
JAN PAWilt II

AKTUALNOSC N O R §aD O W SK IEJ TRIADY 
Fragment*

Wypada jeszcze w tym miejscu odwolac si§ do ewangelicznej przypowie- 
sci o talentach. Pami^tamy, ze aprobatQ w tej przypowiesci znajduj^ ci slu
dzy, ktorzy pracuj^c pomnozyli otrzymane talenty; z dezaprobat^ natomiast 
spotyka sis ten, ktory „zakopal talent" (por. Mt 25, 20-29).

Wsrod mojego dzisiejszego audytorium wyraz „talent” natrafia zapewne 
na zywy oddzwi^k. Chodzi wszakze o tworc6w kultury, nauki, o artyst6w, 
wiadomo zas, ze twdrczosc naukowa i artystyczna zawsze zaczyna si$ od 
tego, co nazywamy talentem w jego wielorakiej postaci.

Otoz pragnQ podkreSlic, ze u podstaw kazdego z tych wielu zroznicowa- 
nych talentow kazdy z nas, kazdy bez wyj^tku, r6wniez nie nalez^cy do 
swiata kultury i nauki, dysponuje nade wszystko jednym: uniwersalnym ta
lentem, ktorym jest nasze czlowieczeristwo, nasze ludzkie „byc” (esse). 
Ewangelia ze swym przykazaniem milosci uczy nas pomnazania tego przede 
wszystkim talentu: talentu naszego czlowieczeristwa. Ostateczny os$d nasze- 
go zycia b^dzie tez tego talentu dotyczyl nade wszystko. Ten zas talent po- 
mnaza si$ „przez bezinteresowny dar z siebie samego", czyli przez milosc 
Boga i bliznich. Znaczy to r6wnoczesnie: milosc Boga poprzez milosc bliz- 
nich-ludzi: „kto nie miluje brata swego, ktorego widzi, nie moze milowac 
Boga, kt6rego nie widzi” (1 J 4, 20).

I f l  Przypomnienie prymatu tego talentu posiada znaczenie zasadnicze 
w dzisiejszym momencie historycznym. System ideologiczny, kt6ry nadawal 
ton naszemu zyciu przez okres ostatnich dziesiQcioleci, zgodnie ze swymi 
zalozeniami materialistycznymi przesuwal ten prymat w kierunku „miec”. 
Nawet kultury probowano widziec w kategoriach produkcyjno-konsumpcyj- 
nych. Inna rzecz, czy to przesuni^cie bylo skuteczne. MyslQ, ze raczej oka- 
zalo si^ malo skuteczne. Jednostki przywykle do widzenia swej egzystencji
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20 JA N  PA WEL II

wedie prymatu „miec” -  a wi$c prymatu wartosci matenalnych -  cz^sto po- 
szukiwaly miejsca na Zachodzie, gdzie ow prymat ludzkiego „miecM jest 
lepiej ugruntowany. Nie chc$ przez to bynajmniej powiedziec, ze to byl 
jedyny czy decydujjjcy motyw takiej decyzji. W kazdym razie materializm 
systematyczny, w swej formie dialektycznej, bardziej jeszcze moze praktycz- 
nej, poswi^ca ludzkie „byc11 dla „miec” . Nasza mloda III Rzeczpospolita 
stoi na pewno wobec zadania odbudowy ekonomii, podniesienia stanu pol- 
skiego ^miec” wedle slusznych potrzeb, wedle wymagan wszystkich obywa- 
teli. Niech mi jednak wolno b^dzie z cal$ stanowczosci^ stwierdzic, ze row- 
niez i to zadanie realizuje siQ prawidtowo i skutecznie tylko na zasadzie 
prymatu ludzkiego „byc". Ekonomia jest ostatecznie dla kultury. Realizuje 
siQ rowniez przez kultury. Realizuje si$ prawidtowo przez ten podstawowy 
wymiar kultury, ktorym jest moralnoSc -  wymiar etyczny. Zabezpieczaj^c 
pierwszeristwo tego wymiaru, zabezpieczamy pierwszenstwo czlowieka. 
Czlowiek bowiem realizuje siQ jako czlowiek zasadniczo przez sw$ wartosc 
moraln^.

