak wielką nadzieję pokłada w nich 
Ojciec Święty. Kardynał Poupard prze
widuje też promieniowanie młodego 
Kościoła Afryki, mówi o przyszłości 
Kościoła w Azji w trzecim tysiącleciu,
o ogromnej roli, jaką mogą odegrać kra
je takie, jak Chiny i Indie. Jaki będzie 
w przyszłości rezultat kulturowego i reli
gijnego współistnienia ludzkości w skali 
globalnej? Jaką rolę odegra w przyszłoś
ci Kościół? Na te pytania ostatecznie 
Kardynał nie udziela odpowiedzi. Waż
ne są jednak jego stwierdzenia z jednej 
strony o posoborowym wzroście, a z dru
giej o kryzysie Kościoła w zachodniej 
Europie oraz jego uwagi dotyczące

wzrostowej tendencji islamu. Istotne 
jest, że w sytuacji tej Kardynał mówi
o konieczności powrotu Europy do ko
rzeni swojej wiary i kultury, obudzenia 
wśród wyznawców żarliwości pierw
szych chrześcijan.

W książce Ten papież jest darem od 
Boga kardynał Poupard, nie wskazując 
na problemy poszczególnych Kościołów 
narodowych naszego kontynentu, tem
peraturę wiary mierzy głównie religij
nością Francji. Nie informuje czytelnika
o bardziej prężnym od francuskiego 
Kościele polskim, hiszpańskim czy sło
wackim. Jest to niewątpliwie pewien 
niedostatek w wypowiedzi kardynała. 
Przywołanie jakości katolicyzmu w tych 
krajach na pewno osłabiłoby jego kate
goryczne stwierdzenie o kryzysie wiary 
panującym w Europie. Trzeba o tym pa
miętać, lecz nie zmienia to zasadniczo 
diagnozy duchowego stanu Europy, 
którą formułuje kardynał.

Pamiętajmy jednak, że w Kościele 
polskim, o wiele bardziej żywotnym niż 
francuski, ciągle jeszcze jednoczącym 
rzesze wiernych, opartym w dużej mie
rze na ludowej tradycji, w sposób ukryty 
zachodzą te same zmiany, które wcześ
niej miały miejsce na Zachodzie: de- 
chrystianizacja i ateizacja. Nie można 
tych trwających w kulturze i technicznej 
cywilizacji procesów lekceważyć, warto 
je wcześniej rozpoznawać, aby móc się 
im przeciwstawić. Wypowiedź kardyna
ła Pouparda, skierowana do francuskiej 
dziennikarki, zachowuje swoją wartość 
również dla czytelnika polskiego. Być 
może powinna stać się dla niego sygna
łem ostrzegawczym. Tak wielu z nas bo
wiem w sposób jednoznaczny łączy dzi
siaj swoją przyszłość z dostatkiem mate
rialnym Europy zachodniej.
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Ks. Alfred M. WIERZBICKI

DIALOG Z ROSJĄ I DIALOG W ROSJI

„Wbrew ambicjom, które Piotr 
Wielki zaszczepił Rosjanom, Syberia za
czyna się nad Wisłą”1. 0  tym, jak dalece 
opinia francuskiego markiza opiera się 
na powierzchownych obserwacjach i że 
w swej istocie jest ona całkiem fałszywa, 
przekonują prace Grzegorza Przebindy, 
filologa rusycysty i historyka idei, odsła
niające związki Rosji z Europą nie tylko 
w dziedzinie cywilizacyjnych i technolo
gicznych zapożyczeń, lecz przede 
wszystkim w obszarze kultury ducha. 
Myśl rosyjska dziewiętnastego i dwu
dziestego wieku stanowi istotną część 
sporu o tożsamość Europy; co więcej, 
dzięki swojemu religijnemu charaktero
wi wnosi ona ważne akcenty do dyskusji 
z Oświeceniem, rzadko podejmowane 
przez myślicieli na Zachodzie.

Książka Między Moskwą a Rzy
mem2 stanowi swoisty pomost między 
dwiema wcześniejszymi pracami Prze
bindy. Najpierw w studium Od Czaada- 
jewa do Bierdiajewa3 swą uwagę skupił 
on na analizie humanistyczno-religijnej

1 A.de  C u s t i n  e, Rosja w roku 1839,t.ly 
tłum. P. Hertz, PIW, Warszawa 1995, s. 235.

2 G. P r z e b i n d a ,  Między Moskwą 
a Rzymem. Myśl religijna w Rosji X IX  i X X  
wieku, Universitas, Kraków 2003, ss. 248.

myśli rosyjskiej, a następnie -  w Więk
szej Europie:4 -  przeniósł ją na badanie 
„słowiańskiego tekstu” Jana Pawła II, 
realizującego katolicyzm dwu płuc, za
korzeniony zarówno w tradycji Zacho
du, jak i Wschodu. Najnowsza książka 
Przebindy jest nie tylko zbiorem dwu
dziestu szkiców powstałych niejako na 
obrzeżach obydwu poprzednich, bar
dziej gruntownych prac, ale przedstawia 
koherentną wizję, której filozoficzną 
i teologiczną aktualność trudno przece
nić, owocnego dialogu Zachodu z Rosją, 
dialogu czerpiącego swą siłę z dyskusji, 
która prawie od dwustu lat ma miejsce 
w myśli rosyjskiej.

Osią tego dialogu jest rozumienie 
człowieczeństwa. W myśli rosyjskiej, na
wiązującej do tradycji bizantyńskiej, 
rozwinięta została idea bogoczłowie- 
czeństwa. Inkamacja Syna Bożego w Je
zusie Chrystusie przynosi człowiekowi 
samopoznanie. Sens ludzkich dziejów 
nie wyczerpuje się w realizowaniu pro

3 Zob. t e n ż e ,  Od Czaadajewa do Bier
diajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli ro
syjskiej 1832-1922, Universitas, Kraków 1998.

4 Zob. t e n ż e .  Większa Europa. Papież 
wobec Rosji i Ukrainy, Wydawnictwo Znak, 
Kraków 2000.
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jektów doczesnych, ale jest celem trans
cendentnym w stosunku do samej histo
rii; ma on charakter dogłębnie perso- 
nalistyczny -  urzeczywistnia się nie 
tylko przez przeobrażenie świata, ale 
przede wszystkim przez przeobrażenie 
człowieka w Chrystusie, co wyraża idea 
theosis (rozwinięta w greckiej patrysty- 
ce w myśli św. Grzegorza z Nazjanzu 
i św. Maksyma Wyznawcy). Myśl rosyj
ska dziewiętnastego i dwudziestego wie
ku odkrywa człowieka jako istotę religij
ną, a chrześcijaństwo rozumie jako „re- 
ligię bogo-ludzką”, dostrzegając huma
nistyczny rdzeń wiary. Właściwy jej 
chrystocentryzm sprawia, że stanowi 
ona krytykę Oświecenia, nie poprzez 
negację jego humanizmu jednak, lecz 
dzięki próbom odkrywania transcen
dentnego wymiaru humanizmu. Myśl 
rosyjska od Czaadajewa do Sołżenicyna 
stała się terenem wielce owocnego dia
logu między wiarą a kulturą, dialogu 
możliwego dzięki relacjom Rosji z Euro
pą, zarówno poprzez racjonalistyczne 
inspiracje płynące dla Rosji ze strony 
myśli zachodniej, jak i poprzez rosyjską 
krytykę racjonalizmu, immanentyzmu, 
ateizmu, materializmu, utylitaryzmu i re
latywizmu obecnych w filozofii Zacho
du. Myśl rosyjska bowiem w pełni 
uczestniczy w europejskim sporze o czło
wieka. Relacjonując stanowisko W. So- 
łowjowa, Przebinda wskazuje na świa
domość kulturowych wyzwań, przed ja
kimi stanęły elity rosyjskie już w wieku 
dziewiętnastym: „Kultura bez wiary jest 
martwa, ale wiara bez kultury jest na 
ogół «niemądra», fanatyczna i często 
przynosi płody zatrute”5. W swojej 
książce Przebinda niczego nie upra

5 T e n ż e ,  Między Moskwą a Rzymem ,
s. 13.

szcza, z jednej strony pokazuje stałą 
obecność w myśli rosyjskiej nurtu opo
wiadającego się za twórczym dialogiem 
wiary i kultury, ale też z drugiej strony 
wskazuje na rafy, o jakie rozbija się re
ligijna myśl rosyjska, nacechowana du
żym ładunkiem utopijności, której nie 
uniknął nawet Sołowjow, przynajmniej 
w tak zwanym teokratycznym okresie 
swojej twórczości.

Rosyjska myśl religijna ostatnich 
dwu stuleci jest myślą na wskroś eku
meniczną, rozwija się w dialogu z myślą 
zachodnią, nawiązując kontakt zarów
no z prądami myśli chrześcijańskiej, 
czy to katolickiej, czy protestanckiej, 
jak i z prądami myśli laickiej, stanowią
cej wyzwanie dla chrześcijaństwa. Za
nim jeszcze zachodni intelektualiści 
zwrócili swoją uwagę na oryginalność 
religijnej myśli rosyjskiej, co w szerszej 
skali stało się możliwe dopiero dzięki 
oddziaływaniu rosyjskich ośrodków 
emigracyjnych po roku 1922, wielcy 
myśliciele rosyjscy -  już w wieku dzie
więtnastym -  podjęli się zadania inte
lektualnej integracji Rosji z Europą Za
chodnią w oparciu o przesłanie chrześ
cijaństwa. Przebinda słusznie poświęca 
dużą część swoich esejów filozofii Pio
tra Czaadajewa i Włodzimierza Sołow- 
jowa, gdyż to ich właśnie trzeba uznać 
za pionierów rosyjskiego prawosławne
go ekumenizmu, uprawiających jedno
cześnie dialog z myślą zachodnią i dia
log wewnątrzrosyjski, dotyczący roli 
Rosji w duchowym odrodzeniu Europy. 
Obcy jest im z jednej strony religijny, 
instrumentalizujący prawosławie nacjo
nalizm, z drugiej zaś strony ich stanowi
sko nie ma nic wspólnego z kosmopoli
tyzmem, postulowanym przez okcyden- 
talistów, dla których religia nie ma zna
czenia dziejotwórczego.
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Prowidencjalizm głoszony przez 
Czaadajewa jest doktryną teologiczno- 
-filozoficzną, która fakt pochodzenia 
człowieka od Boga łączy z rozumieniem 
dziejów ludzkich jako drogi powrotu do 
Boga po upadku, jakim był grzech 
pierworodny. Prowidencjalizm Czaada
jewa ma charakter transcendentny, a nie 
immanentny, co odróżnia jego myśl od 
oświeceniowej historiozofii francuskiej 
i oczywiście heglowskiej. Ze względu 
na podkreślanie elementu Boskiego 
w człowieku i wiązanie tego elementu 
z kategorią Opatrzności, tłumaczącą 
transcendentny, ponadhistoryczny sens 
dziejów, myśl Czaadajewa spotyka się 
z prowidencjalistycznymi koncepcjami, 
sformułowanymi przez nowożytnych fi
lozofów katolickich, takich jak G. Vico 
i A. Rosmini. Wydaje się, że pełniejsze
mu ukazaniu płodnych rezultatów filo
zofii Czaadajewa mogłoby posłużyć 
uzupełnienie dotychczasowej eseistyki 
i studiów Grzegorza Przebindy poświę
conych religijnej myśli tego filozofa
0 próbę porównania jej z osiągnięciami 
wspomnianych myślicieli zachodnich, 
niestety wciąż mało znanych, którzy 
podobnie jak Czaadajew skupili się na 
refleksji historiozoficznej, czerpiącej in
spirację z filozofii religijnej i wyrastają
cej z przekonania o spójności wiary i ro
zumu.

Owszem, Czaadajew, Sołowjow
1 Bierdiajew przecierali nowe szlaki 
ekumeniczne jako samotni myśliciele, 
ale nie znaczy to, że horyzonty przez 
nich osiągnięte nie zostały potem prze
kroczone. Zaletą prac Przebindy jest 
umiejętność pokazania nie tylko nowa
torstwa stylu myślenia wielkich intelek
tualistów rosyjskich, ale również umie
jętność wskazania na kulturowe i poli
tyczne ograniczenia ich oryginalnych,

intelektualnie śmiałych koncepcji. Ta
kim stałym ograniczeniem dla myśli 
prawdziwie uniwersalnej jest zwłaszcza 
interpretacja imperialnej roli Rosji jako 
jej posłannictwa chrześcijańskiego. I tak, 
Sołowjow, który idzie bardzo daleko 
w swej wizji jedności eklezjalnej prawo
sławia i katolicyzmu, a ponadto jedność 
ową rozszerza na jedność chrześcijań
stwa z judaizmem, co sprawia, że jego 
myśl jawi się jako naprawdę prekursor
ska w stosunku do nauczania Soboru 
Watykańskiego II, nie potrafi jednak 
wyjść poza schematy słowianofilskie, 
głosząc potrzebę politycznego wtopie
nia się Żydów i Polaków w chrześcijań
skie imperium rosyjskie.

Cały tom Przebindy charakteryzuje 
próba separacji tego, co w religijnej filo
zofii rosyjskiej dziewiętnastego i dwu
dziestego wieku jest naprawdę odkryw
cze, twórcze i ze swej istoty ekumenicz
ne, od tego, co jest uwikłane w przesłan
ki heterogeniczne wobec źródeł chrześ
cijaństwa. Owa metoda separacji okazu
je się najbardziej płodna w przypadku 
zastosowania jej do analizy twórczości 
F. Dostojewskiego i A. Sołżenicyna, po
zwala ona bowiem odróżnić wątek 
chrystologiczny ich pisarstwa od wątku 
słowianofilskiej metafizyki narodu, za
wężającej i zamazującej uniwersalne 
przesłanie chrześcijaństwa jako religii 
„bogoczłowieczej ”.

Dostojewskiego wybór „Chrystusa 
przed prawdą” nie ma charakteru opcji 
na rzecz irracjonalizmu, co więcej, jest 
on konsekwentną rozprawą z irracjona
lizmem, który przybiera pozory racjona
lizmu. Autor Braci Karamazow i Bie- 
sów, formułując w paradoksalny sposób 
swoje chrześcijańskie credo, czyni to 
w zgodzie z najbardziej rdzennym prze
kazem chrześcijaństwa. „A jeżeli Chrys
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tus nie zmartwychwstał, daremna jest 
wasza wiara” -  pisze św. Paweł w Pierw
szym Liście do Koryntian (15,17), uzna
wanym za jedno z najwcześniejszych 
pism Nowego Testamentu. Dostojewski 
rozwija chrystocentryzm w epoce nowo
żytnej, przeciwstawiając się jej sekula- 
rystycznym prądom soteriologicznym
i eschatologicznym. Jest on nie tylko 
krytykiem popularnego wśród inteligen
cji rosyjskiej lat czterdziestych dziewięt
nastego wieku humanizmu nawiązujące
go do krytyki religii przeprowadzonej 
przez Feuerbacha, lecz jest przede 
wszystkim genialnym wizjonerem cza
sów pogardy dla ludzkiego rozumu, ja
kie staną się udziałem Rosji pod rząda
mi marksizmu, gdy wytworzy szereg 
utopii pseudonaukowych, obiecujących 
osiągnięcie przez ludzi nieśmiertelności 
rzekomo środkami technicznymi.

Zauważmy, że dokonana przez 
Przebindę interpretacja paradoksu wy
boru, którego istota tak bardzo uwidacz
nia się w pismach Dostojewskiego, 
ujawnia ciągłą aktualność stanowiska 
Dostojewskiego. Alternatywą dla nie
śmiertelności na drodze zmartwych
wstania, a więc alternatywą dla łaski i ta
jemnicy, jest bowiem sprowadzenie 
problemu ludzkiej nieśmiertelności do 
kategorii mitu. Obecnie, po upadku 
marksizmu i kompromitacji jego preten
sji do naukowości, marzenie o zapewnie
niu nieśmiertelności innej niż ta, którą 
obiecuje zmartwychwstanie, wyraża się 
w micie New Age, będącym -  podobnie 
jak marksizm -  jednym z wariantów 
gnostycyzmu, o którego istocie stanowi 
negacja nadprzyrodzoności i redukcja
ludzkiej egzystencji do wymiarów natu- 
ralistycznych. Opowiadając się za 
Chrystusem, Dostojewski zdaje się bro
nić ludzkiego rozumu przed szarlatane

rią jakiejkolwiek sekty wtajemniczo
nych, a w swej paradoksalnej formule 
broni on ludzkiego rozumu przed poku
są gnostycyzmu. Trudno nie zauważyć, 
jak wiele Dostojewski ma dziś do powie
dzenia uważnemu i otwartemu czytelni
kowi czy to w Rosji, czy na Zachodzie. 
W swej książce Przebinda pokazuje, jak 
wiele z lektury Dostojewskiego wynosi 
Jan Paweł II, który w pisarzu tym widzi 
przede wszystkim „człowieka zakocha
nego w Chrystusie”6, głosiciela „piękna, 
które zbawi świat”7.

Dostojewski, a w ślad za nim Sołże- 
nicyn, w którym trzeba widzieć konty
nuatora linii Dostojewskiego, radykal
nie kontrastującej z linią Lwa Tołstoja, 
przeciwstawiają się moralności autono
micznej, niezależnej od wiary. Stanowi
sko to nie jest bynajmniej wynikiem fi- 
deizmu, lecz opiera się ono na analizie 
doświadczenia. Świat budowany na za
łożeniach ateistycznych głosi fałszywą 
soteriologię, każe szukać źródeł zła poza 
człowiekiem. Konsekwencją światopo
glądu oświeceniowego, przejętego przez 
marksizm, był system obozów koncen
tracyjnych, które miały formować czło
wieka uspołecznionego, wyzwolonego 
od zła. To właśnie doświadczenie 
GUŁagu pomogło Sołżenicynowi od
kryć humanistyczny i etyczny sens wia
ry. Nie można wprawdzie zła całkowicie 
wykorzenić z tego świata, ale jest na
dzieja, że można je osłabić w poszczegól
nych jednostkach. Człowiek nie jest je
dynie elementem społeczeństwa, ale ja
ko osoba jest dla siebie tajemnicą, która 
odsłania się w jeszcze większej tajemni
cy osobowego Boga, przemieniającego 
poprzez swoje wcielenie ludzką historię.

6 Tamże, s. 233.
7 Tamże, s. 236.
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Tylko Bóg może wybawić człowieka od 
da, a chrześcijaństwo głosi, że uczynił 
On to poprzez krzyż Jezusa Chrystusa. 
Kłamstwo Oświecenia polega na opo
wiedzeniu się za bytową samowystar
czalnością człowieka. Realizm chrześci
jaństwa uczy pokory, pozwala odnaleźć 
miejsce osoby w całości odpowiadającej 
wizji Boga, na którego obraz i podobień
stwo, zgodnie z przekazem biblijnym, 
człowiek został stworzony. Przemyśle
nie prawdy o grzechu pierworodnym
i o odkupieniu człowieka przez Chrystu
sa prowadzi do przyjęcia zasady samo- 
ograniczenia jako naczelnej zasady mo
ralnej, kształtującej ludzkie społeczeń
stwo. Dokonana przez Sołżenicyna kry
tyka rewolucji i totalitarnego społeczeń
stwa sowieckiego znajduje swe przedłu
żenie w krytyce utylitarnego społeczeń
stwa dobrobytu, podobnie jak marksizm 
nieuznającego zasady samoograniczenia 
w imię transcendentnego ładu, którego 
głosicielem i strażnikiem jest chrześci
jaństwo.

W ekumenizmie spotkań realizowa
nym przez Jana Pawła II jego spotkanie 
z Aleksandrem Sołżenicynem urasta do 
rangi symbolu, kulminują w nim niejako 
wszystkie dotychczasowe zbliżenia po
między Rzymem a Moskwą w trudnym 
dialogu, który jest jednak możliwy dzię
ki skupieniu się na tym, co najbardziej 
istotne dla chrześcijan Wschodu i Za
chodu. W dialogu tym wyraża się wspól
na troska o humanistyczny sens wiary. 
„Papież i Sołżenicyn -  podkreśla Grze
gorz Przebinda -  pozostają tu w zgodzie 
z główną intuicją Dostojewskiego”8.

Czytając Między Moskwą a Rzy
mem, warto zwrócić uwagę na praktycz
ny patriotyzm Sołżenicyna, na patrio

tyzm, który daje się oddzielić od jego 
słowianofilskiej metafizyki narodu. Soł
żenicyn okazuje się poszukiwaczem de
mokracji oddolnej, lokalnej demokracji 
małych przestrzeni. Próbuje nawiązać 
do przerwanej reformatorskiej tradycji 
Aleksandra II i Stołypina. Pisząc o pod
róży Sołżenicyna przez obszary Rosji 
w trakcie jego powrotu do ojczyzny, 
Przebinda zauważa: „Sołżenicyn tym
czasem wcale nie groził, nie przeklinał
i nie pouczał mieszkańców prowincji. 
Sam raczej chciał wiele poznać i dużo 
się dowiedzieć”9. Wartością dokonanej 
przez Przebindę interpretacji jest to, że 
uwzględnia ona złożoność stanowiska 
Sołżenicyna (podobnie zresztą jak inter
pretacja dorobku wszystkich pozosta
łych wielkich myślicieli rosyjskich 
przedstawionych w książce) i jednocześ
nie odróżnia -  często niespójne ze sobą
-  wątki w bogatej, tętniącej życiem myśli 
rosyjskiego pisarza. Przebinda, mimo że 
jest historykiem idei, nie ogranicza się 
do ich opisu, chce naprawdę poznać 
drugiego, a poznawszy go, wchodzi 
z nim w rozmowę, pokazując drogi spot
kania i twórczego współmyślenia. Nie 
zgadza się z Sołżenicynem głoszącym 
metafizykę „trójsłowiańskiego narodu”, 
krytykuje egoizm narodowy Rosjan
i brak wrażliwości na problem czeczeń
ski, ale z wielką uwagą i sympatią przy
gląda się zmaganiom Sołżenicyna doty
czącym naprawy „ścieżek cywilizacji” 
w Rosji.

Jeden z esejów zamieszczonych 
w książce poświęcony jest sprawie po
wrotu filozofii do Rosji po upadku ko
munizmu. Skłonny jestem uznać ten esej 
za kluczowy. Obecny stan zainteresowa
nia w Rosji jej własną tradycją humanis

Tamże, s. 234 9 Tamże, s. 192
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tycznego myślenia religijnego nie budzi 
refleksji nazbyt optymistycznych. Tra
dycja ta, którą tak przenikliwie analizu
je i komentuje Grzegorz Przebinda, jest 
szansą na kulturowe odrodzenie w Rosji, 
pod warunkiem, że zostanie potrakto
wana jako tradycja żywa, domagająca 
się kontynuacji, rewizji i stałego kontak
tu ze współczesnością. To, na co wska
zuje Przebinda w swej książce, stanowi

zarys pewnego intelektualnego poten
cjału, który Rosjanie sami muszą od
kryć, zrozumieć i pokochać. Dialog myś
li zachodniej z myślą rosyjską, twórcza 
intelektualna osmoza, zdają się zatem 
zależeć w ogromnej mierze od konty
nuacji dialogu w samej Rosji, od konty
nuacji dialogu, który czerpie ze źródeł 
wiary i rozumu wobec wszystkich real
nych wyzwań współczesności.
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Waldemar ZARĘBA

FILOZOF ANALITYCZNY WOBEC PROBLEMU 
ISTNIENIA BOGA

Richard Swinbume, emerytowany 
profesor filozofii uniwersytetu w Oksfor
dzie, członek Akademii Brytyjskiej jest
-  obok Alvina Plantingi i Williama Al- 
stona -  jednym z bardziej znanych i ce
nionych współcześnie filozofów anali
tycznych zajmujących się filozofią reli- 
gii. W swoich badaniach Swinbume 
koncentruje się głównie na problematy
ce uzasadniania tezy o istnieniu Boga. 
Wykazuje również -  odwołując się do 
filozofii średniowiecznej oraz do współ
czesnej filozofii i nauki -  spójność, sen
sowność i racjonalność teizmu. Stara się 
ująć tradycyjną problematykę filozofii 
Boga za pomocą aparatury pojęciowej 
zgodnej ze współczesnymi kanonami 
myślenia obecnymi w filozofii i nauce. 
W roku akademickim 2002-2003 profe
sor Swinbume gościł w Katolickim Uni
wersytecie Lubelskim, przedstawiając 
na Wydziale Filozofii swoje poglądy na 
temat filozofii Boga w ramach Wykła
dów im. Księdza Stanisława Kamiń- 
skiego.

Dorobek naukowy Swinbume’a -
o zróżnicowanej tematyce -  zawiera po
nad sto trzydzieści publikacji, z czego 
piętnaście pozycji to książki. Do jego 
najważniejszych prac można zaliczyć 
Space and Time (z roku 1968), The Con-

cept of Miracle (z 1971), >4«Introduction 
to Confirmation Theory (z 1973), Faith 
and Reason (z 1981), Epistemic Justifi- 
cation (z 2001) oraz książkę ostatnio wy
daną The Resurrection o f God Incarnate 
(z roku 2003). Uznanie i sławę Swinbur- 
ne zdobył po opublikowaniu trzytomo- 
wej serii poświęconej spójności teizmu, 
problemowi istnienia Boga oraz racjo
nalności przekonań religijnych. Skła
dały się na nią: The Coherence of 
Theism (z roku 1977)1, The Existence 
of God (z 1979) oraz Faith and Reason
(z 1981)2.

Książka Czy istnieje Bóg?3 tematy
ką nawiązuje do The Existence of God. 
Zrodziła się z potrzeby przedstawienia 
szerszemu gronu czytelników racjonal
nego argumentu za istnieniem Boga. 
Według Swinbume’a na potoczne prze
konania dotyczące istnienia Boga duży 
wpływ ma praca Richarda Dawkinsa

1 Wyd. poi. R. S w i n b u m e ,  Spójność 
teizmu, tłum. T. Szubka, Znak, Kraków 1995.

2 Swinbume jest również redaktorem 
czterech książek: The Justification o f Induc- 
tion, 1974; Space, Time and Causality, 1983; 
Miracles, 1989; Bayes’s Theorem, 2002.

3 R. S w i n b u r n e ,  Czy istnieje Bóg?, 
tłum. I. Ziemiński, Wydawnictwo „W drodze”,
Poznań 1999, ss. 127.
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Ślepy zegarmistrz4 oraz Stephena Haw-
kinga Krótka historia czasu. Od wielkie
go wybuchu do czarnych dziur*, w któ
rych autorzy wykazują, że świat jest zro
zumiały bez istnienia bytu absolutnego. 
Nowością książki Swinburne’a w stosun
ku do The Existence o f God jest proste
i przejrzyste przedstawienie argumen
tów przemawiających za przyjęciem te
zy teistycznej oraz ustosunkowanie się 
do poglądów przeciwnych, których 
przedstawicielami są między innymi 
właśnie Dawkins i Hawking. Teza, którą 
stawia Swinburne, pojawia się jasno wy
artykułowana dopiero na 42. stronie 
książki: „teza niniejszej książki brzmi: 
teizm stanowi bez wątpienia najprostsze 
wyjaśnienie wszystkich zjawisk”.

Książka Czy istnieje Bóg? składa się 
z siedmiu rozdziałów i została opatrzona 
indeksem imiennym i rzeczowym oraz 
notą biograficzną autora. Rozdział 
pierwszy, zatytułowany „Bóg” (zob. 
s. 11-24), zaczyna się od zdefiniowania 
stanowiska teistycznego jako przekona
nia o istnieniu Boga w rozumieniu religii 
Zachodu: judaizmu, chrześcijaństwa i is
lamu. „Tematem [...] książki jest twier
dzenie, że istnieje Bóg, rozumiane w taki 
sposób, jak rozumieją je religie Zacho
du” (s. 11).

Charakteryzując istotę Boga, Swin
burne stwierdza, że jest On bytem oso
bowym. Osoba to jednostka posiadająca 
bazową zdolność do działania, cele
i przekonania. Jak można zauważyć, 
określenie osoby, którym posługuje się 
Swinburne, jest modelowane na podejś
ciu scholastycznym, według którego

4 Tłum. A. Hoffman, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1994.

5 Tłum. P. Amsterdamski, Wydawnictwo
Zysk i S-ka, Warszawa 1996.

osoba to jednostkowa substancja o ro
zumnej naturze, czy jak mówi Mieczy
sław A. Krąpiec -  osoba to „jaźń natury 
rozumnej”6. Działania bazowe są inten
cjonalne, dokonywane w sposób bezpo
średni i ze względu na cel działania. 
Przykładem działania bazowego może 
być uściśnięcie ręki, które nie zakłada 
działań pośrednich, natomiast podróż 
pociągiem z jednego miasta do drugiego 
jest działaniem niebazowym, ponieważ 
zakłada spełnienie szeregu innych ak
tów intencjonalnych pośrednich, jak na 
przykład dotarcie na dworzec czy zakup 
biletu. Według Swinburne’a osoby po
siadają przekonania, które są prawdzi
we albo fałszywe.

Bóg różni się od innych osób tym, że 
Jego bazowe działania mają charakter 
nieskończony. Z nieskończonym cha
rakterem działań Boga wiąże się Jego 
wszechmoc, polegająca na tym, że Bóg 
może uczynić wszystko, oczywiście 
w granicach logicznej możliwości. Jest 
On również bytem wszechwiedzącym: 
„cokolwiek jest prawdą, Bóg wie, że jest 
to prawdą” (s. 13). Bóg posiada zatem 
tylko prawdziwe przekonania.

Jest On również wolny w sposób ab
solutny, co oznacza, że nie ma On ogra
niczeń w podejmowaniu decyzji. Jego 
wolność, podobnie jak wszechmoc, jest
-  wedle Swinburne’a -  ograniczona je
dynie prawami logiki. Obdarzając czło
wieka wolną wolą, Bóg nie może wie
dzieć, co człowiek uczyni w przyszłości, 
ponieważ zależy to od jego wyboru. Jest 
to ograniczenie się Boga w jego wszech
wiedzy i absolutnej wolności, wynika
jące z Jego decyzji, gdyż pragnął On

6 M. A. K r ą p i e c, Ja -  człowiek. Zarys 
antropologii filozoficznej, Towarzystwo Na
ukowe KUL, Lublin 1974, s. 363.
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stworzyć człowieka wolnym. Bóg jest 
poza tym wieczny, a wieczność w rozu
mieniu Swinburne’a polega na zawsze 
trwającym istnieniu, nie zaś na istnieniu 
bezczasowym. Posiadając atrybut bez- 
cielesności, jest również wszechobecny. 
Bóg jest stwórcą świata, odpowiedzial
nym za jego istnienie. Jest także dosko
nale dobry.

Rozdział drugi, zatytułowany „Jak 
wyjaśniamy rzeczy” (zob. s. 25-38), skła
da się z dwóch części: „Dwa rodzaje wy
jaśniania” i „Uzasadnienie wyjaśnie
nia”. Swinburne analizuje dwa podsta
wowe -  według niego -  sposoby wyjaś
niania rzeczy i zdarzeń: osobowe (inten
cjonalne) i nieosobowe. „Istnieją dwa 
różne rodzaje wyjaśniania zdarzeń, 
dwa różne sposoby, dzięki którym 
przedmioty wywołują zdarzenia. Jest to 
przyczynowość nieintencjonalna oraz 
przyczynowość intencjonalna” (s. 26). 
Wyjaśnianie osobowe (intencjonalne) 
polega na odwołaniu się do zdolności, 
przekonań i zamierzeń osób, wyjaśnia
nie nieosobowe (nieintencjonalne) zaś 
na odwołaniu się do mocy tkwiącej 
w przedmiocie i jego własnościach. 
„Różne zjawiska wyjaśniane są w różny 
sposób: niektóre zdarzenia wywoływane 
są wszak w sposób intencjonalny przez 
osoby (oraz niektóre zwierzęta, także 
działające w sposób intencjonalny), inne 
zaś powodowane są przez rzeczy nie bę
dące osobami” (s. 26). Wyjaśnień nie- 
osobowych dostarcza na przykład fizyka
i chemia, natomiast osobowych historia, 
psychologia czy socjologia.

Problematyczne jest sformułowanie 
„uzasadnienie wyjaśnienia”. W języku 
polskim nazwy „uzasadnianie” i „wyjaś
nianie” są czasem rozumiane jako wyra
żenia bliskoznaczne, a niekiedy jako wy
rażenia, których zakresy się krzyżują.

Może też zachodzić między nimi relacja 
podporządkowania. Zależy to od przy
jętej konwencji terminologicznej. Oba 
te terminy odnoszą się jednak do czyn
ności, która polega na podaniu racji za 
przyjęciem jakiegoś zdania lub przeko
nania jako prawdziwego lub poprawne
go, przy czym uzasadnienie może mieć 
nachylenie bardziej pragmatyczne (w 
przypadku uzasadniania tezy czy prze
konania, które się postawiło). Wyjaśnia
nie natomiast może być rozumiane ra
czej w kategoriach syntaktycznych (po
lega ono na szukaniu związków logicz
nych między zdaniami: jedno zdanie, 
które ma zostać wyjaśnione, wynika lo
gicznie z innych zdań uznanych wcześ
niej za prawdziwe). Wyrażenie „uzasad
nianie wyjaśnienia” może zatem nie być 
dostatecznie jasny dla polskiego czytel
nika.

Oprócz rodzajów wyjaśniania, 
Swinburne podaje także kryteria uza
sadnienia tych wyjaśnień. Kluczowym 
kryterium oceny i wyboru, tak poszcze
gólnych praw wyjaśniających obserwo
wane zjawiska, jak i teorii naukowych 
(rozumianych jako spójne powiązanie 
ze sobą praw), jest według niego kryte
rium prostoty. Inne podane przez 
Swinburne*a kryteria pozwalające oce
nić wartość eksplanacyjną określonego 
prawa, hipotezy lub teorii, to: przypusz
czenie (oczekiwanie) wystąpienia wielu 
różnych zdarzeń w świetle tego prawa, 
hipotezy czy teorii oraz zgodność z wie
dzą wyjściową i nieobecność konku
rencyjnego prawa (hipotezy, teorii), 
które lepiej spełniałaby te trzy kryteria. 
Te same kryteria Swinburne proponuje 
odnosić do wyjaśnień typu osobowego.

Rozdział trzeci książki nosi tytuł: 
„Prostota Boga” (zob. s. 39-46) i zawiera 
dwa podpunkty: „Wyjaśnienie ostatecz
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ne” i „Prostota teizmu”. Według Swin- 
burne’a „ludzkie dążenie do wyjaśnie
nia słusznie i w sposób nieunikniony 
zmierza do ostatecznego wyjaśnienia 
wszystkiego, co dostępne w obserwacji
-  do takiego przedmiotu (lub przedmio
tów), od którego zależy istnienie oraz 
własności wszystkich innych rzeczy” 
(s. 40). Podobną tezę postawił przed 
nim na przykład św. Tomasz z Akwinu, 
wskazując na to, że świat nie tłumaczy 
się sam i trzeba wskazać na jego osta
teczną przyczynę.

Zdaniem Swinburne’a można mó
wić o trzech możliwych odpowiedziach 
na pytanie o ostateczną przyczynę ist
nienia rzeczy. Są nimi: materializm, hu
manizm oraz teizm. Swinburne definiuje 
materializm jako stanowisko, według 
którego wszystkie działania osobowe
i osobowe wyjaśnianie dają się ostatecz
nie sprowadzić do działań nieosobo- 
wych i do wyjaśniania nieosobowego. 
Oznacza to, że zjawiska mentalne, psy
chiczne powodowane są przez zjawiska 
fizyczne. Alternatywne do materializmu 
jest stanowisko humanizmu, którego 
zwolennicy głoszą, że to, co osobowe, 
nie może być w pełni wyjaśnione w kate
goriach tego, co nieosobowe, i odwrot
nie. „Trzecią możliwością jest pogląd, że 
istnienie i działanie czynników zawar
tych w wyjaśnianiu nieosobowym samo 
musi zostać wyjaśnione w terminach 
osobowych, gdzie osoby obejmują nie 
tylko ludzi, lecz również [...] Boga” (s. 
40). Stanowisko to Swinburne określa 
mianem teizmu, według którego istnieje 
Bóg (pojmowany zgodnie z charakterys
tyką przedstawioną w pierwszym roz
dziale książki), który w każdym momen
cie czasu podtrzymuje świat w istnieniu
i który jest autorem i gwarantem praw 
natury. Bóg oddziałuje na świat tak, jak

ludzie oddziałują na swoje ciała. Prob 
lem jednak leży w tym, jak należy rozu 
mieć sposób ludzkiego oddziaływani; 
na ciało -  spór filozoficzny toczący si< 
wokół tej kwestii do dziś nie został jed 
noznacznie rozstrzygnięty. Autor jes 
prawdopodobnie zwolennikiem pewne 
wersji dualizmu.

Zdaniem Swinbume’a tylko teizn 
jest stanowiskiem pozwalającym sen 
sownie wyjaśniać otaczający nas świat 
ponieważ jest on najprostszy i wyjaśnij 
to, czego nie może wyjaśnić bardzie 
skomplikowany od niego materializn 
ani najbardziej wśród nich skompliko 
wany humanizm. Teizm jest najprostszy 
dlatego, że jako przyczynę wszelkiej rze 
czy zakłada jedną substancję: Boga - 
pojmowanego tak, jak zostało to okreś 
lone w rozdziale pierwszym książki. Sta 
nowisko teizmu Swinburne przeciwsta 
wia również politeizmowi, od któreg< 
teizm jest zdecydowanie prostszy.

W swojej argumentacji jedna! 
Swinburne nie rozróżnia dwóch rzeczy 
Po pierwsze, myli prostotę teorii z pros 
tym wyjaśnianiem przez nią zjawisk 
gdyż teoria, aby miała moc eksplanacyj 
ną, powinna spełniać nie tylko kryte 
rium prostoty, ale również kryterium in 
tersubiektywnej sprawdzalności i komu 
nikowalności. Teoria, chociaż będzii 
prosta, wcale nie musi w prosty sposól 
wyjaśniać świata. Intuicje Swinburne’; 
są interesujące, ale wymagają lepszegi 
uzasadnienia, o ile oczywiście jest on< 
możliwe. Po drugie, Swinburne nie od 
różnią prostoty Boga od prostoty tei2 

mu, a kwestie te nie są tym samyir 
Problematyczne jest również założeni 
autora, iż ludzie dążą do ostatecznego 
wyjaśnienia rzeczy. Jest to mocna tezć 
która domaga się empirycznego pc 
twierdzenia. Ponadto Swinburne naraź
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się na zarzut, który postawiono już To
maszowi. Skąd wiemy, że musi istnieć 
ostateczna przyczyna każdej rzeczy, że 
każda rzecz posiada swoją przyczynę
i dlaczego musimy wszystkie przedmio
ty wyjaśniać ostatecznie? Wydaje się, że 
panujące dziś w nauce probabilizm i fal- 
libilizm wyrażają tezy przeciwne. Poza 
tym istnieje obecnie tendencja do two
rzenia minimalistycznych koncepcji filo
zofii, wyjaśniających zjawiska parcjal
nie, a to dlatego, że całościowe teore
tyczne ogarnięcie złożonej rzeczywistoś
ci wydaje się poza granicami ludzkich 
władz poznawczych. Swinbume przyj
muje zbyt wiele założeń i zbyt łatwo 
przechodzi do dalszego badania sprawy 
w ich świetle.

W czwartym rozdziale swojej książ
ki, zatytułowanym „Jak istnienie Boga 
wyjaśnia świat i jego porządek” (zob. 
s. 47-63), Swinbume w dwóch krokach
-  „Wszechświat i prawa przyrody” oraz 
„Ciała ludzi i zwierząt” -  wskazuje na 
sposób wyjaśnienia istnienia świata. 
Rozważania swe rozpoczyna on od przy
wołania zdziwienia powodowanego ist
nieniem złożonego i pięknego świata. 
Najbardziej zadziwiający jest dla Swin- 
bume’a sam fakt istnienia czegokol
wiek. Według niego „najbardziej natu
ralnym stanem rzeczy jest [...] nicość” 
(s. 47). Można autorowi postawić pyta
nie, skąd wie, że nicość jest najbardziej 
naturalnym stanem rzeczy, skoro -  po 
pierwsze -  nie posiadamy intuicji nicoś
ci, a po drugie -  nicość nie jest stanem 
rzeczy, bo z samej nazwy wynika, że w ni
cości nie istnieje żaden stan rzeczy. Stan 
rzeczy to już jest coś. Wydaje się, że roz
ważania o nicości są albo domeną poezji, 
gdzie nicość jest raczej pojmowana jako 
stan egzystencjalny czy jako pustka du
chowa, nie zaś jako stan ontyczny, albo

też ocierają się o absurd, którego nie 
można ująć w sposób sensowny.

Dalej Swinburne zauważa, że nauka 
nie jest w stanie w pełni wyjaśnić świata 
bogatego w istnienie. Jej rozwiązania są 
jedynie fragmentaryczne. Jedynym 
możliwym pełnym wyjaśnieniem rzeczy
wistości jest, według niego, przyjęcie te
zy teistycznej: „Prosta hipoteza teizmu 
pozwala nam spodziewać się -  z pewnym 
racjonalnym stopniem prawdopodo
bieństwa -  wystąpienia tych wszystkich 
zjawisk [...]. Bóg jako wszechmocny jest 
bowiem w stanie stworzyć świat upo
rządkowany [...]” (s. 50).

Swinburne, podobnie jak św. To
masz, do którego „piątej drogi” odwo
łuje się on w swojej książce, dostrzega 
w świecie porządek, piękno, dobro, 
prawdę i regularności, co ma świadczyć
o istnieniu racjonalnego podmiotu, 
który jest stwórcą świata tak ustruktu- 
ralizowanego. Odwołując się również 
do pracy Williama Paleya Natural 
Theology, Swinburne stwierdza, że cia
ła ludzi i zwierząt, które przypominają 
dobrze zbudowane maszyny, wskazują, 
iż są skonstruowane według pewnego 
racjonalnego planu. Podkreśla on tak
że, że racjonalność praw nauki -  fizyki, 
chemii, biologii -  jest zrozumiała, gdy 
przyjmie się istnienie ich absolutnego 
Twórcy.

Rozdział piąty książki, zatytułowa
ny „Jak istnienie Boga wyjaśnia istnie
nie ludzi” (zob. s. 64-84) składa się 
z trzech części: „Dusze ludzkie”, „Brak 
wyjaśnienia naukowego” i „Wyjaśnienie 
teistyczne”. Swinburne zauważa, że cho
ciaż ciała ludzi i zwierząt powstały w pro
cesie ewolucji, to jednak istnienie świa
domości, która nie jest tylko wynikiem 
funkcjonowania organizmów, domaga 
się wyjaśnienia, którego nauka nie po



532 Omówienia i recenzje

trafi dostarczyć. Autor zwraca uwagę na 
specyfikę zjawisk psychicznych i ich od
rębność od zjawisk fizycznych. Chociaż 
zasadniczo zgadza się z teorią ewolucji 
zaproponowaną przez Darwina, wyka
zuje jednocześnie, że nie wyjaśnia ona 
pochodzenia duszy ludzkiej, przez co 
jej siła eksplanacyjna jest ograniczona. 
Tego rodzaju pełne wyjaśnienie gwa
rantuje jedynie teizm.

W rozdziale szóstym „Dlaczego Bóg 
dopuszcza zło” (zob. s. 85-100) Swinbur- 
ne mierzy się z jednym z największych, 
najważniejszych i najtrudniejszych 
problemów filozofii religii. Stwierdza, 
że chociaż „świat jest wyraźnie światem 
opatrznościowym” (s. 85), to jednak lu
dzie i zwierzęta podlegają w nim cierpie
niu. W następnych krokach Swinburne 
podaje argumenty za tym, że pomimo 
istnienia zła w świecie można racjonal
nie przyjąć istnienie Boga.

Autor przyjmuje zastane rozróżnie
nie na zło moralne i zło naturalne. Zło 
naturalne nie jest efektem umyślnego 
działania człowieka i nie jest też efek
tem zaniedbania. Zło moralne nato
miast polega na świadomym czynieniu 
przez człowieka tego, czego czynić nie 
powinien. Jest ono skutkiem wolnej wo
li człowieka -  ponosi on za nie odpowie
dzialność. Bóg, dając człowiekowi wol
ną wolę, liczy się z tym, że będzie on 
dokonywał czynów moralnie złych.

Sens istnienia zła naturalnego Swin
burne tłumaczy w ten sposób, że jego 
obecność daje człowiekowi możliwość 
samodoskonalenia się i podejmowania 
wyborów. Przez swoje destrukcyjne 
działania natura dostarcza człowiekowi 
wiedzy o tym, czym jest zło i jak można 
je dokonać. Dzięki temu człowiek może 
wybierać sposoby postępowania: moral
nie dobre lub złe. Innym argumentem

tłumaczącym obecność zła naturalnego 
w świecie jest to, że człowiek, cierpiąc, 
może się doskonalić przez swoje opano
wanie bólu. Według Swinburne’a życie 
bez cierpienia byłoby zbyt łatwe i nie 
dawałoby wielu okazji do czynienia do
bra. Jest to oryginalne rozumienie i wy
jaśnienie problemu istnienia zła. Poja
wia się jednak niebezpieczeństwo przy
puszczenia, że autorem zła jest Bóg, 
skoro zło istnieje po to, aby człowiek 
mógł osiągnąć dobro, którego Bóg tak 
pragnie. Argumentacja Swinbume’a 
może być dla czytelnika niezbyt przeko
nująca, chociaż niewątpliwie wydaje się 
ona interesującym rozwiązaniem prob
lemu istnienia zła naturalnego.

W związku z taką koncepcją istnie
nia zła pojawiają się pewne pytania. Jed
no z nich, na które -  jak się wydaje -  nie 
można znaleźć odpowiedzi, dotyczy te
go, czy Bóg -  skoro jest wolny -  może 
także czynić zło. Można zapytać również
o to, czy w niebie też będzie istniało zło 
naturalne i cierpienie, bo wydaje się, że 
w innym przypadku -  zgodnie z tokiem 
myśli Swinburne’a -  nie będzie możliwe 
czynienie dobra. Poza tym, bez istnienia 
zła nie będzie się można w niebie dosko
nalić -  chyba że nie będzie to konieczne.

Rozdział siódmy książki nosi tytuł 
„Jak istnienie Boga wyjaśnia zjawiska 
cudowne oraz doświadczenie religijne” 
(zob. s. 113-122), a zagadnienia w nim 
postawione Swinburne omawia w czte
rech punktach: „Zjawiska cudowne”, 
„Objawienie”, „Objawienie chrześcijań
skie” i „Doświadczenie religijne”. Poka
zuje, że zdarzenia takie, jak na przykład 
cuda, nie są zrozumiałe bez przyjęcia 
istnienia Bytu absolutnego.

W epilogu książki, zatytułowanym 
„Co dalej?” (zob. s. 123n.), autor zau
waża pewne braki i uproszczenia zawar
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te w swojej pracy. Ma jednak nadzieję, 
że jego argumentacja jest wystarczająca, 
aby pomóc czytelnikowi dostrzec, że 
„szacunkowe prawdopodobieństwo ist
nienia Boga jest duże” (s. 124).

Poza już zasygnalizowanymi wątpli
wościami, pracy Swinburne’a można po
stawić również inne zarzuty. Autor nie 
wyjaśnia, skąd czerpie tak ogromną wie
dzę o Bogu. Czy jest to wynik doświad
czenia, intuicji, wiedzy wrodzonej, przy
jęcia autorytetu Biblii, tradycji czy cze
goś jeszcze innego? Sprawa ta wymaga 
wyjaśnienia. Tradycja tomistyczna ostro 
rozróżnia sposoby poznania Boga, 
wskazując, które atrybuty Boga jako 
Bytu absolutnego można poznać za po
mocą rozumu, a które poznajemy dzięki 
Objawieniu.

Czytając pracę Swinbume’a, można 
czasami odnieść wrażenie, że autor mi
mowolnie przechodzi z porządku wyjaś
niania filozoficznego do porządku wy
jaśniania teologicznego i religijnego, 
a także że nie odróżnia poznania filozo
ficznego i teologicznego, które mają 
charakter metodyczny, racjonalny i na
ukowy, od poznania religijnego, które 
jest wynikiem Objawienia i wiedzy 
spontanicznej. Dokonując analiz filozo
ficznych, Swinburne powołuje się na au
torytet Chrystusa (por. s. 90). Dyskusyj
ne jest również odwoływanie się do Ob
jawienia chrześcijańskiego w argumen
tacji prowadzonej na poziomie przyro
dzonego rozumu. Teolog bowiem już 
w punkcie wyjścia zakłada istnienie Bo
ga i wiarygodność Objawienia, czego fi
lozof jedynie po części może próbować 
dowieść. Prawdy Objawienia, chociaż 
podane są w sposób zrozumiały i spójny, 
ostatecznie przyjmowane są aktem wia
ry. Nie są w pełni racjonalizowalne, nie 
można bowiem podać dowodów w sen

sie logicznym na potwierdzenie ich 
prawdziwości. Gdyby było to możliwe, 
wiara byłaby zbędna, co uświadamiał 
sobie św. Paweł z Tarsu, stwierdzając: 
„Teraz widzimy jakby w zwierciadle, 
niejasno; wtedy zaś [ujrzymy] twarzą 
w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy 
zaś będę poznawał tak, jak sam zosta
łem poznany. Tak więc trwają wiara, 
nadzieja, miłość” (1 Kor 13,12-13).

Poza tym problem braku sposobów 
na dobre wyjaśnienie istniejącej rzeczy
wistości nie może automatycznie „zro
dzić” Boga. Bóg nie istnieje przecież 
dlatego, że człowiek ma problemy z po
znawaniem świata. Należy pamiętać, że 
Bóg chrześcijański to nie deus ex machi
na z greckiego dramatu, który nagle -  
dla potrzeby sztuki -  pomaga rozwiązać 
problem. Bóg nie jest tylko postulatem 
poszukiwacza argumentów dla wyjaś
nienia świata, Jego istnienie nie jest też 
prostą konsekwencją braku innych ar
gumentów. Jest to Bóg Objawienia, 
a nie hipoteza wieńcząca ciekawość 
człowieka. To zaś, że świat nie jest poj- 
mowalny sam w sobie, za pomocą narzę
dzi proponowanych przez współczesną 
naukę, nie znaczy jeszcze, że istnieje 
Bóg, który dobrze uzasadnia to, co ist
nieje. Argumentacja Swinburne’a prze
konuje, a raczej umacnia w przekonaniu 
teistę, nie zaś ateistę.

Inny problem dotyczy terminu „wy
nikanie”, często stosowanego przez 
Swinburne’a. Wydaje się, że nadużywa 
on tej kategorii w swoich rozważaniach, 
ponieważ mówi o wynikaniu tam, gdzie 
ono nie istnieje albo gdzie trzeba wyka
zać dużo dobrej woli, aby je dostrzec. 
Być może autor stosuje rozumowanie 
entymematyczne, ale czytelnik nie jest 
w stanie samodzielnie go zrekonstruo
wać. W książce czytamy na przykład:
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„Bóg musi być doskonale dobry. To, że 
jest doskonale dobry, wynika stąd, że 
jest doskonale wolny i wszechwiedzący” 
(s. 18). Dalej zaś autor pisze: „Z tego, że 
Bóg zawsze jest wszechmocny, wszech
wiedzący i doskonale wolny, wynika 
więc, że zawsze jest bezcielesny, wszech
obecny” (s. 23). Wnioski te można 
usprawiedliwić, pod warunkiem jednak, 
że wskażemy na rodzaj wynikania i po
każemy związki, które zachodzą między 
wymienionymi atrybutami, na przykład 
między byciem dobrym a byciem wol
nym i wszechmocnym.

Chciałoby się również wiedzieć, czy 
prawa logiki, które zdaniem Swinbur- 
ne’a ograniczają Boga w Jego działaniu, 
są przez Niego stworzone czy też są od 
Niego niezależne. W książce niedopra
cowana jest ponadto koncepcja wiecz
ności Boga. Wydaje się, że autor zbyt 
łatwo i bez podania przekonujących ar
gumentów odrzuca tradycyjne rozumie
nie wieczności jako pozaczasowości, 
które może mieć swoje eksplanacyjne 
zalety, jak chociażby to, że pozwala 
ono ukazać, iż Bóg nie ulega zmianom 
będącym nieodłączną cechą czasowości. 
Inaczej Bóg nie byłby absolutny i nie
zmienny w klasycznym rozumieniu ab- 
solutności.

Dyskusyjne jest również to, czy św. 
Tomasz rzeczywiście rozumie Boga jako 
istniejącego poza czasem (jak utrzymuje 
Swinburne), czy raczej przypisuje Bogu 
specjalną, ekskluzywną kategorię czaso
wości aeternitas, która oznacza zarazem 
wieczność, nieśmiertelność, niezmien
ność, wiekuistość, trwanie bez początku
i bez końca, brak zmian powodowanych 
czasem pojętym jako tempus, specyficz
nym dla człowieka i świata przyrodzo
nego. Lepiej chyba mówić, że według 
św. Tomasza, Bóg istnieje w specyficznej

rzeczywistości czasu niż w pozaczaso
wości.

Chociaż Swinburne tłumaczy, że 
Bóg nie zna ludzkich działań w przysz
łości, bo są one wynikiem wolnej woli, 
to jednak nie wiadomo, czy Bóg obej
muje swoją wiecznością również przysz
łość, czy też jest ona zupełnie poza Jego 
kontrolą. W poglądach Swinburne’a wi
doczna jest pewna niekonsekwencja. 
Skoro Bóg trwa wiecznie (w każdej 
chwili), to powinien znać wszystkie wy
darzenia również z przyszłości; Swinbur
ne wykazuje zaś, że Bóg ich nie zna, 
gdyż człowiek jest wolny w swoim dzia
łaniu i wyborze. Można zatem powie
dzieć, że Bóg nie trwa w każdym odcin
ku czasowym, chyba że przyszłość trak
towana jest jako coś jeszcze nieistnieją
cego, a zatem nierealnego. Wyjaśnienia 
takiego jednak autor nie czyni. W związ
ku z tym można również postawić pyta
nie o to, czy bezcielesność, która gwa
rantuje Bogu wszechobecność, dotyczy 
obecności w przeszłości i w przyszłości, 
czy tylko w obecnej teraźniejszości. 
Swinburne nie rozważa więc problemu, 
czy przyszłość istnieje i czy Bóg ogarnia 
przyszłość.

