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Wstęp

Wstęp

Czy osobowość Jana Pawła II i czas jego pontyfikatu miały wpływ tylko
na Kościół katolicki? W roku 2018, roku jubileuszu 40-lecia wyboru Karola
Wojtyły na papieża, w ramach różnych wydarzeń rocznicowych skupiliśmy
się właśnie na tym aspekcie – na pytaniu o wpływ Jana Pawła II na społeczeństwa i zmiany polityczne o wymiarze globalnym.
Jednym z tych wydarzeń była międzynarodowa konferencja pt. Czy
pontyfikat Jana Pawła II zmienił świat? z udziałem przedstawicieli niemal wszystkich kontynentów.
Szukaliśmy odpowiedzi na pytania o to, w jaki sposób tożsamość Karola Wojtyły, kształtowanego przez polskich poetów, intelektualistów, twórców
życia społecznego, wpłynęła na charakter jego pontyfikatu. I w jaki sposób
ten pontyfikat oddziaływał na państwa, obywateli i procesy zmian, bo wydaje się, że konsekwencje decyzji, spotkań z całymi społeczeństwami podczas pielgrzymek, rozmów z liderami państw świata nie były wyłącznie religijne lub polityczne. Tym samym podjęliśmy próbę weryfikacji dziedzictwa
Jana Pawła II.
Kiedy zastanawiamy się nad oddziaływaniem papieża na społeczeństwa
poszczególnych części świata – Europy, Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej – w szczególności w wymiarze kulturowym i społecznym podkreślić
należy podstawy jego nauczania: antropologię skoncentrowaną na godności osoby ludzkiej, poszanowanie dialogu, wolności i wartości życia.
Czy możemy przyjąć, że tak ujęte nauczanie ma znaczenie ponadczasowe i ogólnoludzkie?
Czwarta pielgrzymka papieża w 1991 r. do wolnej od dwóch lat Polski,
udowodniła, że w nowej rzeczywistości Jan Paweł II wciąż jest dla Polaków
ważny zarówno jako polityczny lider narodu, jak też duchowy nauczyciel.
Dziś, czterdzieści lat po wyborze na papieża i trzynaście lat po jego śmierci, powracamy do pytań o znaczenie pontyfikatu i nasze rozumienie zmian,
które przez te lata zaszły.
Michał Senk
Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II

9

Paweł Skibiński
Znaczenie pontyfikatu
dla religijności katolickiej

Paweł Skibiński
doktor habilitowany nauk humanistycznych, historyk, ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II, wykładowca UW, były dyrektor Muzeum Jana
Pawła II i Muzeum Prymasa Wyszyńskiego; autor kilkunastu artykułów
naukowych na temat pontyfikatu św. Jana Pawła II.

Znaczenie pontyfikatu dla religijności katolickiej

Najbardziej oczywista część odpowiedzi na pytanie o zmianę religijności katolickiej, jaka dokonała się w okresie pontyfikatu św. Jana Pawła II jest
taka, że w wyniku tego pontyfikatu Kościół katolicki zyskał jeszcze jednego
powszechnie rozpoznawalnego świętego czczonego w skali globalnej – mam
na myśli samego św. Jana Pawła II. Dołączył on do grona świętych papieży
Kościoła, tj.: Grzegorz I Wielki, Leon Wielki czy Pius X.
Spośród papieży XX wieku nie jest on oczywiście wyjątkiem – w ich
gronie znajdują się bowiem, oprócz św. Piusa X, także św. Jan XXIII i św. Paweł VI, który został kanonizowany w ostatnim czasie. Jednak wydaje się, że
kult papieża Polaka ma prawdopodobnie najszerszy zasięg, daleko wykraczający poza rodzimy krąg kulturowy, czy poza „papieską” diecezję – Rzym.
Powszechnie czczony jest papież Wojtyła w Meksyku, czarnej Afryce czy
w wielu miejscach w Azji.
Jednak mówiąc o przemianach religijności katolickiej, musimy zająć się przynajmniej zjawiskami o dużo głębszym znaczeniu i procesami
mającymi – jak można sądzić – charakter długofalowy. Zestawienie dokonywane w tym tekście ma oczywiście charakter hipotezy, która powinna zostać dopiero zweryfikowana w wyniku bardziej kompleksowych
badań.
Św. Jan Paweł II dokonał bowiem kilku zasadniczych korekt w masowej
religijności katolików, które wpłynęły zarówno na religijność tzw. pokolenia św. Jana Pawła II, czyli generacji bezpośrednio kształtowanej pod
względem pobożności przez działalność i przykład papieża Polaka, ale
także kolejnego pokolenia, które już postaci Jana Pawła II nie pamięta,
bowiem weszło w świadome życie po jego śmierci.

Rozpowszechnienie nowych kultów o uniwersalnym zasięgu –
kult Miłosierdzia Bożego
Po pierwsze, Kościół powszechny zawdzięcza papieżowi z Polski rozpowszechnienie i zakorzenienie jednego z najbardziej popularnych nabożeństw współczesnego nam katolicyzmu – tj. kultu Miłosierdzia Bożego.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach zostało utworzone za jego pontyfikatu, dokonał on także konsekracji bazyliki
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Bożego Miłosierdzia w 2002 r.1 Był on też niestrudzonym propagatorem kultu św. Faustyny Kowalskiej, wraz z nieodłącznymi jego elementami:
‒
modlitwą – Koronką do Miłosierdzia Bożego2,
‒
pismami mistycznymi – zgromadzonymi w Dzienniczku s. Faustyny,
który prawdopodobnie stał się jedną z najważniejszych lektur mistycznych współczesnego katolicyzmu3;
‒
wreszcie z obrazem Jezusa Miłosiernego4.
Z kultem Miłosierdzia Bożego związane są konkretne momenty pontyfikatu, m.in.: beatyfikacja s. Faustyny Kowalskiej w 1993 r. i jej kanonizacja
w 2000 r.5 oraz zawierzenie świata Miłosierdziu Bożemu w 2002 r6.
Gdy chodzi o stosunek Kościoła do kultu Bożego Miłosierdzia, to zmiana, jaka nastąpiła w czasie pontyfikatu Jana Pawła II, jest bardzo istotna, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że w latach 1959-1978 Stolica
Apostolska zabraniała szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego w formach
podanych przez św. Faustynę Kowalską7.
1

2

3

4

5
6
7

W 1992 r. kaplicę św. Józefa przy łagiewnickim klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia podniesiono do rangi Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Konsekracji bazyliki
Miłosierdzi Bożego dokonał 17 sierpnia 2002 r. osobiście św. Jan Paweł II, podczas swej ostatniej pielgrzymki do Polski. Od 2003 r. przysługuje jej tytuł bazyliki mniejszej.
Modlitwę tę Jezus Chrystus opisał w prywatnym objawieniu św. Faustynie Kowalskiej
13 i 14 września 1935 r. w Wilnie (por. św. Faustyna Kowalska, Dzienniczek, nr 474-476). Modlitwa ta wykorzystuje strukturę różańca, na którego dużych paciorkach odmawia się modlitwę:
„Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana
naszego Jezusa Chrystusa – na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata”, a na małych paciorkach dziesięciokrotnie słowa: „Dla Jego bolesnej Męki – miej miłosierdzie dla nas i całego świata”.
Jej odmawianie jest związane z godziną Miłosierdzia Bożego, tj. godz. 15.00.
Dzieło zawiera mistyczne pisma św. Faustyny Kowalskiej z lat 1934-1938, zapisane pierwotnie
w siedmiu zeszytach, składa się z 1828 punktów. Pierwsze krytyczne wydanie pełnego oryginalnego polskiego tekstu Dzienniczka zostało dokonane w 1981 r. w Wydawnictwie Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (zob.: św. Faustyna Kowalska, Dzienniczek Sługi Bożej S. M. Faustyny Kowalskiej Profeski Wieczystej Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, Kraków-Stockbridge-Rzym 1981). Nie znalazłem oficjalnie podanej liczby tłumaczeń Dzienniczka na języki obce.
Istnieje prawdopodobnie ok. 80 przekładów, w tym na: chiński, japoński, tagalo czy tajski.
Chodzi o Obraz Jezusa Miłosiernego zwany także Obrazem Miłosierdzia Bożego, albo Obrazem „Jezu ufam Tobie!”. Pierwszą wersję obrazu namalował w Wilnie Eugeniusz Kazimirowski w 1934 r., jednak bardziej znaną wersją jest obraz autorstwa Adolfa Hyły z 1944 r.,
znajdujący się w sanktuarium krakowskim.
Dokonane przez św. Jana Pawła II odpowiednio: 18 kwietnia 1993 r. oraz 30 kwietnia 2000
w Rzymie. Wtedy też zostało ustanowione święto Miłosierdzia Bożego, wyznaczone na Niedzielę Przewodnią (II Niedzielę Bożego Miłosierdzia).
Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu dokonany został przez Ojca Świętego podczas
jego ostatniej podróży do Polski w sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach w 2002 r.
Na ten temat zob.: E. Czaczkowska, Papież, który uwierzył. Jak Karol Wojtyła przekonał Kościół do kultu Bożego Miłosierdzia, Kraków 2016, s. 45-119.
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Decyzja ta została cofnięta przez papieża Pawła VI w kwietniu 1978 r.,
to jest na pół roku przed wyborem św. Jana Pawła II.
Można też mówić o kontynuacji nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego przez następców św. Jana Pawła II na stolicy Piotrowej. Świadczą o tym
m.in.: nawiedzenia sanktuarium łagiewnickiego dokonane przez Benedykta XVI w maju 2006 r. oraz przez Franciszka w lipcu 2016 r., a także fakt, że
Benedykt XVI wyniósł w 2008 r. na ołtarze drugiego z apostołów Bożego
Miłosierdzia – spowiednika św. Faustyny – bł. Michała Sopoćkę.

Kult Matki Boskiej Fatimskiej
Drugim kultem, do rozpropagowania którego przyczynił się bez wątpienia św. Jan Paweł II był kult Matki Boskiej Fatimskiej8. Rozpowszechnienie tego nabożeństwa było związane z zamachem na Ojca św. Jana Pawła II, który miał miejsce na placu św. Piotra w Rzymie 13 maja 1981 r., to
jest w uroczystość Matki Boskiej Fatimskiej. Ocalenie od kul tureckiego
zamachowca, Ali Agcy, papież przypisywał właśnie wstawiennictwu Matki
Boskiej Fatimskiej.
Św. Jan Paweł II trzykrotne osobiście odwiedził sanktuarium fatimskie.
Po raz pierwszy miało to miejsce w maju 1982 r., gdy odbył dziękczynną pielgrzymkę do Fatimy za ocalenie mu życia podczas zamachu i w sanktuarium
uroczyście zawierzył Kościół i świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Po raz
drugi – w maju 1991 r., gdy ponowił akt zawierzenia przed wizerunkiem Maryi, a po raz trzeci – w 2000 r., gdy beatyfikował w Fatimie dwoje widzących.
Poza tym Ojciec św. dokonał uroczystego poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi w marcu 1984 r., gdy wizerunek fatimski został przewieziony do Rzymu. W 2000 r. papież Polak na placu św. Piotra dokonał
poświęcenia nowego tysiąclecia Matce Bożej z Fatimy. Warto dodać, że podczas wspomnianego już, ostatniego nawiedzenia fatimskiego sanktuarium,
8
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Chodzi o kult objawień maryjnych, jakich w 1917 r. doznało troje dzieci – pasterzy z Fatimy
w Portugalii – św. Franciszek i św. Hiacynta Marto oraz Łucja dos Santos. Doszło wówczas do
serii objawień Matki Bożej, która przekazała dzieciom trzy tzw. tajemnice fatimskie. Związane
są z nim pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Fatimie, cześć dla wizerunku
fatimskiego Maryi, modlitwy fatimskie (m.in. modlitwa zaczynająca się od słów: O mój Jezu,
przebacz nam nasze grzechy… odmawiana po każdej dziesiątce różańca), głoszenie przesłania
fatimskiego, m.in. zalecającego wynagradzającą modlitwę różańcową, a także kult widzących
z Fatimy – kanonizowanych obecnie przez Kościół.

Paweł Skibiński

odbyła się beatyfikacja (dziś już kanonizowanych9) pastuszków z Fatimy –
Hiacynty i Franciszka Marto. W tym samym roku decyzją Ojca św. została ujawniona – dotychczas utrzymywana w sekrecie – treść III tajemnicy
fatimskiej.
W Polsce można doskonale ocenić rozpowszechnienie kultu Matki Boskiej Fatimskiej w okresie pontyfikatu Jana Pawła II. Kult ten przed 1981 r.
był w naszym kraju rzadko spotykany, tymczasem w 2015 r. w ponad 70%
rzymskokatolickich parafii na terenie Polski odprawiane były nabożeństwa
fatimskie10.

Nowi święci i błogosławieni
Oczywistym faktem – podkreślanym przez biografów Ojca Św. – jest
dokonanie w trakcie jego dwudziestosześcioletniego pontyfikatu wielkiej
liczby beatyfikacji i kanonizacji, większej niż w czasie wszystkich poprzednich pontyfikatów, które przypadały na okres rozpoczynający się od zamknięcia Soboru Trydenckiego w 1563 r.
Sam św. Jan Paweł II dokonał 482 kanonizacji i ponad 1300 beatyfikacji. Wszyscy poprzedni papieże między 1592 r. (tj. początkiem pontyfikatu Klemensa VIII) a 1978 r. (gdy zmarli św. Paweł VI i Jan Paweł I)
kanonizowali zaledwie 302 świętych.
Ta możliwość niezwykłego przyspieszenia procesu kanonizacji wynikała z dokonanej przez św. Jana Pawła II zmiany procedur kanonizacyjnych,
dokonanej konstytucją apostolską Divinus perfectionis Magister z 25 stycznia 1983 r. Polegała ona na uproszczeniu procedur procesów beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego, przy jednoczesnym nacisku na maksymalizację zaangażowania diecezji wnioskujących o beatyfikację czy kanonizację, a także na
precyzyjną weryfikację historyczną faktów mających znaczenie dla postępowania beatyfikacyjnego czy kanonizacyjnego, które pojawiały się w trakcie
procesu. Zmiana ta okazała się bardzo owocna.
  9 Pastuszkowie z Fatimy zostali kanonizowani 13 maja 2017 r. przez Franciszka, podczas papieskiej pielgrzymki do Fatimy.
10 Por. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, Kult Matki Bożej i nabożeństwo fatimskie w parafiach katolickich w Polsce. Raport z badania, Warszawa 2016.
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Nacisk na poszukiwanie jak najszerszej panoramy nowych świętych
i błogosławionych (tak pod względem geograficznym, jak etnicznym i środowiskowym), pozwolił wynieść na ołtarze choćby meksykańskiego Indianina
św. Juana Diego Cuauhtlatoatzina – „widzącego” z Guadalupe z 1531 r., który
został beatyfikowany w Meksyku w 1990 r., a kanonizowany w tym samym
miejscu w 2002 r, czy cygańskiego męczennika hiszpańskiej wojny domowej
bł. Zefirino Giméneza Malla – pierwszego błogosławionego Cygana, który
został beatyfikowany w 1997 r.
Mimo całego zróżnicowania świętych i błogosławionych wynoszonych
na ołtarze przez papieża Polaka można chyba znaleźć kilka znaczących cech
łączących przynajmniej część z nich.
Wśród beatyfikowanych i kanonizowanych ogromną większość – ponad 1300 osób, tj. niemal 80% – stanowią męczennicy, zwłaszcza męczennicy XX wieku11. Jest to zrozumiałe, ponieważ Ojciec św. wynosił na ołtarze
liczne grupy męczenników poszczególnych konfliktów zbrojnych i prześladowań. Największą grupę świętych i błogosławionych jego pontyfikatu
stanowią męczennicy wojny domowej w Hiszpanii12. Warto jednak zwrócić
uwagę także na męczenników rewolucji francuskiej13, prześladowań sowieckich14 i 108 męczenników II wojny światowej15. A także pojedyncze postaci,
nieraz tak charakterystyczne, jak św. Maksymilian Maria Kolbe, który został kanonizowany w 1982 r. w Rzymie jako pierwszy w dziejach procesów
kanonizacyjnych męczennik – jak to określił Jan Paweł II – „z miłości”. Dotychczas bowiem jedyną formą męczeństwa było to spowodowane „nienawiścią wobec wiary” (odium fidei).

11 Wyliczenia w tym paragrafie na podstawie niepublikowanego zestawienia, zob.: K. Wiśniewski, Katalog świętych i błogosławionych, 2011 (w zbiorach autora). Na temat męczenników
XX w. por.: A. Riccardi, Stulecie męczenników. Świadkowie wiary XX wieku, Warszawa 2001,
s. 6-20.
12 Św. Jan Paweł II wyniósł na ołtarze 471 męczenników wojny domowej w trakcie 10 uroczystości, z których pierwsza – beatyfikacja Marii Pilar od św. Franciszka Borgiasza Martineza
Garcii i 2 towarzyszek karmelitanek, męczennic hiszpańskiej wojny domowej z Guadalajary,
miała miejsce w 1987 r. w Rzymie, a największa – beatyfikacja Józefa Aparicio Sanza i 232
towarzyszy, miała miejsce także w Rzymie w 2001 r. Por.: P. Skibiński, Między ołtarzem a tronem. Państwo i Kościół w Hiszpanii w latach 1931-1953, Warszawa 2014, s. 261-265.
13 Wilhelm Repin i 98 towarzyszy z diecezji Angers, beatyfikowanych w Rzymie w 1984 r.
14 Mikołaj Czarnecki i 24 towarzyszy, męczenników reżimu komunistycznego z katolickich obrządków wschodnich, beatyfikowanych w 2001 r. we Lwowie.
15 Antoni Julian Nowowiejski, Henryk Kaczorowski, Anicet (Adalbert) Kopliński, Marianna
Biernacka i 104 towarzyszy, polskich męczenników II wojny światowej beatyfikowanych
w Warszawie w 1999 r.
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Jednak zaznaczyć należy, że wśród stosunkowo współczesnych błogosławionych i świętych, dla uproszczenia powiedzmy: „świętych XX w.”, znalazło się także wielu wyznawców. Często tak znaczących jak: wspomniani
już pastuszkowie z Fatimy, o. Pio z Pietrelciny16, czy Josemaria Escriva de
Balaguer – założyciel prałatury Opus Dei17.
Poza tym – jak już wspomniano – święci wynoszeni na ołtarze przez
Jana Pawła II wywodzili się ze wszystkich kontynentów i spod każdej niemal szerokości geograficznej. Byli wśród nich liczni przedstawiciele wielu
narodów, które dotąd nie mogły się cieszyć z posiadania rodaków wyniesionych na ołtarze. Przypomnijmy przywołanych już św. Juana Diego Cuauhtlatoatzina – indiańskiego „widzącego” z Guadalupe, czy cygańskiego
męczennika hiszpańskiej wojny domowej – Zeferino Gimeneza Mallę,
wspomnijmy chilijską św. Teresę de los Andes18, Nigeryjczyka – bł. o. Cypriana Michała Iwene Tansiego19, ale także przedstawicieli niektórych narodów europejskich, np. Chorwatów – bł. s. Marię Petković, bł. Ivana Merza,
bł. Alojza Stepinaca20.
Kolejną charakterystyczną grupę świętych i błogosławionych Jana Pawła II stanowią świeccy. Już wśród męczenników stanowią oni bardzo znaczący odsetek – jest ich niemal 470, a więc co trzeci męczennik należał do
laikatu. Zwracają uwagę takie fakty, jak wyniesienie na ołtarze pierwszego
małżeństwa: bł. Marii i bł. Luigiego Quatrocchich21, a także błogosławionych matek, m.in. bł. Joanny Beretty Moli22.
Ciekawe, że wśród świętych i błogosławionych Jana Pawła II znalazły
się dzieci i dorastająca młodzież. Wspomnieć wypada – poza wzmiankowanymi już „widzącymi” pastuszkami z Fatimy – także 13-letnią Chilijkę,
bł. Laurę Vicuñę, która heroicznie broniła swojego dziewictwa.
Osobną kwestią jest fakt całkowitej zmiany panteonu polskich świętych. Już trzy dokonane przez Jana Pawła II grupowe beatyfikacje polskich

16 Beatyfikowany w 1999 r. w Rzymie, a kanonizowany tamże w 2002 r.
17 Beatyfikowany w 1992 r. w Rzymie i kanonizowany w 2002 r. tamże.
18 Jej beatyfikacja miała miejsce w 1987 r. w Santiago de Chile, a kanonizacja – w 1993 r. w Rzymie.
19 Beatyfikowany był w 1998 r. w Niegrii w Onitscha.
20 S. Maria Petković została beatyfikowana w Dubrowniku w 2003 r., Ivan Merz w bośniackiej
Bania Luce w tym samym roku, natomiast abp Alojz Stepinac – w Zagrzebiu w 1998 r.
21 Zostali oni beatyfikowani w Rzymie w 2001 r.
22 Została beatyfikowana w 1994 r. w Rzymie, a kanonizowana tamże w 2004 r.
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męczenników wpłynęły na wielokrotne rozszerzenie i przemianę listy świętych i błogosławionych pochodzących z naszego kraju. Były to grupy:
–
wspomnianych już 108 polskich męczenników nazizmu i II wojny
światowej;
–
jedenastu męczennic nowogródzkich, także zamordowanych przez
Niemców w czasie II wojny światowej23;
–
trzynastu męczenników unickich, tzw. pratulińskich, którzy padli
ofiarą brutalnych represji carskich wobec grekokatolików polskich
w 1874 r.24
Pominięte zostaną w tym miejscu szczegółowe kwestie związane z omówieniem indywidualnych beatyfikacji, zaś cała uwaga skoncentrowana zostanie na kanonizacjach naszych rodaków dokonanych przez Jana Pawła II.
W przypadku sześciu polskich świętych papież dokonał zarówno beatyfikacji, jak i kanonizacji. Chodzi o: św. Jadwigę Królową 25, św. Urszulę
Ledóchowską26, św. Rafała Kalinowskiego27, św. Alberta Chmielowskiego28,
św. Józefa Sebastiana Pelczara29 oraz św. Faustynę Kowalską, o której była już
mowa przy okazji omawiania kultu Bożego Miłosierdzia.
W pięciu innych przypadkach św. Jan Paweł II dokonał tylko kanonizacji naszych rodaków. Byli to: wspomniany już św. Maksymilian Maria
Kolbe, który był beatyfikowany przez Pawła VI w 1970 r., św. Jan z Dukli,
23 Chodzi o beatyfikację w Rzymie w 2000 r. Marii Stelly od Najświętszego Sakramentu (Adeli)
Mardosewicz i jej 10 towarzyszek nazaretanek, męczennic II wojny światowej z Nowogródka.
24 Beatyfikacja Wincentego Lewoniuka i 12 towarzyszy, unickich męczenników podlaskich
z Pratulina, odbyła się w 1996 r. w Rzymie.
25 Beatyfikacja króla Polski – Jadwigi Andegaweńskiej dokonana przez św. Jana Pawła II miała bardzo specyficzną formę. 31 maja 1979 r. papież zatwierdził teksty mszy o bł. Jadwidze,
a kilka dni później w czasie I pielgrzymki do Polski z własnej inicjatywy odprawił na Wawelu
mszę według nich. Kongregacja ds. Kanonizacyjnych zwróciła się wówczas z zapytaniem, czy
należy to rozumieć jako oficjalne potwierdzenie kultu. Jan Paweł II udzielił twierdzącej odpowiedzi z zastrzeżeniem, że nigdy więcej nie należy stosować tego trybu beatyfikacji. W 1986
r. Kongregacja wydała dekret dodatkowo oficjalnie potwierdzający kult Jadwigi trwający „od
niepamiętnych czasów”. Kanonizacja odbyła się w tradycyjnej formie w Krakowie w 1997 r.
26 Beatyfikacja założycielki urszulanek Serca Jezusa Konającego miała miejsce w 1983 r. w Poznaniu, a kanonizacja w 2003 r. w Rzymie.
27 Beatyfikacja św. Rafała Kalinowskiego miała miejsce także w 1983 r., podczas II pielgrzymki
Ojca Świętego do Ojczyzny, ale w Krakowie, natomiast w 1991 r. został on kanonizowany
w Rzymie.
28 Beatyfikacja św. Alberta Chmielowskiego miała miejsce w Krakowie w 1983 r., równocześnie
z wyniesieniem na ołtarze Rafała Kalinowskiego, natomiast kanonizacja odbyła się w 1989 r.
w Rzymie.
29 Biskup przemyski i były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego został beatyfikowany w 1991 r.
w Rzeszowie, podczas IV pielgrzymki papieskiej do Polski, natomiast kanonizowany w 2003 r.
w Rzymie.
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beatyfikowany jeszcze w XVIII wieku30, św. Kinga, której beatyfikacja odbyła się pod koniec XVII wieku przez aprobatę kultu31, św. Melchior Grodziecki, beatyfikowany przez św. Piusa X w 1905 r.32 oraz św. Jan Sarkander,
beatyfikowany w 1860 r.33
W dwu przypadkach osoby beatyfikowane przez Jana Pawła II zostały
kanonizowane już przez następców. Chodzi tu o św. Józefa Bilczewskiego34,
który został później kanonizowany przez Benedykta XVI oraz św. Zygmunta
Szczęsnego Felińskiego35, którego także kanonizował bezpośredni następca
polskiego papieża.
Jednak, jak widać, papież-Polak uczestniczył w wynoszeniu na ołtarze
aż 13 rodaków.

Propagowanie i rozpowszechnianie tradycyjnych form pobożności
Jan Paweł II z wielkim szacunkiem podchodził do tradycyjnych form
pobożności ludowej. Był – podobnie jak kilku innych papieży XX wieku – wielkim propagatorem modlitwy różańcowej, która stała się dla
niego jedną z najważniejszych form tak istotnego kultu maryjnego.
Przyczynił się też do reformy tej modlitwy, dodając 5 tajemnic światła
do tradycyjnego zestawu 15 tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych,
a dokonał tego w liście Rosarium Virginis Mariae z 2002 r. Reforma ta została przyjęta w sposób zupełnie naturalny przez większość środowisk katolickich, a tajemnice światła obecnie stanowią naturalny element tej odmawianej od średniowiecza modlitwy.
Inną formą tradycyjnej pobożności mocno propagowaną przez Ojca
Świętego były pielgrzymki, zwłaszcza – choć nie tylko – do sanktuariów
maryjnych. Poza wspomnianą już Fatimą, odwiedzał kilkukrotnie m.in.
Lourdes we Francji w 1983 i 2004 r., gdzie był jako pierwszy papież, Lujan
30
31
32
33
34

Kanonizacja miała miejsce podczas VI pielgrzymki w 1997 r. w Krośnie.
Kanonizacja odbyła się w Starym Sączu podczas VII pielgrzymki do Polski w 1999 r.
Kanonizacja odbyła się w 1995 r. w Koszycach.
Jego kanonizacja odbyła się także w 1995 r. w Ołomuńcu.
Beatyfikowany przez Jana Pawła II we Lwowie w 2001 r., został kanonizowany cztery lata
później w Rzymie.
35 Arcybiskup warszawski został beatyfikowany w 2002 r. w Krakowie podczas ostatniej, VIII pielgrzymki Ojca Świętego do Polski. Kanonizował go Benedykt XVI w Rzymie w 2009 r.
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w Argentynie w 1982 r., Ostrą Bramę w Wilnie w 1993 r., a także: Częstochowę, Kalwarię Zebrzydowską, Licheń, Niepokalanów, Ludźmierz, Studzieniczną w Polsce. Warto podkreślić także jego wizyty w sanktuariach
świętych (m.in.: dwukrotne nawiedzenie grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago w 1982 r. i 1989 r., regularne odwiedziny u św. Franciszka w Asyżu, czy
obecność na dolnośląskiej Górze św. Anny w 1983 r.).
Papież wielką wagę przykładał także do przywracania doskonale znanych mu z Polski, tradycyjnych form pobożności, które w krajach Europy Zachodniej zostały zaniedbane w okresie posoborowego chaosu reformatorskiego. Jan Paweł II przyczynił się do powrotu procesji Bożego
Ciała na ulice Rzymu, Madrytu, czy Amsterdamu36.

