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PAPIEŻ NADZIEI

Stamtąd, znad Amazonki, Kanału
Panamskiego czy meksykańskiej aglo
meracji jest daleko do Rzymu, do Zie
mi Świętej i do Boga. Blisko są jedy
nie ubodzy i „wielki brat” -  Stany Zje
dnoczone. Kiedy więc dotarły tu infor
macje o wyniku drugiego konklawe 
1978 r.* katolicy latynoamerykańscy, 
zatroskani o swą eklezjalną tożsamość, 
potrzebowali przede wszystkim biogra
fii Papieża z „dalekiego kraju”.

Było to tym bardziej aktualne, że 
Kościół latynoski w 1978 r. szykował 
się do odbycia III Konferencji Episko
patu (CELAM), postępując w ścisłej 
zależności od wskazań doktrynalnych i 
organizacyjnych Stolicy Apostolskiej. 
Po prawdziwych , „Zielonych Świąt
kach”, jakimi na tym kontynencie była 
poprzednia -  II Konferencja CELAM,

*

zakończona w 1968 n  w Medellin, obe
cnie spodziewano się jakościowego
zwrotu w pastoralnej aktywności Koś
cioła, którego przewodnikiem został 
biskup z kraju bogatego doświadcze
niami dialogu z ideologią i praktyką 
marksistowską.. Nowych rozwiązań 
oczekiwał zwłaszcza casus teologii wy
zwolenia, dynamizującej postawę teo
logów, wspólnot podstawowych oraz 
różnych ugrupowań duchowieństwa.

Przed mającą się odbyć III Konfe
rencją CELAM w Puebli wyczuwało 
się ograniczanie swobody tendencji ra- 
dykalizujących w nurtach teologii laty
noamerykańskiej, w czym doszukiwa
no się działania Papieskiej Komisji do 
Spraw Ameryki Łacińskiej (COGE- 
CAL).

Powołanie na Stolicę Piotrową ko
goś spoza Kurii Rzymskiej, duszpaste
rza, a zarazem praktyka wypróbowa
nego w wielopłaszczyznowych kontak
tach z państwem zdążaj ącym do komu
nizmu, wywołało zrozumiałą falę na
dziei na zmianę stanowiska Watykanu 
odnośnie do społecznego zaangażowa
nia Kościoła w przemiany polityczne i 
społeczne w Ameryce Łacińskiej. Wy+ 
razicielami takich poglądów byli m.in. 
przedstawiciele ruchów w rodzaju. 
„Cristianos para el socialismo”. Z ko
lei miejscowa hierarchia liczyła na wy
korzystanie doświadczeń pastoralnych 
Papieża, powołanego z bloku państw 

. socjalistycznych, w posłudze ewangeli
zacyjnej Kościołów lokalnych, zwłasz
cza tych, które wizję alternatywy dla 
kapitalizmu mają jeszcze przed sobą. 
Próbę określenia nowej obecności Ko
ścioła starano się wyrazić w Dokumen
cie roboczym, przygotowywanym na 
Konferencję w Puebli.

Zgodnie z wcześniejszymi ustale
niami, Ojciec Święty miał otworzyć 
obrady tej Konferencji podczas swojej 
pierwszej pielgrzymki apostolskiej. 
Zasadniczy ton przygotowań na jego 
przyjęcie określały wydawane z tej 
okazji publikacje książkowe i artykuły, 
utrzymane zasadniczo w formie biogra
fii. Z tego najwcześniejszego okresu 
wyróżnia się zwłaszcza pozycja wydana 
staraniem Misiones Culturales de Baja 
California AC i Misioneros Combonia- 
nos (Kombonianie) w styczniu 1979 r., 
napisana przez o. Enzo Canonici Ca- 
nepone: Papież nadziei. Jan Paweł II
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-  jego obraz dla ludu meksykańskie
gol.

We wstępie do tej książki bp Jorge 
Mejia -  jeden z czołowych przedstawi
cieli myśli teologicznej Ameryki Łaciń
skiej, stawiał przed czytelnikami trzy 
istotne cele programowe, ważne w 
kontekście pierwszego, bezpośrednie
go spotkania z Janem Pawłem II w 
Meksyku. Pisał mianowicie o potrze
bie poznania go („conocer al papa”), 
ukochania („amar al papa”) i okazania 
mu posłuszeństwa („obedecer al 
papa”). Treść książki ułatwiała pozna
nie, wskazywała na przesłanki zaufa
nia Janowi Pawłowi II w uwarunkowa
niach Ameryki Łacińskiej.

