
Omówienia i recenzje 295

Dorota CHABRAJSKA

PAPIEŻ KOŃCA WIEKU

W 1992 roku amerykański tygodnik 
„Time” opublikował artykuł Carla 
Bernsteina, uznany wkrótce przez świa
towe media za rewelację dziennikar
ską1. Autor dowodził w nim, że upadek 
komunizmu w Europie Wschodniej był 
bezpośrednio związany z „tajnym przy
mierzem”, które w latach osiemdziesią
tych połączyło Watykan -  w osobie pa
pieża Jana Pawła II, i administrację 
amerykańską, reprezentowaną przez 
prezydenta Ronalda Reagana i ówczes
nego szefa CIA -  Williama Caseya. Ce
lem tej tajnej współpracy miało być sy
stematyczne wspomaganie opozycji de
mokratycznej w Polsce, dzięki któremu 
była ona w stanie wykorzystać słabość 
imperium sowieckiego i doprowadzić 
do pokojowego przejęcia władzy od ko
munistów w 1989 roku. Swoistej „pi
kanterii” artykułowi dodawała sama 
osoba autora, który znany był jako tro
piciel skandali politycznych i zakuliso
wych działań popularnych polityków2, 
toteż światowe media przyrównywały 
odkrycie Bernsteina do wykrytej przez 
niego afery „Watergate”. W tej sytuacji 
jedynie nieliczni dziennikarze prawico
wi przypominali, że nawet jeśli owo po
rozumienie faktycznie zostało zawarte, 
to przecież skierowane było przeciwko

reżimowi, który po bezprawnym dojściu 
do władzy pozbawił życia dziesiątki mi
lionów niewinnych ludzi i deptał wszys
tkie podstawowe prawa człowieka3.

Kiedy więc w 19% roku C. Bern
stein, we współpracy z ze znanym włos
kim dziennikarzem Marco Politim, opu
blikował książkę His Holiness. John 
Paul II and the Hidden History of Our 
Time4, można było spodziewać się 
przede wszystkim kontynuacji wątków 
obecnych we wspomnianym artykule. 
Książka tymczasem okazała się monu
mentalną -  niemal sześćsetstronicową
-  biografią obecnego Papieża. Autorzy 
starają się w niej opowiedzieć o człowie
ku, który -  ich zdaniem -  zmienił bieg 
historii, przyczyniając się do porażki

1 Por. C. B e r n s t e i n ,  The Holy Alliance 
„Time” 24.02.1996.

2 Carl Bernstein we współpracy z Bobem 
Woodwardem napisał słynną książkę A li the 
President’s Men (New York: Warner Books, 
1976), demaskującą kulisy afery „Watergate“.

3 Zob. T. M o raw sk i ,  Wstydźcie się spis
kowcy „Opcja" 1992, nr 2/4 (24/26).

4 C. B e r n s t e i n ,  M. Po l i t i ,  His Holi
ness. John Paul II and the Hidden History o f 
Our Time, New York 1996, ss. 582, Wydawnic
two Doubleday.
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światowego komunizmu; którego cha
ryzma pozwoliła mu stać się przewodni
kiem duchowym i przyjacielem milio
nów ludzi na całym świecie i który po
rywa za sobą tłumy na wszystkich kon
tynentach. Lektura książki jest doświad
czeniem ciekawym, gdyż pozwala uzmy
słowić sobie, jak osoba i pontyfikat Jana 
Pawła II są odbierane w kręgach nieka
tolickich, przez środowiska o tradycyjnie 
lewicowej proweniencji.