Inne zjawiska religijne czasów pontyfikatu Jana Pawła II
Ograniczona forma tego tekstu nie pozwala już na omówienie innych
zagadnień mieszczących się w ramach tego niezwykle szerokiego tematu,
jakim jest wpływ św. Jana Pawła II na pobożność katolicką.
Zasygnalizujmy tylko, że papież propagował także organizację wielkich – ogólnoświatowych przedsięwzięć duszpasterskich, tj.: Światowe Dni
Młodzieży – organizowane od 1986 r., czy Światowe Spotkania Rodzin – odbywające się od 1994 r., które kształtowały świadomość religijną wielu katolików, żyjących podczas jego pontyfikatu.
Stosunkowo znanym zagadnieniem pozostaje kwestia regularnych
wizyt papieskich w najbardziej odległych zakątkach globu, które stanowiły bardzo ważne doświadczenie religijne dla wielu milionów katolików na
całym świecie i mobilizowały ich do wzmożenia czci dla głowy Kościoła.
Choć należy zaznaczyć, że w przypadku podróży apostolskich raczej chodzi o rozwinięcie przez Jana Pawła II inicjatywy, którą zainaugurował jego
poprzednik. Jako pierwszy pielgrzymował bowiem po świecie papież Paweł
VI, który jednak odbył tylko 9 podróży zagranicznych w ciągu 15 lat swego
pontyfikatu, podczas gdy Jan Paweł II w ciągu 26 lat podróżował 104 razy.

36 Na temat powrotu na ulice Rzymu, por.: P. Skibiński, Żywot człowieka wiernego. Bł. Álvaro del
Portillo (1914-1994), Kraków 2014, s. 131.
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Wnioski
Katolicyzm po śmierci św. Jana Pawła II jest więc znacząco odmienny
od tego, jaki papież z Polski zastał, obejmując urząd papieski. Jednak zmiana, która dokonała się w trakcie jego pontyfikatu, w znacznej mierze zaplanowana i zaprogramowana przez Ojca Świętego, nie spełnia zapewne oczekiwań ani środowisk modernistów katolickich (krytykujących przecież tak
istotny dla Jana Pawła II kult maryjny, kult świętych, czy rozwijane przezeń
tradycyjne formy pobożności), ani tradycjonalistów (bowiem Jan Paweł II
kontynuował konsekwentnie reformy stanowiące realizację postanowień
Soboru Watykańskiego II, dążył do upodmiotowienia świeckich w Kościele,
a także promował nowe ruchy religijne).

22

Pablo Pérez López
Znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II
dla Europy Zachodniej

Pablo Pérez López
Profesor historii, szef zakładu historii najnowszej w Uniwersytecie Nawarry, znawca historii najnowszej Hiszpanii i Francji, naukowo podejmuje
m.in. temat historycznych konsekwencji pierwszej dekady pontyfikatu.
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Kontekst historyczny
Lata 70. XX wieku były dla Zachodniej Europy momentem kulminacyjnym, ale również końcem stosowania pewnego modelu życia. We Francji
okres od zakończenia II wojny światowej do połowy lat 70. nazywany jest les
treinte glorieuses. Były to lata przeżywane z nadzieją, że każdego dnia świat
będzie lepszy. Nadzieja ta była podsycana przez codzienne zdarzenia. Trudności nie brakowało, jednak sukcesów było dużo, np. ożywienie gospodarcze dzięki pomocy Stanów Zjednoczonych, o czym często się zapomina, jest
niezaprzeczalnym sukcesem. Europa Zachodnia była wspólnotą liberalnych
demokracji, społeczeństw żyjących w dobrobycie, w których zwiększająca się
sprawiedliwość i równość społeczna dawały poczucie, że najgorsze demony
ostatnich lat zostały daleko w tyle.
Również na arenie międzynarodowej sprawy uległy zmianom ocierającym się o cud. Pojednanie francusko-niemieckie stało się faktem. Krwawe
starcia na terenie państwa Karolingów wydawały się już przeszłością. Teraz starano się wypracować projekt wspólnej Europy, który był atrakcyjny
dla wszystkich. Nawet dla Brytyjczyków, którzy pukali do drzwi Wspólnot
Europejskich z chęcią wstąpienia do nowego klubu, symbolizującego pokój, dobrobyt i sukces nowej Europy, zwanej Europą sześciu państw: Francji, Włoch, Republiki Federalnej Niemiec, Belgii, Holandii i Luksemburga.
Francja za czasów Charlesa de Gaulle’a dwukrotnie odmówiła Brytyjczykom
wstępu. Jednak po jego rezygnacji pod koniec lat 60. pojawiła się możliwość
powiększenia jednolitego rynku.
Niemal nikt nie pamiętał o dwóch aspektach pozostających w cieniu
historii i niejako na marginesie osiągniętego sukcesu. Po pierwsze, ta nowa
tendencja pojawiła się w wyniku złagodzenia współzawodnictwa w zakresie
kolonizacji świata. Europejczycy przestali być imperialistami, przynajmniej
nieoficjalnie. Po drugie, połowa Europy była przetrzymywana w roli zakładnika przez reżim daleki od zachodniego sukcesu. Kraje komunistyczne były
kontrapunktem dla sukcesu Zachodu. A może były alternatywnym modelem sukcesu, jak utrzymywały partie komunistyczne?
Jednak samozadowolenie z sukcesu było tylko fatamorganą. W późnych
latach 60. nastąpiły niespodziewane i nieco niepokojące wstrząsy: młodzi
Europejczycy, zwłaszcza studenci, zorganizowali głośne protesty kwestionujące ważność dominującego systemu politycznego i społecznego. Inspirowani radykalnymi lewicowymi ideologiami, wykraczającymi poza obecne
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w parlamentach socjalizm i komunizm, proponowali alternatywę na wzór
anarchizmu indywidualistycznego. Rewolta w maju 1968 r. we Francji była
kulminacją tego buntu. Wydawało się, że politycznie nic nie osiągnięto,
ale w rzeczywistości zatriumfował sprzeciw wobec ówczesnego stylu życia,
szczególnie w jego sferze seksualnej. Początkiem najważniejszej transformacji zachodniego społeczeństwa w XX wieku było rozdzielenie seksualności
od prokreacji.
Ten sygnał ostrzegawczy miał swoje konsekwencje, ale były one uznane za anomalie, które system usiłował kontrolować. Najbardziej oburzające
były narodziny ruchów terrorystycznych przeciwnych demokracjom: Czerwonych Brygad we Włoszech, Baader-Meinhof lub Frakcji Czerwonej Armii w Niemczech, IRA czy zbrojnych grup unionistów w Irlandii Północnej.
Inną anomalią, która zdawała się wskazywać w kierunku przeciwnym, był
wzrost konsumpcji narkotyków wśród młodych ludzi. Joseph Ratzinger celnie określił wspólny mianownik dla tych dwóch nurtów, które wciąż stanowią o historii Europy. Były to dwa skróty do raju, do którego nie umiały dotrzeć społeczeństwa konsumpcyjne, stworzone przez demokracje uważane
przez terrorystów i narkomanów za obłudne i sfałszowane.
Aby zakończyć nakreślanie panoramy tamtych czasów powinniśmy
przypomnieć, że lata 60. przeżyły kulminację politycznej równowagi między stronami prowadzącymi zimną wojnę. Styl wyznaczany przez Richarda Nixona i Henrego Kissingera został zaakceptowany, z licznymi zastrzeżeniami, przez Sowietów za czasów Leonida Breżniewa, do czego zmusiło
ich częściowo zawarcie nowych stosunków pomiędzy Ameryką a Chinami,
równie komunistycznymi co antyradzieckimi. Sowieci potrafili wykorzystać
ugodowość okazywaną przez Amerykanów.
Osiągnięcia mierzono podpisaniem traktatu SALT I, chęcią zakończenia wojny w Wietnamie oraz – w Europie – zorganizowaniem konferencji
w Helsinkach i podpisaniem aktu końcowego. Inicjatywa niemieckich socjalistów, Ostpolitik, wpisywała się w stare radzieckie roszczenia o zorganizowanie konferencji o bezpieczeństwie w Europie z udziałem Sowietów.
Celem ZSRR było doprowadzenie do usunięcia Amerykanów z kontynentu
europejskiego oraz utworzenie regionalnego systemu bezpieczeństwa, który
mogliby kontrolować. Ich marzenie zostałoby spełnione, gdyby Stany Zjednoczone zostały wyłączone z układu, jednak ostatecznie musieli się pogodzić z ich obecnością. Akt końcowy przyniósł ważne korzyści dla Sowietów.
Uznali oni, że ich status quo w powojennej Europie został zatwierdzony,
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a dominacja nad połową kontynentu, nieoznaczająca rezygnacji z poszerzenia jej na resztę Europy, została usankcjonowana. Byli przekonani, że powinni zmienić strategię, aby to osiągnąć, ale wywieranie presji nie przyniosło
dobrych rezultatów. Przypadek Czechosłowacji w 1968 r. był bolesnym przypomnieniem o ograniczeniu ich wpływów, nawet w kraju znajdującym się
za żelazną kurtyną. Należało poszukać innej drogi zbliżenia, bardziej życzliwej w formie, ale z nie mniej ambitnym celem, którym nadal była dominacja nad kontynentem i rozprzestrzenienie sowieckiego komunizmu na cały
świat. Postępy lat 70. w Afryce były imponujące, a w Ameryce Południowej
przejęcie władzy przez sandinistów w 1979 r. było więcej niż obiecujące.
W Europie helsiński akt końcowy uznawał roszczenia Sowietów i tworzył ramy dla ufnych relacji, co odpowiadało ich nowej strategii. Jedynym
minusem było przyjęcie regulacji znanych jako Koszyk III, dotyczących
praw człowieka, na który tak bardzo nalegali w czasie negocjacji przedstawiciele Francji i Watykanu. Sowieci uznali to za mniej ważne zagadnienie, ale
czas pokazał, jak bardzo się w tym zakresie mylili.

Zmiany w latach 70. XX wieku
W Europie lata 70. były związane z pierwszym rozszerzeniem Wspólnot
Europejskich. Po wygaśnięciu francuskiego weta Wielka Brytania, Irlandia
i Dania przyłączyły się do jednolitego rynku w 1973 r. Było to potwierdzenie
sukcesu, ale jednocześnie ograniczenie. Kraje łączyły się w zasadzie tylko
na poziomie gospodarczym, wyjątkiem tego było kilka kwestii dotyczących
polityki jądrowej. To była Europa kupców, choć była budowana z nadzieją
osiągnięcia większej integracji politycznej. Oczywiście rys demokratyczny
jej członków był nierozerwalnie związany z przynależnością do klubu i sposobem rozumienia jego przyszłości.
Potwierdzeniem tej idei były zmiany w krajach południowej Europy,
których w tamtym czasie nie można było uznać za demokracje: Portugalii,
Hiszpanii i Grecji.
W Portugalii miały miejsce dramatyczne wydarzenia: wybuchła rewolucja napędzana przez komunistyczny nurt w armii, a kraj miał przecież
wkrótce stać się pierwszym komunistycznym członkiem NATO. Amerykański alarm osiągnął taki poziom, że Kissinger zaproponował generałowi
Franco, żeby Hiszpania dokonała militarnej interwencji w Portugalii, jednak
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wiekowy już hiszpański generał odrzucił tę propozycję. Sytuację w Portugalii udało się uspokoić, a kraj ewoluował w kierunku demokracji z silną partią
socjalistyczną i równie silną, ale kontrolowaną partią komunistyczną. Według wielu analityków z Ameryki Północnej i Europy było to idealne rozwiązanie. Należało znaleźć punkt pośredni między modelem komunistycznym
a modelem kapitalistycznym, a więc akceptowalny socjalizm, który miałby powstrzymać komunizm. Takie były zamiary administracji Roosevelta
w końcowym etapie wojny, gdy poszukiwano czegoś na wzór „rządów Beneša” dla narodów wyzwolonych, pomimo niezbyt chlubnego końca samego
Edvarda Beneša w Czechosłowacji.
W Grecji w 1974 r. upadł reżim czarnych pułkowników oraz doszło
do szybkiej demokratyzacji pod rządami Konstandinosa Karamanlisa.
Po śmierci generała Franco w 1975 r. Hiszpania przeżyła podobny
proces demokratyzacji – intensywny, ale zakończony powodzeniem. Przed
pierwszymi wyborami miała miejsce legalizacja partii komunistycznej,
a wygrała je Unia Demokratycznego Centrum i rządziła do 1982 r., mając
podejście reformistyczne wobec opozycji zdominowanej przez socjalistów.
Wydaje się, że w latach 60. nawet partie komunistyczne były pod
wpływem triumfu idei demokratycznych. Echa represji w Czechosłowacji
w 1968 r. pojawiły się wśród niektórych członków partii komunistycznych.
Niektórzy z nich opuszczali jej szeregi lub wyrażali swoją nieufność wobec
moskiewskich wytycznych. Wynikiem tej sytuacji było pojawienie się tzw.
eurokomunizmu w krajach takich jak: Włochy, Francja czy Hiszpania. Był
to komunizm przedstawiany jako zgodny z liberalną demokracją. Nie wiemy
dokładnie, jakie były zamierzenia Moskwy, ale można podejrzewać, że nie
miała ona nic przeciwko temu, bo taki rozwój wypadków pasował do zmiany jej strategii i podążania w kierunku łagodniejszego modelu.
Ostatecznie demokracja wyszła wzmocniona z kryzysu polityczno-gospodarczego początku lat 70., który był wynikiem kryzysu naftowego spowodowanego wojną Yom Kipur. System pokazał jeszcze większą stabilność
niż w 1929 r., kiedy podobny kryzys oddalił od demokracji większość krajów
europejskich. Z punktu widzenia Sowietów można było odnieść wrażenie,
że kapitalizm dożywa swoich ostatnich dni, podczas gdy wpływy ZSRR rosły, aż osiągnęły swoje historyczne maksimum.
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Czasy sekularyzacji
Wspomnieliśmy już o obecności przedstawicieli Watykanu na helsińskiej Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, co przypomina
nam, że działania dyplomatyczne są jednym z wymiarów obecności Kościoła katolickiego na świecie i w samej Europie. Jednak z pewnością nie
to jest najważniejsze. Kościół jest organizacją złożoną z ludzi i posiadającą
rozpoznawalną zewnętrzną strukturę, działającą instytucjonalne, ale przede
wszystkim jest transcendentalną rzeczywistością, która w szczególny sposób wpływa na swoich wiernych we wszystkich krajach w wymiarze, który
wyprzedza politykę i dynamikę społeczną. Lata, które nas interesują, były
naznaczone Soborem Watykańskim II i tym, co zostało nazwane kryzysem
katolicyzmu związanym z tym procesem. Jednym z jego istotniejszych skutków był szybki spadek liczby duchownych i zakonników w Europie, co z kolei przyniosło kryzys w strukturach kościelnych, kryzys tożsamości doktrynalnej szczególnie głęboki w niektórych krajach i środowiskach, a także
znaczną dezorientację wiernych, którzy byli świadkami kwestionowania
doktryny i zachowań, które do tej pory były przedstawiane jako modelowe.
Był to problem wewnętrzny, jednak wynikał również z dynamiki obcej Kościołowi i starszej niż czasem przyznawano. Było to nowe wydanie
kryzysu modernistycznego, który miał już miejsce na początku wieku, aby
był kolejnym epizodem zaprzeczania nadprzyrodzonym wierzeniom przez
społeczeństwo zachłyśnięte swoimi materialnymi osiągnięciami, które bezgranicznie przeceniano, odrzucając jakąkolwiek wartość, która nie była namacalnym sukcesem naukowym, gospodarczym czy technicznym. W pewnym sensie była to kulminacja kapitalistycznej utopii, równie ateistycznej
jak komunizm. Rozwiązaniem wszystkich ludzkich problemów były: analiza
naukowa i organizacja. Wszystko inne było uważane za pustosłowie.
To technokratyczne rozwiązanie nie było trudne do obalenia. Była
to mechaniczna, biurokratyczna i bezduszna konstrukcja, przeciwko której częściowo podniesiono bunt w 1968 r. Jednak alternatywą dla kapitalistycznej utopii był anarcho-komunizm, a nie powrót do religijnych rozważań, bo to dla utopistów z jednego lub drugiego nurtu było już przeszłością.
Chrześcijanie byli rozbitkami pośrodku współczesnej kultury, która ich odrzucała w imię swoich zasad i starań o sukces.
Rozwiązaniem, które niektórzy z nich znaleźli, było staranie się o sojusz z grupami społecznymi, mającymi zbieżne cele: chciano unowocześnić
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religię poprzez jej adaptację do zwyciężających światowych kryteriów. Dla
większości materializm kapitalizmu był, w sposób oczywisty, niezgodny z ich religijnymi odczuciami, a więc wybór ruchów lewicowych stał się
dominujący. Głównym założeniem tego rozwiązania był dialog pomiędzy
chrześcijanami a marksistami. Jego początek miał miejsce w czasie spotkania w Salzburgu w 1965 r., tuż po Soborze, a kontynuowany był w Chiemsee
(RFN, 1966 r.) i w Mariańskich Łaźniach (Czechosłowacja, 1967 r.). Wszystkie te działania miały aprobatę Watykanu mimo niepokoju lokalnych biskupów, prześladowanych przez komunistów1. ZSRR już dawno zauważył
możliwość zbliżenia do ruchu katolickiego poprzez wspólne ideały, np. pacyfizm. Jednak teraz otworzyła się możliwość wywarcia znacznie większego
wpływu. Ruchy katolickie miały się stać wektorem penetracji komunistycznej, szczególnie w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Łacińskiej. Często
ironicznie mówiono, że ich członkowie nie chcieli być ostatnimi chrześcijanami, a stali się ostatnimi marksistami.
Niemniej dla wielu katolików i chrześcijan w ogóle religia sprowadzona
do polityki lub rynku w sytuacji, gdy niebiański mesjanizm został zastąpiony łatwo dostępnym ziemskim, niemal całkowicie traciła swój sens. Logicznymi skutkami były: przyspieszenie porzucania praktyk religijnych i rosnąca sekularyzacja struktur społecznych podążających za nowymi modami.
Ważną rolę w szerzeniu tych ideologii, które przeważały wśród specjalistów
od komunikacji bardziej niż wśród ogółu społeczeństwa, pełniła telewizja.
Nowym bogiem stała się konsumpcja, a kaznodziejami – agenci reklamowi,
którzy starali się wskazać drogę do materialnego raju w możliwie najbardziej
atrakcyjny sposób. Materialny dobrobyt wymagał dopełnienia sentymentalnego dwojakiego rodzaju: wyzwolenia seksualnego, które obiecywało nieograniczoną przyjemność, oraz rozmytej solidarności, gwarantowanej przez
lewicowe przekonania, dzięki którym każdy uważał się za obrońcę bardziej
sprawiedliwego i solidarnego świata. W razie niezadowolenia istniało prawo
do protestu. Wszystko pozostawało w rękach opiekuńczego państwa i dobrze zaopatrzonego rynku.
Znaczące jest, że tę materialistyczną tendencję oraz wewnętrzny kryzys religii można było zaobserwować w równym stopniu w demokracjach
i dyktaturach Europy Zachodniej. W tym kontekście nie ma wielu różnic
między frankistowską Hiszpanią, Włochami Chrześcijańskiej Demokracji
1

M. Alcalá, Historia del sínodo de los obispos, 1996, s. 379.
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czy V Republiką Francuską. Być może istnieje pewne przesunięcie chronologiczne, jednak niewielkie.
Ta kulturalna i społeczna presja wyrzuciły religię na margines życia
społecznego i politycznego, traktując ją jak swego rodzaju dziedzictwo przeszłości z datą ważności, która wydawała się raczej bliska. Podsumowując,
można powiedzieć, że utrwalony został pogląd, iż pod koniec XX wieku
wierzenia i praktyki religijne były nieistotne – nie wywarły ani nie miały
wywierać wpływu na budujący się świat.

Kościół wobec kryzysu katolicyzmu w Europie Zachodniej
Wybór Jana Pawła II 16 października 1978 r. oznaczał przybycie
do Rzymu polskiego biskupa, który patrzył na najnowszą historię Kościoła
i kontynentu zupełnie inaczej niż jego zachodni odpowiednicy. W zachodnim, posoborowym środowisku kościelnym panowało przekonanie, że wielkim błędem Kościoła wobec współczesnego świata była jego determinacja,
aby utrzymać przeszłość przy życiu. Ta próba odbudowy katolicyzmu byłaby
wielkim błędem. Utraconoby możliwość dialogu ze współczesnym światem i otwarcia na jego osiągnięcia, a tym samym Kościół straciłby szansę
na korzystanie z osiągnięć ostatnich czasów w zakresie kultury, nauki, życia
społecznego i polityki. Nadszedł czas, żeby przypieczętować sojusz z nowoczesnością i na nowo odkryć chrześcijaństwo, aby nadążało za swoimi czasami. Powstał rodzaj obsesji zerwania z przeszłością, co było traktowane jako
niezbędny warunek osiągnięcia ewangelicznej autentyczności. Wynikiem
odgrodzenia się od spuścizny przeszłości była próżnia doktrynalna i duszpasterska o niszczycielskich skutkach. Wdrażanie innowacji nie jest łatwe,
ale ich wprowadzanie bez uwzględniania owoców innowacji z przeszłości
jest niemal równoznaczne z naśladownictwem. A tak właśnie w dużej mierze było. Środowiska kościelne oddały się poszukiwaniu świeckich mesjanizmów, które można by było naśladować. Jak marksistowski socjalizm, który
był najbardziej rozpowszechnioną modą intelektualną. Przyciągał największe rzesze zwolenników, więc nie może dziwić, że był on preferowany.
Pierwszym krokiem wykonanym przez Jana Pawła II po rozpoczęciu pontyfikatu było wezwanie do przezwyciężenia lęków i otwarcia drzwi
Chrystusowi. Biorąc pod uwagę zakres naszych zainteresowań, można
stwierdzić, że strach przed niedopasowaniem się do współczesnych ideologii
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był poza jego zainteresowaniami, a zatrważał część chrześcijan w Europie
Zachodniej.
Jedną z wielkich nowości w podejściu papieża Polaka było to, że całkowicie naturalnie przejął on inicjatywę rozpowszechniania przesłania
Ewangelii, nie martwiąc się czy odpowiada to światowym mocarstwom
lub wpisuje się w dominujące tendencje.
Z pewnością świat, z którego przybył, ułatwił podejście tak odmienne
od tego, które było powszechne wśród wielu katolików w wolnej Europie.
Jednym z pierwszych zadań, których musiał się podjąć nowy papież, było
m.in. zajęcie się podziałami w Europie Zachodniej wywołanymi kryzysem
posoborowym.
Najbardziej dramatycznym i obrazowym przykładem jest Kościół
w Holandii. Wcześniej była to wzorowa wspólnota wierności, dynamizmu
i życia misyjnego, jednak Sobór ją podzielił i wywołał proces przyspieszonej
sekularyzacji, grożącej jej zniszczeniem. Paweł VI próbował na różne sposoby zaradzić tej sytuacji, jednak bez powodzenia. Przed upływem roku pełnienia swej funkcji Jan Paweł II zwołał specjalny synod biskupów holenderskich, który odbył się na początku 1980 roku2. Papież przede wszystkim ich
wysłuchał i zachęcił (na początku oraz na końcu), aby wspólnie podejmowali pracę duszpasterską. Zgromadzenie zakończyło się pełnym nadziei dokumentem i wezwaniem do wspólnej pracy. Jednak w praktyce jego wyniki
były bardzo skromne. Kryzys władzy biskupiej, podziały między prałatami
i postępująca dominacja życia kościelnego przez duchownych i radykalnych świeckich – wszystko to nie pozostawiło wiele miejsca na ożywienie.
Świeccy zintegrowani w strukturach kościelnych należeli do najbardziej radykalnych i często ograniczali, a nawet uniemożliwiali sprawowanie jakiejkolwiek władzy biskupom. To był ich pomysł na demokratyzację. W ciągu
następnych dziesięcioleci życie Kościoła holenderskiego słabło. Rana okazała się zbyt głęboka.
Dla innych krajów europejskich nie zorganizowano specjalnych synodów. Jan Paweł II kontynuował swoje zwykłe nauczanie oraz program podróży apostolskich, aby nieść swoje przesłanie wiernym i ich pasterzom w sposób jak najbardziej bezpośredni. Uwaga poświęcona Europie Zachodniej
2

Tamże, s. 190-205.
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w pierwszych latach pontyfikatu była znacząca. W latach 1978-1989 odbył
105 podróży, z których 61 było wizytami duszpasterskimi we Włoszech,
a 44 – wyjazdami poza granice tego kraju. Z tych 44 podróży, 21 odbyło się
po Europie (3 do Polski, a 18 do państw Europy Zachodniej – bez wątpienia
najczęściej odwiedzanego regionu w tamtych latach).
W podziale na kraje należy rozróżnić podróże do Włoch i pozostałych krajów Europy Zachodniej. Sama liczba wizyt we Włoszech świadczy
o intensywnym poświęceniu, największym w historii papiestwa. W ciągu
pierwszych 18 lat pontyfikatu Jan Paweł II odbył 127 wizyt duszpasterskich
do Włoch, do 250 siedzib biskupich i do takiej samej liczby parafii w diecezji
rzymskiej. Przebył ponad 72 000 kilometrów. Innym w kolejności najczęściej odwiedzanym do 1989 r. krajem była Francja (4 razy), a następnie: Republika Federalna Niemiec, Szwajcaria, Austria i Hiszpania, dokąd udał się
dwukrotnie. Portugalię, Wielką Brytanię, Holandię, Belgię, Luksemburg,
Liechtenstein, Norwegię, Islandię, Finlandię, Danię i Szwecję odwiedził tylko raz. Podsumowując, na Włoszech, Francji i Hiszpanii skupiła się głównie
jego uwaga.