Dużym brakiem omawianej książki, 
jak również wielu innych prac dotyczą
cych filozofii Boga, jest to, że autor nie 
nawiązuje do osiągnięć filozofii religii 
dokonanych w jej nurcie fenomenolo
gicznym, na przykład do analiz przepro
wadzonych przez fenomenologów zaj
mujących się problemem zła, takich jak 
Paul Ricouer czy też do prac tych feno
menologów religii, którzy swoje bada
nia prowadzili w oparciu o dane empi
ryczne, jak Gerardus van der Leeuw czy 
Mircea Eliade, opisujący zachowanie się 
społeczności religijnych wobec proble
mu zła naturalnego.
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Zło jest jedną z tajemnic życia, roz
ważanych w teologii i w filozofii, jedną 
z tajemnic, które -  jeśli w ogóle -  to 
nieprędko zostaną rozwiązane. Można 
je ewentualnie tłumaczyć na płaszczyź
nie religijnej, na płaszczyźnie wiary, ży
wiąc przekonanie, że Bóg, skoro jest 
wszechmocny, to wie, co robi, i że jeśli 
odważył się stworzyć świat, to był prze
konany, że zdoła go ocalić.

Usprawiedliwiając pewne braki 
książki Swinbume’a, można powiedzieć, 
że jest ona adresowana do szerokiego 
grona odbiorców, a przedstawione 
w niej tezy są często jedynie zagajeniem 
tematu, co może być zachętą do dal
szych badań, na przykład w oparciu o in
ne, bardziej szczegółowe prace tego au
tora. Ze wzglądu na zamierzoną zwięz
łość książki nie był on w stanie dokład
nie opracować omawianych zagadnień
i dokonywał uproszczeń i skrótów myś
lowych, czego zresztą był świadomy.

Główną zaletą omawianej publika
cji jest jednak to, że stanowi ona prze
ciwwagę dla prac, których autorzy negu
ją istnienie Boga, często przy użyciu 
osiągnięć współczesnej nauki. Swinbur
ne pokazuje natomiast, że posługując się 
językiem i odkryciami współczesnej na

uki, można podać racjonalne argumen
ty, które wskazują na istnienie Boga. 
Podobnie jak nie udało się to wcześniej 
św. Augustynowi, św. Tomaszowi czy 
Janowi Dunsowi Szkotowi, nie wydaje 
się, aby Richard Swinburne przekonał 
autorów wyznających poglądy ateistycz- 
no-agnostyczne o słuszności tez teistycz- 
nych i aby uzdrowił on obecną sytuację, 
co zapowiadał jako cel swojej książki. 
Jest ona jedynie jeszcze jednym etapem 
w polemice z ateizmem i kolejną próbą 
usprawiedliwienia tezy teistycznej. 
Ważność tej pracy -  jak się wydaje -  
polega na tym, iż wykazuje ona, że ża
den ateistyczny argument nie jest przy
tłaczający i ostateczny, i że w odpowiedzi 
na nie zawsze można znaleźć kontrargu
menty teistyczne. To właśnie pokazuje 
Swinburne.

Dodać można również, że książka 
Swinburne*a, z racji swojej prostoty
i niewielkiej objętości, może być do
brym wprowadzeniem w problematykę 
filozofii religii uprawianej w tradycji fi
lozofii analitycznej. Autor posługuje się 
bowiem typowym dla analityków sposo
bem rozwiązywania problemów i stawia
nia tez, a także eksperymentami myślo
wymi, co jest specyficzne dla tej tradycji.
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PROPOZYCJE „ETHOSU”

Społeczeństwo informatyczne: szansa czy zagrożenie, red. B. Chyrowicz SSpS, To
warzystwo Naukowe KUL, seria: „Etyka i Technika”, Lublin 2003, ss. 204.

Kolejna książka w serii „Etyka i Technika” jest zapisem konferencji nauko
wej zorganizowanej przez Katedrę Etyki Szczegółowej Katolickiego Uni
wersytetu Lubelskiego, a dotyczącej moralnych kontrowersji, które rodzą 
się wokół gwałtownego rozwoju technik informatycznych, z jakim mamy do 
czynienia w obecnych czasach. Autorzy zawartych w pracy referatów skon
centrowali się na analizie przemian społecznych pojawiających się wskutek 
rewolucji mikroelektronicznej, powstania ogólnoświatowej sieci komputero
wej i wyłonienia się społeczeństwa sieciowych powiązań, którego główną 
cechą jest powszechny dostęp do informacji. W książce wypowiadają się 
zarówno filozofowie, jak i socjologowie, którzy zwracają uwagę na to, iż 
przemiany zachodzące dzisiaj w świecie i generowane przez nie problemy, 
określane jako należące do dziedziny socjologii, psychologii czy antropologii 
społecznej, mają ostatecznie wymiar moralny, a zatem odpowiedzi na nie nie 
mogą dostarczyć nauki społeczne -  poszukiwać ich trzeba w dziedzinie filo
zofii moralnej i antropologii filozoficznej.
W książce wskazano również na szereg zagadnień szczegółowych związa
nych z rozwojem informatyzacji, które domagają się szerszego opracowa
nia. Są wśród nich kwestie takie, jak: sens i konotacje pojęcia „informa
cja”, społeczny wymiar informacji, istota socjologii komunikacji i doświad
czenia społecznego, powszechność dostępu do wszelkiej informacji (por. 
artykuł M. Hetmańskiego), przemiany kulturowe w tak zwanym społe
czeństwie postnowoczesnym czy też społeczeństwie sieci (przede wszyst
kim fragmentacja społeczna wynikająca z nierównego dostępu do informa
cji), różnice między społeczeństwem industrialnym a postindustrialnym, 
asymetria w komunikacji (łatwiej uzyskać informację, niż ją zrozumieć), 
wyłanianie się nowego porządku społecznego (pojawienie się tak zwanej 
klasy twórczej), zmiana charakteru powiązań społecznych i fragmentacja



Omówienia i recenzje 537

kontaktów komunikacyjnych (por. artykuł J. Mikułowskiego Pomorskie-
go).
Autorzy podkreślają również szereg zdecydowanie pozytywnych aspektów 
społeczeństwa, w którym powszechny jest dostęp do Internetu, twierdząc, iż 
przynosi ono niepowtarzalną szansę na rozwój człowieka i ludzkości, przy 
założeniu, że zostaną w nim spełnione warunki wolności i odpowiedzialności 
(por. artykuł Z. Zalewskiego). Wskazują oni jednocześnie, iż Polska do
świadcza na światowej arenie „syndromu spóźnionego przybysza”, który 
staje wobec konieczności nadrobienia braków, ale dysponuje również atu
tami (por. artykuł B. Jałowieckiego i M. S. Szczepańskiego). Podjęto też 
problem różnicy między społeczeństwem wiedzy a społeczeństwem informa
tycznym, będącym jego dewiacją (por. artykuł J. Gośkowskiego i K. M. 
Machowskiej), a także dokonano szerokiego omówienia mass mediów i łą
czących się z nimi zagadnień (jak np. ethos mass mediów, dziennikarstwo 
jako służba, kłamstwo kultury) w perspektywie prawdomówności i kłamstwa 
(por. artykuł W. Chudego).
Zagadnienia i problemy podniesione w omawianej książce są dobrym punk
tem wyjścia do szerokiej dyskusji wokół moralnych i społecznych przemian 
towarzyszących coraz powszechniejszej obecności Internetu w życiu dzisiej
szego społeczeństwa.

D. Ch.

Ludmiła Maijańska, A w sercu pełnia. Wybór wierszy, wybór J. Krzemiński, wstęp 
M. Baranowska, Świat Książki, Warszawa 2003, ss. 271.

W przededniu osiemdziesięciolecia urodzin Ludmiły Maijańskiej ukazał się 
wybór jej wierszy, opatrzony szkicem biograficznym i wykazem najważniej
szych publikacji. Jerzy Krzemiński, dokonując niełatwej selekcji dorobku 
poetki, wydaje się mieć na celu przede wszystkim ukazanie spójności po
etyckiej wizji rzeczywistości, „świadomego wyboru harmonii świata”, jak 
określa pisarską postawę autorki Małgorzata Baranowska.
Dość obszerny zbiór wierszy pozwala odczytać twórczość poetycką Maijań
skiej jako swoistą peregrynację drogami życia. Pielgrzymowanie to ma wy
raźnie zarysowany wymiar wertykalny (historyczny) i horyzontalny (prze- 
strzenny). Doświadczenia wojny, rodzinne genealogie, zdarzenia prywatne, 
a nawet pozostające w ich tle wydarzenia polityczne obecne w pamięci bądź 
powracające w snach, stanowią tworzywo wewnętrznego bogactwa podmio
tu tych wierszy. Podobnie opisy przyrody, stanowiące motyw wielu zawar
tych w tomie utworów, są niejako uchwyceniem krajobrazów mijanych po 
drodze, towarzyszących dojrzewaniu poetyckiemu i człowieczemu zarazem. 
Wrażenie wędrówki potęgują bogato reprezentowane w wyborze wiersze 
z podróży do wielu krajów, miast, miejsc spotkań z drugim człowiekiem
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i z sobą samym. Przestrzenny wymiar poetyckiego przekazu ustępuje wy
miarowi etycznemu, utwory te składają się na „podróż etyczną”, by posłużyć 
się określeniem P. Matywieckiego z posłowia do innego wyboru wierszy 
poetki.
Ale owa podróż etyczna to przede wszystkim rozumne i cierpliwe kroczenie 
szlakiem ludzkiej doli, świadomie podejmowany trud własnej egzystencji. To 
zmierzanie ku osobowej pełni przez mężne przezwyciężanie cierpienia, ale 
także przez doświadczanie (i świadczenie) radości, która jest naturalną od
powiedzią na rozpoznawane dobro i piękno. To spełnianie się w miłości, 
w różnych jej odmianach, na wszystkich etapach życia. Miłość, choroba, 
śmierć, także w ich aspekcie cielesnym, stanowią ważne motywy tej poezji. 
Ciało objawia się tu w jego pięknie, młodości, ruchu, ale również w bólu -  
unieruchomione przez chorobę, zmienione w procesie starzenia. W poetyc
kiej refleksji na temat cielesności również wyraża się stopniowe dojrzewanie: 
od rozumienia ciała jako czynnika zamykającego, ograniczającego osobę po 
świadome dążenie do uzgodnienia sfery cielesnej i duchowej, do osobowej 
harmonii.
W wymiarze aksjologicznym twórczość Ludmiły Marjariskiej jest głęboko 
chrześcijańska. Tom A w sercu pełnia zawiera nieliczne wiersze, które można 
by opatrzyć mianem liryki religijnej; poetycka peregrynacja to przecież także 
pielgrzymowanie w sensie religijnym - przez pytania i wątpliwości ku coraz 
większemu otwarciu na transcendencję, ku zawierzeniu Bogu. Dzięki zwią
zaniu poezji z codziennością, odkrywanej prawdy człowieczego losu z osobis
tym doświadczeniem mierzonym miarą wrażliwego sumienia, z wierszy tych 
można uczyć się życia. Jest to liryka prawdziwie godna osoby.

M. Ch.

Mieczysław Jastrun, Dziennik 1955-1981, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, 
ss. 893.

Dziennik jest gatunkiem szczególnie podatnym na kreację w nim własnej 
osoby przez autora. Książka, która niedawno się ukazała, nie jest wolna od 
tej przypadłości. Mieczysław Jastrun (1903-1983), jeden z najwybitniejszych 
poetów, pisarzy i tłumaczy XX wieku (warto wymienić tomy poezji, między 
innymi Strumień i milczenie (1937), Gorący popiół (1956), zbiory esejów, 
w tym Mit śródziemnomorski (1962), wielokrotnie wznawiana opowieść bio
graficzna Mickiewicz (1949) oraz tłumaczenia, między innymi Rilkego i Hol- 
derlina), formuje na przestrzeni dwudziestu sześciu lat i blisko dziewięciuset 
stron druku obraz swojej osobowości pisarskiej, światopoglądowej i psycho
logicznej o szczególnej sile wyrazu i atrakcyjności.
O randze tej od dawna wyczekiwanej książki decyduje jednak coś innego niż 
kreatywna trwałość sylwetki. Dziennik... Jastruna utrwala i przekazuje bo-
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wiem ponad ćwierć wieku kultury polskiej w warunkach realnego socjaliz
mu. Dodajmy: kultury wysokiej, żyjącej wartościami klasycznymi i chrześci
jańskimi, szczególnie wrażliwej na presję i restrykcje polityczne, towarzyszą
ce twórcom w tamtych czasach (choć Dziennik... dotyczy okresu, w którym 
brutalność środków władz komunistycznych powoli słabła).
Oprócz opisu codzienności twórcy, na którą składają się nie tylko przypływy
i odpływy natchnienia, lecz także trudy i proza wydawniczo-cenzorskiej biu
rokracji tamtych czasów, problemy bytowe i zdrowotne (poeta był na nie 
szczególnie wrażliwy), otrzymujemy w książce niepowtarzalny i w istocie 
mało zrozumiały już dzisiaj kłąb sprzeczności, jaki otaczał egzystencję pisa
rza. Nie można zaprzeczyć, że Jastrun należał do obywateli uprzywilejowa
nych w tamtych czasach (w książce znajdują się między innymi fascynujące 
zapiski z podróży do Włoch w roku 1956 oraz z pobytu w Paryżu w 1957). 
Zapiski poety, prowadzone często, niekiedy codziennie, zadają jednak kłam 
opinii o literatach - „pieszczochach reżimu”. Odczytuje się w nich dramat 
samoświadomości twórcy żyjącego w antyludzkim ustroju („Nienawidzę ich 
obłudy. Fikcja, kłamstwo, taktyka i terror - do tego tylko są zdolni”, s. 249), 
niebędącego jednak w stanie zdecydować się na „zakopanie talentu”. Jest to 
samoświadomość bolesna, zdolna do drastycznych wyznań.
Zawartość tego obszernego tomu można czytać w wielu aspektach, począw
szy od egzystencjalno-religijnego, poprzez wymiar ethosu twórczości aż po 
stosunek autora do pochodzenia i środowiska żydowskiego. Szczególnym 
aspektem tej lektury są sylwetki twórców, kreślone przez Jastruna z zaska
kującą niekiedy szczerością i ironią. Czytelnik nieraz zdziwi się, czytając 
opinie o autorytetach dziś spetryfikowanych już przez płytką pamięć spo
łeczną, na przykład o J. Iwaszkiewiczu, A. Rudnickim, A. Słonimskim, 
Cz. Miłoszu czy J. Przybosiu. O A. Sandauerze czytamy: „Piekielna ambicja. 
Zmiażdży wszystko po drodze, byle dopiąć swego” (s. 233); o J. Putramencie
-  „pisarz żywiołowego kłamstwa i elementarnej pustki. Nihilizm” (s. 310). 
Na szczęście jednak są i inne „miniatury”, choćby Marii Dąbrowskiej: „Jak 
zawsze, wzruszająca tą swoją wielką prostotą” (s. 85), „należy ona na pewno 
do najpiękniejszych personifikacji polskości” (s. 83) oraz szlachetne słowa
0 Annie Pogonowskiej, o ks. J. Twardowskim, o J. Zawieyskim, o P. Hertzu
1 o innych twórcach. Autora Dziennika... stać na bezstronność. Nie jest za
piekły w swoich antagonizmach ani bezkrytyczny w zachwytach.
Zaznaczyć należy staranność, z jaką ten ogromny tom wydano: pełne dba
łości o język polski i wierność autorowi opracowanie tekstu (M. Rydlowa), 
niezwykle precyzyjne przypisy (M. Urbanowski), indeks osób (T. Kunz). 
Krótki wstęp napisał jeden z najbardziej osobistych bohaterów książki, naj
częściej nazywany Tomaszkiem - Tomasz Jastrun, syn poety.

W. Ch
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Piotr ŚLĘCZKA SDS

ABY KROCZYĆ W ŚWIETLE PRAWDY 
Sprawozdanie z międzynarodowego kongresu zorganizowanego 

w dziesiątą rocznicę ogłoszenia przez Jana Pawła II 
encykliki Veritatis splendor 

Rzym, Papieski Uniwersytet Laterański, 20-22 XI 2003

Ogłoszona przez papieża Jana Paw
ła II w sierpniu 1993 roku encyklika 
Veritatis splendor rozpoczyna się rozbu
dowaną metaforą, w której prawda od
krywana przez ludzki rozum staje się 
światłem, rozum ludzki -  okiem, a wol
ność -  człowiekiem przyciąganym przez 
blask piękna. Do tej właśnie metafory 
nawiązali teologowie i filozofowie 
chrześcijańscy związani z powołanym 
przez Jana Pawła II Instytutem Studiów 
nad Małżeństwem i Rodziną Papieskie
go Uniwersytetu Laterańskiego, gdy 
formułowali temat międzynarodowego 
kongresu zorganizowanego w dziesiątą 
rocznicę ogłoszenia encykliki Veritatis 
splendor: „«Walking in the Light». Per- 
spectives for Morał Theology Ten Years 
after Veritatis Splendor| | [«Krocząc 
w świetle». Perspektywy teologii moral
nej dziesięć lat po ogłoszeniu encykliki 
Yeritatis splendorj l  Temat ten znalazł 
swój interesujący wyraz w obrazie, który 
towarzyszył wszystkim kongresowym 
wystąpieniom i stał się ich symbolem

1 Oficjalnymi językami kongresu były 
włoski i angielski. Tytuł kongresu w języku 
włoskim brzmiał: „«Camminare nella luce». 
Prospettive della teologia morale a 10 anni 
da Yeritatis splendor”.

rozpoznawczym w Uniwersytecie Late
rańskim. Obraz, umieszczony na ścianie 
głównej auli kongresowej, przedstawiał 
trzy wędrujące osoby: Jezusa i dwóch 
uczniów, idących nieco z tyłu za swoim 
Mistrzem. Znając z Ewangelii według 
św. Łukasza (24, 13-32) historię o ucz
niach, którzy nie rozpoznali zmar
twychwstałego Jezusa w trakcie drogi 
do Emaus, lecz uczynili to dopiero wów
czas, gdy podczas wieczerzy łamał On 
dla nich chleb, łatwo było odczytać za
mysł organizatorów kongresu.

Jezus -  „światłość prawdziwa” (J 1, 
9) -  przynagla wszystkich ludzi do po
znania prawdy zarówno o swoim Ojcu, 
jak i o drodze, która do spotkania z Oj
cem prowadzi. Odpowiedzią na obja
wienie się Boga w osobie Jezusa Chrys
tusa jest akt wiary, w którym człowiek 
swoją decyzją potwierdza „prawdo
mówność Boga” i uznaje Jezusa za Bo
żego Syna. Czy jednak konieczną kon
sekwencją aktu wiary jest przyjmowanie 
przez człowieka wierzącego określo
nych postaw w życiu moralnym? O ile 
kwestia ta, wyrażająca się w pytaniu
o charakter związku wiary chrześcijań
skiej z moralnością, stanowiła główny 
wątek kongresowych referatów o nachy
leniu teologicznym, to dla refleksji filo
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zoficznej najistotniejszym elementem 
okazało się precyzowanie rozumienia 
wolności człowieka w kontekście nastę
pujących relacji: wolność a sumienie, 
wolność a prawda oraz wolność a prawo 
moralne.

Na całość trzydniowych obrad kon
gresu złożyło się sześć sesji, podczas któ
rych wygłoszono dwadzieścia dwa wy
kłady. Zaproszeni prelegenci, wśród 
których znalazły się osoby duchowne: 
kardynałowie, arcybiskupi, biskupi i ka
płani, jak również, choć mniej liczni, fi
lozofowie i teologowie świeccy, przyje
chali na kongres z Europy i z Ameryki 
Północnej, a reprezentowali następują
ce kraje: Włochy (z tego kraju pochodzi
ła najliczniejsza grupa zaproszonych 
gości), Hiszpanię, Francję, Niemcy, Ho
landię, Szwajcarię, USA, Kanadę i Pol
skę.

Wystąpienie inaugurujące kongres 
wygłosił Jego Magnificencja Rektor Pa
pieskiego Uniwersytetu Laterańskiego 
bp Rino Fisichella. Przywitał on wszyst
kich obecnych i zauważył, iż nauczanie
zawarte w encyklice Veritatis splendor 
skłoniło teologów i filozofów do prze
prowadzenia pogłębionej refleksji na 
wielu płaszczyznach, między innymi 
w dziedzinie antropologii, etyki, teologii 
moralnej i eklezjologii. Zamiarem orga
nizatorów kongresu było dostrzeżenie 
i uwzględnienie w programie wszystkich 
istotnych implikacji papieskiego doku
mentu z roku 1993.

Podczas pierwszej sesji kongresu 
uwaga uczestników skierowana została 
na zagadnienia moralne i antropologicz
ne. Patriarcha Wenecji, a zarazem były 
rektor Uniwersytetu Laterańskiego, 
kard. Angelo Scola, poprowadził wy
kład zatytułowany „The Theological 
Perspective of Yeritatis Splendor” [Teo

logiczna perspektywa encykliki Veritatis 
splendor]. Jako teolog, a zarazem pas
terz Ludu Bożego, kardynał Scola pod
kreślał, że dla pełnego zrozumienia czło
wieka konieczne jest uznanie wyróżnio
nej pozycji osoby Jezusa Chrystusa i na
uczania, które pozostawił On Kościoło
wi i światu. Jezus wzywa bowiem każde
go człowieka do pójścia drogą Ewange
lii, jedyną drogą prowadzącą do 
prawdziwej wolności. Człowiek współ
czesny nierzadko stawia pytanie o to, 
co znaczy być w pełni wolnym. W per
spektywie tego pytania można zinter
pretować spotkanie ewangelicznego 
młodzieńca z Jezusem (por. Mt 19,16- 
-22), przywołane przez Ojca Świętego 
na kartach encykliki Veritatis splendor 
(por. nr 6-20). Prelegent zauważył, iż
o wolności ludzkiej nie sposób mówić 
w oderwaniu od konkretnych czynów 
człowieka. Wolność, choć współcześnie 
rozumiana bywa niemal jako abstrak
cyjny bożek, zawsze pozostaje związana 
ze sferą konkretnego działania człowie
ka. Dlatego właśnie pytanie młodzieńca
o to, co ma czynić, daje się odczytać jako 
równoważne pytaniu: jak -  podejmując 
działanie -  mogę pozostać prawdziwie 
wolny. Analizując relację wolności ludz
kiej do prawa moralnego, prelegent py
tał o to, czy człowiek zdolny jest do po
znania woli Bożej i Bożych praw. Jako 
capax Dei, czyli istota z natury otwarta 
na swego Stwórcę, człowiek zasadniczo 
jest w stanie odkrywać prawo Boże za
pisane w stworzeniu. Dopiero jednak 
wydarzenie Wcielenia i objawienie się 
Boga w osobie Jezusa Chrystusa pozwo
liło człowiekowi odnaleźć pełną odpo
wiedź na pytanie o drogę prowadzącą 
do pełni życia. W osobie Jezusa od
wieczne prawo traci charakter legalis- 
tycznego wymogu narzucanego człowie
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kowi przez Stwórcę, a staje się prawem 
wiary w dobroć Ojca wszystkich rzeczy. 
Posłuszeństwo Ojcu, tak wyraźnie obec
ne w życiu ziemskim Jezusa, pozwala 
człowiekowi dostrzec ważną prawdę
0 jego własnej wolności, która chcąc 
być wolnością prawdziwą, musi zaufać 
czemuś poza sobą, prawdzie transcen
dentnej wobec niego. Wyzwolenie się 
wolności w życiu Boga-człowieka nie 
polegało na odrzuceniu prawa Bożego, 
lecz dokonało się wewnątrz tego prawa 
za sprawą posłuszeństwa Jezusa wobec 
Ojca. Do podobnego wyzwolenia wol
ności, czyli do posłuszeństwa Ojcu, Je
zus zaprasza każdego ze swoich ucz
niów.

W końcowej części swojego referatu 
kardynał Scola odniósł się również do 
tak zwanej koncepcji kreatywnego su
mienia, która w encyklice Veritatis 
splendor poddana została szczegółowej 
krytycznej analizie (por. nr 54-64). 
Stwierdził on, iż propozycje teologów, 
którzy odrzucają istnienie treściowo 
zdeterminowanych i ważnych zawsze
1 we wszystkich okolicznościach norm 
moralnych oraz uznają konsekwencje 
działania za zasadniczy wyznacznik 
kwalifikacji moralnej czynu, prowadzić 
muszą do przekreślenia ewangelicznej 
prawdy o wolności człowieka. Rachu
nek przewidywanych konsekwencji 
działania, dokonywany w sumieniu, któ
re nie uwzględnia prawa naturalnego, 
czyli prawdy duchowo-cielesnego spo
sobu istnienia człowieka, nie daje pod
staw do obrony tych dóbr, które 
w Ewangelii uznane zostały za niepod
ważalne. Kardynał Scola zakończył wy
stąpienie wskazaniem na Jezusa ukrzy
żowanego, który w swoim ludzkim ciele 
stał się żywym prawem, pojednał w sobie 
prawo Boże i wolność ludzką i pozostał

wierny Bożej woli. Dzięki tej postawie 
wierności mógł On doświadczyć wyzwa
lającej mocy Boga w tajemnicy zmar
twychwstania.

Podczas interesującej dyskusji, któ
ra wywiązała się po wykładzie kardyna
ła Scoli, padło pytanie o to, czy kluczem 
do zrozumienia całej encykliki Yeritatis 
splendor nie powinno się stać świadec
two męczenników i każde ludzkie świa
dectwo składane prawdzie. Odpowiada
jąc, prelegent przyznał, iż świadectwo 
męczenników jest szczególnym do
świadczeniem, dzięki któremu człowiek, 
na drodze niezależnej od Objawienia 
chrześcijańskiego, może odkryć swoją 
ontologiczną godność. Objawienie 
chrześcijańskie jedynie potwierdza dane 
racjonalnego doświadczenia, w którym 
człowiek jawi się jako istota zdolna do 
oddania życia w imię wierności rozpo
znanej przez siebie prawdzie.

Kolejnym prelegentem był prof. 
Stanisław Grygiel, kierownik Katedry 
Filozofii Karola Wojtyły w rzymskim In
stytucie Studiów nad Małżeństwem i Ro
dziną. W wykładzie „Truth is Resplen- 
dent in the Transparency of Being” 
[Prawda olśniewa poprzez transparent- 
ność bytu] przywołał on tezy metafizyki 
tomistycznej i egzystencjalną koncepcję 
bytu. Prawda oraz pozostałe transcen- 
dentalia ukazane zostały jako odblaski 
bytu, który w ostatecznym tłumaczeniu 
swoje istnienie zawdzięcza Stwórcy 
świata. Przyjęcie postawy kontempla- 
tywnej wobec bytu pozwala dostrzec, iż
o jego istnieniu nie sposób mówić tak, 
jak orzeka się o jego cechach treścio
wych. Dostrzeżenie swoistości aktu ist
nienia bytu, wyrażone sądem egzysten
cjalnym, otwiera drogę do uprawiania 
filozofii realistycznej, w której przejrzys
tość (transparentność) bytu umożliwia
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poznającemu podmiotowi dotarcie do 
prawdy, dobra i piękna. Profesor Gry
giel podkreślił, iż kontemplacja trans- 
cendentaliów olśniewa człowieka i może 
go udoskonalać, pod warunkiem wszak
że, iż w swoim działaniu pozostaje on 
wierny prawdzie bytu.

Dzięki licznym pytaniom uczestni
ków sympozjum prelegent mógł w kilku 
ciekawych punktach doprecyzować wy
głoszone wcześniej tezy. Jeden z jego in
terlokutorów, ks. J. J. Pćrez-Soba, 
twierdził, iż w doświadczeniu istnienia 
bytu, z którego wywodzi się cała reflek
sja metafizyczna, wyodrębnić można do
świadczenie metafizyczne (ujmujące ist
nienie bytu), doświadczenie moralne 
(ujmujące dobro) oraz doświadczenie 
estetyczne (ujmujące piękno), i pytał
o miejsce ludzkiej wolności w tych 
trzech rodzajach doświadczenia. Odpo
wiadając, profesor Grygiel przywołał te
zy filozoficzne J.-P. Sartre’a, który fakt 
wolności człowieka uczynił punktem 
wyjścia i centralnym problemem filozo
ficznym. Przyjął on jednak błędne rozu
mienie wolności, uznając, iż polega ona 
na nieograniczonej możliwości dokony
wania wyborów przez człowieka. Ogra
niczenia w realizacji tak rozumianej 
wolności wiążą się z istnieniem na ziemi 
wielu wolnych podmiotów, które w sy
tuacji „piekła egzystencjalnego” zagra
żają sobie nawzajem. Teza o istnieniu 
Boga, który w akcie stwórczym wyraził 
swoją wolę i nadał człowiekowi określo
ne prawa istnienia, łącznie z prawem 
moralnym, zdaniem Sartre’a odbiera 
człowiekowi jego wolność. Stąd też wie
lokrotnie zaprzeczał on możliwości 
uprawiania filozofii, w której Bóg byłby 
koniecznym źródłem wszelkiego istnie
nia. Jak jednak zauważył profesor Gry
giel, odwołując się do analiz filozofii

Sartre’a dokonanych przez J. Mereckie- 
go SDS, odrzucenie przez tego filozofa 
możliwości metafizyki nie było konsek
wentne, gdyż w swoich pracach nie zre
zygnował on z używania pojęć wypraco
wanych przez refleksję metafizyczną, ta
kich jak: dobro, istnieć, wola czy wol
ność. Metafizyka -  konkludował prele
gent -  jest nie do uniknięcia w filozofii, 
gdyż nie jest ona sztucznym schematem 
myślenia, lecz refleksją, której źródło 
znajduje się w kontakcie człowieka 
z tym, co istnieje.

Ważna kwestia pojawiła się również 
w pytaniu o rozumienie dobra moralne
go jako otwarcia się człowieka na trans
cendencję. Otwarcie takie (np. związane 
z odczytaniem przez człowieka stałych 
norm prawa naturalnego) musi być ro
zumiane jako predykat, cecha dobroci 
przypisywana człowiekowi, a nie trans- 
cendentale bonum w bycie, który nazy
wamy człowiekiem. Autor pytania 
chciał dowiedzieć się, jakie znaczenie 
dla otwarcia się człowieka na transcen
dentne prawo ma fakt, iż żyje on we 
wspólnocie z innymi ludźmi. Profesor 
Grygiel przyznał, że uczestnictwo we 
wspólnocie osób ma istotne znaczenie 
dla rozpoznawania przez człowieka do
bra i zła moralnego. Na potwierdzenie 
tej tezy przywołał on obserwację F. Do
stojewskiego, który w powieści Zbrod
nia i kara pokazał, iż ból obecny w spoj
rzeniu skrzywdzonej osoby może się 
stać dla sprawcy zła przełomowym do
świadczeniem własnej (nie)moralności 
oraz wezwaniem do przemiany życia 
i do zadośćuczynienia za zło wyrządzo
ne innym.

Ostatni wykład pierwszej sesji kon
gresu, zatytułowany „From «Veritatis 
Splendor* to the Renewal of Morał 
Theology” [Od Yeritatis splendor do od
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nowy teologii moralnej], poprowadził 
ks. prof. Alberto Bonandi z Mediolanu. 
Stwierdził on, że w encyklice Veritatis 
splendor odnowa teologii moralnej ro
zumiana jest jako powrót do analiz prze
prowadzonych przez św. Tomasza z Ak
winu, z uwzględnieniem „perspektywy 
działającej osoby” (por. nr 78). Przy
pomniał też, iż „udoskonalanie” teologii 
moralnej o teorię tak zwanej opcji fun
damentalnej, proponowane przez pew
ną grupę teologów, w encyklice Jana 
Pawła II uznane zostało za zagrożenie 
dla właściwego rozumienia roli sumie
nia człowieka, a w konsekwencji także 
dla przekazywanego przez Kościół de
pozytu wiary (por. nr 65-68). Nowe ten
dencje, które pojawiły się w refleksji 
teologicznej nad moralnością, sprawiły, 
iż Kościół w swoim nauczaniu postawił 
przed teologami zadanie budowania 
właściwej metodologii teologii moral
nej, uwzględniającej związek tez w dzie
dzinie moralności z danymi teologii do
gmatycznej, czyli związek moralności 
z wiarą chrześcijańską. W encyklice Ve- 
ritatis splendor pojawiły się wyraźne 
wskazówki dla teologów zajmujących 
się refleksją nad moralnością, między 
innymi: konieczność postawienia w cen
trum teologii moralnej osoby Jezusa 
Chrystusa, przyjęcie tezy, iż w Słowie 
Bożym obecne są niezmienne oceny 
moralne pewnych działań człowieka, 
uwzględnianie w teologii moralnej 
wniosków płynących z postawy męczen
ników, dla których odkrycie prawdy -  
Jezusa Chrystusa -  stało się drogą do 
odkrycia obowiązku wierności prawdzie 
wskazywanej przez sumienie. Ksiądz 
profesor Bonandi zauważył, iż dla odno
wienia teologii moralnej duże znaczenie 
ma kwestia właściwego zdefiniowania 
prawdziwej wolności. Zagadnienie to

stanowi punkt styku teologii moralnej 
i filozofii, w sposób szczególny zaś po
dejmowane jest w filozofii prawa natu
ralnego. Uwzględnia się w niej zarówno 
ludzkie dążenie do szczęścia, jak i -  uni
kając błędu biologizmu -  znaczenie 
obiektywnej, cielesno-duchowej struk
tury człowieka dla formułowania okreś
lonych norm moralnych. W zakończeniu 
swojego wystąpienia prelegent podkreś
lił, iż dla teologicznej refleksji nad mo
ralnością duże znaczenie ma kontekst 
społeczny, w którym osadzone jest życie 
każdego człowieka. Status osoby w spo
łeczności ludzkiej można, zdaniem księ
dza Bonandiego, wyrazić za pomocą 
sformułowań H. Arendt, dla której być 
osobą w społeczeństwie to być „mile wi
dzianym”, być dla innych „obietnicą”.

Centralnym zagadnieniem drugiej 
sesji kongresu była relacja, w której po
zostają nadprzyrodzoność (łaska) i życie 
moralne człowieka. Referaty o nachyle
niu teologicznym przedstawili trzej za
proszeni profesorowie. Kard. Francis 
George z Chicago w wykładzie „The 
Culture of Faith and the Formation of 
Disciples” [Kultura wiary a formacja 
uczniów] podkreślał, iż stałym zadaniem 
Kościoła jest badanie kultury w świetle 
wiary, która odsłania prawdę o człowie
ku i pozwala na sformułowanie kryte
riów, jakie winna spełniać kultura praw
dziwie wspomagająca ludzki rozwój. Ks. 
prof. Juan Josć Pćrez-Soba z Madrytu 
wygłosił referat „Morał Experience, 
a Presence of Grace” [Doświadczenie 
moralne, obecność łaski], którego punk
tem wyjścia była analiza fragmentu 
Ewangelii zawierającego opis spotkania 
Jezusa z nawróconą kobietą w domu fa
ryzeusza (por. Łk 7,36-50). Od egzege- 
zy tekstu biblijnego prelegent przeszedł 
do teologicznej refleksji nad przebacza
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jącą miłością Boga, która jest łaską, da
rem zawsze uprzedzającym proces na
wracania się człowieka i wyrażania 
przez niego żalu za popełnione zło. 
Ks. prof. Rćal Tremblay z Rzymu, w wy
kładzie zatytułowanym „The Fecundity 
of the Pierced Son” [Życiodajna śmierć 
Syna przeszytego włócznią], interpretu
jąc śmierć Jezusa na krzyżu, podkreślił, 
że wydarzenie paschalne było szczegól
nym wezwaniem, z którym Bóg -  Ojciec 
Jezusa i Ojciec całej ludzkości -  zwrócił 
się do każdego człowieka, objawił mu 
swoją gotowość do przebaczenia grze
chów, a zarazem podkreślił niezwykłą 
godność każdej istoty ludzkiej odkupio
nej za cenę śmierci Syna Bożego.

Trzecia z kongresowych sesji nosiła 
tytuł „The Dynamism of Practical Rea- 
son” [Dynamizm rozumu praktyczne
go]. Już wprowadzenie bp. Willema Ja- 
cobusa Eijka, ordynariusza diecezji 
Groningen w Holandii, pozwoliło 
uczestnikom kongresu dostrzec rangę 
podejmowanej problematyki. Biskup 
Eijk zwrócił bowiem uwagę na społecz- 
no-kulturowe uwarunkowania rozwoju 
doktryny moralnej Kościoła w dziewięt
nastym i w dwudziestym wieku. O ile 
w wieku dziewiętnastym głównym wy
zwaniem dla nauczania Kościoła 
w kwestiach moralnych było uprzemy
sławianie się społeczeństw i tak zwana 
kwestia robotnicza, o tyle od lat pięć
dziesiątych wieku dwudziestego wyzwa
niem tym jest zmieniające się rozumie
nie demokracji oraz postępująca infor
matyzacja społeczeństw. Zmiany te do
konują się w ramach paradygmatu kon
traktu, zgodnie z którym wszystko jest 
potencjalnym substratem wolnej decyzji 
człowieka. Wyrazem tego nastawienia 
w teologii moralnej i w etyce są teorie 
proporcjonalistyczne, w których za tak

zwane dobra przedmoralne uznaje się 
nie tylko dobra zewnętrzne wobec oso
by, ale substratem dla wolnej decyzji 
człowieka czyni się również jego własną 
cielesność. W kontekście teorii tego ro
dzaju istotne staje się pytanie o rozumie
nie działań człowieka i o ich ocenę mo
ralną, które ostatecznie jest pytaniem
0 sposób działania ludzkiego rozumu 
w jego funkcji moralnej.

Pierwszy z wykładów na temat dy
namiki rozumu praktycznego, zatytuło
wany „Truth, Virtues and Freedom” 
[Prawda, cnoty i wolność], poprowadził 
bp Pierre D’Omellas z Paryża. Zagad
nienie moralności ujął on jako relację 
obiektywnych norm, które swoje źródło 
mają w akcie stwórczym Boga i w pełni 
znane są tylko Jemu, do normy objawio
nej w Piśmie Świętym jako norma naj
wyższa, czyli do przykazania miłości, 
w którym spełnienie znajdują wszystkie 
uczynki cnót. Biskup D’Omellas przy
pomniał o istnieniu dwóch źródeł wie
dzy o moralności, którymi są rozum
1 Objawienie, oraz stwierdził, iż wśród 
prawd objawionych znajduje się zespół 
niezmiennych wskazań do podejmowa
nia przez człowieka określonych dzia
łań, a zaniechania innych. Cnoty, czyli 
sprawności w czynieniu dobra, osiągane 
przy zaangażowaniu woli człowieka, po
zostają w służbie ludzkiego pragnienia 
pełnego szczęścia. Przechodząc do prob
lematyki wolności i sumienia, prelegent 
przywołał myśl abp. Karola Wojtyły, 
który jako etyk zajmował się zagadnie
niem sumienia i podkreślał, iż nie jest 
ono ostateczną obiektywną normą ludz
kiego działania. Ponieważ sumienie ma 
charakter ostatecznej, lecz subiektywnej 
normy moralności, człowiek winien być 
otwarty na uzgadnianie swojego sądu 
sumienia z prawym rozumem (łac. recta
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ratio). Biskup D’Ornellas przywołał też 
obecne w encyklice Veritatis splendor 
określenie sumienia jako świadectwa 
prawa naturalnego, które zostało zapi
sane przez Stwórcę w sercu każdego 
człowieka (por. nr 54). Wiążąca moc są
du sumienia bierze się z faktu, iż sąd ten 
poświadcza prawdę istnienia człowieka, 
a zarazem jest głosem Stwórcy, który 
właśnie w przestrzeni sumienia wchodzi 
w dialog z człowiekiem podejmującym 
działanie. Misja Kościoła uznającego 
wartość obu źródeł wiedzy w kwestiach 
moralnych pozostaje w służbie ludzkie
go sumienia, które -  jeśli jest sumieniem 
prawym -  pozwala człowiekowi zoba
czyć prawdziwe dobro i wybrać je w spo
sób wolny.

Kolejny prelegent, ks. prof. Martin 
Rhonheimer z Papieskiego Uniwersyte
tu Santa Croce w Rzymie, miał wykład 
zatytułowany „The Perspective of the 
Acting Person and the Naturę of Pracit- 
cal Reason” [Perspektywa osoby działa
jącej a natura rozumu praktycznego]. 
Tytuł wystąpienia bezpośrednio nawią
zywał do fragmentu encykliki Veritatis 
splendorf w którym Ojciec Święty 
stwierdza, iż „aby określić przedmiot 
danego czynu, decydujący o jego jakości 
moralnej, należy przyjąć perspektywę 
osoby działającej” (nr 78). Ksiądz pro
fesor Rhonheimer w swoim wykładzie 
wyjaśniał, jak należy rozumieć istotne 
w refleksji nad moralnością pojęcie 
„przedmiotu [czynu] rozumnie wybra
nego przez świadomą wolę” (tamże). 
Przedmiot czynu -  mówił prelegent -  
nie należy do porządku świata fizyczne
go, lecz jest rozumnie wybranym przez 
człowieka celem jego działania. Ten in
tencjonalny kontekst formułowania mo
ralnego przedmiotu czynu, angażujący 
wolność człowieka, nie znosi jednak po

trzeby dookreślania przedmiotu czynu 
przez ludzki rozum. Rozum bowiem, uj
mując zasady prawa naturalnego, uzys
kuje naturalne ukierunkowanie ku do
bru, a jeśli pozostaje rozumem prawym, 
staje się właściwą miarą czynów człowie
ka. W działaniu moralnym człowiek nie 
kieruje się normami arbitralnie przez 
siebie ustanawianymi, lecz normami ro
zumu, w którym niejako odciśnięte zos
tały powszechne zasady prawa natural
nego. Ksiądz profesor Rhonheimer 
podkreślał, iż właściwe antropologicz- 
no-etyczne umiejscowienie rozumu 
praktycznego polega na łączeniu jego 
funkcji z działaniami człowieka, a nie 
z samymi tylko dobrami przedmoralny- 
m i.

Aby na przykładzie zaprezentować 
określanie moralnego przedmiotu czy
nu, prelegent przedstawił sytuację ana
lizowaną w Sumie teologicznej przez św. 
Tomasza z Akwinu. Akwinata twierdził, 
iż człowiek dopuszczający się kradzieży 
po to, aby cudzołożyć, jest zasadniczo 
bardziej cudzołożnikiem niż złodziejem 
(por. I-II, q. 18, a. 6). Samo dostrzeżenie 
czyjegoś aktu przywłaszczenia sobie 
dóbr materialnych -  mówił ksiądz 
Rhonheimer -  nie pozwala zewnętrzne
mu obserwatorowi określić przedmiotu 
moralnego czynu. Obserwator, ocenia
jąc wyłącznie czynność zewnętrzną, mo
że jedynie stwierdzić, iż czyn kradzieży 
ze względu na swój przedmiot jest dzia
łaniem niesłusznym. W płaszczyźnie 
słuszności nie nadaje się jednak działa
niom kwantyfikatora moralnego, gdyż 
czynność widziana „z zewnątrz” pozo
staje ciągle substratem dla wewnętrznej 
czynności woli działającego człowieka. 
Dopiero element formalny (łac. ratio 
formalis, finis operantis), czyli cel ro
zumnie obrany przez wolę człowieka,
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nadaje działaniu charakter czynu w peł
ni ludzkiego (czynu moralnego). Cel, 
którym w analizowanym przykładzie 
jest dopuszczenie się cudzołóstwa przez 
dokonującego kradzieży, decyduje o 
kształcie moralnego przedmiotu czynu 
i pozwala św. Tomaszowi nazwać jego 
sprawcę bardziej cudzołożnikiem niż 
złodziejem.

W zakończeniu swojego wystąpie
nia ksiądz profesor Rhonheimer zauwa
żył, iż etykom, którzy uwzględniają 
w swojej refleksji nad moralnością per
spektywę działającej osoby, stawiany 
bywa zarzut subiektywizowania dobra 
i zła moralnego. Prelegent nie zgodził 
się z tym zarzutem i podkreślił, iż skład
nika formalnego w czynie człowieka (in
tencji) nie należy rozumieć aracjonalnie. 
Rozum ludzki cechują bowiem dwa dy- 
namizmy. Dzięki pierwszemu z nich 
człowiek jest w stanie ująć obiektywny 
porządek norm wyznaczonych prawem 
naturalnym (stąd też może racjonalnie 
stwierdzić, iż na przykład kradzież jest 
czynnością obiektywnie niesłuszną). 
Dzięki drugiemu -  przy zaangażowaniu 
woli -  osoba może wyznaczyć swojemu 
działaniu cele subiektywne. Na potwier
dzenie wygłoszonych tez ksiądz profe
sor Rhonheimer odwołał się do Kate
chizmu Kościoła katolickiego, w którym 
podkreślona została obiektywność norm 
moralnych, a zarazem wskazano rolę in
tencji w moralnym wartościowaniu czy
nów człowieka (por. nr 1752n.).

Kolejnym prelegentem podczas 
kongresu był włoski filozof prof. Fran
cesco Botturi z Katolickiego Uniwersy
tetu Sacro Cuore w Mediolanie. W wy
kładzie „The Experience of the Good 
and the Dynamism of Practical Reason” 
[Doświadczenie dobra a dynamizm 
praktycznego rozumu] poddał on anali

zie podstawowe ludzkie pragnienie: 
pragnienie dobra. Do pragnienia tego, 
jako rzeczywistości obecnej w sercu każ
dego człowieka, odwołał się papież Jan 
Paweł II w pierwszym rozdziale encykli
ki Veritatis splendor, analizując rozmo
wę Jezusa z bogatym młodzieńcem. Pre
legent zauważył, że współcześnie akcen
tuje się naukowość tych ujęć w psycho
logii, w których sfera ludzkich pragnień 
interpretowana jest w kluczu determi
nistycznym, ze wskazaniem na fakt, iż 
to nieuświadomione potrzeby kształtują 
treść pragnień człowieka. Profesor Bot
turi wskazywał na potrzebę odróżniania 
ludzkich pragnień z poziomu przed-re- 
fleksyjnego od racjonalnych pragnień 
człowieka, wśród których najistotniejsze 
jest pragnienie poznania prawdy. Prele
gent uznał, że w eudajmonistycznej ety
ce Arystotelesa pragnienie szczęścia do
tyczy nie tylko zaspokojenia potrzeb na
leżących do sfery psychofizycznej czło
wieka, ale również osiągnięcia tego, co 
spełnia człowieka jako istotę racjonalną. 
W odpowiedzi na pytanie, które zadano 
po wykładzie, profesor Botturi wyjaś
niał, iż o ludzkim pragnieniu dobra moż
na mówić niezależnie od kontekstu 
stworzenia, w którym Bóg jawi się czło
wiekowi jako Dobro najwyższe i kres 
wszelkich pragnień. Doświadczenie, 
a zatem forma racjonalnego poznania 
bezpośredniego, pozwala wskazać na 
obecność w człowieku pragnień rozum
nych, takich jak pragnienie poznania 
prawdy czy pragnienie czynienia dobra. 
Mimo że w kontekście teologicznym 
podkreśla się, iż zasadniczym pragnie
niem człowieka, niejako środowiskiem 
jego życia, jest miłość Boga, to jednak 
można -  odpowiadał prelegent -  wska
zać na benewolencję (naturalne prag
nienie czynienia dobra) jako na obecną
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w rozumnej naturze człowieka podsta
wę, która zostaje udoskonalona przez 
miłość dzięki działaniu nadprzyrodzonej 
łaski.

Ze względu na rangę zaproszonych 
prelegentów czwarta sesja kongresu róż
niła się od pozostałych i składały się na 
nią dwa odrębne spotkania. W trakcie 
pierwszego z nich, zatytułowanego 
„The Virtues and Morality” [Cnoty 
a moralność], odbyły się dwa wykłady. 
Ks. prof. Eberhard Schockenhoff z Al- 
bert-Ludwigs-Universitat we Fryburgu 
Bryzgowijskim podjął temat „The Vir- 
tues and the Good” [Cnoty a dobro]. 
Prelegent wyróżnił dwa typy etyki: ety
kę deontonomiczną (zwaną również ety
ką obowiązku), w której -  tak jak w etyce 
Kanta -  normy uznawane są za dane 
a priori ludzkiej refleksji nad moralnoś
cią, oraz etykę eudajmonistyczną (zwa
ną też etyką cnoty), w której szuka się 
środków do osiągnięcia naturalnego ce
lu człowieka, jakim jest szczęście. Czysta 
etyka cnoty gubi istotny element w po
staci bezpośredniego „stykania się” 
człowieka z dobrem moralnym. Ksiądz 
profesor Schockenhoff uznał jednak, iż 
nazywanie etyki Arystotelesa etyką cnót 
nie do końca odpowiada treści dzieł tego 
wielkiego filozofa. W etyce Stagiryty po
jawia się bowiem, oprócz teorii cnót, 
także wyraźna idea normatywna -  idea 
dobrego życia człowieka. Dlatego też 
Arystotelesa można uznać za filozofa 
nowej etyki cnót, uwzględniającej ideę 
dobrego, spełnionego życia. Doświad
czenie dobra, docierające do wymiaru, 
którego nie mogą wyjaśnić niezależnie 
od siebie etyka cnót i etyka obowiązku, 
jest tak podstawowym doświadczeniem 
człowieka, iż osoba zupełnie go pozba
wiona nie mogłaby żyć na sposób praw
dziwie ludzki.

Kolejny wykład tej części kongresu, 
zatytułowany „Virtue and the Form of 
the Believing Conscience” [Cnota a po
stać sumienia [człowieka] wierzącego], 
miał ks. prof. Giuseppe Angelini z Me
diolanu. Za negatywny skutek etyki 
cnót uznał on częściowe usprawiedliwia
nie w niej ludzkiej pokusy perfekcjoniz- 
mu, która łudzi człowieka, iż będzie on 
w stanie osiągnąć stan pełnej doskona
łości wyłącznie w oparciu o wysiłek swo
jej woli.

Drugie spotkanie czwartej sesji kon
gresu, opatrzone tytułem „The Theolo- 
gical Horizon of Christian Morality” 
[Teologiczny horyzont chrześcijańskiej 
moralności], cieszyło się szczególnym 
zainteresowaniem wśród studentów Pa
pieskiego Uniwersytetu Laterańskiego. 
Zaproszonymi gośćmi byli: prowadzący 
spotkanie Wikariusz Jego Świątobliwoś
ci dla diecezji rzymskiej kard. Camillo 
Ruini oraz dwaj prelegenci -  abp Anto
nio Canizares Llovera z Toledo w Hisz
panii oraz prefekt Kongregacji Nauki 
Wiary kard. Joseph Ratzinger. Abp A. 
Cafiizares Llovera w swoim wystąpieniu 
przedstawił chrześcijańską perspektywę 
spojrzenia na życie moralne, w której 
naczelne miejsce zajmują pytania o to, 
kim jestem, co się wydarzy w chwili, kie
dy zakończę swoje życie na ziemi. Pełną 
na nie odpowiedź chrześcijanin odnaj
duje w osobie Wcielonego Słowa, które 
udoskonala wszystkie naturalne możli
wości człowieka. Życie doczesne -  mó
wił arcybiskup z Toledo -  decyduje
o wieczności, a jedynym mostem prze
rzuconym nad śmiercią jest dla ludzkoś
ci osoba zmartwychwstałego Jezusa. 
Odkrycie w Nim Mistrza i Nauczyciela 
pozwala wierzącemu przyjąć wymogi 
moralne jako wymogi Wcielonej Mi
łości.
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Kard. J. Ratzinger rozpoczął swój 
wykład od stwierdzenia, iż zasadniczym 
motywem, jakim kierował się Ojciec 
Święty, pisząc encyklikę Veritatis splen
dor, była chęć przypomnienia nauczania 
moralnego Soboru Watykańskiego II, 
ze szczególnym uwzględnieniem Kon
stytucji duszpasterskiej o Kościele 
w świecie współczesnym Gaudium et 
spes. Jan Paweł II uznał bowiem, iż 
duszpasterska działalność Kościoła, 
w tym sprawowanie sakramentu pojed
nania, domaga się jasności w przekazie 
objawionych prawd moralnych. Wielu 
ludzi współczesnych stawia Kościołowi 
pytania o kryteria dobra i zła w takich 
dziedzinach, jak bioetyka czy genetyka. 
Papieska encyklika z roku 1993 była 
próbą znalezienia wspólnego języka 
z wszystkimi ludźmi, którym rzeczywiś
cie leży na sercu dobro człowieka. Inny 
powód przedstawienia w osobnej ency
klice istotnych elementów katolickiego 
nauczania moralnego pochodził z wnę
trza Kościoła. Cechą refleksji teologicz
nej nad zagadnieniem dobra i zła moral
nego stała się w dwudziestym wieku 
swoista dychotomia Prawa i Ewangelii. 
Jej źródeł można się doszukiwać w nie
których tezach teologicznych Marcina 
Lutra, który nawet miłość uznał za czyn, 
czyli dzieło wysiłku człowieka, a samemu 
pojęciu prawa nadał sens pejoratywny. 
Teologia protestancka wpłynęła na re
fleksję niektórych katolickich teologów, 
którzy szukali odpowiedzi na pytania
o to, czym jest prawo oraz czy Dekalog 
stanowi część prawa. Po Soborze Waty
kańskim II niektórzy teologowie kato
liccy uznali, iż Pismo Święte nie zawiera 
kategorycznych, treściowo dookreślo- 
nych wymogów w dziedzinie życia mo
ralnego, a zatem normy kategorialne, 
jako zewnętrzne wobec Objawienia, wi

nien odkrywać, czy raczej ustanawiać, 
sam ludzki rozum. Ewangelia Jezusa 
Chrystusa -  mówił prelegent -  przynosi 
jednak konkretne oceny działań czło
wieka, oceny, które są w stanie oświecić, 
udoskonalić i podnieść na wyższy po
ziom ludzką wiedzę w kwestiach moral
nych.