Główne racje uzasadniające laty
noamerykańskie nadzieje przed wizytą 
w 1979 r. oparte były na głoszonej i re
alizowanej przez kardynała Wojtyłę, 
a później nowego Papieża, ewangeliza
cyjnej posłudze człowiekowi i światu. 
Poza cytowanym wystąpieniem wygło
szonym podczas Synodu 1974 r., w 
książce znalazły się wyjątki katechez i 
przemówień z pierwszych tygodni pon
tyfikatu. Znamienne jest, że uwagę la
tynoamerykańskiego teologa przykuł 
tekst wystąpienia na auli synodalnej, 
podkreślający, że „celem ewangelizacji 
jest w i a r a  (podk. -  K.K.), konieczna 
do zbawienia. Kościół wypełniając w 
świecie dzieło głoszenia Dobrej Nowi
ny ujawnia tym samym swą wielką mi
łość do świata i człowieka, ujmowaną 
w świetle Bożej prawdy”.

Odkrywanie w poglądach kardyna
ła Karola Wojtyły elementów inkarna- 
cyjnego ujęcia misji Kościoła, w czym 
kontynuuje on poglądy Pawła VI, było

1 El Papa de la speranza. Juan Pablo II 
presentado al pueblo mexicano, Baja Califor- 
nia 1979.

szczególnie ważne dla środowiska laty
noamerykańskiego, gdyż rodziło na
dzieję na zachowanie horyzontalnego 
wymiaru teologicznej tożsamości Koś
cioła w Ameryce Łacińskiej. Konkre
tyzując te oczekiwania, autor książki 
przypisywał Janowi Pawłowi II charak
teryzujące go tytuły, odzwierciedlające 
zarazem główne troski Papieża: „wier
ny Soborowi”, „budujący lepszy 
świat”, „orędownik pokoju”, „zatros
kany o godność człowieka, o promocję 
świeckich -  zwłaszcza kobiet”.

Wykaz tych tytułów-zagadnień ko
jarzy się samorzutnie ze znanym, in
nym katalogiem „braterskich pou
czeń”, jakich w 1979 r. udzielił Janowi 
Pawłowi II ks. Hans Kiing. Byłaby to 
pozornie dygresja nie związana ze śro
dowiskiem latynoamerykańskim, o 
którym traktuje niniejszy tekst, gdyby 
nie iberoamerykańskie implikacje tros
ki europejskiego teologa. Publikacja 
Kunga ogłoszona na łamach „Fran
kfurter Allgemeine Zeitung” (13 X
1979) oraz w „Le Monde” (17 X 1979)
pozostaje w ścisłym związku z wcześ
niejszym oświadczeniem pt. Papież ja
kiego sobie życzymy („Le Monde” 15 
VIII 1978), wydanym przed konklawe 
po śmierci Pawła VI, a podpisanym 
przez międzynarodową grupę teologów 
i ludzi świeckich, w której nie zabrakło 
przedstawicieli środowiska latynoame
rykańskiego, Sygnatariuszem oświad
czenia był ro.in. koryfeusz „czerwo
nej”2 teologii wyzwolenia -  Gustavo 
Merino Gutierrez z Limy.

W niespełna rok po wyborze Jana 
Pawła II, już po doświadczeniu Puebli, 
głos Kunga, który cieszył się wielką

2 Czyli latynoamerykańskiej, w odróż
nieniu od „czarnej” (afrykańskiej i amery
kańskiej) oraz „żółtej” (azjatyckiej) teologii 
wyzwolenia.
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popularnością w Ameryce Łacińskiej, 
poddawał rewizji tytuły przypisywane 
przez o. Enzo Canoniciego Papieżowi: 
„Czy jest on otwarty na świat?”, „Czy 
jest duchowym przywódcą?, Pośredni
kiem ekumenicznym? Autentycznym 
chrześcijaninem?” Kung, zatroskany o 
sytuację swych latynoamerykańskich 
kolegów, pyta opinię publiczną: „Czy 
nie jest sprawą oczywistą, że Papież z 
Polski [...] nie jest wystarczająco obez
nany w nowych kierunkach teologii 
[...] teologii wyzwolenia na terenie 
Ameryki Łacińskiej [...] dopuszcza je
dynie tradycyjną rzymską teologię, a 
inne kierunki katolickie, za jego przyz
woleniem, potępia się z użyciem me
tod inkwizycyjnych”. Gdy niebawem 
doszło rzeczywiście do weryfikacji po
glądów latynoamerykańskiego teologa, 
Leonardo Boffa, okazało się, że meto
dy pracy Kongregacji Nauki Wiary da
lekie są od inkwizycyjnych, a postawa 
samego zainteresowanego jest o wiele 
bardziej kościelna, niż tego mógł ocze
kiwać Kung. Zresztą sam, postawiony 
w podobnej sytuacji, nie zdał swego 
życiowego egzaminu.