Pod tym względem już sam prolog 
książki okazuje się zaskoczeniem dla 
polskiego czytelnika -  tradycyjnie nie
ufnego wobec obcojęzycznych publika
cji o Polsce i Polakach. Na pierwszych 
stronach książki znajdujemy bowiem 
wspaniale oddaną atmosferę pierwszej 
pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny 
w czerwcu 1979 roku: atmosferę wzru
szenia i radości z powodu tego, że nie
możliwe stało się nagle możliwym, z po
wodu nagłego odkrycia siły narodu zjed
noczonego wokół wartości wzgardzo
nych przez arogancką i nazbyt pewną 
siebie władzę komunistyczną. Bern
stein twierdzi, że dni te były dla Pola
ków faktycznym „przebudzeniem naro
du”, i przypisuje szczególne znaczenie 
modlitwie Papieża przed grobem Nie
znanego Żołnierza, która nabrała sym
bolicznej wymowy odzyskania przez na
ród własnej historii, do tej pory bez
prawnie zawłaszczonej przez rządzący 
reżim. Równie ważnym wydarzeniem 
tamtych dni była podniosła Msza świę
ta na placu Zwycięstwa w Warszawie, 
kiedy to padły pamiętne słowa o nie
możliwości wykluczenia Chrystusa z hi
storii, gdyż tylko On naprawdę rozumie 
człowieka, i wezwanie: „Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej 
ziemi!” Bernstein i Politi uważają, iż 
właśnie ta Msza stała się pierwszą jaw

ną, ogólnonarodową demonstracją an
tykomunistyczną w Polsce -  tym bar
dziej gorzko przyjętą przez panującą 
władzę, że nie padło ani jedno słowo 
bezpośredniej krytyki pod jej adresem. 
Protest narodu polegał natomiast na en
tuzjastycznym i masowym opowiedze
niu się za wartościami, którymi władza 
ta gardziła i do których konsekwentnie 
usiłowała zniechęcić Polaków przez po
nad czterdzieści lat5.

Prolog książki -  tak doskonale od
dający to, co Polacy wtedy czuli i prze
żywali -  jest wstępem do kolejnych oś
miu rozdziałów, w których autorzy 
szczegółowo przedstawiają biografię 
Karola Wojtyły, uwypuklając te jej ele
menty, których wpływ widoczny jest 
w pontyfikacie Jana Pawła II. Biografię 
tę zrekonstruowali przeprowadzając po
nad trzysta wywiadów z osobami, które 
były lub są obecne w życiu Karola Woj
tyły, oraz docierając do licznych źródeł 
pisanych, w tym do protokołów z tajnych 
posiedzeń Biura Politycznego KC 
PZPR i KC KPZR. Nie można w tym 
miejscu nie dostrzec niezwykłej rzetel
ności w zbieraniu materiału do książki 
i w posługiwaniu się nim -  wszystkie 
wypowiedzi i informacje są udokumen
towane, a ich źródła odnaleźć można 
w specjalnym indeksie odwołującym 
się do kolejnych stron książki.

Najważniejsze wydarzenia z biogra
fii Karola Wojtyły, które niewątpliwie 
wywarły wpływ na przebieg obecnego 
pontyfikatu, dotyczą -  zdaniem auto
rów -  okresu jego młodości oraz do
świadczenia życia w państwie totalitar
nym. Młodość Papieża to czas niezmier
nie bogaty w głębokie i ciężkie przeży
cia: śmierć matki, ukochanego starszego

5 Zob. tamże, s. 1-13.
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brata i ojca; utrata przyjaciół zmuszo
nych do emigracji, konieczność ciężkiej 
fizycznej pracy i towarzysząca tym do
świadczeniom samotność. Na tle tych 
właśnie wydarzeń autorzy przedstawia
ją, jak w młodości Karola Wojtyły 
kształtowały się kolejne „wielkie moty
wy” jego pontyfikatu: niezwykła poboż
ność, dyscyplina wewnętrzna, intele- 
ktualizm, potrzeba duchowej izolacji 
od świata, tajemnica cierpienia, fascyna
cja męczeństwem, otwartość ekume
niczna i kult maryjny oraz tajemnica 
śmierci.