Kardynał Ratzinger zwrócił następ
nie uwagę na istotne dla refleksji nad 
moralnością pojęcie racjonalności. We 
współczesnych dyskusjach nad prawem 
naturalnym pojawiły się stwierdzenia, iż 
nie da się już dłużej podtrzymywać idei 
metafizycznie pojętej ludzkiej ragonal
nej natury i należy ją zastąpić pojęciem 
natury biologicznej, godząc się jedno
cześnie z tym, że takie pojmowanie na
tury człowieka nie daje podstaw do wy
prowadzania z niej norm moralnych. 
W perspektywie stworzenia prawo natu
ralne musi być jednak rozumiane jako 
język, którym do człowieka przemawia 
sam Stwórca. Pytanie o zrozumiałość te
go języka jest pytaniem o metafizyczną 
przejrzystość świata dla ludzkiego umy
słu. Jeśli w postmetafizycznym paradyg
macie poznania odmawia się rozumowi 
zdolności do „czytania” bytu, czyli do 
ujmowania prawdy stworzenia, to w jaki 
sposób formułować można normy mo
ralne? Ponieważ nieuchronnie zanika 
wymiar oceny moralnej czynów ludz
kich ze względu na ich przedmiot, nie 
da się uzasadnić tezy o istnieniu czynów 
wewnętrznie (przedmiotowo) złych. 
Człowiek zaś, który staje wobec dylema
tu moralnego, musi kreatywnie (autono
micznie) rozstrzygać o tym, co w jego 
sytuacji będzie dobrem moralnym.

Na teorię rozumu kreatywnego 
w etyce i teologii moralnej Jan Paweł II 
odpowiedział dwoma postulatami, któ
re rozwinął w encyklice Yeritatis splen
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dor. powrotu do osoby i nauczania Je
zusa w ujęciu Pisma Świętego oraz do 
obrony zdolności poznawczych ludzkie
go rozumu. Chrystus, Logos wcielony, 
otwiera umysły ludzi na pełniejsze ro
zumienie człowieka i historii. Recta ra- 
tio, prawy rozum ludzki, jest w stanie 
zgłębiać prawdę o dobru. Człowiek, ja
ko istota stworzona na obraz i pod
obieństwo Stwórcy (por. Rdz 1, 27), 
był i jest przedmiotem troski Kościoła, 
która znajduje swój wyraz zarówno 
w refleksji filozoficznej, jak i w posłudze 
duszpasterskiej. Prawu moralnemu, 
które uznawane jest w Kościele za inte
gralną część Objawienia, niekiedy sta
wia się jednak zarzut wprowadzania 
wierzących w sytuację uzależnienia, od
bierania im wolności podejmowania de
cyzji. Jeśli na prawo moralne spogląda 
się z perspektywy Ewangelii, przyjmu
jąc światło płynące z całego życia Jezu
sa, który kierując się miłością pozostał 
posłuszny swojemu Ojcu, to posłuszeń
stwo prawu moralnemu -  rozwijał swo
ją myśl kardynał Ratzinger -  utraci cha
rakter niechcianej zależności, a stanie 
się poszukiwaniem przez człowieka 
własnej najgłębszej tożsamości i odkry
waniem prawdy o swoim podobień
stwie do Stwórcy. Wolność ludzka zaś 
ujawni się jako wolność dzielona z Bo
giem, którego wola, wyrażona w stwo
rzeniu, stanowi prawdę ludzkiej wol
ności. Ostateczna odpowiedź na prawo 
moralne ze strony podmiotu podejmu
jącego działanie dokonuje się zawsze 
w sumieniu, które ze swej natury otwar
te jest na światło wiecznego Logosu, 
czyli na Objawienie. W perspektywie 
Ewangelii -  konkludował prefekt Kon
gregacji Nauki Wiary -  Dekalog nie 
jest prawnym wymogiem narzucanym 
człowiekowi na mocy autorytetu Koś

cioła, lecz jest objawioną przez Boga 
prawdą o człowieku, prawdą, która na 
przestrzeni dwudziestu wieków znaj
dowała szczególne potwierdzenie w 
męczeńskim świadectwie chrześcijan 
(por. VS, nr 90-94). Każda śmierć mę
czeńska jawi się bowiem jako prawdzi
wa apologia godności człowieka, który 
jest zdolny do odkrywania prawdy i do 
jej obrony nawet za cenę ofiary z włas
nego życia.

W wykładzie kardynała Ratzingera, 
być może z racji ograniczeń czasowych 
nakładanych na każde kongresowe wy
stąpienie, pojawiły się fragmenty, któ
rych interpretacja sprawiła części słu
chaczy pewne trudności. „Moralność 
winna znajdować motywację w doświad
czeniu spotkania z Jezusem Chrystu
sem, a nie w szeregu wskazań: moral
ność jest doświadczeniem miłości. [...] 
Jeśli człowiek przeżywa takie doświad
czenie, to z niego też potrafi wyprowa
dzić wszystko inne”2 -  mówił prefekt 
Kongregacji Nauki Wiary. Do stwier
dzeń tych, problematyzujących adek
watność filozoficznej refleksji nad mo
ralnością, w swoim krótkim intervento, 
wygłoszonym w ostatnim dniu obrad, 
nawiązał uczestniczący w kongresie 
prof. Andrzej Szostek MIC, rektor Ka
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
Zwrócił on najpierw uwagę na donios
łość naturalnej, a szczególnie filozoficz
nej refleksji nad zagadnieniem moral
ności dla formułowania tez w ramach

2 Fragmenty cytowane za sprawozdaniem 
z kongresu zatytułowanym Morality Should Be 
Inspired by Encounter With Jesus, Says Cardi
nal Ratzinger in a Congress on the Encyclical 
„Veritatis Splendor”, opublikowanym 26 XI 
2003 przez internetową agencję informacyj
ną ZENIT (www.zenit.org/english). (Tłum. 
fragm. -  P. Ś.).

http://www.zenit.org/english
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teologii moralnej. Teza głosząca, iż 
wszyscy ludzie -  nie sami tylko chrześ
cijanie -  stają wobec dobra i zła moral
nego i doświadczają własnej słabości, 
nie umiejąc wybrać dobra, które rozpo
znali, znalazła swój znamienny wyraz 
już w starożytnej sentencji Owidiusza: 
„Video meliora proboąue, deteriora se- 
quor”. Również Ewangelia w interesują
cy sposób potwierdza zdolność człowie
ka do poszukiwania dobra na drodze re
fleksji naturalnej. Jezus, zapytany przez 
uczonego w prawie o drogę prowadzącą 
do życia wiecznego, wskazał najpierw 
na Prawo, czyli Pismo natchnione, z któ
rego zadający pytanie sam mógł wypro
wadzić dwa najważniejsze drogowskazy 
na drodze do wieczności: przykazanie 
miłowania Boga ponad wszystko i miło
wania bliźniego „jak siebie samego” 
(Łk 10,27). Gdy jednak uczony w Piśmie 
zadał drugie z pytań: „A kto jest moim 
bliźnim?” (Lk 10,29), Jezus nie odesłał 
go już do Objawienia, lecz opowiedział 
przypowieść o miłosiernym Samarytani
nie (por. Lk 10,30-37), zakończoną py
taniem skierowanym do uczonego: któ
ry z trzech wędrowców okazał się bliź
nim człowieka napadniętego przez zbój
ców na drodze do Jerycha? Odpowiedź 
uczonego w Piśmie, iż bliźnim jest ten, 
kto okazuje innym miłosierdzie, nie an
gażowała jego przekonań religijnych 
i byłaby zrozumiała także dla człowieka 
niewyznającego wiary w Boga, Boga, 
który obrał sobie mieszkanie na Syjonie 
(por. Ps 76 (75), 3). W samej Ewangelii 
odnajdujemy zatem intuicję, iż człowiek 
już na poziomie naturalnego poznania 
potrafi odróżniać dobro od zła. W kato
lickiej refleksji teologicznej nad Obja
wieniem prawda ta znalazła swój wyraz 
w często przywoływanym stwierdzeniu, 
iż łaska nie niszczy natury, lecz ją zakła

da i wydoskonala. „Gratia superveniens 
naturae non destruit eam”3 -  pisał św. 
Tomasz z Akwinu. O ile zatem zgodzić 
się można ze stwierdzeniem, iż dotarcie 
przez człowieka do ostatecznych uza
sadnień prawa moralnego i pełna reali
zacja jego wymogów zawsze domagać 
się będzie odwołania do faktu istnienia 
Boga, o tyle nie sposób zaprzeczyć, że 
istnieje wymiar doświadczenia dobra, 
który jest wspólny wszystkim żyjącym 
ludziom. Ważne jest tutaj odróżnienie 
poziomu doświadczenia w dziedzinie 
moralności i poziomu interpretacji tego 
doświadczenia -  mówił ksiądz profesor 
Szostek. Zauważył on również, iż w en
cyklice Veritatis splendor wielokrotnie 
przywołana została koncepcja filozoficz
na od dawna już obecna w nauczaniu 
Kościoła, w której powszechność obo
wiązywania prawa naturalnego wypro
wadzona jest z racjonalności natury 
człowieka, a nie z Objawienia (por. nry
36,43,50, 51).

W drugim punkcie swojego inter- 
vento ksiądz profesor Szostek odniósł 
się do kwestii postulowanej w encyklice 
Veritatis splendor odnowy teologii mo
ralnej. Słusznej zasadzie tej odnowy, 
przywołanej w wystąpieniu kardynała 
Ratzingera, a polegającej na powrocie 
do Biblii, ze szczególnym uwzględnie
niem osoby Jezusa Chrystusa, musi to
warzyszyć refleksja nad współczesnymi 
koncepcjami antropologicznymi. Błędy 
zawarte w tych koncepcjach przedostają 
się niekiedy do teologii moralnej i mogą 
niweczyć cały wysiłek jej odnowy. W wy
kładach, które odbyły się podczas kon
gresu, zwrócono uwagę, iż współczesny 
dualizm w rozumieniu człowieka, przy

3 De veritate, q. 24, a. 8. Por. Jan Paweł II, 
Encyklika Fides et ratio, nr 75.
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najmniej po części, jest konsekwencją 
zapoczątkowanego w wieku siedemnas
tym „przewrotu” w filozofii, który dla 
myśli chrześcijańskiej okazał się groźny 
w momencie, gdy kolejni filozofowie za
częli wyciągać wnioski antropologiczne 
z filozoficznych tez głoszonych przez 
Kartezjusza. Ksiądz profesor Szostek 
dodał jednak, iż przy podejmowaniu wy
siłku przezwyciężania kryzysu w teologii 
moralnej równie ważne jest dostrzega
nie wpływów filozofii Kanta na rozu
mienie roli rozumu w dochodzeniu 
przez człowieka do prawdy. Niektórzy 
teologowie proponują bowiem, aby ak
tywności ludzkiego rozumu nie ograni
czać do rozpoznawania prawdy o świe
cie, lecz przyznać mu zdolność kreowa
nia własnej prawdy. Od postulatu tego 
blisko jest do teorii moralnych, w któ
rych utrzymuje się, iż każdy człowiek 
musi zbudować swój własny projekt ży
cia i moralności, a obiektywnie dany 
świat w tym autonomicznym wysiłku ro
zumu nie ma zbyt wielkiego znaczenia 
lub też nie ma go wcale. Tytuł encykliki 
Jana Pawła II -  „Blask prawdy” -  suge
ruje, iż w procesie odnowy teologii mo
ralnej, odrzucając kreatywne rozumie
nie prawdy, winno się podkreślać zdol
ność ludzkiego umysłu do odkrywania 
obiektywnej prawdy w świecie stworzo
nym przez Boga. Nie przypadkiem też 
jedna z kolejnych papieskich encyklik 
nosi tytuł Fides et ratio. Ojciec Święty 
wskazuje w niej na potrzebę dialogu 
między wiarą a rozumem, a jednocześnie 
z przekonaniem broni naturalnych zdol
ności poznawczych człowieka. Wydaje 
się, iż przezwyciężenie kryzysu w teolo
gii moralnej polegać musi przede 
wszystkim na odbudowaniu zaufania 
do poznawczych możliwości ludzkiego 
rozumu -  konkludował ks. A. Szostek.

Wykłady drugiego dnia kongresu 
przyniosły niezwykłe bogactwo treści in
telektualnych. Trafna okazała się też in
tuicja organizatorów kongresu, którzy 
właśnie na ten wieczór zaproponowali 
spotkanie z muzyką poważną. Wieczór 
słowno-muzyczny, na który złożyły się 
recytacja fragmentów Tryptyku rzym
skiego Jana Pawła II oraz wykonanie 
utworów G. F. Haendla i A. Vivaldiego, 
stał się dla uczestników sympozjum oka
zją do obcowania z pięknem, którego 
blask w dziełach tych wybitnych kompo
zytorów wyjątkowo urzeka ludzkiego 
ducha.

Na piątą sesję kongresu (a pierwszą 
w trzecim dniu obrad), opatrzoną tytu
łem „Ecclesiality and Morality” [Eklez- 
jalność a moralność], złożyły się trzy wy
kłady. Jako pierwszy głos zabrał dyrek
tor Instytutu Studiów nad Małżeństwem 
i Rodziną Papieskiego Uniwersytetu 
Laterańskiego, a zarazem jeden z głów
nych organizatorów kongresu, ks. prof. 
Livio Melina. W wykładzie zatytułowa
nym „The Church and Dynamism of 
Action” [Kościół a dynamizm działania] 
zarysował on najpierw tło sytuacji Koś
cioła w czasie, kiedy ogłoszona została 
encyklika Veritatis splendor. Prelegent 
stwierdził, iż nowe rozumienie eklezjal- 
ności, narastające w drugiej połowie 
ubiegłego wieku, związane było z postu
latem „odmoralizowania” Kościoła i je
go nauczania. W dyskusjach teologów 
pojawiły się głosy, iż wierność tradycyj
nym normom moralnym nie może sta
nowić kryterium przynależności do 
wspólnoty Kościoła, gdyż w jej ramach 
mają prawo współistnieć różne systemy 
etyczne. Ogłaszając encyklikę Veritatis 
splendor, Ojciec Święty zwrócił się do 
biskupów Kościoła katolickiego o po
nowne rozważenie pytania, jak należy
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rozumieć relację wiary do moralności 
oraz wolności do prawdy.

Przechodząc do meritum wykładu, 
ksiądz profesor Melina poddał analizie 
współczesne rozumienie wolności. Jego 
zdaniem zostało ono uwarunkowane 
oświeceniowym sposobem myślenia, 
zgodnie z którym człowiek ma prawo 
w sposób wolny władać swoim życiem 
i nigdy nie może być krępowany w reali
zacji swoich decyzji. Zaniedbanie, poja
wiające się w teologicznej refleksji nad 
moralnością, polegało najpierw na tym, 
że zbyt abstrakcyjnie dywagowano nad 
prawdą w dziedzinie moralności, nie 
uwzględniając złożoności perspektywy, 
w której osoba podejmuje działanie mo
ralne. Pojawiły się również twierdzenia, 
iż nie wszyscy wierzący są w stanie 
sprostać wymogom przykazań głoszo
nych przez Kościół w ramach jego misji 
ewangelizacyjnej. Niektórzy teologowie 
wręcz zarzucili Kościołowi hierarchicz
nemu, iż swój autorytet buduje na lega- 
listycznym odwoływaniu się do prawdy 
i prawa, a przez to sprawia, że wierzący 
zaczynają uznawać prawo moralne za 
zespół norm przychodzących z zewnątrz 
do ich sumień i zagrażających wolności. 
Poglądom tego rodzaju towarzyszyła za
zwyczaj teza, iż komunijność Kościoła 
najlepiej realizuje się w tak zwanym mo
delu narratywnym, w którym historycz
nie dana wspólnota wierzących sama 
dochodzi do samoświadomości kościel
nej i decyduje o tym, jak należy rozu
mieć cnoty i wartości. Przyjęcie takiego 
modelu wspólnoty niewątpliwie podwa
ża uniwersalność i stałość ewangeliza
cyjnego przesłania Kościoła.

W drugiej części swojego wykładu 
ksiądz profesor Melina odwołał się do 
eklezjologii integralnej, opierającej się 
na nauczaniu Magisterium Kościoła. Je

śli przyjmiemy założenie, iż Kościół jest 
wspólnotą wierzących włączonych 
w Chrystusa przez Chrzest święty, to 
działanie moralne, które podejmuje 
człowiek wierzący, musimy zawsze po
strzegać jako pozostające w ścisłym 
związku ze świętością całego Mistyczne
go Ciała Chrystusa. Osoba wezwana do 
miłości czyni siebie darem dla innych, 
a Kościół -  wspólnota osób -  staje się 
wydarzeniem w dziejach, komunią osób 
obdarowujących się sobą. Nadprzyro
dzony wymiar życia tej wspólnoty nie 
jest czymś wtórnym czy też dodanym 
do egzystencji wierzących. Łaska udzie
lana w momencie Chrztu -  mówił ksiądz 
Melina -  czyni człowieka nowym orga
nizmem duchowym i wierzący staje się 
dzięki niej „synem w Synu”4. Moralne
go doskonalenia się człowieka nie nale
ży zatem odrywać od działania łaski, 
która wspomaga wierzącego w dążeniu 
do pełni miłości i staje się matką wszyst
kich cnót. W swoim nauczaniu moral
nym -  konkludował prelegent -  Kościół 
nie przyjmuje kryteriów socjologicz
nych, lecz odwołuje się do prawa natu
ralnego, które znalazło potwierdzenie 
w Objawieniu, ale zasadniczo pozostaje 
prawdą istnienia człowieka.

Drugi wykład, zatytułowany „The 
Ecclesiality of Morał Life” [Eklezjal- 
ność życia moralnego], wygłoszony zos
tał przez prof. Luisa F. Ladarię SJ z Pa
pieskiego Uniwersytetu Gregoriańskie
go w Rzymie. Prelegent podkreślał 
w swoim wystąpieniu, iż świętość wspól
noty Kościoła, wypływająca ze świętości 
Głowy, którą jest Chrystus, wzywa wie
rzących do ciągłego porzucania grzechu

4 Sobór Watykański II, Konstytucja dusz
pasterska o Kościele w świecie współczesnym 
Gaudium et spes, nr 22.
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i wzrastania w miłości. Grzech, wprowa
dzając dyssens w relację wierzący- 
Chrystus, rani zawsze cały Kościół. 
Ksiądz profesor Ladaria przypomniał 
wczesnochrześcijańską sentencję, zgod
nie z którą „być chrześcijaninem” ozna
cza przyjąć wiarę w Chrystusa, a ko
nieczną konsekwencją tej wiary jest ra
dykalne zerwanie z wszelkim grzechem.

Ostatni wykład podczas piątej sesji 
kongresu poprowadził prof. David L. 
Schindler z Instytutu Jana Pawła II 
w Waszyngtonie. Amerykański filozof- 
metafizyk w wykładzie zatytułowanym 
„The Significance of the World and of 
Culture for Morał Theology” [Donios
łość świata i kultury dla teologii moral
nej] z analityczną niemal precyzją bronił 
jasno postawionej tezy filozoficznej: na
tura ludzka i cały stworzony świat nigdy 
nie stanowią wyłącznie substratu dla 
wolnych decyzji człowieka. Jednym 
z głównych problemów poruszonych 
w encyklice Veritatis splendor jest za
gadnienie tak zwanych dóbr przedmo- 
ralnych. Czy biologiczne życie człowie
ka może być traktowane jako wstępny, 
pozamoralny faktor, który sam w sobie 
nie kształtuje słuszności czynów czło
wieka? -  pytał profesor Schindler. W in
teresującej analizie, ukazując przełamy
wanie kolejnych barier moralnych we 
współczesnym społeczeństwie -  od przy
zwolenia dla dokonywania aborcji, po
przez akceptację metod sztucznej prok- 
reacji, a skończywszy na aprobacie tak 
zwanego terapeutycznego klonowania 
człowieka -  pokazał on, iż kultura prze
staje być kultywowaniem natury, a w co
raz wyższym stopniu staje się technolo
gią, w której wszystko, co jest technicz
nie możliwe, automatycznie uznane zos
taje za niekwestionowane osiągnięcie 
człowieka. Zdaniem prelegenta trudno

jest przecenić trafność analiz zawartych 
w numerach od 46. do 50. encykliki Ve- 
ritatis splendor. Istotnie, w technologicz
nej kulturze ponowoczesności z jednej 
strony neguje się ludzką wolność, wska
zując na determinujące człowieka czyn
niki pozaracjonalne, a z drugiej posze
rza się zakres wolności, przyznając czło
wiekowi prawo do dowolnego ingero
wania w naturę. Tendencje te, zakorze
nione w kartezjańskim rozumieniu czło
wieka jako duchowego umysłu związa
nego raczej luźno z ciałem, trakto
wanym niemal jak maszyna, stoją w ra
dykalnej sprzeczności z antropologią 
chrześcijańską, której obcy jest wszelki 
dualizm, i w której jedność istoty ducho- 
wo-cielesnej zapewnia dusza, stanowią
ca formę substancjalną, czyli element 
aktualizujący materię i decydujący o za
istnieniu człowieka. Współczesna ten
dencja do rozumienia wolności jako 
przestrzeni nieograniczonych wyborów, 
nazywana w wykładzie profesora 
Schindlera liberalizmem, nie przynosi 
odpowiedzi na pytanie o to, co spełnia 
człowieka. Pojęcie pustej wolności nie
uchronnie odrywa człowieka od p. awdy 
jego istnienia i zagraża trwałemu cha
rakterowi społeczności ludzkich. Tak 
pojęta wolność ma zgubny wpływ na 
kształtowanie zasad postępowania obo
wiązujących w państwowych instytu
cjach prawnych, na uniwersytetach, jak 
również w dziedzinie opieki medycznej. 
Wolność bez treści prowadzi człowieka 
do stanu, w którym gubi on z oczu cel 
swojego życia i nie potrafi już wypraco
wać żadnych stałych reguł słuszności dla 
swojego postępowania.

Szósta i zarazem ostatnia sesja kon
gresu, zatytułowana „Evangelization 
and Morality” [Ewangelizacja a moral
ność], miała wyraźnie duszpasterski cha
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rakter. Przewodniczył jej teolog Domu 
Papieskiego, kard. Georges Cottier, 
a prelegentami zaproszonymi do wygło
szenia krótkich wystąpień byli trzej pas
terze Kościoła: abp Andrć Vingt-Trois 
z Tours we Francji, abp Cataldo Naro 
z Monreale na Sycylii oraz bp Juan-An
tonio Reig Pla z Segorbe-Castellón de la 
Piana w Hiszpanii. Dzieląc się własnymi 
doświadczeniami w podejmowaniu misji 
ewangelizacyjnej, zauważali oni nie tyl
ko fakt kontestowania ewangelicznych 
norm moralnych przez znaczną część 
obywateli państw Europy zachodniej, 
ale również i to, że jedynym poważnym 
autorytetem moralnym, który obecnie 
oddaje swój głos najuboższym i pozba
wianym wszelkich praw -  dzieciom nie
narodzonym, ludziom w podeszłym wie
ku i nieuleczalnie chorym -  jest Kościół 
katolicki. Wiemy duchowi soborowe
mu, krocząc drogą człowieka, musi on 
być prawym sumieniem świata. Każdy 
z prelegentów widział potrzebę rozpale
nia w Kościele nowego żaru ewangeliza
cji, bardziej gorliwego wskazywania na 
osobę Jezusa Chrystusa i podkreślania 
chrześcijańskiej nadziei, która każdemu

człowiekowi przyznaje szansę na nawró
cenie i na przemianę życia.

Przedstawiciel organizatorów mię
dzynarodowego kongresu „Walking in 
the Light” ks. prof. L. Melina w krótkim 
wystąpieniu końcowym podsumował ca
łość obrad i zaprosił wszystkich obec
nych do udziału w sesji przewidzianej 
na listopad 2004 roku, zatytułowanej 
„Granice odpowiedzialności? Między 
sprawiedliwością a miłością”.

Liczba uczestników naukowego 
spotkania na Uniwersytecie Laterań
skim, jak i ranga zaproszonych prele
gentów, którzy w dziesiątą rocznicę 
ogłoszenia encykliki Veritatis splendor 
z różnych części świata przyjechali na 
rzymski kongres, wydaje się potwier
dzać doniosłość problematyki podjętej 
przez Jana Pawła II w encyklice z roku 
1993. Dzięki kongresowi „Walking in 
the Light” światło prawdy mogło z nową 
mocą zajaśnieć w umysłach jego uczest
ników i pociągnąć ich wolność ku Temu, 
który jest Prawdą i nie przestaje obja
wiać człowiekowi jego osobowej god
ności.
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Agnieszka LEKKA-KOWALIK

QUO VADIS, PHILOSOPHIAE? 
(XXI Światowy Kongres Filozofii, 

Istambuł, 10-17 VIII 2003)

W dniach 10-17 sierpnia 2003 w Is
tambule w Turcji odbył się XXI Świato
wy Kongres Filozofii zorganizowany 
przez Federation Internationale des So- 
cietes de Philospophie [Międzynarodo
wą Federację Towarzystw Filozoficz
nych], a przygotowany przez Towarzy
stwo Filozoficzne Turcji. Pierwszy kon
gres tego rodzaju miał miejsce w Paryżu 
w roku 1900, a dwudziesty odbył się 
w Bostonie w USA w roku 1998. Głów
ny temat tegorocznego kongresu 
brzmiał: „Philosophy Facing World 
Problems” [Filozofia wobec problemów 
świata]. Uczestniczyło w nim ponad ty
siąc pięciuset filozofów z niemal dzie
więćdziesięciu krajów, a podczas jego 
trwania wygłoszono ponad pięćset refe
ratów w sześciu językach. Liczniej niż 
zwykle w kongresie wzięli udział filozo
fowie z Rosji, krajów azjatyckich: Ka
zachstanu, Indii, Chin i Tajwanu, Japo
nii, Hong-Kongu, Korei, oraz z krajów 
Ameryki Środkowej i Południowej: We
nezueli, Meksyku i Argentyny. Nie za
brakło też filozofów z Afryki. Czyżby do 
tych właśnie krajów przesuwał się geo
graficzny punkt ciężkości refleksji filo
zoficznej?

W kongresie uczestniczyli między 
innymi: Jurgen Habermas, Hans Lenk

i Otfried Hóffe z Niemiec, Evandro 
Agazzi z Włoch, Peter Singer z Australii, 
Jaakko Hintikka z Finlandii, Rudolf 
Haller z Austrii oraz Patrick Suppes 
i Anna-Teresa Tymieniecka z USA. 
Spośród polskich filozofów na kongre
sie obecni byli: Roman Kozłowski, Jerzy 
Pelc, Adam Szahaj, Jan Such, Michał 
Tempczyk i Ryszard Wójcicki. Ryszard 
Wójcicki został ponownie wybrany do 
Komitetu Kierowniczego Międzynaro
dowej Federacji Towarzystw Filozoficz
nych.

Poza wykładami plenarnymi, posie
dzeniami w ramach poszczególnych sek
cji i debatami okrągłego stołu w trakcie 
kongresu odbywały się spotkania orga
nizowane przez rozmaite stowarzysze
nia filozoficzne. Institut International 
de Philosophie zorganizował sesję zaty
tułowaną „Problemy otwarte”, Interna
tional Association of Jaspers Societies -  
sesję „Karl Jaspers: historyczna aktual
ność w perspektywie fundamentalnych 
problemów ludzkości”, International 
Society for Value Inquiry -  spotkanie 
na temat „Wartości globalne w XXI 
wieku”; The World Institute for Advan- 
ced Phenomenological Research and 
Learning -  sesję „Fenomenologia życia 
wobec wyzwań świata dnia dzisiejsze
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go”, Sartre Society of North America 
zaś posiedzenie j$artre’s Roots. Kant 
and Phenomenology”.

Sesje specjalne zorganizowały tak
że: International Society of Asian and 
Comparative Philosophy, Radical Phi- 
losophers’ Association, International 
Association for the Study of Controver- 
sies, Society for the Advancement of 
American Philosophy (spotkanie po
święcone pragmatyzmowi wobec świa
towych problemów, takich jak na przy
kład wojna), Society for the Study of 
Women Philosophers, Istituto Italiano 
per gli Studi Filosofici, International So
ciety for Comparative Studies of Chine- 
se and Western Philosophy, Internatio
nale Assoziation von Philosophinnen, 
The World Union of Catholic Philoso- 
phical Societies (sesja poświęcona pra
wom człowieka, odpowiedzialności i tra- 
dycji).

Odbyła się także prezentacja The 
International Global Studies Encyclope- 
dia [Międzynarodowej Encyklopedii 
Studiów Globalnych]. Powstała ona
w ramach interdyscyplinarnego przed
sięwzięcia przygotowanego przez Rosyj
skie Towarzystwo Filozoficzne, Rosyj
ską Akademię Ekologiczną, Projekt 
„Paideia” z Boston University w USA 
i międzynarodową organizację Concer- 
ned Philosophers for Peace, a zrealizo
wanego przez naukowców z dwudziestu 
ośmiu państw (w tym z Polski). Uwz
ględnione w encyklopedii hasła obejmu
ją takie problemy, jak: zagrożenia glo
balne, międzynarodowy terroryzm, kli
mat, przestrzeń, biosfera, religia, globa
lizacja, zrównoważony rozwój (sustai- 
nable development), prawa człowieka 
czy filozofia. Być może szkoda, że pod
czas kongresu nie zaprezentowano pol
skiej Powszechnej Encyklopedii Filozo

fii, której czwarty już tom ukazał się 
w Lublinie we wrześniu 2003 roku.

Kongresowi towarzyszyła wystawa 
książek wielu liczących się wydawnictw 
naukowych, jak na przykład Routledge, 
Springer czy Synthese. Nowym pomys
łem było zorganizowanie sesji studenc
kich, w ramach których młodzi adepci 
filozofii prezentowali swoje referaty, 
oraz spotkań przeznaczonych dla ucz
niów szkół średnich, zatytułowanych 
na przykład „Rola filozofii w kształtowa
niu się jednostki” oraz „Prawo do infor
macji, mass media i etyka”.

Celem tego być może nieco długie
go wyliczenia jest ukazanie, jak bogaty 
był program kongresu i jak wiele róż
nych środowisk filozoficznych wzięło 
w nim udział, a zarazem zasygnalizowa
nie czytelnikowi istnienia organizacji 
i przedsięwzięć, o których niewiele wia
domo w polskim środowisku filozoficz
nym.

Ponieważ w krótkim sprawozdaniu 
nie sposób streścić wszystkich referatów 
wygłoszonych podczas kongresu, wybór 
i wartościowanie kongresowych idei 
odzwierciedlają „filozoficzne zadziwie
nia” autorki1. Odwołując się zarówno 
do wysłuchanych referatów, jak i do ma
teriałów kongresowych, spróbuję na
szkicować stan filozofii, jaki ujawnił się 
na XXI Światowym Kongresie Filozofii.

We wstępie do The Routledge En- 
cyclopedia of Philosophy jej redaktor 
naczelny E. Craig napisał: „w latach 
sześćdziesiątych filozofia czuła się wy

1 Abstrakty większości referatów zamie
szczone zostały w materiałach kongresowych. 
Zob. XXIst World Congress o f Philosophy. 
Philosophy Facing World Problems. Abstracts, 
red. Z. Davran, Philosophical Society of Tur- 
key, Istanbul 2003.
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starczaj ąco pewnie co do swych zadań 
i granic; w latach dziewięćdziesiątych 
nie ma już tej samej pewności [...], 
a oczywistym znakiem tego jest narasta- 
jąca wśród filozofów tendencja do roz
glądania się -  w wymiarze historycznym 
i geograficznym -  za tym, co robią in
ni”2. Diagnozę tę kongres potwierdził 
w całej rozciągłości. Za problem filozo
ficzny uznano zarówno rolę lalki Barbie 
w kształtowaniu się kobiecej tożsamoś
ci3, jak i czasoprzestrzenne konotacje 
transformacji Lorenza4; zarówno uza
sadnienie prawa robotnika do odszko
dowania za wypadek przy pracy5, jak 
i modele cząstek elementarnych6. Ową 
niepewność w wyznaczaniu granic re
fleksji filozoficznej odzwierciedlał także 
podział obrad kongresowych na sekcje 
według najrozmaitszych kryteriów. Dla 
ilustracji wymieńmy niektóre z kryte
riów wraz z przykładowymi tytułami 
sekcji: geografia („Filozofia w Azji i [na 
obszarze] Pacyfiku -  kwestie współczes
ne”, „Filozofia w Afryce -  kwestie 
współczesne”); problemy („Nauczanie 
filozofii”, „Filozofia a przyszłe pokole

2 E. Cra ig ,  General Editor’spreface and 
acknowledgments, w: The Routledge Encyclo- 
pedia o f Philosophy, t . 1, Routledge, London- 
-New York 1998, s. VI (tłum. fragm. -  A. L.-
-K.).

3 Por. J. L. W r i g h t ,  Vindicating Barbie 
(The Role o f Dolls in the Formation o f Female 
Identity), w: X X lst World Congress o f Philo
sophy > s. 427.

4 Por. H. S. J  i n g, The Space-time Conno- 
tation o f the Lorentz Trans formation, w: XXJst 
World Congress o f Philosophy, s. 173.

5 Por. S. W i g 1 e y, On the Worker's Right 
to Compensation, w: XXIst World Congress o f 
Philosophy, s. 424.

6 Por. M. T e m p c z y k ,  Two Models o f
Elementary Particles, w: XXIst World Congress
o f Philosophy, s. 391.

nia”, „Prawa człowieka”, „Filozofia 
a płeć”); dyscypliny („Teoria wiedzy”,
„Etyka stosowana”, „Ontologia”); czas
(„Filozofia współczesna”, „Filozofia sta
rożytna”); kierunki („Filozofia wyzwo
lenia ”, „Hermeneutyka”), a nawet ję
zyk, przy czym stworzono sekcje, do 
których po prostu przydzielono kon
kretne referaty, na przykład wyłącznie 
w języku rosyjskim. Dominował oczy
wiście język angielski, i to tak dalece, 
że filozofowie niemieccy decydowali 
się na wygłaszanie w nim swoich refera
tów, mimo że oficjalnym językiem kon
gresu był język niemiecki. Nie dziwi za
tem fakt, iż w ramach pewnych sekcji 
wygłoszono referaty, których tematyka 
była raczej obca tradycyjnemu dyskur
sowi filozoficznemu. Na przykład refe
rat „Globalization and Value Changes 
in Vietnam” [Globalizacja a przemiany 
wartości w Wietnamie]7 znalazł się 
w sekcji „Filozofia wartości”, nie zaś 
w sekcji „Filozofia w Azji”. Wystąpienie 
zatytułowane „Research Ethics and the 
Humań Right to Dignity as a Research 
Subject” [Etyka badań naukowych 
a prawo człowieka-przedmiotu badań 
do godności] wygłoszone zostało nato
miast w ramach sekcji „Etyka biznesu”8 
(być może organizatorzy uznali naukę 
za wielki biznes?). Ową niepewność co 
do rozumienia filozofii przez samych fi
lozofów odzwierciedlał również fakt 
stworzenia specjalnej sekcji, w ramach 
której analizowano różne „podejścia” 
do filozofii.

7 Por. H. S. Q u y, Globalization and Va- 
lue Changes in Vietnam, w: XXIst World Con
gress o f Philosophy, s. 322.

8 Por. J. M c G r e g o r ,  Research Ethics 
and the Humań Right to Dignity as a Research 
Subject, w: XXIst World Congress o f Philosop
hy, s. 256.
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Wszystkie rodzaje spotkań kongre
sowych miały zasadniczo tę samą struk
turę: najpierw wygłaszano referaty, na
stępnie zgłaszano pytania do poszcze
gólnych prelegentów, a później odbywa
ła się dyskusja. Ze względu na ograni
czenia czasowe nie było oczywiście moż
liwości przeprowadzenia rzetelnej deba
ty czy wyjaśnienia nieporozumień 
pojawiających się w trakcie prac kon
gresu, choćby takiego, jak przypisanie 
chrześcijaństwu dualizmu w rozumieniu
relacji dusza-ciało9.

Jeśli przyjąć Brentanowską formułę 
czterofazowego rozwoju filozofii, to wy
daje się, że obecnie jesteśmy w okresie 
utraty zainteresowań teoretycznych 
i podporządkowywania filozofii celom 
praktycznym. Sygnalizuje to sam temat 
kongresu: „Filozofia wobec problemów 
świata”, a wprost wyraża tę myśl prezy
dent kongresu, Ioanna Kuęvradi, w za
mieszczonym na stronie trzeciej w Pro
gramie Kongresu przesłaniu do uczest
ników: „Kongres, koncentrujący się na 
problemach dotyczących zarówno 
wszystkich ludzi żyjących obecnie na na
szym globie, jak i przyszłych pokoleń, 
stwarza szczególną szansę, aby rzucić 
mocne światło na te aspekty proble
mów, które często umykają ludziom 
podczas dyskusji na ich temat, i aby wy
mienić idee na temat naszej wspólnej 
przyszłości -  na temat tego, jak mamy 
ją kształtować”10. Wymieńmy najpierw
-  bez przyjmowania określonej kolej
ności -  kwestie, które filozofowie uznali 
za problemy świata. Jak się wydaje, 
głównym problemem, z którym ma się

9 Por. F. Y o u d e, Body and SouL Com- 
parative Studies in Biblical Judaism, w: XXlst 
World Congress o f Philosophy, s. 436.

10 Tłum. fragm. -  A. L.-K.

zmierzyć filozofia, jest globalizacja, przy 
czym samą globalizację traktowano jako 
fakt, ewentualnie jako nieuchronny re
zultat rozmaitych procesów, za proble
my do rozwiązania uznano natomiast 
zachowanie tożsamości kulturowej, nie
równość między narodami, rozumienie 
(i uznanie) inności i różności ludzi czy 
też kultur, status emigrantów i ich kul
turową integrację, transkulturowy dia
log, zachowanie i rozwijanie demokra
cji, międzynarodowy terroryzm, funda
mentalizm religijny, wojnę, korupcję, 
zanieczyszczenie środowiska, głód 
w wielu rejonach świata, a nawet doping 
w sporcie czy sytuację mężczyzn w dobie 
przewagi feminizmu. Wielu filozofów 
podjęło też problemy, z którymi zmaga
ją się ich kraje (np. federalizm w Rosji 
czy przemiany wartości w Wietnamie).

Idee najczęściej bodaj przywoływa
ne w postulowanych rozwiązaniach to: 
sprawiedliwość (zasadniczo odwoływa
no się do koncepcji Rawlsa), dialog (w 
rozumieniu J. Habermasa) oraz prawa 
człowieka. Do idei dialogu odwołał się 
w swym wystąpieniu zatytułowanym 
„Transition to a postnational constella- 
tion: dispute on the futurę of intematio- 
nal law” [Przejście do układu postnaro- 
dowego: debata o przyszłości prawa 
międzynarodowego] sam Jurgen Haber- 
mas. Przywołując traktat Kanta O wiecz
nym pokoju, wskazał on na zasadę dia
logu społecznego jako najlepszą metodę 
realizacji pokoju. W swoim wystąpieniu 
Habermas skrytykował politykę amery
kańską za zerwanie z zasadą dialogu 
społecznego i wyraził nadzieję, że naród 
amerykański wkrótce do niej powróci.

O. Hóffe w referacie „Anthropolo- 
gy and Humań Rights: On the Political 
Project of Modernity” [Antropologia 
a prawa człowieka: o politycznym pro
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jekcie nowoczesności] wskazał nato
miast, że w rozwiązaniach rozmaitych 
problemów globalnych odwołujemy się 
do praw człowieka. Tymczasem same te 
prawa domagają się uzasadnienia. Gdy
by uzasadnienie to uzależnione było od 
określonej koncepcji człowieka -  jak się 
często twierdzi -  to sprawa byłaby z góry 
przegrana, ponieważ koncepcje antro
pologiczne są determinowane kulturo
wo. Potrzebne jest takie uzasadnienie 
praw człowieka, które byłoby niezależ
ne od kultury, ekonomii czy polityki, 
a zatem potrzebna jest „antropologia 
niezależna”. Zdaniem Hśjffego, antro
pologię taką można zbudować, odwołu
jąc się do oczywistych danych: do zdol
ności człowieka do działania (w tym do 
komunikowania się, rozumowania i ko
operowania) oraz do postulatu nie- 
krzywdzenia (nie chcę być krzywdzony, 
a sprawiedliwość domaga się, bym wza
jem nie krzywdził drugiego) -  prawa 
i obowiązki są z sobą skorelowane, 
a wszyscy jesteśmy włączeni w krąg wza
jemności czy też w krąg wzajemnej od
powiedzialności. Obejmuje on także 
i tych, którzy nie są w stanie świadomie 
podjąć obowiązków, na przykład (cza
sowo) dzieci czy ludzi niepełnospraw
nych umysłowo. W przypadku tych os
tatnich stwierdzamy, iż pojawili się oni 
na świecie bez własnej zgody, i wiemy, 
czego im potrzeba, aby na miarę swoich 
możliwości stali się podmiotami działa
jącymi. Sprawiedliwość kompensacyjna 
domaga się, abyśmy to właśnie im za
pewnili -  obowiązuje nas odpowiedzial
ność i solidarność. Wykład Hóffego do
brze ilustrował pewne napięcie teore
tyczne utrzymujące się we współczesnej 
refleksji, nie tylko zresztą filozoficznej. 
Z jednej strony głoszony jest pluralizm 
koncepcji, relatywizm wartości, subiek

tywizm światopoglądów wraz z tezą, iż 
w imię wolności człowieka nikomu ni
czego nie można narzucać, a prawda ab
solutna nie istnieje. Z drugiej strony -  
uznając fakt globalizacji -  poszukuje 
się absolutnych i uniwersalnych pod
staw praw człowieka, demokracji, odpo
wiedzialności czy solidarności, niemal 
nikt nie ma bowiem odwagi głosić po
glądu, iż prawa człowieka czy obowią
zek wzajemnej solidarności są tylko jed
ną z możliwych koncepcji.

T. Cora z Filipin uznała solidarność
-  i to w rozumieniu Wojtyły -  za jedyny 
sposób rozwiązywania problemów drę
czących świat11. Podkreślano też niezby
walność wspólnoty dla rozwoju jednost
ki. Poszukując podstaw praw człowieka 
i demokracji, prelegenci kongresu od
woływali się zazwyczaj do koncepcji 
Kanta, Nietzschego, Habermasa, Hei
deggera, Levinasa i Rawlsa, czasami do 
myśli Arystotelesa, a nawiązań do filo
zofii św. Tomasza z Akwinu właściwie 
nie było wcale. Wydaje się to o tyle dziw
ne, że jako podstawę relacji międzyludz
kich wskazywano sprawiedliwość, god
ność człowieka12 i miłość (i to jako głów
ną cnotę13). Do sprawiedliwości odwo
ływali się także prelegenci zajmujący się 
problemem głodu i skrajnej nędzy na 
świecie. R. G. Peffer z USA14 bronił te

11 Por. T. C o r a, Solidarity Facing World 
Problems, w: X X lst World Congress o f Philo-
sophy, s. 65.

12 Por. V. G 1 u c h m a n, Humań Dignity 
and Non-Utalitarian Consequentialist „Ethics 
o f Social Consequences’\  s. 122.

13 Por. I. S a r i n ,  Love as the Supreme 
Value, w: XXIst World Congress o f Philosop- 
hy, s. 347.

14 Por. R. G. Peffer, World Hunger and 
Morał Theory, w: XXIst World Congress o f 
Philosophy, s. 303.
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zy, iż Rawlsa teorię sprawiedliwości na
leży uzupełnić zasadą praw fundamen
talnych: prawa do zaspakajania podsta
wowych potrzeb w sposób ciągły i prawa 
do bezpieczeństwa. Będzie można wów
czas zbudować taką teorię etyczną, któ
ra będzie stanowić bazę rekomen
dacji praktycznych. Wiele referatów, 
a nawet całych sesji, poświęcono demo
kracji i społeczeństwu obywatelskiemu. 
V. Camps z Hiszpanii wykazywała, że 
demokracja nie ma „uzdrawiających” 
właściwości -  nie czyni ludzi lepszymi 
za pomocą samych instytucji. Aby de
mokracja funkcjonowała prawidłowo, 
potrzebny jest obywatelski ethos i edu
kacja w sensie paidei, która wyrabiałaby 
w obywatelach poczucie solidarności 
i respekt dla innych (a nie jedynie tole
rancję). „Być obywatelem” oznacza żyć 
wśród innych ludzi cieszących się wol
nością, przy czym wolność nie jest bra
kiem jakichkolwiek norm, ale autono
mią w wyborze sposobu życia. Jednakże
-  podkreśliła prelegentka -  potrzebny 
jest „duch obywatelski” i obywatelskie 
cnoty. Obywatele powinni uczestniczyć 
w życiu publicznym, ponieważ polityka 
jest rzeczą wszystkich, a nie samych tyl
ko polityków. Jako główny problem 
współcześnie istniejących demokracji 
Camps wskazała jurydyzację odpowie
dzialności, przy równoczesnym zaniku 
takich wartości, jak solidarność, gościn
ność i braterstwo, oraz brak społecznego 
zaufania do instytucji demokratycznych 
(szansę na przywrócenie go prelegentka 
widziała w rozbiciu ścisłego związku po
lityki, ekonomii i mass mediów, które 
faktycznie zawłaszczyły władzę w kra
jach rzekomo demokratycznych).

U. Nutku z Turcji w referacie zaty
tułowanym „Does Democracy Has a Fu
turę?” [Czy demokracja ma przyszłość?]

twierdził, iż demokracja funkcjonuje 
obecnie jako „etykietka” usprawiedli
wiająca rozmaite posunięcia. Innymi 
słowy, mamy do czynienia z autokracją 
w przebraniu demokracji. Pewną szansę 
na zbudowanie prawdziwej demokracji 
stwarzają jednak antywojenne i antyglo- 
balistyczne ruchy społeczne. Przeszkodę 
stanowią natomiast z jednej strony mili
tarnie silni globalizatorzy, z drugiej zaś 
jest nią również utrata zdrowego roz
sądku w kwestii obywatelskiego niepo
słuszeństwa. Nutku wyraził też nadzieję, 
że tak jak doszło do ukształtowania się 
wspólnego ducha europejskiego, tak też 
ukształtuje się kiedyś wspólny duch 
światowy.

W referatach pojawiły się także pro
pozycje ulepszania demokracji poprzez 
postmodernistyczną dekonstrukcję i re
konstrukcję15. Nie zabrakło też refera
tów poświęconych sprawie religii, 
a zwłaszcza pluralizmowi religijnemu. 
Samego sedna dyskusji o tym problemie 
dotknął w swoim referacie „A Pragma- 
tic Defence of Religius Exclusivism” 
[Pragmatyczna obrona religijnego eks- 
kluzywizmu] G. Brenneman z USA. 
Ekskluzywizmowi religijnemu, czyli po
glądowi głoszącemu, że istnieje jedna 
prawdziwa religia, przeciwstawia się 
współcześnie pluralizm religijny, wyra
żający pogląd, że wszystkie wielkie reli- 
gie świata są w równym stopniu praw
dziwe, uznając przy tym, iż przyznanie 
wyróżnionej pozycji jednej religii pro
wadzić musi jej wyznawców do prześla
dowania osób, które mają inne przeko

15 Por. A. J. B o z o  de  C a r m o n a ,  In-
decorous Keys for Rethinking Democracy on 
a Different Stage: Globalization and a Different
Condition: Postmodernismy w: XXJst World
Congress o f Philosophy s. 42.
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nania religijne. Brenneman twierdzi na
tomiast, że pluralizm wyrasta z fałszywe
go dylematu: czy należy być tolerancyj
nym pluralistą, czy też nietolerancyjnym 
ekskluzywistą? Co więcej, pluralizm 
prowadzi do takiego osłabienia wiary, 
że znikają pozytywne konsekwencje 
praktyczne przekonań religijnych, na 
pizykład solidarność. Brenneman pro
ponuje zatem tolerancyjny ekskluzy- 
wizm jako alternatywę dla pluralizmu16.

Inną próbę refleksji nad kwestią re- 
ligii podjął I. Kaltchev z Bułgarii, który 
odwoływał się do idei ekumenizmu 
i harmonii między religiami oraz -  na
wiązując do A. Toynbee’ego -  do po
mysłu ustanowienia jednej religii świa
towej17.

Filozofowie rozprawiający o proble
mach świata nie poprzestawali bynajm
niej na odkrywaniu znaczeń pojęć czy 
też założeń i implikacji pewnych kon
cepcji ani też na logiczno-metodologicz- 
nej analizie argumentów na rzecz takich 
czy innych rozwiązań, choć jeszcze nie
dawno tego rodzaju podejście wydawało 
się dominować, zwłaszcza w tradycji 
analitycznej18. Podczas kongresu przed
stawiano natomiast bardzo konkretne 
propozycje rozwiązania palących prob
lemów, z którymi zmaga się świat. Taki 
sposób ujmowania zagadnień dobrze 
ilustrują referaty J. McGuire*a z Korei
o roli religii w rozwiązaniu kryzysu du-

16 Por. G. B r e n n e m a n ,  A Pragmatic 
Defense o f Religious Exclusivismy w: XXIst 
World Congress o f Philosophy, s. 44.

17 Por. I. K a 11 c h e v, Ecumenism and the 
Hormony o f Religious: Outlooks for the New 
Millenium, w: XXIst World Congress o f Philo
sophy, s. 175.

18 Zob. np. hasło „Bioetyka” autorstwa 
R. G. Freya w The Routledge Encyclopedia o f 
Philosophy.

cha wspólnotowego19, R. Mesie z USA
o roli nauki i religii w zapewnieniu po
myślności następnym pokoleniom20 czy 
J. Morkuniene z Litwy o doniosłości fi
lozofii społecznej21. Mesie wprost twier
dzi, że pytanie, jakie należy postawić 
rozważając problematykę dotyczącą na
uki i religii, nie dotyczy ich wzajemnych 
relacji, ale tego, który z tych dwóch spo
sobów myślenia pomoże nam rozwiązać 
konkretne problemy. Zadanie takie for
mułuje wprost W. Gulick z USA, który 
twierdzi, że filozofia współczesna obej
muje szeroki wachlarz zagadnień, jest 
wystarczająco pluralistyczna i wolna od 
ograniczeń ortodoksji, aby nie tylko 
konceptualizować problemy, ale po
nownie -  tak, jak to było w starożytności
-  artykułować rozwiązania, co pomoże 
zbudować bardziej sprawiedliwe global
ne społeczeństwo22.

Oto kilka przykładów rozwiązań 
zaproponowanych przez uczestników 
kongresu. Stoicyzm pozwoli nam pora
dzić sobie z negatywnymi konsekwen
cjami wydarzeń z 11 września 2001 ro
ku, takimi jak niepokój, depresja czy 
bezsenność23. Aby ustalić właściwe re
lacje między globalizacją i kulturami

19 Por. J. M c G u i r e ,  Reason, Religion, 
and the Global Crisis o f Community, w: XXIst 
World Congress o f Philosophy, s. 256.

20 Por. R. Me s i e ,  Suffering, Meaning, 
and Pragmatism: What do Theodicies do?, w: 
XXIst World Congress o f Philosophy, s. 261.

21 Por. J. M o r k u n i e n e ,  Contemporary 
Social Philosophy: The Problem o f the Method 
and the Goals, w: XXIst World Congress o f 
Philosophy, s. 269n.

22 Por. W. G u 1 i c k, A Brief Brief for Phi- 
losopher Kings and Queens, w: XXIst World 
Congress o f Philosophy, s. 137.

23 Por. P. V e r n e z z e, No Fear: Stoicism
and 9/11, w: XXIst World Congress o f Philo-
sophy, s. 413.
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narodowymi, należy strzec kultur naro
dowych i promować tradycyjne wartoś
ci danej kultury, wchodząc jednocześ
nie w interakcje z innymi kulturami, 
ucząc się od nich oraz walcząc ze spis
kami, których celem jest wyniszczenie 
lub asymilacja kultur narodowych pod
czas procesu interakcji24. R. Peffer 
z USA w debacie okrągłego stołu 
„Głód na świecie a teoria moralna” ja
ko rozwiązanie problemu głodu wska
zał przyjęcie polityki samowystarczal
ności narodu w zakresie wyżywienia. 
P. Singer podczas debaty okrągłego sto
łu „Poszerzenie kręgu wiedzy i działa
nia” zaproponował rozwiązanie proble
mu ocieplania się klimatu ziemi po
przez handel przypadającymi na każde 
państwo przydziałami emisji CO2 . Po
nieważ osiągnięcie szczęścia jest nie
możliwe w przypadku ludzi bezdom
nych, rządy poszczególnych państw po
winny wykorzystać już istniejące nisko
nakładowe sposoby budowania, aby 
w ten sposób zapewnić miejsce do życia 
coraz bardziej zurbanizowanej popula
cji26 (referat ten znalazł się zresztą 
w sekcji „Filozofia starożytna” -  praw
dopodobnie dlatego, że punktem wyj
ścia rozważań prelegenta był fragment 
Państwa Platona). Aby walczyć z gło
dem w Afryce, każdy człowiek powi-

24 Por. L. V i e t H a i, Globalization and 
National Culture, w: XXIst World Congress o f 
Philosophy, s. 415.

25 W „Rzeczpospolitej” z 20 VIII 2003 
pojawił się tymczasem artykuł zatytułowany 
Mistyfikacja z Kio to, ukazujący zasadność wąt
pliwości, czy emisja dwutlenku węgla faktycz
nie ma taki wpływ na klimat Ziemi, jaki zakła
dają postanowienia z Kioto.