Podstawy nowego kursu
Jeden z wiodących autorów zajmujących się historią stosunków międzynarodowych podczas zimnej wojny utrzymuje, że Jan Paweł II domagał się radykalnej transformacji w historii konfliktu Wschód-Zachód
z podstawowego powodu. Zmienił kategorie, w jakich problem był postrzegany, zakres jego rozumienia oraz interpretował sprawy w nowy sposób. Wydaje się, że jego sposób kierowania Kościołem zasługuje na jeszcze
większe uznanie.
Nowy papież nie tylko wprowadził nowe zabiegi, ale przede wszystkim
zmienił kategorie myślenia o ówczesnej sytuacji i przyczynił się w ten
sposób do bezprecedensowej transformacji, która zmieniła wydarzenia
końca XX wieku w historii powszechnej i samego Kościoła.
Przeanalizujemy jego zmianę spojrzenia na problem poprzez jedną
przesłankę, trzy główne scenariusze zmian i centralną myśl w jego kierowaniu Kościołem.
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Przesłanka ma wiele wspólnego ze sposobem rozumienia historii, życia
i przyszłości. Można ją podsumować uproszczonym i ironicznym stwierdzeniem: gdzie nie ma tradycji, istnieje naśladownictwo. Ludzkie działanie
i wiedza oparte są na tradycji i innowacji. Jednak zerwanie z tradycją oznacza utracenie całego dziedzictwa oraz wielu możliwości badawczych, co grozi ponownym odkrywaniem Morza Śródziemnego. Jan Paweł II poruszał się
po tym terenie swobodnie, ponieważ rozumiał znaczenie tradycji i innowacji oraz konieczność ich wzajemnego uzupełniania się. Miał on od początku
historyczną przewagę. Nie pochodził z kraju, w którym uważano za kanoniczny związek między rzeczywistością doczesną a kościelną, tym bardziej
nie uważał, że chwila obecna była kulminacją innowacji dających rozwiązanie, które wcześniej było ignorowane. Przeciwnie, jego życie kontemplowało
ciągłą sprzeczność między nadzieją a rzeczywistością, która opierała się jej
odzwierciedleniu tu i teraz. Nie przejmował się tym jednak, wiedział, że już
dziś pracuje na jutro, ufając w to, co pozaziemskie. Chciał zmieniać teraźniejszość i wyciągał jak najwięcej wniosków z przeszłości.
Pierwszym wielkim scenariuszem zmian były kwestie doktrynalne.
Kryzys religijny XX wieku miał wiele wspólnego z postulatem samowystarczalnego rozsądku, który gardził wiarą w to, co nadprzyrodzone. Tak pojawiła się protestancka teologia liberalna, która przyczyniła się do sekularyzacji wiary. W praktyce doprowadziło to do sytuacji, w której wiara nie była
już sprawą wiernych, dla których pastorzy stali się ostatecznymi gwarantami
jej czystości. Musiała ona zostać przeanalizowana i poparta przez akademików, teologów, filologów, filozofów lub historyków, którzy byli jej interpretatorami. Zależność od świata akademickiego i jego ludzi stała się absolutna.
Ale w świecie akademickim niewiele prawd jest pewnych, z definicji wszystko musi zostać sprawdzone. Takie jest zadanie uczonego. Problem polega
na tym, że nie ma w nim miejsca na nadprzyrodzoną wiarę, o ile nie jest
to wyjątek lub coś dalekiego od zdrowego rozsądku.
Jan Paweł II od początku proponował inne podejście. Kultura była
podstawą całego życia społecznego, także dla wierzeń, ale kultura była też
czymś szerszym niż życie akademickie, a doktryna – czymś więcej niż opiniami teologów, którzy byli zaledwie jednym czynnikiem w pogłębianiu
i przekazywaniu wiary. Życie wiernych było co najmniej tak samo ważne
jak teologia, a nawet bardziej. Papież wkrótce pokazał to w swoim upodobaniu do przedstawiania życia świętych i, w miarę możliwości, przyszłych
świętych, którzy przemawiali w naszych czasach poprzez swoje świadectwo
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wiary. Ale również przywiązując wielkie znaczenie do życia duchowego
w ogóle, a w szczególności do religijności ludowej. Szersze i mniej elitarne
pojmowanie kultury stało się sposobem pokonania aporii, w którą wkroczyła ona w związku z kryzysem modernistycznym, posoborową debatą i skutkami racjonalistycznego suprematyzmu w życiu Kościoła.
W czasie podróży Jan Paweł II spotykał się z teologami niemal w każdym kraju. Nie zawsze przyjęcie należało do najbardziej entuzjastycznych,
zdarzało się nawet, że było otwarcie wrogie, jak np. w środowiskach niemieckojęzycznych, ale papież nie rezygnował z prób okazania zainteresowania
teologią i teologizowania z poczuciem wiary. Tej postawie towarzyszyła chęć
spotykania się z naukowcami, pisarzami i ludźmi ze świata kultury. Miało
to przypominać, że wiara odizolowana od tych czynników nie mogła ani
przetrwać, ani niczego wnosić, bo nie zachowała swej tożsamości.
Jego przesłanie kulturowe było szczególnie intensywne we Francji, gdzie
wielokrotnie przypominał, że kultura religijna tego kraju miała znaczenie
dla całego katolickiego świata i zachęcał, aby nie zaniedbywać jej pielęgnowania, dbania o jej przejawy oraz aby nie oddawać się świeckiej dynamice
z obawy przed wykluczeniem ze środowisk niewierzących intelektualistów.
Jan Paweł II był wielkim wielbicielem kultury francuskiej, a jego wielokrotne
wizyty w tym kraju były motywowane pragnieniem przekonania mieszkańców, aby się nie poddawali i przejmowali inicjatywę zarówno jako wierzący,
jak i myśliciele.
Kolejnym ważnym gestem w tym scenariuszu były wielokrotne prośby o współpracę w Rzymie skierowane do arcybiskupa Monachium, kard.
Josepha Ratzingera. Niemiecki prałat był profesorem teologii, ekspertem
soborowym i jednym z najbardziej błyskotliwych umysłów teologicznych.
Zwrócenie się do niego, aby służył katolickiej doktrynie, było postawieniem
na teologiczną dyscyplinę i sygnałem uznania dla pracy teologów, szczególnie
tych ze świata niemieckojęzycznego, mających wielki wpływ na prace Soboru
i w czasie następującej po nim debaty. Zadanie Ratzingera, stojącego na czele
Kongregacji Nauki Wiary, i jego nieprzerwany dialog teologiczny z Janem
Pawłem II były cechami charakterystycznymi pontyfikatu oraz stanowiły
prawdopodobnie największy wkład Kościoła europejskiego w to dzieło.
Drugim scenariuszem, który proponuję rozważyć, jest triumf sekularyzacji w życiu społecznym i politycznym. Bóg został wygnany z zamożnych
społeczeństw, krok po kroku, niemal nieodczuwalnie, i zastąpiony przez
nowych bogów: pieniądze, bezpieczeństwo, dobrobyt i przyjemność. Był to
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triumf pragnienia władzy jako najważniejszej zasady organizacji życia publicznego i przyjemności w życiu prywatnym, połączonych w największych
możliwych dawkach. Papież odrzucał ten nowy kult, nie wahając się obnażać
wiążących się z nim kłamstw. Bez transcendentalności ludzie byliby niczym
więcej niż niewolnikami nowych bogów, których sami wytwarzali za pomocą swoich wyrafinowanych metod technologicznych lub finansowych.
Co więcej w swoim dyskursie skierowanym do bogatych narodów, które porzuciły swoje chrześcijańskie przyzwyczajenia na rzez cieszenia się dobrami tego świata, podkreślał, że bez Jezusa Chrystusa człowiek nie mógł być
w pełni człowiekiem. Ci, którzy tracili ten horyzont, schodzili poniżej tego,
co ludzkie. Jego katecheza na temat teologii ciała, opracowana w ciągu tych
lat i jedna z najbardziej rozbudowanych w jego pontyfikacie, była szczegółową i wymowną odpowiedzią na hiperseksualność i inne poniżające skutki
nadal szerzącej się tzw. rewolucji seksualnej.
Wzywał do nowego humanizmu, skupiającego się na obronie życia,
szczególnie tego najsłabszego, na wszystkich jego etapach oraz do prymatu „być” nad „mieć”. Było to przeciwieństwem kompleksu niższości, który
paraliżował niektórych w obliczu sukcesu społeczeństw materialistycznych.
Raj konsumpcji, płatnych i wyszukanych wakacji, łatwego seksu i pełnego
brzucha został potępiony jako fatamorgana, niebędąca żadnym osiągnięciem, a jedynie degradacją.
Proponowana alternatywa była życiem, które było prawdziwie ludzkie,
ponieważ odkrywało bogactwa ofiarowane przez Chrystusa, przede wszystkim miłość do Boga i innych oraz spokojne i pełne życie, zrodzone z harmonii ze Stwórcą i innymi stworzeniami. A to było w zasięgu ręki, wystarczyło poszukać w zwykłym życiu, ukazać je jako duszpastersko dostępne,
z częstą praktyką sakramentalną i atrakcyjnym przedstawieniem rzeczywistości religijnych. Wiele z tych lekcji papież zilustrował bliską opieką nad
rzymskimi parafiami lub Kościołem we Włoszech. Tam mógł się udawać
najczęściej i tam praktykował to, co nazwał później „nową ewangelizacją”
Europy. Chodziło o szukanie wiernych i przedstawianie im wiary na różne
sposoby, np.: dzielenie z nimi momentów adoracji eucharystycznej, spotkań,
procesji i pielgrzymek, publiczne pojawianie się w celu spowiadania i bycia
spowiadanym. W skrócie, Jan Paweł II zastosował w Rzymie to, co robił
w diecezji krakowskiej, która dostosowywał do nowej sytuacji: spotykał się
z parafianami, aby ich wysłuchać, rozmawiać z nimi o Bogu i wspólnie się
modlić. Temperatura życia religijnego wzrosła, a włoscy biskupi przyłączyli
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się do nowej dynamiki zamiast rozpaczać nad prądami sekularyzacyjnymi,
co poskutkowało pozyskiwaniem wiernych. Przesłanie było jasne: odpowiedzią na sekularyzację nie było jej usprawiedliwianie, ale odnowienie ewangelizacji. W tych latach praktyka wiary we Włoszech wzrosła.
Przypadek Hiszpanii był w tym zakresie równie znaczący. W momencie
wyboru Jana Pawła II Hiszpania była na etapie budowy demokracji. Zmiany,
jakich doświadczyło społeczeństwo hiszpańskie w latach 60. i 70., były bardzo intensywne: kraj zmodernizował się gospodarczo i imponująco rozwijał.
Był on również bardziej otwarty na wpływy zewnętrzne, dzięki trendom rozpowszechnianym przez media i rosnącemu natężeniu ruchu turystycznego.
Niewielu biskupów martwiło się odłączeniem Kościoła od anachronicznej
dyktatury Franco w ostatnich jej latach. Udało im się to, co uznali za wielkie osiągnięcie. Owszem, nie było małe, ale w tym samym czasie społeczeństwo hiszpańskie przeżywało proces sekularyzacji, który promował rosnący
materializm w obyczajach, a co za tym idzie – spadek praktyki religijnej.
Do tego doszedł ostry kryzys, jakiego doświadczył Kościół po Soborze Watykańskim II. Seminaria niemal opustoszały, a tożsamość katolicka zaczęła
szukać nowych odniesień, czasem zaczerpniętych ze świata polityki antyfrankistowskiej lub związków zawodowych. Efektem był niezwykle szybki
proces sekularyzacji i niezadowolenia Hiszpanów związanego z Kościołem.
Pontyfikat Jana Pawła II był momentem ponownego przemyślenia priorytetów Kościoła w Hiszpanii i ponownego skupienia się na ewangelizacji, a nie
życiu politycznym. Podróże Jana Pawła II do Hiszpanii i zgromadzone tłumy
służyły przede wszystkim do przekonania biskupów o możliwości przeprowadzenia takiej zmiany, która została szybko zauważona w planach duszpasterskich, chociaż nurt laicyzmu nadal dominował w panoramie kulturalnej.
Trzecim wielkim scenariuszem był ten związany z przemocą polityczną. W niektórych europejskich kręgach intelektualnych, zwłaszcza w Niemczech, narodziły się teorie natury marksistowskiej, które okrzepły jako tzw.
teologia wyzwolenia. Chodziło o sekularyzację nadziei chrześcijańskiej, która próbowała szybko i skutecznie zaradzić poważnym niesprawiedliwościom
społecznym doświadczanym w wielu krajach nierozwiniętych, szczególnie
w Ameryce Łacińskiej. W ten sposób usprawiedliwiano powstania zbrojne,
a wiele osób duchownych stało się partyzantami, wierząc, że reprezentują
prawdziwie zaangażowane chrześcijaństwo. Pewnego usprawiedliwienia
przemocy dokonali także niektórzy duchowni w przypadku ruchów terrorystycznych, tj.: IRA w Irlandii Północnej i ETA w Hiszpanii. W tle istniała
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kwestia uprawomocnienia przemocy jako siły wyzwalającej z ucisku politycznego, a nawet moralnego obowiązku walki z niesprawiedliwością, zaczerpniętego od autorów marksistowskich.
Pierwszym odchyleniem w dyskursie było potępienie niesprawiedliwych prześladowań, jakich doświadczyło wielu chrześcijan w krajach komunistycznych. Była to istotna nowość, gdyż ta rzeczywistość była zazwyczaj wyciszana w mediach i w wielu środowiskach kościelnych. Oskarżenia
o łamanie praw człowieka przez organizacje chrześcijańskie, które systematycznie unikały rozmów o tym, co dzieje się w krajach komunistycznych,
nie były rzadkością. Sama obecność Polaka na tronie Piotrowym oznaczała
zwrócenie uwagi opinii publicznej na ten kraj i jego kontekst. Gdy pojawiła
się niezależna organizacja związkowa „Solidarność” i rozpoczęły się represje
wobec robotników wszczynających strajki, zachodnie sympatie, szczególnie
w niektórych krajach, doprowadziły do powstania ruchów popierających
Polaków, np. we francuskich środowiskach katolickich. Ryzyko interwencji
sowieckiej w Polsce w grudniu 1980 r. było wysoce prawdopodobne i, choć
największy opór dawały Stany Zjednoczone, kraje Europy Zachodniej zaczęły zmieniać sposób mówienia o tym, co się działo za żelazną kurtyną i solidaryzować się z dysydentami w niespotykanym do tej pory stopniu. Silna
i pokojowa postawa polskich katolików, popierana przez papieża, była ważną
lekcją radzenia sobie z uciskiem. Dała też odpowiedź na pytanie, czy użycie
przemocy było uzasadnione.
Wypowiedzi papieża przeciwko tym, którzy ją [przemoc] legitymizowali, były jednoznaczne, czasem ogniste, ale to znowu jego własny
przykład wstrząsał najbardziej. Zamach na jego życie 13 maja 1981 r.
również stanowił rodzaj symbolicznego ucieleśniania cierpień ofiar
prześladowań religijnych i przemocy w ogóle. Obraz jego zakrwawionej
białej sutanny był argumentem trudnym do odparcia dla tych, którzy
zamierzali udzielać mu lekcji poświęcenia na rzecz sprawiedliwości.
Jego oskarżenia o bezprawne użycie przemocy od tej pory nosiły znak
autentyczności i identyfikacji z tymi, którzy jej doświadczyli, co niewątpliwie wpłynęło na utratę siły atrakcyjności tych radykalnych doktryn wśród
niektórych chrześcijan.
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Centralna myśl w kierowaniu Kościołem
Celami były: wyjście od tradycji, ulepszanie jej i budowanie europejskiej
kultury na chrześcijańskich fundamentach, wspieranie nowego humanizmu
chrześcijańskiego w obliczu świeckiej dehumanizacji, kultury, w której docenia się odpowiednio ciało i ducha, wspieranie wykorzeniania przemocy i nienawiści w życiu politycznym i społecznym. Były to trzy ważne lekcje w trzech
istotnych dziedzinach życia europejskiego. Wszystko to było utkane wokół
wielkiej inicjatywy, którą Jan Paweł II zaproponował Europie: współpracy
na rzecz szerzenia Ewangelii. Jej przesłanie, mające różne formy, wyznaczało
ściśle określony cel. Europa miała być świadoma swojej tożsamości chrześcijańskiej i ważnej misji ewangelizacyjnej. Jan Paweł II sformułował ją w przejrzysty sposób podczas swojej pierwszej wizyty w Hiszpanii w 1982 r. w Santiago de Compostela. Zaczęło się od odwołania do przeszłości, które pokazuje,
jak ją rozumiał: „Historia tworzenia się narodów europejskich idzie w parze
z ich ewangelizacją, do tego stopnia, że europejskie granice pokrywają się
z zasięgiem przenikania Ewangelii. Po dwudziestu wiekach historii, pomimo
krwawych konfliktów, w których obliczu stawały narody Europy, jakie odcisnęły swoje piętno na życiu kontynentu do tego stopnia, że przed świadomością współczesną stają poważne znaki zapytania co do jego przyszłych losów, należy stwierdzić, że tożsamości europejskiej nie można zrozumieć bez
chrześcijaństwa i że właśnie w niej znajdują się te wspólne korzenie. To na ich
podstawie cywilizacja kontynentu dojrzewała, podobnie jak jej kultura, dynamika, aktywność, zdolność do konstruktywnej ekspansji również na pozostałe kontynenty. Jednym słowem wszystko to, co stanowi o jej chwale”.
Następnie naszkicował opis teraźniejszości, który był pragnieniem
określenia pozytywnych aspektów stanowiących bogactwo Europy: „Jeszcze
dzisiaj dusza Europy pozostaje zjednoczona, ponieważ oprócz tych wspólnych początków żyje wspólnymi wartościami chrześcijańskimi i ludzkimi,
takimi jak: godność osoby ludzkiej, głębokie przywiązanie do sprawiedliwości i do wolności, pracowitość, duch inicjatywy, miłość rodzinna, szacunek
dla życia, tolerancja, pragnienie współpracy i pokoju, które są jej cechami
charakterystycznymi”3.
3
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Było to potwierdzenie bogactwa, ale również wyrażenie życzenia. „Europa – kontynuował – jest kontynentem, który w największym stopniu przyczynił się do rozwoju świata, zarówno w dziedzinie myśli, jak i w dziedzinie
pracy, nauki i sztuki, ale Europa przeżywa trudny moment”.
Europa była podzielona, przede wszystkim w sferze obywatelskiej, i to
właśnie ze względu na wpływ idei sekularyzacyjnych, zarówno komunistycznej, jak i konsumpcyjnej utopii, „naznaczona konsekwencjami ideologii sekularystycznych, które od negacji Boga czy też ograniczania wolności religijnej
posuwają się do przypisywania nadmiernego znaczenia sukcesowi ekonomicznemu w stosunku do wartości ludzkiej pracy i produkcji; od materializmu i hedonizmu, które zagrażają wartościom rodziny, płodnej i zjednoczonej, życia zaledwie poczętego, moralnej troski o młodzież, aż po «nihilizm»,
rozbrajający wolę stawiania czoła kluczowym problemom (takim jak nowi
ubodzy, emigranci, mniejszości etniczne i religijne, godziwy użytek czyniony
ze środków społecznej komunikacji), uzbrajający zaś ręce terrorystów”.
Podział w sferze obywatelskiej był szkodliwy, ale jeszcze bardziej poważny był wpływ na sferę religijną. Europa była podzielona „nie tyle nawet
z powodu podziałów, które dokonały się przed wiekami, ile z powodu oddalania się ochrzczonych i wierzących od głębokich uzasadnień ich wiary
oraz od doktrynalnej i moralnej siły tej chrześcijańskiej wizji życia, która
zapewnia równowagę zarówno osobom, jak i społecznościom”.
Podsumowując, współczesna apostazja była najpoważniejszą chorobą
na kontynencie i aby ją wyleczyć, zakończył swoje przemówienie naglącym
i uroczystym wołaniem:
Dlatego ja, Jan Paweł, syn polskiego narodu, który zawsze uważał się
za naród europejski ze względu na swe początki, tradycje, kulturę i żywotne więzy, syn narodu słowiańskiego wśród Latynów i łacińskiego
pośród Słowian, ja, następca Piotra na Stolicy Rzymskiej, stolicy, którą
Chrystus zechciał umieścić w Europie i którą kocha za jej trud szerzenia
chrześcijaństwa na całym świecie. Ja, biskup Rzymu i pasterz Kościoła
powszechnego, z Santiago kieruję do ciebie, stara Europo, wołanie pełne
miłości: Odnajdź siebie samą. Bądź sobą. Odkryj swoje początki. Tchnij
życie w swoje korzenie. Tchnij życie w te autentyczne wartości, które
sprawiały, że twoje dzieje były pełne chwały, a twoja obecność na innych kontynentach dobroczynna. Odbuduj swoją jedność duchową
w klimacie pełnego szacunku dla innych religii i dla prawdziwych swo40

Znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla Europy Zachodniej

bód. Oddaj cesarzowi to, co cesarskie, Bogu zaś to, co Boskie. Nie chełp
się swoimi podbojami, pomna na ich możliwe negatywne konsekwencje. Nie zniechęcaj się z powodu zmniejszania się twojego znaczenia
w świecie czy też z powodu kryzysów społecznych i kulturalnych, które
cię dotykają. Możesz jeszcze być latarnią cywilizacji i bodźcem postępu
dla świata. Inne kontynenty patrzą na ciebie i spodziewają się po tobie
tej samej odpowiedzi, jaką święty Jakub dał Chrystusowi: «mogę».
Myślę, że te słowa podsumowują główny cel nauczania Jana Pawła II
skierowanego do Europy Zachodniej. To, co proponował w każdym kraju,
który odwiedził, lub na każdym spotkaniu z biskupami tych ziem, miało
obudzić świadomość powołania ewangelizacyjnego. Odkrywając tę misję
można było zrozumieć, co należy zmienić i jakimi sposobami. Planowany
na przyszłość cel, któremu towarzyszyło poczucie służby dla ludzkości, był
kluczem europejskiej idei tego papieża, który tak bardzo kochał stary kontynent.
Ta chęć zjednoczenia potwierdzała istnienie ran wynikających z podziałów historycznych i starała się je zagoić, aby dążyć do jedności. Jego
spotkania ekumeniczne, szczególnie w Szwajcarii, Anglii, Niemczech czy
w krajach nordyckich, były przykładem poszukiwania jedności opartej
na zapamiętywaniu wspólnej historii, a przede wszystkim wspólnego celu:
pokazania Chrystusa światu.
Był szczególnie świadomy, że jego posługa musiała dążyć do tego celu:
podziały religijne można pokonać tylko w jedności wiary, a ona istniała
dzięki Kościołowi, który został zbudowany w eucharystii i wokół Piotra.
W tej dziedzinie małym postępom towarzyszyło pojawienie się nowych problemów, tj.: schizmy tradycjonalistów Lefebvre’a czy niepowodzenie zbliżenia się do anglikanów. Wydawało się, że były one najbliższe doktrynalnemu
porozumieniu, jednak wyświęcenie kobiet, które rozpoczęło się w tamtych
latach w Stanach Zjednoczonych i rozszerzyło na Wielką Brytanię, a było
konsekwencją wyboru współczesnych kryteriów socjologicznych, a nie tradycji, stanowiło nową przeszkodę na drodze do zjednoczenia.
Wezwanie do jedności religijnej docierało nie tylko do katolików i chrześcijan. Próbował także dotrzeć do Żydów i budować mosty porozumienia z muzułmanami obecnymi na kontynencie, wykazując się intuicją,
która dziś wydaje nam się prorocza.
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Jednak tekst jego przemówienia z 9 listopada w Santiago de Compostela jasno pokazuje, że najbardziej martwiła go apostazja katolicka. Jego
celem było odzyskanie siły wiary w wielu europejskich sercach, aby móc odbudować ducha kontynentu. Innymi słowy, martwił się złem, dziejącym się
w chwili obecnej. Idea ta znajdowała się w centrum jego nauczania: wierność
Chrystusowi była sposobem na znalezienie rozwiązania problemów, przed
którymi stoi Europa. Gdyby chrześcijanie nie wnieśli swojej wiary, nie udałoby się osiągnąć trwałych rozwiązań. I to nie była kwestia podboju społeczeństwa czy odbudowy katolicyzmu, to była kwestia służby, przyczynienia
się do rozwiązania problemów istniejących w danej chwili. W przeciwieństwie do tego, co twierdził sekularyzm, wiara nie była problemem, ale zasadniczym elementem jego rozwiązania.

Podsumowanie
Jan Paweł II zastał w Europie Zachodniej katolicyzm zakompleksiony,
podzielony i pozbawiony nadziei. Ognisko dialogu ze współczesnym światem zdawało się gasnąć z powodu niezdecydowania wobec sekularyzacji,
której domagał się ówczesny świat.
Nowy papież inaczej pojmował ten problem i rzucił zupełnie inne wyzwanie. Sekularyzacja groziła zbudowaniem nieludzkiego świata, w którym
„mieć” przeważało nad „być”. Konieczne było przywrócenie nadziei człowiekowi i w tym zadaniu Europa powinna stać na pierwszej linii. Aby to osiągnąć, chrześcijanie musieli dążyć do nowej ewangelizacji kontynentu, która
wcześniej wymagała ponownej ewangelizacji samego Kościoła. Apostazja
musiała zostać powstrzymana, aby chrześcijanie przypomnieli sobie, w jaki
sposób ich przekonania przyczyniły się do rozwiązania współczesnych problemów, a to wymagało od duszpasterzy mówienia o Bogu, a nie o teoriach
socjologicznych, politycznych czy gospodarczych. Przeciwstawiając się sekularyzacji trzeba było wykazać słuszność wiary w poszukiwaniu rozwiązań
dla ludzkich problemów, również na progu trzeciego tysiąclecia.
Przesłania papieża czasami wysłuchano, a czasami nie. Ale jego obecność i działania miały zmienić życie Europy. Przed jego wyborem sekularyzacja była przyszłością, a religia musiała zadowolić się swoim miejscem
w przeszłości. Wraz z nim religia pojawiła się na forum publicznym jako istotny element życia ludzkiego, decydujący o przyszłości. Jan Paweł II wywołał
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w Kościele ważną odnowę, która działa od tamtej pory na ruinach, jakie
pozostały po poważnych zniszczeniach, których Kościół doświadczył pod
koniec XX wieku. Trudno przewidzieć, jaki wpływ będzie to miało na przyszłość, ale wydaje się, że ewangeliczne porównanie nasion rozrzuconych
na pole jest najlepszym sposobem podejścia do tego, co dzieło Jana Pawła II
mogło oznaczać dla starej Europy.
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Odkrywanie nieznanego lądu…

Bez Jana Pawła II nie tylko historia Polski potoczyłoby się inaczej. Jego
obecność wśród nas, słowa, gesty, wreszcie Jego osobiste świadectwo –
wszystko to kształtowało nie tylko wiarę i sumienia ludzi wierzących,
ale także głęboko odcisnęło się na całej epoce.
Z perspektywy czasu widać, jak ogromny był wkład tego pontyfikatu
w zmiany polityczne na świecie, przywrócenie wolności religijnej w Europie Wschodniej oraz zjednoczenie naszego kontynent, które nastąpiło
po upadku systemu komunistycznego w 1989 r., zjednoczeniu Niemiec
w 1990 r. oraz rozpadzie Związku Sowieckiego.
Aby zrozumieć skalę zmian, jakie nastąpiły w tym czasie, warto przypomnieć jak wyglądały Europa i świat, kiedy pontyfikat Jana Pawła II się zaczynał 16 października 1978 r. Świat wydawał się trwale podzielony na dwa
zwalczające się bloki polityczne, militarne i ideologiczne: zdominowany
przez Moskwę komunistyczny Wschód oraz Zachód, gdzie pozycję lidera
miały Stany Zjednoczone. Kościół w krajach komunistycznych cierpiał prześladowania. Jedynie w Polsce, na skutek postawy milionowej rzeszy wiernych oraz mądrej polityki hierarchów pod przywództwem Prymasa Polski
kard. Stefana Wyszyńskiego, udało się zachować podstawowe wolności religijne, chociaż także tutaj Kościół pozbawiony był osobowości prawnej, nie
było także relacji dyplomatycznych między PRL a Stolicą Apostolską.

Zagrożona wspólnota
Najtrudniejsza sytuacja katolików była w Związku Sowieckim, gdzie religia programowo usuwana była na margines społeczeństwa, a tzw. naukowy
ateizm był fundamentem oficjalnej ideologii państwowej. W praktyce jednak
w poszczególnych republikach związkowych mieliśmy do czynienia z różną
implementacją sowieckiego prawa wyznaniowego, a jego stosowanie było
uzależnione od wielu kontekstów. W pierwszym okresie papieskie działania
mogły odnosić się wyłącznie do terenów, gdzie Kościół katolicki mógł działać legalnie, a więc do Litwy i Łotwy. Republiki Nadbałtyckie, jak je nazywano, stały się częścią składową Związku Sowieckiego w czerwcu 1940 r., kiedy
egzekwując swoje uprawnienia wynikające z układu zawartego z Hitlerem
w sierpniu 1939 r., Stalin nakazał wcielenie Litwy, Łotwy i Estonii do ZSRR.
Wprawdzie po agresji III Rzeszy na Związek Sowiecki obszary te znalazły
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się pod kontrolą niemiecką, lecz latem 1944 r. ponownie zostały zajęte przez
Armię Czerwoną, co przypieczętowało utratę przez nie niepodległości na 45
lat. W polityce wyznaniowej władze sowieckie prowadziły wobec mieszkańców tego obszaru inne działania, aniżeli w stosunku do ludności innych republik związkowych. Istniała struktura kościelna, chociaż na czele diecezji
zazwyczaj stali nie biskupi ordynariusze, ale administratorzy apostolscy. Litwa miała swoje seminarium duchowne w Kownie, natomiast seminarium
w Rydze kształciło kleryków z całego Związku Sowieckiego1.
Zupełnie inaczej wyglądało położenie katolików obrządku łacińskiego na Ukrainie i Białorusi. Na obszarach należących w okresie międzywojennym do Związku Sowieckiego, a więc głównie sowieckich Ukrainy oraz
Białorusi, życie religijne było systematycznie niszczone od początku lat 20.
XX wieku, a całkowity pogrom miejscowych katolików, przede wszystkim
narodowości polskiej, nastąpił w okresie Wielkiego Terroru, a więc w latach
1937-1938. Zlikwidowane zostało wówczas także duchowieństwo katolickie.
Zniszczone zostały tradycyjne więzy społeczne, gdyż kilkadziesiąt tysięcy
polskich i niemieckich katolików zostało w tym okresie brutalnie przesiedlonych do Kazachstanu, gdzie przez wiele lat nie mieli możliwości korzystania z jakiejkolwiek opieki duszpasterskiej2. Z tego pogromu ocalały jedynie
poszczególne parafie, głównie na Podolu w rejonie chmielnickim (dawniej
Płoskirów), gdzie pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia nastąpiło odrodzenie
Kościoła katolickiego na Ukrainie3.
Nieco lepsza była sytuacja na terenach II Rzeczypospolitej zajętych
przez Związek Sowiecki 17 września 1939 r. i określanych później jako Zachodnia Ukraina i Zachodnia Białoruś. Pełną skalę represji wobec Kościoła Sowieci zastosowali tam po 1945 r. Wygnano wszystkich miejscowych
biskupów, zamknięto część świątyń, a pozostałe parafie poddano rygorystycznej kontroli urzędów państwowych. W postaci szczątkowej struktury
kościelne ze wschodnich diecezji przetrwały w granicach państwa polskiego
jako administracje apostolskie z siedzibą w Lubaczowie, Drohiczynie oraz
Białymstoku.
1
2
3

Szerzej na ten temat zob.: R. Dzwonkowski, Religia i Kościół katolicki w ZSRS oraz w krajach
i na ziemiach okupowanych 1917-1991. Kronika, Lublin 2010.
B. Michalewski, Polscy zesłańcy w obronie wiary. Kościół katolickim w sowieckim Kazachstanie w latach 1936-1990, Krzeszowice 2016, s. 69-82.
R. Dzwonkowski, Z historii Kościoła katolickiego w ZSRR 1917-1991, pogadanki w Radiu
Watykańskim, Ząbki 2005, s. 239.
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Najbardziej tragiczny był los katolików na obszarach Rosji, gdzie przed
rewolucją bolszewicką mieszkał ich milion, a skupieni byli w archidiecezji
mohylewskiej oraz diecezji saratowskiej. W 1937 r. większość kapłanów
z tych terenów zginęła albo została uwięziona, świątynie zostały zamknięte albo przeznaczone na inne cele. Kiedy rozpoczynał się pontyfikat Jana
Pawła II na tym ogromnym obszarze czynne były jedynie dwa kościoły katolickie: św. Ludwika w Moskwie oraz Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
w Leningradzie.