Lata 1979-1984 można z powodze
niem nazwać latami Papieskiego dialo
gu z Ameryką Łacińską -  dialogu wie
lopłaszczyznowego i kształcącego dla 
obu stron. Swoiste zwieńczenie uzys
kał on w dwóch oficjalnych dokumen
tach Stolicy Apostolskiej: Instrukcji o 
niektórych aspektach „teologii wyzwo
lenia” (6 VIII 1984) oraz Instrukcji o
chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu 
(22 III 1986). W polemikach ze stwier
dzeniami tych dokumentów bezpośred
nim przedmiotem krytyki było stano
wisko Kongregacji Nauki Wiary i jej 
prefekta kardynała Josepha Ratzinge- 
ra. Do stanowiska Papieża odwoływa
no się raczej pośrednio, pomimo że nie

■

sposób w sformułowaniach Instrukcji 
oddzielić inspiracji płynącej z Papies
kich katechez latynoamerykańskich od 
wkładu samej Kongregacji i jej kon- 
sultorów.

Tak m.in. ujmuje tę sprawę jezuita
o. Juan Luis Segundo w swej książce 
Teologia i Kościół. Odpowiedź kardy- 
nalowi Ratzingerowi i przestroga dla 
całego Kościoła3. Wypowiadając się 
m.in. na temat możliwości manipulacji 
tzw. Kościołem ludowym, o. Segundo 
widzi wpływ, jaki wywarły na zahamo
wanie tego procesu „podróże Jego 
Świątobliwości do Nikaragui i Brazylii 
oraz niektóre fakty, jakie zaszły pod
czas nich, uzupełnione dodatkowo tru
dnościami niektórych teologów Kon
gregacji Nauki Wiary i postawami poli
tycznymi niektórych duchownych -  ka
płanów i biskupów”. Wniosły one 
rzymski punkt widzenia w splot wzaje
mnie warunkujących się na tym konty
nencie • płaszczyzn -  ekonomicznej, 
ideologicznej, kulturowej, politycznej i 
religijnej. Wyraźniej spolaryzowały 
praktykę i określające ją poglądy teo
logiczne. Dla o. Segundo pewną nie
konsekwencją w postępowaniu Jana 
Pawła II było zwracanie się np. do bo
jowników Sendero Luminoso w Peru, 
a pominięcie nikaraguańskich eon tras. 
Autor umiejscawia nawet to stwierdze
nie w kontekście rozumowania, mają
cego wykazać brak dojrzałej recepcji 
Soboru i posoborowej nauki społecz
nej Kościoła.

Przeciwwagą dla krytycznych ocen 
nauczania Papieża są opinie na temat 
jego osiągnięć na polu duszpasterskim, 
uzyskanych podczas kolejnych podróży

3 Theology and the Church. A  Response 
to Cardinal Ratzinger and a Waming to the 
Whole Church, Minneapolis, London 1985.
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apostolskich4. Pozytywnie ocenia się 
programy wizyt, uwzględniające spot
kania z ubogimi i wyrzuconymi na 
margines życia społecznego5. Ich licz
ba wskazuje na Papieskie zrozumienie 
istotnej osi rozwoju samego Kościoła 
latynoamerykańskiego oraz jego roli w 
strukturze całego Kościoła powszech
nego.

Pozytywny dialog Papieża nadziei 
z Ameryką Łacińską czeka na swój 
ciąg dalszy. Na rok 1988 zapowiedzia
na jest jego kolejna wizyta na konty
nencie przygotowującym się do 500-le- 
cia swego dramatycznego wejścia w or
bitę wpływów dalekiej Europy6.

4 25-31 I 1979 -  Dominikana, Meksyk; 
30 VI -  U  VII 1980 -  Brazylia, 11 VI 1982 -  
Argentyna; 2-10 III 1983 -  Kostaryka, Nika
ragua, Salwador, Gwatemala, Honduras, Be
lize, Haiti; 10-13 X 1984 -  Dominikana, Pu
erto Rico; 26 I -  6 II 1985 -  Wenezuela, Ek
wador, Peru, Trynidad-Tobago; 1-8 VII 1986 
-  Kolumbia; 31 III -  13 IV 1987 -  Urugwaj, 
Chile, Argentyna.

5 M.in. A. B. B e n t u ć ,  De Medellin a
Puebla, „Teologia y Vida” 19 (1978) nr 3, s.

221-242; P. A n d r £ - V i n c e n t ,  Puebla d 
rheure de Jean Paul II, Paris 1980; L. Boff ,  
Puebla -  ganhos, avanęos, ąuestiones emer- 
gentes, „Rivista Ecclesiastica Brasileira”, 39 
(1979) fasc. 153, s. 43-63; C. A. Li ba n i o ,  
Tendencias politicas subyacentes en Puebla, 
„Rivista Ecclesiastica Brasileira” , 39 (1979) 
fasc. 153, s. 88-100.

6 Tekst przygotowano do druku przed 
pielgrzymką do Ameryki Łacińskiej (2-18 V
1988 r.).