26 Por. D. N a i 1 s, Plato ’s Housing Policy: 
Then and Now, w: XXIst World Congress o f 
Philosophy, s. 277.

nien uczestniczyć w zbiorowych przed
sięwzięciach skierowanych na realizację 
tego celu, przy czym udział ten powi
nien być nie tylko finansowy, ale i orga
nizacyjny, twierdził jeden z filozofów 
z Holandii27. Pierwszorzędnym global
nym imperatywem moralnym, wobec 
którego stoi ludzkość, jest eksploatacja 
kosmosu -  warunkiem odpowiedzi na 
ten imperatyw jest przeznaczenie na je
go realizację odpowiednich środków 
naukowych i technicznych.

Mimo że wszystkie te propozycje 
wyrastały z analizy sytuacji, w której 
znalazł się świat, to nie wydaje się, aby 
słynna teza D. Hume’a o braku logicz
nego przejścia od zdań opisowych do 
zdań normatywnych kogokolwiek kło
potała. Nie jest to bynajmniej zarzut -  
fakt, że filozofowie przed i po Humie 
wyciągali normatywne wnioski ze 
stwierdzeń opisowych, świadczy raczej
o tym, że sam problem jest pozorny28.

Problem poważniejszy -  przynajm
niej z punktu widzenia filozofii klasycz
nej -  pojawił się w innym miejscu: nie 
stawiano pytania o prawdziwość czy 
uzasadnienie teorii moralnych, które 
stanowią podstawę dla formułowania 
szczegółowych rozwiązań etycznych. 
Tym, co się liczy -  podkreślano -  jest 
skuteczność perswazyjna, czyli to, na 
ile za pomocą danej teorii uda się skło
nić ludzi do działania na rzecz rozwiąza
nia konkretnego problemu29. Jedna

27 Por. J. P h i 1 i p s, On what I  Should do 
about Famine in Africa, w: XXIst World Con
gress o f Philosophy, s. 311.

28 Zob. np. T. S t y c z e ń SDS, W sprawie 
przejścia od zdań orzekających do powinnoś- 
ciowychy Roczniki Filozoficzne 14(1966), z. 2, 
s. 65-80.

29 Por. np. C. C o z m a ,  Aretó/Areth,
a Nucleus-Value o f the Contemporary Ethics,
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z prelegentek z USA, wzywając do 
zmiany sposobu myślenia, wprost twier
dziła, iż to nie pewność prawdy, ale pew
ność płynąca z zatroskania o świat sta
nowi fundament życia społecznego30.

Czasem, co prawda, możliwość sku
tecznego oddziaływania teorii była eli
minowana przez specyficzny styl filozo
fowania. A oto jaskrawy przykład wzię
ty z abstraktu A. Chanysheva z Rosji: 
„Tym, czego potrzebujemy, jest nowa 
kultura Nie-bytu. Kultura bytu oparta 
jest na tezie «ja istnieję». Kultura Nie
bytu jest oparta na tezie «ja nie jestem 
nie-istniejący». (Moje istnienie jest 
mniej ważną negacją mojego nie-istnie- 
nia). Wyrażenia «ja istnieję» i «ja nie 
jestem nie-istniejący» są logicznie iden
tyczne, ale nie są one identyczne onto- 
logicznie. Jedynie Bóg może stwierdzić: 
«Ja istnieję». Człowiek jest ze swej istoty 
«nie nie-istniejący». Całe jego życie jest 
walką z jego nie-istnieniem. Gdy czło
wiek jest zbyt zmęczony, by walczyć
o «ja istnieję», umiera”31.

Trudno się spodziewać, że mene
dżerowie czy inżynierowie zrozumieją 
zacytowane powyżej przesłanie, prze
jmą się nim i przystąpią do budowania 
nowej kultury Nie-bytu. Pod adresem 
filozofii zgłoszono wszakże takie właś
nie oczekiwania: ma pokazać kierunki 
przemian i być przewodnikiem. Wprost 
wyraża to Morkuniene: celem współ-

w: XXIst World Congress o f Philosophy, s. 67; 
L. Chenyang, International Humań Rights Dis- 
course as Morał Persuasion, w: XXIst World 
Congress o f Philosophy, s. 58.

30 Por. N. L. R u d y c h e v ,  Social Scien
ces: Caring Glance or Grasping Stare, w: XXIst 
World Congress o f Philosophy, s. 339.

31 A. C h a n y s h e v ,  The Problem o f 
Non-being, w: XXIst World Congress o f Philo
sophy, s. 57 (tłum. fragm. -  A. L.-K.).

czesnej filozofii jest nie tylko dotarcie 
do prawdy -  bynajmniej nie do prawdy 
absolutnej, lecz do prawdy danego cza
su -  ale także pokazanie, jak owa praw
da ma być stosowana, ponieważ filozo
fia jest środkiem zarazem myślenia 
i działania32.

E. Agazzi mówił o filozofii jako 
możliwym fundamencie ogólnoludzkie
go porozumienia. Zdaniem G. Conway 
z USA, filozof, pełniąc swoją społeczną 
rolę „sumienia”, powinien zająć kosmo
polityczny punkt widzenia, który po
zwalałby mu uznać, iż jako filozof jest 
włączony w tradycję kulturową, a zara
zem wskazywałby na potrzebę zdystan
sowania się przez filozofa od tej tradycji 
ze względu na kulturowy pluralizm33.
O. Ugwuanyi z Nigerii twierdził, że 
w społeczeństwie afrykańskim filozof 
powinien odegrać rolę aktywnego czyn
nika przemian: musi myśleć dla Afryki 
i za Afrykę, przenosząc filozofię „na uli
cę”, aby zbudować solidny fundament 
służący wykształceniu się nowego afry
kańskiego umysłu. W celu podjęcia tego 
zadania, filozof musi przestać uprawiać 
filozofię w sposób abstrakcyjny, charak
terystyczny dla umysłowości europej
skiej34. J. E. Perry z USA twierdził, że 
filozofowie są w wyjątkowy sposób 
przygotowani do działania na rzecz rów
nowagi między możliwościami, które 
niesie globalizacja, a władzą narodu, 
państwa, plemienia czy rodziny. Mogą 
oni uświadomić ludziom różnicę między

32 Por. M o r k u n i e n e ,  dz. cyt.
33 Por. G. C o n w a y ,  Both Citizen and 

Cosmopolitaru Wittgenstein on the Role o f the 
Philosopher, w: XXIst World Congress o f Phi
losophy, s. 64n.

34 Por. O. U g w u a n y i ,  The Philosopher 
and the Society, w: XXIst World Congress o f 
Philosophy, s. 405.
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podporządkowywaniem się normom
i ustanawianiem norm oraz nauczyć ich 
refleksji nad normami, dzięki czemu 
można wykreować nowe tradycje, w któ
rych normy uzasadniane są pragmatycz
nie, nie zaś po prostu uznawane za nie- 
kwestionowalne35. Zdaniem P. Van Du- 
ca z Wietnamu, filozofia, dzięki swym 
poznawczym i ewaluatywnym funk
cjom, odgrywa kluczową rolę w naucza
niu demokracji: pomaga ludziom zaak
ceptować demokratyczne wartości i roz
poznać, jaki kierunek działania będzie 
racjonalny w konkretnych historycz
nych okolicznościach36. J. A. Petrick i 
J. F. Quinn z USA uważają, że poprzez 
zrównoważoną i pluralistyczną filozofię 
ekonomii (analizę aspektu moralnego
i ontologicznej złożoności działalności 
gospodarczej) można poprawić global
ny biznes (w tym moralną prawość jego 
liderów), i rekomendują podjęcie pozy
tywnych działań zmierzających w tym 
kierunku37. B. Matthews z USA uważa 
natomiast, że najpoważniejszym wyzwa
niem, przed którym stoi filozofia, jest 
przekonanie wielkich religii świata, aby 
porzuciły roszczenia do prawdy absolut
nej i wspólnie pracowały na rzecz dialo
gu i pojednania38.

35 Por. J. F. P e r r y ,  Peace on Earth, 
Good Will to Shoes?, w: X X lst World Congress 
o f Philosophy, s. 307.

36 Por. P. V a n D u c, Democracy and the 
Role o f Philosophy in the Process ofDemocra- 
tization in Contemporary Vietnam, w: XXIst 
World Congress o f Philosophy, s. 89.

37 Por. J. A. P e t r i c k, J. F. Q u i n n, Eco- 
nomic Philosophy, lntegrity Capacity and Glo
bal Business Citizenship, w: XXIst World Con
gress o f Philosophy, s. 310.

38 Por. B. M a t t h e w s ,  Wittgenstein, Re-
ligion and Lebensform: Or why Wittgenstein is

W referatach wskazywano też prze
paść między wiedzą moralną a faktycz
nym działaniem jako źródło globalnych 
problemów. Ową przepaść J. Hermens 
z Holandii uznał za jeden z głównych 
problemów etyki39. Nie jest to oczywiś
cie sytuacja wyjątkowa: Owidiuszowe 
„video meliora proboque, deteriora se- 
quor” wyraża ją wystarczająco drama
tycznie. Nigdy dotąd jednak nie żądano 
wyraźniej od filozofii, aby pomogła 
w skali globalnej „zamknąć” ową prze
paść. Likwidacji przepaści między etyką 
a ekonomią, co pozwoliłoby przywrócić 
związki gospodarki z wartościami spo
łecznymi i sensem ludzkiej działalności, 
domagał się filozof argentyński40. Filo
zof z Indii postulował likwidację prze
paści między programami walki z AIDS 
wśród kobiet hinduskich a tradycyjnymi 
wartościami kulturowymi, gdyż owa 
przepaść osłabia skuteczność wdraża
nych programów41. Filozofia ma się stać 
przewodnikiem w działaniu, gdyż jest 
w stanie zbudować fundament komuni
kacji między różnymi typami wiedzy 
oraz ocenić osiągnięcia kultury z punktu 
widzenia szczęścia człowieka w skali ca
łej planety, przy czym szczególną rolę 
odgrywa filozofia polityki, ponieważ -  
spełniając funkcję wychowawcy -  wpły-

not a Wittgensteinian Fideist, w: XXIst World 
Congress o f Philosophy, s. 254.

39 Por. J. H e r m e n s ,  How Can We Live 
up to Our Ideas? Nietzsche and the Importance 
o f Einverleibung, w: XXIst World Congress o f 
Philosophy, s. 147.

40 Por. B. S t o l i o r ,  Responsabilidad de 
la Filosofia y de la Economia, w: XXIst World 
Congress o f Philosophy, s. 381.

41 Por. Ch. C h a k r a b o r t i ,  Philosophy 
Facing World Problems: Partner in Effective 
HIV/AIDS Intervention Among Women, w: 
XXIst World Congress o f Philosophy, s. 56.
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wa ona na naukę o polityce, która z kolei 
stanowi bazę aktywności politycznej -  
mówiła filozof kubańska . P. Grimes 
z USA proponuje dialektyczną prakty
kę filozoficzną jako nowy paradygmat 
rozumienia ludzkich problemów43, na
wiązując do pewnych koncepcji doradz
twa filozoficznego44. V. Grekhnev z Ro
sji uznaje filozofię za intelektualną tera
pię dla działalności edukacyjnej i wycho
wawczej na progu dwudziestego pierw
szego wieku, gdyż filozofia może dostar
czyć adekwatnej koncepcji człowieka 
oraz celów tej działalności45.

Przypisywanie filozofii funkcji sa
moświadomości kultury, czyli ukazywa
nia, kiedy kultura jest godna człowieka, 
oraz uznanie filozofii za miłość mądrości 
(a więc nie tylko wiedzy, ale i postępo
wania zgodnego z rozpoznanymi war
tościami) odnaleźć można w klasycznej 
koncepcji filozofii46. W filozofii klasycz
nej jednakże przyjmuje się możliwość 
ostatecznego poznania świata w aspek
cie prawdy, dobra i piękna. Czy filozofia 
pluralistyczna, relatywistyczna i przy
godna -  a jak sądzę, za taką właśnie

42 Por. T. Riveron, La filosofia, un nuevo 
sabery una ciencia politica alternative, w: XXlst 
World Congress o f Philosophy, s. 107.

43 Por. P. G r i m e s ,  The Dialectical Phi- 
losophical Practice: A New Paradigm for Un- 
derstanding Humań Problems, w: X X lst World 
Congress o f Philosophy, s. 131.

44 Por. np. P. B. R a a b e ,  Philosophical 
Counseling. Theory and Practice, Praeger, 
Westport-London 2001.

45 Por. V. G r e k h n e v ,  Philosophy in 
Sofoing the Problems o f Education in Modern 
World, w: XXIst World Congress o f Philosop
hy, s. 130n.

46 Zob. S. K a m i ń s k i ,  O naturze filozo-
fu , w: tenże, Jak filozofować? Studia z metodo
logii filozofii klasycznej, red. T. Szubka, Towa
rzystwo Naukowe KUL, Lublin 1989, s. 45-53.

koncepcją opowiedzieliby się w zdecy
dowanej większości uczestnicy kongresu
-  jest w stanie spełnić zadanie, które się 
na nią nakłada?

Wydaje się, iż nawet wśród tych 
filozofów, którzy stawiali filozofii nie
mal zbawcze cele społeczne, panowało 
przekonanie, że współczesna filozofia 
nie jest gotowa do ich realizacji, że po
trzeba jest czegoś nowego. Stąd być 
może tak wiele referatów miało cha
rakter podsumowujący, na przykład 
wskazywano na najistotniejsze proble
my, z którymi filozofia powinna się 
zmierzyć47, prelegenci proponowali 
kierunki rozwoju (np. integralizm48; fi
lozofię autentyczności49) czy określoną 
problematykę (np. nie-indywidualis- 
tyczną teorię sumienia, publiczne prze
praszanie czy wybaczanie50). E. M. Neu
i M. Ch. Michailov z Niemiec bronią 
tezy, iż filozofia musi przejść transfor
mację, jeśli ma udźwignąć przynależną 
jej społeczną odpowiedzialność. Ich 
zdaniem rozwiązanie wszystkich obec
nych i przyszłych problemów ludzkości 
zależy od indywidualnej edukacji, 
w której centralną rolę odgrywać po
winna filozofia. Musi to być jednak fi
lozofia integrująca myśl Wschodu i Za-

47 Por. Y. J i e h o u, Three Critical Issues 
Posed by Contemporary Philosophy, w: XXIst 
World Congress o f Philosophy, s. 172.

48 Por. L. G e r b i 1 s k y, Philosophy o f In- 
tegratism: Solving World Disintegration Prob
lems, w: XXIst World Congress o f Philosophy, 
s. 116.

49 Por. A. S. L a y u g, The Will to Aut hen- 
ticity: An Affirmative Philosophy for the Li- 
vingy w: XXIst World Congress o f Philosophy, 
s. 220.

50 Por. K. Gi l i ,  Morał Functions o f Pu
blic Apologies, w: XXIst World Congress o f 
Philosophy, s. 119.
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chodu oraz badająca podstawy wszel
kich nauk, tak by doprowadzić do filo
zoficznej rewolucji i zbudowania antro
pologii zintegrowanej harmonijnie, 
czyli ukazującej człowieka w różnych 
jego wymiarach i w rozmaitych interak
cjach z innymi bytami51.

B. Gónulen z Turcji głosił pogląd, iż 
filozofią zdolną do wyjaśnienia i upo
rządkowania odkryć naukowych i proce
sów społecznych jest historyczny i dia
lektyczny materializm52. Na marginesie 
warto zauważyć, iż podczas kongresu 
stosunkowo dużo miejsca poświęcono 
Marksowi i marksizmowi (charakterys
tyczne były tytuły sesji, na przykład: 
„Ku marksizmowi dwudziestego pierw
szego wieku nowej globalnej epoki” czy 
„Jednostka i marksizm -  rozważane po
nownie”). Temat marksizmu podejmo
wali zwłaszcza filozofowie węgierscy, 
między innymi B. Petho, który postawił 
tezę, iż marksizm nie umarł53. Specjalne 
sesje poświęcono też G. Lukdcsowi i roz
wijającemu jego myśl „kołu z Szeged”.

Największa liczba prelegentów po
szukiwała jednak nowych inspiracji i roz
wiązań w filozofii Wschodu (Chin, Indii
i Korei), zarazem sumitując się z powo
du „arogancji” filozofii Zachodu, jej ro
szczenia do bycia jedyną prawdziwą fi
lozofią i ignorowania przez nią cennych 
idei pochodzących z innych kultur. Dys
kusje okrągłego stołu i dyskusje panelo-

51 Por. E. M. Neu,  M. Ch. M i c h a i l o v ,  
Social Responsibility o f Philosophy: Necessity 
o f a Transformation o f Philosophy, w: XXIst 
World Congress o f Philosophy, s. 279n.

52 Por. B. GónUl en ,  The Grand Back- 
ward Jump: The Philosophy o f Uncertainty, w: 
XXIst World Congress o f Philosophy, s. 127.

53 Por. B. P e t h o, Marxism and Postmar- 
xisnv A Re-appraisal, w: XXIst World Congress 
o f Philosophy, s. 309.

we organizowano tak, aby uczestniczyli 
w nich zarówno filozofowie ze Wscho
du, jak i z Zachodu. Co więcej, na ogół 
przyznawano przewagę filozofii Wscho
du. Nie sposób wymienić wszystkich re
feratów czy sesji poświęconych tej filo
zofii. Dla przykładu wskażę kilka nale
żących do rozmaitych tradycji: do 
wschodniego rozumienia ciała jako 
zjednoczonego z całą Ziemią, z jej naj
mniejszymi i największymi mieszkańca
mi odwołuje się feminizm, w tym zarów
no filozofowie z USA, jak i z Hong Kon
gu54; do dziedzictwa filozofii Wschodu 
sięgają filozofowie zajmujący się etyką 
środowiska naturalnego, którzy aby 
określić, na czym ma polegać zrówno
ważony rozwój, przeciwstawiają ducho
wość Wschodu konsumpcjonizmowi Za
chodu55; myśliciele analizujący różno
rodność cywilizacyjną, na przykład V. 
Shen z Kanady, postulują optymalną 
harmonię, którą głoszą filozofie azjatyc
kie, jako właściwą relację między cywi
lizacjami56.

Niniejsze sprawozdanie ma na celu 
przywołanie dominującego „ducha kon
ferencji”. Podczas kongresu wygłoszono

54 Por. H. Y. Jung ,  Luce Irigaray’s 
Transyersal Geophilosophy, w: XXIst World 
Congress o f Philosophy, s. 174; E. K i t W a h 
M a n, A Contemporary Reflection o f A Confu- 
cian Theory o f the Body: „ Natural” or Further 
Construction?, w: XXIst World Congress o f 
Philosophy, s. 246.

55 Por. np. L. V. M a n t a t o v a ,  V. V. 
M a n t a t o v, Sustainable Development o f the 
World Dialogue Among Eastern and Western 
Civilizations, w: XXIst World Congress o f Phi- 
losophy, s. 248.

56 Por. V. Shen ,  Asian Philosophical 
Traditions and Dialogue Among Civilizations, 
w: XXIst World Congress o f Philosophy, s. 360.
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również tradycyjne referaty, na przy
kład z dziedziny filozofii umysłu czy teo
rii nauki. Pojawiły się przy tym trendy 
pozytywizujące, na przykład P. Suppes 
podczas dyskusji wokół jednego z wykła
dów wprost sformułował tezę, że fizyka- 
lizm musi stać się fizyką, jeśli ma być 
poważną teorią. Dla przedstawicieli tra
dycyjnych kierunków filozoficznych 
kongres był nieco rozczarowujący. Nie 
przyjechało wielu uznanych filozofów -
i to nie z tego powodu, że niemal rów
nolegle w Hiszpanii odbywał się Kon
gres Logiki, Metodologii i Filozofii Na
uki. Być może ich nieobecność jest syg
nałem, że forma wielkich kongresów 
w pewnym sensie się zdezaktualizowała.

Podczas obrad filozofii przypisano wy
różnioną rolę nie tyle poznawczą, ile 
społeczną i przywołano wiele pięknych
i podniosłych idei, lecz nie bardzo wia
domo, dlaczego owe idee należałoby na
zywać filozoficznymi. O ile jednak nie 
przyjmuje się tezy, skądinąd filozoficz
nej, że istnieje coś takiego, jak natura 
filozofii, filozofią nazwać trzeba to, co 
robią zawodowi filozofowie -  a ci prze
cież przybyli do Istambułu. A jeśli tak, 
to chyba najbardziej istotnym pokon- 
gresowym pytaniem staje się: quo vadis, 
philosophiae? Zwłaszcza, gdy w filozofii 
upatruje się główne narzędzie rozwiąza
nia palących problemów świata.
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Colin HARTĘ

„POMOC -  WSPÓŁDZIAŁANIE -  SUMIENIE” 
Konferencja zorganizowana przez Linacre Centre for Healthcare Ethics

Queens* College, Cambridge (Anglia), 24-26 VII 2003

The Linacre Centre for Healthcare 
Ethics, ośrodek założony w roku 1977 
przy wsparciu biskupów Anglii i Walii, 
jest jedynym katolickim instytutem 
w Wielkiej Brytanii zajmującym się 
bioetyką1. W roku 1997, dla podkreśle
nia dwudziestej rocznicy założenia Li
nacre Centre, zorganizowano między
narodową konferencję w celu dokona
nia przeglądu najważniejszych zagad
nień, które w ciągu dwóch poprzednich 
dekad stały się przedmiotem zaintereso
wania instytutu. Materiały z tej konfe
rencji, opublikowane w pracy Issues 
for a Catholic Bioethic [Zagadnienia ka
tolickiej bioetyki], stanowią trwały 
wkład w refleksję nad licznymi proble
mami z dziedziny bioetyki dotyczącymi 
jej aspektów kościelnych, antropolo
gicznych, medycznych, prawnych i spo
łecznych, o których katolicy powinni 
uzyskać informacje2. Sukces konferencji 
z roku 1999 sprawił, że na rok 2000 za
planowano drugie spotkanie naukowe, 
zatytułowane „The Great Jubilee and 
the Culture of Life” [Wielki Jubileusz

1 Zob. www.linacre.org (przyp. tłum.).
2 Zob. Issues fora  Catholic Bioethics, red. 

L. Gormally, The Linacre Centre, London
1999.

i kultura życia]. W trakcie sympozjum 
analizie poddano zarówno filozoficzne 
korzenie kultury śmierci, jak i jej prze
jawy w życiu społecznym, a także zwró
cono uwagę na wielość sposobów po
zwalających wszystkim ludziom włączać 
się w budowanie kultury życia3.

Potrzeba rozważenia skomplikowa
nych i nierzadko trudnych do zrozumie
nia problemów z dziedziny bioetyki, 
które dostrzegają nie tylko katolicy, by
ła tematem trzeciej międzynarodowej 
konferencji zorganizowanej przez Li
nacre Centre w dniach od 24 do 26 lipca 
2003 roku w Queens’ College w Cam
bridge, w Anglii. Zakres dyskutowa
nych zagadnień został zasygnalizowany 
już w tytule tej konferencji: „Pomoc, 
współdziałanie a sumienie: problemy 
moralne dotyczące opieki medycznej, 
prawa, nauki i polityki społecznej”.

Inspirujący wykład na rozpoczęcie 
konferencji wygłosił Donald Murray, 
biskup Limerick w Irlandii, przewodni
czący Wspólnej Komisji Bioetycznej 
Katolickich Biskupów Wielkiej Brytanii
i Irlandii. W swoim wystąpieniu biskup

3 Zob. Culture o f Life -  Culture o f Death, 
red. L. Gormally, The Linacre Centre, London 
2002.

http://www.linacre.org
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Murray nie ograniczył się do prezentacji 
zaproszonych prelegentów i tematów 
wystąpień, których uczestnicy konferen
cji mieli wysłuchać podczas obrad. 
Uznanie i sympatię słuchaczy wzbudziła 
troska wyrażająca się w słowach bisku
pa. Treścią fundamentalnej zasady mo
ralnej -  mówił prelegent -  jest czynienie 
dobra i unikanie zł a. To, czy ktoś może 
w uprawniony sposób wspomagać złe 
czyny innych lub angażować się w nie, 
zależy od możliwości stwierdzenia, czy 
samo jego działanie jest dobre. Stwier
dzenie to, powracające w ciągu całej 
konferencji, zostało wypowiedziane po 
raz pierwszy właśnie przez biskupa 
Murray’a, który w swoim wykładzie 
w sposób szczególny podkreślił koniecz
ność właściwego określenia przedmiotu 
rozważanego działania, od niego bo
wiem uzależniona jest kwalifikacja mo
ralna działania. Biskup zacytował frag
ment encykliki Veritatis splendor Jana 
Pawła II: „Moralność ludzkiego czynu 
zależy przede wszystkim i zasadniczo 
od przedmiotu rozumnie wybranego 
przez świadomą wolę f i . . ] .  Aby określić 
przedmiot danego czynu, decydujący
o jego jakości moralnej, należy przyjąć 
perspektywę osoby działającej. Przed
miot aktu chcenia stanowi bowiem czyn 
wybrany w sposób wolny. O ile jest on 
zgodny z porządkiem rozumu, sprawia, 
że wola jest dobra [...]” (nr 78). Prele
gent przypomniał, że interpretacja przy
toczonego fragmentu i precyzyjne 
określenie przedmiotu działania były 
od chwili ogłoszenia encykliki Veritatis 
splendor przedmiotem burzliwej dysku
sji, która i dzisiaj nie słabnie. Podkreśla
jąc doniosłość cytowanego fragmentu 
encykliki i konieczność właściwego ro
zumienia, na czym, zgodnie z naucza
niem zawartym w encyklice Yeritatis

splendor, polega moralny charakter 
ludzkich działań, biskup Murray wska
zał perspektywę kolejnych konferencyj
nych wystąpień.

Po referacie biskupa Murray’a za
brał głos Anthony Fisher OP, który mó
wiąc na temat „Cooperation in evil: un- 
derstanding the issues” [Współdziałanie 
w złu: istota problemu], ogólnie wpro
wadził słuchaczy w poruszaną proble
matykę. Ojciec Fisher był pierwszym 
dyrektorem Instytutu Jana Pawła II, 
który założono w Melbourne w Australii 
w roku 2000. Niespełna tydzień przed 
tegoroczną konferencją w Cambridge 
podano do wiadomości, że o. A. Fisher 
został mianowany biskupem pomocni
czym w Sydney, kilkaset mil od Mel
bourne. W swoim referacie prelegent 
ukazał przede wszystkim, jak pojęcie 
współdziałania w złu rozumiane jest 
w tradycyjnym dyskursie filozoficznym. 
Za współdziałanie tego rodzaju uznaje 
się zazwyczaj udział w złym działaniu 
innej osoby (czy też innych osób). Jeśli, 
przykładowo, uczestniczę w złu dokony
wanym przez innego człowieka i moje 
działanie jest ze swego przedmiotu złe 
lub gdy podzielam złą intencję działają
cego, moje współdziałanie w jego czynie 
jest niemoralne i nie można go zaakcep
tować; działanie takie tradycyjnie nazy
wano formalnym współdziałaniem w złu. 
Jednakże czyjeś dobre czyny mogą nie
kiedy towarzyszyć złemu działaniu innej 
osoby. Działanie człowieka, który pra
cując w elektrowni, przyczynia się do 
zapewnienia miastu stałego dopływu 
elektryczności, może towarzyszyć dzia
łaniom pracowników szpitali czy klinik 
w tym mieście, którzy dokonują aborcji
i w dokonywaniu tych złych czynów są 
uzależnieni od dopływu elektryczności. 
Pracownik zakładu energetycznego nie
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dokonuje czynu wewnętrznie złego, za
kładając, że swoim działaniem nie za
mierza wspierać ludzi dokonujących 
aborcji. W takiej sytuacji jego działanie 
łączące się z dostarczaniem elektrycz
ności można by określić jako rodzaj do
zwolonej materialnej współpracy w złu. 
Aby precyzyjniej dookreślić, które przy
padki materialnego współdziałania w złu 
są tradycyjnie uznawane za dozwolone, 
a które za zakazane, ojciec Fisher opisał 
w swym wystąpieniu różnice między po
średnim i bezpośrednim współdziała
niem w złu oraz między współpracą bez
pośrednią a wspieraniem czyjegoś dzia
łania na odległość.

Po określeniu czynników, które 
konstytuują dozwolone materialne 
współdziałanie w złu, ojciec Fisher roz
ważył pięć istotnych dzisiaj problemów 
dotyczących tego zagadnienia: Czy moż
na zezwalać na dokonywanie sterylizacji 
w szpitalach katolickich? Czy w progra
mach opieki zdrowotnej, finansowanych 
przez Kościół katolicki, mogą się zna
leźć wskazania do używania prezerwa
tyw jako środków służących zwalczaniu 
HIV i AIDS? Czy katolickie siostry za
konne, w trosce o to, aby osoby uzależ
nione od narkotyków nie były narażone 
na infekcje z powodu używania tych sa
mych igieł, mogą organizować pomie
szczenia, w których uzależnieni mogliby 
wstrzykiwać sobie narkotyki w sposób 
„bezpieczny”, używając nowych igieł? 
Czy katolickie organizacje obrońców 
życia winny wystawiać kobietom w ciąży 
zaświadczenia o odbyciu przez nie kon
sultacji, jeśli uzyskanie takiego zaświad
czenia może się stać częścią procedury 
umożliwiającej kobiecie dokonanie 
aborcji w zgodzie z przepisami prawa? 
Czy ustawodawcy mogą poprzeć propo
zycję „niedoskonałego” prawa, które

zakazuje dokonywania aborcji w pew
nych okolicznościach, a jednocześnie 
w innych przypadkach zezwala kobiecie 
na przerwanie ciąży?

Chociaż o. A. Fisher podkreślił ko
nieczność oceny działania osoby współ
pracującej w dokonywaniu złego czynu, 
czyli potrzebę określenia, czy samo jej 
działanie jest dobre, to jednak, jak 
stwierdził, droga do wydania sądu w tej 
sprawie pozostaje sprawą szeroko dys
kutowaną. W ortodoksyjnej katolickiej 
filozofii moralności -  zauważył ojciec Fi
sher -  zasadniczo obecne są dzisiaj dwa 
podejścia do określania moralnego cha
rakteru ludzkich czynów. W pierwszym 
z tych podejść akcentuje się tak zwane 
znaczenia naturalne działań, w drugim 
zaś -  zamierzony cel działającego. Na 
przykład nauczanie przedstawione w en
cyklice Humanae vitae w kwestii oceny 
moralnej aktu seksualnego zdaje się być 
oparte na rozumieniu naturalnych zna
czeń ludzkich czynów. Chociaż w swoim 
wystąpieniu ojciec Fisher wydawał się 
opowiadać za stanowiskiem w etyce 
opartym na teorii intencji, to jednak 
sam zauważył, że teoria ta wzbudza kon
trowersje4.

Ojciec Fisher nie przeprowadził, 
niestety, pogłębionej analizy wszystkich 
wymienionych przypadków współdzia
łania ze złem. Jego konkluzja, iż kato
licy nie mogą uczestniczyć w działaniach 
opisanych w pierwszych czterech punk
tach, została oparta na orzeczeniach 
wydanych przez Stolicę Apostolską, 
nie zaś na szczegółowych analizach sa
mych tych zagadnień. Z pewnością in
teresujące byłoby zastosowanie przez

4 Por. A. F i s h e r  OP, Cooperation in 
Evil, „Catholic Medical Quarterly”, February 
1994, s. 16.
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ojca Fishera teorii głoszącej istnienie 
naturalnych znaczeń ludzkich działań 
oraz teorii intencji do problemu wyda
wania zaświadczeń o konsultacji odby
tej w konfliktowej sytuacji związanej 
z ciążą. Jak wiadomo, kwestia ta naj
więcej kontrowersji wywołała w Nie
mczech. W roku 1997, podejmując pró
bę oceny tego zagadnienia, Germain 
Grisez, którego teoria intencjonalnego 
działania zyskała znaczną popularność, 
argumentował, że pracownicy punktów 
konsultacyjnych mogą wydawać kobie
tom zaświadczenia o odbyciu przez nie 
konsultacji, gdyż w ten sposób współ
działają jedynie materialnie, czyli w spo
sób dozwolony, w dokonywaniu przez 
kobietę zabiegu przerwania ciąży5. 
Rok później papież Jan Paweł II w liście 
skierowanym do biskupów niemieckich 
poprosił, aby nie zezwalali oni kościel
nym ośrodkom poradniczym ani żad
nym innym instytucjom związanym 
z Kościołem katolickim na wydawanie 
kobietom zaświadczeń o rozmowie 
przeprowadzonej w konfliktowej sytua
cji związanej z ciążą. Chociaż decyzja 
Papieża oparta była na przekonaniu, 
że wydawanie zaświadczeń „rzuca cień 
na jasne i zdecydowane świadectwo 
Kościoła i jego poradni”6, to jednak, 
jak się wydaje, pozostawiła otwarte py
tanie o to, czy katolik mógłby wydać 
zaświadczenie tego rodzaju, pracując 
w ośrodku konsultacyjnym niezwiąza- 
nym z Kościołem. Podobnie można za
uważyć, iż pozostałe problemy wymie

5 Por. G. G r i s e z ,  The Way o f the Lord 
Jesus, t. 3, Difficult Morał Questions, Francis- 
can Herald Press, Chicago 1997, s. 380-385.

6 J a n  P a w e ł  II, List do biskupów nie
mieckich w sprawie kościelnych poradni ro
dzinnych, „L’Osservatore Romano” wyd. poi.
19(1998) nr 4, s. 11.

nione przez ojca Fishera zasadniczo do
tyczą działań związanych z aktywnością 
Kościoła. Kwestią nierozstrzygniętą po
zostaje na przykład to, czy katolicy mo
gą uczestniczyć w świeckim programie, 
którego celem jest zapewnienie osobie 
uzależnionej odpowiednich warunków 
do „bezpiecznego” wstrzykiwania sobie 
narkotyku? Czy Stolica Apostolska 
obawia się głównie tego, że Kościół ka
tolicki byłby kojarzony z funkcjonowa
niem takiego programu, czy też istnieje 
bardziej zasadniczy powód jej sprzeci
wu, wynikający z uznania samego dzia
łania za nieetyczne? Udzielenie odpo
wiedzi na powyższe pytania byłoby 
znacznie łatwiejsze, gdyby ojciec Fisher 
dokonał bardziej szczegółowych analiz 
kontrowersyjnych pod względem mo
ralnym sytuacji, które przywołał.

Na początkowym etapie konferencji 
wystąpienia prelegentów dotyczyły teo
retycznego tła, na którym widzieć nale
ży problemy sumienia pojawiające się 
w sytuacji pomocy czy współdziałania 
w czynieniu zła. Profesor Lukę Gormal- 
ly, były kierownik Linacre Centre, pod
kreślił, że dla oceny każdej sytuacji 
współdziałania konieczne jest uwzględ
nianie nie tyle efektów końcowych do
konywanych czynów, co zbadanie, czy 
same w sobie są one moralnie dobre. 
Istotą działania moralnego nie jest po 
prostu kształtowanie zdarzeń, ale postę
powanie, które przesądza o dobru bądź 
złu działającej osoby. Kolejny z prele
gentów -  profesor Martin Stone z Kato
lickiego Uniwersytetu w Louvain w Bel
gii -  nakreślił tło historyczne problema
tyki współdziałania w czynieniu zła
i wskazał na znaczenie siedemnasto
wiecznych dyskusji między probabiliz- 
mem a probabilioryzmem dla kwestii 
rozważanej podczas konferencji.
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W wielu dalszych wystąpieniach od
niesiono się do szczegółowych proble
mów etyki medycznej, ujawniających 
się w ostatnim czasie, oraz szukano dróg 
wyjścia z sytuacji moralnie dwuznacz
nych, w jakich nierzadko znajdują się 
pracownicy służby zdrowia. Przewodni
czący National Catholic Bioethics Cen
ter [Ogólnokrajowego Katolickiego Oś
rodka Bioetyki] w Stanach Zjednoczo
nych, dr John Haas, mówił na temat: 
„Cooperation próbie ms in Catholic 
healthcare provision” [Problemy współ
działania związane ze świadczeniem 
usług medycznych przez katolików]. Je
go zdaniem, w ostatnich latach proble
my te stały się bardziej złożone dla ka
tolickich instytucji. Dwadzieścia lub 
trzydzieści lat temu problem pojawiał 
się na poziomie oceny, jakie zabiegi mo
gą, a jakie nie mogą być wykonywane 
w szpitalach katolickich, a oficjalne wy
powiedzi Kościoła, na przykład stwier
dzenie, że w katolickich szpitalach nie 
można dokonywać sterylizacji, dawały 
dyrektorom tych szpitali jasne wytycz
ne. Prof. Richard Myers z Ave Maria 
Law School w Michigan w Stanach 
Zjednoczonych stwierdził, że powodem 
pojawienia się dużej liczby obecnych 
problemów jest w wielu krajach propo
nowanie i uchwalanie ustaw, które nie 
respektują zasad etycznych obowiązują
cych w instytucjach katolickich. W swo
im wystąpieniu zatytułowanym „US law 
and conscientious objection in healthca
re” [Prawo Stanów Zjednoczonych 
a sprzeciw sumienia pracowników służ
by zdrowia] zauważył, że w ciągu roku 
poprzedzającego konferencję w prasie 
amerykańskiej pojawiło się wiele arty
kułów na temat potrzeby podjęcia przez 
wszystkich obywateli amerykańskich 
wspólnego wysiłku na rzecz wprowadze

nia regulacji prawnej, zgodnie z którą 
pracownicy służby zdrowia, nie wyłącza
jąc osób wierzących, mieliby obowiązek 
oferowania pacjentom wszelkich środ
ków antykoncepcyjnych, również tych, 
które działają poronnie. W stanie Mas
sachusetts na przykład przedłożono 
ustawę, w której domagano się, aby 
wszystkie szpitale, a zatem również szpi
tale katolickie, umożliwiały ofiarom 
gwałtów zażycie pigułki o nazwie 
„dzień-po”. Myers stwierdził, że na pie
lęgniarki i farmaceutów wywierana jest
-  za pomocą środków dyscyplinarnych, 
łącznie z groźbą utraty miejsca pracy -  
coraz mocniejsza presja, aby rozprowa
dzali oni środki antykoncepcyjne (rów
nież te o działaniu aborcyjnym) i pigułki 
„dzień-po” nawet wówczas, gdy w su
mieniu wyrażają oni sprzeciw wobec 
działań tego typu. W zawodach związa
nych ze służbą zdrowia pracownicy o na
stawieniu pro-life dają ważne świadec
two i przyczyniają się do rozwijania au
tentycznej kultury życia7. Niezwykle po
mocne byłoby -  podsumował swoje wy
stąpienie Myers -  wprowadzenie regula
cji prawnych, które zapewniłyby katoli
kom i wszystkim pracownikom o 
nastawieniu pro-life prawo do niepodej
mowania działań sprzecznych z ich su
mieniem, a instytucjom religijnym gwa
rantowały możliwość odmowy współ
działania w czynnościach, które naru
szają uznawane przez nie zasady.

Problemy, z jakimi pracownicy służ
by zdrowia spotykają się w Stanach 
Zjednoczonych, różnią się od trudności 
pojawiających się w wykonywaniu tej 
samej profesji w Wielkiej Brytanii. Dok
tor Charlie 0 ’Donnell, lekarz specjalis

7 Por. t e n ż e ,  Encyklika Evangelium vi- 
tae, nr 95.
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ta na oddziale reanimacji i intensywnej 
opieki medycznej, prowadzący również 
wykłady dla studentów medycyny na te
mat prawa lekarza do niepodejmowania 
działań sprzecznych z wyznawanymi 
przez niego zasadami etycznymi czy re
ligijnymi, przedstawił w swoim wystą
pieniu zalecenie, jakie daje studentom. 
W trakcie kształcenia medycznego mo
gą się oni znaleźć w sytuacji, w której 
zostaną nieoczekiwanie poproszeni
0 włączenie się w działania nieetyczne. 
Doktor 0 ’Donnell radzi im, aby z wy
przedzeniem, jeszcze przed pojawie
niem się kłopotliwych sytuacji, które 
mogłyby prowadzić do konfrontacji, wy
razili oni swoje zastrzeżenia etyczne co 
do pewnych praktyk. Zgodnie z jego do
świadczeniem, jeśli studenci wyrażą ta
kie zastrzeżenia już na samym początku 
cyklu kształcenia, jeśli uczynią to spo
kojnie i z życzliwością, to później są 
w stanie uniknąć trudności.

Ustawa z roku 1967, zezwalająca na 
dokonywanie aborcji w Wielkiej Bryta
nii, zawiera klauzulę, zgodnie z którą 
osoby zgłaszające sprzeciw sumienia 
nie mogą być zmuszane do udziału w za
biegach przerywania ciąży. Doktor 
0 ’Donnell stwierdził, iż sprzeciw sumie
nia wobec samej aborcji, jak i wobec in
nych kwestii rodzących podobne za
strzeżenia jest zasadniczo akceptowany 
w środowisku lekarskim. Nie oznacza to 
jednak, że lekarze katoliccy mają możli
wość awansu zawodowego we wszyst
kich dziedzinach medycyny. Zarówno 
oni, jak i inne osoby przeciwne dokony
waniu zabiegów przerywania ciąży nie 
mogą bowiem pracować na wyższych
1 bardziej odpowiedzialnych stanowis
kach na oddziałach położniczych i gine
kologicznych. Nie jest to skutkiem dys
kryminacji lekarzy pro-life, ale konsek

wencją społecznej akceptacji aborcji i in
nych nieetycznych praktyk, które w szpi
talach są wykonywane na tyle rutyno
wo, że ordynatorzy oddziałów nie są 
skłonni zatrudnić lekarza niezdolnego 
do wykonywania zobowiązań przez ten 
oddział przyjętych (to znaczy nie wyko
nującego wszystkich zabiegów, które na 
danym oddziale są wykonywane). Pre
legent porównał tę sytuację do trudnoś
ci, z jaką miałby do czynienia on sam -  
jako ordynator oddziału reanimacji -  
gdyby lekarz ubiegający się o zatrudnie
nie na jego oddziale oświadczył, że jako 
świadek Jehowy nie może uczestniczyć 
w dokonywaniu transfuzji krwi. Doktor 
0 ’Donnell stwierdził, że biorąc pod 
uwagę fakt, że transfuzje krwi są ruty
nowym działaniem stosowanym podczas 
reanimacji i w intensywnej opiece me
dycznej, nie mógłby przyjąć takiego le
karza do pracy. Powodem odmowy nie 
byłaby chęć dyskryminacji lekarza ze 
względu na wyznawaną przez niego wia
rę, lecz fakt, że nie byłby on w stanie 
wykonywać zabiegów, które na oddziale 
reanimacji są niezbędne.

Nawet jeśli zgodzilibyśmy się ze 
stwierdzeniem 0 ’Donnella, że lekarze 
katoliccy i pozostali lekarze, którzy nie 
godzą się na dokonywanie aborcji, nie 
są dyskryminowani jako lekarze, to jed
nak faktem pozostaje, że dziedziny po
łożnictwa i ginekologii przestały być dla 
nich dostępnymi ścieżkami kariery za
wodowej. Jeśli zaś utrzymają się obecne 
tendencje do akceptowania niemoral
nych praktyk medycznych związanych 
z tak zwanym prawem człowieka do de
cyzji o końcu swojego życia i jeśli po
nadto tendencje te przybiorą postać 
prawa stanowionego, to katoliccy leka
rze i pielęgniarki oraz pozostałe osoby 
broniące prawa człowieka do życia mo
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gą zasadnie oczekiwać, że w pewnym 
momencie zostaną skutecznie wyklucze
ni z kolejnych dziedzin medycyny, ta
kich jak geriatria czy intensywna opieka 
medyczna.

W Wielkiej Brytanii podstawową 
opiekę medyczną sprawuje najczęściej 
miejscowy lekarz rodzinny. Lekarzem 
takim jest dr Mike Delaney, który pod
czas konferencji mówił o tym, jak leka
rze katoliccy, a także inni lekarze o pra
wym sumieniu, mogą rozwiązywać róż
norodne problemy, które pojawiają się 
w ich praktyce zawodowej. Ponieważ le
karze w Wielkiej Brytanii nie są zobo
wiązani do stosowania żadnego lecze
nia, które w ich mniemaniu jest nie
etyczne lub niewskazane, ani też nie ma
ją obowiązku odsyłania pacjentów do 
innych lekarzy, którzy leczenie takie są 
skłonni zalecić, lekarz rodzinny może 
wykonywać swój zawód w sposób pra
wy. Środowisko lekarskie na ogół prze
strzega czterech zasad biomedycznych:
1. szacunku dla autonomii pacjenta,
2. dobro-czynie ni a, 3. nieszkodzenia i
4. sprawiedliwości8. Możliwość osądze
nia, co w danym przypadku jest dla pa
cjenta dobre, pozwala moralnie prawym 
lekarzom odmówić na przykład proś
bom pacjentek o skierowanie ich na za
bieg przerwania ciąży lub o przepisanie 
im środków antykoncepcyjnych z tego 
względu, że działania tego rodzaju nie 
leżą w interesie samych pacjentek. Wraz 
z rosnącą dostępnością sztucznej prok- 
reacji, lekarze coraz częściej napotykają 
pacjentów, którzy pragną skorzystać 
z nieetycznych metod, na przykład z za
płodnienia in vitro, w celu posiadania

8 Zob.T. B e a u c h a m p ,  J. C h i l d r e s s ,  
Principles o f Biomedical Ethics, Oxford Uni- 
versity Press, Oxford 1989.

potomstwa. Również praktyka pobiera
nia komórek rozrodczych od osób cho
rych na nowotwory przed poddaniem 
tych osób terapii, która może spowodo
wać utratę płodności, przysparza leka
rzom wielu problemów. Doktor Dela
ney mówił o tym, iż jako lekarz katolicki 
stara się prowadzić swoich pacjentów 
kierując się tym, co jest rzeczywiście do
bre, to znaczy pozostając w zgodzie z na
uczaniem Kościoła na temat środków, 
które pomagają człowiekowi osiągnąć 
szczęście w tym świecie i w świecie przy
szłym. Pacjenci często jednak nie po
dzielają jego poglądu na to, co jest fak
tycznie „dobro-czynne”, a wówczas in
formuje ich on o przysługującym im pra
wie do zasięgnięcia porady u innego le
karza i odstępuje od opieki medycznej 
w sytuacji, gdy pacjent nie chce z niej 
dłużej korzystać.

Lekarzom rodzinnym, którzy pracu
ją z niewielką liczbą pacjentów, łatwiej 
jest uniknąć angażowania się w niemo
ralne praktyki aniżeli pracownikom 
służby zdrowia wykonującym pracę zes
połową w szpitalach. S. Carol Taylor, 
dyrektor Ośrodka Bioetyki Klinicznej 
w Georgetown University w Stanach 
Zjednoczonych, podjęła podczas konfe
rencji temat: „Cooperation problems in 
nursing: integrity and morał distress” 
[Problemy współdziałania w złu i praca 
pielęgniarek: prawość a moralna roz
pacz]. Stan „moralnej rozpaczy” poja
wia się w sytuacjach przymusu, gdy pie
lęgniarki uczestniczą w złych działa
niach podejmowanych przez innych 
z powodu lęku przed tym, co mogłoby 
się stać, gdyby odmówiły współdziała
nia. Lęk ten może dotyczyć sytuacji oso
bistej lub łączyć się z pracą w określonej 
instytucji, jego podłoże miewa charakter 
ekonomiczny lub psychiczny, bezpo
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średni lub pośredni. W swoim wystąpie
niu siostra Taylor nawiązała do pracy 
autorstwa B. R. McFarland-Icke, zaty
tułowanej Nurses in Nazi Germany [Pie
lęgniarki w nazistowskich Niemczech],
i ukazała, że pewne czynniki, które do
prowadziły do udziału pielęgniarek 
w nazistowskim programie eutanazji, 
mogą ponownie zaistnieć w czasach 
współczesnych, jeśli dobrowolna euta
nazja stanie się przyjętą praktyką me
dyczną. Prelegentka w szczególności 
dyskutowała z poglądem, który sprzyja 
współdziałaniu w czynach wymierzo
nych przeciwko ludzkiemu życiu, iż pie
lęgniarki i pozostały personel medyczny 
powinni zajmować postawę neutralną 
w kwestii wartości, oraz że służba cho
rym zawsze wymaga od nich akceptacji 
wartości przyjmowanych przez pacjen
tów. Siostra Taylor podkreśliła, iż praw
dziwe zaangażowanie pielęgniarek na 
rzecz dobra pacjentów jest możliwe tyl
ko wówczas, gdy szanowana jest moral
na integralność pielęgniarek, a zatem 
gdy mają one prawo do zachowania 
wierności wartościom, które uznają za 
nienaruszalne.

Kwestia wspomaganego samobój
stwa oraz dobrowolnej eutanazji była 
przedmiotem wystąpienia zatytułowa
nego „Cooperation problems in care of 
suicidal patients” [Problemy współdzia
łania w z h i w  opiece nad pacjentami 
pragnącymi popełnić samobójstwo], 
które wygłosiła dr Helen Watt, dyrektor 
Linacre Centre. Czym innym jest branie 
udziału w wycofywaniu się z leczenia 
osoby, w przypadku której dalsza tera
pia jest nieskuteczna i skrajnie dla niej 
uciążliwa, a czymś zupełnie innym prze
rwanie terapii dokonane na prośbę pa- 
cjenta, który ma intencję samobójczą. 
Kluczowe znaczenie dla prawnej regula

cji tej kwestii miała decyzja podjęta 
przez Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii 
w marcu 2002 roku w sprawie czter
dziestotrzyletniej kobiety, znanej jedy
nie jako „Pani B”, która w wyniku cho
roby popadła w poważne kalectwo i mu
siała korzystać z respiratora. Mimo iż 
osoba ta dzięki pomocy respiratora 
mogłaby żyć jeszcze przez wiele lat, 
zwróciła się ona jednak do Sądu Naj
wyższego o wydanie orzeczenia, które 
potwierdziłoby jej prawo żądania, aby 
odłączono urządzenie podtrzymujące 
oddychanie. Sąd Najwyższy odpowie
dział pozytywnie na jej prośbę, respira
tor został odłączony i kobieta zmarła. 
Zajmując stanowisko w tej sprawie, 
przedstawiciel Konferencji katolickich 
biskupów Anglii i Walii, abp Peter 
Smith z Cardiff, stwierdził, że orzecze
nie Sądu Najwyższego było zgodne z na
uczaniem Kościoła. Przeciwne stanowi
sko zajęli jednak ks. Gino Concetti, etyk 
watykański, oraz bp Elio Sgreccia, wice
przewodniczący Papieskiej Akademii 
Życia. Takie właśnie zagadnienia stano
wiły tło dla wystąpienia dr Watt, w któ
rym omówiona została sytuacja czterech 
hipotetycznych pacjentów podejmują
cych w szpitalu decyzję o odmowie dal
szego leczenia, przy czym poszczególne 
przypadki odróżniał stopień i zakres in
tencji samobójczej. Odnośnie do każde
go z nich dr Watt zasygnalizowała, jaki 
rodzaj działania -  jej zdaniem -  winien 
być podjęty zarówno przez lekarza od
powiedzialnego za leczenie, jak i przez 
cały personel pielęgniarski.

Od roku 1997, kiedy w Szkocji sklo- 
nowano owcę Dolly, zastosowanie tech
nologii klonowania jest przedmiotem 
kontrowersji w ustawodawstwach wielu 
krajów świata. Neil Scolding, przewod
niczący Linacre Centre i profesor neu
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rologii klinicznej w Bristolu w Wielkiej 
Brytanii, w swoim wystąpieniu zatytuło
wanym „Cooperation problems in 
science: use of embryonic/foetal mate
riał” [Problemy współdziałania w nauce: 
wykorzystanie w badaniach ludzkich 
embrionów i płodów] opisał kierunki 
rozwoju badań naukowych nad komór
kami macierzystymi i przedstawił prob
lemy współdziałania w złu, które poja
wiają się w nauce w związku z wykorzys
tywaniem do badań ludzkich embrio
nów i płodów. Chociaż klonowanie, któ
re miałoby na celu wytworzenie nowego 
człowieka, czyli tak zwane klonowanie 
reprodukcyjne, zostało powszechnie po
tępione, to jednak kwestia etycznej oce
ny i prawnej dopuszczalności klonowa
nia ludzkich embrionów dla celów ba
dawczych (tak zwanego klonowania te
rapeutycznego) wywołała poważną dy
skusję.