Problemy w Europie Wschodniej
Model sowieckiej polityki wyznaniowej w różnych wariantach był
stosowany także w całej Europie Wschodniej, chociaż i tutaj występowały
różnice wynikające z lokalnych uwarunkowań, tradycji oraz pozycji Kościoła. Najtrudniejsza sytuacja panowała w Czechosłowacji oraz na Węgrzech.
Ostra faza represji zaczęła się tam w 1948 r., kiedy komuniści zdobyli pełną
władzę i po rozprawie z opozycją polityczną przystąpili do walki z Kościołem. W 1948 r. w Czechosłowacji zlikwidowano szkolnictwo katolickie, prasę
i wydawnictwa oraz wprowadzono restrykcyjne przepisy ściśle uzależniające jakąkolwiek działalność duszpasterską od zgody aparatu wyznaniowego.
Rozbito także jedność duchowieństwa, tworząc tzw. ruch duchowieństwa
pokojowego, w istocie agenturę bezpieki. Ponieważ największych problemów przysparzały władzy zgromadzenia zakonne, decydujące uderzenie
miało zlikwidować życie zakonne w państwie. W nocy z 13 na 14 kwietnia
1950 r. w ramach Akcji K, komuniści uderzyli we wszystkie męskie zgromadzenia zakonne. Akcja prowadzona wyjątkowo brutalnie przeszła do historii jako „Barbarzyńska noc” jak nazwał ją później we wspomnieniach kard.
Jan Korec4. Nadzieję na zmiany przyniosła Wiosna Praska, kiedy rozwiązano zależny od władzy ruch komunistycznego duchowieństwa i pozwolono na objęcie stolic biskupich niektórym biskupom. Wszystkie te nadzieje
załamały się wraz z wkroczeniem wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji w sierpniu 1968 r., co spowodowało, że w ciągu kilkunastu
miesięcy przywrócono system państwowej kontroli nad Kościołami. Część
4
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duchowieństwa pozbawiona możliwości legalnej pracy na parafiach zaczęła
działać w strukturach nielegalnych, w tzw. Kościele podziemnym. Kluczową
rolę w życiu Kościoła katolickiego w Czechach odgrywał metropolita praski
abp František Tomášek5. 24 maja 1976 r. Paweł VI mianował go kardynałem in pectore, a 30 grudnia 1977 r. praskim arcybiskupem. Od początku
pontyfikatu Jana Pawła II pozostawał w szczególnie bliskich związkach z papieżem, który dobrze znał realia, w jakich żył Kościół w Czechosłowacji.
Kard. Wojtyła zapamiętał zwłaszcza sytuację, kiedy w kwietniu 1974 r. brał
udział w pogrzebie kard. Štěpána Trochty i władze zabroniły mu sprawowania liturgii w litomierzyckiej katedrze, a on, łamiąc zakazy, zabrał głos nad
trumną kardynała na cmentarzu, nazywając zmarłego męczennikiem6.
Jeszcze trudniejsza była sytuacja Kościoła na Węgrzech, brutalnie spacyfikowanego w czasach stalinowskich, a później ubezwłasnowolnionego
na skutek kompromisowych decyzji podejmowanych w czasie pontyfikatu
Pawła VI, kiedy w 1964 r. doszło do podpisania porozumienia między Stolicą Apostolską, a rządem komunistycznych Węgier. Towarzyszyły temu liczne wizyty specjalnego wysłannika papieskiego do kontaktów z krajami komunistycznymi – abp. Agostino Casaroliego. Jego aktywność na Węgrzech
oraz kontakty z władzami komunistycznymi, odpowiedzialnymi za krwawą rozprawę z węgierskim powstaniem w 1956 r., budziły skrajnie różne
emocje wśród węgierskich katolików. Część z nich uważała to postępowanie
za zdradę interesów Kościoła.
Sytuacja Kościoła na Węgrzech była determinowana przez stosunek
do sprawy kard. Józsefa Mindszenty’ego. 26 grudnia 1948 r. kardynał został
aresztowany w swojej rezydencji. Trzy miesiące później oskarżono go o „przestępstwa zmierzające do obalenia republiki, za zdradę stanu, szpiegostwo
i handel walutami”7. Trybunał ludowy skazał go na dożywocie. W obronie
5

6
7

Sakrę biskupią ks. František Tomášek przyjął tajnie 14 października 1950 r. w chwili, gdy
większość biskupów w Czechosłowacji była uwięziona. Nie miał więc żadnych wątpliwości,
jakie mogą być tego konsekwencje. Kilkanaście miesięcy później został uwięziony w obozie
koncentracyjnym dla księży w Želivie. Później przez wiele lat pracował jako duszpasterz pod
ścisłą kontrolą władz. 18 lutego 1965 r. został mianowany przez Pawła VI administratorem
praskiej archidiecezji. Uczestniczył w Soborze Watykańskim II. W czasie „praskiej wiosny”
1968 r. był jednym z inicjatorów powołania do życia organizacji dla laikatu i duchowieństwa
„Dzieło odnowy soborowej”. Wraz z innymi musiał zamilknąć po wkroczeniu do Czechosłowacji wojsk Układu Warszawskiego.
J. Novosad, Štěpán Trochta – Svědek „T”, Praha 2001, s. 235, 238.
K. Kaczmarek, Prawda i kłamstwo. Prymas Węgier Józef Mindszenty, Poznań-Warszawa 2002,
s. 30-31.
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prześladowanego Prymasa Węgier wystąpił m.in. papież Pius XII, który
wypowiedział się w tej sprawie w liście do biskupów węgierskich z 2 stycznia 1949 r. Jedną z konsekwencji skazania kard. Mindszenty’ego był dekret
Świętego Oficjum z 1 lipca 1949 r. nakładający ekskomunikę na katolików
działających w partiach o charakterze ateistycznym i antychrześcijańskim8.
Prymas 4 lata spędził w całkowitej izolacji. Dopiero w lipcu 1955 r. został
przeniesiony do aresztu domowego w wiosce Pűspőkszentlászló na południu Węgier. Tam zamieszkał w dawnej rezydencji biskupa Péscu, zamienionej w ośrodek odosobnienia. W listopadzie 1955 r. przewieziono go na
drugi kraniec Węgier, do wsi Felsöpetény, blisko granicy z Czechosłowacją, gdzie dowiedział się o wybuchu powstania w Budapeszcie9. Wieczorem
30 października 1956 r. do miejsca internowania kardynała dotarł oddział
honwedów, który go uwolnił i przywiózł do Budapesztu10. Prymas wolność
odzyskał jednak tylko na 3 dni. 4 listopada 1956 r. schronił się w ambasadzie
USA w Budapeszcie przy Placu Wolności. Przyszło mu tam przeżyć ponad
15 lat. 27 września 1971 r. pod eskortą tajnej policji wyjechał samochodem
do Austrii, skąd odleciał do Rzymu. Wolność jednak miała dla kard. Mindszenty’ego gorzki smak. W lutym 1974 r. papież Paweł VI zdjął go z urzędu
arcybiskupa Esztergom i pozbawił tytułu prymasa Węgier. Węgierskie diecezje wkrótce zostały obsadzone, ale biskupami spolegliwymi wobec władzy, której przedstawiciele decydowali o ich nominacji, a preferowana przez
Prymasa Węgier kard. László Lékaia polityka tzw. małych kroków w istocie
stanowiła akceptację dominacji Urzędu ds. Wyznań (Állami Egyházügyi
Hivatal) kierowanego przez stalinowca Imre Miklósa nad wszelkimi aspektami życia kościelnego11.
W Bułgarii i Rumunii katolicy znajdowali się na marginesie życia
publicznego, pozbawieni biskupów oraz instytucjonalnego wsparcia Stolicy Apostolskiej. Natomiast w Jugosławii, głównie w Chorwacji i Słowenii, Kościół miał względną swobodę jeśli chodzi o codzienną działalność
duszpasterską, ale był wyraźnie usuwany z przestrzeni publicznej i pozbawiony możliwości jej kształtowania poprzez dostęp do środków masowego
    8
    9
10
11
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przekazu, czy możliwość tworzenia organizacji katolików świeckich. Trudna była sytuacja katolików w NRD, gdzie wyjątkową rolę odgrywał ordynariusz diecezji berlińskiej, jedyna osoba publiczna odpowiedzialna za życie
instytucji w obu państwach niemieckich. W innych regionach tego kraju katolicy żyli w prowizorycznych strukturach administracji apostolskich, pod
stałą obserwacją i inwigilacją funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa
NRD (Stasi)12. Wszędzie w Europie Wschodniej katolicy byli w istocie obywatelami drugiej kategorii, gdyż nie wstępując do komunistycznej partii, deklarującej wychowanie swych członków w duchu naukowego ateizmu, pozbawiali się możliwości awansu politycznego, kariery naukowej, wyjazdów
zagranicznych, a to wszystko wpływało także na ich pozycję materialną.
Modus non moriendi
Szybkich zmian nie oczekiwano także w Watykanie. Podczas swego pontyfikatu, korzystając z odprężenia na arenie międzynarodowej, Paweł VI starał się przy pomocy działań dyplomatycznych ulżyć cierpieniom
katolików w Europie Wschodniej13. Unikał jednak publicznych wystąpień na temat represji wobec Kościoła, aby nie pogarszać losu chrześcijan
na Wschodzie. Wyraźnie powiedział to 12 września 1965 r. w czasie głośnego
wystąpienia przy okazji wizyty w Katakumbach Domitylli w Rzymie, kiedy
wspomniał Kościół, „który dzisiaj cierpi i trudzi się, by przetrwać w państwach znajdujących się pod ateistyczną i totalitarną dyktaturą”. Zaznaczył
wówczas, że „Stolica Apostolska powstrzymuje się od częstszego i gwałtowniejszego podnoszenia słusznych protestów i potępienia nie dlatego iżby
ignorowała czy zaniedbywała zaistniały stan rzeczy, lecz w wyniku chrześcijańskiej cierpliwości i by nie sprowokować większego zła”14.
W podobny sposób Paweł VI mówił o tym problemie w czasie audiencji 9 grudnia 1965 r. do kard. Wyszyńskiego: „Zapewne należało coś więcej
powiedzieć na Soborze przeciwko komunizmowi, i to mocnych rzeczy. Ale
to mogłoby Wam zaszkodzić. Wierzcie, jesteśmy ostrożni nie przez obawę,

12 G. Besier, S. Wolf, Pffarrer, Christen und Katholiken. Das Ministerium für Staatsscherheit der
ehemaligen DDR und die Kirchen, Neukirchen-Vlyn 1992, s. 84-103.
13 Więcej zob.: A. Grajewski, Relacje między PRL a Stolicą Apostolską w latach 1958-1966
w kontekście watykańskiej „polityki wschodniej”. Zarys problematyki, w: Kościół i Prymas Stefan Wyszyński 1956-1966, red. A. Dziurok, W. J. Wysocki, Katowice-Kraków 2008, s. 47-62.
14 A. Gianelli, A. Tornielli, Papieże a wojna. Od pierwszego światowego konfliktu do ataku
na Irak, Kraków 2006, s. 174.
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ale przez miłość. Ufamy Wam, postępujemy ostrożnie i rozważnie, chociaż
serce się kraje, gdy patrzymy na Wasze udręki”15.
Słowa zanotowane przez Prymasa Polski są świadectwem rozterek
i niepokojów Ojca Świętego. Paweł VI miał także świadomość, że za możliwość prowadzenia dialogu z krajami komunistycznym przychodzi mu płacić milczeniem w sprawach prześladowania chrześcijan, co wielokrotnie
mu zarzucano. „Ten zarzut nie był na pewno bezpodstawny i papież mocno
odczuwał jego ciężar”, napisał po latach kard. Agostino Casaroli – główny
wykonawca watykańskiej Ostpolitik16. Niewątpliwie działania podejmowane
przez dyplomację Stolicy Apostolskiej wobec krajów komunistycznych wyznaczały sobie cele minimalne. Jak to określał sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Jean Villot, w tych rozmowach nie tyle chodziło o osiągnięcie
modus vivendi, ile o modus non moriendi, czyli sposobu, aby nie umrzeć.
Wychodzono przy tym z założenia, że komunizm jest systemem, który trwale i przez długi czas będzie obecny w historii świata17.
Wybór Jana Pawła II zmienił ten paradygmat.
Papież Polak był przekonany, że komunizm znajduje się w okresie
zmierzchu i należy myśleć o świecie bez niego. Ta zmiana optyki determinowała szereg dalszych jego posunięć i działań. Miał świadomość,
że wybór osoby zza żelaznej kurtyny jest niezwykłym wyzwaniem dla
całego podzielonego w Jałcie świata.
Dlatego w pierwszych słowach pozdrowienia po wyborze na papieża
opisuje swoją drogę do Watykanu słowami: „przychodzę z dalekiego kraju”.
Z pewnością papież nie miał na myśli odległości geograficznej, gdyż ta nie
była wielka. To podziały polityczne uczyniły z Polski kraj odległy od Watykanu i Rzymu, a papież miał świadomość, że to przekroczenie żelaznej
kurtyny będzie miało konsekwencje dla niego i świata.
Jego pontyfikat w jakimś sensie był pokazaniem światu, że za żelazną kurtyną jest przestrzeń wyglądająca inaczej, aniżeli starała się
to przedstawiać komunistyczna propaganda. Zamieszkują ją narody,
15 P. Raina, Kardynał Wyszyński, Czasy Prymasowskie 1964-1965, t. 5, Warszawa 2001, s. 269.
16 A. Casaroli, Pamiętniki. Męczeństwo cierpliwości: Stolica Święta i kraje komunistyczne, Warszawa 2001, s. 74.
17 A. Silvestrini, Wprowadzenie, w: A. Casaroli, Pamiętniki. Męczeństwo cierpliwości…, s. 9
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których kultura i tożsamość od setek lat kształtowane były przez chrześcijaństwo, mające własne narodowe tradycje, marzenia i wierzące ciągle, że historia wyznaczy im w przyszłości inne cele, niż rozmywanie się
w społecznym tyglu komunistycznej wspólnoty, kreowanej na warunkach określanych przez Moskwę. W tym sensie pontyfikat Jana Pawła II
był dla Zachodu, ale także i Wschodu, odkrywaniem nieznanego lądu,
który jak się wydawało po II wojnie światowej – bezpowrotnie zaniknął,
ustępując miejsca nowej przestrzeni zbudowanej wyłącznie z rekwizytów zaplanowanych i zaakceptowanych w Moskwie.

Biskup „znający realia”
Władze komunistyczne od początku zdawały sobie sprawę z nowych
wyzwań, jakie stawiał przed całym blokiem wybór Karola Wojtyły na papieża. Nowy papież nie był dla nich postacią nieznaną, gdyż inwigilacja
Wojtyły prowadzona była przez IV Departament SB od początku jego drogi kapłańskiej18. Niezależnie od wiadomości dostarczanych przez polskie
MSW, sowiecki wywiad starał się zdobyć własne informacje o metropolicie
krakowskim. Świadczyła o tym inwigilacja jego przyjaciela, ks. Andrzeja
Bardeckiego, podjęta w 1977 r. – w ramach operacji „Progres” – przez sowieckiego nielegała Iwana Iwanowicza Bunyka „Filozofa”19. Niepokój strony sowieckiej oddają wspomnienia szefa rezydentury KGB w Warszawie,
gen. Witalija Pawłowa, który po latach opisał, jak wspólnie z sekretarzem
KC PZPR Stanisławem Kanią i kierownictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL obawiali się, „że nowy papież będzie kontynuował swoją
kardynalską politykę nieprzejednanej wrogości wobec ZSRR i ustroju socjalistycznego”20. Nie tylko kanały wywiadowcze alarmowały Kreml. Rezydujący w Warszawie sowiecki ambasador Borys Aristow w relacjach dla
Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku
Radzieckiego nazywał nowego papieża „jadowitym antykomunistą”21.
Świadectwem zrozumienia skali zagrożeń, przed jakimi stanął komunizm był raport, który miesiąc po wyborze Karola Wojtyły został przesłany
18
19
20
21

Zob. M. Lasota, Donos na Wojtyłę. Karol Wojtyła w teczkach bezpieki, Kraków 2006.
C. Andrew, W. Mitrochin, Archiwum Mitrochina, Warszawa 2001, s. 893.
W. Pawłow, Generał Pawłow. Byłem rezydentem KGB w Polsce, Warszawa 1994, s. 87.
C. Andrew, W. Mitrochin, Archiwum…, s. 891.
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z Moskwy szefom służb specjalnych w Europie Wschodniej. Dokument zawiera obszerną charakterystykę osoby kard. Karola Wojtyły oraz trafnie
prognozuje najważniejsze kierunki jego pontyfikatu. Materiał, jak zaznaczono, powstał przy pomocy „polskich towarzyszy” i trafił m.in. do Berlina Wschodniego. Był adresowany do wąskiego kręgu odbiorców. W NRD
został zadekretowany na wpływowego szefa wywiadu Stasi gen. Markusa
Wolfa oraz jego zastępcę gen. Rudiego Wittiga22.
„Negocjacje z Watykanem będą trudniejsze, ponieważ na czele Kościoła stanął biskup dobrze znający realia socjalistycznego państwa” – zapisano
w tym dokumencie. Podkreślenie wagi znajomości przez nowego papieża
realiów życia w świecie zamkniętym za żelazną kurtyną jest w moim przekonaniu kluczowe dla zrozumienia tego, czym był pontyfikat Jana Pawła II
dla komunistycznego Wschodu.
Po raz pierwszy na tronie Piotrowym zasiadł kapłan nie tylko mający
doświadczenie posługi duszpasterskiej w tym systemie, ale także próbujący zrozumieć i opisać funkcjonujące w nim mechanizmy. Oznaczało
to nie tylko zmianę geopolityczną, ale wręcz ontologiczną. Papieżem
został bowiem człowiek, dla którego komunizm był najważniejszym
doświadczeniem życiowym, znający jego naturę oraz gotowy do zmierzenia się z nim.
Materiał powstał, jak wspomniano, także przy współpracy „polskich
towarzyszy”. Polski „wkład” jest zrozumiały, gdyż to właśnie Departament IV MSW przez wiele lat zajmował się inwigilacją i operacyjnym rozpracowaniem kard. Karola Wojtyły i jego najbliższego otoczenia. Materiał
szczegółowo opisuje drogę życiową kardynała, krąg jego przyjaciół i znajomych, zainteresowania i pasje, także artystyczne i sportowe. W ocenie autorów raportu wybór kard. Wojtyły to wielkie wyzwanie dla całego systemu
komunistycznego. Spodziewano się, że jego skutkiem może być odrodzenie
religijne w Europie Wschodniej. W raporcie odnotowano, że „Polityczne poglądy kard. Wojtyły trudno oceniać jednoznacznie. Z pewnością jest zdecydowanym antykomunistą, jednocześnie jednak pozytywnie ocenia niektóre
22 Bundesbeauftragter für die Unterlagen des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes der DDR
(BStU), MfS, HA XX/4, Information der Sicherheitsorgane der VR Polen über die Wahl des
Kardinals Wojtyla zum Papst. Übersetzung aus dem Russischen, Berlin, 16 XI 1978 r., k. 20.
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przemiany, jakie dokonały się w Polsce na skutek reform ustrojowych”23.
Przypomniano, że jako metropolita krakowski wielokrotnie krytykował
władze państwowe za łamanie praw człowieka, przymusową ateizację społeczeństwa oraz negowanie roli Kościoła w obszarze kultury. W dalszej części
raportu podkreślono, że kard. Wojtyła wielokrotnie udzielał wsparcia opozycji antysocjalistycznej, a z niektórymi jej liderami utrzymywał osobiste
kontakty. W konkluzji napisano, że wybór kard. Wojtyły na papieża oznacza
bardziej zdecydowane wsparcie Watykanu dla postulatów wolności sumienia oraz swobód obywatelskich w krajach komunistycznych.
Już po kilku miesiącach trwania tego pontyfikatu odnotowano, że ma
on silny wpływ na nastroje społeczne w Związku Sowieckim. W notatce sporządzonej ze spotkania kierownictwa Urzędu ds. Wyznań z Radą ds. Religii przy Radzie Ministrów ZSRR, które odbyło się w Moskwie w dniach
19–21 lutego 1979 r. zapisano, że strona sowiecka alarmowała, że wybór Jana
Pawła II „wzbudził w kręgach religijnych ZSRR nadzieję na przetrwanie
i rozwój”. Środowiska katolickie zaczęły tworzyć grupy domagające się przywrócenia nauczania religii. „Zaznacza się aktywizacja środowisk unickich,
inspirowanych przez Slipyja”. Z troską także odnotowano, że po tym pontyfikacie „można oczekiwać walki z krajami socjalistycznymi pod sztandarem
praw człowieka, wolności jednostki, z usiłowaniem oddziaływania zwłaszcza na młodzież”24.
Aby zrozumieć reakcję Moskwy na wybór Jana Pawła II warto zapoznać się z ocenami zaczynającego się pontyfikatu, przygotowywanymi przez
wywiad Komitetu Bezpieczeństwa Państwa przy Radzie Ministrów ZSRR
(dalej KGB). Pomocne w tym są odnalezione niedawno akta KGB w Wilnie.
Wynika z nich, że już po kilku miesiącach pontyfikatu Jana Pawła II, w maju
1979 r., jedna z najważniejszych struktur sowieckiego wywiadu – Wydział
I Pierwszego Zarządu Głównego – nakazała jednostkom wywiadowczym
na Ukrainie i Litwie prowadzenie działań operacyjnych wymierzonych
przeciwko papieżowi25. Rozkaz w tej sprawie podpisał jeden z czołowych
sowieckich analityków, gen. mjr Anatolij Kiriejew, który bogatą karierę
23 Tamże.
24 Notatka z rozmów w Radzie ds. Religii w Moskwie 19-21 lutego 1979 r., D.IV, Nr 3/84, w. 3,
w: Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.
25 AIPN, 2553/407, t. 1, Dokumentacja sprawy agenturalno-obserwacyjnej nr 1637 krypt. „Kapella”, O wykorzystaniu możliwości KGB Ukrainy i Litwy do prowadzenia działań przeciwko
Watykanowi, k. 9–12.
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wywiadowczą zakończył w latach 80. XX wieku jako szef rezydentury KGB
w Warszawie.
Działania podjęto na podstawie analizy wystąpień papieża oraz jego
aktywności na forum międzynarodowym. Stwierdzono, że Jan Paweł II dokonuje radykalnego zwrotu w polityce watykańskiej, której celami stają się
konfrontacja z komunizmem i pobudzenie ludzi wierzących do aktywności
na terenie bloku wschodniego. „Zdaniem papieża należy postawić na długotrwałą i konsekwentną walkę na rzecz wewnętrznego rozkładu obecnego
ustroju w krajach socjalistycznych, przede wszystkim poprzez nakłanianie
młodzieży i inteligencji do wystąpień, w których opowiedziałyby się «za
prawem do samookreślenia oraz wolnością myśli i sumienia». Działalność
Kościoła, jak sądzi Jan Paweł II, powinna również sprzyjać wzrostowi niezadowolenia ludności oraz tendencji nacjonalistycznych we wspomnianych
krajach” – napisał w swym dokumencie gen. Kiriejew26.
Czekistów niepokoiły zwłaszcza zmiany, które na polecenie papieża
wprowadzono w watykańskich mediach, m.in. w Radiu Watykańskim. Rozgłośnia znacznie rozszerzyła zasięg swoich audycji do krajów socjalistycznych oraz zwielokrotniła liczbę audycji nadawanych w językach: litewskim,
ukraińskim i rosyjskim. Wyraźnie zwiększyła się także ilość wydawanej
przez Kościół literatury, która miała być kolportowana do tych krajów. Sowieci byli przekonani, że podnoszone przez Jana Pawła II hasła obrony praw
człowieka faktycznie mają służyć walce z systemem komunistycznym i dominacją Moskwy.
Na podstawie wspomnianej dyrektywy w marcu 1980 r. jednostka wywiadu KGB na Litwie rozpoczęła prowadzenie przeciwko papieżowi sprawy agenturalno-obserwacyjnej o kryptonimie „Kapella” (Kaplica)27. Była
to operacja realizowana dużym nakładem sił i środków na polecenie centrali
KGB w Moskwie, mająca na celu przeniknięcie do najbliższego otoczenia papieża z wykorzystaniem m.in. agentury, którą KGB miało w Kościele katolickim na Litwie oraz w środowiskach litewskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych. Podobne działania były prowadzone przez KGB na Ukrainie, a ich
celem była przede wszystkim penetracja środowisk greckokatolickich na Zachodzie oraz prac Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, odpowiedzialnej
26 Tamże.
27 Tamże, Decyzja o otwarciu sprawy agenturalno-obserwacyjnej o krypt. „Kaplica”, zarejestrowanej w grupie sprawozdawczo-archiwalnej I Wydziału KGB Litewskiej SRR, Wilno, 17 III
1980 r., k. 18.
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za ich funkcjonowanie w Kościele katolickim. W ocenie sowieckich analityków, wybór kard. Wojtyły oznaczał radykalny zwrot w polityce wschodniej
Stolicy Apostolskiej, co miało stanowić bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Związku Radzieckiego.
Sowiecki wywiad logicznie zakładał, że zasadniczym celem działań papieża wobec ZSRS będzie próba ożywienia Kościoła katolickiego na Litwie
i Łotwie, gdzie jego struktury, choć mocno ograniczone, nadal istniały. Kolejnym punktem tej analizy było przewidywanie, że papieżowi będzie zależeć
na reaktywowaniu hierarchii katolickiej obrządku łacińskiego w zachodnich
obwodach Ukrainy i Białorusi, odnowieniu hierarchii katolickiej obrządku
łacińskiego we Lwowie oraz wsparciu dla działającego w podziemiu Kościoła
greckokatolickiego28. W strategii papieża – według KGB – ważny miał być
także obszar Kaukazu. Chodziło o nawiązanie dialogu i zacieśnienie stosunków z prawosławnymi i innymi Kościołami chrześcijańskimi „małych narodów” ZSRS, przede wszystkim zaś z Kościołem prawosławnym w Gruzji
i Apostolskim Kościołem w Armenii tak, aby osłabić ich relacje z Rosyjskim
Kościołem Prawosławnym i wzmocnić wpływ Watykanu na południu ZSRS.
Przewidywano ponadto, że jednym z elementów taktyki Jana Pawła II wobec Związku Sowieckiego będzie wykorzystanie kontaktów ekumenicznych
do tego, aby prowadzić intensywny dialog z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym, zachęcając go do występowania przeciwko władzom w obronie
wolności religijnej.
Jednocześnie liczne świadectwa z tego okresu dowodzą, że katolicy
obu obrządków w Związku Sowieckim przejęli wybór kard. Karola Wojtyły
na papieża jako niezwykły dar Opatrzności Bożej, za który dziękowali tak,
jak w tamtych warunkach było to możliwe. W największej wówczas rzymskokatolickiej parafii w Związku Sowieckim w Murafie (wówczas Żdanow)
w województwie winnickim (Ukraina), w ciągu trzech miesięcy po wyborze
Jana Pawła II, wierni zamówili w jego intencji ponad 300 mszy św. Podobnie
było w innych parafiach, zresztą nie tylko na Ukrainie29. Sam papież od początku dawał także wyraźne sygnały, że katolików w Związku Sowieckim nie
zostawi samych. Zaraz po konklawe przekazał jako wotum na Ostrą Bramę
w Wilnie swą piuskę kardynalską, w której przyjechał do Rzymu. Tam zresztą
28 Tamże, Informacja o niektórych aspektach polityki Watykanu wobec Krajów Socjalistycznych, k. 66–68.
29 R. Dzwonkowski, Polacy w Kościele katolickim na Wschodzie (1939-2011), Toruń 2011,
s. 125.
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wierni natychmiast zareagowali na jego wybór. W październiku 1978 r. powstał w Wilnie Komitet Obrony Praw Ludzi Wierzących, którego działacze wkrótce znaleźli się w więzieniach30. Znakiem wsparcia papieża dla tej
wspólnoty był m.in. list wysłany do przebywającego od 1957 r. na wygnaniu
metropolity wileńskiego Julijonasa Steponavičiusa. Jego treść, szeroko kolportowana wśród litewskich katolików, była czytelnym sygnałem, że papież
nie zapomniał o Litwinach, najliczniejszej katolickiej wspólnocie w Związku
Radzieckim. Wielkim wydarzeniem także dla katolików w ZSRR była pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1979 r. Dzięki transmisji
polskich mediów mogły ją obserwować miliony ludzi za wschodnią granicą,
przede wszystkim na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Niektórym udało się także osobiście uczestniczyć w spotkaniach z papieżem. Wszystko to stwarzało
inny klimat dla życia Kościoła katolickiego w Związku Sowieckim.