Autorzy książki twierdzą, że dzisiej
sze wielkie przywiązanie Papieża do lu
dzi młodych, z którymi zawsze spotyka 
się podczas swoich pielgrzymek, wynika 
z przekonania mającego początek w jego 
własnej młodości, że jest ona okresem 
szczególnego kształtowania się człowie
ka: wykształcania się postawy moralnej, 
której sens tkwi w wierności wartościom 
rozpoznanym jako prawdziwe i która 
okazuje się mieć wpływ na całe dalsze 
życie. Bernstein i Politi pokazują na
stępnie, iż to właśnie religijna i moralna 
postawa Karola Wojtyły -  do której po
wstania tak bardzo przyczynił się jego 
dom rodzinny -  była tym elementem, 
który w efekcie pozwolił mu w latach 
późniejszych zwyciężać w kolejnych 
konfrontacjach z panującym reżimem. 
Postawa ta -  to z jednej strony totalne 
zawierzenie Bogu, wiara w siłę modli
twy i jej nieustająca potrzeba. Z drugiej 
zaś strony -  to również przekonanie
o istnieniu niezbywalnych praw człowie
ka przynależnych mu nie na mocy na
dania przez jakąś zewnętrzną wzglę
dem niego instytucję (nawet jeśliby tą 
instytucją miał być Kościół), lecz wsku
tek tego, kim człowiek jest jako istota 
wolna i rozumna: zdolna do poznania

prawdy i rozpoznania wartości. Para
doksem z dzisiejszej perspektywy wyda
je się fakt, że brak bezpośredniego za
angażowania kardynała Wojtyły w poli
tykę, jego intelektualizm i „kosmopo
lityzm” komuniści poczytali za oznakę 
słabości, którą pragnęli wykorzystać po
pierając jego osobę i jednocześnie usi
łując osłabić pozycję prymasa Wyszyń
skiego w Kościele polskim. Bernstein 
i Politi wskazują tymczasem, że inte
lektualne nastawienie Jana Pawła II 
oraz jego pozorne nieangażowanie się 
w konkretne sprawy polityczne są wyni
kiem zupełnie innej postawy: jest on 
orędownikiem walki o prawa człowie
ka, ukazywania, że przynależą mu one 
wskutek jego szczególnej struktury by
towej i że to właśnie w ich perspektywie 
należy widzieć wszystkie doraźne kwe
stie polityczne. Mówiąc, kim jest czło
wiek jako osoba i na czym polegać ma 
jego nieustanny rozwój duchowy, Jan 
Paweł II odwołuje się. do praw należ
nych mu właśnie jako osobie -  do 
praw, bez których rozwój osobowy nie
jest możliwy. To właśnie sprawia, że wła
dze państw rządzonych totalitarnie, za 
pomocą dyktatury, niejednokrotnie ob
awiały się wizyt Papieża, który w swoim 
kontakcie z wiernymi odwołuje się do
niezbywalnych praw i wartości, do 
prawdy o człowieku, w świetle której 
dopiero widoczne jest to, jak kruchy 
jest fundament rządów totalitarnych 
i jak bardzo rządzący totalitarnie fa
ktycznie obawiają się o swoją pozycję. 
Było tak w przypadku Polski rządzonej 
przez partię komunistyczną, gdy pod
czas pielgrzymek papieskich w latach 
1979 i 1983 wpływano na Papieża, by 
zmienił treść swoich wystąpień, które -  
mimo iż pozbawione bezpośrednich po
litycznych odniesień -  mogły wzbudzać
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„niepokoje społeczne”. Podobne sytua
cje Bernstein i Politi opisują w związku 
z wizytami Jana Pawła II także w innych 
krajach: Brazylii, Nikaragui czy Salwa
dorze. Również w Stanach Zjednoczo
nych -  państwie szczycącym się posza
nowaniem praw człowieka -  Papież 
ostrzegał przed nadużywaniem demo
kracji, które prowadzi do lekceważnia 
prawa do życia i instrumentalizacji oso
by ludzkiej, nie mówiąc wprost, że tym 
samym przeciwstawia się polityce pro
wadzonej przez prezydenta Clintona.