Zagadnienie klonowania było rów
nież tłem dla dwóch kolejnych konfe
rencyjnych wystąpień, w których podję
to temat sposobów kształtowania polity
ki państw w istotnych kwestiach etycz
nych. W pierwszym z tych wykładów, 
zatytułowanym „The Church in the 
US: dilemmas in public policy on clo- 
ning and stem celi research” [Kościół 
w Stanach Zjednoczonych: dylematy 
opinii publicznej w kwestii klonowania
i badań z wykorzystaniem komórek ma
cierzystych], Richard Doerflinger z Se
kretariatu Inicjatyw Pro-life Konferen
cji katolickich biskupów Stanów Zjed
noczonych mówił o tym, jaką rolę w wy
siłkach na rzecz ukształtowania właści
wego stanowiska opinii publicznej 
w kwestii klonowania i badań z wyko
rzystaniem komórek macierzystych od
grywa w USA Kościół katolicki. Cho
ciaż prezydent Stanów Zjednoczonych

George W. Bush powszechnie uważany 
jest za obrońcę życia, to jednak jego 
aprobata dla częściowego finansowania 
przez rząd amerykański badań nad ko
mórkami macierzystymi uzyskiwanymi 
z embrionów ludzkich, wyrażona 
w sierpniu 2001 roku, wywołała konster
nację w szeregach organizacji pro-life. 
Profesor Robert George z Princeton 
University, który jest członkiem Rady 
Bioetyki powołanej przez prezydenta 
Busha, w wystąpieniu „The politics of 
morał advising: lessons from the 
Presidenfs Council on Bioethics” [Ko
rzystanie z doradztwa w kwestiach mo
ralnych: wnioski z działań prezydenckiej 
Rady Bioetyki] wyjaśnił, że zasadniczą 
przyczyną tej decyzji prezydenta było 
jego nierozsądne dążenie do tego, aby 
postrzegano go jako prezydenta „otwar
tego”, które znalazło wyraz w powołaniu 
do Rady Bioetyki nie tyle osób prezen
tujących godne zaufania poglądy 
w kwestiach moralnych, czyli osób na 
których rozsądną radę prezydent móg
łby zawsze liczyć, ile naukowców i ety
ków reprezentujących wiele różnych 
stanowisk. Ostateczna decyzja prezy
denta Busha w sprawie finansowania 
badań z wykorzystaniem komórek ma
cierzystych była kompromisem, który 
nikogo nie zadowolił.

W swoim wystąpieniu R. Doerflin
ger poruszył między innymi również 
kwestię udzielania poparcia w głosowa
niu tak zwanym niedoskonałym usta
wom. Czy parlamentarzysta, który znaj
duje się w sytuacji uniemożliwiającej mu 
całkowite wyeliminowanie z systemu 
prawnego ustaw zezwalających na do
konywanie przerywania ciąży, powinien 
głosować za ustawą „niedoskonałą”, 
czyli wprowadzającą zakaz dokonywa
nia aborcji w większości przypadków,
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gdy wie on jednocześnie, iż ta sama usta
wa w pewnych okolicznościach daje ko
bietom prawo do przerwania ciąży? Wy
rażając opinię powszechnie przyjmowa
ną w Stanach Zjednoczonych, a także 
w wielu innych krajach, Doerflinger 
utrzymywał nie tylko, że parlamenta
rzysta może głosować za taką ustawą, 
ale że tak właśnie naucza papież Jan Pa
weł II w numerze 73. encykliki Evange- 
lium vitae9.

Autor kolejnego wystąpienia, Colin 
Hartę, przedstawił referat „Problems of 
principle in voting for unjust legislation” 
[Problem normy etycznej w głosowaniu 
za niesprawiedliwymi ustawami], w któ
rym pokazywał, iż wiele ustaw uznawa
nych za niedoskonałe -  w rzeczywistości 
większość z nich -  to ustawy wewnętrz
nie niesprawiedliwe, a zatem udzielanie 
im poparcia podczas głosowania w parla
mencie również jest z konieczności dzia
łaniem wewnętrznie niesprawiedliwym. 
W wystąpieniu tym jako przykład prawa 
wewnętrznie niesprawiedliwego, czyli 
prawa któremu nie można udzielić 
słusznego poparcia, została przywołana 
ustawa uchwalona w Polsce w roku
1993, w której zasadniczo zakazano do
konywania aborcji, tolerując jednak 
możliwość przerwania ciąży przez ko
bietę znajdującą się w tak zwanych 
szczególnych okolicznościach, zacho
dzących między innymi w przypadku

9 Zob. C. H a r t e, Challenging a Consen
sus: Why „ Evangelium vitae” does not Permit 
Legis la tors to Vote for „Imperfect Legislation”, 
w: Culture o f Life -  Culture o f Death, s. 322- 
-342. [Zob. też krótszą wersję tego artykułu:
t e n ż e ,  Wyzwanie dla konsensu: dlaczego 
„Evangelium vitae” nie pozwala prawodaw
com głosować za niedoskonałym prawem, 
tłum. P. Ślęczka SDS, „Ethos” 16(2003) nr 1- 
-2 (61-62), s. 192-213 -  przyp. red.].

niepełnosprawności dziecka nienaro
dzonego i w sytuacji, gdy dziecko poczę
te zostało w wyniku gwałtu.

Profesor John Finnis z Uniwersytetu 
w (Mordzie, w wystąpieniu zatytułowa
nym „Just and unjust acts of coopera- 
tion in altering unjust law” [Sprawiedli
we i niesprawiedliwe współdziałanie 
w poprawianiu niesprawiedliwych 
ustaw] przedstawił odmienną ocenę gło
sowań nad tak zwanymi niedoskonałymi 
ustawami. Już tytuł referatu wskazuje 
na stanowisko zajmowane przez Finnisa 
w sprawie problemu współdziałania, 
który pojawia się wówczas, gdy w parla
mentarnym głosowaniu udziela się po
parcia poprawce „restryktywnej”, czyli 
na przykład propozycji: „Dokonywanie 
aborcji jest dozwolone do szesnastego 
tygodnia od poczęcia (i zakazane w póź
niejszym czasie)”, mającej zastąpić po
przedni zapis, w którym dokonywanie 
aborcji było dozwolone do dwudzieste
go czwartego tygodnia ciąży. Ponieważ 
Finnis w swoich wcześniejszych tekstach 
podkreślał znaczenie czynnika współ
działania dla oceny takiej sytuacji, w cza
sie konferencji postawiono mu pytanie: 
z jakim złym działaniem (przez kogo po
dejmowanym?) współdziała parlamen
tarzysta udzielający swojego poparcia 
poprawce „restryktywnej”? Odpowia
dając, profesor z Oxfordu stwierdził, iż 
parlamentarzyści, którzy bronią prawa 
do życia nienarodzonych, głosując za 
propozycją nie w pełni zreformowanej 
ustawy i czyniąc przedmiotem swojego 
działania wyłącznie wprowadzenie za
kazu dokonywania aborcji po upływie 
szesnastu tygodni od poczęcia się dziec
ka, współdziałają [w sensie sprawiedli
wym -  P. Ś.] z parlamentarzystami, któ
rzy za przedmiot swojego działania 
obierają zarówno zachowanie w ustawie
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istniejącego przyzwolenia na dokony
wanie aborcji przed upływem szesnastu 
tygodni ciąży, jak i wprowadzenie do 
ustawy zakazu dokonywania aborcji 
w późniejszym okresie ciąży. Przy takim 
„złagodzeniu” stanowiska poparcie par
lamentarzystów dla nowej ustawy, wy
rażane przez nich w głosowaniu, staje 
się wewnętrznie niesprawiedliwe, gdyż 
sam przedmiot ich działania jest z pew
nego istotnego względu niesprawiedli
wy.

Dyskusja z profesorem Finnisem 
była okazją do wymiany argumentów 
w kwestii, co do której utrzymuje się 
poważna różnica stanowisk. Aby móc 
uwzględnić nowe aspekty sporu, zauwa
żone w trakcie długiej dyskusji, toczącej 
się zarówno przed rozpoczęciem konfe
rencji, jak i po jej zakończeniu, autorzy 
referatów zdecydowali, że w publikacji, 
która obejmie materiały z konferencji, 
a wydanie takiej pozycji zaplanowano 
na rok 2004, zamieszczą poprawione 
teksty swoich wystąpień. Autor tego 
sprawozdania w swoim poprawionym 
referacie będzie się domagał, aby Finnis 
osądził, czy pewne teoretycznie możliwe 
sposoby poprawiania niesprawiedli
wych ustaw -  łącznie z tym, który zasto
sowano w ustawodawstwie polskim 
w roku 1993 -  są sprawiedliwe, czy też 
należy je uznać za wewnętrznie niespra
wiedliwe. Rozstrzygnięcie tej kwestii 
jest bowiem konieczne, jeśli chcemy 
właściwie ocenić, czy słuszne jest udzie
lenie poparcia w głosowaniu któremuś 
ze sposobów dokonywania zmian w pra
wie. Chociaż Finnis nie zmienił stanowi
ska, jakie od początku dyskusji zajmo
wał w sporze o ocenę moralną tak zwa
nych niedoskonałych praw, to jednak -
w stosunku do pierwotnie stosowanej 
argumentacji -  w jego referacie popra

wionym dla potrzeb wydawniczych zau
ważamy pewną zmianę: w tytule tekstu 
przeznaczonego do publikacji nie poja
wia się już termin „współdziałanie”. 
W pierwotnej wersji swojego referatu, 
zaprezentowanej podczas tegorocznej 
konferencji, Finnis twierdził, że jego 
oponent (autor niniejszego sprawozda
nia) jest poruszony, a wręcz oburzony 
prezentowanym przez niego ujęciem ca
łej kwestii konfliktu, pojawiającego się 
w sumieniach parlamentarzystów o na
stawieniu pro-life, którzy udzielają po
parcia „niedoskonałej” ustawie, częścio
wo w kategoriach intencji i efektu 
ubocznego, a częściowo w kategoriach 
współpracy formalnej i materialnej. 
Znamienne jest, iż w referacie przezna
czonym do publikacji Finnis wydaje się 
przyjmować zarzut, że początkowo nie
precyzyjnie formułował istotę konfliktu 
sumienia parlamentarzystów znajdują
cych się w rozważanej sytuacji. Tytuły 
dwóch ostatnich części jego referatu 
przybrały bowiem postać: „Intencja jest 
ważna, nie stanowi jednak głównego 
problemu w sporze” oraz „Współdziała
nie: coś rzeczywistego, nieistotnego jed
nak dla dyskutowanej kwestii”. Profe
sor Finnis zakończył swoją argumenta
cję stwierdzeniem, iż parlamentarzyści, 
którzy udzielają poparcia w głosowaniu 
tak zwanym restryktywnym propozy
cjom ustaw, postępują słusznie, nawet 
jeśli wcześniej nie znajdują oni argu
mentu pozwalającego w pełni uzasadnić 
podjęcie takiej właśnie decyzji.

*

Pierwszym punktem codziennego 
programu konferencji była Msza święta 
odprawiana w anglikańskiej kaplicy 
w Queens’ College. Do szesnastego wie



Sprawozdania 581

ku, czyli do czasów reformacji, codzien
nie sprawowano w niej Eucharystię, 
gdyż była to oczywiście kaplica katolic
ka. Wśród kapłanów, którzy przed pię
ciuset laty celebrowali Msze święte na 
tym miejscu, był zapewne ks. John Fi- 
sher, rektor kolegium w latach 1505- 
-1508. Z pewnością nie przypuszczał 
on wtedy, że po upływie niespełna trzy
dziestu lat, już jako biskup Rochester, 
zapłaci więzieniem i -  w roku 1534 -  
egzekucją za odmowę złożenia przysięgi 
lojalności, której zażąda od niego zrywa
jący więź z papieżem król Henryk VIII. 
John Fisher, w czasie uwięzienia podnie
siony do godności kardynalskiej, docze
kał się kanonizacji w roku 1935.

Chociaż wyjeżdżając z Cambridge 
uczestnicy konferencji zapewne nie oba
wiali się, że staną w swoim życiu wobec 
tak dramatycznych wyborów moral
nych, jak niegdyś John Fisher, to jednak

-  podobnie jak wszyscy chrześcijanie -  
winni pamiętać o powszechnym wezwa
niu do dawania „przejrzystego, bezkom
promisowego świadectwa prawdzie do
tyczącej dobra”10. Dla katolików ceną 
tego świadectwa może być niekiedy ko
nieczność podjęcia decyzji o rezygnacji 
z wykonywania pewnych zawodów (lub 
z kontynuowania kariery) w służbie 
zdrowia i w instytucjach użyteczności 
publicznej. Nie można wykluczyć, iż 
w pewnych okolicznościach cena ta oka
że się szczególnie wysoka. Niewątpliwie 
postać św. Johna Fishera była dla 
uczestników konferencji symbolem, 
który przypominał im ważną prawdę: 
gdy broni się wolności sumienia, trzeba 
być przygotowanym na zapłacenie każ
dej wymaganej ceny.

Tłum. z języka angielskiego
Piotr Ślęczka SDS

10 J a n  P a w e ł  II, Encyklika Veritatis 
splendor, nr 91.
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Jerzy UMIASTOWSKI

NOWELIZACJA POLSKIEGO KODEKSU ETYKI LEKARSKIEJ

Dnia 14 grudnia 2001 roku VI Kra
jowy Zjazd Lekarzy podjął uchwałę
0 powołaniu komisji w celu nowelizacji
1 aktualizacji Kodeksu etyki lekarskiej 
z zachowaniem jego podstawowych za
pisów. 9 lutego 2002 roku Naczelna Ra
da Lekarska powołała na kadencję 
2002-2005 Komisję Etyki Lekarskiej, 
powierzając jej 6 września 2002 roku op
racowanie projektu zmian w kodeksie.

Nowelizacja polskiego Kodeksu ety
ki lekarskiej była konieczna, gdyż szybki 
rozwój nauk biologicznych i medycznych 
stworzył wiele nowych problemów 
etycznych, które wymagały oceny nor
matywnej.

Warto tu wspomnieć rok 1991 -  
uchwalanie podczas zjazdu lekarzy 
w Bielsku-Białej pierwszej po upadku 
komunizmu w Polsce wersji Kodeksu 
etyki lekarskiej. W dzienniku telewizyj
nym w dniu, kiedy jeszcze nie zajmowa
liśmy się etyką lekarską, powiedziano: 
„Dziś od rana lekarze w Bielsku-Białej 
prowadzą spór o aborcję” (dziennikarz 
pomylił daty i odczytał dobę wcześniej 
z góry przygotowaną notatkę propagan
dową; sprostowania nie podano do wia
domości). Niedługo potem Rzecznik 
Praw Obywatelskich zaskarżył tekst ko
deksu do Trybunału Konstytucyjnego,

jako niezgodny z ówczesnym prawem 
państwowym. Rzecznik ten zaskarżał 
tekst, którego nie mógł znać, bo w cza
sie, kiedy zaskarżenie złożono, uchwalo
ny tekst nie został jeszcze nikomu po
dany do wiadomości, a jedyny egzem
plarz brudnopisu znajdował się w sekre
tariacie zjazdu. Aż wreszcie zwyciężył 
zdrowy rozsądek Trybunału Konstytu
cyjnego -  7 października 1992 roku 
ustalono, iż stanowisko: norma etyczna 
musi być zgodna z normą prawną, nie 
jest uprawnione. W twierdzeniu takim 
zakładałoby się priorytet norm praw
nych nad normami etycznymi, a to ra
czej prawo powinno mieć legitymację 
etyczną. Etyka nie wymaga legitymacji 
legalistycznej.

31 grudnia 2002 roku upłynął 
pierwszy termin składania przez pol
skich lekarzy propozycji nowelizacji. 
Na podstawie otrzymanych materiałów 
opracowywaliśmy pierwszą, roboczą 
wersję projektu. Pracę tę skończyliśmy 
14 lutego 2003 roku, a 21 lutego pro
jekt ten przedłożyliśmy Naczelnej Ra
dzie Lekarskiej. Następnie opubliko
waliśmy roboczy tekst w kwietniowym, 
czwartym numerze „Gazety Lekar
skiej”, prosząc koleżanki i kolegów
o dalsze uwagi.
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W czasie debat Komisji Etyki Le
karskiej i powołanego przez tę Komisję 
Zespołu do spraw Nowelizacji Kodeksu 
nadsyłane do nas propozycje zmian po
dzieliliśmy na redakcyjne, czyli mniej 
ważne, i na istotne. Te ostatnie dotyczy
ły ochrony ludzkiego genomu, diagnos
tyki prenatalnej, opieki terminalnej, 
klonowania ludzi, medycznie wspoma
ganej prokreacji z całą gamą pytań, na 
które nie ma odpowiedzi w sytuacji, gdy 
zamierzamy sztucznie wytwarzać ludzi. 
Ważne też były problemy relacji lekarzy 
z przemysłem medycznym, etycznej su
werenności lekarza czy wywoływania 
dziedzicznych zmian genetycznych 
w człowieku, pozareligijnej i pozaideolo- 
gicznej definicji człowieka, a więc takiej 
definicji, którą może zaakceptować każ
dy, niezależnie od tego, czy wierzy i w co 
wierzy.

30 kwietnia 2003 roku kończył się 
okres zgłaszania wniosków do kolejnej 
wersji projektu. Podjęliśmy więc pracę 
nad nowym projektem dokumentu. 
25 czerwca był on już gotowy, zatem 
27 czerwca przedłożyliśmy go Naczel
nej Radzie Lekarskiej, a następnie opu
blikowaliśmy projekt w lipcowo-sierp- 
niowym numerze „Gazety Lekarskiej”. 
Poprosiliśmy też wszystkich lekarzy 
oraz organizacje i towarzystwa lekar
skie o nadsyłanie do końca lipca kolej
nych uwag. Na początku lipca w War
szawie odbyła się konferencja poświę
cona nowelizacji kodeksu, zorganizo
wana przez przewodniczącego War
szawskiej Izby Lekarskiej. W konferen
cji tej uczestniczyli filozofowie, prawni
cy, lekarze oraz politycy. Organizatorzy 
konferencji nie przekazali jednak żad
nych propozycji dotyczących noweliza
cji kodeksu, zapowiadając, że druga 
część obrad odbędzie się we wrześniu.

W dyskusji podczas konferencji ekspo
nowano stanowisko podporzodkowują- 
ce etykę lekarską prawu państwowemu. 
6 sierpnia 2003 roku opracowaliśmy os
tatnią wersję projektu nowelizacji, któ
ra została udostępniona delegatom 
w materiałach zjazdowych. W tej wersji 
projektu, w wyniku kategorycznego żą
dania Polskiego Towarzystwa Gineko
logicznego oraz presji środków maso
wego przekazu, aby wykreślić zapis do
tyczący medycznie wspomaganej prok
reacji, treść tego zapisu została zmie
niona. W miejsce zapisu, w którym 
stwierdzano, że lekarz nie może wyko
nywać zabiegów medycznie wspomaga
nej prokreacji stwarzających istotnie 
większe ryzyko dla matki lub dziecka 
niż prokreacja naturalna, został wpro
wadzony zapis, że lekarz powinien 
uczynić wszystko, aby zminimalizować 
ryzyko związane z medycznie wspoma
ganą prokreacją. Część członków Ko
misji Etyki Lekarskiej miała wątpliwoś
ci co do treści tego zapisu, ale ostatecz
nie wersja ta została przyjęta jako pro
ponowana uczestnikom zjazdu.

Rozpoczęła się agresywna i oparta 
często na kłamliwych informacjach na
gonka środków masowego przekazu na 
kodeks. Używano między innymi argu-

*

mentów, że kodeks musi być aktem 
prawnym ustanowionym przez organ 
władzy państwowej, że projekt noweli
zacji narzuca lekarzom poglądy religij
ne, że narusza prawa pacjenta, że został 
zredagowany w pośpiechu i niestaran
nie, że nie uwzględnia się w nim opinii 
środowiska lekarskiego, które nie miało 
szans na przedstawienie swoich propo
zycji, że może on stanowić naruszenie 
praw człowieka. W materiałach zjazdo
wych, poza przedstawionym jednolitym 
tekstem projektu nowelizacji, w brzmię-
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niu trzeciej jego wersji opracowanej 
6 sierpnia 2003 roku, zostały wydruko
wane otrzymane do końca lipca propo
zycje nadesłane przez polskich lekarzy
i organizacje lekarskie. 8 września 
w Warszawie odbyła się druga część 
konferencji poświęconej nowelizacji ko
deksu. Dyskutanci, w tym politycy, 
prawnicy, filozofowie i autorytety mo
ralne, wydali oświadczenie, że obecnie 
należy odstąpić od nowelizacji, odrzucić 
tekst w całości i w oparciu o pomoc eks
pertów przygotować nowy krótki pro
jekt. Problem polegał na tym, że taka 
propozycja powinna być zgłoszona pół
tora roku wcześniej. Przyjęcie jej spo
wodowałoby opóźnienie prac nad Ko
deksem etyki lekarskiej o cztery lata, to 
znaczy do terminu kolejnego nadzwy
czajnego zjazdu lekarzy, bo podczas 
zwyczajnego -  wyborczego -  zjazdu le
karzy, za dwa lata, debata nie mogłaby 
być zrealizowana. Tak więc propozycja 
części uczestników konferencji w istocie 
prowadziła do zamknięcia ust polskim 
lekarzom w ważnych sprawach etyki le
karskiej w czasie, kiedy wchodzimy do 
Unii Europejskiej i ratyfikujemy Euro
pejską Konwencję Bioetyczną. Wnio
skodawcy nie mogli nie zdawać sobie 
z tego sprawy, zwłaszcza, że z taką pro
pozycją czekali do ostatniej chwili. Mu
szę z przykrością stwierdzić, że takie 
działania, połączone z nagonką medial
ną, miały charakter destrukcyjny.

18 września uczestnicy konferencji 
otrzymali telegram Ojca Świętego. Było 
to wydarzenie epokowe. Cytuję frag
menty telegramu: „W tych dniach odbę
dzie się w Toruniu Nadzwyczajny VII 
Krajowy Zjazd Lekarzy, poświęcony no
welizacji Kodeksu etyki lekarskiej. Z tej 
okazji pragnę przesłać moje serdeczne 
pozdrowienie i zapewnienie o ducho

wym towarzyszeniu Uczestnikom Zjaz
du i wszystkim lekarzom w Polsce. [...] 
Dziś kwestia etyki ma szczególną wagę 
w odniesieniu do wszelkich badań i kon
kretnych działań na polu biologii i medy
cyny. [...] Lekarz wie dobrze, że w sytua
cji zmagania o dobro, o zdrowie i życie 
pacjenta, te kwestie nie zawsze mogą być 
rozwiązywane jedynie na poziomie aktu
alnie obowiązujących przepisów praw
nych. [...] Proszę Boga o Ducha mądrości
i rozeznania, aby prace VII Zjazdu były 
twórcze i owocne. Wszystkim lekarzom 
z serca błogosławię”.

19 września rozpoczął się w Toruniu 
VII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Le
karzy. Podczas jego otwarcia prezes Na
czelnej Rady Lekarskiej dr Konstanty 
Radziwiłł odczytał telegram Ojca Świę
tego. Po wybraniu Prezydium rozpoczę
ła się trudna dyskusja, w której niektó
rzy delegaci zgłaszali wnioski o odrzuce
nie projektu i odstąpienie od debaty na 
temat kodeksu. Zgłaszano również licz
ne propozycje dotyczące procedury ob
rad. Sytuacja stawała się trudna. Prezes 
Rady jednoznacznie wypowiedział się za 
przyjęciem nowelizacji kodeksu i złożył 
wniosek o przegłosowanie na początku 
obrad propozycji odrzucenia w całości 
projektu nowelizacji. Uczestnicy zjazdu, 
znaczną większością głosów, podjęli de
cyzję, że będą obradować nad kodeksem
i nie odrzucają w całości projektu nowe
lizacji. Trudna i wielowątkowa debata 
trwała dłużej, niż planowano, i ostatecz
nie znowelizowany tekst przyjęto dopie
ro 20 września. Za przyjęciem całości, po 
uprzednim głosowaniu cząstkowym tego 
tekstu, głosowało dwustu pięćdziesięciu 
jeden delegatów, osiemnastu było prze
ciw, a szesnastu wstrzymało się od głosu. 
Podczas obrad na sali stale byli obecni 
dziennikarze i redaktorzy telewizyjni,
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a przed salą obrad odbywały się demon
stracje uliczne, na przykład organizowa
na przez pana Sandauera w sprawie res
pektowania praw pacjenta.

A oto najistotniejsze wprowadzone 
do Kodeksu etyki lekarskiej nowe zapisy:

W rozdziale „Pomoc chorym w sta
nach terminalnych” do zapisu „Leka
rzowi nie wolno stosować eutanazji” do
dano słowa „ani pomagać choremu 
w popełnieniu samobójstwa”.

W rozdziale „Prokreacja” utrzyma
no dotychczasowe zapisy oraz dodano 
zapis: „Lekarz nie może uczestniczyć 
w procedurach klonowania ludzi dla ce
lów reprodukcyjnych lub terapeutycz
nych”.

W rozdziale „Badania naukowe
i eksperymenty biomedyczne” jasno 
sformułowano dopuszczalne ryzyko 
w eksperymentach leczniczych i bada
wczych oraz powołano się na zasady Do
brej Praktyki Klinicznej (GCP) i Dekla
rację Helsińską. Dodano zapis: „Leka
rzowi nie wolno przeprowadzać ekspe
rymentów badawczych z udziałem czło
wieka w stadium embrionalnym” oraz 
zapis: „Lekarz może przeprowadzać 
eksperymenty lecznicze z udziałem czło
wieka w stadium embrionalnym tylko 
wtedy, gdy spodziewane korzyści zdro
wotne w istotny sposób przekraczają ry
zyko zdrowotne embrionów niepodda- 
nych eksperymentowi leczniczemu”.

Wprowadzono nowy, składający się 
z siedmiu artykułów, rozdział: „Związki 
lekarzy z przemysłem”. Opisano w nim 
problem ewentualnej sprzeczności inte
resów oraz działań ze szkodą dla chore
go w wyniku komercyjnej współpracy 
lekarza z przemysłem medycznym.

Wprowadzono nowy rozdział zaty
tułowany „Ludzki genom”, w którym 
zakazano dyskryminacji genetycznej,

ustalono zasady etyczne w badaniach 
identyfikujących nosicielstwo genu cho
roby lub genetyczną podatność na za
chorowania, a także zakazano wywoły
wania u człowieka dziedzicznych zmian 
genetycznych.

Ponadto w rozdziale „Stosunki wza
jemne między lekarzami” skorygowano 
zapisy tak, aby nie mogły być interpre
towane jako fałszywy solidaryzm zawo
dowy oraz wprowadzono wiele popra
wek redakcyjnych do tekstu dotychcza
sowego kodeksu.

W czasie dyskusji podczas zjazdu po
stawiono między innymi zarzut, że nowe
lizacja kodeksu narzuca lekarzom treści 
religijne, naruszając zasadę tolerancji. 
Poprosiłem dyskutanta, aby zacytował 
przykład takiego zapisu. Ten przywołał 
określenie „człowiek w stadium embrio
nalnym” jako przykład sformułowania 
religijnego. Odpowiedziałem, że racjo
nalna i niebudząca wątpliwości światopo
glądowych definicja człowieka brzmi: 
człowiek to jest organizm żywy należący 
do gatunku homo sapiens -  życie tego 
organizmu rozpoczyna się w momencie 
pojawienia się kompletu chromosomów 
w ludzkiej komórce jajowej (w drodze 
zapłodnienia lub klonowania), a kończy 
się w momencie nieodwracalnej destruk
cji centralnego układu nerwowego wraz 
z pniem mózgu lub w wyniku nieodwra
calnej destrukcji funkcji tego organizmu 
jako całości. Definicja ta jest precyzyjna
i może być przyjęta przez wszystkich, nie
zależnie od tego, czy wierzą i w co wierzą, 
pod warunkiem, że nie negują oni logicz
nych zasad myślenia. Arbitralne nadawa
nie człowiekowi statusu człowieka tylko 
w niektórych fazach życia tego człowieka 
jest irracjonalną ideologizacją biologii. 
Zjazd przyjął tę argumentację i zapis 
„człowiek w stadium embrionalnym” po
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został. Oponenci nie potrafili podać inne
go przykładu zapisów religijnych. Waż
nym problemem była też medycznie 
wspomagana prokreacja, a więc między 
innymi sprawa zapłodnienia in vitro. Jest 
to wieloaspektowy problem etyczny, 
gdyż sztuczne wytwarzanie ludzi stwarza 
pytania etyczne, na które nie można 
udzielić racjonalnej odpowiedzi. Polskie 
Towarzystwo Ginekologiczne zażądało, 
aby z tekstu wykreślić zapis dotyczący za
kazu wykonywania tych zabiegów me
dycznie wspomaganej prokreacji, które 
stwarzają dla dziecka lub matki istotnie 
większe ryzyko niż prokreacja naturalna. 
W związku z tym w ostatniej wersji pro
jektu zapis zmieniono, stwierdzając, że 
lekarz powinien uczynić wszystko, aby 
zminimalizować ryzyko medycznie 
wspomaganej prokreacji. Część człon
ków zespołu przygotowującego projekt 
uważała, że jest to zapis nadmiernie kom
promisowy, ale ostatecznie zespół przyjął 
tę wersję projektu. Na zjeździe zgłoszono 
też alternatywny projekt zapisu stwier
dzający, że w medycznie wspomaganej 
prokreacji wolno stosować te metody, 
które są naukowo opracowane (od stro
ny techniki naukowej). W dyskusji pod
niesiono kwestię zakresu problematyki 
etycznej, ale również problem „zapotrze
bowania” na działania lekarskie związa
ne ze wspomaganą prokreacją. W głoso
waniu odrzucono znaczną większością 
głosów projekt praktycznie zezwalający 
na wszelkie działania w tym zakresie, 
ale odrzucono również, niewielką więk
szością głosów, projekt zalecający mini
malizację ryzyka. Ostatecznie w znoweli
zowanym kodeksie brak jest jakiegokol
wiek zapisu bezpośrednio dotyczącego 
tej sprawy. Pozostał stary zapis, w którym 
stwierdza się, że: „Lekarz powinien z po
czuciem szczególnej odpowiedzialności

odnosić się do procesu przekazywania 
życia ludzkiego”. Brak jednoznacznego 
zapisu o medycznie wspomaganej prok
reacji stanowi lukę w kodeksie, ale z uwa
gi na fakt, że proponowany zapis był nad
miernie kompromisowy, to, moim zda
niem, dobrze się stało, iż dotychczasowy 
zapis pozostał niezmieniony. Kwestia za
płodnienia in vitro będzie wymagała de
baty publicznej, co pomoże ludziom zro
zumieć, o jaką sprawę toczy się spór. 
Kontrowersje budził również zapis zaka
zujący wszelkich form klonowania ludzi. 
Niektórzy genetycy, będący delegatami 
na zjazd, twierdzili, że zakaz tak zwanego 
klonowania niereprodukcyjnego ograni
cza zakres badań naukowych. Przeważył 
jednak argument, że klonowanie czło
wieka w celu wykorzystania go dla in
nych ludzi, na przykład w celu wytwarza
nia komórek macierzystych, jest instru
mentalnym traktowaniem człowieka, 
a więc jest nieetyczne. Argument ten po
party też został faktem możliwości uzys
kiwania komórek macierzystych z krwi 
pępowinowej, a to nie budzi wątpliwości 
etycznych.

Należy więc stwierdzić, że w więk
szości kwestii zwyciężyła mądrość zbio
rowa polskich lekarzy, którzy nie ulegli 
zmasowanej presji i nie pozwolili odeb
rać sobie prawa głosu w niesłychanie 
ważnej sprawie, w czasie, kiedy wcho
dzimy do Unii Europejskiej i ratyfikuje
my Europejską Konwencję Bioetyczną. 
Dobrowolne odłożenie tej dyskusji
o cztery lata byłoby wielką szkodą dla 
Polski i dla Europy, przede wszystkim 
zaś dla przyszłości samego człowieka.
Słowo Ojca Świętego skierowane do le
karzy odegrało tu kluczową rolę i wierzę, 
że polscy lekarze rozumieją wagę jego
przesłania.
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SŁOWA NAJCZĘSTSZE

W naszych czasach problemy związane z językiem i jego używaniem wybiły się na pierwsze 
miejsce wśród zainteresowań ludzkich. Wiek dwudziesty był wiekiem dominacji języka; boom ten 
nadal trwa. Na pewno dużą rolę w tej promocji odegrały środki masowego przekazu. Prasa, radio, 
telewizja, internet -  słowo pisane lub mówione ma tu wszędzie decydującą funkcję. Do tego każde 
z tych mediów operuje swoim specyficznym językiem; oddziałuje na świadomość i podświadomość 
odbiorcy specyficznym systemem kodów. To w ubiegłym wieku odkryto i podniesiono do rangi 
nauki możliwość manipulowania językiem. Kariera, a przede wszystkim skuteczność działania 
środków przekazu skierowały uwagę na język. „Język -  to skuteczne!** -  mówili jedni na początku 
tego boomu. „Język -  to ciekawe!’* -  odkrzykiwali inni.

Właśnie -  ciekawe. Język pełni nie tylko funkcję kreatywną, ale również w y r a ż a  aktualny 
stan świadomości społeczeństwa. Mówi o tym, co ludzi zajmuje i czym się oni przejmują w życiu 
codziennym i od święta. Badając język, można się sporo dowiedzieć o społeczeństwie. Język mówi 
to, o czym się mówi (choć niekoniecznie to, o czym się myśli).

Problemem tym zajęli się ostatnio intensywnie naukowcy i publicyści. „Rewolucja informa
tyczna ubiegłego wieku zmieniła nie tylko nauki ścisłe, lecz także humanistykę, a w niej może 
w największym stopniu metody językoznawstwa i leksykografii. [...] Program komputerowy buduje 
listę frekwencyjną z kilkudziesięciu milionów słów w kilkadziesiąt sekund, a cytaty na pojedyncze 
słowa wyszukuje w kilka sekund, można zatem pozwolić sobie na oparcie opisu na dużym zbiorze 
tekstów, który nazywamy korpusem**1. K o r p u s  s ł o w n i k o w y  to zbiór słów najczęściej wystę
pujących w jakimś okresie. Jego źródło stanowią teksty pisane i mówione (lecz zapisane), prasa, 
książki i druki ulotne, literatura piękna i fachowa. Taki zbiór połączeń danego słowa czy jego 
lokalizacji w zbiorze tekstów jest konkordancją, znaną już średniowiecznym biblistom i wykorzys
tywaną do opisu znaczeń poszczególnych słów Pisma Świętego. (Zresztą instytucja konkordancji 
biblijnych ma się dzisiaj całkiem dobrze. Zaglądając do intemetu, można znaleźć statystyczne 
opracowanie wszystkich haseł należących do Starego Testamentu, Ewangelii i innych źródeł bib
lijnych).

Od pewnego czasu istnieje (i jest rozwijany) Korpus Języka Polskiego PWN; doszedł do tego 
korpus tekstów prasowych „Rzeczpospolitej** z ostatnich dwóch lat, sporządzony z inicjatywy 
redakcji dziennika. Korpus Języka Polskiego PWN liczy około stu milionów słów. Teksty, które

W niniejszym felietonie korzystamy głównie z artykułu M. Łazirtskiego Słowniki i korpusy, opubli
kowanego w portalu internetowym „Rzeczpospolitej** (zob. http://www.rzeczpospolita.pl/tematy/pwn/ 
rzplus.html). Autor jest polonistą językoznawcą; opiekuje się Korpusem Języka Polskiego PWN. (Wszyst
kie cytaty w felietonie pochodzą z artykułu Łazińskiego).

http://www.rzeczpospolita.pl/tematy/pwn/
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zawiera, datują się od roku 1918, z tego dwie trzecie z lat dziewięćdziesiątych. Sześćdziesiąt pięć 
procent tych tekstów to książki beletrystyczne, naukowe i poradnikowe, dwadzieścia pięć procent 
stanowią gazety i czasopisma, a dziesięć procent to nagrywane rozmowy prywatne, audycje radio
we i telewizyjne oraz druki ulotne i teksty ze stron internetowych.

Niektóre wnioski z przeglądania korpusu słownikowego (a ściślej mówiąc jego list frekwen- 
cyjnych) mogą, a może powinny, zainteresować nie tylko językoznawców. Analiza nasuwa wnioski 
interesujące między innymi dla obserwatora ethosu społeczeństwa, a także dla etyka. „Lista cyta
tów zawierających dane słowo w różnorodnym zbiorze tekstów może nam powiedzieć o nim więcej 
niż definicja znaczenia w słowniku”. Zestawienia statystyczne słów danego języka i ich szybkie 
przetwarzanie może być wykorzystywane w wielu dziedzinach, na przykład w komputerowych 
słownikach, przy próbach automatycznego tłumaczenia z języków obcych czy w kryptografii.

Co sugerują słowa najczęstsze naszego języka?
Na liście słów „Rzeczpospolitej” piętnastą pozycję zajmuje „rok”, na dwudziestym drugim 

miejscu jest „procent” (pisane: „proc.”), na trzydziestym ósmym „Polska”, na czterdziestym dru
gim „sprawa”, na czterdziestym piątym „milion”, na czterdziestym dziewiątym „tysiąc”, na pięć
dziesiątym „cena”, a dalej wiele innych podstawowych pojęć politycznych, charakterystycznych dla 
publicystyki tego dziennika2. Podobnie jest w językach obcych: ludzie najczęściej liczą czas i pie
niądze; frekwencja tych czynności przewyższa o wiele uśmiech lub miłość. „O tempora, o mores!”. 
Gdyby żył dziś Martin Heidegger, być może napisałby wielkie dzieło filozoficzne Geld und Zeit 
zamiast Sein und Zeit. Sytuację ratuje obecność na wysokich pozycjach „człowieka”, „Polski”
i „pracy” (choć ta ostatnia też prawdopodobnie wymieniana jest w kontekście zarobkowania). 
Honor chrześcijański ratuje fakt, że najważniejszym, to znaczy najczęściej wspominanym dniem 
tygodnia jest niedziela, a dalej: sobota, piątek, poniedziałek, środa, czwartek, wtorek. Jesień i zima 
są częściej wspominane niż wiosna i lato, co mogłoby wskazywać na narodową melancholię Pola
ków („Listopad niebezpieczna pora”) oraz kult klęsk, polowań („Ogary poszły w las”) i kuligów niż 
na preferencję majówek i plażowania.

Na czele listy nazwisk i tytułów osób publicznych występujących w „Rzeczpospolitej” od lipca 
2000 do grudnia 2001 roku znajduje się Ojciec Święty (Jan Paweł II, papież). Dalej występują: 
Aleksander Kwaśniewski, Jerzy Buzek, Andrzej Lepper i Marian Krzaklewski.

Narody i kraje, o których najczęściej mówimy po nas samych, to „Niemcy, Rosja i Rosjanie, 
Ameryka i Amerykanie” oraz „Francja i Francuzi”. „W tekstach z lat sześćdziesiątych najczęst
szym przymiotnikiem określającym narody i państwa był (poza «polskim») «radziecki»”. W tam
tych latach częstotliwość użycia wielu słów była nakazana. Byłoby ciekawe zbadać korpus języka 
właśnie pod kątem słów nakazanych: uzyskalibyśmy w ten sposób rodzaj językowego muzeum 
komunizmu (instytucji podobnej do Muzeum Socrealizmu w Kozłówce, choć wypełnionej niema
terialnymi obiektami), w którym na poczesnych miejscach znajdowałyby się z pewnością „niero
zerwalne więzi”, „wieczna przyjaźń”, „sojusz robotniczo-chłopski”, „przodująca klasa”, „imperia
listyczne cele”, no i oczywiście „niezwyciężona Armia Czerwona”.

Przechodząc do dziedziny konsumpcji, stwierdzić trzeba, że kawa jest wymieniana dwukrotnie 
częściej niż herbata. Częściej mówimy o sałacie niż o schabowym, ale na czele wciąż są ziemniaki 
(nieco rzadziej zwane kartoflami). Piwo i wino (ex aequo) wspominamy częściej niż wódkę. W tek
stach z lat sześćdziesiątych „wódka” pojawia się częściej niż „wino”, a „piwo” najrzadziej z napojów 
(w Słowniku frekwencyjnym). Miarą ubóstwa ekonomicznego, ale także ubóstwa językowego, jest 
fakt, że na tej ostatniej liście nie znalazła się ani „sałata”, ani „schabowy”, łatwo jednak można na 
niej odszukać „margarynę”, „kaszankę” i „marmoladę”.

2 Oczywiście należy pominąć wyrazy o funkcji czysto gramatycznej, te są najczęstsze, jak przyimki
i spójniki: „w”, „i”, „być”, „się”, „z”, „na”, „nie”, „on”, „do”, „ten”. Najczęstsze rzeczowniki w korpusie 
PWN to: „rok” (pozycja 21. na liście), „czas” (41.), „człowiek” (42.), „praca” (44.) i „pan” (53.); ostatni 
z tych wyrazów pełni w rozmowach funkcję czysto gramatyczną, zaimkową.
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Chwili zastanowienia wymaga j ę z y k o w a  s y t u a c j a  h e r b a t y .  Fakt przewagi kawy nad 
herbatą w języku polskim świadczy o niedocenianiu u nas ciągle kultury picia herbaty. Herbatę pije 
się często (niestety, najczęściej jest to niesmaczna lura albo „ekspresówka” pachnąca papierową 
torebką), ale nie mówi się o niej. Bo też o czym tu mówić! Herbata, aby stała się bohaterką 
opowiadali, powieści i artykułów publicystycznych, winna być w pełni poznana i doceniona. Wzo
rem mogą być dla nas Chiny, Indie, Cejlon i Kraj Kwitnącej Wiśni, gdzie picie herbaty urasta do 
rangi rytuału towarzyskiego i estetycznego, a podanie jej w niewłaściwej filiżance może się stać 
przyczyną skandalu obyczajowego i ostracyzmu środowiskowego. Ekspert od Korpusu Języka 
Polskiego PWN dopowiada: „Powyższe dane mówią coś o popularności pojęć jako elementów 
naszej zbiorowej wyobraźni, a nie o liczebności desygnatów. Na przykład herbaty pije się w Polsce 
wciąż więcej niż kawy, ale tylko kawa jest u nas symbolem rytuału kulturowego, spotkania i roz
mowy. Kulinarnie Polska wciąż należy do kultury herbaty i szklanki, a nie kawy i filiżanki, o czym 
świadczą nie tylko listy frekwencyjne, ale na przykład fakt, że szklanka jest dla nas miarą w prze
pisach kulinarnych (niemieckie i angielskie przepisy odmierzają składniki w filiżankach)”.

Według tekstów pisanych, najważniejsze kolory to ex aequo biały, czarny i czerwony, a dalej 
zielony, żółty i niebieski. Być może wskazuje to na rangę symboliki narodowej; barwa czarna 
jednak wprowadza tutaj pewien akcent pesymistyczny, uroczysty lub żałobny. Psy występują w tek
stach dwukrotnie częściej niż koty. Trudno zinterpretować tę relację między naszymi udomowio
nymi czworonogami. Czyżby decydował tu również stereotyp nakazujący wierzyć w wierność psa 
i w fałszywy charakter kota? A może po prostu w relacji tej odciska się przewaga męskiego aspektu 
języka (mężczyźni z reguły wolą psy od kotów)?

W tym momencie wchodzimy na niebezpieczny grunt dotyczący częstotliwości pojawiania się 
r o d z a j u  ż e ń s k i e g o  i m ę s k i e g o .  „Słowo «kobieta» jest w korpusie współczesnym dwukrot
nie częstsze niż «mężczyzna», co nie znaczy, że o kobietach mówi się i pisze częściej. Jeśli wierzyć 
korpusowi, to proporcja podmiotów osobowych rodzaju męskiego i żeńskiego w przeciętnym 
polskim tekście literackim, prasowym, naukowym czy mówionym potocznym wynosi trzy do jed
nego. Tyle razy częstsze są formy męskie od żeńskich czasowników w trzeciej osobie liczby po
jedynczej czasu przeszłego”. Proporcja „powiedział” do „powiedziała” i „myślał” do „myślała” 
wynosi w Korpusie Języka Polskiego PWN trzy do jednego (w korpusie „Rzeczpospolitej” pro
porcja „powiedział” do „powiedziała” wynosi aż siedem do jednego), a „zauważył” do „zauważyła”
-  cztery do jednego.

Niewątpliwie od wieków żyjemy w kulturze zdominowanej przez ducha męskiego. Pisarzami 
ksiąg natchnionych byli przeważnie mężczyźni. Byli nimi również prorocy i autorzy ksiąg Starego 
Testamentu. Same tytuły Ewangelii wskazują na to bez wątpliwości („Ewangelia według św. Ma
teusza, Łukasza” itd.). Kobiety odegrały wielką rolę w początkach chrześcijaństwa, niewiele jednak 
pisały i dyktowały. Na przykład „w Biblii Tysiąclecia rzeczowniki «mężczyzna» i «mąż» są w sumie 
dwukrotnie częstsze od słów «kobieta» i «niewiasta», a czasowniki «powiedział» czy «rzekł» są 
ponad kilkunastokrotnie częstsze od «powiedziała» i «rzekła» (dane z Konkordancji biblijnej oraz 
z Biblii internetowej)”. Większa siła fizyczna, przysługująca płci męskiej, stała w historii u podstaw 
większej aktywności tej części ludzkości, aktywności przejawiającej się w różnych dziedzinach 
kultury: począwszy od polowania, poprzez budownictwo, aż po ulubioną zabawę rodzaju męskiego
-  wojnę. Dominacja w tych czynnościach pociągała ich opisywanie, także z reguły wykonywane 
przez mężczyzn. Poza tym istnieje stara jak ludzkość dziedzina podbojów erotycznych, o których 
mężczyźni chętnie opowiadają innym mężczyznom (często robią to na piśmie), upowszechniając 
i utrwalając w ten sposób maskulinizację języka.

Skrajnie ukazuje się ta różnica w sferze uczuć.  Odpowiednie proporcje terminów „oświad
czył się” do „oświadczyła się” wynoszą dziewięć do jednego. Pokazuje to, w jak bardzo tradycyjnej 
kulturze ciągle żyjemy mimo narastającej fali wyzwolenia kobiet. Jak dowodzi statystyka językowa, 
płeć piękna nadal rzadko decyduje się na oświadczyny wobec swoich wybrańców. Kto widział 
ostatnio dziewczynę udającą się z bukietem róż do domu narzeczonego? Nic więc dziwnego, że
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w sferze języka jawi się to w postaci żenującej proporcji dziewięć do jednego! Znajdują się także 
w korpusie czasowniki częstsze w rodzaju żeńskim niż męskim, jednak to słowa, które oznaczają 
czynności zdeterminowane biologicznie, na przykład „rodzić”, albo kulturowo, na przykład „pła
kać”.

Żarty na bok -  to tylko stereotypowy obraz płci w naszej kulturze, która zajmuje się częściej 
uczuciami kobiet niż mężczyzn. Nasza literatura i publicystyka pełna jest opisów kobiecej emo- 
cjonalności, której symbolem jest słynne Sienkiewiczowskie: „Jędruś, nie jestem godna ran twoich 
całować!”. Wiele łez, westchnień, tęsknoty i spełnionych lub niespełnionych marzeń w tych opisach 
przeżyć zakochanych i zdradzonych albo tylko zakochanych pań. Jeśli weźmiemy pod uwagę na 
przykład dzisiejszą dziedzinę polityki, to z łatwością dostrzeżemy, że poruszenia, a nawet porywy 
uczuć wzbudzają raczej wystąpienia Zyty Gilowskiej, Marii Szyszkowskiej i Renaty Beger niż 
Andrzeja Olechowskiego, Marka Borowskiego lub Marka Pola. Z polityków-mężczyzn w kobiecy 
ton emocjonalny trafia najbardziej Andrzej Lepper oraz -  w zupełnie odmiennym stylu -  jego 
imiennik, wielki mag lewicowej kultury Andrzej Celiński.

Ponadto trzeba sobie uświadomić, że przewaga rodzaju męskiego w tekstach ostatnich dzie
sięcioleci wynika także z obsadzenia przez mężczyzn większości zawodów, w których główną 
funkcją jest pisanie. Dziennikarze, zwłaszcza reporterzy, literaci, kreatywni legislatorzy wnoszący 
projekty ustaw do lasek marszałkowskich, twórcy tekstów internetowych, autorzy instrukcji do 
urządzeń technicznych, a także niestrudzeni wytwórcy programów i sprawozdań sporządzanych na 
niezliczoną liczbę okazji i sposobów -  to przeważnie mężczyźni. Istnieją oczywiście zawody sfemi
nizowane, jak nauczycielski, pedagogiczny, pielęgniarski, fryzjerski czy kosmetyczny, lecz ich istotą 
w aspekcie słowa jest raczej mówienie, a nie pisanie. Wiele razy zdarzyło mi się spędzić miłe 
kwadranse w salonie fryzjerskim, kiedy oddając swoją głowę w ręce wdzięcznej specjalistki, mu
siałem zarazem spełnić obowiązek słuchacza, i chcąc nie chcąc towarzyszyć nieprzerwanemu dia
logowi mojej fryzjerki z koleżanką, zajmującą się inną głową na sąsiednim fotelu. Seans taki 
zamieniał się w horror, gdy scenerią była sala szpitalna, a dialogującymi -  przemiłe pielęgniarki 
wykonujące właśnie nieskomplikowany zabieg pobierania krwi, instalacji wenflonu albo dożylnej 
iniekcji antybiotyku.

Dr Marek Łaziński twierdzi, że „dla językoznawcy ważny jest fakt, że takie proporcje form 
męskich do żeńskich są statystycznym wyjaśnieniem niewątpliwej nierówności w językowym przed
stawieniu dwóch rodzajów w odniesieniu do osób na korzyść rodzaju męskiego”. Jednakowoż 
„można przypuszczać, że przed wiekami, kiedy kształtował się system gramatyczny polszczyzny 
i innych języków, proporcje użycia rzeczowników osobowych były jeszcze bardziej niekorzystne dla 
rodzaju żeńskiego”.

Autor opracowania, z którego korzystamy, jest optymistą. Wierzy, że maskulinistyczna prze
waga językowa -  a rzecz nie sprowadza się przecież do języka! -  słabnie i że powoli, acz nieustę
pliwie kobiety dochodzą do głosu. Podzielam ten pogląd. Jestem przekonany, że panie o d r a 
b i a j ą  s t r a t y .  W polityce, parlamencie, a także w co niektórych partiach coraz częściej mówi się
o parytecie równoważącym obie płcie; w kulturze jest coraz więcej kobiet, których dzieła zdobią 
witryny księgarń, wypełniają galerie i zajmują uwagę publiczności. Co najważniejsze jednak -  
w życiu słowa wypowiadane przez reprezentantki płci pięknej są coraz wyraźniej słyszalne i wzrasta 
statystyczna częstotliwość tych słów na piśmie. Osobiście cieszy mnie niezmiernie to, że obcując 
przy kawiarnianym stoliku lub przy stole konferencyjnym z sympatycznymi przedstawicielkami 
lepszej części ludzkości, „muszę i chcę” pełnić funkcję cichej myszki, która w chmurze lub nawet 
lawinie słów nie może i nie śmie nawet pisnąć. Cieszy mnie to, albowiem dowodzi zmiany prefe
rencji semantycznych w naszym narodzie. Potwierdza trend socjologiczny, który -  afirmowany 
przez naukę, filozofię i ogół społeczeństwa -  jest dla mnie jako naukowca świętością.



BIBLIOGRAFIA

Maria FILIPIAK 
Cezary RITTER

BIBLIOGRAFIA PRAC NAUKOWYCH 
KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY

Poniższa bibliografia jest kolejną próbą zebrania i uporządkowania dorobku 
naukowego Kardynała Karola Wojtyły. Obejmuje ona publikacje naukowych prac 
z zakresu filozofii i teologii oraz te wypowiedzi pasterskie, które pozwalają lepiej 
zrozumieć filozoficzno-teologiczną myśl Autora. Nie obejmuje ona twórczości litera
ckiej 1. Staramy się uwzględnić w niej możliwie wyczerpująco wznowienia pism Kar
dynała Karola Wojtyły po 1978 roku.

Dotychczas ukazały się drukiem następujące zestawy bibliograficzne prac 
kard. Karola Wojtyły:

1. A. Schletz, Kardynał Karol Wojtyła. Szkic biograficzny i bibliografia prac, 
„Nasza Przeszłość” 27(1967) s. 7-28.

2. T. Styczeń SDS, Bibliografia ważniejszych prac kard. K. Wojtyły, w: Logos
i Ethos. Rozprawy filozoficzne, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1971,
s. 29-30.

3. J. Piątek, Bibliografia del Card Karol Wojtyła, w: Persona e amore nelpensiero 
filosofico del Cardinale Karol Wojtyła, Fac. Fil. Univ. S. Thomae Aguinatis, Roma 
1976, s. 63-73.

4. B. Eychler, Bibliografia prac kard. Karola Wojtyły za lata 1949-1978, „Chrześ
cijanin w świecie” 11(1979) nr 2, s. 67-91.

5. M. Filipiak, A. Szostek MIC, Bibliografia prac naukowych kardynała Karola
Wojtyły, „Zeszyty Naukowe KUL” 22(1979) nr 1-3, s. 155-170.

6. E. Kaczyński OP, B. Mazur, Bibliografia di Karol Wojtyła, „Angelicum” 
56(1979) s. 149-164.

7. A. T. Tymieniecka, Bibliography o f Philosophical Publications of Cardinal 
Karol Wojtyła, Pope John Paul //, „Phenomenology Information Bulletin” 3(1979) 
s. 105-111.

1 Na ten temat zob. Bibliografia utworów artystycznych i krytycznoliterackich Karola Kardy
nała Wojtyły, oprać. M. Filipiak, „Ethos” 13(2000) nr 4(52), s. 257-262.



592 Bibliografia

8. W. Gramatowski, Z. Wilińska, Karol Wojtyła negli scritti, Libreria Editrice 
Vaticana, Citth del Vaticano 1980.

9. J. M. Grondelski, Sources for the Study of Karol Wojtyla’s Thought, w: K. L. 
Schmitz, At the Center of the Humań Drama. The Philosophical Anthropology of 
Karol Wojtyła/Pope John Paul II, The Catholic University of America Press, Wa
shington 1993, s. 147-163.

10. P. Guietti, F. Murphy, Quindici anni di studi sul pensiero di Karol Wojtyła, w: 
R. Buttiglione, II pensiero deWuómo che divenne Giovanni Paolo II, Mondadori, 
Milano 1998, s. 387-420.

A. Książki

1948

1. Doctrina de fide apud S. Ioannem a Cruce, Diss. Ad Laureaum, Pont. Univ. 
S. Thomae Aąuinatis, Roma 1948.

1959

2. Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu 
Maksa Schelera, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Lublin 1959, ss. 135.