Wschodni program pontyfikatu
Najważniejsze kierunki swego zaangażowania wobec narodów Europy Wschodniej Jan Paweł II przedstawił podczas pierwszej podróży do Polski, 3 czerwca 1979 r., wygłaszając homilię na wzgórzu Lecha w Gnieźnie.
W 1997 r. ponownie stojąc w tym miejscu, nazwał tamtą homilię programem
swego pontyfikatu31. Tam po raz pierwszy zdefiniował się jako Papież Słowianin i zapewnił wiernych przybyłych na to spotkanie z krajów sąsiednich,
że o nich nie zapomni. „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. Czyż Chrystus nie chce, czyż Duch Święty nie wzywa, żeby Kościół-Matka u końca drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa pochylił się ze szczególnym zrozumieniem, ze szczególną wrażliwością ku tym
dźwiękom ludzkiej mowy, które splatają się z sobą we wspólnym korzeniu,
30 A. Streikus, Antykościelna polityka władzy sowieckiej na Litwie (1944-1990), Kraków 2010,
s. 202.
31 Powiedział wówczas m.in.: „Dzisiaj, po osiemnastu latach, wypadałoby powrócić do tamtej
homilii gnieźnieńskiej, która stała się poniekąd programem pontyfikatu”. Homilia w czasie
Mszy św. odprawionej na placu przed katedrą, Gniezno, 3.06.1997, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Przemówienia i homilie, Kraków 2012, s. 910.
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we wspólnej etymologii, które – mimo wiadomych różnic (nawet w pisowni) – brzmią wzajemnie dla siebie blisko i swojsko?” – powiedział już podczas
pierwszej pielgrzymki do Polski, wygłaszając homilię w Gnieźnie32. Dodał
także: „Trzeba, ażeby przy sposobności chrztu Polski była przypomniana
chrystianizacja Słowian” i w tym kontekście powiedział: „Trzeba też, aby
był przypomniany chrzest Rusi w Kijowie w 988 roku”. Zostało to dopełnione spontanicznym zwróceniem się do pielgrzymów z Czech, którzy przyszli na to spotkanie, aby przypomnieć papieżowi o swym istnieniu. Papież,
odstępując od tekstu swego przemówienia, zwrócił się do nich, a właściwie
do wszystkich narodów żyjących w Europie Środkowej: „Dobrze, że widzę tutaj przed oczyma ten napis: Otče… w siostrzanym języku, w języku św. Wojciecha: Pamatuj Otče na své české deti. Niegdyś te bliskie sobie słowiańskie
języki brzmiały jeszcze podobniej. Historia językoznawstwa wykazuje to, jak
rosły ze wspólnego pnia słowiańszczyzny, ze wspólnego pnia chrześcijaństwa, pnia Wojciechowego. Pamatuj Otče na své české deti. Nie może ten papież, który nosi w sobie spuściznę Wojciechową, zapomnieć tych dzieci! I nie
możemy my wszyscy, drodzy bracia i siostry, którzy nosimy w sobie to samo
Wojciechowe dziedzictwo, zapomnieć tych naszych braci!”33. Jako papież
Słowianin Jan Paweł II określił się także następnego dnia, 4 czerwca 1979 r.
na Jasnej Górze, kiedy w homilii powiedział, że jest pierwszym w dziejach
Kościoła i Ojczyzny papieżem – Polakiem i papieżem – Słowianinem34.
W podobny sposób zwrócił się do Słowaków, mówiąc w homilii w Krakowie: „Ze szczególną radością witam tutaj grupy naszych pobratymców,
którzy przybyli z południa, spoza Karpat. Bóg wam zapłać za waszą obecność. A jakże bardzo pragnąłbym, ażeby mogli tu być jeszcze inni […].
O, jakże bardzo pragnąłbym, ażeby mogli tutaj, przy tej pielgrzymce papieża-Słowianina, być jeszcze inni nasi bracia w języku i w losach dziejowych.
A jeśli ich nie ma na tych Błoniach, niech pamiętają, że tym bardziej są w naszym sercu i w naszej modlitwie”35.
Trudno nie zauważyć, że jedną z najważniejszych nowości tego słowiańskiego programu jest zmiana optyki. Papież, opisując Europę, nie widzi już
32 Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Wzgórzu Lecha, Gniezno 3.06.1979 r., w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny…, s. 33-39.
33 Tamże.
34 Homilia w czasie Mszy św. oprawionej pod Szczytem na Jasnej Górze, Częstochowa
4.06.1979 r., w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny…, s. 47.
35 Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Błoniach, Karków 10 czerwca 1979 r., w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny…, s. 204.
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żelaznej kurtyny, Związku Radzieckiego i jego satelitów, ale narody od wieków kształtowane przez chrześcijaństwo. Dlatego nieważni są współcześni
politycy, nawet ci najpotężniejsi, jak ci, którzy z Kremla rządzą blisko połową świata. Ważni są świadkowie wiary, misjonarze, męczennicy – św. Włodzimierz, św. Stefan, św. Jadwiga, św. Kazimierz – gdyż to oni prezentują
najważniejsze cechy swych narodów. Papież będzie tę swoistą politykę historyczną wykorzystywał w kolejnych latach pontyfikatu, pisząc okolicznościowe listy z okazji wielkich rocznic narodów Europy Wschodniej, 600-lecia
chrztu Litwy, 900-lecia chrześcijaństwa na Łotwie, millenium chrztu Rusi,
czy 600-lecia obecności obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Polsce.
Zagrożenia wynikające dla systemu komunistycznego z pontyfikatu
papieża Słowianina dostrzeżono w Moskwie. 13 listopada 1979 r. Sekretariat KC KPZR wydał Wytyczne do działań przeciwko polityce Watykanu
w stosunku do krajów socjalistycznych. Dokument został opracowany przez
szefa KGB Jurija Andropowa i jego zastępcę Wiktora Czebrikowa36. Powstał na podstawie projektu przygotowanego przez ośmioosobowy zespół
powołany trzy tygodnie wcześniej przez tenże Sekretariat. W skład zespołu wchodzili m.in.: gen. Wiktor Czebrikow, zastępca szefa KGB; Michaił Zimianin, sekretarz KC KPZR odpowiedzialny za kwestie ideologiczne;
Władimir Kurojedow, przewodniczący Rady ds. Religii przy Radzie Ministrów ZSRR37. Ostateczna wersja Wytycznych składa się z sześciu punktów,
z których dwa objęto dodatkową klauzulą tajności. Zostały umieszczone
w teczce specjalnej, a o ich treści nie powiadomiono większości instytucji,
do których wysłano tekst uchwały, lecz jedynie te, których bezpośrednio

36 Państwowe Archiwum Federacji Rosyjskiej w Moskwie (GARF), fond 59, op. 32, d. 13, Postanowlenije Siekrietariata CK Kommunisticzeskoj Partii Sowietskogo Sojuza „O Mierach
po protiwodiejstwiju politikie Watikana w otnoszenii socyalisticzeskich stran”, Moskwa 13 XI
1979 r.
37 Do wytycznych były dołączone dwa załączniki. Jeden dokument nosił tytuł O środkach dla
przeciwdziałania polityce Watykanu wobec państw socjalistycznych i został przygotowany przez KGB na podstawie analizy przekazanej Wydziałowi Informacji Międzynarodowej
KC KPZS przez Instytut Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu w Warszawie. Drugi nosił tytuł O społeczno-politycznej ideologicznej działalności Watykanu na obecnym etapie
i został przygotowany przez Radę ds. Religii przy Radzie Ministrów Związku Radzieckiego.
W ocenie Rady, zaktywizowała się propaganda Watykanu na obszarze Związku Sowieckiego: „Przy pomocy audycji radiowych, nadawanych zwłaszcza na Litwie, Ukrainie i Białorusi,
próbuje się wzniecać nastroje nacjonalistyczne […]. Podejmuje się usilne próby wskrzeszenia
Kościoła unickiego na Ukrainie, służącego w swoim czasie jako fundament burżuazyjnego
nacjonalizmu”. Zob.: A. Paczkowski, Rozwiać iluzje klerykałów. Sowieccy analitycy o Polsce
i Papieżu, „Więź” 2000, nr 7, s. 101–110.
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dotyczyły – Ministerstwo Spraw Zagranicznych i KGB38. Obie te instytucje
miały „zbadać problem dalszych kroków w celu przeciwdziałania negatywnym aspektom nowej polityki wschodniej Watykanu”, a w razie potrzeby
„przedstawić KC odpowiednie propozycje”. KGB nakazano zaś podjęcie
„działań w celu opublikowania specjalnymi kanałami za granicą materiałów, w których omawiano by problem tych działań Watykanu, które mogłyby
zaostrzyć jego stosunki z krajami socjalistycznymi, a tym samym utrudnić
położenie Kościołów katolickich w tych krajach”, oraz takich, które miałyby
„przedstawiać we właściwy sposób niebezpieczne tendencje w działalności
papieża Jana Pawła II”.

Między Pragą a Budapesztem
Znajomość warunków życia Kościoła w Europie Wschodniej spowodowała, że Jan Paweł II na różnych płaszczyznach starał się wspierać lokalne
Kościoły, co przyniosło owoce przede wszystkim w Czechach i na Słowacji.
Decydujące dla skuteczności tych działań było zachowanie lokalnych hierarchów, którzy mogli wsparcie papieża wykorzystać, albo je zignorować. Dla
rozwoju sytuacji w Czechosłowacji decydujące znaczenie miało zachowanie
metropolity praskiego kard. Tomáška. W latach wcześniejszych starał się
on być lojalny wobec władz, podpisał nawet list krytycznie oceniający działalność środowisk dysydenckich oraz manifest Kartę 77.
To zmieniło się wraz z inauguracją pontyfikatu Jana Pawła II, który przyjął go wkrótce po tym i zapewnił o swym wsparciu dla Kościoła
w Czechach i na Słowacji. Szansę, jaką stanowił ten pontyfikat dostrzegli
także skupieni wokół niego duchowni ze środowisk niezależnych, których
patronem był ks. Oto Mádr, redaktor ukazującego się w podziemiu czasopisma „Teologických textů”39. To oni wpłynęli na to, że metropolita praski
coraz otwarciej zaczął mówić o represjonowaniu ludzi wierzących i wspierać środowiska dysydenckie. Jednym z elementów pogłębienia wiary całego
narodu, do czego zachęcał papież, była nowenna, która na wzór polskiej
nowenny milenijnej miała odnowić życie Kościoła w Czechach. Jednocześnie Jan Paweł II nie rezygnował z dotychczasowych dyplomatycznych in38 Tamże.
39 O. Madr, V zápasech za Boží věc: vzpomínky, texty a rozhovory, Praha – Vyšehrad 2007.
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strumentów w relacjach z władzami Czechosłowacji. Rozpoczęto mozolne
rozmowy dyplomatyczne w sprawie obsadzenia wakujących diecezji. Tym
razem jednak dyplomaci Stolicy Apostolskiej mieli jasne instrukcje, że nie
mogą się zgadzać na kandydatów wywodzących się z szeregów powołanego przez władze w 1970 r. ruchu „Pacem in terris”. Jan Paweł II wychodził
bowiem z założenia, że dla miejscowych katolików będzie lepiej, jeśli diecezje nie będą miały pasterzy, niż miałyby być rządzone przez biskupów
niemających zaufania wiernych i bardziej dyspozycyjnych wobec miejscowych ośrodków władzy, aniżeli Stolicy Apostolskiej. Wielkie znaczenie
dla wszystkich katolików w Czechach i na Słowacji miały audycje Radia
Watykańskiego w języku czeskim i słowackim, których częstotliwość i zasięg wyraźnie zostały zwiększone. Różne środowiska organizowały także
przerzut literatury religijnej do Czechosłowacji, co miało znaczenie przede
wszystkim dla młodych katolików, pozbawionych jakiegokolwiek kontaktu
z książką religijną.
Ważnym elementem wsparcia dla Kościoła w Czechosłowacji był wydany w 1982 r. przez Kongregację ds. Duchowieństwa dekret Quidam episcopi
zabraniający duchownym uczestnictwa w organizacjach politycznych, który
Stolica Apostolska zinterpretowała pozytywnie także w kontekście ruchu
„Pacem in terris” w Czechosłowacji40. Dla struktur Kościoła podziemnego,
silnych zwłaszcza na Słowacji płynęły z Watykanu słowa zachęty i wsparcia
w dalszej działalności. Jan Paweł II poprzez sieć zaufanych emisariuszy miał
kontakt z najważniejszą osobą w tym środowisku – bp. Janem Korcem, który
żył wówczas na emeryturze w Bratysławie. Wielkie wrażenie na Karolu Wojtyle zrobiła lektura wspomnień Korca Po barbarzyńskiej nocy. Kiedy został
papieżem, chciał doprowadzić do zalegalizowania jego posługi biskupiej, ale
władze nie wyraziły na to zgody41.
Wszystko to sprzyjało ożywieniu religijnemu różnych środowisk młodzieżowych, często wcześniej bardzo odległych od Kościoła. Największą
w czasach powojennych niezależną demonstracją były uroczystości 1100-lecia śmierci św. Metodego, kiedy w czerwcu 1985 r. do Velehradu przybyły dziesiątki tysięcy katolików z Czech i Słowacji42. Wziął w nich także
udział kard. Agostino Casaroli, jako legat papieski, co podkreślało więź
40 A. Grajewski, Kompleks Judasza…, s. 46.
41 J. Cuhra, Československo-vatikánská jednání 1968–1989, Praha 2001.
42 A. Hlinka, Siła słabych i słabość silnych. Prześladowania Kościoła na Słowacji 1945-1989,
Kraków 2013, s. 272.
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Stolicy Apostolskiej z tutejszym lokalnym Kościołem. Pod wpływem spotkań i rozmów z Janem Pawłem II kard. Tomášek, wcześniej zachowawczy
i spolegliwy wobec władzy, zaczął zabierać głos w obronie gwałconych praw
i swobód obywatelskich, stając się jednym z największych autorytetów moralnych epoki. Głoszone przez niego ideały poszanowania praw człowieka,
obrony wartości narodowych, krytyka totalitarnej władzy, korespondowały
ze słowami kolejnych dokumentów Karty 77 i innych organizacji. On także poparł, skupionych wokół Augustyna Navratila, niezależnych działaczy
katolickich z Moraw, którzy potem wystąpili z inicjatywą zbierania podpisów pod 31-punktową petycją do władz, w której domagali się poszanowania
swobód religijnych i rozdziału Kościoła od państwa. Kard. Tomášek w specjalnym liście duszpasterskim zachęcał wiernych do podpisywania petycji.
W tych wszystkich działaniach miał pełne wsparcie Jana Pawła II.
Do kolejnej konfrontacji środowisk chrześcijańskich z komunistycznymi władzami doszło w Bratysławie 25 marca 1988 r. Działacze słowackiego
Kościoła podziemnego zorganizowali wówczas pokojową demonstrację dla
poparcia petycji katolików z Moraw. Władze zakazały demonstracji i zagroziły represjami wobec jej uczestników. Pomimo to w centrum Bratysławy
zebrało się ok. 3 tys. osób. Ludzie stali w milczeniu z zapalonymi świecami,
a następnie zaczęli odmawiać różaniec. Wówczas siły milicji oraz straży pożarnej rozproszyły demonstrantów43. Pobito kilkaset osób, wiele zatrzymano w aresztach. Wydarzenia te przeszły do historii jako Bratysławski Wielki Piątek. W obronie represjonowanych głos zabrał kard. Tomášek, a także
Karta 77. Wydarzenia w Bratysławie były szeroko omawiane przez czeską
i słowacką sekcję Radia Watykańskiego, co wywierało nacisk także na rządzących.
Wreszcie nadeszły gorące dni chłodnego listopada 1989 r. Brutalna interwencja oddziałów specjalnych, do której doszło 17 listopada na Národní
Třidzie koło Teatru Narodowego w Pradze, wywołała bunt. W odpowiedzi na pobicie demonstrantów – 36 osób, w tym kilka w stanie ciężkim,
znalazło się w szpitalach – w Pradze i Bratysławie rozpoczęły się ogromne
demonstracje. Domagano się ukarania winnych stosowania represji wobec
własnego społeczeństwa. Kardynała Tomáška nie było w Pradze, gdy rozpoczęty się demonstracje. Przebywał w Watykanie, gdzie 12 listopada odbyła

43 Tamże.
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się uroczystość kanonizacji bł. Agnieszki Praskiej – księżniczki czeskiej44.
Według starej legendy po kanonizacji Agnieszki w Czechach miały się dokonać niezwykłe wydarzenia. Nic więc dziwnego, że nadchodzące z Pragi
wiadomości o nagłym buncie prawie całego społeczeństwa przeciw komunistycznej władzy kard. Tomášek odbierał jako spełnienie tamtej przepowiedni. 21 listopada, zaraz po powrocie do kraju, wydał obszerne oświadczenie,
w którym przedstawił swoją krytyczną ocenę 40-lecia panowania systemu
komunistycznego w Czechosłowacji oraz aktualnej sytuacji kraju. Zwrócił
się też z wyrazami szczególnej solidarności do tych wszystkich, którzy domagają się sprawiedliwości, a zwłaszcza do ofiar brutalnych represji. Wezwał
ich, aby nadal postępowali drogą nieuciekania się do przemocy, ale „walczyli
o dobro dobrymi środkami”. Oświadczenie zostało odczytane tego samego dnia przez przedstawiciela kardynała na placu św. Wacława w Pradze
w obecności ok. 200 tys. osób. Nad zgromadzonymi tłumami obok sztandarów narodowych wznosiły się transparenty z hasłami m.in.: „Prawda szansą
dla 16 milionów”. Tego samego dnia odbyło się pierwsze spotkanie federalnego premiera Ladislava Adamca z przedstawicielami niezależnych środowisk skupionymi w Forum Obywatelskim (Občanské Forum), na którego
czele stanął Václav Havel.
Tak radykalnych skutków pontyfikat Jana Pawła II nie miał dla Węgier,
gdzie wśród biskupów zabrakło hierarchy na miarę kard. Tomáška. Jan Paweł II już 2 grudnia 1979 r. wystosował do nich list, w którym wzywał ich
do gorliwości apostolskiej, zwłaszcza w dziedzinie nauki religii. Do tej kwestii papież powrócił w specjalnym Orędziu Wielkanocnym, skierowanym
do Węgrów 6 kwietnia 1979 r. Zachęcał miejscowy Kościół do podjęcia wysiłków w sprawie katechizacji, rozwinięcia duszpasterstwa młodzieży, troski
o zakony oraz powołania kapłańskie45. Nie spowodowało to jednak większej
aktywności Kościoła węgierskiego, spętanego przepisami państwowymi,
którym nie miał siły, a może możliwości się przeciwstawić46.
Bierna postawa hierarchów nie oznaczała, że w społeczeństwie nie
było warunków do podjęcia odnowy społeczno-religijnej, choć niewątpliwie
44 T. Halik, La testimonianza di un sacerdote ordinato segretamente, w: Testimoni della Fede.
Esperienze personali e collettive dei cattolici in Europa Centro-Orientale sotto il regime comunista, red. J. Mikrut, Verona 2017, s. 257-260.
45 List Jana Pawła II do Kościoła na Węgrzech. „L’ Osservatore Romano”, wyd. pol., nr 5/1980.
46 Więcej zob.: A. Grajewski, Kościół na Węgrzech w latach 1956-1989. Zarys problematyki,
w: Węgry i dookoła Węgier. Narody Europy Środkowej w walce o wolność i tożsamość w XIX
XX wieku, Kraków 2005, s. 213-219.
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Kościół na Węgrzech na początku pontyfikatu Jana Pawła II był poważnie
poważnie osłabiony i rozbity. Jednak już w początkach lat 70. nabrała rozmachu akcja pijara o. Győrgy Bulányi, który tworzone przez siebie już w latach
50. grupy nieformalne nazwał wspólnotami podstawowymi „Bokor” (Krzak).
Bulányi i kilkadziesiąt osób z jego otoczenia związanych w przeszłości z ruchem Regnum Marianum przeszło w latach 50. przez stalinowskie więzienia.
Później kontynuowali pracę formacyjną z małymi grupami na pograniczu
oficjalnego Kościoła. W latach 70. ruch o. Bulányi objął kilkadziesiąt tysięcy,
przeważnie młodych ludzi oraz część księży, których skupiało ok. 170 wspólnot podstawowych47. Grupowali się głównie w rejonie Budapesztu, zajmowali się katechezą młodzieży i wzajemnym samokształcaniem. Nie mieli centralnego przywództwa. Nie otrzymali także wsparcia ze strony episkopatu.
Nowym zlekceważonym przez hierarchię zjawiskiem, które pojawiło
się w Kościele węgierskim pod koniec lat 70. ubiegłego wieku był ruch charyzmatyczny, ogarniający przede wszystkim liczne środowiska młodzieżowe.
Zdecydowanym przeciwnikiem wszelkiego dialogu ze wspólnotami podstawowymi był rektor seminarium duchownego w Budapeszcie, ks. István Bagi.
Zakazywał klerykom udziału w tradycyjnych spotkaniach w Zielone Świątki w Nagymaros. Dialog z tymi grupami próbował utrzymywać wpływowy
w całym węgierskim Kościele opat benedyktyńskiego klasztoru w Pannohalma, o. András Szennay, a także bp József Cserhati z Pécsu, który jakkolwiek był zwolennikiem lojalnego postępowania wobec komunistycznego
państwa, jednocześnie jednak dążył do przeprowadzenia w Kościele soborowej reformy48.
W 1981 r. węgierski episkopat powołał specjalną komisję teologiczną,
która miała zająć się zbadaniem sprawy o. Bulányi’ego. Jej praca nie doprowadziła do żadnego zbliżenia stanowisk, a rozgoryczony o. Bulányi pisał o tych
spotkaniach i rozmowach: „Smutno jest mi pomyśleć o tym, że niewierzący
major, przesłuchujący mnie przez 60 dni w czasach Rakosiego w lokalu prowadzonej przez Gabora Pétera służby bezpieczeństwa, wykazał więcej szacunku dla mojej osoby i działalności niż to, co mnie spotkało w tych dwóch
spotkaniach, których w żadnym wypadku nie można nazwać dialogiem”49.
47 Mehr Disciplin, mehr Ordnung, mehr Reform. Rozmowa z bpem Józsefem Cserhatyi, „Wiener
Kirchen Zeitung” 8.06.1986, s.12-13.
48 J. Wildman, Hierarchia węgierskiego Kościoła katolickiego a wspólnoty podstawowe, w: Kadaryzm bez maski. Wybór niezależnej publicystyki węgierskiej, Warszawa 1987, s. 165-167.
49 Tamże, s. 167.
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Zwolennicy o. Bulányi twierdzili, że członkowie komisji powołanej przez
biskupów nie zadbali nawet o przeczytanie jego oryginalnych pism, tylko
ograniczyli się do dokumentów sfałszowanych przez służbę bezpieczeństwa.
Wychowankowie o. Bulányi’ego domagali się prawa do służby zastępczej, a gdy nie zostało ono im przyznane, odmawiali przyjęcia kart powołania do wojska. Odwoływali się przy tym do doświadczeń 1956 r., kiedy
armia sowiecka – rzekomo sojusznicza – pogwałciła suwerenność Węgier.
Episkopat w tym sporze opowiedział się po stronie państwa. W oświadczeniu wydanym w październiku 1986 r. biskupi węgierscy stwierdzili, że stojąc
na stanowisku Soboru Watykańskiego II należy potwierdzić prawo państwa
do organizowania służby wojskowej, chociaż dla ludzi odmawiających z pobudek moralnych służby z bronią w ręku powinna być organizowana inna
służba cywilna. Biskupi podkreślali, że zgodnie z Konstytucją Węgierskiej
Republiki Ludowej obrona ojczyzny jest obowiązkiem każdego obywatela.
„W naszym kraju służba wojskowa skierowana jest wyłącznie na obronę ojczyzny, utrzymanie pokoju i umocnienie powszechnego bezpieczeństwa”50 –
pisali. Jeżeli obowiązek ten nie jest spełniany, jak napisano w dokumencie,
to państwo ma prawo zastosować karę. O satelickiej roli armii węgierskiej
wobec Związku Radzieckiego oraz garnizonach Armii Czerwonej stacjonujących na Węgrzech, biskupi przezornie nie wspomnieli.
Rosnące napięcie pomiędzy zwolennikami o. Bulányi’ego a Prymasem
Węgier kard. László Lékaiem, doprowadziło w 1986 r. do zaangażowania się
w konflikt watykańskiej Kongregacji ds. Nauki Wiary51. Nie zapadła jednak,
sugerowana przez niektórych węgierskich biskupów, decyzja suspendowania o. Bulányi52. Jego sprawą Watykan zajmował się już w 1983 r. Wówczas
kard. Agostino Casaroli przesłał w imieniu Ojca Świętego list do kard. Lékaia, w którym zapewnił Prymasa Węgier, że Stolica Apostolska dzieli niepokoje węgierskich biskupów i popiera ich działania podjęte w stosunku
do wspólnot podstawowych z myślą o „ochronie nieodzownej jedności Kościoła na Węgrzech”. Kard. Casaroli zaznaczył, że wspólnoty podstawowe,
aby mogły nazywać się naprawdę kościelnymi, muszą przede wszystkim
być ściśle zjednoczone z Kościołami lokalnymi, w których łonie powstały,
a przez nie – z Kościołem powszechnym. W zakończeniu sekretarz stanu
50 Wehrdienst ist sache des Staates und nicht Kirche, „Kathpress” nr 203, 21.10.1986, s. 8.
51 O. Bulányi stvara probleme Crkvi, Drżavi i Vatikanu, AKSA nr 2, 16.01.87, s. 4.
52 B. Lecomte, Prawda zawsze zwycięży. Jak Papież pokonał komunizm, Warszawa 1997, s. 258259.
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Stolicy Apostolskiej zalecał jednak, aby popierać i rozwijać te wspólnoty,
które przestrzegają wytycznych Kościoła53.
Sytuacja nie zmieniła się w czerwcu 1986 r. po śmierci kard. László
Lékaia. W sierpniu 1987 r., po długich pertraktacjach, władze zgodziły się
na nominację ks. abp. László Paskaia, dotychczasowego koadiutora archidiecezji Kalosca, franciszkanina, który jednak już kilka dni po swym wyborze wyraził krytyczny pogląd na temat „nabrzmiałych konsekwencji błędów” kard. Mindszenty’ego54. Natomiast w pierwszym wywiadzie dla Radia
Watykańskiego uznał, że ważnym jego zadaniem jest umocnienie stanu
kapłańskiego, który w „w ostatnich dziesiątkach lat doznał tylu wstrząsów
i kryzysów”55. W tym kontekście mówił także o potrzebie ożywienia katechizacji, chociaż, jak zaznaczył, nie ma w tej dziedzinie przeszkód ze strony
władz. W tym czasie Kościół na Węgrzech nie dysponował jednak swobodą
nauczania religii. Rodzice zgłaszający dzieci na katechezę w szkole musieli
się liczyć z szykanami, jakie mogły spotkać ich dzieci w trakcie dalszej nauki, a zwłaszcza przyjęcia na uczelnię. Tylko w wyjątkowych przypadkach
władze godziły się na organizowanie katechezy na terenie parafii, głównie na
obszarach wiejskich.
Ważnym wydarzeniem w życiu wewnątrzkościelnym było spotkanie kard. Paskaia z przedstawicielami różnych wspólnot podstawowych,
do którego doszło w Budapeszcie w lutym 1989 r. Spotkanie odbyło się nie
bez zachęty ze strony przedstawicieli Stolicy Apostolskiej. Uczestniczyli
w nim członkowie grup Regnum Marianum, ruchu odnowy charyzmatycznej, wspólnoty „Focolare”, tercjarzy franciszkańskich oraz młodzieżowych
grup ekumenicznych, związanych z Taize. Było to pierwsze w powojennych
dziejach Kościoła na Węgrzech spotkanie duchownych pracujących w różnych grupach nieformalnych z biskupami, po którym został opublikowany
wspólny komunikat, a jego uczestnicy wysłali telegram z pozdrowieniami
dla Ojca Świętego. W odpowiedzi Jan Paweł II przesłał na ręce Prymasa
Węgier życzenia, aby konferencja przyczyniła się do umocnienia jedności
i dynamizmu Kościoła węgierskiego, oraz udzielił swego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom spotkania56.
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Serwis Radia Watykańskiego z 14.05.1983.
B. Lecomte, Prawda zawsze zwycięży…, s. 262.
Serwis Radia Watykańskiego z 18.07.1987.
Ruchy i wspólnoty kościelne na Węgrzech, „Gość Niedzielny” nr 11, 12.03.1989, s. 3.
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Wiele środowisk węgierskich katolików wyrażało nadzieję, że abp Paskai będzie rozwijał niezależne inicjatywy duszpasterskie i znajdzie wspólny
język z grupami podstawowymi, co jednak nie nastąpiło. Osłabiło to wewnętrznie Kościół na Węgrzech i spowodowało, że pomimo sprzyjających
warunków społeczno-politycznych nie odgrywał on w społeczeństwie tak
znaczącej roli, jak Kościół w Polsce czy Czechosłowacji. Czas wielkiej zmiany,
zapoczątkowany w Polsce w 1980 r., zastał Kościół na Węgrzech podzielony
i zraniony. W przełomowych wydarzeniach 1989 r. nie odegrał on większej
roli. Nie miał także takiego autorytetu, jak Kościół w Czechach i na Słowacji,
gdyż nie udzielił wsparcia środowiskom dysydenckim, które rozwinęły się
na Węgrzech m.in. pod wpływem działań polskiej „Solidarności”.