Prawo do życia okazuje się być 
szczególnym tematem obecnego ponty
fikatu. Bernstein i Politi wykazują, że 
Karol Wojtyła, który w tak młodym wie
ku stracił wszystkich najbliższych sobie 
ludzi, w szczególny sposób rozumie i do
cenia wartość, jaką stanowi życie. Po
szanowanie życia jest dla obecnego Pa
pieża warunkiem realizacji każdego 
z praw człowieka -  fundamentem, na 
którym znajduje oparcie wszelki porzą
dek społeczny.

Pozostając wiemy wartościom, któ
re głosi, Jan Paweł II nie przestaje być 
człowiekiem dialogu: rozmawia z przy
wódcami państw totalitarnych, z teolo
gami, którzy przeciwstawiają się na
uczaniu Kościoła, z osobami głoszący
mi odmienne zasady moralne. Ten sza
cunek Jana Pawła II dla każdego czło
wieka to również konsekwencja posta
wy, która nakazuje mu dostrzegać w ka
żdym osobę obdarzoną zdolnością do 
rozpoznania prawdy i do afirmacji war
tości. Stąd też szacunek i sympatia Pa
pieża dla związku „Solidarność”, do 
którego przynależność zaraz po jego po
wstaniu i w latach stanu wojennego była 
równoznaczna z dobrowolnym opowie
dzeniem się za wartościami odrzucony
mi przez rządzących i z jawnym sprzeci

wem wobec panującego systemu. Sprze
ciw wobec kłamstwa i wierność praw
dzie -  to zdaniem Jana Pawła II najpo
tężniejsze narzędzie wywołania kryzysu 
w każdym państwie totalitarnym6.

O kształtowaniu się postawy sza
cunku dla przekonań i podmiotowości 
każdego człowieka świadczy również 
prezentowane przez Karola Wojtyłę 
już podczas Soboru Watykańskiego II 
stanowisko w kwestii wolności religij
nej: jeśli Kościół uznaje wolność religij
ną tam, gdzie posiada silną pozycję, jeśli 
nie odrzuca dialogu z innowiercami 
i ateistami, może zasadnie dopominać 
się o wolność religijną tam, gdzie kato
licy są jej pozbawiani -  podejście perso- 
nalistyczne wyklucza bowiem przemoc 
ideową.

Ten szerszy kontekst poglądów Jana 
Pawła II pozwala też lepiej zrozumieć 
sens jego hipotetycznego porozumienia 
z prezydentem Reaganem co do prze
ciwstawienia się komunizmowi: nie by
ło w nim mowy o fizycznej agresji, nie 
było pogwałcenia prawa ani też żadnego 
spisku, o którym mówiono po pierw
szych doniesieniach Bernsteina. Jak pi
sał T. Morawski7 w odpowiedzi na arty
kuł Bernsteina zamieszczony w tygodni
ku „Time”, Papież i prezydent amery
kański sprzeciwili się wspólnie złu, 
wspomagając dobro w sposób podobny 
do tego, w jaki podczas drugiej wojny 
światowej powołano koalicję antyhitle
rowską. Sam Jan Paweł II nie uważa, że 
to jemu należy przypisać upadek komu
nizmu: „Ja tego nie sprawiłem. Drzewo 
było już nadpsute. Wystarczyło nim do
brze potrząsnąć, aby spadły gnijące jabł

6 Zob. tamże, s. 482.
7 Zob. M o raw sk i ,  dz. cyt.



Omówienia i recenzje 299

ka” miał powiedzieć w wywiadzie udzie
lonym Carlo de Benedettiemu8. Histe
ryczna reakcja mediów na artykuł Bern
steina dowodzi więc jedynie, że komu
nizm nie jest jednoznacznie odbierany 
przez opinię światową jako system tota
litarny. Nadal wielu intelektualistów za
fascynowanych jest systemem, który łą
czy w sobie cechy prometeizmu i swoi
stej świeckiej soteriologii. Mimo iż sam 
Bernstein nie przedstawia w książce po
rozumienia Papieża i amerykańskiego 
prezydenta jako sensacji politycznej, 
ale stawia je właśnie w powyższym kon
tekście, mimo iż autorzy wydają się być 
doskonale zaznajomieni z realiami pol
skimi, to jednak oni również ujawniają 
swoją nieznajomość istoty systemu ko
munistycznego, pisząc, że Jan Paweł II 
w dużym stopniu oparł swój program na 
tych s amych  zasadach równości 
i sprawiedliwości, które zawsze gloryfi
kowała partia komunistyczna.