Mysl$, ze w tej wlasnie perspektywie -  w perspektywie szukania ostate- 
cznej prawdy o czlowieku, w perspektywie pierwszenstwa ludzkiego „byc” 
przed „miec” -  trzeba patrzec na wzajemne relacje mi^dzy Kosciolem i 
swiatem kultury. Powiem szczerze, ze bylem bardzo dumny z polskiego Ko- 
sciola, kiedy w czasach dla kultury trudnych staral si$ ulatwic tworcom wy- 
pelnianie ich obowi^zkbw wobec spoleczenstwa. Korzysc z udzielania przez 
Kosci6l jakiegos azylu kulturze narodowej byl a zapewne obustronna. Tw6r- 
cy kultury -  oprocz tak cennych wowczas mozliwosci kontaktu ze spoleczeri- 
stwem -  mieli okazjQ poznac gl^biej korzenie, z ktorych wyrasta Europa, 
niektorzy z nich wr^cz odnalezli wiar^ lub si$ w niej pogl^bili. Z kolei Kos- 
ciolowi dalo to szans$ gl^bszej obecnosci w zyciu spolecznym. Ale byly to 
czasy nadzwyczajne, niezupelnie normalne.

Dzis swiat kultury dokonuje odbudowy naleznej sobie autonomii. Jest 
to proces naturalny i sluszny.

Ufam jednak, ze okres, w ktorym kultura narodowa korzystala poniek^d 
z koscielnego azylu, pozostawil trwaly glad w waszych, drodzy Panstwo, 
srodowiskach. Ufam, ze jako tworcy kultury, wyrazniej teraz rozpoznajecie 
podstawowe znaki orientacyjne, umozliwiaj^ce autentyczne poruszanie siQ 
w dziedzinie ducha. Mam na mysli zwlaszcza gloszon^ przez chrzescijanstwo 
prawdy o osobie ludzkie j oraz chrzescijansk^ hierarchic wartosci.

[...] W ten sposob na spotkaniu ze swiatem kultury wracamy do przypo- 
wiesci o talentach. Wraz z wami wszystkimi drodzy Panstwo, wraz z Koscio
lem i spoleczenstwem w Polsce, jestem gl^boko zatroskany o czlowieka, o 
spelnianie sie czlowieka. A drog$ do tego spotkania -  jak przypomina So- 
bor, a takze doswiadczenie ogolnoludzkie -  jest dar, bezinteresowny dar z 
siebie.
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Ten dar znajduje swoj dalszy wyraz w wielu roznych talentach. Na nich 
opiera si$ ogolnoludzka i narodowa kultura. PragnQ wszystkim tym talen- 
tom, ktore rozwijaj<j si$ i o s ljg fji gpp  postac pi<?kna, ktore jest „ksztaltem 
milosci” (C. K. Norwid, Promethidion, Bogumil, w. 109), zyczyc, aby sis 
pomnazaly w kazdej dziedzinie zycia polskiego.

M ocfj si$ o to do Boga, ktory jest Dawc$ talentow. Modl$ si$, aby 
wszyscy ludzie wielorakich talentow na ziemi polskiej znajdowali warunki 
do tworczej pracy. Aby mogli nas obdarzac prawdziwym pi^knem. Pi^kno -  
praca -  zmartwychwstanie: ta Norwidowska triada pozostaje zawsze w 
mocy. Mowilismy o tym przed czterema laty w kosciele sw. Krzyza. Dzis 
do tego powracam. Dzis bowiem -  moze inaczej niz wowczas, ale bardziej 
jeszcze -  czujemy potrzeb^ zmartwychwstania, czujemy imperatyw zmar- 
tw'vchwstania.