O Rosji w perspektywie Fatimy
W myśleniu Jana Pawła II o Związku Sowieckim ważne były nie tylko
narody o katolickiej tradycji: litewski, łotewski i ukraiński, ale również prawosławni Rosjanie. Nie bez powodu w prywatnych apartamentach papieskich wisiała ikona Matki Boskiej Kazańskiej, jedna z najważniejszych i pierwotnych kopii, jakie zostały po oryginale skradzionym i prawdopodobnie
zniszczonym latem 1904 r. Przed tą ikoną Jan Paweł II modlił się codziennie.
Ważnym rysem jego pontyfikatu było bowiem przekonanie, że powinien
on służyć zjednoczeniu wszystkich chrześcijan. Nowym impulsem dla przemyślenia roli, jaką miał odegrać ten pontyfikat na Wschodzie, były dla Jana
Pawła II wydarzenia po zamachu 13 maja 1981 r. na placu św. Piotra. Kiedy
papież odzyskał świadomość w Poliklinice Gemelli od razu skierował myśli
w stronę Maryi z przekonaniem, że Jej zawdzięcza ocalenie. Nie wiązał tego
z objawieniem fatimskim. Kiedy jednak zwrócono mu uwagę na koincydencję daty zamachu oraz objawień fatimskich papież postanowił zapoznać
się z oryginalnym dokumentem napisanym przez siostrę Łucję, wówczas
przebywającą w klasztorze karmelitanek w Combrze. Po jego lekturze, jak
wspomina kard. Dziwisz, „W tej «wizji» rozpoznał własne przeznaczenie.
Przekonał się, że zostało mu ocalone życie, co więcej, zostało mu na nowo
przekazane w darze dzięki Jej interwencji, dzięki Jej opiece”57. W centrum
57 Świadectwo. Kard. Stanisław Dziwisz w rozmowie z Gian Franco Svidercoschim, Warszawa
2007, s. 122.
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przesłania z Fatimy była zapowiedź nawrócenia Rosji i przezwyciężenia
skutków panowania komunizmu. Poprzez dialog ekumeniczny, którego
ważną częścią był Patriarchat Moskiewski, wyraźnie starał się wzmocnić
rosyjskie prawosławie, mając świadomość, że największym beneficjentem
zmian w Związku Radzieckim będą właśnie rosyjscy chrześcijanie.
Szczególne miejsce w jego posłudze zajmowali oczywiście katolicy obu
obrządków żyjący w ZSRR, o których prawa papież upomniał się już na początku pontyfikatu podczas rozmowy z sowieckim ministrem spraw zagraniczny Andriejem Gromyką, do której doszło w lutym 1979 r. Nie otrzymał
jednak wówczas jakiekolwiek obietnicy zmiany istniejącego stanu rzeczy.
Pierwszym sukcesem papieskiej dyplomacji na tym polu była nominacja
w lipcu 1982 r. nieuznawanego dotąd przez władze marianina bp. Vincentasa Sladkevičiusa na administratora apostolskiego diecezji Koszedary.
Sladkevičius był tajnie wyświęcony w 1957 r. przez abp. Teofiliusa Matulionisa, ponieważ po jego śmierci nie przejął diecezji, ale pozostawał w areszcie domowym. Sladkevičius od 1988 r., kiedy został kardynałem, odegrał
zasadniczą rolę w procesie wybijania się Litwy na niepodległość oraz odbudowy niezależności Kościoła litewskiego58. Owocem wielu cierpliwych
negocjacji była w 1983 r. nominacja kardynalska dla abp. Juliansa Vaivodsa
z Rygi. Była ona uwieńczeniem starań także poprzednich papieży, gdyż ks.
Vaivods sakrę biskupią otrzymał w 1963 r. i za pozwoleniem władz wziął
udział w II Soborze Watykańskim. Później był jedynie administratorem
apostolskim archidiecezji ryskiej. Dopiero w 1983 r. władze zgodziły się,
aby został biskupem Rygi, a następnie przyjął kapelusz kardynalski. Miało to znaczenie nie tylko dla lokalnego Kościoła łotewskiego. Członkostwo
kard. Vaivodsa w kolegium kardynalskim umożliwiło Stolicy Apostolskiej
stałą łączność z katolikami z tego obszaru, gdyż biskup Rygi sprawował nieformalny nadzór nad całą katolicką wspólnotą, poza Litwą, żyjącą w ZSRR.
Konsekwencją lektury dokumentu o objawieniach fatimskich była
ceremonia, która odbyła się 25 marca 1984 r. w uroczystość Zwiastowania
NMP na placu św. Piotra w Watykanie. W obecności wielu biskupów przybyłych z całego świata, Jan Paweł II dokonał zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi. W absolutnej ciszy papież prosił Maryję o ocalenie
świata od wojny atomowej i samozagłady ludzkości. Uroczystość odbywała
58 A. Boniecki, Bohater tamtych czasów: kard. Vincentas Sladkevičius (1920-2000), „Tygodnik
Powszechny” nr 24(2000).
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się przed statuą Matki Bożej, przywiezioną specjalnie z Fatimy. Podobna
ceremonia odbywa się we wszystkich diecezjach świata. Było to odnowienie aktu, jakiego wcześniej papież dokonał w Fatimie w 1982 r., co stało się
częścią wypełnienia orędzia fatimskiego. Maryja domagała się w nim wyraźnie, aby Rosja została poświecona Niepokalanej. Papież był na to gotów,
ale pod wpływem protestów Sekretariatu Stanu, obawiającego się międzynarodowego skandalu, zrezygnował z odwołania się do Rosji wprost. W akcie
poświęcenia mówił więc o „wszystkich narodach, zwłaszcza tych, które tak
bardzo potrzebują tego poświęcenia”. Po latach portugalski biskup Virgílio
do Nascimento Antunes ocenił, że „całe przesłanie Pani z Fatimy wypełniło
się dopiero w zamachu na Jana Pawła II oraz w Akcie powierzenia świata
Niepokalanemu Sercu Maryi, tak jak Ona sama o to prosiła. Miało to miejsce na placu św. Piotra, 25 marca 1984 roku”59.
Kilka miesięcy po tych wydarzeniach na czele Związku Sowieckiego stanął Michaił Gorbaczow, który zarzucił agresywne plany swych poprzedników
i zaczął dialog z Zachodem. Jedną z pierwszych zmian było odrzucenie w 1988 r.
tzw. naukowego ateizmu, jako fundamentu państwowej ideologii. Skutkowało to stopniowym przywróceniem wolności religijnej, a w konsekwencji także
odzyskaniem wolności przez rosyjskie prawosławie i odbudową Kościoła katolickiego na całym obszarze sowieckiego imperium. Ostatnim ogniwem w tym
procesie był rozpad Związku Radzieckiego i upadek komunizmu. 13 czerwca
1994 r. podczas konsystorza, oceniając wpływ orędzia fatimskiego na bieg historii, Jan Paweł II powiedział: „Mnie osobiście dane było w szczególny sposób
odczytać przesłanie Matki Bożej z Fatimy, naprzód w dniu 13 maja 1981 r.,
w momencie zamachu na życie papieża, jak też przy końcu lat 80., w związku
z załamywaniem się komunizmu w krajach bloku sowieckiego. Myślę, że doświadczanie to jest dość przejrzyste dla nas wszystkich”60.

Problem najtrudniejszy – grekokatolicy
Wyjątkowe miejsce w pontyfikacie Jana Pawła II zajmowała kwestia upominania się o prawa wiernych Kościoła greckokatolickiego na Wschodzie.
59 Serwis informacyjny KAI z 6.06.2017.
60 Jan Paweł II, Przemówienie na rozpoczęcie obrad Nadzwyczajnego Konsystorza Kardynałów,
13 czerwca 1994, „L’Osservatore Romano”, wyd. pol. 1994, nr 9-10.
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Mówił o tym w czasie I pielgrzymki do Polski podczas mszy św. w Krakowie, przywołując pamięć o dziedzictwie Rusi Kijowskiej. Zwłaszcza sytuacja
Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie była tragiczna, gdyż wspólnota
ta została przymusowo w 1946 r. zdelegalizowana i w ramach stalinowskiego
cezaropapizmu inkorporowana do Patriarchatu Moskiewskiego61. Podczas
pontyfikatów Jana XXIII i Pawła VI Kościół o nich się nie upominał. Tymczasem już na jednej z pierwszych audiencji Jan Paweł II przyjął kard. Josifa
Slipyja, głowę Kościoła greckokatolickiego (unickiego), najbardziej represjonowanej wspólnoty kościelnej w Europie Wschodniej. W 1945 r. podczas
pseudosynodu, zorganizowanego przez sowieckie organy bezpieczeństwa,
Kościół unicki w Galicji został zlikwidowany. Za wierność Rzymowi unici
z Ukrainy płacili latami spędzonymi w łagrach i więzieniach, a często – życiem. Wkrótce podobny los spotkał unitów na Zakarpaciu, a także w Rumunii i Czechosłowacji, którzy przymusowo zostali włączeni do Kościoła
prawosławnego. Wyrok na Kościół greckokatolicki był tak surowy dlatego,
że starano się zlikwidować wszelkie siły odśrodkowe, mogące zagrażać spoistości sowieckiego imperium. Jan Paweł II nie zamierzał jednak milczeć
w sprawie grekokatolików. Demonstracyjnie podczas inauguracji swego
pontyfikatu uczcił kard. Josyfa Slipyja, więźnia sowieckich łagrów i rzecznika odbudowy Kościoła grekokatolickiego na Ukrainie62. W marcu 1980 r.
zwołał do Rzymu synod Kościoła greckokatolickiego, w którym wzięli
udział wszyscy ukraińscy biskupi żyjący na emigracji. Wybrany został wówczas następca sędziwego kard. Slipyja, abp Myrosław Lubacziwśkyj, opiekun
licznej ukraińskiej diaspory w Kanadzie. Obrona praw Kościoła unickiego
była jednym z ważnych rysów tzw. polityki wschodniej Stolicy Apostolskiej
w tym czasie63. Zostało to także dostrzeżone w Kijowie, na co wskazuje raport gen. Witalija Fedorczuka, szefa KGB na Ukrainie, skierowany w grudniu 1980 r. do Wołodymyra Szczerbyckiego, I sekretarza Komunistycznej
Partii Ukrainy64. Generał przekonywał, że papieskie działania stanowią ingerencję w wewnętrzne sprawy Związku Radzieckiego, i wyrażał niepokój
o konsekwencje dla sytuacji wewnętrznej na Ukrainie, w sytuacji gdy – jak
61
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B. Cywiński, Ogniem próbowane, t. 2, … I Was prześladować będą, Lublin-Rzym 1990, s. 199.
G. Przebinda, Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy, Kraków 2001, s. 172.
G. Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Kraków 2005, s. 465-466.
Informacja KGB Ukrainy dla tow. [W.] Szczerbyckiego, KC KP Ukrainy, 14 XII 1980 r., w: Patryjarcha Josyf Slipyj w dokumentach radianśkych orhaniw derżawnoj bezpeky 1939–1987,
red. W. Serhijczuk, H. Boriak, S. Kokin, t. 2, Kyjiw 2012, s. 432–439.

72

Odkrywanie nieznanego lądu…

stwierdzał – „Kościół unicki jest ideowym wsparciem dla ukraińskiego nacjonalizmu i przygotowuje kierownicze kadry dla nacjonalistów”. Fedorczuk wzywał władze sowieckie do przeciwdziałania temu zagrożeniu i podjęcia walki zarówno z grekokatolikami, jak i ukraińskim nacjonalizmem.
Niezwykle ciekawa jest zaprezentowana w tym dokumencie statystyka tzw. przestępstw przeciwko ustawie wyznaniowej, która była kagańcem
narzuconym przez sowieckie państwo wszystkim wspólnotom religijnym.
Otóż w 1979 r., po roku pontyfikatu Jana Pawła II, odnotowano pięciokrotny wzrost przypadków łamania sowieckiego prawa wyznaniowego, co było
interpretowane jako odpowiedź społeczna na papieskie wezwanie do odważnego wyznawania wiary. Dotyczyło to przede wszystkim Litwy i Ukrainy, gdzie w środowiskach katolickich – zarówno obrządku łacińskiego, jak
i wschodniego – powstały niezależne komitety ochrony praw ludzi wierzących, zaczęto także prowadzić w skali masowej nielegalne nauczanie religii
oraz wydawać, poza cenzurą, publikacje religijne. Pod wpływem pontyfikatu Jana Pawła II powstały środowiska dysydentów, które do postulatów
ruchu obrony prawa człowieka dodały postulat obrony wolności sumienia
oraz swobód religijnych jako niezbywalnej części tych praw65.

Wykorzystując pieriestrojkę
Nowa szansa dla papieskiej aktywności Jana Pawła II wobec Wschodu
pojawiła się w drugiej połowie lat 80., kiedy dojście do władzy Michaiła Gorbaczowa i zainicjowane przez niego próby demokratyzacji totalitarnego systemu, znane pod nazwami pierestrojki oraz głasnosti, stworzyły możliwości
dla zmian w polityce wyznaniowej. Jan Paweł II miał przy tym świadomość
wyzwań, przed którymi stanął Gorbaczow. Trafnie wyraził to w rozmowie
z Andre Frossardem, któremu powiedział, że „Cały problem Gorbaczowa
polega na tym, jak zmienić system, nie zmieniając systemu”66.
29 kwietnia 1988 r. doszło do spektakularnego wydarzenia. Patriarchę
Pimena oraz członków Świętego Synodu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego przyjął na Kremlu sekretarz generalny KC KPZR Michaił Gorbaczow.
65 Szerzej na temat raportu gen. Fedorczuka w: A. Grajewski, Ważne źródło. Wokół raportu
gen. Witalija Fedorczuka, „Przegląd Wschodni” 2016, t. XIV, z. 2 (54), s. 423–441.
66 A. Frossard, Portret Jana Pawła II, Kraków 1990, s. 83.
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W czasie transmitowanego w środkach masowego przekazu spotkania
Gorbaczow stwierdził, że tragiczne wydarzenia okresu „kultu jednostki”
miały negatywny wpływ na działanie związków wyznaniowych. Jednocześnie zapewnił, że w ramach reform państwo i partia odchodzą od starej
polityki i zapowiedział uchwalenie nowej ustawy o wolności wyznania.
W toku dalszej dyskusji Pimen poruszył również kwestię zbliżających się
obchodów 1000-lecia chrztu Rusi, które w jego przekonaniu miały świadczyć o wspólnocie prawosławia z narodem rosyjskim. Podobny pogląd wyraził Gorbaczow, który w geście dobrej woli nakazał oddać prawosławnym
kompleks klasztorny Ławry Peczerskiej w Kijowie, jeden z najważniejszych
zabytków wschodniego chrześcijaństwa. Niewątpliwie przygotowania
do uroczystości milenijnych zbudowały nową pozycję prawosławia w sowieckim społeczeństwie i uczyniły z Patriarchatu partnera władzy, który stopniowo zwiększał zakres swej suwerenności. Centralnym punktem
prawosławnych obchodów milenium był Sobór Pomiestnyj (Sobór Ziemski), w pojęciu Kościoła zachodniego był to synod. Odbył się w dniach
6-9 czerwca 1988 r. w Ławrze Trociko-Siergiejewskiej w Zagorsku (obecnie
Siergiejew Posad) w „sercu prawosławia” – Rusi Moskiewskiej. Sobór przyjął m.in. nowy status rosyjskiego Kościoła prawosławnego, w którym odrzucono wiele krępujących przepisów, uzależniających aktywność duszpasterską od zgody administracji państwowej67. Jan Paweł II wykorzystał ten
historyczny zwrot, doprowadzając do udziału delegacji Stolicy Apostolskiej
w uroczystościach milenium chrztu Rusi w Moskwie i Kijowie, co otworzyło drogę do audiencji sekretarza generalnego KC KPZR w Watykanie
1 grudnia 1989 r., kiedy zapadły decyzje o reaktywowaniu Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie.

Mury kruszeją
Nauczanie społeczne Jana Pawła II, w centrum którego znalazła się
obrona godności każdego człowieka, zostało szybko podchwycone przez
opozycję w Europie Wschodniej, która w osobie papieża znalazła swego
67 Szerzej na ten temat, zob: A. Grajewski, Rosja i krzyż. Z dziejów Kościoła prawosławnego
w ZSRR, Katowice 19912, s. 78-89. W książce zawarte są m.in. refleksje i obserwacje autora,
który uczestniczył w tych uroczystościach.
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duchowego patrona. Jednocześnie w krajach, gdzie władze szczególnie
ograniczyły prawa ludzi wierzących, a więc w Czechosłowacji, Rumunii,
na Węgrzech, powstały liczne nieformalne środowiska religijne, skupione
wokół święconych tajnie biskupów. Powstające z czasem struktury, nazywane także Kościołem podziemnym, znalazły w ten sposób naturalnego
partnera, a często i sojusznika w opozycji politycznej, co występowało
w przypadku czechosłowackiej Karty 77. Jan Paweł II, akcentując prawo
do wolności wszystkich narodów, podkreślając znaczenie ich tożsamości
historycznej, tak mocno zakorzenionej w chrześcijaństwie, budował także nowy punkt odniesienia w refleksji o nich samych. Dla całego pokolenia, wchodzącego w dorosłe życie w początku lat 80. XX wieku, inspiracją
stały się słowa papieża o potrzebie wierności własnym korzeniom, które
były jakże odmienne od tych, jakie prezentowano w oficjalnej propagandzie. Jan Paweł II był niewątpliwie pionierem odrodzenia narodów Europy
Wschodniej, które wcześniej coraz bardziej roztapiały się w internacjonalistycznej magmie sowieckiego społeczeństwa bez przeszłości i własnej
tożsamości.
Efektem pontyfikatu była wielka zmiana geopolityczna w Europie i na
świecie. Europa Zachodnia odkryła, że komunizm nie musi trwać wiecznie,
a żyjące na Wschodzie narody mają takie samo prawo do wolności i demokracji, jak te po drugiej strony żelaznej kurtyny.
Jan Paweł II, wykorzystując sprzyjającą koniunkturę geopolityczną,
wygrał długą wojnę religijną, jaką wszystkim religiom wydał bolszewicki ateizm, który próbował w imię socjalnej i politycznej utopii pozbawić
ludzi także prawa do wyznawania wiary w Boga. Dzięki upadkowi komunizmu wierni w Europie Wschodniej odzyskiwali prawo do swobodnego wyznawania swej wiary.
W 1990 r. wyszedł z katakumb Kościół greckokatolicki na Ukrainie
i Białorusi, rozpoczął się także proces instytucjonalizacji katolików obrządku łacińskiego, zwłaszcza na Ukrainie i Białorusi. Rozwiązane zostały problemy personalne z obsadą diecezji w Europie Środkowej i na Bałkanach,
a także dopasowano ich kształt adekwatnie do współczesnych uwarunkowań politycznych.
Jan Paweł II bardzo oszczędnie oceniał rolę własnego pontyfikatu
w zmianach, jakie dokonały się w 1989 r. W przemówieniu wygłoszonym
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do korpusu dyplomatycznego w styczniu 1990 r. podkreślił, że to porzucenie
przez ludzi strachu i „pragnienie wolności doprowadziło do zburzenia murów i otwarcia bram” w Europie Wschodniej68.
68 Jan Paweł II, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego z 13 stycznia 1990, „L’Osservatore
Romano” wyd. pol. 1990 nr 1/90.
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Pan dr Andrzej Grajewski w zasadzie wyartykułował tezę, która była
wiodąca zarówno dla tego tematu, o którym on mówił, jak i dla tego, który
ja pragnę poruszyć: papież – z perspektywy Moskwy – był jednocześnie i z dalekiego kraju, i stąd*.1To jest niewątpliwie klucz do zrozumienia znaczenia
pontyfikatu Jana Pawła II dla Polski. Przy czym chcę od razu określić, że jako
historycy jesteśmy w stanie w miarę zbliżyć się do udzielenia odpowiedzi
na pytanie o znaczenie pontyfikatu, dopiero jeśli chodzi o jego pierwszy okres,
czyli czas od 1978 r. do tej pielgrzymki, która – można powiedzieć – z jednej
strony zamyka, a z drugiej strony otwiera drugi okres pontyfikatu z perspektywy polskiej, to znaczy do czwartej pielgrzymki z 1991 r. To, co znaczyły,
znaczą, będą znaczyć dla narodu polskiego pielgrzymki odbyte po 1991 r.,
wydaje się nie do końca uchwytne dla historyka. Dlatego, jeśli Państwo pozwolą, zajmę się jednak tym, co w rzemiośle historyka jest jego właściwością,
czyli w tym przypadku – omówieniem okresu pierwszego, czyli lat 1978-1991.
Bez wątpienia to sformułowanie, o którym dr Grajewski powiedział,
zaczerpnięte z akt KGB, wywiadu komunistycznego, mówiące o tym „że
papież jest stąd”, było największą bolączką komunistów i będzie to także widziane w ten sposób wewnątrz PRL. Watro przejrzeć np. protokoły
Rady Głównej Episkopatu z lat 70. XX wieku, czyli z tego okresu, w którym z jednej strony dyplomacja watykańska szczególnie intensywnie próbuje wprowadzić się na teren PRL, a z drugiej – władze peerelowskie, czyli
ekipa Edwarda Gierka, otwierając się względnie i w sensie propagandowym
na Zachód są zainteresowane, żeby uchylić nieco drzwi dla dyplomacji watykańskiej. W tym samym czasie, w połowie lat 70., wielokrotnie podczas
konferencji plenarnych Episkopatu, a szczególnie podczas posiedzeń Rady
Głównej Episkopatu Polski najważniejsze postaci, czyli prymas Stefan Wyszyński oraz kard. Karol Wojtyła, jakby dopytywały się monsignore Luigiego
Poggiego – „a tak naprawdę to dlaczego to wy rozmawiacie z tą władzą komunistyczną? Z punktu widzenia polskiego, my przecież tyle doświadczyliśmy zła od komunistów, że nie możemy dopuścić do tego, żeby Stolica Apostolska legitymizowała ten system. Nasze doświadczenie Polaków katolików
nie może być ignorowane przez Kościół katolicki w Polsce”. To był wydźwięk
słów prymasa Wyszyńskiego i kardynała Wojtyły kierowany do monsignore
*
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Poggiego, który w dobrej woli i w dobrej wierze realizował koncepcję męczeństwa cierpliwości, jak nazywał ją abp Agostino Casaroli.
Kiedy prymas Stefan Wyszyński w listopadzie 1978 r. wracał do kraju
po pobycie w Rzymie, to w Pro Memoria pisał bardzo wiele takich osobistych
zdań. Te osobiste zdania dotyczą przede wszystkim ludzkiego problemu, jakim jest rozstanie z przyjacielem, czyli z kard. Karolem Wojtyłą. Prymas wiedział, że musiał wracać do kraju, ponieważ jego obowiązkiem było dalej trzymać ster Kościoła i narodu, który de facto reprezentuje, czyli narodu polskiego.
Rozstanie z przyjacielem, który musiał zostać w Rzymie. To Góralu czy Ci nie
żal to nie jest tylko pieśń jednostronnie kierowana wewnątrz Kościoła, ale
ma ona dużo więcej oblicz w tamtym czasie. Ale w Pro Memoria natychmiast
pojawia się zdanie Wyszyńskiego: „no ale przynajmniej jedną sprawę żeśmy
załatwili – niczego nie będziemy musieli tłumaczyć w Watykanie”. To jest
bardzo pocieszające zdanie dla prymasa, który od czterdziestego ósmego
roku borykał się z bardzo poważnymi problemami nie tylko wewnętrznymi
dotyczącymi tego, jak ratować katolicyzm w Polsce, ale także zewnętrznymi –
jak brak zrozumienia ze strony szeroko pojętego Zachodu dla tych doświadczeń, jakie stały się udziałem narodu polskiego i wszystkich innych narodów
Europy Środkowej, które znalazły się po drugiej stronie żelaznej kurtyny.
My, Polacy, oczywiście wiemy i dla nas jest oczywiste to, że szczególnie pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II spowodowała zejście lawiny,
pomogła przewrócić pierwszą kostkę domina na drodze do obalenia
komunizmu.
Lawina ta doprowadziła nas do końca epoki komunistycznej, czyli
do przełomu lat 80. i 90. Niewątpliwie tę pielgrzymkę można w sposób tradycyjny opisywać zgodnie z tym, o czym już wówczas Polacy między sobą
mówili, czyli: że się policzyliśmy, staliśmy się wspólnotą, która przestała być
przedmiotem gry władzy komunistycznej, która dzieliła Polaków na różne
sposoby, przy użyciu narzędzi oddziaływania totalitarnego państwa. Ale
staliśmy się wspólnotą, która zaczęła mieć dużo większą siłę, która – jako
ta siła – miała swój własny wyraz. Na dodatek, ten własny wyraz mieścił się
w katolicyzmie, chrześcijaństwie, zestawie wartości, który jest totalnie odwrotny od tego narzucanego nam przez dziesięciolecia marksizmu-leninizmu i jednoznacznej ateizacji, widocznej w przestrzeni publicznej, połączonej z zaproszeniem do pseudo-konsumpcjonizmu. Ta rzeczywistość może
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być też opisywana nie tylko przez nasz, polski, narodowy pryzmat, bo żeśmy
się policzyli, ale warto też pokazać jak to widzieli sami komuniści, szczególnie ci światlejsi.
W 1979 r., zaraz po wyjeździe Jana Pawła II z Polski, powstała notatka,
raport prof. Jana Szczepańskiego, socjologa, ale jednocześnie członka Rady
Państwa, czyli człowieka stojącego po „tamtej” stronie. Pisał on: „po skrajnej
postaci można wysunąć przypuszczenie, że to co się stało, polega na tym,
że partia przestaje być alternatywą polityczną dla Polaków poza Kościołem.
I albo stworzy taką alternatywę, albo straci poparcie na rzecz Kościoła. Dalej, marksizm przestaje być alternatywą dla religii, a więc strategowie propagandy i inżynierowie dusz ludzkich mają o czym pomyśleć”. To jest pismo
nieprzeznaczone dla Polaków, to jest pismo dla członków partii, jej kierownictwa, ekipy Gierka. Do samego pierwszego sekretarza Szczepański, dobry
uczony w sensie znajomości rzeczy, pisze, że w gruncie rzeczy straciliście czy
straciliśmy, my komuniści, jaką władzę nad tym społeczeństwem. Co więcej,
gdy znowu zajrzymy do Pro Memoria kard. Wyszyńskiego to zobaczymy,
że prof. Jan Szczepański poprosił prymasa o audiencję. Duchowny zanotował to, co socjolog, członek Rady Państwa, mu mówił – „jeden jest władca
w Polsce, jeden jest interrex. To jesteście Wy, eminencja ks. kard. Wyszyński”. To mówi przedstawiciel władz komunistycznych do prymasa Polski.
Słowo interrex jest nam wszystkim znane, czyli nie ma innej władzy. Interregnum panuje. Dla komunistów, szczególnie co światlejszych, pielgrzymka
Jana Pawła II to była kolejna faza zatrważającego doświadczenia, z powodu
którego oni czuli, że nie są już w stanie dalej rządzić Polską i Polakami na takich warunkach, jakie przygotował im stalinizm w latach 1944-1956.
Proszę pamiętać, że warunki stalinowskiego funkcjonowania kolejnych
ekip – od Bierutowskiej po Gierkowską – są podyktowane przez zwycięstwo
komunistów pierwszego dziesięciolecia po II wojnie światowej. To oni dalej
mordując elity polskie w latach 1945-1956, dalej zastraszając i indoktrynując naród polski, przygotowali grunt pod rządy ekip Władysława Gomułki
i Edwarda Gierka, które to ekipy nie musiały zawsze używać wobec aspiracji
niepodległościowych Polaków takich ostrych narzędzi. To komuniści rozumieli i doskonale wiedzieli, bo sami wyrastali z czasów stalinowskich. Ekipa
Gierka nie bierze się znikąd, są to młodzi zetempowcy czasów stalinowskich.
Za czasów Jana Pawła II to wszystko się waliło. Pontyfikat Jana Pawła II, nie
tylko z perspektywy Moskwy, był pontyfikatem, który dla komunistów miał
znamiona ostatecznej klęski i śmierci. Także dla komunistów w Polsce.
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Jan Paweł II miał jeszcze jedną cechę, która także tu wybrzmiała i została podkreślona zarówno przez dr. Andrzeja Grajewskiego, jak i prof. Pablo Pereza Lopeza z Nawarry. Mianowicie Jan Paweł II podczas pierwszej
pielgrzymki do Polski był zainteresowany – jako głowa państwa – rozmowami z władzą, nie unikał tych rozmów. Jednocześnie od samego początku, od tego gestu ucałowania ziemi polskiej, jest autentyczny w rozmowie
z człowiekiem i z narodem. Jakby stojąc obok i bez udziału. To, co prof. Marcin Król mówił niegdyś, że dzięki tej pielgrzymce myśmy dali radę się policzyć, to było jednocześnie daniem nam tej porcji słów, których bez papieża
my sami nie byliśmy w stanie wypowiedzieć. Ostatecznie dopiero podczas
trzeciej pielgrzymki w 1987 r. w Gdańsku papież, próbując przebić się przez
oklaski, wypowiedział zdanie o tym, że mówi do Polaków, ale i za Polaków.
To się działo od czerwca 1979 r., wtedy to Jan Paweł II zaczął mówić do nas
i za nas. To wszystko w nas było, ale tego nie wiedzieliśmy. On te nasze słowa,
nieuświadomione jeszcze i niewyartykułowane nawet wewnętrznie po raz
pierwszy, wypowiedział tak, że stały się one naszym wnętrzem. Z perspektywy poznania rzeczywistości jest to bardzo ważny proces, bo słowo jest siłą
definiującą umysł ludzki i jego pracę. On nam dał te słowa wypowiedziane w Warszawie, Gnieźnie, Krakowie, we wszystkich możliwych miejscach.
Stąd wydaje się, że słusznie Służba Bezpieczeństwa, gdy przygotowywała
się do tej pierwszej pielgrzymki w 1979 r., otrzymała bardzo jednoznaczne wytyczne płynące z ówczesnego państwa komunistycznego – operacja
„Lato 79” – w których wskazano, że „jej celem jest przeciwdziałanie wszystkim negatywnym skutkom wizyty Jana Pawła II”. W perspektywie komunistycznej wizyta jest tylko negatywna, ale chodziło o to, aby przeciwdziałać
temu, co może być największym spośród negatywnych skutków tejże.
Oczywiście kolejne pielgrzymki w latach 1983 i 1987, czyli te, które
miały miejsce w okresie panowania komunistów, miały zupełnie inny wydźwięk i odgrywały zupełnie inne role, ponieważ każda z tych następnych
była osadzona w kontekście rzeczywistości zmiennej.
W 1983 r. miała miejsce tzw. pielgrzymka nadziei – 8 dni, które miały
w tym sensie nami wstrząsnąć, abyśmy odzyskali nadzieję, że jako Polacy jesteśmy zdolni i możemy, bo prawo oczywiście mamy, wybić się
ku wolności i niepodległości. Ta pielgrzymka, rzecz jasna, to z pespektywy komunistycznej kolejny, bardzo silny cios, który – co warto podkreślić – bardzo zaowocował. To właśnie pielgrzymka z 1983 r. w analizach
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komunistycznych wybrzmiewała jako ta wizyta apostolska Jana Pawła II, która spowodowała jeszcze większy, co wydawało się niemożliwe
z perspektywy komunistycznej, wzrost autorytetu Kościoła w Polsce.
Kościoła, Episkopatu, kościoła jako świątyni, domu parafialnego, zgromadzenia zakonnego i sali zakonnej. Ten autorytet powodował, że cała kultura alternatywna, całe życie społeczne alternatywne, a można powiedzieć,
że i państwo alternatywne, znalazły się w Kościele wobec rzeczywistości stanu wojennego.
Próba miękkiego oddziaływania na prymasa Józefa Glempa w latach
1981-1983 przegrała z perspektywy komunistycznej. Bo co z tego, że ta
miękkość migotała pewnymi radosnymi światełkami, skoro to właśnie
Kościół okazał się za sprawą Jana Pawła II nadal nie tylko większą atrakcją, ale alternatywą państwa. Efektem tego były analizy i podjęcie decyzji,
że jednak ponownie trzeba uderzyć w Kościół. Wrócono wręcz do stalinowskiej ideologii pierwszego dziesięciolecia jako wewnątrzpartyjnej mobilizacji. Ideologii jako mobilizacji ludzi partii do tego, aby pokonać Kościół.
Ta ideologia zaczęła wygrywać wewnątrz PZPR, a jej efektem była między
innymi śmierć ks. Jerzego Popiełuszki. Ta śmierć była wytworem z jednej strony analityków partyjnych, a z drugiej – realizatorów polityki, która ma za zadanie zniszczyć Kościół. Co się wydawało rzeczą absurdalną,
bo jednocześnie analizy prowadzone wewnątrz partii pokazywały, że coraz
większa liczba członków partii chodziła do kościoła i chrzciła dzieci, nawet
egzekutywa i członkowie Komitetu Centralnego PZPR. Te analizy były zatrważające, ale komuniści zafundowali sobie Biuro Opinii Społecznej i mieli
w związku z tym efekty, które dla nas pozostawały nieznane, bo do nas
nie docierały. Ale zastosowane narzędzia były słuszne, więc partyjni znali
autentyczne poglądy i nastroje Polaków. Dla partii były to same ciosy.
Ostania pielgrzymka z 1987 r. – bardzo ważna, o której bardzo ładnie
powiedział siedzący tu Jacek Moskwa – była to pielgrzymka najbardziej polityczna. Rzeczywiście tak było, biorąc pod uwagę dokumenty, które dzisiaj
są w Instytucie Pamięci Narodowej. Te dokumenty pokazują, że rezydentura
w Rzymie, ale i cały resort Ministerstwa Spraw Zagranicznych, uznały przygotowania do tej pielgrzymki oraz sam jej przebieg za bardzo ważne instrumenty w grze ekipy Wojciecha Jaruzelskiego. Ekipy, która pragnęła wyjść
z izolacji wynikającej z wprowadzenia stanu wojennego. To wyjście z izolacji
było przez nich traktowane jako pewnego rodzaju możliwość zatrzymania
83