Chociaż książka Bernsteina i Poli- 
tiego nosi podtytuł Tajna historia na
szych czasów, sama współpraca papie
ża Jana Pawła II i prezydenta Ronalda 
Reagana (których, jak zauważają auto
rzy, połączyła swoista wspólnota losu: 
obaj w podobnym okresie stali się ofia
rami zamachów) nie jest jej centralnym 
tematem. Poza formalnym podziałem 
książki na osiem rozdziałów, których 
punktem kulminacyjnym jest obalenie 
komunizmu w Europie Wschodniej, 
można w niej wyróżnić dwie zasadnicze 
części. W pierwszej z nich autorzy opi

8 Zob. B e r n s t e i n ,  P o l i t i ,  dz. cyt., s. 
356,554.

9 Błędem jest uznanie ks. J. Tischnera za 
profesora etyki społecznej z Lublina (s. 373) 
oraz przypisanie profesorowi J. Kalinowskie
mu stanu duchownego (s. 83).

sują życie Karola Wojtyły, jego powoła
nie na stolicę Piotrową oraz pierwsze 
lata pontyfikatu. Zarówno dobór źró
deł, jak i rozmówców (a także doskona
łe pod względem literackim, choć nie 
pozbawione drobnych błędów rzeczo
wych9 ujęcie tematu) w tej części ksią
żki świadczą o ogromnej sympatii i sza
cunku autorów dla osoby Ojca Święte
go, którego uznają za najwybitniejszą 
postać naszego wieku.

Druga część książki, dotycząca 
okresu po upadku komunizmu, a w 
szczególności samo zakończenie, ma zu
pełnie inną wymowę. Autorzy jakby 
przestają rozumieć Papieża, co może 
być efektem doboru rozmówców mu 
nieprzyjaznych, czy też -  z różnych 
względów -  nieprzychylnych. Jan Pa
weł II nie przypomina w tej części ksią
żki Papieża, o którym czytaliśmy wcześ
niej. Ukazany jest bowiem jako orto
doksyjny przywódca, arbitralnie narzu
cający swoją wizję Kościoła wiernym 
i nie rozumiejący kolejnych znaków cza
su, które świadczą o konieczności 
zmian. Wszelka ortodoksja jest trakto
wana przez autorów i ich rozmówców 
w tej części książki jako zło zagrażające 
ideom, które zdają się być nadrzędne 
wobec religii i jej wymagań. Idee te -  
swoiste wyznaczniki postępowości i no
woczesności -  to wolność pojęta jako 
prawo do niczym nie ograniczonej eks
presji swojego „ja”, związana z jej ak
ceptacją tolerancja dla wszelkiej od
mienności, „równość” tych wszystkich 
postaw wobec siebie i wynikający z tych 
poglądów -  lub raczej podbudowujący 
je -  relatywizm teoriopoznawczy i mo
ralny. Oczywiście autorzy nie używają 
tak silnych sformułowań dla określenia 
swojego stosunku do bezkompromiso- 
wości Papieża w sprawach dotyczących
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doktryny Kościoła oraz moralności. 
Otwarcie piszą jednak, że trudno im 
zrozumieć Jana Pawła II, który nadal 
głosi konserwatywne zasady etyki mał
żeńskiej, nie godzi się na kapłaństwo 
kobiet oraz na „wzrost” ich roli w Ko
ściele; który zdecydowanie przeciwsta
wia się popularnej w Ameryce Łaciń
skiej teologii wyzwolenia oraz wielu 
teologom europejskim głoszącym zasa
dy moralne odbiegające od nauczania 
Kościoła. Postawa ta jest dla nich wy
łącznie manifestacją nieracjonalnego 
uporu przy sprawie już przegranej, 
gdyż jedynym skutkiem tej bezkompro- 
misowości jest odchodzenie wielu kato
lików od Kościoła i spadek popularności 
Papieża. Na potwierdzenie tej tezy au
torzy przywołują jego ostatnią piel
grzymkę do Polski, w trakcie której wie
le apeli dotyczących zagadnień moral
nych -  w szczególności związanych 
z etyką seksualną -  nie znalazło zrozu
mienia w społeczeństwie od niedawna 
korzystającym z wolności.