1960

3. Miłość i odpowiedzialność. Studium etyczne, Towarzystwo Naukowe Katolic
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1960, ss. 246.

1962

4. Kazania 1962-1978, Znak, Kraków 1980, ss. 527.
5. Miłość i odpowiedzialność. Studium etyczne, Znak, Kraków 1962, wyd. 2, 

przejrzane i uzupełnione, ss. 313 (przedruk: Veritas, Londyn 1965, ss. 279).

1965

6. Amour et responsabilite. Źtude de morale sexuelle, pref. de Henri de Lubac, 
trad. du polonais par Theres& Sas. Revu par Marie-Andrće Bouchaud-Kalinowska, 
Socićtć d’Editions Internationales, Paris 1965, ss. 285.



Bibliografia 593

1968

7. Amore e responsabilita. Studio di morale sessuale, pref. G. Colombo, trad. 
[Ambretta] Berti Milanoli, Marietti, La Vela Collana Maior 1968, ss. 287.

1969

8. Amor y responsabilidad. Estudio de morale sexual> pref. de Henri de Lubac,
trad. cast. J. A. Segarra, Razón y Fe, Madrid 1969, ss. 347.

9. Osoba i czyn, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1969, ss. 325.

1972

10. U podstaw odnowy. Studium o realizacji Yaticanum 11, Polskie Towarzystwo 
Teologiczne, Kraków 1972, ss. 366.

1976

11. „Znak, któremu sprzeciwiać się będą”. Rekolekcje w Watykanie. Rzym-Wa- 
tykan, Stolica Apostolska 5-12 III 1976, Pallottinum, Poznań-Warszawa-Kraków
1976, ss. 152.

1977

12. Segno di contraddizione. Meditationi, Vita e Pensiero, Pubblicazioni della
Universit& Cattolica, Milano 1977, ss. 224.

1978

13. Discorsi alpopolo di Dio, trad. D. Trzaskowska Grimandi, A. Setola, CSEO, 
Bologna 1978, ss. 271.

14. Educazione aWAmore, trad. ital. di Elżbieta Cywiak e Władysław Kujawski, 
Logos, Roma, ed. 1 -  1978; ed. 2 -  1978; ed. 3 -  1978.

15. Fruitful and ResponSible Love, St. Paul Publications, Milano 1978.
16. II buon pastore. Scrtitti, discorsi e lettere pastorali, trad. ital. di E. Cywiak e 

Renzo Panzone, Logos, Roma 1978.
17. La fede della Chiesa|  lnterventi del card. K. Wojtyła, Edizioni Ares, Milano

1978, ss. 97.



594 Bibliografia

1979

18. „Aby Chrystus się nami posługiwał”, Znak, Kraków 1979, ss. 492.
19. Erziehung zur Liebe. Mit einer ethischen Fibel, hrsg. J. Stroynowski, Seewald 

Verlag, Stuttgart 1979, ss. 180.
20. Fruitful and Responsible Love> The Seabury Press, New York 1979.
21. La fe de la Inglesia, trad. P. Rodriguez, Navarra 1979.
22. La fe en San Juan de la Cruz, trad. cast. A. Huerga, Madrid 1979.
23. Lafede secondo S. Giovanni della Crocey trad. R. M. Sorgia OP, Angelicum -  

Herder, Roma 1979, ss. 326.
24. Liebe und Verantwortung. Eine ethische Studie, Miinchen 1979.
25. K. Wojtyła, T. Styczeń SDS, A. Szostek MIC, Der Streit um den Menschen. 

Personaler Anspruch des Sittlichen, Kevelaer 1979.
26. Sign of Contradiction, transl. M. Smith, St. Paul Publication, Middlegreen 

1979, ss. 206.
27. Signe de contradicció, trad. d’Osvald Cardona, Ediciones Palabra, Madrid

1979, ss. 227.
28. Le signe de contradiction, Communio-Fayard, Paris 1979, ss. 257.
29. The Acting Person, transl. A. Potocki, D. Reidel Publishing Company, Dor- 

drecht-Boston-London 1979, ss. 367.

1980

30.1 fondamenti deWordine etico, Ed. CSEO, Bologna 1980.
31. Primat des Geistes. Philosophische Schriften, hrsg. J. Stroynowski, Seewald

Verlag, Stuttgart 1980, ss. 328.
32. Sources of Renewal. The Implementation of the Second Vatican Council, 

transl. P. S. Falla, Harper & Row, San Francisco 1980.
33. Von der Kónigswiirde des Menschen, hrsg. J. Stroynowski, Seewald Verlag,

Stuttgart 1980, ss. 327.
34. Znak sprzeciwu. Rekolekcje w Watykanie od 5 do 12 marca 1976, Źditions du 

dialogue, Paris 1980, ss. 191.

1981

35. Faith according to Saint John of the Cross, transl. J. Aumann OP, Ignatius 
Press, San Francisco 1981.

36. Love and Responsibility, transl. H. T. Willetts Farrar, Straus and Giroux Inc., 
New York 1981.

37. Lubliner Vorlesungen, hrsg. J. Stroynowski, Seewald Verlag, Stuttgart-Da- 
gerloch 1981, ss. 285.

38. Person und Taty trad. H. Springer, Herder, Freiburg im Breisgau 1981.



Bibliografia 595

39. Toward a Philosophy ofPraxis. An Anthology, ed. A. Bloch, G. T. Czuczka, 
New York 1981.

1982

40. Amor e responsabilidade. Estudo ótico, trąd. J. Jarski, L. Carrera, Edięónes 
Loyola, Sao Paulo 1982, ss. 256.

41. Amore e responsabilitd, Marietti, Torino 1982.
42. Ejercicios espirituales para jóvenes> trąd. J. L. Legaza, La Editorial Católica, 

Madrid 1982, ss. 154.
43. Elementarz etyczny, Wydawnictwo Archidiecezji Wrocławskiej, Wrocław

1982 (1991 wyd. 3) ss. 136.
44. La renovación en sus fuentes, trad. cast. J. L. Legaza, La Editorial Católica, 

Madrid 1982, ss. 344.
45. Love and Responsibility, London 1982.
46. Max Scheler y  la etica cristiana, trad. cast. G. Haya, La Editorial Católica, 

Madrid 1982.
47. Miłość i odpowiedzialność, red. T. Styczeń SDS, J. W. Gałkowski, A. Ro

dziński, A. Szostek MIC, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lu
belskiego, seria: „Człowiek i moralność”, 1.1, Lublin 1982, ss. 255.

48. Persona e atto, trad. it. S. Morawski, R. Panzone, R. Liotta, Libreria Editrice 
Vaticana, Citt& del Vaticano 1982.

49. Persona y acción, trad. cast. J. F. Zulaica, La Editorial Católica, Madrid 1982.

1983

50. Personne et acte, trad. G. Jarczyk, Le Centurion, Paris 1983, ss. 344.

1984

51. Elternschaft und Menschenwiirde. Zur Problematik der Empfangnisregulungy 
hrsg. E. Wenisch, Vallendar 1984.

52. The Way to Christ Spiritual Exercises, transl. L. Wearne, Harper & Row, San 
Francisco 1984.

1985

53. Die menschliche Liebe im góttlichen Heilsplan (communio personarum), hrsg.
N. und R. Martin, Vallendar-Schónstatt 1985.

54. Osoba i czyn, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1985, wyd. 2, 
ss. 371.



596 Bibliografia

1986

55. Miłość i odpowiedzialność, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersy
tetu Lubelskiego, Lublin 1986, ss. 255.

56. Teksty poznańskie, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1986, ss. 215.
57. Wykłady lubelskie, red. T. Styczeń SDS, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, 

A. Szostek MIC, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
seria: „Człowiek i moralność”, t. 3, Lublin 1986, ss. 291.

1987

58. Nauczyciel i Pasterz. Listy pasterskie -  Komunikaty -  Zarządzenia 1959-1978, 
red. ks. M. Jagosz, Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II, Rzym 1987, 
ss. 837.

1988

59. U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum //, Polskie Towarzystwo 
Teologiczne, Kraków 1988, wyd. 2, ss. 359.

1989

60.1 fondamenti deWordine etico, Ed. CSEO, Bologna 1989.

1990

61. Zagadnienie wiary w dziełach św. Jana od Krzyża, tłum. Leonard od Męki 
Pańskiej OCD, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1990, ss. 278.

1991

62. Człowiek w polu odpowiedzialności, red. A. Szostek MIC, Instytut Jana 
Pawła II KUL -  Fundacja Jana Pawła II, Rzym-Lublin 1991, ss. 89.

63. Zagadnienie podmiotu moralności, red. T. Styczeń SDS, J. W. Gałkowski, A. 
Rodziński, A. Szostek MIC, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lu
belskiego, seria: „Człowiek i moralność”, t. 2, Lublin 1991, ss. 251.

1992

64. Człowiek drogą Kościoła, red. K. Czajkowska, Fundacja Jana Pawła II, Rzym
1992, ss. 160.



Bibliografia 597

1993

65. Lectures from Lublin, transl. H. McDonald, Peter Lang Publications Inc., 
New York 1993.

66. Love and Responsibility, transl. H. T. Willetts, Ignatius Press, San Francisco
1993,

67. Person and Community. Selected Essays, transl. T. Sandok, Peter Lang Pub
lications Inc., New York 1993.

1994

68. Meile ir atrakomybe, trad. R. Plećkaitis, „Alka”, Vilnius 1994, ss. 382.
69. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. T. Styczeń SDS, W. 

Chudy, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek MIC, Towarzystwo Naukowe 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, seria: „Człowiek i moralność”, t. 4, Lublin
1994, ss. 543.

70. Person and Community. Selected Essays, transl. T. Sandok, Peter Lang Pub
lications Inc., New York 1994.

71. The Way to Christ. Spiritual Exercises, Harper & Row, San Francisco 1994.

1995

72. Perche luomo. Scritti inediti di antropologia e filosofia, Leonardo, Milano
1995, ss. 320.

73. Varón y mujer. Teologia del cuerpo, Palabra, Madrid 1995.
74. Znak sprzeciwu. Rekolekcje w Watykanie od 5 do 12 marca 1976, Znak, 

Kraków 1995, ss. 246.

1997

75. Asmuro ir veiksmas, trad. R. Plećkaitis, Aidai, Vilnius 1997, ss. 397.
76. Mi visión del hombre, trad. cast. P. Ferrer, Palabra, Madrid 1997.

1998

77. Nauczyciel i Pasterz, t. 2, Memoriały i pisma do Rządu i Władz Administra
cyjnych 1959-1978, red. ks. M. Jagosz, Fundacja Jana Pawła II, Rzym-Kraków 1998, 
ss. 479.

78. El hombre y su destino, trad. cast. P. Ferrer, Palabra, Madrid 1998.



598 Bibliografia

1999

79. Apostolstwo świeckich, red. ks. M. Jagosz, Fundacja Jana Pawła II, Rzym- 
-Kraków 1999, ss. 107.

80. Elementarz etyczny, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lu
belskiego, Lublin 1999, ss. 111.

81. Nauczyciel i Pasterz. Listy pasterskie -  Komunikaty -  Zarządzenia 1959-1978. 
Uzupełnienie tomu 7, oprać. ks. M. Jagosz, Fundacja Jana Pawła II, Rzym-Kraków 
1999, ss. 174.

82. Persona e atto. Testo polacco a fronte, a cura di G. Reale e T. Styczeń SDS, 
Revisione della traduzione italiana e apparati a cura di G. Girgenti e P. Mikulska, 
Rusconi Libri, Santarcangelo di Romagna 1999, ss. 765.

83. Rozważania o istocie człowieka, WAM, Kraków 1999, ss. 129.
84. W służbie Polonii i Kościołowi powszechnemu, red. ks. M. Jagosz, Fundacja 

Jana Pawła II, Rzym-Kraków 1999, ss. 363.

2000

85. O poznawalności i poznawaniu Boga, Instytut Jana Pawła II -  Wydawnictwo 
św. Stanisława BM, Kraków 2000, ss. 85.

86. Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze, red. T. Styczeń SDS, W. Chudy, 
J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek MIC, tłum. K. Stawecka, Towarzystwo 
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, seria: „Człowiek i moralność”, 
t. 5, Lublin 2000, ss. 263.

87. El don del amor. Escritos sobre la familia, Edición preparada por a Burgos, 
trad. cast. A. Esquivias y R. Mora, Palabra, Madrid 2000.

2001

88. Miłość i odpowiedzialność, red. T. Styczeń, J. W. Gałkowski, A. Rodziński,
A. Szostek MIC, seria: „Człowiek i moralność”, 1.1, Lublin 2001, wyd. 3, ss. 255.

2002

89. Uuomo nel campo della responsabilita, trad. L. Crisanti, direttore: G. Reale, 
La Tipografica Varese S.p.A, Milano 2002, ss. 182.

2003

90. La dottrina sociale della Chiesa, Intervista di V. Possenti, commento di
S. Lanza, Lateran University Press, Roma 2003, ss. 138.



Bibliografia 599

91. Lectures from Lublin, ed. A. Woźnicki, Peter Lang Publications Inc., New 
York 2003.

92. Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e saggi integrativi, a cura di 
G. Reale e T. Styczeń, Bompiani, Milano 2003, ss. 1665.

2004

93. Ethics and Morality, ed. A. Woźnicki, Peter Lang Publications Inc., New 
York 2004.

B. Artykuły

1949

1. Apostoł [O Janie Tyranowskim], „Tygodnik Powszechny” 5(1949) nr 5.
2. Mission de France, „Tygodnik Powszechny” 5(1949) nr 9.

1950

3. Questio de fide apud s. Joannem a Cruce, „Collectanea Theologica” 21(1950) 
s. 418-468.

4. Zagadnienie wiary w dziełach św. Jana od Krzyża, „Ateneum Kapłańskie”
42(1950) t. 52, s. 24-42,103-114.

1951

5. O humanizmie św. Jana od Krzyża, „Znak” 1951, nr 1(27), s. 6-20.
6. Tajemnica i człowiek, „Tygodnik Powszechny” 7(1951) nr 51-52.

1952

7. Instynkty miłość, małżeństwo, „Tygodnik Powszechny” 8(1952) nr 42.
8. Katechumenat X X  wieku, „Znak” 1952, nr 4(34), s. 287-296.

1953

9. Religijne przeżywanie czystości, „Tygodnik Powszechny” 9(1953) nr 6.



600 Bibliografia

1953-1954

10. System etyczny M. Schelera jako środek do opracowania etyki chrześcijan- 
skiejj „Polonia Sacra” 6(1953-54) s. 143-161.

1955-1957
►

11. Problem oderwania przeżycia od aktu w etyce na tle poglądów Kanta i Sche
lera (studium), „Roczniki Filozoficzne” 5(1955-57) z. 3, s. 113-140.

12. W poszukiwaniu podstaw perfekcjoryzmu w etyce, „Roczniki Filozoficzne”
5(1955-57) z. 4, s. 303-317.

13. Zagadnienie woli w analizie aktu etycznego, „Roczniki Filozoficzne” 5(1955- 
-1957) z. 1, s. 111-135.

1957

14. Co to jest asceza?, „Tygodnik Powszechny” 11(1957) nr 40.
15. Humanizm a cel człowieka, „Tygodnik Powszechny” 11(1957) nr 31.
16. Idea i pokora, „Tygodnik Powszechny” 11(1957) nr 41.
17. Moralność a etyka, „Tygodnik Powszechny” 11(1957) nr 9.
18. Myśli o małżeństwie, „Znak” 1957, nr 7(42), s. 595-604.
19. Natura i doskonałość, „Tygodnik Powszechny”l 1(1957) nr 13.
20. Nauka źródeł Objawienia a system filozoficzny Maxa Schelera, „Ateneum

Kapłańskie” 49(1957) t. 55, z. 1, s. 57-67.
21. O pochodzeniu norm moralnych, „Tygodnik Powszechny” 11(1957) nr 11.
22. Prawo natury, „Tygodnik Powszechny” 11(1957) nr 28.
23. Problem bezinteresowności, „Tygodnik Powszechny” 11(1957) nr 34.
24. Problem etyki naukowej, „Tygodnik Powszechny” 11(1957) nr 10.
25. Problem prawdy i miłosierdzia, „Tygodnik Powszechny” 11(1957) nr 33.
26. Realizm w etyce, „Tygodnik Powszechny” 11(1957) nr 12.
27. Stosunek do przyjemności, „Tygodnik Powszechny” 11(1957) nr 38.
28. Traktat o pokucie w Dekrecie Gracjana w świetle rękopisu gdańskiego Mar. F.

275, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne KUL” 4(1957) z. 1, s. 31-71.
29. Wartości, „Tygodnik Powszechny” 11(1957) nr 39.
30. Widzenie Boga, „Tygodnik Powszechny” 11(1957) nr 43.
31. Właściwa interpretacja nauki o szczęściu, „Tygodnik Powszechny” 11(1957) 

nr 36.
32. Znaczenie powinności, „Tygodnik Powszechny” 11(1957) nr 16.

1958

33. Etyka niezależna w świetle idei sprawiedliwości, „Tygodnik Powszechny” 
12(1958) nr 6.



Bibliografia 601

34. Kamień węgielny etyki społecznej, „Tygodnik Powszechny” 12(1958) nr 1.
35. O kierowniczej lub służebnej roli rozumu w etyce. Na tle poglądów Tomasza 

Z Akwinu, Hume’a i Kanta, „Roczniki Filozoficzne” 6(1958) z. 2, s. 13-31.
36. Problem walki, „Tygodnik Powszechny” 12(1958) nr 3.
37. Propedeutyka sakramentu małżeństwa. Kryzys instytucji i kryzys sakramentu,

„Ateneum Kapłańskie” 50(1958) t. 56, s. 20-33.
38. Sprawiedliwość a miłość, „Tygodnik Powszechny” 12(1958) nr 2.
39. Tajemnica Maryji, „Tygodnik Powszechny” 12(1958) nr 33.
40. [rec.] F. Bednarski Przedmiot etyki w świetle zasad św. Tomasza z Akwinu,

Lublin 1956, „Roczniki Filozoficzne KUL” 6(1958) z. 2, s. 133-136.
41. [rec.] Cz. Znamierowski Zasady i kierunki etyki, Warszawa 1957, „Zeszyty 

Naukowe KUL” 1(1958) nr 1, s. 76-78.

1959

42. Czym powinna być teologia moralna?, „Ateneum Kapłańskie” 51(1959) t. 58, 
s. 97-104.

43. Le traite de „Penitentia” de Gratien dans Vabrege de Gdańsk Mar. F. 275, 
„Studia Gratiana” 7(1959) s. 357-390.

44. Miłość a odpowiedzialność, „Ateneum Kapłańskie” 51(1959) t. 59, s. 163-172.
45. Myśli o Niepokalanym Poczęciu, „Tygodnik Powszechny” 13(1959) nr 49.
46. Natura ludzka jako podstawa formacji etycznej, „Znak” 1959, nr 6(60), s. 693- 

-697.
47. O metafizycznej i fenomenologicznej podstawie normy moralnej (w oparciu

o koncepcję św. Tomasza z Akwinu oraz Maksa Schelera), „Roczniki Teologiczno- 
-Kanoniczne KUL” 6(1959) z. 1-2, s. 99-124.

1960

48. Miłość i odpowiedzialność, „Znak” 1960, nr 5(71), s. 561-614.
49. Niektóre uwagi o życiu wewnętrznym współczesnej młodzieży i młodej inte

ligencji, „Zeszyty Naukowe KUL” 3(1960) nr 3, s. 117-119.
50. Rozważania o królestwie, „Tygodnik Powszechny” 14(1960) nr 44.
51. Święty Józef, „Tygodnik Powszechny” 14(1960) nr 12.
52. Wychowanie miłości, „Tygodnik Powszechny” 14(1960) nr 21.

1961

53. Kazanie na inauguracji roku akademickiego KUL 1961/62, „Zeszyty Nau
kowe KUL” 5(1962) nr 1, s. 137-141.

54. Myśli o laikacie, „Tygodnik Powszechny” 15(1961) nr 44.
55. Personalizm tomistyczny, „Znak” 1961, nr 5(83), s. 664-675.



602 Bibliografia

56. Problem ,,uświadomienia” z punktu widzenia teologii, „Ateneum Kapłań
skie” 54(1962) t. 64, s. 1-5.

57. Program wykładów nauk społecznych w seminariach duchownych i instytu
tach teologicznych w Polsce, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne KUL” 8(1961) z. 3,
s. 65-66.

58. Uwagi o życiu wewnętrznym młodej inteligencji, „Znak” 1961, nr 6(84), 
s. 761-769.

59. Władza i krzyż, „Tygodnik Powszechny” 16(1962) nr 26.
60. [rec.] J. Kalinowski Teoria poznania praktycznego, Lublin 1960, „Roczniki 

Filozoficzne KUL” 10(1962) z. 2, s. 153-156.

1963

61. [Wstęp] w: J. Turowicz, Chrześcijanin w dzisiejszym świecie, Znak, Kraków 
1963, s. 5-10.

1964

62. Chrześcijanin a kultura, „Znak” 1964, nr 10(124), s. 1153-1157.
63. Człowiek jest osobą, „Tygodnik Powszechny” 18(1964) nr 52.
64. Kazanie na 600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kościele św. Anny w Kra

kowie, „Tygodnik Powszechny” 18(1964) nr 21.
65. Kościół wobec współczesnego świata, „Przewodnik Katolicki” 1964, nr 44, 

s. 401-402.
66. Kościół w świecie współczesnym, „Tygodnik Powszechny” 18(1964) nr 43.
67. Na 200. rocznicę beatyfikacji błogosławionego Wincentego Kadłubka, „Ty

godnik Powszechny” 18(1964) nr 36.
68. Na kanwie Dni Maryjnych, „Homo Dei” 33(1964) s. 135-139.
69. O godności osoby ludzkiej, „Notificationes a Curia Principis Metropolitae 

Cracoviensis ad Universum Venerabilem Clerum tam Saecularem quam Regula- 
rem” 1964, s. 287-289.

70. O Soborze (fragmenty kazań), „Tygodnik Powszechny” 18(1964) nr 11.

1965

71. Idea Ludu Bożego i świętość Kościoła a apostolstwo świeckich, „Ateneum 
Kapłańskie” 58(1965) t. 68, s. 307-315.

72. Naświetlenie Deklaracji o wolności religijnej, „Notificationes a Curia Principis 
Metropolitae Cracoviensis ad Universum Venerabilem Clerum tam Saecularem 
quam Regularem” 1965, s. 269-271.

73. Sobór a praca teologów, „Tygodnik Powszechny” 19(1965) nr 9.
74. Sobór od wewnątrz, „Tygodnik Powszechny” 19(1965) nr 16.



Bibliografia 603

75. Tysiąclecie chrztu a oddanie Matce Boskiej, „Notificationes a Curia Principis 
Metropolitae Cracoviensis ad Universum Venerabilem Clerum tam Saecularem 
quam Regularem” 1965, s. 189-195.

76. Zagadnienie katolickiej etyki seksualnej. Refleksje i postulaty, „Roczniki Fi
lozoficzne” 13(1965) z. 2, s. 5-25.

1966

77. Logika wewnętrzna Vaticanum II (a zarazem próba uporządkowania doku
mentów soborowych celem ich przedstawienia), „Wrocławskie Wiadomości Koś
cielne” 21(1966) s. 159-163.

78. Osoba i czyn w aspekcie świadomości (fragment studium „ Osoba i czyn”), w: 
Pastori et Magistro. Praca zbiorowa wydana dla uczczenia jubileuszu 50-lecia ka
płaństwa Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Doktora Piotra Kałwy Profesora i Wiel
kiego Kanclerza KUL, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubels
kiego, Lublin 1966, s. 293-304.

79. Przemówienie J. E. Ks. Arcybiskupa Karola Wojtyły, wygłoszone na akade
mii w auli Arcybiskupiego Seminarium Duchownego we Wrocławiu z okazji 400-lecia 
jego istnienia|  dnia 24 IV 1966 r., „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” 21(1966) 
s. 233-239.

80. Stworzenie i odkupienie (schemat XIII), „Notificationes a Curia Principis 
Metropolitae Cracoviensis ad Universum Venerabilem Clerum tam Saecularem 
quam Regularem” 1966, s. 59-62.

81. Vaticanum II a praca teologów, „Collectanea Theologica” 36(1966) s. 8-14.

1967

82. Concilium de laicis, „Notificationes a Curia Principis Metropolitae Craco- 
viensis ad Universum Venerabilem Clerum tam Saecularem quam Regularem” 
1967, s. 107-110.

83. Duchowość pasyjna i duchowość paschalna. W setną rocznicę św. Pawła od 
Krzyża (1867-1967), „Ateneum Kapłańskie” 59(1967) t. 70, s. 258-264.

84. Etyka a teologia moralna, „Znak” 1967, nr 9(159), s. 1077-1082.
85. Wychowanie do służby Kościołowi, „Ateneum Kapłańskie” 59(1967) t. 70, 

s. 220-225.

1968

86. Apostolstwo świeckich, „Ateneum Kapłańskie” 60(1968) t. 71, s. 274-280.
87. Osoba i czyn na tle dynamizmu człowieka, w: O Bogu i o człowieku, t. 1, 

Wydawnictwo SS. Loretanek-Benedyktynek, Warszawa 1968, s. 201-226.



604 Bibliografia

88. Osoba i czyn. Refleksywne funkcjonowanie świadomości i jej emocjonaliza- 
cja, „Studia Theologica Varsoviensia” 6(1968) s. 101-119.

89. Problem małżeństw mieszanych na Synodzie Biskupów, „Ateneum Kapłań
skie” 60(1968) t. 71, s. 187-190.

90. Uniwersytet katolicki|  koncepcja i zadania (na 50-lecie KUL), „Zeszyty Nau
kowe KUL” 11(1968) nr 3-4, s. 13-16.

91. Wstęp ogólny, w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, 
Poznań 1968, s. 9-23.

92. Znaczenie Konstytucji „Dei Verbum% w teologii, w: Idee przewodnie Sobo
rowej Konstytucji o Bożym Objawieniu, WAM, Kraków 1968, s. 7-11.

93. Znaczenie Konstytucji pastoralnej dla teologów, „Collectanea Theologica” 
38(1968) s. 5-18.

1969

94. La verita dell enciclica „Humanae vitae’\  „L’Osservatore Romano” wyd. wł. 
109(1969) nr 1, s. 1-2.

95. Nauka encykliki „Humanae vitae” o miłości, „Analecta Cracoviensia”
1(1969) s. 341-356.

96. Problem doświadczenia w etyce, „Roczniki Filozoficzne” 17(1969) z. 2, 
s. 5-24.

97. Problem teorii moralności, w: W nurcie zagadnień posoborowych, t. 3, Wy
dawnictwo SS. Loretanek-Benedyktynek, Warszawa 1969, s. 217-249.

98. Wypowiedź na Synodzie w dniu 15 IX 1969, „Tygodnik Powszechny” 
23(1969) nr 43.

99. Wprowadzenie do encykliki „Humanae vitae'\ „Notificationes a Curia Prin- 
cipis Metropolitae Cracoviensis ad Universum Venerabilem Clerum tam Saecula- 
rem quam Regularem” 1969, s. 1-3.

1970

100. lntroduzione al testo polacco del cardinale /.../, w: W. Malej, L. M. Zaleski, 
Delegato Apostolico delle Indie Orientali, Arcivescovo di Tebe -  Patriarca di Antio
chia, Roma 1970, s. 9-11.

101. Notatki na marginesie Konstytucji „Gaudium et spes*\ „Ateneum Kapłań
skie” 62(1970) t. 74, s. 3-6.

102. Osoba ludzka a prawo naturalne, „Roczniki Filozoficzne KUL” 18(1970)
z. 2, s. 53-59.

103. Słowo wstępne, w: Św. Tomasz z Akwinu. Suma Teologiczna, t. 18, Spra
wiedliwość, Veritas, Londyn 1970, s. 7-9.

104. Synod biskupów. Zebranie nadzwyczajne Rzym 1969, „Analecta Craco- 
viensa” 2(1970) s. 131-156.



Bibliografia 605

105. Wspomnienie o księdzu profesorze Władysławie Wichrze, „Analecta Cra- 
coviensa” 2(1970) s. 7-13.

1971

106. Dyrektorium apostolstwa świeckich w Polsce, „Kronika Diecezji Przemys
kiej” 57(1971) s. 73-78.

107. Myśli o uczestnictwie (Fragmenty książki „Osoba i czyn”), „Znak” 1971, nr
2-3(200-201), s. 209-225.

108. Udział biskupów polskich w Soborze Watykańskim //, „Wiadomości Archi
diecezji Warszawskiej” 53(1971) nr 5, s. 40-46.

109. Wkład nauki polskiej do badań nad antykiem chrześcijańskim, „Studia 
TheologicaVarsoviensia” 9(1971) z. 1, s. 21-50.

110. Znaczenie Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla współczesnego Kościoła,
„Zeszyty Naukowe KUL” 14(1971) nr 3, s. 19-37.

111. Znak naszej epoki, „Tygodnik Powszechny” 25(1971) nr 42.

1972

112. Komentarz teologiczno-duszp asterski do aktu dokonanego na Jasnej Górze 
dnia 3 maja, „Ateneum Kapłańskie” 64(1972) t. 79, s. 5-21.

113. O synodzie biskupów, „Tygodnik Powszechny” 26(1972) nr 10.
114. Przemówienie Przewodniczącego Komisji do spraw Nauki Katolickiej, w: 

Współczesna biblistyka polska (1945-1971), Wydawnictwo SS. Loretanek-Benedyk- 
tynek, Warszawa 1972, s. 23-26.

115. Świadomość Kościoła wedle Yaticanum //, w: W nurcie zagadnień posobo
rowych, t. 5, Wydawnictwo SS. Loretanek-Benedyktynek, Warszawa 1972, s. 255- 
-309.

1973

116. Ewangelię odczytać całym życiem. Z  kazania na zakończenie uroczystości 
750-lecia polskich dominikanów, „W drodze” 1973, nr 3-4, s. 91-95.

117. Objawienie Trójcy Świętej a świadomość zbawienia w świetle nauki yatica
num //, w: Z zagadnień kultury chrześcijańskiej. Kardynałowi Stefanowi Wyszyń
skiemu Prymasowi Polski Katolicki Uniwersytet Lubelski, Towarzystwo Naukowe 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1973, s. 11-19.

118. Przed Kongresem Eucharystycznym w Australii, „Tygodnik Powszechny”
27(1973) nr 5.

119. Służebność kapłaństwa, „Studia Pelplińskie” 3(1973) s. 47-55.
120. Teologia i teologowie w Kościele posoborowym, w: Teologia a antropologia, 

Kraków 1973, s. 27-42.



606 Bibliografia

121. Wypowiedź wstępna w czasie dyskusji nad „Osobą i czynem" w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, dnia 16 X I 1970, „Analecta Cracoviensia” 5-6(1973-74) 
s. 53-55, Słowo końcowe, s. 243-263.

1974

122. Błogosławiona Królowa Jadwiga. Kazanie wygłoszone w katedrze wawel
skiejdnia 11 V 1974, „Tygodnik Powszechny” 28(1974) nr 23.

123. Ewangelizacja w świecie współczesnym, „Tygodnik Powszechny” 28(1974) 
nr 51-52.

124. La relazione del cardinale Wojtyła sulla seconde parte del tema sinodo. 
Vevangelizzazione del mondo contemporaneo, „L’Osservatore Romano” wyd. wł.
114(1974) nr 232.

125. La struttura generale deWautodecisione, „ Aspreans. Rivista di Scienze Teo- 
logiche” 21(1974) z. 4, s. 337-346.

126. L*evangelisation du monde contemporain. Rapport du Cardinal Wojtyła. 
Archeveque de Cracovie, sur la IV partie (theologiąue) du theme Synode (8 octobre)y 
„Documentation catholiąue” 71(1974) s. 966-969.

127. L*evangelizzazione e Vuomo interiore, „Cris” 19(1974) s. 1-15.
128. O Jacku Woronieckim, „W Drodze” 2(1974) nr 8, s. 6-10.
129. O znaczeniu miłości oblubieńczej (Na marginesie dyskusji), „Roczniki Fi

lozoficzne” 22(1974) z. 2, s. 162-174.
130. Rinnovamento ed evangelizzazione conclusi gli interventi sulla seconda parte 

del tema sinodale -  La sintesi del cardinale Wojtyła, „L’Osservatore Romano” wyd. 
wł. 114(1974) nr 237, s. 1,6.

131. Rodzina jako „communio personarum”. Próba interpretacji teologicznej,
„Ateneum Kapłańskie” 66(1974) t. 83, s. 347-361.

132. The Personal Structure of Self-Determination, w: Tommaso d’Aquino nel 
suo VII Centenario, Pontificia Academia d’S. Tommaso, Roma-Napoli 1974, s. 379- 
-390.

133. Udział świeckich w życiu parafii, w: Dei virtus, Wrocławskie Wydawnictwo 
Archidiecezjalne, Wrocław 1974, s. 81-88.

134. Wielki znak nadziei, w: Błogosławiony Maksymilian Maria Kolbe, Wydaw
nictwo OO. Franciszkanów, Niepokalanów 1974, s. 44-50.

1975

135. Ewangelizacja współczesnego świata. (Relacja teologiczna [...] na Synodzie 
biskupów 1974), tłum. A. Żynel, „Znak” 1975, nr 4-5(250-251), s. 415-439.

136. L łevangelizzazione e Vuomo interiore, „Scripta Theologica” 7(1975) s. 335- 
-352.

137. Perspektywy człowieka -  integralny rozwój a eschatologia, „Colloąium Sa-
lutis” 7(1975) s. 133-145.



Bibliografia 607

138. Rodzicielstwo a „communiop er sonar urn”, „Ateneum Kapłańskie” 67(1975) 
t. 84, s. 17-31.

139. Rozważania pastoralne o rodzinie, „Roczniki Nauk Społecznych KUL” 
3(1975) s. 59-76.

1976

140. Bishops as Servants o f the Faith. The Problem and its Theological Founda- 
tions, „The Irish Theological Quarterly” 43(1976) s. 260-274.

141. Biskup -  sługą wiary. Podstawy teologiczne, „Ateneum Kapłańskie” 
69(1976) t. 87, s. 223-240.

142. Das Problem der Erfahrung in der Ethik, w: W 700-lecie śmierci św. Toma
sza z Akwinu, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1976, s. 267-288.

143. Ewangelizacja współczesnego świata. Relacja teologiczna [...] na synodzie 
biskupów 1974, w: W nurcie zagadnień posoborowych, t. 8, Warszawa 1976, s. 59-82.

144. Inspiracja maryjna Vaticanum //, w: W kierunku prawdy, Warszawa 1976, 
s. 112-121.

145. La verita suWuomo, „L’Osservatore Romano” wyd. wł. 116(1976) nr 49, s. 2.
146. Osoba: podmiot i wspólnota, „Roczniki Filozoficzne KUL” 24(1976) t. 2, 

s. 5-38.
147. Słowo wstępne. Na otwarcie Sympozjum św. Bonawentury, w: Św. Bona

wentura. Życie i myśl, Wydawnictwo OO. Franciszkanów, Niepokalanów 1976, 
s. 25-28.

148. Teologiczne podstawy duszpasterskiej misji kapłana, w: Osobowość kapłań- 
ska, Wrocław 1976, s. 55-69.

149. Teoria e prassi nella filosofica della persona umana, „Sapienza. Rivista 
Internazionale di Filosofia e di Teologia” 29(1976) z. 4, s. 377-384.

150. The Intentional A ct-the Humań Act. That isI Act and Experience, „Analecta
Husserliana” 5(1976) s. 269-280.

151. Znak, któremu sprzeciwiać się będą. Rekolekcje Watykańskie 5-12 III 1976 
(Fragmenty), „Znak” 1976, nr 10(268), s. 1315-1363.

1977
■

152. Głosy w dyskusji na V Sesji Synodu Biskupów w Rzymie 1977f „Życie
i Myśl” 28(1977) nr 2, s. 51,163,179-180.

153. II problema del costituirsi della cultura attraverso la „praxisn umana, „Rivista 
di filosofia neo-scolastica” 69(1977) z. 3, s. 513-524.

154. O katechizacji, „Tygodnik Powszechny” 31(1977) nr 30.
155. Participation or Alienation?, „Analecta Husserliana” 6(1977) s. 61-73.
156. Person: Ich und Gemeinschaft, „Klerusblatt” 57(1977) nr 9, s. 189-192.



6 0 8 Bibliografia

157. Słowo wstępne na rozpoczęcie sympozjum naukowego z okazji 750. rocz
nicy śmierci św. Franciszka z Asyżu, „Ateneum Kapłańskie” 70(1977) t. 88, s. 7-9.

158. Teologia kapłaństwa, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 5(1977) s. 7-18.

1978

159. Antropologia encykliki „Humanae ifctae ”, „Analecta Cracoviensia”
10(1978) s. 9-28.

160. Christ sein im Lichte des Vaticanum //, „Trierer Theologische Zeitschrift” 
87(1978) z. 2, s. 87-97.

161. La frontiera VEuropa: dove?> „Vita e pensiero” 61(1978) nr 4-6, s. 160-168.
162. La saintete sacerdotale comme carte dyidentitey „Seminarium” 1978, nr 2, 

s. 167-181.
163. La yisione antropologica della „Humanae vitae’\  „Lateranum” 44(1978) 

nr 1, s. 125-145.
164. Myśli o papiestwie i o narodzie, „Znak” 1978, nr 10-11(292-293), s. 1223- 

-1233.
165. Signum magnum. Fragments, „Communio” 3(1978) z. 4, s. 92-95.
166. Subjectivity and the Irreducible in Man, „Analecta Husserliana” 7(1978) 

s. 107-114.
167. Teoria y Praxis: un tema humano y cristiano, „Verbo” 1978, novembre-

-diciembre, nr 169-170, s. 1191-1204.
168. Trava.il et sens de lhomme, „Documetation catholiąue” 75(1978) s. 911-913.
169. Uczestnictwo czy alienacja, „Summarium. Sprawozdania z Posiedzeń To

warzystwa Naukowego KUL” 7(1978) s. 7-16.
170. Wypowiedź w ankiecie Zeszytów Naukowych KUL zatytułowanej: „Ży

wotne tradycje uniwersytetu europejskiego”, „Zeszyty Naukowe KUL” 21(1978)
nr 2, s. 51-53.

1979

171. Die menschliche Person im Kontext der ehelichen Hingabe und Elternschaft, 
w: Person im Kontext des Sittlichen, a cura di. J. Piegsa, H. Ziementz, Dusseldorf 
1979, s. 160-174.

172. Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką „praxis’\  „Roczniki
Filozoficzne” 27(1979) z. 1, s. 9-20.

173. The Person: Subject and Community, „The Review of Metaphysics”
33(1979) z. 2, s. 273-308.

174. The Transcendence o f the Person in Action and Man’s Self-Teleology, „Ana
lecta Husserliana” 9(1979) s. 203-212.

175. Wspólnota ludzka w oczach Soboru, „Zeszyty Naukowe KUL” 22(1979) 
nr 1-3, s. 5-12.



Bibliografia 609

1980

176. W stulecie encykliki „Aeterni Patris”, „Zeszyty Naukowe KUL” 23(1980) 
nr 1, s. 3-10.

1981

177. O wolności, „Znak” 1981, nr 7(325), s. 987-999.
178. The Degrees of Being from the Point of View of the Phenomenology of 

Action, „Analecta Husserliana” 11(1981) s. 125-130.

1986

179. La persona: soggetto e comunita, „II Nuovo Areopago” 5(1986) z. 4, s. 7-52.

1987

180. La soggetmta e lirriducibilita neWuomo, „II Nuovo Areopago” 6(1987) z. 1, 
s. 7-16.

1988

181. II disegno di Dio sulla famiglia, „II Nuovo Areopago” 7(1988) z. 2(26), 
s. 5-44.

182. Vautoteleologia deWuomo e la trascendenta della persona nellatto, „II 
Nuovo Areopago” 1988, z. 1, s. 6-18.

183. Podmiotowość i „to, co nieredukowalne” w człowieku, „Ethos” 1(1988) nr 2-
-3, s. 21-28.

1989

184. Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką „praxis*\ „Ethos”
2(1989) nr 4(8), s. 39-49.

1990

185. Uczestnictwo. Analiza postaw: postawy autentyczne, „Ethos” 3(1990) nr 3- 
-4(11-12), s. 27-30.



610 Bibliografia

1994

186. Gdzie znajduje się granica Europy ?, tłum. J. Merecki SDS, „Ethos” 7(1994) 
nr 4(28), s. 27-34.

1996

187. Where is Europe's Bor der?, transl. J. Grondelski, „Ethos”, Special Edition 
No. 2, s. 17-24.

1997

188. Francja -  u źródeł wewnętrznego ruchu misyjnego, „Ethos” 10(1997) nr 2 
3(38-39), s. 91-97.

2002

189. Wspólnota ludzka w oczach Soboru, „Ethos” 15(2002) nr 3-4(59-60), s. 101 
iii

2003

190. Zjednoczenie chrześcijan to wielka sprawa ludzkości. Kazanie z 25 stycznia
1964 r., „Więź” 2003 nr 2(532), s. 10-15.



NOTY O AUTORACH

Ks. Jerzy B a j d a ,  profesor, teolog. Urodzony w 1928 r. w Krakowie. Studia z zakresu 
teologii w Instytucie Teologicznym w Tarnowie, prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim oraz teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie.

W latach 1969-1973 wykładowca teologii moralnej na tymże Papieskim Wydziale Teologicz
nym. Od 1973 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uni
wersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie, związany z Instytutem Studiów nad 
Rodziną w Łomiankach.

Członek Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL i zespołu redakcyjnego kwartalnika 
„Ethos”.

Główne obszary badań: podstawy teologii moralnej, szczególnie teologia powołania oraz 
problematyka teologiczno-moralna małżeństwa i rodziny.

Najważniejsze publikacje książkowe: Powołanie małżeństwa i rodziny w serii „Teologia Mał
żeństwa i Rodziny”, 1 .1 (1980); Powołanie chrześcijańskie jako zasada teologii moralnej (1984).

Dino B o f f o, dziennikarz, publicysta. Urodzony w Asolo (Treviso, Włochy). Studia na wy
dziale humanistycznym uniwersytetu w Padwie.

Od 1979 roku dziennikarz, m.in. dyrektor wydawanego w Treviso dziennika „Vita del popo- 
lo”. W 1991 mianowany wicedyrektorem dziennika „Awenire”, od 1994 -  dyrektorem.

Od 1998 także dyrektor programów informacyjnych nadawanych przez telewizję satelitarną 
Sat2000 oraz rozgłośnię radiową BluSat2000 (należące do Konferencji Episkopatu Włoch). Czło
nek zarządu krajowego włoskiej Akcji Katolickiej, przez pewien czas sekretarz generalny.

Wyróżniony m.in. Premio della Pace 2003.

Maria B r a u n - G a ł k o w s k a ,  profesor, psycholog, psychoterapeuta. Urodzona w 
1939 r. w Milechowach. Studia filozoficzno-psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubel
skim.

Od 1961 r. pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, obecnie kierownik Katedry Psychologii 
Wychowawczej i Rodziny KUL. Psychoterapeuta w Ośrodku Terapii Psychologicznej im. Natalii 
Han-Ilgiewicz w Lublinie. Współpracownik Duszpasterstwa Akademickiego oraz Duszpasterstwa 
Rodzin.

Członek Komisji Episkopatu do spraw Duszpasterstwa Kobiet, International Academy of 
Family Psychology, Towarzystwa Naukowego KUL.

Główne obszary badań: psychologia rodziny i wychowania, projekcyjne metody badania oso
bowości, metodyka nauczania.
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Najważniejsze publikacje książkowe: Wpływ telewizji na niektóre cechy osobowości dzieci 
(1967); Miłość aktywna. Psychiczne uwarunkowania powodzenia małżeństwa (1980); Rozmowy
o życiu i miłości (1981); Psychologia domowa (1985); Trudne pytania. Listy o życiu i miłości (1990); 
Psychologiczna analiza rodzin osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa (1992); W tę 
samą stronę. Książka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach wychowawczych (1994); Zabawa 
w zabijanie (2000).

George Leonard C a r e y, doktor, teolog. Urodzony w 1935 r. w Londynie. Studia w Kingłs 
College na Uniwersytecie Londyńskim i w London College of Divinity.

Od 15. roku życia zatrudniony jako goniec w London Electricity Board. Po święceniach 
kapłańskich wikariusz parafii St. Mary’s w Islington w North London. Od 1966 r. wykładowca 
teologii w Oak Hill Theological College, od roku 1970 wykładowca i kapelan w S t John’s College. 
W latach 1975-1982 wikariusz parafii St. Nicholas w Durham, kapelan więzienny w areszcie dla 
młodocianych oraz kapelan wojskowy Royal Air Force w Durham. Od 1991 do 2002 r. prymas 
wspólnoty anglikańskiej.

W latach 1982-1987 dyrektor Trinity College w Bristolu, członek Synodu Generalnego, Board 
for Mission and Unity (przewodniczący Faith and Order Advisory Group), Council for Church’s 
Ministry (ACCM) i Theological and Religious Studies Board of the Council for National Academic 
Awards (CNAA).

Główne obszary badań: rozumienie osoby Jezusa Chrystusa, ekumenizm, związki między 
wspólnotą anglikańską a Kościołem rzymskokatolickim.

Najważniejsze publikacje książkowe: A Charter for the Church: Sharing a Vision for the 21 st 
Century (współautor 1993); The Cruelty o f Heresy:An Affirmation o f Christian Orthodoxy (współ
autor 1993); The Church in the Market Place (1994); Canterbury Letters to the Futurę (1998); Soul 
Friend (współautor, 2001).

Kard. Dario C a s t r i l l ó n  Hoyos ,  prawnik kanonista, socjolog. Urodzony w 1929 r. w Me- 
dellrn (Kolumbia). Studia z zakresu prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriań
skim w Rzymie, z zakresu nauk społecznych na uniwersytecie w Louvain w Belgii.

W latach 1954-1971 wikariusz w Segovia de Yarumal, dyrektor ruchu „Cursillos de Cristiani- 
dad” i delegat Akcji Katolickiej (1959). Następnie wykładowca prawa kanonicznego oraz sekretarz 
generalny Konferencji Episkopatu Kolumbii. W 1971 r. konsekrowany i mianowany nuncjuszem 
w Kolumbii oraz biskupem koadiutorem Pereiry. Od 1976 r. ordynariusz tej diecezji. W latach 
1983-1987 sekretarz generalny, a w latach 1987-1991 przewodniczący Rady Episkopatów Ameryki 
Łacińskiej (CELAM). W 1992 r. mianowany arcybiskupem metropolitą Bucaramangi. Od 1996 r. 
proprefekt, a od 1998 prefekt Kongregacji do spraw Duchowieństwa. W 1998 kreowany kardyna
łem. Od 2000 r. przewodniczący Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei” i Międzynarodowej Rady do 
spraw Katechezy.

Andrzej D e r d z i u k OFMCap, profesor, teolog. Urodzony w 1962 r. w Skierbieszowie w wo
jewództwie lubelskim. Studia z zakresu teologii i filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W 1991 r. magister nowicjatu w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów w Nowym Mieście, 
w latach 2000-2003 ojciec duchowny braci juniorystów w Lublinie. Od 1991 do 1994 r. ojciec 
duchowny WSD Kapucynów w Lublinie, a w latach 1994-2000 r. rektor seminarium. Od 1994 r. 
pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, od 2002 r. kierownik Katedry Teologii Moralnej Ogólnej, 
od 2003 r. dyrektor Instytutu Teologii Moralnej KUL.

W latach 1996-1999 wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Seminariów Du
chownych Diecezjalnych i Zakonnych. Sekretarz Sekcji Polskich Teologów Moralistów.

Członek Towarzystwa Naukowego KUL.
Wyróżniony Medalem Zasłużonego dla Honorowego Krwiodawstwa.



Główne obszary badań: historia teologii moralnej, zagadnienia związane z formacją do życia 
konsekrowanego, sakrament pokuty.

Najważniejsze publikacje książkowe: Grzech w X V III wieku. Nurty w polskiej teologii moral
nej (1996); Radość chrześcijanina (red., 1999); Franciszkańskie kierownictwo duchowe (red., 2000); 
Aretologia w podręcznikach moralistów kapucyńskich w okresie między Soborem Watykańskim I 
a Watykańskim II  (2001); Moralne aspekty przemian cywilizacyjnych (współred., 2001); Wartości 
u podstaw demokracji (współred., 2002); Aretologia konsekrowana, czyli cnoty zakonne (2003).

Czesław D r ą ż e k SJ, doktor habilitowany, teolog. Urodzony w 1934 r. w Mogielnicach 
k. Rzeszowa. Studia filozoficzne na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, 
teologiczne na Wydziale Teologicznym „Bobolanum” Towarzystwa Jezusowego w Warszawie i na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Wieloletni duszpasterz młodzieży akademickiej w Krakowie (1963-1980). W latach 1968-1969 
diecezjalny duszpasterz rodzin w archidiecezji krakowskiej. Od 1972 do 1978 r. rektor Kolegium 
Księży Jezuitów w Krakowie. W latach 1980-1983 redaktor w Redakcji Centralnej Radia Waty
kańskiego. Następnie, do 1990 r., przełożony Rezydencji Księży Jezuitów w Krakowie, wykładow
ca na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Od 1991 r. redaktor naczelny 
polskiego wydania „L’Osservatore Romano”.

Wicepostulator beatyfikacji o. Jana Beyzyma. Członek Międzynarodowego Instytutu Serca 
Jezusa.

Główne obszary zainteresowań: teologia, duszpasterstwo, nauczanie Jana Pawła II.
Najważniejsze publikacje książkowe: Posługacz trędowatych (1977); Bóg bliski (1984); Positio 

Causae Servi Dei Joannis Beyzym  (1990); Szkoła apostolstwa i modlitwy (1991); Vie activite et 
sainteti du Serviteur de Dieu Jan Beyzym (1859-1912) (1991); Pretre de la Compagne de Jćsus
(1991).

Leon D y c z e w s k i  OFMConv, profesor, socjolog, filozof społeczny, teolog. Urodzony 
w 1936 r. w Małopolu k. Radzymina. Studia filozoficzne i teologiczne w Wyższym Seminarium 
Duchownym oo. Franciszkanów w Łodzi i w Krakowie, studia z zakresu nauk społecznych na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Od 1966 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższego Seminarium Duchownego oo. Fran
ciszkanów, a od 1969 r. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Obecnie kierownik Katedry 
Socjologii Kultury. Dyrektor Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa oraz Aka
demii Społecznej. Jednocześnie w latach 1979-1980 wykładowca w Akademii Teologii Katolickiej 
w Warszawie, a w latach 1989-1990 w Akademii Medycznej w Lublinie. Członek Zespołu Dorad
ców Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (1991-1992).

Były członek Rady do spraw Polityki Społecznej przy Prezydencie RP oraz Rządowej Komisji 
Ludnościowej. Obecnie członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa 
Gerontologicznego, Towarzystwa Naukowego KUL, Komisji Episkopatu Polski do spraw Środ
ków Społecznego Przekazu i Komisji Episkopatu Polski do spraw Kultury, Europaische Federation 
fur Katholische Erwachsenenbildung (członek prezydium), Collegium Philosophicum des For- 
schungsinstitutes ftlr Philosophie (Hanower), Komitetu Pracy i Polityki Społecznej PAN. Sekretarz 
Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL.

Główne obszary badań: kultura, rodzina, grupy etniczne, działalność Kościoła.
Najważniejsze publikacje książkowe: Pisma świętego Maksymiliana M. Kolbego, franciszka

nina, t. 1-7 (współred., 1970); Więi pokoleń w rodzinie (1976); Rodzina polska i kierunki jej 
przemian (1981); Ten, który rozdał życie (1983); Święty Maksymilian Maria Kolbe (1984); Doku
menty społeczne Kościoła11. 1-2 (współred., 1987); Człowiek w społeczności Refleksje nad spo
łecznym nauczaniem Jana Pawła II (red., 1988); Integrationsprozesse in der modernen Gesellschaft 
(red., 1988); Wspólnota miejscem tworzenia (red., 1992); Wartości w kulturze polskiej (red., 1993);
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Kultura polska w procesie przemian (1993); Polacy w Bawarii: tożsamość etniczno-kulturowa 
i wchodzenie w społeczeństwo niemieckie (1993); Kultur im Wandlungsprozess der GeseUschaft
(1993); Private and Public Social Inventions in Modern Societies (współred., 1994); Człowiek czło
wiekowi.. Rzecz o św. Maksymilianie Kolbe (1994); Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kul
turze (1994); Rodzina -  społeczeństwo -  państwo (1994).

Roman D z w o n k o w s k i  SAC, profesor, socjolog i historyk. Urodzony w 1930 r. 
w Dzwonku na Mazowszu. Studia z zakresu nauk społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lu
belskim i w Instytucie Katolickim w Paryżu.

W latach 1961-1994 wykładowca w WSD Księży Pallotynów w Ołtarzewie (1967-1972 -  rek
tor). Od 1977 r. pracownik naukowy KUL, obecnie kierownik Katedry Socjologii Grup Etnicznych 
na Wydziale Nauk Społecznych. W latach 1994-2001 wykładowca w seminarium duchownym 
diecezji kamieniecko-podolskiej w Gródku Podolskim na Ukrainie.

Członek Komitetu Badań nad Polonią PAN oraz Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”. Członek rad redakcyjnych i redakcji czasopism: „Studia Polonijne”, „Przegląd Wschod
ni”, „Przegląd Polonijny”, „Roczniki Nauk Społecznych KUL”.

Wyróżniony Srebrnym Medalem Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, Nagrodą „Przeglą
du Wschodniego”, Nagrodą Wydawców Katolickich „Feniks”, Nagrodą Polskiego Ośrodka Spo
łeczno-Kulturalnego w Londynie im. T. Murdzeńskiego.