Jan Żaryn

władzy, przy jednoczesnej legitymizacji procesu demokratyzacji przez Zachód. Najlepszym miejscem, w którym ta legitymizacja może się rozpocząć
jest Watykan, a najlepszą osobą papież Polak, któremu w ramach szantażu
postanowiono „dać marchewkę”. Z punktu widzenia komunistów to znaczyło: doprowadzimy do nawiązania stosunków dyplomatycznych, czyli zrobimy to, co tak długo było marzeniem dyplomacji watykańskiej, a o czym
wspominał już dziś dr Andrzej Grajewski.
Papież przyjechał w 1987 r. i reagował na tę ofertę swoimi przemówieniami do Polaków na Zaspie i Westerplatte. To była jego odpowiedź
udzielona językiem komunikacji z władzą komunistyczną, to było odrzucenie tej oferty. „Nie ma wolności bez solidarności”, a nie – „nie
ma wolności bez rozmów z ekipą Jaruzelskiego”.
To była odpowiedź Jana Pawła II, która zostanie bardzo szybko zauważona przez komunistów. W jednym z raportów wywiadu opisana jest bardzo
ładna historia, niestety przekazana za pośrednictwem tajnego współpracownika, który był wówczas w Rzymie i który otrzymał informacje od Stefana
Frankiewicza nieświadomego tego, jaką rolę gra ten tajny współpracownik.
Stefan Frankiewicz brał udział we wspólnym śniadaniu z papieżem po jego
powrocie z Polski do Rzymu w 1987 r. Podczas rozmowy obaj oceniali politykę Casaroliego i dyskutowali czy była ona słuszna, jak to wyglądało. Jan
Paweł II mówił „chyba potłukłem bardzo dużo garnków Agostino Casaroliemu”. To „potłuczenie” garnków jest taką przenośnią, opowiadającą o tym,
że nie było przyzwolenia dla Kościoła w Polsce i Kościoła powszechnego
na to, żeby ekipa Jaruzelskiego mogła legitymizować swoje zbrodnie poprzez
przyjęcie Kościoła katolickiego jako partnera, któremu z łaski daje „ochłapy” w postaci nawiązania stosunków dyplomatycznych za nic.
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Historyk, profesor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego
w Rzymie, znawca dziejów Kościoła katolickiego w kontekście totalitaryzmów.
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Azja to największy kontynent – ma powierzchnię 44.580.000 km²
i jest czterokrotnie większa od Europy, ma też największe tradycje religijne.
Zamieszkuje ją niemal 4,5 miliarda ludzi (w 2016 r. dokładnie 4,463 mld),
a więc połowa ludności ziemskiego globu. Najbardziej zaludnione kraje
to Chiny (1,379 mld), Indie (1,368 mld) i kilka innych państw, w których
mieszka ponad sto milionów mieszkańców. Populacja tego kontynentu rośnie, pomimo wdrażania różnych programów kontroli liczby urodzeń, jak
to do niedawna miało miejsce w Chinach. Wzrost liczby ludności na tym
kontynencie wynosi 2,2%, podczas gdy w pozostałych częściach świata jest
to 1,8%. O znaczeniu Chin dla ogólnoświatowej polityki świadczą słowa cesarza Francuzów Napoleona Bonaparte: „Kiedy Chiny się obudzą to cały
świat się potrząśnie”.
Mieszkańcy Azji żyją w 48 państwach, terytoria niektórych z nich rozciągają się poza ten kontynent, część europejską mają: Rosja, Turcja, Kazachstan. Innym wyjątkiem jest wyspiarska Indonezja. Największe znaczenie
mają bardzo różne kulturowo i religijnie, ale największe liczebnie narody
zamieszkujące Indie oraz Chiny. Religia w Azji ma duże znaczenie, ponieważ istnieje ścisły związek pomiędzy religią i problemami życia codziennego. Zarówno wyznawcy buddyzmu, jak i islamu są najliczniejsi właśnie
w Azji. Kościoły chrześcijańskie w Persji i w Indiach mogą powołać się jeszcze na tradycję apostolską.
Historia chrześcijaństwa zaczęła się w Azji. Jezus narodził się, żył,
umarł i zmartwychwstał w Palestynie. Swoim uczniom polecił, aby „szli
na cały świat i głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15). Apostołowie głosili naukę Jezusa w Jerozolimie, w Antiochii zostali nazwani
chrześcijanami. Ich drogi się rozeszły: jedni pozostali w Azji, zakładając
wspólnoty chrześcijańskie, a św. Bartłomiej i św. Tomasz dotarli według tradycji do Mezopotamii i Babilonii, a może i dalej, bo już w I wieku istniały
wspólnoty chrześcijańskie na południu Indii; drudzy – św. Piotr i św. Paweł
dotarli do stolicy imperium rzymskiego, aby tutaj – w Rzymie – oddać swoje
życie dla Jezusa. Już późniejsze generacje chrześcijan, duchownych i świeckich, zaniosły Ewangelię do Azji Południowej i Środkowej – aż do Chin.
Chrześcijanie na przestrzeni wieków niestrudzenie głosili Ewangelię, dając
świadectwo swoim oddanym Bogu życiem wiary.
W XIII wieku próbę ewangelizacji w Azji podjęli, mimo licznych niebezpieczeństw i trudności komunikacyjnych, misjonarze z nowo powstałego
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zakonu franciszkańskiego, wśród nich był błogosławiony Giovanni da Montecorvino (1247-1328) – pierwszy biskup w Chinach1.
W XVI-XVII wieku do bardzo dalekich krajów azjatyckich napływali
głównie z Europy liczni misjonarze: jezuici, franciszkanie, dominikanie,
karmelici, teatyni. Szczególnie ważną rolę w ewangelizacji Azji odegrali jezuici, a wśród nich św. Franciszek Ksawery (1506-1552), który działał w Indiach i Japonii2.
W Azji, tuż po Afryce, Kościół katolicki rośnie najbardziej głównie
na skutek wysokiego przyrostu naturalnego w katolickich rodzinach, jak
również odpowiedzialnej działalności misjonarskiej. W ciągu ostatniego
roku wzrost liczby katolików wynosił 1,9%. Ogółem liczba katolików na
świecie wzrosła od 2014 r. o 1% (z 1,272 mln do 1,285 mln) i o 7,4% w porównaniu z 2010 r. Liczba biskupów i diakonów na całym świecie rośnie,
podczas gdy w 2015 r. odnotowano spadek liczby księży3 w porównaniu
z rokiem poprzednim4. Misja ewangelizacyjna w Azji ma już od wieków
formę intensywnego dialogu z religiami, z kulturami. Jednak wśród tamtejszych społeczeństw widoczny jest wpływ kultury materialistycznej
i coraz większa sekularyzacja, a w mediach atakowane są chrześcijańskie
wartości5.
W Azji ma również miejsce największa ilość prześladowań chrześcijan, głównie ze strony religijnych fundamentalistów hinduskich oraz
1

2
3

4
5

Na temat jego działalności misjonarskiej w Azji zob.: R. Almagià, Giovanni da Montecorvino,
w: Enciclopedia Italiana, Roma 1933; N. di Rienzo, Padre Giovanni da Montecorvino, la sua
vita, le sue opere, il suo paese natio, Tipolito Garzilli 1984; tenże, Acts of International Study
Workshop of John de Montecorvino OFM 1294-1994, Taiwan 1994; tenże, Giovanni da Montecorvino della Nobile famiglia Pico di Principato (1247-1328), Taiwan 1994; P. Sella, Il Vangelo
in Oriente. Giovanni da Montecorvino, frate minore e primo vescovo in terra di Cina (12471328), Assisi 2008.
Red. R. Haub, J. Oswald, Franz Xaver Patron der Missionen. Festschrift zum 450. Todestag,
Regensburg 2002; M. Sievernich, P. Knauer, Franz Xaver. Briefe und Dokumente 1535-1552,
Regensburg 2006.
Crescono i cattolici in Africa e Asia, diminuiscono in Europa, w: „La Stampa” 06.04.2017.
http://www.lastampa.it/2017/04/06/vaticaninsider/crescono-i-cattolici-in-africa-e-asia-diminuiscono-in-europa-ctuniHgEBSyC3QHdt3Y5hO/pagina.html; P. G. Accornero, I cattolici crescono soprattutto in Asia e Africa. Le statistiche dell’Annuario statistico della Chiesa,
curato da mons. Vittorio Formenti, w: „Il Tempo” 22.04.2015 https://www.lavocedeltempo.
com/Chiesa/I-cattolici-crescono-soprattutto-in-Asia-e-Africa [06.09.2918].
Informacje te publikowane są co roku na podstawie danych statystycznych Kościoła katolickiego. Ostatni rocznik statystyczny ukazał się w 2016 r., zob.: L’Annuarium Statisticum Ecclesiae 2016, Roma 2017.
K. Tomasik, Franciszek jedzie do Azji, gdzie Kościół dynamicznie się rozwija, w: http://m.
niedziela.pl/artykul/32420/Franciszek-jedzie-do-Azji-gdzie-Kosciol [06.09.2918].
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islamskich. W Azji katolików przybywa niemal dwukrotnie szybciej niż
ogółu ludności, dochodzi bowiem do licznych nawróceń na katolicyzm.
Po zazwyczaj dwuletnim okresie przygotowania mają miejsce uroczyste chrzty, przyjmowane również przez dorosłych. Seminaria duchowne
w postkomunistycznym Wietnamie, w Korei Południowej, a zwłaszcza
na Filipinach – w największym katolickim kraju kontynentu azjatyckiego –
pełne są młodych ludzi przygotowujących się do kapłaństwa6. Szczególnie
ważną rolę w działalności Kościoła w Azji miało Specjalne Zgromadzenie
Synodu Biskupów, obradujące w Rzymie w dniach 19 kwietnia – 14 maja
1998 r. Zgromadzeni tam hierarchowie wraz z przedstawicielami laikatu
oraz ekspertami zaproszonymi na synod, wskazali nowe kierunki zarówno
w pokojowym współistnieniu różnych kultur i tradycji, jak również w odważnych staraniach ewangelizacyjnych.
Kościół katolicki w Azji cieszy się już od dawna rosnącą liczbą rodzimych powołań kapłańskich i zakonnych, zwłaszcza w: Indiach, Pakistanie, Bangladeszu i na Sri Lance. W innych krajach Azji liczba powołań też
stopniowo rośnie. Azja może przybliżyć chrześcijaństwu swoją tradycyjną,
głęboką duchowość, metody kontemplacji, a wreszcie – nauczyć trudnego
dialogu międzyreligijnego. Społeczeństwa azjatyckie są dumne z otwartego przeżywania swoich wartości religijnych i kulturowych, do nich należy
zaliczyć: ciszę i kontemplację, duży dystans do spraw świata, dyscyplinę
i radość życia pomimo bardzo skromnych warunków materialnych społeczeństwa.
Najbardziej katolickimi krajami na świecie (według danych statystycznych Kościoła, które publikowane są co roku) są: Brazylia, Meksyk, Filipiny, USA, Kolumbia, Włochy, Hiszpania, Polska, Demokratyczna Republika
Konga i Argentyna. Katolicy w Azji to ok. 142 mln ludzi, co w przybliżeniu
odpowiada ok. 3,24% ludności tego kontynentu7.

6
7

89

Dynamiczny Kościół Azji, w: https://kosciol.wiara.pl/doc/1566918.Dynamiczny-Kosciol-Azji; Kościół na świecie w liczbach, w: https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/201806/chrzescijanie-statystyki-annuario-pontificio-2018.html [06.09.2918].
Aumentano i cattolici nel mondo, sono quasi un miliardo e 400 milioni, w: „Asia News”
13.06.2018 http://www.asianews.it/notizie-it/Aumentano-i-cattolici-nel-mondo,-sono-quasi-un-miliardo-e-400-milioni-44154.html [06.09.2918].
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Religie Azji
Chrześcijaństwo
Azja jest historyczną kolebkę chrześcijaństwa, ale żyje tutaj tylko niewielka liczba chrześcijan – jest to ok. 321,8 mln (8,5%). Stanowią oni większość na: Cyprze, Timorze Wschodnim, Filipinach, w Armenii, Gruzji,
Libanie oraz w azjatyckiej części Rosji. W Korei Południowej i Wietnamie
chrześcijanie stanowią od 10 do 41% populacji. Największą grupę wśród
chrześcijan stanowią wierni zaliczani do niezależnych wspólnot kościelnych
freie Kirchen, powstałych ze wspólnot protestanckich, jest ich ok. 155 mln
i są oni największą grupą chrześcijan w Chinach, Indiach i Japonii, a w 10 innych krajach stanowią drugą co do wielkości grupę (np. na Filipinach, w Indonezji, azjatyckiej części Rosji)8.
Kościół katolicki liczy 110,5 mln (3%) wiernych, stanowią większość
w Timorze Wschodnim i na Filipinach; są najliczniejszą mniejszością chrześcijańską w Wietnamie, Singapurze, na Sri Lance, występują wśród sezonowych robotników w krajach muzułmańskich: w Kuwejcie, Zjednoczonych
Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Omanie9.
Protestanci zajmują trzecie miejsce, jest ich prawie 50 mln (1,4%),
są najliczniejszą grupą chrześcijan w: Korei Południowej, Indonezji, Birmie,
Pakistanie. W kolejnych 12 krajach grupa ta zajmuje drugie miejsce wśród
wyznań chrześcijańskich.
Prawosławnych jest około 14 mln (0,4% ludności Azji). Stanowią większość na Cyprze, w Armenii, Gruzji, Rosji (w części azjatyckiej).
Islam
Zajmuje pierwsze miejsce wśród religii niechrześcijańskich, w 24 krajach wyznawany jest przez większość mieszkańców, w 4 krajach muzułmanie
są drugą pod względem liczebności grupą religijną, a są to: Malezja, Kazachstan, Liban, Indie. Połowa muzułmanów Azji żyje w: Indonezji, Pakistanie,
Bangladeszu oraz Indiach.
8
9

J. Bednarz, Chrześcijaństwo a inne religie w Azji, w: Salwatoriański Referat Misji Zagranicznych. http://misje.sds.pl/czytelnia/artykuly/chrzescijanstwo-a-inne-religie-w-azji/ [06.09.
2918].
Statystyki Kościoła: na świecie wzrasta liczba katolików, w: https://www.pch24.pl/statystyki-kosciola--na-swiecie-wzrasta-liczba-katolikow,55570,i.html; J. Bednarz, Chrześcijaństwo
a inne religie w Azji…
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Hinduizm
Zajmuje drugie miejsce wśród religii niechrześcijańskich Azji z ok. 805
mln (21,8%) wyznawców. Stanowią oni większość w Nepalu i Indiach.
W 13 innych krajach Azji są liczni wśród emigrantów zarobkowych.
Buddyzm
Powstał w Indiach, jest jedną z najstarszych religii Azji. Buddyści stanowią większość w: Bhutanie, Birmie, Kambodży, Japonii i na Sri Lance.
W Wietnamie i Laosie stanowią połowę ludności.
Szamanizm i animizm oraz nowe religie
Tradycyjne religie – szamanizm i animizm – wyznaje ok. 128 mln
(3,5%) Azjatów w 15 krajach. Z kolei wierzenia, które powstały z połączenia
elementów chrześcijańskich z buddyzmem lub hinduizmem, czyli tzw. nowe
religie, wyznaje łącznie ok. 100 mln (2,7%) ludzi w: Japonii, Indonezji, Korei
i na Tajwanie. Są też osoby nieprzynależące do żadnej religii oraz ateiści, których najwięcej żyje w krajach o wpływach ideologii komunistycznej: w Chinach, Korei Północnej i Wietnamie10.

Kościół w Azji na styku różnych religii i kultur
Pomimo że chrześcijaństwo narodziło się w Azji, w wielu częściach
tego kontynentu uważane jest za religię zachodnią. Przyczyniły się do tego:
przeniesienie centrum życia religijnego do Europy, do czego doszło na skutek zmian politycznych; działalność europejskich misjonarzy, którzy posługiwali się swoimi językami i przynieśli tutaj nieznane zwyczaje. Papież Jan
Paweł II słusznie stwierdził, że w pierwszym tysiącleciu istnienia Kościół
w swoim działaniu misjonarskim był skoncentrowany głównie na Europie
i na jej problemach, to Europejczycy ukształtowali wielką tradycję pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwa, a misjonarze przenieśli ją na inne kontynenty.
Wielu mieszkańcom Azji z czasem było coraz trudniej dostrzec pierwotny,
azjatycki charakter chrześcijaństwa. Duch Ewangelii był i jest bliski azjatyckiej kulturze, sam Jezus, głosząc swoją Dobrą Nowinę, prowadził dialog
10 Immer mehr Junge in „neuen Religionen” w: „Kathpress” 08.08.1990; J. Bednarz, Chrześcijaństwo a inne religie w Azji…
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z prostym słuchaczem, podobnie jak to czynili inni nauczyciele, opowiadał
swoim słuchaczom liczne przypowieści, w których zawarta była doktryna
ewangeliczna. On i jego uczniowie byli bardzo blisko ludzi, rozmawiali i wyjaśniali prawdy wiary, jadali wspólnie proste posiłki – to elementy bliskie
kulturze azjatyckiej.
Do lat 50. XX wieku kraje Azji były krajami misyjnymi, z wyjątkiem
Filipin, gdzie Hiszpanie ewangelizowali już od XVI wieku, a hierarchia
kościelna pochodziła w większości z arystokracji hiszpańskiej. Pierwszy indyjski biskup był konsekrowany w Rzymie przez Piusa XI w 1923 r.,
a pierwsi biskupi chińscy w 1926 r. Miejscowi księża i zakonnicy pracowali
duszpastersko w istniejących już wspólnotach chrześcijańskich, ale nie brali
udziału w pierwszej ewangelizacji, która była powierzona głównie misjonarzom zagranicznym. Z czasem jednak zagranicznych misjonarzy było coraz
mniej, a odpowiedzialność za ewangelizację przejmowało miejscowe duchowieństwo. Obecnie Kościoły w Azji są aktywne w ewangelizacji nie tylko
w różnych częściach swoich krajów, ale i za granicą. W wielu krajach rozpoczął się podział miejscowego duchowieństwa pomiędzy różne prowincje
kościelne, co sprzyja większej dyspozycyjności misyjnej. W Indiach wielu
duchownych z Kerala pracuje na północy kraju, gdzie jest mniej chrześcijan
i tym samym mniej powołań kapłańskich i zakonnych, podobna sytuacja
jest w Indonezji oraz na Filipinach. W 1982 r. Kościół miał: na Filipinach
ponad 200 księży i 700 zakonnic pracujących w innych krajach, w Indiach –
850 księży i 1300 zakonnic pracujących za granicą. Sri Lanka i Korea Południowa również wysłały swoich pierwszych misjonarzy do innych regionów
kontynentu azjatyckiego, obecnie ten przepływ misjonarzy jest jeszcze większy i rośnie w miarę zwiększania się liczby powołań. Niektóre zgromadzenia
misyjne na świecie rosną w liczbę właśnie dzięki powołaniom azjatyckim.
Kościół w Azji jest dziś młody, ma ogromny potencjał ludzki, działa
na styku różnych religii i kultur. Ta działalność katolików wychodzi na dobre tak mieszkańcom Azji, jak i tamtejszemu chrześcijaństwu. Kapłani i zakonnicy są rodzimego pochodzenia, wielu z nich jest dobrze wykształconych, również na zagranicznych uniwersytetach, np. w Rzymie.
Pozytywne doświadczenia dla ewangelizacji miały spotkania federacji
biskupów poszczególnych kontynentów, dokumenty przygotowane przez
Sobór Watykański II, szczególnie Nostra aetate, zmieniły dotychczasową
wizję obecności Kościoła w dialogu z innymi religiami. Dokument ten poświęca uwagę hinduizmowi, buddyzmowi oraz innym religiom i nie odrzuca
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tego, co w religiach tych prawdziwe. W tekście soborowym znajdujemy zachętę skierowaną do chrześcijan, aby byli otwarci na dialog z innymi religiami i ich wartościami. Nostra aetate była pierwszym w historii dokumentem, który odnosi się pozytywnie do religii azjatyckich. Innym ważnym
dokumentem soborowym był Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio,
w którym sobór określił postawę katolików w stosunku do innych wyznań
chrześcijańskich, do dialogu ekumenicznego. Wskazania soborowe wprowadzane były w życie przez papieży: Pawła VI i Jana Pawła II.
Szczególnie pontyfikat Jana Pawła II przyczynił się do powstania tej
jeszcze większej świadomości misyjnej, ponieważ niektóre Kościoły azjatyckie są bardzo niewielkie. W Mongolii Kościół katolicki wznowił swą działalność dopiero około 20 lat temu i liczy obecnie około 900 wiernych, w Turkmenistanie jest 100 osób, w Afganistanie – 200 osób, w Tadżykistanie – 300
osób, w Kirgistanie w trzech parafiach (Bishkek, Jalal-Abad e Talas) ok. 1000
osób różnych narodowości11. Ok. milion katolików mieszka na Sri Lance,
w Arabii Saudyjskiej, Pakistanie i Malezji12. Jednak w większości państw
Azji ich liczba wynosi średnio kilkadziesiąt tysięcy13.
Kościół katolicki odgrywa bardzo ważną rolę w edukacji i służbie zdrowia, a jego działalność w tych względach otwarta jest dla wszystkich bez
względu na przynależność religijną. W państwach rządzonych autorytarnie Kościół jest orędownikiem poszanowania demokracji i praw człowieka, przykładem tu może być pokojowa inicjatywa Kościoła na Filipinach
w 1986 r. przeciwko dyktaturze prezydenta Ferdinanda Marcosa.
Jan Paweł II odwiedził Azję wielokrotnie14. Szczególnie bliskie były polskiemu papieżowi wspólnoty katolickie w Kazachstanie, mieszkali tam
katolicy różnej narodowości, jedni byli tutaj zesłani jeszcze przez władze carskie inni przez władze radzieckie w latach 1939-1945. Wielu pol11 S. Numico, Ai confini dell’Europa: in Kirghizistan la piccola comunità di mille cattolici, w: SIR
19.06.2018, w: https://www.agensir.it/europa/2018/06/19/ai-confini-delleuropa-in-kirghizistan-la-piccola-comunita-di-mill-cattolici/ [06.09.2918].
12 Więcej zob.: M. Agnes, M. Zappella, Giovanni Paolo II: linee di un pontificato, cz. 2, Marigliano (NA) 2012, s. 611-625.
13 K. Tomasik, Franciszek jedzie do Azji….
14 W 1979 r. odwiedził Turcję; w 1981 r.: Pakistan, Filipiny, Guam, Japonię; w 1984 r.: Koreę
Południową, Papuę Nową Gwineę, Wyspy Salomona, Tajlandię; w 1986 r.: Indie, Bangladesz,
Singapur, Fidżi, także w 1986 r.: Bangladesz i Singapur; w 1995 r.: Filipiny, Papuę Nową Gwineą, Sri Lankę; w 1999: Indie i Gruzję; w 2000 r.: Egipt, Jordanię i Izrael; w 2001 r.: Kazachstan
i Armenię; w 2002 r. – Azerbejdżan.
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skich wygnańców po zakończeniu wojny szczęśliwie powróciło do Polski, inni pozostali tam do rozpadu Związku Radzieckiego i wyjechali
do krajów swojego pochodzenia dopiero w latach 90.
Była to duża grupa katolików polskich i niemieckich, wśród których
mieszkał i pracował po odbyciu długoletniej kary więzienia i łagrów ks. Władysław Bukowiński15. Wyjazdy licznych grup młodych katolików spowodowały znaczne osłabienie roli katolicyzmu w wielokulturowym społeczeństwie. Na miejscu pozostały osoby starsze, które m.in. ze względu na wiek nie
zdecydowały się na przeprowadzkę i radyklaną zmianę dotychczasowego stylu życia. Dla nich wizyta polskiego papieża była przede wszystkim ogromnym
wzruszeniem, wielkim zadośćuczynieniem za dokonane prześladowania. Nie
zamierzali oni już dalej wędrować, postanowili właśnie tam, w Kazachstanie, znaleźć swoją nową ojczyznę, dawać swoim życiem świadectwo wiary
wśród tamtejszej, w zdecydowanej większości muzułmańskiej społeczności16.