W podobnym tonie utrzymany jest 
dokładny opis audiencji udzielonych 
przez Jana Pawła II „zbuntowanemu” 
teologowi -  Leonardo Boffowi i pani 
Nafis Sadik, pełniącej funkcję General
nego Sekretarza Międzynarodowej 
Konfemcji ONZ na temat Zaludnienia 
i Rozwoju w Kairze w 1994 roku10. 
Przedstawiając te rozmowy od jednej 
tylko strony -  z punktu widzenia opo
nentów Papieża, autorzy godzą się na 
eliminację wszelkiego horyzontu moral
nego czy aksjologiczngo opisywanych 
problemów, w imię swoistej „demokra
cji” i „tolerancji”, które -  ich zdaniem -  
powinny obowiązywać również w Ko
ściele.

Warto w tym miejscu postawić pyta
nie o genezę tej „dwoistości” w podej

ściu do osoby Jana Pawła II. Częścio
wym jej wyjaśnieniem może być fakt, 
że chociaż książka mówi wiele o losach 
Papieża i pozwala wiele z tych losów 
odczytać, to jednak w niewielkim stop
niu odwołuje się do dorobku filozofi
cznego Karola Wojtyły i do jego póź
niejszego nauczania papieskiego. Pi
sząc o Wojtyle jako filozofie autorzy 
zwracają uwagę jedynie na pracę Mi
łość i odpowiedzialność, nie analizując 
jednak poglądów w niej przedstawio
nych, lecz koncentrując się na unikalno
ści zjawiska, jakim jest kapłan piszący 
na temat miłości i seksu. Również Oso
ba i czyn, książka, która przez cały czas 
pozostaje filozoficznym, a w szczegól
ności antropologiczym tłem nauczania 
papieskiego, nie jest przybliżona czytel
nikom. Autorzy ograniczają się jedynie 
do stwierdzenia, że praca ta jest tak 
trudna, że księża krakowscy dowcipnie 
określili jej lekturę jako „pokutne ćwi
czenie dla dusz cierpiących w czyśćcu”11. 
Milczeniem pomijają filozoficzną pracę 
kardynała Wojtyły w Katedrze Etyki 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie
go, natomiast sporo miejsca poświęca
jąc jego współpracy z Anną Tymieniec- 
ką, autorką angielskiego przekładu 
Osoby i czynu, oraz kontrowersji wo
kół tego przekładu, która miała miejsce 
w środowisku lubelskim12.

10 Recenzując książkę Bernsteina i Politie- 
go w piśmie „Crisis”, Michael Novak zauważa, 
że publikacja zapisu prywatnej rozmowy mię* 
dzy Nafis Sadik i papieżem Janem Pawłem II, 
wyłącznie na podstawie wspomnień pani Sa
dik, jest poważnym naruszeniem protokołu 
dyplomatycznego. Zob. M. Novak,  Double 
Vision, „Crisis” 1996, nr 12, s. 42n.