Główne obszary badań: polskie mniejszości narodowe na dawnych Kresach Wschodnich I i II 
Rzeczypospolitej; Kościół katolicki i Polacy w dawnym ZSRS i w państwach ościennych na Wscho
dzie.

Najważniejsze publikacje książkowe: Społeczne listy pasterskie biskupów polskich 1891-1918 
(1974); Polska opieka religijna we Francji w latach 1909-1939 (1988); Za wschodnią granicą 1917- 
-1993 (1994, 1995); Polacy na dawnych Kresach Wschodnich (1995); Kościół katolicki w ZSSR 
1917-1939. Zarys historii (1997); Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917-1989. Martyrolo
gium (1998); Skazani jako „szpiedzy Watykanu”. Z  historii Kościoła katolickiego w ZSRR 1918- 
|1956 (współautor i red., 1998); Postawy katolików obrządku łacińskiego na Ukrainie wobec języka 
polskiego (współautor, 2001); „Bez sądu, świadków i prawa... ” Listy z więzień łagrów i zesłania do 
Delegatury PCK w Moskwie 1924-1937 (współautor i red., 2001); Świadomość narodowa młodzieży 
polskiego pochodzenia z byłego ZSRR w Polsce. Problem tożsamości (współautor, 2001); Leksy
kon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939-1988 (2003).

Kard. Roger E t c h e g a r a y ,  teolog. Urodzony w 1922 r. w Espelette. Studia na Papieskim 
Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

W 1969 r. konsekrowany, mianowany biskupem Paryża. Od 1970 do 1985 r. arcybiskup Mar
sylii. W latach 1975-1982 przewodniczący Konferencji Biskupów Francji. Od 1984 r. wielokrotnie 
delegowany z posłaniami papieskimi do Sarajewa, Rwandy, Chin, Rosji, Wietnamu, Afryki Po
łudniowej, na Kubę i do Ziemi Świętej. W latach 1984-1995 przewodniczący Papieskiej Rady „Cor 
Unum”, 1984-1998 -  „Iustitia et Pax”. Od 1994 r. przewodniczący Głównego Komitetu Wielkiego 
Jubileuszu Roku 2000.

Doktor honoris causa uniwersytetu w Louvain-La-Neuve w Belgii.
Najważniejsze publikacje książkowe: Dieu a Marseille (1976); J'avance comme un dne: a temps 

et a contretemps (1984); Wiara Kościoła (współautor, 1985); L ’Evangile awc couleurs de la vie
(1987); Petite vie de Eugene de Mazenod (1782-1861) (1995).

Bp Rino F i s i c h e 11 a, profesor, teolog. Urodzony w 1951 r. w Codogno (Lodi). Studia 
teologiczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.
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W latach 1981-2001 wykładowca na tymże uniwersytecie. W 2001 mianowany rektorem Pa
pieskiego Uniwersytetu Laterańskiego oraz dyrektorem Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Ro
dziną na tej uczelni.

Od 1995 r. rektor kościoła św. Grzegorza z Nazjanzu przy Izbie Deputowanych Parlamentu 
Włoskiego. Biskup pomocniczy Rzymu od 1998 r.

Członek Kongregacji Nauki Wiary i Kongregacji do spraw Świętych.
Najważniejsze publikacje książkowe: Hans Urs von Balthasar. Amore e credibilita del cristia- 

nesimo (1981); La melazione: evento e credibilita (1985); Cos’e la teologia? (1985); Dizionario di 
Teologia fondamentale Assisi (1990); Noi Crediamo. Per una teologia delTatto di fede (1993); La 
Teologia fondamentale. Convergenze per U terzo millennio (1997); Quando la fede pensa (1998); 
Commento teologico-pastorale a „Fides et ratio” (1999); I  segni del Giubileo (1999); Gli anni santi 
attraverso le bolle (1999); Inno alla Trinita (2000); II Concilio Vaticano II: ricezione eattualita alla 
luce del Giubileo (2000); Gesu di Nazareth profezia del Padre (2000); La via della Verita (2003).

Kard. Carlo F u r n o, profesor, prawnik. Urodzony w 1921 r. w Bairo Canavese we Włoszech. 
Studia z zakresu teologii na Salesian Pontifical University (Turin-Crocetta), z zakresu prawa na 
Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie.

Sekretarz nuncjatury w Kolumbii (1953-1957) i w Ekwadorze (1957-1960), sekretarz Delega
tury Apostolskiej w Jerozolimie (1960-1962), pracownik Sekretariatu Stanu do spraw Palestyny 
i Bliskiego Wschodu (1962-1973).

W latach 1966-1973 profesor Pontifica Accademia Ecclesiastica.
W 1973 r. konsekrowany, arcybiskup tytularny Abari. Od tegoż roku nuncjusz apostolski 

w Peru, a następnie, od 1978 -  w Libanie, od 1982 -  w Brazylii, od 1992 -  we Włoszech.
Od 1995 r. Wielki Mistrz Zakonu Rycerzy Świętego Grobu Jerozolimskiego.

Jerzy W. G a ł k o w s k i ,  profesor, filozof, etyk. Urodzony w 1937 r. w Jutrosinie k. Rawicza 
(woj. poznańskie). Studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Od 1961 r. pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, od 1968 r. w Katedrze Etyki, obecnie 
kierownik Katedry Etyki Społecznej i Politycznej. W latach 1983-1989 zastępca kierownika Insty
tutu Jana Pawła II KUL, obecnie członek Rady Naukowej. Od 1993 przewodniczący Rady Pro
gramowej Radia Lublin.

Członek Towarzystwa Naukowego KUL, członek zarządu Bureau International Catholiąue 
de 1’Enfance, Societas Internationalis Scotistica, Societć Internationale Thomas d’Aquin, Polskie
go Towarzystwa Ergonomicznego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (wiceprzewodniczący 
oddziału lubelskiego), Towarzystwa Naukowego KUL (1992-1996 -  przewodniczący Wydziału 
Filozoficznego i członek Zarządu Głównego).

Główne obszary badań: teoria moralności, antropologia, etyka i historia etyki.
Najważniejsze publikacje książkowe: Praca i człowiek. Próba filozoficznej analizy pracy

(1980); Podstawowy wymiar bytowania (1992); Wolność i wartość (1993).

Kard. Józef G l e m p ,  doktor obojga praw, arcybiskup metropolita warszawski, Prymas Polski. 
Urodzony w 1929 r. w Inowrocławiu. Studia w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym 
w Gnieźnie, w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu oraz w Rzymie na Papieskim 
Uniwersytecie Laterańskim i Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.

W latach 1956-1958 duszpasterz w archidiecezji gnieźnieńskiej. Od 1964 do 1967 r. sekretarz 
w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, 1965-1967 -  notariusz w Kurii 
Metropolitalnej Gnieźnieńskiej i notariusz, a następnie także obrońca węzła małżeńskiego (do 
1970) w Trybunale Metropolitalnym w Gnieźnie. W latach 1967-1979 referent w Sekretariacie 
Prymasa Polski w Warszawie, sekretarz i kapelan kard. Stefana Wyszyńskiego na terenie archi
diecezji gnieźnieńskiej, 1968-1979 asystent na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK, 1975-1979 
sekretarz Komisji Episkopatu do spraw Instytucji Polskich w Rzymie.
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W latach 1979-1981 -  biskup warmiński, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski „Iustitia 
et Pax’\  współprzewodniczący zespołu legislacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. Od 
1981 r. arcybiskup metropolita gnieźnieński (do 1992) i warszawski, Prymas Polski, przewodniczą
cy Rady Głównej Episkopatu (od 1997 -  Rady Stałej), przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski. W 1983 r. kreowany kardynałem.

Kustosz relikwii św. Wojciecha, członek watykańskiej Kongregacji dla Kościołów Wschod
nich, Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” i Papieskiej Rady do spraw Kultury. Adwokat Roty Rzym
skiej.

Doktor honoris causa m.in. Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Katolickiego Uni
wersytetu Lubelskiego, University of Santo Tomas w Manili (Filipiny), Universit& degli Studi di 
Bari (Włochy), Seton Hall University w South Orange NJ (USA), Loyola University of Chicago 
(USA). Baliw Wielkiego Krzyża Honoru i Dewocji Zakonu Maltańskiego, Wielki Przeor Zwierz
chnictwa Polskiego Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, honorowy członek Papies
kiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, honorowy obywatel m.in. Inowrocławia, Miechowa, 
Lidzbarka Warmińskiego, Castel Sant’Elia i Codroipo (Włochy).

Najważniejsze publikacje książkowe: De conceptu fictionis iuris apud Romanos (1974); Lexi- 
culum iuris romani (1974); Przez sprawiedliwość ku miłości (1982); Kościół na drogach Ojczyzny 
(1985); Kościół i Polonia (1986); O Eucharystii (1987); Nauczanie pasterskie (t. 1-4,1981-1988); 
Nauczanie społeczne 1981-1986 (1989); Zamyślenia Maryjne (1990); Tysiąclecie wiary św. Włodzi
mierza (1991); Gniezno -  ciągła odnowa (1991); Solidarietd. La Polonia che sogniamo (1991); Na 
Skałce -  na opoce (1991); Być znakiem miłości (1994); Rodzina drogą Kościoła (1995); Piętnaście 
lat posługi prymasowskiej (1997); Poles -  We Enter Now the Twenty-First Century (1998); Zacho
wanie tożsamości narodowej a solidarność międzyludzka (1998); Z krzyżem przez dzieje wierzącej
Stolicy (1998).

Leonard A. G ó r k a  SVD, profesor, teolog. Urodzony w 1936 r. w Cieszynie. Studia filozo
ficzno-teologiczne w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie, teolo
giczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Wykładowca w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie (obecnie 
Wydział Teologii Uniwersytetu Mazursko-Warmińskiego). Od 1973 r. pracownik naukowy KUL 
(Sekcja Teologii Porównawczej i Ekumenicznej), od 1983 r. w Instytucie Ekumenicznym; kierow
nik Katedry Teologii Ekumenicznej (od 2003).

Członek korespondent Societas Oecumenica (Strasburg), Missionswissenschaftliches Insti- 
tut (St. Augustin), Towarzystwa Naukowego KUL i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Główne obszary badań: teologia dogmatyczna; historia ruchu ekumenicznego ze szczegól
nym uwzględnieniem badań słowiańskich; teologia jedności Kościoła i jedności chrześcijan; prob
lematyka cyrylo-metodiańska.

Najważniejsze publikacje książkowe: Dziedzictwo Ojców. Ekumeniczny charakter tradycji 
welehradzkiej (1995); Kościoły czy Kościół Wybrane zagadnienia z ekumenizmu (1995); Święci 
Cyryl i Metody a pojednanie (2001); Karta Ekumeniczna (Charta Oecumenica). Opracowanie
i komentarz (2002).

Ks. Krzysztof G ó ź d ź, profesor, teolog. Urodzony w 1955 r. w Lubartowie. Studia teolo
giczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Katolickim Uniwersytecie w Eichstatt, uniwersy
tecie w Monachium oraz na Papieskim Fakultecie Teologicznym „Marianum” w Rzymie.

W latach 1989-1997 dyrektor Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Lublinie, od 1989 r. 
pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, obecnie kierownik Katedry Historii Dogmatów, kurator 
Katedry Teologii Historycznej, dyrektor Instytutu Teologii Dogmatycznej.

Członek redakcji naczelnej Encyklopedii katolickiej; redaktor naczelny „Roczników Teolo
gicznych”, z. 2. Od 2000 r. członek Sekcji Teologii Komitetu Badań Naukowych (KBN), a obecnie
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przewodniczący Sekcji Teologii KBN do spraw Projektów Badawczych. Członek Towarzystwa 
Naukowego KUL i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Główne obszary badań: teologiczne rozumienie historii, chrześcijański sens dziejów (szczegól
nie według W. Pannenberga i O. Cullmanna), antropologia teologiczna (K. Rahner, R. Guardini, 
W. Pannenberg i in.), chrystologia personalistyczna, eschatologia, protologia, sakramentologia, 
mariologia oraz teologia historii zbawienia, systemy teologii niemieckiej i europejskiej.

Najważniejsze publikacje książkowe: Jesus Christus ais Sinn der Geschichte bei Wolfliart Pan
nenberg (1988); Historia i Logos (współred., 1991); Nowa ewangelizacja odpowiedzią na wyzwania 
obecnego czasu (red., 1993); In Te Domine speravi (współred., 1996); Teologia historii zbawienia 
według Oscara Cullmanna (1996); Bóg, Ojciec wszystkich (współred., 1999); Teologia współczesna
o szatanie (red., 2000); Zwycięstwo wiary (tekst polsko-niemiecki, 2002).

Bp Amćdće G r a b ,  urodzony w 1930 r. w Schwyz w Szwajcarii. Od 1950 r. w Zgromadzeniu 
św. Benedykta. W latach 1987-1995 biskup pomocniczy diecezji w Lozannie, Genewie i Fryburgu, 
w latach 1995-1998 ordynariusz tejże diecezji. Od 1998 r. ordynariusz w Chur w Szwajcarii. Prze
wodniczący Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE).

Wacław G r z y b o w s k i ,  doktor, filolog, poeta. Urodzony w 1965 r. w Moskwie (ZSRR). 
Studia z zakresu filologii angielskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu.

W latach 1990-1994 asystent na tej uczelni. Od 1994 pracownik naukowo-dydaktyczny Uni
wersytetu Opolskiego.

Członek Polish Association of American Studies (PAAS), Polish Association of Studies in 
English (PASE), Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Główne obszary badań: literatura amerykańska, twórczość poetycka T. Mertona i K. Wojtyły, 
myśl kard. S. Wyszyńskiego.

Autor artykułów na powyższe tematy oraz wierszy publikowanych w wydawnictwach zbioro
wych.

Ks. Josć Luis 111 a n e s, profesor, teolog, prawnik. Urodzony w 1933 r. w Sewilli (Hiszpania). 
Studia prawnicze na uniwersytecie w Sewilli i Uniwersytecie Navarry w Pamplonie, teologiczne na 
Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie.

Profesor teologii na Uniwersytecie Nawarry w Pamplonie.
Członek Papieskiej Akademii Teologicznej w Rzymie, Societas Internationalis Scotistica, 

Societó Intemazionale Tommaso d’Aquino, International Institute for the Advancement of New- 
man-Research, Institut International Jacąues Maritain, Asociación para el Estudio de la Doctrina 
Social de la Iglesia (AEDOS), sekcji hiszpańskiej European Business Ethics Network oraz utwo
rzonej w Rzymie komisji teologiczno-historycznej przygotowującej Jubileusz Roku 2000. Związany 
z Opus Dei.

Główne obszary badań: teologia moralna, teologia duchowości, teologia rzeczy ziemskich 
(szczególnie zagadnienie stosunku Kościół-świat, powołanie i misja świeckich) oraz metodologia 
teologii.

Publikacje książkowe: La santificación del trabajo (1966); Hablar de Dios (1969); Cristianismo, 
historia, mundo (1973); Progresismo liberación (współautor, 1975); Sobre el saber teológico (1978); 
Etica y teologia ante la crisis contemporanea (red., 1980); Hans Kiing, „Ser cristiano”: analisis critico 
(1983); Mundo y santidad (1984); El itinerario juridico del Opus Dei Historia y defensas de un 
carisma (współautor, 1990); Teologia y  Facultades de Teologia (1991); El Opus Dei en la Iglesia 
(współautor, 1993); Espiritualidad sacerdotal (1994); Historia de la teologia (współautor, 1995); 
Ante Dios y en el mundo. Estudios sobre el pensamiento de Juan Pablo II (1997); Espiritualidad y  
sacerdocio (1999); Desafios teológicos de la nueva eyangelización. En el horizonte del tercer milenio
(1999).
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Maria J a s i ń s k a - W o j t k o w s k a ,  profesor, teoretyk i historyk literatury polskiej. Urodzo
na w 1926 r. w Zamościu. Studia z zakresu filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubel
skim i Uniwersytecie Łódzkim.

W latach 1951-1995 pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, 1968-1975 -  członek redakcji 
„Roczników Humanistycznych”, 1969-1974 członek redakcji „Zeszytów Naukowych KUL”, 1971
-  kierownik Komisji Badań nad Literaturą Katolicką w Towarzystwie Naukowym KUL, prze
kształconej w 1974 w Zakład Badań nad Literaturą Religijną, od 1972 redaktor działu „Literatura 
polska” w Encyklopedii katolickiej, 1975-1996 kierownik Katedry Literatury Współczesnej KUL.

Ponadto kurator domu akademickiego, przez kilka lat wykładowca w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Lublinie, członek Rady Diecezjalnej powołanej przez bp. Bolesława Pylaka, czło
nek zespołu Synodu Lubelskiego pod kierunkiem bp. Jana Śrutwy. W okresie studiów uczestnik 
„Juventus Christiana”.

Główne obszary badań: teoria literatury i historia literatury polskiej (ze szczególnym uwz
ględnieniem problematyki religijnej).

Najważniejsze publikacje książkowe: Matka Boska w poezji polskiej (1959); Narrator w po
wieści przedromantycznej (1965); Zagadnienia biografii literackiej (1971); Proza polska w kręgu 
religijnych inspiracji (współred., 1993); Religijne aspekty literatury polskiej X X  wieku (współred.,
1997); Horyzonty literackiego sacrum (w druku). Współredaktorka rocznika bibliograficznego 
Zakładu Badań nad Literaturą Religijną KUL: „Religia a Literatura” (6 tomów).

Abp Józef K o w a l c z y k ,  doktor, prawnik kanonista, archiwista. Urodzony w 1938 r. w miejs
cowości Jadowniki Mokre (woj. tarnowskie). Studia z zakresu teologii w Warmińskim Seminarium 
Duchownym „Hosianum” w Olsztynie, z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersy
tecie Lubelskim i Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

W 1962 r. wikariusz w parafii Przenajświętszej Trójcy w Kwidzyniu. W latach 1967-1969 
współpracownik Generalnego Sekretariatu Synodu Biskupów, 1969-1978 pracownik Kongregacji 
do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, obrońca węzła małżeńskiego, od 1978 prze
wodniczący komisji do spraw publikacji pism i przekładów obcojęzycznych dzieł Karola Wojtyły. 
Od 1978 do 1989 r. organizator i kierownik Sekcji Polskiej w Sekretariacie Stanu, uczestnik wielu 
zagranicznych podróży Ojca Świętego Jana Pawła II. W 1989 r. konsekrowany. Od tegoż roku 
nuncjusz apostolski w Polsce. Negocjator i sygnatariusz Konkordatu pomiędzy Rzecząpospolitą 
Polską a Stolicą Apostolską w 1993 r.

Członek Rady Administracyjnej Watykańskiej Fundacji im. Jana Pawła II, dziekan Korpusu 
Dyplomatycznego akredytowanego w Polsce. Adwokat Roty Rzymskiej, archiwista Tajnego Ar
chiwum Watykańskiego.

Honorowy członek Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej i Zakonu Rycerskiego 
Grobu Bożego w Jerozolimie. Honorowy obywatel miast: Kwidzynia, Chojnic, Sandomierza. Uho
norowany Medalem Uniwersytetu Opolskiego.

Redaktor naczelny pierwszych czternastu tomów nauczania Jana Pawła II wydanych w języku 
polskim, autor m.in. książek Dojrzewanie czasu (1998); Na drodze konsekrowanej (1999); Służyć 
słowu (2000).

Kazimierz K r a j e w s k i ,  doktor, filozof, etyk. Urodzony w 1949 r. w Warszawie. Studia 
z zakresu filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Od 1979 r. pracownik naukowo-dydaktyczny KUL.
Współzałożyciel Wszechnicy Chrześcijańsko-Demokratycznej.
Główne obszary badań: epistemologiczne podstawy etyki, etyka szczegółowa, teoria poznania.
Autor artykułów z powyższych dziedzin.

Bp Kurt K r e n n, profesor, teolog. Urodzony w 1936 r. w Rannariedl (Austria). Studia teo
logiczne w Linzu, Rzymie, Tybindze i Monachium.
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W latach 1967-1970 pracownik naukowo-dydaktyczny na uniwersytecie w Monachium. Na
stępnie, do roku 1975, profesor wykładowca w Filozoficzno-Teologicznej Wyższej Szkole Diecez
jalnej w Linzu, a w 1974-1975 r. również w Sankt Pólten. Od 1975 r. profesor na Wydziale Teologii 
Katolickiej Uniwersytetu w Regensburgu. W latach 1987-1991 sufragan archidiecezji wiedeńskiej. 
Od 1991 biskup ordynariusz w Sankt Pólten.

Referent Konferencji Biskupów Austrii do spraw Sportu i Stałego Diakonatu.
Główne obszary badań: teologia systematyczna, eklezjologia.
Najważniejsze publikacje książkowe: Vermitlung und Differenz? Vom Sinn des Seins in der 

Befindłichkeit der Partizipation beim h i Thomas von Aąuin (1962); Die wirkłiche Wirkiichkeit 
Gottes: Gott in der Sprache heutiger Probleme (1974); Pristerausbildung und Tiefenpsychologie 
(1990); Worte aufdem Weg. Gedanken eines Hirten der Kirche (1997).

Ks. Józef K u d a s i e w i c z ,  profesor, biblista. Urodzony w 1926 r. w Kijach na Kielecczyź- 
nie. Studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, na Katolickim Uniwersytecie Lu
belskim i w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

W latach 1956-1957 wikariusz parafii katedralnej w Kielcach i prefekt szkół średnich. Od
1961 r. wykładowca w WSD w Kielcach, a także na KUL (obecnie emerytowany). W latach 
1982-1986 kierownik Instytutu Nauk Biblijnych KUL, 1971-2001 kierownik Katedry Teologii Bib
lijnej Nowego Testamentu.

Członek Towarzystwa Naukowego KUL, Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL oraz 
Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski.

Główne obszary badań: Ewangelie synoptyczne w aspekcie historycznym, teologicznym i lite
rackim, biblistyka stosowana i teologia biblijna.

Najważniejsze publikacje książkowe: Biblia, historiaJ nauka (1978); Ewangelie synoptyczne 
dzisiaj (1986); Jezus historii a Chrystus wiary (1987); Biblia w nauczaniu chrześcijańskim (red., 
współautor, 1991); Matka Odkupiciela (1991, tłum. na język rosyjski); The Synoptic Gospel Today 
(1996); Odkrywanie Ducha Świętego (1998); Nowe tajemnice różańca świętego (2002). Autor tłu
maczeń i komentarzy do listów św. Jana w Biblii Poznańskiej.

Edmond M a 1 i n v a u d, profesor, ekonomista. Urodzony w 1923 r. w Limoges (Francja).
Początkowo zatrudniony w Ćcole Polytechniąue. W latach 1946-1966 administrator, a następ

nie inspektor generalny INSEE (Narodowego Instytutu Statystyki i Badań Ekonomicznych). Od
1962 do 1966 r. dyrektor Ćcole Nationale de la Statistique et de 1’Administration Economique, 
1972-1974 dyrektor Direction de la Prćvision Ministre de 1’Economie et des Finances (we francu
skim Ministerstwie Gospodarki i Finansów). Następnie, do 1987 r., dyrektor generalny INSEE.

W latach 1957-1993 dyrektor Ćcole des Hautes Ćtudes en Sciences Sociales.
Profesor uniwersytetów w Berkeley w Kalifornii (1961-1967) i w Paryżu (1969-1972). Od 1988 

do 1993 r. profesor Collćge de France.
Prezes Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.
Główne obszary badań: teoria i praktyka makroekonomii, metodologia nauk ekonomicznych.
Najważniejsze publikacje książkowe: A brig i de la croissance franęaise (1972); Essais sur la 

thćorie du chómage (1983); Voies de la recherche macroiconomiąue (1993); Macroeconomic Theo- 
ry (t. 1-3,1998-2000); Leęons de thćorie microeconomiąue (1999).

Alina M e r d a s RSCJ, doktor, historyk literatury, publicystka, tłumaczka. Urodzona w 1924 r. 
w Raczycach k. Ostrowa Wlkp. Studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.

Od 1955 do 1975 roku nauczycielka w Liceum Ogólnokształcącym Zgromadzenia Sacrć Coeur 
w Polskiej Wsi-Pobiedziskach, 1973-1976 wykładowca w Gorzowskim Wyższym Seminarium Du
chownym w Gościkowie-Paradyżu, 1974-1975 w WSD Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze, 
1980-1981 w WSD w Poznaniu.
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W latach 1974-1975 członek Zarządu prowincji Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Serca 
Jezusa -  Sacrć Coeur, 1978-1982 przełożona domu w Warszawie, 1983-1987 odpowiedzialna za 
formację ciągłą w zgromadzeniu, 1988-1991 przełożona domu w Poznaniu.

Ostatnia prezeska Sodalicji Mariańskiej Akademiczek w Toruniu. Zaangażowana w działania 
Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Warszawie. Członek PEN-Clubu. Współpracownik Radia 
„Józef* (w pierwszym czteroletnim okresie) oraz wielu czasopism katolickich.

Główne obszary badań: twórczość Norwida, ewangelizacja kultury poprzez mass media.
Najważniejsze publikacje książkowe: Łuk przymierza. Biblia w poezji Norwida (1983); Oca

lony wieniec. Chrześcijaństwo Norwida na tle odrodzenia religijnego w porewolucyjnej Francji 
(1996); Zamysły Jego serca. Zgromadzenie Sacrć Coeur w Polsce (2000); W wieczne zachwycenie. 
Trzydziestodniowe rekolekcje z Norwidem (2001) oraz C. Norwid, Ku prawdzie pierwowzoru. 
Myśli religijne (wybór i wprow., 1997).

Jarosław M e r e c k i SDS, doktor, filozof. Urodzony w 1960 r. w Bisztynku w woj. olsztyń
skim. Studia z zakresu filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Internationale 
Akademie fiir Philosophie w Liechtensteinie.

Od 1991 r. wykładowca etyki w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie 
w woj. wrocławskim. Od 1991 r. współpracownik Istituto Polacco di Cultura Cristiana w Rzymie. 
Od 1994 r. pracownik KUL, od 2000 r. zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Ethos**. 
Obecnie wykładowca antropologii filozoficznej i etyki w Instytucie Studiów nad Małżeństwem 
i Rodziną na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Od 2001 r. członek redakcji kwar
talnika „Nuntium** (PUL).

Główne obszary badań: etyka, związki etyki i antropologii (zwłaszcza teoria prawa natural
nego), filozofia polityki.

Publikacje książkowe: Rocco Buttiglione. Doktorat honoris causa KUL (red., 1994); Wokół 
encykliki „Veritatis splendorJ  (red., 1994); Europa jako pojęcie filozoficzne (współautor, 1996); 
ABC etyki (współautor, 1996); Spór o prawo naturalne (2001). Tłumacz literatury filozoficznej, 
m. in. książek R. Buttiglionego, R. Spaemanna, J. Maritaina, V. Possentiego, O. Hóffego.

Vittorio M e s s o r i, dziennikarz. Urodzony w 1941 r. w Sassuolo (Modena, Włochy). Studia 
z zakresu nauk politycznych na uniwersytecie w Turynie.

Od 1972 r. zawodowy dziennikarz, do 1978 związany z „La Stampa’*, obecnie z Grupą Cza
sopism Paulińskich („Famiglia Cristiana**, „Jesus”).

Wyróżniony nagrodami: Premio Pontano, Premio Nazionale Cultura Cattolica, Premio Ban- 
cuella.

Autor licznych publikacji i artykułów głównie o tematyce religijnej, tłumaczonych na wiele 
języków, m.in. książek: Ipotesi su Gesu (1976, wyd. poi. Opinie o Jezusie, 1994); Scommessa sulla 
morte (1982); Rapporto sulla fede: a colloąuio eon il card. Ratzinger (1985, wyd. poi. Raport o stanie 
wiary. Z  księdzem kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori, 1986); Jnchiesta 
sul cristianensimo (1987); trylogia: Pensare la storia (1992); La sfida della fede (1993); Le cose della 
vita (1995); Patlsotto Ponzio Pilato? (1992, wyd. poi. Umęczon pod Ponckim Piłatem?, 1996); Opus 
Dev un’indagine (1994); Varcare la soglia della speranza: intervista a Giovanni Paolo 11 (1994).

Kard. Stanisław N a g y, profesor, teolog. Urodzony w 1921 r. w Starym Bieruniu k. Katowic. 
Studia w Seminarium Duchownym oo. Franciszkanów w Krakowie, na Uniwersytecie Jagielloń
skim oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Członek Zgromadzenia Księży Najświętszego 
Serca Jezusowego.

W latach 1952-1958 rektor Seminarium Księży Sercanów w Tarnowie. Od 1958 r. pracownik 
naukowo-dydaktyczny KUL (obecnie emerytowany). Wykładowca w Papieskiej Akademii Teo
logicznej w Krakowie, na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz w Wyższym 
Seminarium Duchownym Księży Sercanów w Stadnikach.
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W 2003 r. konsekrowany, wyniesiony do godności arcybiskupa i kreowany kardynałem.
Uczestnik Nadzwyczajnego Synodu Biskupów w 1985 r. Członek Międzynarodowej Komisji 

Teologicznej (przez dwie kadencje), międzynarodowej redakcji „Communio”. Przewodniczący 
Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL.

Główne obszary badań: teologia fundamentalna, eklezjologia, ekumenizm.
Najważniejsze publikacje książkowe: Chrystus w Kościele (1982); Kościół na drogach jedności 

(1985); Na progu trzeciego tysiąclecia (19%); Papież z Krakowa. Szkice do pontyfikatu Jana Pawia 
U (1997).

Vittorio P o s s e n t i ,  profesor, filozof moralista. Urodzony w 1938 r. w Rzymie.
Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny uniwersytetu w Wenecji. Współpracownik czaso

pism włoskich.
Członek Societó Filosofica Italiana i Societa Internazionale Tommaso d’Aquino, konsultant 

Związku Włoskich Wykładowców Filozofii (ADIF). Założyciel Międzynarodowego Instytutu 
Jacquesa Maritaina w Rzymie.

Główne obszary badań: metafizyka, teoria poznania, etyka, filozofia społeczna i polityczna.
Najważniejsze publikacje książkowe: Giorgio La Pira e il pensiero di San Tommaso (1983); La 

buona societa. Sulla ricostrucione della filosofia politica (1983, w języku portugalskim 1987); Oltre 
niluminismo. II messagio sociale cristiano (1992; wyd. poi. Katolicka nauka społeczna wobec 
dziedzictwa oświecenia, 2000); Le societa liberali al bivio. Lineamenti di filosofia della societa
(1992); Racionalismo critico e metafisica. Quale realismo? (1994); Dio e il małe (1995, w języku 
hiszpańskim 1997); II nihilismo teoretico e la „morte della metafisica” (1995; wyróżniona nagrodą 
„Premio Internationale Salvatore Valitutti”; wyd. poi. Nihilizm teoretyczny i „śmierć metafizyki",
1998); Approssmazioni allessere (1995); Cattolicesimo e modernita. Balbo. Del Noce. Rodano 
(1996); Filosofia e rivelazione (1999); Filozofia po nihilizmie. Spojrzenie na przyszłość (2003). 
Wydawca serii: „Scienze umane e filosofia” i „Seconda navigacione. Annuario di filosofia” oraz 
dzieł J. Maritaina.

Kard. Joseph R a t z i n g e r ,  profesor, teolog. Urodzony w 1927 r. w Marktl (Bawaria, 
Niemcy). Studia teologiczne i filozoficzne w Wyższym Instytucie Teologicznym w Freising oraz 
na uniwersytecie w Monachium.

Wykładowca teologii fundamentalnej i dogmatycznej w Freising, później w Bonn. Od 1963 r. 
profesor w Munster, od 1966 r. -  w Tybindze, od 1969 -  w Regensburgu. W 1977 r. mianowany 
biskupem, a następnie (w tym samym roku) kardynałem. Od 1981 r. prefekt Kongregacji Nauki 
Wiary, przewodniczący Międzynarodowej Komisji Teologicznej i Papieskiej Komisji Biblijnej.

Ekspert na Soborze Watykańskim II, współzałożyciel czasopisma „Concilium”. Od 1981 r. 
przewodniczący Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

Główne obszary badań: dogmatyka, teologia fundamentalna.
Ważniejsze publikacje książkowe: Volk und Haus Gottes in Augustinus Lehre von der Kirche 

(1954); Die Geschichtstheologie des heiligen Bonawentura (1959); Die christliche Briiderlichkeit 
(1960); Einfiihrung in das Christentum (1968; wyd. poi. Wprowadzenie w chrześcijaństwo, 1970); 
Eschatologie -  Tod und ewiges Leben (1978; wyd. poi. Eschatologia -  śmierć i życie wieczne, 1984); 
Theologische Prinzipienlehre (1982); Rapporto sulla fede. Vittorio Messori a colloąuio eon Joseph 
Ratzinger (1985; wyd. poi. Raport o stanie wiary. Z  ks. kardynałem Josephem Ratzingerem roz
mawia Vittorio Messori, 1986); Kirche, Okumene und Politik (1987; wyd. poi. Kościół, ekumenizm, 
polityka, 1990); Wahrheit, Werte, Macht (1993; wyd. poi. Prawda, wartości, władza, 1999); Ein neues 
Lied fur den Herm (1995; wyd. poi. Nowa pieśń dla Pana, 1999); Salz der Erde (1996; wyd. poi. Sól 
ziemi Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci, 1997); Die Vielfa.lt der Religionen 
und der Eine Bund (1999; wyd. poi. Granice dialogu, 1999); God and the World: Beliving and 
Living in Our Time (2000); Encyklopedia chrześcijaństwa: Historia i współczesność. 2000 lat na
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dziei (2000); Czas przemian w Europie: Miejsce Kościoła i świata (2001); Bóg jest blisko nas. 
Eucharystia: centrum życia (2003).

Adam R o d z i ń s k i ,  profesor, etyk, filozof kultury. Urodzony w 1920 r. w Grabnie 
k. Wojnicza. Studia z zakresu filologii polskiej i filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
W latach 1952-1996 pracownik naukowo-dydaktyczny KUL.

Członek Towarzystwa Naukowego KUL, Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL 
i Kolegium Redakcyjnego kwartalnika „Ethos”.

Główny obszar badań: aksjologia kultury.
Najważniejsze publikacje: Sprawiedliwość chrześcijańska wobec problemu nierówności mająt

kowych w II i III wieku (1960); U podstaw kultury moralnej (1968); Osoba i kultura (1985); Osoba, 
moralność, kultura (1989); Na orbitach wartości (1998).

Kard. Camillo R u i n i, profesor, filozof, teolog dogmatyk. Urodzony w 1931 r. w Sassuolo 
w północnych Włoszech. Studia filozoficzne i teologiczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriań
skim w Rzymie.

W latach 1957-1968 wykładowca w seminarium duchownym w Reggio Emilia, 1977-1983 
w Teologicznym Studium Akademickim w Bolonii. Od 1968 dol986 r. wykładowca w Międzydie- 
cezjalnym Studium Teologicznym w Modenie (w latach 1968-1977 rektor tej uczelni). W 1983 roku 
konsekrowany, biskup pomocniczy diecezji Reggio Emilia i Guastalla. W 1986 r. mianowany 
sekretarzem generalnym Włoskiej Konferencji Biskupów. Od 1990 r. członek Rady Sekretariatu 
Generalnego. Od 1991 r. wikariusz generalny Diecezji Rzymskiej i przewodniczący Włoskiej Kon
ferencji Biskupów. W 1991 r. wyniesiony do godności arcybiskupa, a następnie kreowany kardy
nałem.

Archiprezbiter Patriarchalnej Archibazyliki Laterańskiej i Wielki Kanclerz Papieskiego Uni
wersytetu Laterańskiego.

Najważniejsze publikacje książkowe: Evangelizzazione e promozzione umana: un approcio- 
teologico (1976); Redenzione e cultura (1984); Dalia Parola alla cultura (1987); II Vangelo nella 
nostra storia. Chiesa, cultura e societa in Italia (1989); Teoria della Razionalita e Ragioni della Fede
(1994); Chiesa del nostro tempo (t. 1 -  1996, t. 2 -  2001); Chiesa e cultura verso il 2000. Ragioni e 
prospettive di un impegno culturale (1999).

Zdzisław J. Ryn,  profesor, lekarz, publicysta, alpinista. Urodzony w 1938 r. w Szczyrku. 
Studia w krakowskiej Akademii Medycznej.

Od 1965 do 1984 r. pracownik Kliniki Psychiatrycznej AM w Krakowie. W latach 1984-1989 
kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1984 r. kierownik 
Zakładu Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ. Od 1997 r. pracownik 
naukowy Instytutu Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (Zakład Reha
bilitacji w Neurologii i Psychiatrii).

Od 1991 do 1996 r. Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Chile i Boliwii. W latach 
1997-2000 Konsul Honorowy Chile w Krakowie.

Uczestnik wypraw alpinistyczno-naukowych: Kaukaz (1966), Hindukusz (1971), Andy Pata
gońskie (1973-1974), Andy Boliwii (1978-1979), Aconcagua (1985), wulkany Meksyku (1988- 
1989), Antarktyda (1994), Wyspa Wielkanocna (1995,1998), wulkany Araukanii (1999), Ski Al- 
pino de Chile (1999), wulkany Atacamy i Kordyliera Domeyki (2000), Las Tortolas -  Andy 
Chilijskie (2003) i in.

Główne obszary badań: psychiatria kliniczna, społeczna i sądowa, patologia wojny i obozów 
koncentracyjnych, medycyna górska, psychiatria transkulturowa, etyka medyczna.

Członek Societć Europćenne du Culture, International Society for Mountain Medicine, Pol
skiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzy
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stwa Psychologicznego, Polskiej Akademii Medycyny, Komisji Etyki Medycznej PAU, Polskiego 
Towarzystwa Studiów Latynoamerykańskich (prezes oddziału w Krakowie, członek Zarządu 
Głównego), The Explorers Club (FI), Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (le
karz i ratownik) i innych. Prezes Corporación Cultural Ignacio Domeyko (Chile). Członek Hono
rowy Sociedad Chilena de Neurologia, Psiquiatria y Neurocirugia, Sociedad Chilena de Medicina 
de Aviación y Cósmica, Academia Chilena de Medicina -  Instituto de Chile. Członek komitetów 
redakcyjnych: „Wierchy”, „Psychiatria Polska”, „Wiadomości Psychiatryczne”, „Rehabilitacja 
Medyczna”, „Ameryka Łacińska”, „Charaktery”.

Profesor Honorowy Universidad de Chile, Universidad de La Serena i Universidad de Val- 
paraiso.

Odznaczony m.in. Escudo de Armas de la Nuestra Senora de La Paz, Cruz Grandę Orden de 
Merito de Chile. Honorowy obywatel miasta La Serena (Chile).

Najważniejsze publikacje książkowe: Medycyna i alpinizm (1973); Los Andes y La Medicina
(1981); Cierpienie ma tysiąc twarzy. Jan Paweł II i chorzy (red., 1988, wyd. hiszpańskie El dolor 
tiene mil rostros. Juan Pablo I ły  los enfermos, 1993); Ethics in Medicine (współred., 2001); Sztuka 
rozmowy z chorym (2001); Elementarz Antoniego Kępińskiego dla zdrowego i chorego, czyli 
autoportret człowieka (red., 2002); Ignacy Domeyko -  Obywatel świata. Ignacio Domeyko -  Ciu- 
dadano del mundo (red., 2002); Rok Ignacego Domeyki 2002. Pod auspicjami UNESCO (2003).

Kard. Josć S a r a i v a M a r t i n s  CMF, profesor, teolog. Urodzony w 1932 r. w Gagos do 
Jarmelo (Portugalia). Studia z zakresu filozofii i teologii na uniwersytecie w Taipei (Taiwan) i na 
Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii oraz na uczelniach rzymskich.

Wykładowca teologii na różnych uczelniach w Rzymie, od 1969 r. na Papieskim Uniwersytecie 
„Urbanianum”, przez trzy kadencje rektor tej uczelni. W 1988 r. mianowany sekretarzem Kon
gregacji do spraw Wychowania Katolickiego i konsekrowany, wyniesiony do godności arcybisku
pa. Prefekt Kongregacji do spraw Kanonizacyjnych (od 1998). W 2001 r. kreowany kardynałem.

Ważne publikacje książkowe: Istruzione sullo studio dei Padri della Chiesa nella formazione 
sacerdotale (współautor, 1989); Instruction on thestudy o f the Fathers o f the Church in the formation 
ofpriests (współautor, 1989); Instruktion tiber das Studium der Kirchenvater in der Priesterausbil- 
dung (współautor, 1989); Instruccion sobre el studio de los Padres de la Iglesia en la formacion 
sacerdotal (współautor, 1989); Instruction sur l*Etude des Peres de VEglise dans la formation sa
cerdotale (współautor, 1989).

Kard. Angelo S c o 1 a, profesor, filozof, teolog. Urodzony w 1941 r. w Malgrate (prowincja 
Lecce). Studia z zakresu filozofii na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie i z zakresu teologii we 
Fryburgu szwajcarskim.

Od 1982 r. profesor antropologii teologicznej w Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Ro
dziną na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, od 1995 r. dyrektor tegoż Instytutu. 
W latach 1995-2002 także rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.

W latach 1986-1991 konsultor Kongregacji Nauki Wiary. Członek Papieskiej Rady do spraw 
Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Kongregacji do spraw Duchowieństwa.

W 1987 r. ekspert na Synodzie Biskupów na temat powołania i misji świeckich. W 1991 r. 
mianowany biskupem Grosetto. W 2002 r. ogłoszony patriarchą Wenecji.

Najważniejsze publikacje książkowe: La fondazione teologica della legge naturale nello Scrip- 
tum super „Sententiis” di San Tommaso d ’Aquino (1982); U  Alba della dignitd umana (1982); 
Voyage autour du Concile -  Entretien avec le Cardinal Henri de Lubac (1985); Priifet alles, das 
Gute behaltet- Gesprdche mit Hans Urs von Balthasar (1985); Awenimento e tradizione. Questioni 
di ecclesiologia (1987); Idendidad y  diferencia. La relación hombre-mujer (1989); Hans Urs von 
Balthasar: uno stile teologico (1991); Questioni di Antropologia Teologica (19%); L ’esperienza 
elementare. La vena profonda del Magistero di Giovanni Paolo II (2003).
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Robert A. S i r i c o CSP, teolog, duszpasterz, ekonomista, publicysta. Studia na Uniwersy
tecie Południowej Kalifornii, Uniwersytecie Londyńskim oraz Catholic University of America 
w Waszyngtonie.

Po piętnastu latach działalności publicznej założyciel (w 1990 r.) Acton Institute for the Study 
of Religion and Liberty. Duszpasterz chorych na AIDS przy National Institute of Health. Współ
pracownik „Wall Street Journal”, „Forbes”, „New York Times”, „London Financial Times”, 
„Washington Times”, „National Review”. Komentator stacji telewizyjnych, m.in. CNN, ABC, 
BBC

Członek Mont Pćlerin Society, The Mackinac Center w Midland, American Academy of 
Religion, Philadelphia Society. Członek Rady Doradczej Instytutu Obywatelskiego w Pradze. 
Związany z Internationale Akademie ftir Philosophie (Liechtenstein).

Główne obszary badań: religia, polityka, ekonomia, prawa obywatelskie, nauczanie społeczne 
Kościoła.

Doktor honoris causa Franciscan University of Steubenville.
Najważniejsze publikacje książkowe: Catholicism’s Developing Social Teaching (1992); Entre- 

preneurial Vocation (2002).

Tadeusz S t y c z e ń  SDS, profesor, filozof, etyk. Urodzony w 1931 r. w Wołowicach 
k. Krakowa. Studia teologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, filozoficzne na Ka
tolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Od 1963 r. pracownik naukowo-dydaktyczny KUL. W latach 1978-2002 kierownik Katedry 
Etyki. Od 1982 r. dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL, członek Rady Naukowej tegoż Instytutu, 
redaktor naczelny kwartalnika „Ethos”. Profesor Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną 
Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.

Członek-założyciel Internationale Akademie fur Philosophie (Dallas, USA, obecnie Liechten
stein), członek Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Konsultor 
Papieskiej Rady do spraw Rodziny oraz Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia. 
Członek Rady Zarządzającej Papieskiej Akademii Życia. Redaktor „Roczników Filozoficznych 
KUL” (z. 2), współpracownik czasopism: „Aletheia”, „Anthropotes” i „La Nuova Europa”.

Doktor honoris causa Uniwersytetu Nawarry w Pamplonie.
Główne obszary badań: etyka, metaetyka, antropologia filozoficzna i teologiczna, myśl Jana 

Pawła II.
Najważniejsze publikacje książkowe: Problem możliwości etyki jako empirycznie uprawomoc

nionej i ogólnie ważnej teorii moralności Studium metaetyczne (1972); Zarys etyki, cz. 1: Metaetyka 
(1974); Der Streit um den Menschen (współautor, 1979); Etyka niezależna? (1980); W drodze do 
etyki (1984); Jedynie prawda wyzwala. Rozmowy o Janie Pawle II (współautor, 1986); Miłości, 
gdzie jesteś? Medytacje rekolekcyjne (współautor, 1986); Wolność w prawdzie (1988); Nienarodzo
ny miarą demokracji (red., 1991); Wprowadzenie do etyki (1993); Solidarność wyzwala (1993); 
Urodziłeś się, by kochać (1993); Życie jest święte (współred., 1993); Czytając „Przekroczyć próg 
nadziei|  (współred., 1995); ABC etyki (współautor, 1996); O etyce Karola Wojtyły -  uczeń (1997); 
Medicine and Law: For or Against Life? (współred., 1999; wyd. poi. Medycyna i prawo: za czy 
przeciw życiu?, 1999); Rozum i wiara wobec pytania: Kim jestem? (2001); Modlitwa w Getsemani 
wciąż trwa (wyd. w językach poi., niem. 2003, wł. 2004). Redaktor serii: „Człowiek i Moralność”, 
„Jan Paweł II Naucza”, „Biblioteka «Ethosu»”.

David S u 11 i v a n MAfr, magister, teolog, misjonarz. Urodzony w 1946 r. w Dublinie. 
Studia z zakresu historii i literatury francuskiej w University College w Dublinie oraz z zakresu 
teologii na uniwersytecie w Strasburgu.

Od 1974 do 1976 r. nauczyciel matematyki w Ugandzie (jako misjonarz świecki). Święcenia 
kapłańskie w 1978 r. W latach 1978-1982 i 1985-1988 duszpasterz w parafii w Ugandzie. Od 1988-
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•1993 r. ojciec duchowny nowicjatu w zgromadzeniu Misjonarzy Afryki (Ojców Białych) w Kasama 
w Zambii. Obecnie, od 1995 r. rektor Wyższego Seminarium Misjonarzy Afryki w Lublinie.

Popularyzator pracy misyjnej i problematyki afrykańskiej.

Andrzej S z o s t e k  MIC, profesor, etyk. Urodzony w 1945 r. w Grudziądzu. Studia filozo
ficzne i teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Od 1971 r. pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, w latach 1993-2002 kierownik Katedry 
Etyki Szczegółowej, od 2002 kierownik Katedry Etyki. W latach 1992-1998 prorektor, a od 1998 r. 
rektor KUL.

W latach 1992-1997 członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej Kongregacji Nauki Wia
ry. Członek zwyczajny Papieskiej Akademii Życia, członek Internationale Akademie fUr Philo- 
sophie (Liechtenstein), Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Towarzystwa Naukowego 
KUL. Członek Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL i zespołu redakcyjnego kwartalnika 
„Ethos”, współpracownik czasopisma „Anthropotes”.

Wyróżniony m.in. Nagrodą im. Włodzimierza Pietrzaka.
Główne obszary badań: argumentacja w etyce, istota poznania moralnego (sumienia), zagad

nienia etyki miłości i życia, myśl Karola Wojtyły.
Najważniejsze publikacje książkowe: Der Streit um den Menschen (współautor, 1979); Normy 

i wyjątki (1980); Die Wiirde des Menschen (współautor, 1986); Miłości, gdzie jesteś? Medytacje 
rekolekcyjne (współautor, 1986); Sein und Handeln in Christus (współautor, 1988); Natura -  rozum
-  wolność (1989, wyd. niemieckie Natur-Vernunft-Freiheit, 1992); Pogadanki z etyki (1993; wyd. 
białoruskie Besydi z etiki, 1999); Wokół godności, prawdy i miłości Rozważania etyczne (1995). 
Redaktor serii: „Człowiek i Moralność”, „Etyka i Technika”.

Ks. Jerzy S z y m i k ,  profesor, teolog, poeta. Urodzony w 1953 r. w Pszowie na Górnym 
Śląsku. Studia teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie oraz na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W latach 1979-1986 wikariusz w Siemianowicach Śląskich i Chorzowie-Batorym. Od 1991 r. 
pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, obecnie kierownik Katedry Chrystologii Instytutu Teo
logii Dogmatycznej. Współpracownik redakcji „Gościa Niedzielnego”.

Główne obszary badań: teologia dogmatyczna, literaturoznawstwo i metodologia tych nauk.
Autor kilkunastu książek naukowych i eseistycznych, m.in.: W poszukiwaniu teologicznej głębi 

literatury. Literatura piękna jako „locus theologicus” (1994); Problem teologicznego wymiaru dzieła 
literackiego Czesława Miłosza. Teologia literatury (1996); Kocham teologię! Dlaczego? (1998); Być 
dla, czyli myśleć sercem (1999); Teologia w krainie pepsi-coli (1999); Teologia na początek wieku 
(2001); Akropol z hołdy, czyli teologia Śląska (2002); Wszystko zjednoczyć w Chrystusie. Teologia, 
poezja, życie (2003), oraz ośmiu tomów poetyckich, najnowszy Błękit (2003), i wyboru poezji 
Z  każdą sekundą jestem bliżej Domu (2001).

Bruno V e s p a, dziennikarz. Urodzony w 1944 r. w Aąuila (Włochy). Studia z zakresu prawa 
w Rzymie.

Od 1962 r. współpracownik stacji radiowej RAI. W roku 1968 przyjęty do pracy w telewizyj
nych wiadomościach, a następnie zatrudniony w stacji telewizyjnej RAI -  w latach 1989-1992 
dyrektor wiadomości telewizyjnych w programie pierwszym. Pomysłodawca i prowadzący wielu 
programów informacyjnych (m.in. „Porta a porta”), audycji politycznych (np. z Arrigo Petacco) 
oraz transmisji specjalnych.

Wyróżniony Nagrodą św. Wincentego.
Najważniejsze publikacje książkowe: E anche Leone votó Pertini (1978); Internista sul socia- 

lismo in Europa (1980); Telecamera eon vista (1993); //  cambio (1994); II duello (1995); La svolta 
(1996); La sfida (1997); La corsa (1998); 1989-2000. Dieci anni che hanno sconvolto 1*1 talia (1999).
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Ks. Romuald J . W e k s l e r - W a s z k i n e l ,  doktor, filozof. Urodzony w 1943 r. w Starych 
Święcianach k. Wilna, w rodzinie żydowskiej -  w getcie. Uratowany przez polskie małżeństwo 
Piotra i Emilię Waszkinelów (odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata). 
Studia teologiczne w Warmińskim Wyższym Seminarium Duchownym w Olsztynie, filozoficzne 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Instytucie Katolickim w Paryżu.

Od 1971 r. pracownik KUL, początkowo w redakcji Encyklopedii katolickiej, następnie na 
Wydziale Filozofii, obecnie starszy wykładowca. Do roku 1999 wykładowca w Warmińskim Wyż
szym Seminarium Duchownym.

Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich
i Towarzystwa Naukowego KUL.

Główne obszary badań: metafizyka, antropologia filozoficzna, filozofia francuska (Bergson), 
religia i kultura Żydów.

Autor książek Geneza pozytywnej metafizyki Bergsona (1986); Błogosławiony Bóg Izraela
(2000);| Zgłębiając tajemnicę Kościoła...” (2003).

Ks. Alfred M. W i e r z b i c k i ,  doktor, filozof, poeta. Urodzony w 1957 r. w Maryninie na 
Lubelszczyźnie. Studia teologiczne i filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz 
w Internationale Akademie fiir Philosophie w Liechtensteinie.

W latach 1982-1983 wikariusz w Nałęczowie, od roku 1983 do 1986 duszpasterz akademicki 
w Lublinie. W 1991 r. duszpasterz przy parafii Najświętszego Serca Jezusa w Lublinie. W latach 
1992-1997 redaktor programów katolickich w Telewizji Lublin. Od 1992 r. pracownik naukowo- 
dydaktyczny KUL. Od 2002 r. prorektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego 
w Lublinie.

Zastępca dyrektora Instytutu Jana Pawła II KUL. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Laureat Literackiej Nagrody im. J. Czechowicza.
Główne obszary badań: etyka, filozofia polityki.
Autor książek: The Ethics ofthe Struggle for Liberation. Towards a Personalistic Interpretation 

ofthe Principle o f Non-Violence (1991); Spotkania na placu (2001); Wokół|  Tryptyku rzymskiego” 
Jana Pawła II (red., 2003); Świadkowie świadka (współred., 2003), oraz tomików poetyckich: Jak 
ciemność w ciemności (1991); Inaczej każdej wiosny (1993); Kogut z Akwilei (1999); Znaki szcze
gólne (2000); Miejsca i twarze (2003). Tłumacz A. Rosminiego Zasad etyki (1999).

Ryszard Z a j ą c z k o w s k i ,  doktor, teoretyk i historyk literatury. Urodzony w 1961 r. 
w Częstochowie. Studia z zakresu filologii polskiej i filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubel
skim.

W latach 1997-1999 nauczyciel języka polskiego na Katolickim Uniwersytecie w Eichstatt. Od 
1999 r. adiunkt w Katedrze Teorii Literatury KUL.

Członek The International Sodety for Religion, Literature and Culture oraz Stowarzyszenia 
im. Romana Brandstaettera.