Tutaj zrobiQ wtrggj do tekstu, ktory juz si$ koriczy. Mialem to powiedziec 
na samym pocz^tku pielgrzymki, na poligonie pod Koszalinem. Kiedy znala- 
zlem si$ tam wsrod Wojska Polskiego spiewajgcego Bogurodzic%, nie tylko 
Bl^kitne rozwirimy sztandar\\ modl^cego si$, zanim przyjechal papiez, na 
calonocnym czuwaniu, przecieralem oczy. Nie w znaczeniu doslownym, w 
doslownym znaczeniu zachowywalem si$ normalnie, ale wtedy zrozumialem 
zapis zmartwychwstania w Ewangeliach. Mianowicie ten zapis, jak Paristwo 
pami^tacie, zawiera naprzod stwierdzenie, ze niewiasty, dokladnie niewia
sty, poszly rano do grobu, zeby namascic Chrystusa, ktorego spodziewaly 
si<? znalezc martwym. Baly si$ tylko jednej rzeczy: kto im odwali kamieri 
grobowy. Pierwsze zdziwienie: kamieri grobowy odwalony. Drugie zdziwie- 
nie jeszcze wi^ksze: grob pusty. A dopowiedzenie juz nie slowem ludzkim, 
bo slowo ludzkie by tego nie potrafilo wypowiedziec. Mowi istota nadludz- 
ka: nie ma Go tu, zmartwychwstal. Te niewiasty biegn^ do apostolow i 
apostolowie nie IJIllSf Nie wierz^. I wtedy ja, nalez^cy do nast^pcow apo
stolow, zrozumialem moich wielkich poprzednikow.

Mialem to zamiar zaraz im powiedziec, ale nie bylo czasu, nie bylo na- 
wet kontekstu. Niemniej chodzilo to za mn^ i wreszcie znalazlem miejsce. 
W o Iq z  tym z Polski nie odjezdzac, tylko zostawic to tutaj, jak nie gdzie 
indziej, to przynajmniej wr Teatrze Narodowym.

No wi^c, to jest takie wielkie zdumienie. Zmartwychwstanie i zdumie
nie. Trudno siQ tu nie dziwic. Ja wlasciwie przez caly ten tydzieri, przeno- 
sz^c siQ z miejsca na miejsce, i to w tempie dose szybkim, wcigz robiQ tego 
rodzaju odkrycia, ale najwi^ksze, najbardziej rezurekcyjne bylo to odkrycie 
w Koszalinie. Jest tu zreszt$ na sali biskup polowy Wojska Polskiego i moze 
to przekazac swoim diecezjanom, moze im to przekazac w j^zyku bardziej 
wojskowym, bo ma w tej dziedzinie przygotowanie.

A jednak nie wycofujQ si^ z tego, co powiedzialem, zwlaszcza po usly- 
szeniu tego, co uslyszalem, i po przeczytaniu wielu innych rzeczy, ktore
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przeczytalem: dzis, moze inaczej niz wowczas u SwiQtego Krzyza przed czte- 
rema laty, ale moze i bardziej jeszcze, czujemy potrzebQ zmartwychwstania, 
czujemy imperatyw zmartwychwstania, tego zmartwychwstania Chrystuso- 
wego, kt6re sw. Pawel przetlumaczyl na zasad^ zycia chrzescijanskiego, na 
zasadQ zycia sakramentalnego. Wystarczy zajrzec do Listu ad Romanos, 
gdzie Pawel pisze o chrzcie, nie tylko zreszt$, ale zwlaszcza o chrzcie. Zmar- 
twychwstanie jest zasad$ zycia chrzescijanskiego, zycia sakramentalnego: 
Chrystusowe zmartwychwstanie zaszczepione w nas. Natomiast to samo 
zmartwychwstanie przez Norwida zostalo przetlumaczone na wymog zycia 
narodowego, powiedzialbym nawet spoleczno-ekonomicznego: jak bye na- 
rodem zmartwychwstalym, to znaczy narodem, ktory zyje pelni^ zycia. Ja 
tak kluczQ, a juz chcQ powiedziec wlasciwie ostatnie slowo, powiedzied mia- 
nowicie, ze tego, wlasnie tego zmartwychwstania, przetlumaczonego przez 
Norwida na wym6g zycia narodowego, zyczQ tobie, Polsko, Ojczyzno moja!