11 B e r n s t e i n ,  Po l i t i ,  dz. cyt., s. 116n.
12 Zob. tamże, s. 129-147.
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Również encykliki papieskie zapre
zentowane są w pewnym sensie wybiór
czo. Autorzy przywiązują wagę do ency
klik pochodzących z wcześniejszgo 
okresu pontyfikatu, przede wszystkim 
do Redemptor hominis, którą traktują 
jako manifest praw człowieka, w tym 
prawa do Chrystusa, podkreślający god
ność i szacunek należny każdej osobie 
ludzkiej. Z uwagą piszą też o Laborem 
exercens -  pierwszej encyklice poświę
conej ludzkiej pracy i pośrednio dedy
kowanej „Solidarności”, oraz o Veritatis 
splendor, nawiązującej wprost do źródeł 
moralnego kryzysu świata zachodniego. 
Brak natomiast odniesień do Sollicitudo 
rei socialis oraz do Centesimus annus. To 
dość powierzchowne potraktowanie sa
mej myśli filozoficznej i teologicznej Pa
pieża nasuwa przypuszczenie, że auto
rzy książki traktują myśl filozoficzną 
i teologiczną instrumentalnie -  jako na
rzędzie oddziaływania na rzeczywistość 
w jej sferze społecznej i politycznej, nie 
zaś jako narzędzie służące moralnie zo
bowiązującemu poznaniu prawdy o tej 
rzeczywistości. Dlatego też nie zatrzy
mują się oni nad prawdziwościowym 
wymiarem sporów filozoficznych i teo
logicznych, a sama treść papieskiego na
uczania jest dla nich ważna o tyle tylko,
0 ile bezpośrednio wpływa na historię. 
W swojej recenzji książki His Holiness13 
Michael Novak napisał, że Bernstein
1 Politi to ludzie niewierzący, którzy 
wkraczają na teren religii niczym pełni 
szacunku turyści: prawdopodobnie nie 
zabawią tu długo ani też nie planują 
wkrótce powrócić. Owo czysto pragma
tyczne nastawienie autorów tłumaczy 
w pewnym stopniu ich niemożność zro
zumienia postawy Jana Pawła II i -  bę- 
dący jej rezultatem -  dwugłos, jaki pre
zentuje książka.

Pomimo tej ambiwalencji, książka 
Bernsteina i Politiego jest warta lektu
ry. Lektura ta będzie ciekawa szczegól
nie dla czytelnika polskiego. Odnajdzie 
w niej bowiem interesująco opisaną hi
storię Polski ostatnich lat. postaci do
skonale z tej historii znane, a także wie
le ciekawostek z tego okresu, w tym 
choćby tę sprzed pamiętnego konklawe
0 śnie Kazimierza Kąkola, kierownika 
Urzędu do Spraw Wyznań, w którym 
Karol Wojtyła zostaje Papieżem14. Do
wiadujemy się również, że tuż przed wy
jazdem na konklawe, Karol Wojtyła 
spędzał czas w klasztorze urszulanek 
w Warszawie, czytając pracę doktorską 
swojego lubelskiego ucznia, a dzisiej
szego prorektora KUL, ks. prof. And
rzeja Szostka15. Bernstein i Politi wpisu
ją się również w dyskusję nad kulisami 
stanu wojennego, demaskując dwulico
wość generała Jaruzelskiego, który wed
ług cytowanych przez nich zapisków 
z posiedzenia Biura Politycznego KC 
KPZR, faktycznie prosił Rosjan o inter
wencję radziecką w Polsce, mając przy 
tym na uwadze jedynie własną karierę
1 bezpieczeństwo16. Te i wiele innych 
ciekawych obserwacji i opisów sprawia
ją, że pomimo wspomnianej powierz
chowności książka Bernsteina i Politie
go warta jest przeczytania.

Co więcej, w jedynym z końcowych 
fragmentów książki autorzy zdają się 
niemal przezwyciężać swoje jednostron
ne nastawienie, pisząc, że umysł Papieża 
jakby intuicyjnie wyczuwa największe

13 Zob. N o v a k, Double Vision, dz. cyt.
14 Zob. B e r n s t e i n ,  Po l i t i ,  dz. cyt., 

s. 166.
15 Zob. tamże, s. 154.
16 Zob. tamże, s. 330n.
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słabości naszych czasów, którymi są: za
nikanie zmysłu moralnego, szerzący się 
relatywizm moralny, który niszczy na
wet laickie wartości, i niezdolność do

odnalezienia właściwego fundamentu
dla sensownego życia .

17 Zob. tamże, s. 538.