Główne obszary badań: polska literatura romantyczna (zwłaszcza twórczość Cypriana Norwi
da i Adama Mickiewicza), poezja i proza współczesna.

Autor artykułów z powyższych dziedzin oraz książki „Głos prawdy i sumienie”. Kościół w pis
mach Cypriana Norwida (1998).

Zofia Z a r ę b i a n k a ,  profesor, literaturoznawca, krytyk literacki, poetka. Urodzona w 1958 
r. w Krakowie. Studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od 1987 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Filologii Polskiej UJ. Stały współ
pracownik dwumiesięcznika literackiego „Topos”.

Członek Polskiego PEN-Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (członek zarządu oddziału 
krakowskiego 1996-2001), Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Członek zarządu
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Polskiego Towarzystwa Mertonowskiego. W latach 2000-2002 członek Rady Programowej kwar
talnika „Życie Duchowe”, obecnie członek Rady Konsultantów Wielkiej Encyklopedii Religii 
PWN.

Główny obszar badań: pogranicze literatury i teologii.
Najważniejsze publikacje książkowe: Poezja wymiaru sanctum (1992); Dwanaście Bożych 

słów (współautor, 1992); Świadectwo słowa. Rzecz o twórczości Anny Kamieńskiej (1993); Zako
rzenienia Anny Kamieńskiej (1996); Tropy sacrum w literaturze X X  wieku (2001), oraz tomy 
wierszy: Człowiek rośnie w Ciszy (1992); Wyrwane z przestrzeni (1996); Niebo w czerni (2001).

Ks. Josef Georg Z i e g l e r ,  teolog, profesor. Urodzony w 1918 r. w Oberammerthal k. Am- 
bergu (Niemcy). Studium filozofii w Wyższej Szkole Filozoficzno-Teologicznej w Bambergu, studia 
teologiczne w Regensburgu oraz na uniwersytecie w Wiirzburgu.

Podczas II wojny światowej wcielony do Luftwaffe jako lotnik radiotelegrafista, później jako 
skoczek spadochronowy. W 1945 r. jeniec wojenny.

Od roku 1961 kierownik Katedry Teologii Moralnej na Uniwersytecie Jana Gutenberga 
w Moguncji.

Inicjator serii wydawniczej „Moraltheologische Studien”, ekumenicznych katolicko-ewange- 
lickich wykładów z zakresu teologii moralnej na uniwersytecie w Moguncji oraz wymiany nauko
wej między środowiskami teologów niemieckich i polskich (1971).

W 1977 r. promotor doktoratu honoris causa dla kard. Karola Wojtyły.
Odznaczony Federalnym Krzyżem Zasługi, Bawarskim Orderem Zasługi i Medalem Oświe

cenia Publicznego przyznanym przez rząd polski (1991). Honorowy senator Uniwersytetu Jana 
Gutenberga w Moguncji. Prałat honorowy Jego Świątobliwości.

Doktor honoris causa Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1983).
Główny obszar badań: teologia moralna.

Abp Józef Ż y c i ń s k i ,  profesor, filozof, teolog. Urodzony w 1948 r. w Nowej Wsi 
k. Piotrkowa Trybunalskiego. Studia w Seminarium Duchownym w Częstochowie, na Papieskim 
Wydziale Teologicznym w Krakowie, w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a także na 
Katolickim Uniwersytecie w Waszyngtonie i w Katolickim Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve.

Wykładowca wielu uniwersytetów krajowych i zagranicznych, głównie w USA. W 1990 r. 
mianowany biskupem ordynariuszem diecezji tarnowskiej. Od 1997 r. arcybiskup metropolita 
lubelski. Kierownik Katedry Relacji między Nauką a Wiarą Katolickiego Uniwersytetu Lubel
skiego.

Współzałożyciel Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych, współredaktor wydawnictw OBI 
wTucson. Członek m.in. Papieskiej Rady Kultury i Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki (Wiedeń).

Główne obszary badań: filozofia nauki, filozofia przyrody.
Najważniejsze publikacje książkowe: Wszechświat i filozofia (współautor, 1980); Język i meto

da (1983); Drogi myślących (współautor, 1983); Listy do Nikodema (1985); Filozofować w kon
tekście nauki (współautor, 1987); Teizm i filozofia analityczna (u J -1985, t. 2 -1988); Głębia bytu
(1988); Philosophy in Science (współautor, t. 3 -  1988); Newton and the New Direction in Science 
(współautor, 1988); The Idea o f Unification in Galileo *s Epistemology (1988); The Structure o f the 
Metascientific Revolution (1988); Pisma z kraju UB-u (1989); W kręgu nauki i wiary (1989); Dyle
maty ewolucji (współautor, 1990); Three Cultures: Science, the Humanities and Religious Values 
(1990); Bóg Abrahama i Whiteheada (1991); Ułaskawianie natury (1992); Granice racjonalności
(1993); Sacrum i kultura (1995); Elementy filozofii nauki (1996); Ziarno samotności (1997); Na 
zachód od domu niewoli (1997); Europejska wspólnota ducha (1998); Pięć dialogów (z Gustawem 
Herlingiem-Grudzińskim, 1999); Inspiracje chrześcijańskie w powstaniu nauki nowożytnej (2000); 
Pożegnanie z Nazaretem (2000); Bóg postmodernistów (2001); Bóg i ewolucja (2002); Wiara wąt
piących (2003); Od Manhattanu do Emaus (2003).





SUMMARY

Year 2003 marks the 25th anniversary of Card. Karol Wojtyła’s appointment to Peter’s See. The 
present volume of the Ethos, entitled T h e  E t h o s  o f  t h e  P i l g r i m ,  is thought as an attempt to 
point to the most genuine aspect of this outstandingly prolific pontificate. This special attribute of 
John Paul II*s pontificate can be perceived in the fact that the Pope has construed his mission as 
that of a Pilgrim. Indeed, peregrination appears to constitute a special dimension of John Paul II’s 
service to humanity.

Pilgrimages have been a most significant instrument of the Holy Father’s apostolic mission 
already sińce the start of the pontificate, beginning with the trip to Santo Domingo and Mexico in 
January 1979. Actually, the agenda of John Paul II’s pontificate, which was to become a Pilgrim 
one, was clearly outlined in the homily delivered by the Pope in Victory Sąuare in Warsaw on
2 June 1979. The Holy Father said then: “Once the Church has realized anew that being the People 
of God she participates in the mission of Christ, that she is the People that conducts this mission in 
history, that the Church is a «pilgrim» people, the Pope can no longer remain a prisoner in the 
Vatican. He has had no other choice, but to become, once again, pilgrim-Peter, just like St. Peter 
himself, who became a pilgrim from Antioch to Rome in order to bear witness to Christ and to sign 
it with his blood.”

From the perspective of the last 25 years one can observe a perfect coherence that marks the 
implementation of this agenda. John Paul II is not simply a Pope who travels a lot. He is virtually 
a Pilgrim Pope leading his entire Church with a concern for each and every man who is the "way for 
the Church,” so that he could have a chance to confront his life, his hopes and his fears with what he 
has been offered by God Himself in Jesus Christ. This is the essence of the ethos of John Paul II. It 
is from this ethos that all the big “issues,” with which the Pope approaches the people of all the 
continents, races, cultures and religions derive.

Thus the present issue of the Ethos opens with a poem entitled Pilgrim by Cyprian Norwid, 
Polish romantic poet, philosopher and playwright, who spent a large part of his lifetime in exile, 
away from his homeland, and himself experienced the way of a pilgrim. John Paul II freąuently 
refers to the output of Norwid in his homilies and addresses.

The author of the text F r o m  t h e  E d i t o r s  points to the fact that the pontificate of the 
Holy Father John Paul II, through the Pope’s deep reference to human self-transcendence towards 
what is truły everlasting, reflects the poetic vision of peregrination included in C. Norwid*s poem 
Pilgrim. To John Paul II, as well as to Norwid, earthly life is the way of human pilgrims whose souls 
do not cease to be attracted by the limitless and by the Infinite. Their incessant peregrination 
towards the Absolute is simultaneously a pilgrimage to their innermost selves, which allows them 
to grasp their own exceptionality, irreplacibilty and unrepeatability.
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In the extracts from the homilies delivered at the inauguration of the pontificate in Rome and 
in Warsaw, during his first apostolic visit to Poland, John Paul II speaks about the significance of 
Peter’s mission in the life of the Church, which is a pilgrim people.

Card. Stanisław Nagy presents an outline of the present pontificate, perceiving it as Karol 
Wojtyła’s realization of the charism of St. Peter. Every pontificate, says the author, consists in 
faithfulness to this special charism, yet it is always enriched with the personal characteristics of the 
Supreme Pontiff and conditioned by the particular historical context. After a presentation of the 
significance of St. Peter, as shown in the Gospels, in the Acts of the Apostles and in St. PauTs 
Letters, Card. Nagy makes a biographical sketch of Karol Wojtyła, putting special emphasis on his 
fascination with literature and with the theatre, on the influence on his personality of the experi- 
ence of war, on his pastorał work with the youth, his research work in the field of morał philosophy, 
his involvement in the work of the Second Vatican Council, and on the difficult experience of 
confrontation with the communist regime. Ali these spheres of life were in the case of Karol 
Wojtyła permeated by intense religiousness and spirituality, which was to decide about the course 
of his life. In the second part of his article, the author describes the 25 years of John Paul IFs 
pontificate, pointing that this period can be seen as the time of suffering on St. Peter’s throne, as the 
pontificate of a Pope fascinated by the Council, as the pontificate of a Pilgrim Pope or as the 
pontificate of a Pope of collegiality. A special contribution that John Paul II has made to the life of 
the Church consists in the Holy Father’s concern for the life of each and every human person, in his 
cult of Divine Mercy and in his special closeness with the youth from all over the world. Card. Nagy 
stresses that in the difficult times of modemity the present pontificate is a source of light, of 
consolation and of hope.

Card. Józef Glemp, the Primate of Poland, writes in his address that the pontificate, as well as 
the person of John Paul II, should be seen as a special gift for the Polish Church. The present Pope 
remains a source of pride for the Polish nation, which is most clearly seen if we take into consider- 
ation the changes that have taken place in our homeland from the inspiration of his memorable 
calling: “Let your Spirit descend, and renew the face of the earth, the face of this land,” made during 
the first pilgrimage to his homeland. The Polish Primate stresses the nation’s feeling of spiritual unity 
with the Holy Father, kept up by incessant pilgrimages of his compatriots to Rome and by the Pope’s 
freąuent pilgrimages to his homeland. John Paul II’s teaching, even in cases when it refers to the 
most complicated issues of modern times, is simple, yet elear and precise. His homilies and addresses 
never include direct solutions to the problems he is concerned about, but they show the direction in 
which action must be taken, as well as the values that must never be violated. The Primate of Poland 
calls the Holy Father a great prophet of our times and expresses the hope that Poles will do all their 
best in order to grow up to the vision of our homeland that John Paul II cherishes.

Concluding the introductory section of the volume, Tadeusz Styczeń, SDS, recollects his 
memories of the day Karol Wojtyła was raised to the dignity of the Supreme Pontiff, and then 
proceeds to reflect on the scene from the Gospels in which Jesus Christ asks His disciples to stay 
awake with Him during His lonely Prayer in Gethsemane. This is the only scene in the Gospels, as 
the author points out, in which the Son of God needs human support and asks for it, but is offered 
none. Karol Wojtyła used to repeat that the Prayer in Gethsemane is still going on and this 
conviction has been alive throughout his pontificate. The Holy Father believes that each of us still 
has a chance to comfort Jesus in His lonely Prayer in Gethsemane by accepting His cali to preach 
His name to all nations. Therefore the crux of John Paul IFs pontificate has become his apostolic 
travels, his going as a Pilgrim of God to each and every end of earth. His commitment to bringing 
Christ to every person and to every community reveals the deepest meaning of his chosen motto: 
Totus Tuus. This motto expłains also the contrast between the Pope, crushed by the weight of the 
Cross that he is carrying, and the power of the spirit that helps him carry it. Through his weak body 
John Paul II points to the One to whom he wants to offer support and comfort in Gethsemane, 
together with all those who suffer.
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The first błock of articles is entitled T h e  P i l g r i m  o f  G o d  on R o a d s  L e a d i n g  t o  
Man.

Kazimierz Krajewski points to the fact that sińce human life can be seen in the perspective of 
pilgrimage, man is frequently described as homo viator. As such, he acquires self-awareness and 
comes to understand his true identity together with his perception of the world in which he is 
a pilgrim. This perception is possible due to his successive cognitive acts. Since the essence of 
cognitive acts lies in grasping the truth, the essence of human pilgrimage through life is peregri- 
nation in truth, which is the first and the fundamental good of a pilgrim. The experience of truth is 
crucial for the constitution of a pilgrim as person. The message about the world becomes a message 
about himself as one who has recognized a given State of affairs as existing. The pilgrim realizes he 
must not ignore the truth he has grasped. The constitution of the pilgrim’s subjectivity is accom- 
panied by his discovery of his inherent personal dignity. He can only be free in truth that he has 
grasped in his cognitive act, he can only remain free in self-transcendence, that is if he remains 
a witness to truth. Thus the pilgrim discovers himself as a morał subject: as being responsible for 
himself before the truth he has recognized. Only in choosing the truth about himself, can pilgrim- 
-man pass from anthropo-logy (self-recognition) to anthropo-praxis (self-choice). Ultimately, to
gether with the awareness of his metaphysical contingence, the pilgrim discovers that the source 
and cause of his being is the Absolute of Existence and Love.

Fr. Jerzy Bajda observes that the Holy Father perceives the fuli significance of the Church as 
a pilgrim people and himself as a Pilgrim Pope. However, his apostolic travels all over the world 
have a genuinely personal dimension and are rooted in his past pilgrimages to Kalwaria Zebrzy
dowska and Częstochowa which deeply contributed to the shaping of his religiousness. Indeed, one 
can speak of a special bond that ties John Paul II with these places in his homeland. The Pope’s 
relationship to his homeland is that of a son to his mother. To the Pope, a nation, also the nation of 
which he is a son, is not only an object of philosophical analysis, but a living reality with which he 
remains united through the love springing from the heart of the Lord. However, this personal 
dimension of John Paul II’s apostolic visits does not obscure their universal appeal which comes 
through the celebration of the Eucharist in the sanctuaries - holy places - all over the world.

Czesław Drążek, SJ, refers to John Paul II’s statement that his apostolic trips are pilgrimages 
to the living sanctuary of the People of God. They can be seen, on the one hand, as a continuation 
of the ministry of John XXIII, who was the first Pope sińce Pius IX to travel outside the Vatican, 
and of Paul VI, who traveled outside Europę. On the other hand, John Paul ITs apostolic trips 
spring from the new vision of the Church worked out during the Second Vatican Council. Thus no 
one asks today why the Pope travels, and we have got accustomed to his itinerant ministry. His 
apostolic trips have a missionary character and the Holy Father’s deepest intention is to convey the 
message of the Gospel to every human person in the world. Thus the Pope has visited even those 
countries in which the majority of the population is not Christian. While visiting Local Churches, 
the Pope points to their particular tasks. Although he always stresses the strictly religious naturę of 
his pilgrimages, in his addresses he does not hesitate to speak in the name of those who are 
deprived of the right to speak loudly about injustice and abuse of human dignity. Thus John 
Paul II is generally considered the world’s spokesman for human rights. The absolute center of 
the life and ministry of the Holy Father is the Eucharist, therefore he has taken up numerous 
initiatives to make the Eucharist the center of the life of the Church. His cult of the Eucharist has 
found its deepest expression in the latest Encylical Letter Ecclesia de Eucharistia.

Fr. Józef Kudasiewicz presents extensive reflections on the Mysteries of Light, pointing that 
John Paul II’s Apostolic Letter Rosarium Virginis Mariae, announced on 16 October 2002, was 
a jubilee gift from the Holy Father to the Church to start the twenty fifth year of his pontificate. The 
Rosary serves as a compendium of the Gospel, and the prayer on the Rosary is primarily mari- 
ological, yet it has a fully Christological character, it helps contemplate the face of Christ. The aim 
of the new mysteries is to bring out fully the Christological depth of the Rosary. The author
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continues by a thorough analysis of the Mysteries of Light (the Baptism of Jesus in the Jordan, His 
self-manifestation at the Wedding of Cana, the proclamation of the Kingdom of God, the Trans- 
figuration, and the institution of the Eucharist).

Fr. Krzysztof Góźdź analyzes the Church as a pilgrim people as she is understood by John 
Paul II, who by becoming an itinerant missionary has answered St. Paul’s cali to bear witness to the 
reality of the Church. The pilgrimage of the Church is one towards truth, good, beauty, love, 
freedom and justice, towards her Garden of Eden. Being the community of the faithful, the Church 
is on the pilgrimage to the eschatological Kingdom of God. The Supreme Pontiff, the Peter of our 
times, is the warrant of the identity of the Church. The message with which he comes as a Pilgrim 
Pope to each nation and to each human person in the world is one of peace and one of the truth of 
Christ. Visiting Local Churches involves in the case of John Paul II participation in the joy and in 
the suffering of these Churches, and it expresses his concem for defence of justice and human 
rights, and for the unity of the People of God.

Fr. Jerzy Szymik reflects on the Eucharist as the source and peak of the pilgrimage of the 
Church. Having made reference to the Constitution Sacrosanctum Concilium and to John Paul II’s 
Encyclical Letter Ecclesia de Eucharistia, the author observes, however, that a new, enriching way 
to see the Eucharist is offered to us in the fifth Mystery of Light of the Rosary, entitled “The 
Institution of the Eucharist”. In a poetic way, Fr. Szymik shows that for Christians, the Eucharist 
remains the source of incessant hope and the source of light, thus providing the Church with the 
charism of unity. Fr. Szymik continues by reflecting on the essence of the vocation to the priest- 
hood and on the priesthood as such, and stresses that if Christ is the ultimate goal of the Church, 
the Christians must love one another. The daily Eucharist, as we learn from the Holy Father John 
Paul II, is like the daily bread for the Christian spirit.

The succeeding section is entitled F a c i n g  G r e a t  P r o b l e m s  of  M o d e r n  Times .
Jerzy W. Gałkowski observes that the Holy Father’s pilgrimages and trips reflect the changes 

in the functioning of the Church in the changing world. Although the principles of the Church are 
not subject to change, the me ans used by her in the new situation involve direct contact of 
St. Peter’s Succesor with the faithful. The author continues with an analysis of the various aspects 
of the message for the Church that John Paul II conveys during his apostolic trips. Above all, the 
Pope stresses that the human person, the most perfect being in this world, created in the image of 
God, participates in the work of creation and redemption through labour, culture and morality. 
The human person bears a special dignity, which was affirmed by the proclamation of the Universal 
Declaration of the Human Rights. Among the inviolable human rights, the greatest significance is 
attached by the Pope to the right to life and to the right to freedom, which are considered by him 
the conditions of any other human rights. Other motifs that never cease to be present in the Holy 
Father’s teaching include his concern for the youth and for the proper vision of love, marriage and 
family. The author stresses John Paul II’s genuine understanding of marriage as a non-instrumental 
union of persons based on an unselfish gift of self, and explains that in the case of John Paul II, the 
calling for morał and religius unity does not contradict his appreciation of versatility, of national 
cultures and values traditionally associated with and cherished by particular communities.

Abp. Józef Życiński notes that John Paul II’s openness to Truth and Beauty, resulting from his 
academic experience and artistic sensitivity, has created a situation that favours a dialogue between 
science and faith. This new climate in the Church is reflected even by the commentaries in strictly 
scientific journals that note and analyze the relevant documents announced by the Pope. Among 
the Holy Father’s special initiatives that contribute to the promotion of dialogue between science 
and faith are: encouraging a renewed study of the case of Galileo, promoting a new approach to the 
theory of evolution, stressing the significance of cooperation, guided by the pursuit of truth, among 
scientists, philosophers and theologians, involvement in the work of the Pontifical Academy for 
Life, the Pontifical Academy for Science and the Pontifical Academy for Social Sciences. The Holy 
Father’s concem for culture is above all expressed by him in his Letter to Artists, but also in his
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numerous addresses delivered to such intemational organizations as the UN, the FAO, the 
UNESCO or the European Parliament in which he has stressed the significance of the universal 
values that constitute the foundation of the Christian and the humanistic message. A genuine 
appreciation of John Paul II’s contribution to the dialogue of the Church with science and culture 
can be found in F. Fukuyama’s statement that the only chance for defence of humanism in the 
modem society of high technology lies in the presonalistc categories proposed by John Paul II and 
in the respect for the objective order of naturę.

Abp. Józef Kowalczyk observes that the diplomatic activity of the Holy See in the pontificate 
of John Paul II should be perceived in the perspective of the spiritual values of the Church that are 
symbolically expressed by offering one’s neighbour peace of Christ during Holy Mass. John Paul II 
is deeply concemed about the values that should be respected in political life, therefore he does not 
hesitate to address difficult political issues, to offer his advice or encouragement, or to point to the 
threats to world peace. This attitude is clearly visible in the Holy Fathers’s Message for the 
Celebration of the World Day of Peace announced each year, in his intitiative to organize Days 
of Prayer for Peace in Assisi, as well as in his annual address to the Vatican Diplomatic Corps. The 
Holy Father’s incessant efforts for the sake of peace in the world are frequently accompanied by his 
mediation between conflicting sides. His peace promoting strategy is continued in the 173 states 
where the State of the Vatican City has got its diplomatic representatives. Also the apostolic trips 
of John Paul II contribute to his ministry of the Pilgrim of peace.

Robert A. Sirico, CSP, considers the enormous impact of John Paul IFs social thought on the 
understanding of world affairs in the course of his pontificate and on the corpus of the social 
teaching of the Church. The Pope has emphasized the roots that freedom has in faith. He has 
demonstrated that the intrinsic fallacy of socialism was of anthropological naturę, sińce it regar- 
ded a human person merely as an element within a social organism and subordinated the good of 
the person to the socioeconomic mechanism. According to John Paul II, the aim of economic 
policy should be to expand the production and availability of goods and services, and to do so in 
a manner consistent with the rights of individuals and the common good. The market process not 
only allows people the opportunity to realize materiał fulfillment, but also increases contact and 
understanding between them, and thus serves to promote their sense of community. The condi- 
tions that must be met so that the market process could contribute to a genuine growth of the 
community involve proper understanding of human labour, granting people the right of asso
ciation, and right of economic initiative, appreciation of the entrepreneurial function, just acqui- 
sition of private property, functioning of a network of prices as well as of information trans- 
mission, and rejecting the welfare State that promotes spread of bureaucracy. The two principles 
referred to by the Pope, the one of subsidiarity and the one of solidarity, are to preserve the 
natural balance between the individual and the State and can be seen as tools that help the 
functioning of the market process.

Fr. Alfred M. Wierzbicki reflects on John Paul IFs genuine understanding of human labour. 
While teaching on this subject, the Holy Father also refers to his personal experience, as he used to 
be a worker himself. The Pope not only sees human labour as an important social question, but he 
perceives it in the perspective of the Gospel, and stresses that it is the human person that remains 
the ultimate subject of labour. This subjective dimension of human labour bears much greater 
significance than its objective end, aimed at producing a particular good. No wonder that the Holy 
Father’s Gospel of labour has frequently been a point of reference for workers struggling for their 
subjectivity. Such was also the origin of the “Solidarity” which came into being by inspiration of the 
message of the Polish Pope, who holds that human dignity is the key to the question of proper 
understanding of human labour. John Paul II stresses that also democracy and capitalism must rest 
on a morał foundation and refer to transcendent values. Faithfulness to the truth about the human 
person involves a rejection of any form of instrumental approach to the subjects of labour. Thus 
John Paul II’s personalistic vision of human labour alleviates the tension between labour and
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Capital by granting primacy to labour as a means of the growth of the human person and as a basis 
for the shaping of social solidarity.

Leon Dyczewski, OFMConv, describes John Paul II*s vision of Europę, as reflected in his 
Apostolic Exhortation Ecclesia in Europa. The Holy Father perceives many positive phenomena in 
the process of the unification of Europę, and expresses the hope that despite numerous difficulties 
on the way to the fuli unity of our continent Europeans will ultimately declare themselves on the 
side of the civilization of love and life. In order to do so, they must be aware of their true identity 
and of their common heritage, but also of the fact that the economic and political basis is insuffi- 
cient for a united Europę. Europę needs deeper spiritual and cultural foundations. These founda- 
tions are inherent in Christianity, which was the first universalistic religion to unitę whole commu- 
nities and to reconcile diverse cultural traditions. Indeed, the history of Europę is permeated by the 
Christian faith, and it is impossible to understand Europę without Christianity. In particular, Euro
pę must not lose in the process of unification the values that are basie for her Christian identity: the 
respect for human dignity and the respect for human life as the bearer of this special dignity.

Roman Dzwonkowski, SAC, analyzes John Paul II’s addresses to Polish immigrants (e.g. in 
the USA, Canada, France, Belgium, Great Britain, Germany, Brazil, Austria, Switzerland, Chile, 
Argentina, Australia, Mexico and Turkey) and points to the main motifs recurring in these spee- 
ches, in order to reconstruct the Pope’s special message for the “Polonia” community. The anthro- 
pological foundation of this message is the Holy Father*s Christian vision of the human person and 
of the community of persons. This vision constitutes the background against which the Pope 
perceives national Polish culture and the national Polish identity. John Paul II stresses that al- 
though Polish immigrants need to integrate with the life of the countries of their settlement, it 
remains their mission to retain their Polish identity as well as the bond with their homeland. This 
task involves a double responsibility on their part: both for Poland and for their country of 
settlement. The decisive role in preserving the spiritual identity of the “Polonia” community 
belongs to the Polish family which should remain the source of cultural transmission. The Pope 
frequently refers to the contribution of Polish immigrants to the development and cultural enrich- 
ment of their countries of settlement and stresses that during the time of the communist regime the 
“Polonia” community presenred many elements of Polish cultural heritage for free Poland.

The title of the subsequent section describes the Holy Father as D e f e n d e r o f U n i v e r s a l  
V a 1 u e s.

Jarosław Merecki, SDS, reflects on the changes that have taken place in the world during the 
twenty five years of the present pontificate. One could say that the inspiration for these changes 
can be found already in John Paul II’s first Encyclical Letter Redemptor hominis. The famous 
statement that man is the way for the Church tumed out to be a proclamation of genuine anthro- 
pocentrism that was to decide about the shape of the Holy Father’s pontificate. The Pope’s 
message on human dignity has greatly contributed to the changes in the world during the last 
twenty five years, especially to the breakdown of communism. The social movement known as 
«Solidarity» has proved that history is not merely subject to physical power and that violence must 
withdraw in front of the morał strength of those who are seemingly powerless and doomed to lose. 
However, the question of freedom has returned in the most recent history of Poland and also in the 
current efforts to unitę Europę. At the present historie moment both Poland and Europę need 
a philosophy of democracy based on solid morał foundations. The efforts to unitę the countries of 
our continent must not overlook the fact that the concept of Europę is not merely a geographical 
one, but one involving deep cultural connotations. Neither Poland nor Europę will be able to 
preserve their identity if they lose their Christian roots.

Bp. Kurt Krenn states that the ultimate vocation of man can be explained only through Christ. 
According to the Second Vatican Council, we are “sons in the Son” and this theological truth 
determines the essence of the work of salvation. Human cognition and thinking are open to 
transcendence. The statement that man can recognize and love God expresses much more than
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merely an inspiring formulation about man, as it also points to the fact that the world is designed for 
man, who is a son in the Son. The human person is the key to the understanding and to the making 
of history. AU the magnificent dimensions that man as person has reached in history are ways in 
which his human dignity unfolds. The human person provides the foundation for all the rest in the 
world. Moreover, even one human person is a cali for God to offer His fuli love.

Josć L. Illanes analyzes John Paul IFs vision of the tasks for the community of the Church in 
the new millennium. These tasks are symbolically outlined in the Apostolic Letter Novo millennio 
ineunte by means of the concept of spirituality of communion. The term "communion” itself bears 
a special significance, as it evokes, above all, the cali to preserve the love whose source is the Holy 
Trinity. This love unites the Church, but at the same time sends her on a mission as a pilgrim 
people. The implications of the spirituality of communion for the apostolic and missionary acti vity 
of the Church are best seen against the notion of organie cooperation, which has been freąuently 
referred to in the theological and pastorał language of the latest decades. Cooperation, which 
involves taking action, pertains to history, and thus results in new dimensions of the communion 
realized in a particular context and at a particular historie moment. This communion means also 
participation in the work of God and therefore cooperation with Him. Organie cooperation comes 
to existence as a result of the exchange of charisms in the Church. The charisms manifest organie 
unity, sińce their functions are complementary, and they contribute to a fuller and more effective 
development of the organism of the Church they make up. A characteristic manifestation of 
organie cooperation in the Church is the unity of two complementary types of the priesthood, 
namely the ministerial one (in the case of ordained priests) and the universal one (referring to all 
Church members, also to the laity).

Leonard Górka, SVD, presents John Paul IPs efforts to restore the spiritual unity of Christian 
Europę, which comprises two great traditions: the one of the West and the one of the East. The 
significance of this issue for the Pope can be seen already in the number of official documents which 
concem the impact of the heritage of the East on the growth of European culture. The most 
important ones among them are the Encyclical Letter Slavorum Apostoli and the Apostolic Letter 
Orientale lumen. John Paul II holds that the deepest principle of unity of Eastern and Western 
Churches can be found in the idea advanced by Saints Cyril and Methodius that promoted unity 
within diversity and diversity in peace. Guided by this principle, the Holy Father acts for the sake of 
reconciliation in diversity, taking up numerous apostolic trips in order to visit sister Churches as 
a Pilgrim of Peace.

Fr. Romuald J. Weksler-Waszkinel reflects on Pope John Paul IFs visit to the Holy Land, and 
in particular on the symbolic dimension of the Holy Father’s prayer at the Western Wall of the 
Jerusalem Tempie. The Pope did not make any speech in that place, but this symbolic gesture was 
accompanied by his address delivered in the Yad Vashem Holocoust History Museum, where he 
expressesd the Church’s deep regret for the acts of hatred towards the Jewish people, for the 
persecution of Jews over the centuries and for all manifestations of antisemitism, at any time. 
The author emphasizes that John Paul IFs deep friendship for the Jewish nation was shaped 
already during his childhood, in his hometown of Wadowice, and gained its theological dimension 
during the Second Vatican Council, which prepared, among other documents, the Declaration on 
the Relation of the Church to non-Christian Religions Nostra aetate.

Adam Rodziński states that merging cultural diversity may be either deep or merely superfi- 
cial. It can only be deep on condition that interpersonal relationships are grounded on the fact that 
a human being is a human person and that his or her actions are to be subordinated to the naturę of 
his or her personal being. The mission of the Church consists precisely in showing why human 
persons should assume the attitude of love for one another. It is in the first place educators who are 
responsible for a wise merging of various styles of thinking that will ground all of them in the 
principle of their ultimate unity, and for transmitting this knowledge to their students. Christian 
philosophy faces a particular task today: it must retrieve reliable ways of reaching objective cer-
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tainty which have been eliminated in modern culture by the approach that favours sensitive 
perception.

Zdzisław J. Ryn writes about the past and culture of Poland, “a land of tombs and crosses” that 
has experienced a long and painful history of partitions, war and totalitarianism. The heritage of 
this land shaped Karol Wojtyła *s personality and prepared the ground for his futurę catechesis on 
suffering which shows his particular sensitivity to human physical, mental and spiritual suffering. 
The Holy Father’s catechesis on suffering is best expressed in his Apostolic Letter Sahifici doloris, 
where he says that suffering seems to be essential to the naturę of man and to belong to man’s 
transcendence. The author analyzes the phenomena of morał pain (the pain of existence) and 
axiological suffering, and points out that only theological reflection can approach the problem of 
human suffering in a manner that will satisfy the human person. In the Christian perspective, 
suffering serves to overcome evil and to build up go od, and it simultaneously directs our attention 
to a deeper dimension of humanity. The entire pontificate of John Paul II is a pontificate of 
suffering, which, paradoxically, makes the Holy Father powerful in his weakness.

The subsequent section, entitled “In th e  S e r v i c e  o f  Man , ” comprises a selection of the 
addresses made during the symposium held at the Lateran University in Rome to celebrate the 25 
years of the pontificate of John Paul II.

In the introductory part, Bp. Rino Fisichella welcomes all the participants in the symposium 
and puts forward the issues to be debated, among them the person and biography of the Holy 
Father, his apostolic activity and his teaching, his concern for the missionary work and new 
evangelization and his stress on shaping our culture so that it would deserve the name of the 
civilization of love.

Andrzej Szostek, MIC, speaks about John Paul ITs academic experience and on his dose 
relationship with the Catholic University of Lublin as well as the Pontifical Lateran University in 
Rome, which culminated in a lasting cooperation between the two universities in question. This 
cooperation primarily concerns research done in the field of ethics and bioethics, but also the study 
of the family and of the anthropology developed by Karol Wojtyła in his main philosophical works.

The first subsection is entitled T h e M e s s a g e  o f  t h e  P o n t i f i c a t e :  t o  T e a c h  a n d  to
B e a r  Wi t n e s s .

Card. Joseph Ratzinger discusses the fourteen encyclical letters announced by John Paul II 
during his pontificate, dividing them into some principal groups. The fundamental significance, 
however, is ascribed to one that is the most personal of them, namely to Redemptor hominis, 
considered by Card. Ratzinger as constituting a trinitary triptych together with Dives in miseri- 
cordia and Dominum et Vivificantem. Indeed, the author says that the main subjects of all the 
subsequent encyclical letters announced by John Paul II are already present in Redemptor ho
minis. Another import ant group of the Holy Father’s encyclical letters comprises three docu- 
ments devoted to social problems: Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis and Centesimus 
annus. The encyclicals concerning ecclesiological issues are: Slavorum Apostoli, Redemptoris 
missio, Ut unum sint, Ecclesia de Eucharistia, and Redemptoris Mater. Finally, there are three 
great doctrinal texts which can be described as anthropological: Veritatis splendor, Evangelium 
vitae and Fides et ratio.

Card. Angelo Scola in tum characterizes in detail Redemptor hominis, the programmatic 
Encyclical Letter of John Paul II’s pontificate, which continues the teaching of the Second Vatican 
Council. First of all, in Redemptor hominis, the Holy Father stresses that the exceptional absolu- 
teness of Jesus Christ does not contradict human freedom whose meaningfulness is only highligh- 
ted by its respect for truth and by the fact that freedom exists for truth. Jesus Christ is the Head of 
all the creation, the true Beginning and Redemption. The Revelation was an event in history and it 
involves Trinitarian, Christological and anthropological reflection that will lead to a comprehensive 
vision of the sense of human freedom.
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Card. Camillo Ruini writes about John Paul II as the Bishop of Rome and about his relation- 
ship with his Roman diocese which is shaped by his numerous visits to local parishes. The Holy 
Father’s efforts aim at making the Roman Church, as well as the city of Rome, aware of their 
particular role in the world. The Pope’s special bond with his parish is strengthened by his audi- 
ences for the Roman clergy, by reintroducing the Corpus Christi procession in Rome and the 
celebration of the Immaculate Conception of Mary, by his meetings with the youth of Rome, with 
the sick and suffering, as well as by his annual participation in the celebration of the Way of the 
Cross in Rome. However, John Paul IFs most significant initiatives concerning the Local Church 
have been the Roman Synod and the permanent mission in the City, the latter consisting in 
preaching the Gospel of Christ to the entire community of Rome, in every domain and in every 
dimension of the life of this city.

Card. Dario Castrillón Hoyos devotes his article to a theological analysis of John Paul II’s 
letters to priests for Holy Thursday. The Holy Thursday liturgy is inherently bound with the 
institution of the Eucharist, which is the ultimate expression of Chrisfs love for the world and 
a new way of His presence in the world. The Pedagogy of Holy Thursday springs from the Holy 
Father’s contemplation of the mystery of salvation. The essence of the priesthood, says John 
Paul II, consists in being sacramentally appointed to bear witness to the Lord’s words addressed 
to all people by repeating the gestures of forgiveness and the sacrifice of Salvation, especially by 
administering the sacraments of baptism, penance and reconciliation, and the Eucharist.

Card. Carlo Furno points to the fact that teaching on mariology appears in all types of 
documents announced by the Holy Father John Paul II. The Pope’s deep cult of the Holy Virgin 
Mary can be seen already in his chosen motto: Totus Tuus, which reflects his absolute devotion to 
Mary and thus to the Lord. The mission of the Church is a maternal one: it consists in receiving 
Christ and in giving Him to others. It is from the Holy Virgin Mary that the Church learns how to 
realize this mission, and Mary is our Mother by the mediation of the Church.

Card. Josć Saraiva Martins has undertaken the issue of the significance of the saints and 
sainthood in John Paul II’s teaching. Sainthood is inherently present in the naturę of the Church 
and it is a task of the Church to inspire sainthood in her faithul by means of her activity and 
structures. Also the efficiency of her mission is dependent on her sainthood. The saints are visible 
witnesses to the sainthood of the Church. In particular, martyrs are considered by John Paul II as 
“unknown soldiers of God's great cause” and as par excellence witnesses to Christ. It is the saints, 
says John Paul II, who make history. The Holy Father emphasizes that pursuit of sainthood is a duty 
of each Christian, sińce the vocation to sainthood is of universal naturę. It is the Holy Spirit that 
enhances the pursuit of sainthood in the believers, thus building up the Church from within.

The second subsection is entitled O n th e  R o a d s  o f  t h e  Wo r l d :  F a c i n g  P e r s o n s  
a n d  C o m m u n i t i e s .

Vittorio Messori presents his reflections on the outstanding character of John Paul II’s 
pontificate and points to the fact that it would be impossible either to label it or to find for it 
an already existing scheme. Although in the aspect of geography the Holy Father comes from 
a far away place, he ramains very close to all Catholics all over the world. The person of the Holy 
Father manifests in a genuine way the mystery of the Catholicity of the Church, which has 
preserved the cultural and ethnic differences as a precious variety, and simultaneously makes 
all Catholics “Romans.” Being Catholic involves a unity in multiplicity as well as the paradox of 
the coincidence of opposities, of apparently contradictory elements, reflected by the existence of 
one Trinitarian God, by the simultaneously human and divine naturę of Jesus or by the Church 
conceived of as a mystery and as an institution. Also John Paul II’s pontificate combines appar
ently contradictory elements, for example a simultaneous affirmation of freedom and faith or 
openness to dialogue and faithfulness to tradition. Therefore it happens that John Paul II is 
accused of both conservatism and modemism by those who do not perceive this particular, 
genuine feature of his pontificate.



638 Summary

Card. Roger Etchegeray writes about John Paul II’s pilgrimages, pointing that the Holy Father 
considers himself the Pope of the entire globe, while his Office is a commitment to him, and also 
a means to show the Local Churches their place in the universal dimension of the Catholic Church. 
The Pope’s travels are an occasion for him to express his solidarity with all those who are oppress- 
ed, suffering or in need. In time, the apostolic priorities of the Pope’s trips are changing. At present,
they are more freąuently travels to countries where Catholics are a minority, and the aim of these 
visits is not only to strengthen Catholic communities, but to provide an opportunity to be in 
dialogue with various civilizations and cultures. The most remarkable pilgrimage that John Paul 
II has undertaken was the one to the places of salvation, held on the occasion of the Great Jubilee 
of Year 2000. The mystery of John Paul II, which is manifested through his meetings with other 
people, consists in the fact that he leads his listeners towards the truth about themselves, and at the 
same time considers them as his fellow participants in the faith.

Dino Boffo presents an analysis of John Paul II*s Apostolic Exhortation Christifideles laici and 
of his Apostolic Letter Dilecti Amici, emphasizing the Pope’s conviction that the lay members of 
the Church are called to a mission in the world. The Pope’s attitude to the role of the laity was 
shaped by his past experience, especially by the fact that he had always been surrounded by lay 
people who exerted a profound influence on his life: friends, fellow academics, collaborators. 
Nowadays, John Paul II is considered as the least clerical Pope in the history of the Church, and 
he is said to be able to understand the lay mentality like no other Pope has been, as well as to 
appreciate its possibilities and notice its weak points. The Holy Father knows how to introduce 
Christ into the laity, and he is preparing them for their mission in the lay reality by helping them 
rediscover their identity. The vocation to this special mission is not contradictory to the lay life, yet 
it involves a life in freedom that is truły liberated and concentrated on God. Thus the task of the lay 
members of the Church is to show the presence of Christ in the world, especially in ordinary, daily 
existence.

Abp. George Carey notes that John Paul IFs papacy has been extremely significant and 
important not only for the Roman Catholic Church and for all churches, but indeed for the whole 
world, due to the Pope’s contribution to the understanding of the Christian faith, to the unity of the 
Church, to inter-faith dialogue, and to harmony and peace between peoples. Abp. Carey reflects 
on his personal meetings with the Holy Father, among which was the privilege to kneel on John 
Paul II’s right, together with the representative of the Ecumenical Patriarch on the Pope’s left, at 
the entrance to the Holy Door of St. Paul’s Outside the Walls for the Ecumenical Service at the 
start of the Jubilee year. This symbolic scene reflected the vision of visible unity in faith, life and 
witness that had been presented in the Encyclical Letter Ut unum sint. In the course of the text, 
Abp. Carey explores this encyclical in order to point to the hermeneutical principles for the futurę 
of ecumenism that can be found in this document. These principles include the humility of the 
cross, generosity in sharing the Supreme Pontiff s ministry with other communions which claim the 
name of Christ, and the missionary impulse.

Bruno Vespa writes about the Holy Father’s personal characteristics that have contributed to 
the outstanding naturę of his pontificate. The author recalls his two personal meetings with 
Card. Karol Wojtyła that had taken place before 16 October 1978. Among the attributes of 
Card. Wojtyła’s personality, he notes an unusual gift of communication. This gift is manifested 
in the manner of the Pope’s teaching on the most difficult morał issues that directly appeals to his 
listeners. John Paul II can be considered a Shepherd Pope, showing his people the direction to 
follow and the values to be pursued. The author stresses that in a way John Paul II continues the 
mission that he started already as the Cracow Cardinal, and that the main motifs of his pontificate 
can be traced back to those years.

Bp. Amćdće Grab reflects on the way in which John Paul II contributes to the vision of 
Europę that should remain the basis for the political unification of our continent. The Pope’s views 
on the shape of Europę result from his personal experience, one of war and totalitarianism, but also



Summary 639

of the depth of Polish culture, as well as from the strong coiwiction of God’s constant presence in 
the history of Europę. The Holy Father stresses that history and culture reflect a dramatic conflict 
between good and evil which can be resolved by taking the following steps: restoring a lasting 
peace on our continent, such an appreciation of cultural pluralism that will recognize the uniąue 
role of Christianity in the shaping of the European heritage, and finally, grasping the true sense of 
life and history. Commitment to these tasks will help Europę discover her genuine identity and 
vocation, which involves a new evangelization leading to the communion and unity. The political 
institutions of Europę should be informed with the humanism that springs from the Gospels and 
they should adopt the attitude of respect for the values affirmed in the social teaching of the 
Church.

Edmond Malinvaud describes the past and present activity of the Pontifical Academy for 
Social Sciences, whose purpose is to help the Church enter a deeper dialogue with social scientists 
from all over the world for the sake of development and common good. The tasks of the Academy 
are to address the human need affirmed in the Encyclical Letter Fides et ratio to attain partial, 
empirical and scientific truths in order to reach to an ulterior truth which would explain the 
meaning of life. Thus the Academy provides research in psychology, sociology and economics 
which can be applied in the fields of philosophy and theology in order to fully understand the 
social reality. The subjects of particular significance that the Academy has undertaken up till now 
concem such social problems as the question of labour and employment, democracy as a political 
system, and the present phenomenon of globalization.

The succeeding section of the volume, entitled T h e  M y s t e r y  o f  t h e  Wo r d ,  includes 
some texts related to literary criticism which simultaneously manifest a theological interpretation 
of literary works.

Alina Merdas, RSCJ, presents a theological analysis of the famous line from Cyprian Norwid’s 
poem entitled Promethidion, in which the poet states that beauty is a shape of Love. The way in 
which Norwid shows the work of history in his poem can be referred to as the theology of culture. 
To the poet, man, as well as the culture to the making of which he contributes, are the language in 
which God utters His saving Word. The central position in human history belongs to Christ, and 
every event that took place before Him or has taken place after Him has its reference to His 
Person.

Maria Jasiriska-Wojtkowska analyzes John Paul II’s Roman Triptych as belonging to the 
literary genre of meditations. The essence of meditations consists in taking one’s time to stop 
and - by activating personal sensitivity and intellectual capacity - to reflect on particular objects, 
phenomena or elements of naturę. The inner activity of the observer-thinker allows him to grasp 
the inner unity between the perceived fragments and the entirety of the reality. This interpreta- 
tional principle can be observed in each of the three principal parts of the Roman Triptych.

Wacław Grzybowski seeks to reconstruct the use of metaphors, which he sees as a poetic 
Christology, in Karol Wojtyła *s poem Song o f the Brightness o f Water of 1950. The poem refers to 
the self-revelation of Jesus Christ as the Messiah that took place during His encounter with 
a Samaritan woman at Sichar, described in J 4: 1-42. The leading metaphor in the poem is that 
of the silver scales in the water, and it demonstrates a reference to the metaphor of living water 
used by Christ in the Gospels, as well as to His self-revelation as “the light of the world” (J 8:12). 
By means of these metaphors Karol Wojtyła seeks to reach the mystery of Christ as the Giver of 
the “living water.” The poet notes the change of natural images into a sacramental sign and into 
a theological symbol in which the invisible permeates and informs the visible. Ultimately, the 
Christology applied in Wojtyła’s poetry serves to complement and explain the metaphysics of Pure 
Existence that can be conceived of, but does not succumb to imagination*or rationalization.

Zofia Zarębianka presents a literary and philosophical analysis of Karol Wojtyła’s poetic 
drama Radiation o f Fatherhood, published in 1979. The category of fatherhood functions on 
various levels of the drama: the ontological one, the theological one, and above all the existential
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one. Thus Radiation o f Fatherhood resembles a great poetic and philosophical treatise manifesting 
a drama of thought whose form is subordinated to the dialectics of inner discussion in which 
emotion succumbs to the rigour of understanding. The process of reaching maturity and becoming 
ready for fatherhood is described as a dramatic strife for truth in one’s life. Fatherhood is shown 
dynamically, as a process rather than a State, and ultimately becomes a re-discovery of one’s 
identity and of the truth of one’s heart, thus providing a way of liberation from loneliness and 
from a wrong conception of the perfect service to God that renounces being with others and for 
others. Acceptance of fatherhood is construed as a free choice and as a response which is special in 
the sense that any other one would amount to a spiritual catastrophe. Fatherood, as it is seen in 
Wojtyła’s poetic drama, becames a cali, a vocation for every human person, regardless of their 
gender and status.

Ryszard Zajączkowski writes about the significance of the town of Assissi in the literary 
output of one of the most eminent Polish Christian novelists and poets Roman Brandstaetter. 
Assissi, a place demonstrating a genuine Christian reference and open to transcendence, has 
always attracted writers and men of culture. To Brandstaetter, the naturę and architecture of 
Assissi became an object of contemplation and spiritual admiration, which he expressed during 
his successive «pilgrimages» to that town in works known as: Dziennik podróży. Notatki z dwóch 
naszych pobytów w Assyżu 1946 i 1947 [Diary of the Journey. Notes on Our Two Stays in Assisi 
1946 and 1947], Kroniki Assyżu [Chronicles of Assissi], and Inne kwiatki świętego Franciszka 
z Assyżu [Other Flowers of St. Francis of Assissi]. All these works can be described as peregrina- 
tion, as the script of a spiritual journey of the author, of his personal experience of God, conveyed 
by means of a literary language, expressing inner beauty and metaphor.

The authors of the articles included in the next section, entitled M e e t i n g s  on  t h e  Way - 
W i t n e s s  B e a r i n g ,  recall their personal meetings with Karol Wojtyła.

Maria Braun-Gałkowska was one of the students to whom Card. Karol Wojtyła was a tutor 
and a professor. In her article, she reflects on the way in which Card. Wojtyła approached his 
students. He followed the pattem of a good master: while pursuing the highest values, he simply 
encouraged the students to follow him; by doing what he considered good and beautiful, he invited 
them to participate in good and in beauty. The author recalls a particular experience from her life, 
when together with a group of friends called «Święta Lipka* she went up mount Turbacz in the 
company of Card. Wojtyła. The experience, although apparently a casual trip of a group of 
students, was of a truły spiritual naturę and remained forever in the memory of those who shared 
in it.

Andrzej Derdziuk, OFMCap, says that John Paul II has had a particular bearing on his life 
sińce his teenage years. The election of Karol Wojtyła to Peter’s See was perceived by him as 
a great gift of hope and a source of enthusiasm for Polish people ruled by the communist regime. 
The day of the attempted assassination of the Holy Father was in tum the day in which 
Fr. Derdziuk offered his life to God in order to beg Him to save the Pope*s life. Then, he had 
a privilege to be ordained to the priesthood by the Holy Father during his third apostolic visit to 
Poland in 1987. The gift of the priesthood, which he accepted from the hands of John Paul II, has 
been simultaneously a cali for him to assume the great responsibility that follows firom this gift, as 
well as to show gratitude for God’s Divine Mercy and to participate in the charism of John Paul II

Vittorio Possenti in turn tells the story of his efforts to make an interview with Card. Karol 
Wojtyła on the social doctrine of the Church. The project started in 1977, and initially the author 
meant to interview a Cardinal from Latin America, which he considered a particularly vital place 
for the Catholic social teaching. Yet an address delivered by Card. Karol Wojtyła to students of the 
Catholic University in Milan made him pay a closer attention to Eastem Europę. The interview 
had been started, but it remained unfinished: Card. Wojtyła had received a list of questions which 
he promised to address in the written form, yet in the meantime he was elected the Supreme
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Pontiff. The interview was finally published only in 1991, and fully confirmed the teaching included 
in the Encyclical Letters: Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis, and Centesimus annus.

In his Laudation on the occasion of the conferment upon Card. Karol Wojtyła of an honorary 
doctorate by the Faculty of Catholic Theology at the Johannes Gutenberg University in Mainz, 
Fr. Josef Ziegler points to the academic achievements of Cardinal Wojtyła, in particular to his 
contribution to the development of theology.

The section concludes with an interview that Radio Vaticana made with Fr. Prof. Tadeusz 
Styczeń on the occasion of the 25th anniversary of the announcement of the Encyclical Letter 
Humnae vitae.

The section T h i n k i n g  a b o u t  t h e  F a t h e r l a n d . . .  includes an essay by David Sullivan, 
MAfr, presenting his personal experiences of an itinerant missionary and a pilgrim of faith. The 
essence of the life of a pilgrim consists in following the pattern: love-leave-Iove again. A pilgrim’s 
life involves a special kind of spirituality grounded in the love for God and in trust in Him. A pilgrim 
meets Jesus in the strangers to whom he goes and whose culture and traditions he leams. A pilgrim 
must be able not only to preach the Gospel, but also to listen to those to whom he brings Jesus 
Christ.

In the section N o t e s  a n d  R e v i e w s  Tadeusz Polanowski reviews Card. Paul Paupard’s 
Ten papież jest darem od Boga. Rozmowa z Marie-Joelle Guillaume [This Pope is a Gift from God. 
Interview with Marie-Joelle Guillaume]; Fr. Alfred Wierzbicki reflects on Grzegorz Przebindałs 
Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji X IX  i X X  wieku [Between Moscow and Rome. 
Religious Thought in Russia in the 19th and 20th Centuries), while Waldemar Zaręba presents 
Richard Swinburne’s Czy istnieje Bóg? [Is There a God?]. The section concludes with the P r o - 
p o s a l s  o f  t h e  Ethos .

The section devoted t o R e p o r t s  includes a report by Piotr Ślęczka, SDS, on an international 
symposium held at the Lateran University on the tenth anniversary of the Encyclical Letter 
Veritatis splendor; a report by Agnieszka Lekka-Kowalik on the panorama of world philosophy 
as seen during the 21st World Congress of Philosophy held in Istanbul; Colin Hartę’s report on 
a conference held by the Linacre Centre for Healthcare Ethics in Cambridge (England), as well as 
Jerzy UmiastowaskFs account on the work of the Committee for Medical Ethics on amending the 
Code o f Medical Ethics.

In the section T h r o u g h  t h e  P r i s m  o f  t h e  E t h o s  Wojciech Chudy writes about the 
words reported to be most freąuently used in modern Polish.

The section devoted t o B i b l i o g r a p h y  includes a bibliography of Card. Karol Wojtyła’s 
research publications (by Maria Filipiak and Cezary Ritter).

The volume concludes with N o t e s  a b o u t  t h e  A u t h o r s .

Summarized by Dorota Chabrajska
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John Paul §'s Vision of Europę (Special Edition 2) 
Wobec postmodernizmu (33/34)
Klasyczne korzenie kultury współczesnej (35/36) 
Autorytet -  akceptacja i kontestacja (37)
Kapłan w końcu wieku (38/39)
Sztuka na rozdrożu (40)
Po pielgrzymce 1997 (41 /42)
Ethos miłości: eros i agape (43)
Etyka badań naukowych (44)
Prawo naturalne a prawo stanowione (45/46)
Jesień i zima życia (47)
Stanisław Wyspiański: dramat i ethos (48) 
Chrześcijaństwo na progu trzeciego tysiąclecia (49/50) 
Polskie przełomy (51)
Przesłanie Zbigniewa Herberta (52)
Chrześcijańscy męczennicy XX wieku (53/54)
Etyka a demografia (55)
Dzieje: nie-Boska komedia? (56)
O solidarność rodziny narodów Europy (57-58)
O solidarność rodziny narodów świata (59-60)
Prawo niedoskonałe czy niesprawiedliwe? (61 -62)

W najbliższych numerach:
*  Dramat Judasza
*  Polska Jana Pawta II
*  Osoba w społeczeństwie informatycznym