Wspólnoty katolickie w poszczególnych krajach
Chiny
Pierwsze wzmianki o istnieniu chrześcijaństwa w Chinach pochodzą
z lat 635-845 i związane są z mającymi wówczas miejsce prześladowaniami
religijnymi obcokrajowców. Chrześcijaństwo zaszczepił w Chinach mnich
Alopen z Syrii, o czym wspomina stela kamienna w dawnej stolicy kraju –
mieście Xian17. Chrześcijaństwo ówczesne miało formę nestoriańską i było
znane nawet w najbliższym otoczeniu samego Dżyngis-Chana. Z czasem
zanikło jednak na skutek kryzysu nestoriańskiego, a chińskie centra chrześcijańskie upadły18.

15 Na temat ks. Bukowińskiego, zob.: J. Nowak, Niezłomny pasterz: duszpasterstwo ks. Władysława Bukowińskiego w Kazachstanie w latach 1950-1974, Kraków 2013; B. Asynger, Życie
i działalność pastoralna ks. Władysława Bukowińskiego w Kazachstanie (1904-1974), Biały
Dunajec 2017; M. Kalas, Bł. Władysław Bukowiński, Biały Dunajec 2018.
16 B. Piotrowska-Dubik, Kwiaty na stepie. Pamiętnik z zesłania, Warszawa 2007, s. 358.
17 W Xian aktualnie znajduje się słynna terakotowa armia – zbiór ok. 8100 figur naturalnej wielkości przedstawiających żołnierzy i konie – znajdująca się w grobowcu pierwszego chińskiego
cesarza Qin Shi.
18 C. Chih Mai, La Chiesa cattolica in Cina, Roma 1975, s. 11; Yan Kin Sheung Chiaretto, Evangelization in China: challenges and prospects, Maryknoll (NY) 2014, s. 14.
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W XIII wieku przybywali do Mongolii pierwsi misjonarze franciszkańscy, jednym z nich był Giovanni da Pian del Carpine, który dotarł do Karakorum 24 sierpnia 1246 r. po długiej i bardzo uciążliwej podróży. Przekazał
on władcy listy upoważniające od papieża Innocentego IV, jednak jego misja
dyplomatyczna nie odniosła sukcesu i powrócił on do Europy w 1247 r. Inny
franciszkanin – Giovanni da Montecorvino – przybył do Pekinu w 1294 r.
i zaangażował się w pracę misjonarską. W ciągu kilkunastu lat ochrzcił
ok. 6 000 osób. W 1281 r. został mianowany legatem apostolskim, a następnie, w 1307 r., pierwszym chińskim arcybiskupem z siedzibą w Cambaluc,
gdzie pozostał przez 34 lata, pracując aż do śmierci.
Pod koniec XVI wieku, w 1583 r., do Chin przybyli pierwsi misjonarze
jezuiccy. Narody azjatyckie w swojej kulturze przywiązywały ogromną wagę
do nauki, co ułatwiło zakonnikom kontakty z ludnością. Jezuiccy misjonarze
byli starannie wykształceni w zakresie teologii i filozofii, ale znali również
matematykę, astronomię, nauki techniczne. Przy kontaktach z ludnością
lokalną odważnie podkreślali, że Ewangelia nie kłóci się z żadną kulturą,
dlatego prowadzili rozważną działalność apostolską. Poznawali miejscowy
język, filozofię i kulturę, nosili również odpowiedni ubiór19.
Inni ważni dla chrześcijaństwa w Chinach misjonarze to: Michele Ruggieri, Matteo Ricci, Giulio Aleni, Johann Adam Schall von Bell, Ferdinand
Verbiest, Matteo Ripa, Giuseppe Castiglion oraz Stefano Borgia20. W 1611 r.
było w Chinach już ok. 2 500 osób ochrzczonych, z których połowę stanowili
wykształceniu Chińczycy pochodzący z wyższych sfer tamtejszego społeczeństwa. Liczba chrześcijan szybko rosła, w 1700 r. było już ok. 300 tys.
katolików21.
W XIX wieku miała miejsce ogromna ekspansja misjonarzy europejskich, których skierowano na kontynent azjatycki, co miało bezpośredni związek z powstawaniem i rozwojem kolonii na tamtym kontynencie. W Chinach
toczono wówczas krwawe wojny, w latach 1839-1842 trwał konflikt z Anglią,
który zakończono traktatem pokojowym z Nanchino. Zezwalał on zagranicznym misjonarzom na działalność religijną tylko w pięciu otwartych miastach portowych Chin. Jednak od 1844 r. Chińczycy mogli o wiele swobodniej
19 Red. E. Giunipero, Sulle orme di Matteo Ricci: Chiesa e Cina nel Novecento, Macerata 2009,
s. 1-19.
20 J. Dong Hun, Stefano Borgia 1731-1804 e il clero autoctono: gli orientamenti di Propaganda
Fide sul clero autoctono in Cina nel XVIII secolo, Roma 2009.
21 M. Zago, La Chiesa in Asia oggi. Situazione e prospettive, Bologna 1983, s. 9.
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przyjmować chrześcijaństwo. Inwazja angielsko-francuska spowodowała
w latach 1858-1860 wiele strat materialnych, zniszczono np. zbudowany przy
pomocy misjonarzy tzw. pałac letni w Yüanming Yüan. W traktacie z 1860 r.
chrześcijańskim misjonarzom przyznane zostały uprawnienia do prowadzenia działalności misjonarskiej na terenie całego kraju. Prace misyjne w tym
okresie były prowadzone głównie wśród ludności wiejskiej.
Po rewolucji w 1911 r., która doprowadziła do upadku starożytnej
monarchii, powstało tam pierwsze na kontynencie azjatyckim państwo
o charakterze demokratycznym, które, po uchwaleniu w 1928 r. pierwszej
konstytucji, było lepiej zorganizowane niż miało to miejsce w okresie monarchicznym. Wszyscy mieszkańcy Chin mieli w konstytucji prawnie zagwarantowaną wolność religijną, zagraniczni misjonarze mogli na terytorium
całego kraju organizować ośrodki misyjne. Do istniejących już wcześniej
szkół katolickich dołączyły teraz nowe placówki oświatowe o charakterze religijnym, niektóre z nich zostały później przekształcone w uniwersytety. Ich
wychowankowie objęli z czasem ważne stanowiska w administracji kościelnej, byli też ważnymi osobami w życiu gospodarczym i politycznym kraju.
Liczba katolików stale rosła, w 1900 r. było ich niemal 750 tys., a w 1948 r.
ponad 3 mln22. Rok później Kościół w Chinach liczył ponad 3,5 miliona
wiernych oraz: 200 tys. katechumenów, 139 jednostek administracyjnych,
ponad 30 biskupów, 6 tys. kapłanów, w tym połowa to Chińczycy, ponad
1 tys. seminarzystów, 7,5 tys. sióstr zakonnych, z których ¾ było chińskiego
pochodzenia. W posiadaniu Kościoła było 216 szpitali i ponad 50 tytułów
gazet, 3 uniwersytety i ponad 200 szkół wyższych23.
Partia Komunistyczna w Chinach przyjęła w lipcu 1921 r. formę działania na międzynarodowej konferencji w Szanghaju. Mao Ze-dung był jednym
z dziesięciu członków założycieli partii, najpierw został jej liderem, a później –
liderem politycznym całych Chin. W latach 1949-1956 reżim komunistyczny
przeprowadził głęboką transformację społeczną, reorganizację administracji,
nacjonalizację przedsiębiorstw produkcyjnych, a przede wszystkim – brutalną próbę indoktrynacji ideologicznej społeczeństwa. W latach 1956-1966
komunistyczna polityka chińska przechodziła kryzys, po którym – w latach
1966-1969 – nastąpiła tzw. rewolucja kulturalna. Po śmierci Mao w 1976 r.
rozpoczęło się kontrolowane przez partię, powolne otwarcie na Zachód.
22 C. Chih Mai, La Chiesa cattolica in Cina, Roma 1975, s. 106.
23 M. Zago, La Chiesa in Asia…, s. 135.
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Szybkość i skuteczność rozprzestrzenienia się komunizmu w Chinach
są zaskakujące. Dążenia ideologiczne i gospodarcze partii komunistycznej,
chociaż były obce tradycji, w krótkim czasie, na skutek zastosowania brutalnych metod, narzuciły radykalne zmiany w życiu społeczeństwa. Miało
to również duży wpływ na zniszczenie tradycyjnych form życia religijnego
Chińczyków, a także reperkusje w innych częściach Azji.
Partia komunistyczna w Chinach znała już w praktyce sowiecki model
walki z religią. Od lat 30. XX wieku w całym kraju realizowany był program
represji wobec różnych grup wyznaniowych. Rewolucja kulturalna zniosła
wszelkich formy religii. Wraz z eliminacją tzw. gangu czterech nastąpiło
częściowe otwarcie chińskiej polityki na Zachód, wspólnoty religijne mogły
podejmować działalność, były jednak pod stałą kontrolą władz. Konstytucje
chińskie z lat 1954, 1975 i 1978 poświęciły religii tylko jedno sformułowanie: „Wszyscy obywatele Chińskiej Republiki Ludowej będą mieli wolność
wyznania; będą mieli również wolność nie wierzyć i swobodę propagowania
ateizmu”. Wolność wyznania miała jednak charakter teoretyczny, praktykowanie życia religijnego było nadal ściśle kontrolowane, natomiast władze
państwowe przeznaczały ogromne środki na propagowanie ateizmu. Ustawa
z 1982 r. podkreśla, że mieszkańcom Chin zagwarantowano wolność wyznania, żaden organ państwowy nie może zmusić ich do wiary lub niewiary,
nie można dyskryminować obywateli z powodu przekonań religijnych lub
zapatrywań ateistycznych. W myśl konstytucji państwo ma chronić legalną
działalność religijną. Nikt nie może wykorzystywać religii do działań kontrrewolucyjnych lub zakłócających porządek publiczny, szkodzących zdrowiu obywateli lub utrudniających pracę państwowego systemu edukacji.
Mao Ze-tung nie zgodził się na wprowadzenie żadnych ulg podatkowych
dla organizacji religijnych, a wszyscy misjonarze zagraniczni musieli opuścić kraj. Na jego polecenie wprowadzono zakaz wszelkich kontaktów z zagranicznymi centrami religijnymi, w tym również z Watykanem. Wszystkie
wspólnoty religijne zostały całkowicie podporządkowane władzom komunistycznym. W 1950 r. zostały znacjonalizowane wszystkie istniejące jeszcze
katolickie szkoły, a w 1951 r. wszystkie seminaria duchowne.
Z powodu represji przyszłość Kościoła była coraz bardziej niepewna. Władze komunistyczne zaczęły systematyczną walkę z wszelką formą
religii, propagując wyłącznie ateistyczny światopogląd. W 1951 r. rozpoczęła się bardzo trudna dla komunistów rekrutacja kapłanów „chętnych”
do współpracy z niezależnym od Rzymu kościołem patriotycznym. Pius XII
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w encyklice Ad Sinarum gentum z 7 października 1954 r. ostrzegał chińskich katolików przed wstępowaniem do tego kościoła, a nuncjusz papieski
w Chinach, abp Antonio Riberi (1897-1967), wzywał do wierności Stolicy
Apostolskiej, wskutek czego został wydalony z Chin24 wraz z pozostałymi
pracownikami nuncjatury i misjonarzami. Ci, którzy nie wyjechali z Chin,
zostali aresztowani i skazani na pobyt w obozach pracy. Później aresztowano biskupów i kapłanów pochodzenia chińskiego. Papież Paweł VI w latach
1963, 1965 i 1970 wielokrotnie wzywał do modlitwy za katolików prześladowanych w Chinach, a Jan Paweł II wielokrotnie i na różne sposoby wyrażał
swoją łączność z nimi. W 1981 r., podczas podroży po Azji wyraził w Manili
nadzieję na szybką normalizację stosunków z Chinami, a w 1982 r. w czasie
mszy św. w Bazylice św. Piotra zaprosił biskupów oraz wiernych z całego
świata do modlitwy za Kościół w Chinach.
Władze w Chinach, po konsultacjach z komunistycznymi krajami strefy sowieckiej, przystąpiły do kolejnych działań wymierzonych przeciwko
Kościołowi. Od 15 lipca do 2 sierpnia 1957 r. na kongresie w Pekinie 241
delegatów ze 108 diecezji przyjęło deklarację o powołaniu Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich, czym stworzono podwaliny pod
powstanie kościoła patriotycznego. W tym celu konsultowano się również
z przewodniczącym Księży Patriotów Czechosłowacji ks. Josefem Plohjarem
(1902-1981)25. Organizacja ta, potępiona przez władze kościelne, przyczyniła
się w znacznym stopniu do zatracenia jedności duchowieństwa i całkowitego
podporzadkowania wszelkich form życia religijnego kontroli władz komunistycznych26.
Chiński kościół narodowy wyświęcał bez zgody Stolicy Apostolskiej
własnych biskupów, co doprowadziło do rozłamu wśród wiernych27. Kościół
rzymskokatolicki traktowany był przez władze w Pekinie jak organizacja
polityczna, która przez działalność religijną ukrywa swoją prawdziwą misję polityczną. Na drugim kongresie generalnym w Pekinie w 1962 r. członkowie stowarzyszenia patriotycznego zaproponowali całkowite zerwanie

24 Tamże, s. 139.
25 E. Giunipero, Chiesa cattolica in Cina Comunista. Dalla rivoluzione del 1949 al Concilio Vaticano II, Brescia 2007, s. 193-194.
26 J. Mikrut, La Chiesa cattolica nella Repubblica Ceca, w: red. tenże, La Chiesa cattolica e il
Comunismo in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica, Verona 2016, s. 79-81.
27 Na temat powstania stowarzyszenia patriotycznego zob.: E. Giunipero, Chiesa cattolica
in Cina…, s. 103-137.
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z Watykanem i utworzenie kościoła niezależnego od papieża28. Istnienie
w Chinach dwóch różnych katolickich wspólnot kościelnych stało się faktem. Wielu katolików uciekło z Chin i znalazło swoją nową ojczyznę w wolnym od ingerencji komunistycznej Taiwanie29.
Wiadomość o wyborze polskiego papieża, pochodzącego z kraju komunistycznego, wywołała w Chinach duże zainteresowanie. Polska – pomimo
przejęcia władzy przez komunistów – była krajem katolickim. Polski papież
nie szukał kontaktów z władzami chińskimi, szukał łączności z chińskimi
katolikami i to im poświecił przy różnych okazjach wiele uwagi. Szczególnym jego gestem wobec cierpiącego Kościoła w Chinach była nominacja kardynalska in pectore biskupa z Szanghaju, Ignazio Gong Pinmeia30, do której
doszło już podczas pierwszego konsystorza 30 czerwca 1979 r. Biskupa aresztowano w 1955 r., a w chwili otrzymania nominacji kardynalskiej przebywał
on jeszcze w więzieniu i z tego powodu stał się symbolem Kościoła prześladowanego i wierności Stolicy Apostolskiej. Jego nominacja została upubliczniona podczas konsystorza 28 czerwca 1991 r., co wywołało wiele emocji
wśród wiernych oraz krytyczne komentarze władz państwowych31.
Jan Paweł II rozpoczął nowy etap w stosunkach dyplomatycznych
z Chinami, również kościół patriotyczny wyraził nadzieję na nawiązanie
kontaktów z Watykanem, ale postawił warunki: zerwanie kontaktów z Taiwanem i uznanie autonomii katolików chińskich.
Podczas pontyfikatu polskiego papieża najbardziej drażliwym tematem w relacjach z Chinami było istnienie tam dwóch Kościołów. Papież
był jednak w swoim działaniu bardzo rozważny, żeby nie powiedzieć
„tolerancyjny”, gdyż zachęcał on do jedności w wierze i do współpracy
ze Stolicą Apostolską. W wizji Jana Pawła II był tylko jeden Kościół,
więc uznał on większość konsekracji biskupich dokonanych bez zgody
Watykanu.

28 J. I. Arrieta, L’organizzazione della Chiesa cattolica in Cina: lacune e prospettive, w: red.
B. F. Pighin, Chiesa e Stato in Cina. Dalle imprese di Costantini alle svolte attuali, Venezia
2010, s. 144-145.
29 Tamże, s. 147.
30 Na temat tego biskupa zob.: G. Politi, Figure portanti della Chiesa in Cina, w: red. G. Fazzini,
A. Lazzarotto, Cattolici in Cina, Cinisello Balsamo (Mi) 2009, s. 391.
31 A. Giovagnoli, L’elezione di Giovanni Paolo II e la Repubblica popolare cinese, w: red. M. Impagliazzo, Shock Wojtyła. L’inizio del pontificato, Cinisello Balsamo (Mi) 2010, s. 391.
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19 kwietnia 1998 r., w homilii na rozpoczęcie synodu w Rzymie, Jan
Paweł II nawiązał do trudnej sytuacji Kościoła w Chinach, który nie może
rozwijać swej działalności z powodu represji ze strony władz państwowych,
gdyż wspierają one tylko tę część wspólnoty katolickiej, jaka z nimi współpracuje. Postulował przywrócenie wolności religijnej dla tamtejszych katolików:
Uczeń Chrystusa może żyć swoją wiarą w dowolnym systemie politycznym, jeśli tylko szanuje się jego prawo do postępowania zgodnie z nakazami religii i sumienia. Dlatego raz jeszcze wzywam rządzących tym
krajem, podobnie jak wielokrotnie wzywałem władze innych państw,
aby nie bali się Boga ani Jego Kościoła. Ponadto proszę ich z całym szacunkiem, aby w duchu autentycznej wolności, która jest przyrodzonym
prawem każdego człowieka, także wierzący w Chrystusa mogli w coraz
większym stopniu przyczyniać się do rozwoju kraju, ofiarując mu swoje
siły i talenty. Naród chiński ma do odegrania ważną rolę w łonie społeczności narodów. Katolicy mogą tu wnieść znaczny wkład i uczynią
to z entuzjazmem oraz oddaniem.
Niespełna miesiąc później ubolewał, że na synodzie nie było biskupów
z Chin, jednocześnie wyraził nadzieję na spotkanie z nimi. W 2001 r. z kolei Jan Paweł II prosił naród chiński o przebaczenie za grzechy popełnione
przez ludzi Kościoła. Jego polityka w relacjach z Chinami była kontynuowana przez Benedykta XVI.
Pod koniec pontyfikatu Jana Pawła II relacje między obu Kościołami
uległy częściowej normalizacji, chociaż nie oznaczało to, że papież Polak
uznał w jakiejkolwiek formie kościół patriotyczny.
Od początku pontyfikatu papieża Franciszka pojawiają się doniesienia
prasowe o możliwym uregulowaniu wzajemnych relacji. Doniesienia te były
z wielkim niepokojem komentowane przez katolików i emerytowanego biskupa Hongkongu kard. Joseph’a Zena. Zwracał on uwagę na coraz większą
kontrolę chińskich władz nad zgromadzeniami religijnymi w kraju, na represje wobec członków wspólnot nieuznawanych przez chińskie władze i na
trudną sytuację tzw. kościoła podziemnego.
We wrześniu 2018 r. na łamach „South China Morning Post” poinformowano o podpisaniu „tymczasowego” porozumienia na linii Watykan-Chiny.
Stolica Apostolska zobowiązała się uznać siedmiu biskupów, którzy otrzymali
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sakrę bez zgody papieża32. W zamian podobny krok uczynić mają chińskie
władze – uznać biskupów wyświęconych „jedynie” za zgodą papieża. Umowa ma swoje pierwsze konsekwencje. W synodzie o młodzieży udział wezmą
dwaj biskupi chińscy: John Baptist Yang Xiaoting33 i Joseph Guo Jincai34.
Warto jednak wspomnieć, że w lutym 2018 r. chińskie władze zakazały transmisji modlitw przez Internet, w kwietniu zakazano sprzedaży Biblii
drogą online, a we wrześniu zabroniono transmisji m.in. popularnej w Chinach ceremonii palenia kadzidła. Treść sprzedawanego w przykościelnych
sklepach Pisma Świętego jest zmieniona, zgodnie z ideologią władzy.
Pomimo komunistycznych restrykcji i lokalnych prześladowań Kościół chiński odznaczał się dynamizmem, zwłaszcza pośród intelektualistów
i w środowisku uniwersyteckim. Szacuje się, że w Chinach jest około 15 mln
katolików. Chińska Republika Ludowa jest oficjalnie państwem ateistycznym35.
Filipiny
Największym katolickim krajem w Azji są Filipiny, gdzie mieszka ponad 83,6 mln katolików. Kraj ten był przez 300 lat pod panowaniem Hiszpanów, i to właśnie oni przynieśli, a następnie utrwalili tam wiarę katolicką.
Filipiny są jedynym krajem azjatyckim, który stał się katolickim, ale są tutaj
również inne wspólnoty chrześcijańskie. Działalność misyjna na Filipinach
rozpoczęła się w 1565 r. wraz z przybyciem admirała Legazpiego i podporządkowaniem kraju Hiszpanii, co wiązało się również z sukcesywną chrystianizacją ludności. Aby zrozumieć ten sukces, należy pamiętać, że ludność
archipelagu, z wyjątkiem islamskich grup etnicznych z południa, nie tworzyła jedności politycznej i kulturowej, ani nie praktykowała zaawansowanych
32 Papst verteidigt China-Abkommen und spricht über Missbrauch, w: „Kathpress” 26.09.2018.
33 John Baptist Yang Xiaoting został wyświęcony na kapłana w 1991 r., studiował w Papieskim
Uniwersytecie Urbaniana w Rzymie. W 2006 r. został mianowany przez Benedykta XVI biskupem koadiutorem Yanana. W 2010 r. konsekracja biskupa odbyła się również za zgodą
państwa.
34 Joseph Guo Jincaia jest jednym z biskupów wyświęconych bez zgody Stolicy Apostolskiej
w 2010 r. dla założonej przez władze komunistyczne, także bez zgody Stolicy Apostolskiej,
diecezji Chengde. W jego konsekracji biskupiej, częściowo pod przymusem, brali udział także
prawowici biskupi. Guo Jincaia jest w Chinach uważany za przedstawiciela władzy reżimowej.
Był delegatem na Narodowy Kongres Ludowy, co jest niezgodne z prawem kanonicznym.
35 Więcej zob.: B. Leung, Sino-Vatican relations: problems in conflicting authority, 1976-1986,
Cambridge 1992; C. V. Cinzia, “Fondare la Chiesa” in Estremo Oriente: le Missioni cattoliche
in Cina dal 1928 al 1946, Catanzaro 2001; A. S. Lazzarotto, La Cina di Mao processa la Chiesa: i missionari del Pime nel Henan 1938-1954, Bologna 2008; C. C. Yik-yi, The Catholic
Church in China 1978 to the present, New York 2012.
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form religijnych. Powstanie wspólnoty państwowej i rozprzestrzenianie nowej kultury szły tutaj w parze z rozwojem chrześcijaństwem.
Misjonarze, którzy ewangelizowali Filipiny, poznawali kulturę mieszkańców, uczyli się lokalnych języków, aby móc pisać dla lokalnej społeczności pierwsze teksty i książki. Przyniesionym przez misjonarzy praktykom
religijnym Filipińczycy nadali własny charakter, głównie za sprawą form pobożności ludowej. Część hiszpańskiej Azji, czyli Filipiny i Guam, na skutek
zmian politycznych, przeszła w 1898 r. pod panowanie USA, a inne hiszpańskie posiadłości azjatyckie, Mariany Północne i Wyspy Karolinowe –
w 1945 r. Jeszcze w 1899 r. inne hiszpańskie posiadłości na Pacyfiku zostały
sprzedane Niemcom.
Wraz z podbojem Filipin w 1898 r. Stany Zjednoczone rozpoczęły
swoją drogę do zdobywania wpływów w Azji, a ich potęga została znacznie
zredukowana w 1945 r. Stolica Apostolska była zainteresowana byłą kolonią hiszpańską, co okazywała np. poprzez: próbę papieskiej mediacji w celu
uniknięcia wojny latynoamerykańskiej, wywieranie wpływu na negocjacje
w sprawie podpisania traktatu paryskiego pod koniec wojny, wywieranie
presji na niektórych amerykańskich biskupów, aby na szczeblu politycznym
działali na rzecz Kościoła filipińskiego. Watykan musiał mieć na uwadze
protestanckie korzenie amerykańskiego Kościoła. Stopniowe zastępowanie
hiszpańskich biskupów hierarchami pochodzącymi z Ameryki, tworzenie
nowych diecezji, napływ nowych zgromadzeń zakonnych, sekularyzacja
szkolnictwa, utworzenie Prefektury Apostolskiej na Marianach, jak również
sprowadzanie osób świeckich różnych wyznań protestanckich – to tylko niektóre z nowych wyzwań, z którymi Stolica Apostolska musiała się zmierzyć36.
36 Więcej zob.: A. Isidoro, La Iglesia en Filipinas, Madrid 1965; G. H. Anderson, Studies in Philippine Church history, Ithaca (NY) 1969; P. S. Achútegui, M. A. de Bernad, Aguinaldo and the
revolution of 1896: a documentary history, Manila 1972; P. Fernández, History of the Church
in the Philippines 1521-1898, Manila 1979; K. J. Clymer, Protestant Missionaries in the Philippines, 1898-1916. An inquiry into the American colonial mentality, Chicago 1986; T. A. Agoncillo,
History of the Filipino People, Quezon City 1990; A. F. de Castro, The Church in the Philippines
in a Period of Transition: 1898-1902, w: „Timón” 4 (1996), s. 15-29; R. C. Ileto, Filipinos and their
revolution: event, discourse and historiography, Quezon City 1998; M. C. Apilado, Revolutionary
spirituality: a study of the Protestant role in the American colonial rule of the Philippines, 18981928, Quezon City 1999; B. A. Linn, The Philippine war, 1899-1902, Lawrence-Kansas 2000; Tan
Samuel K., The Filipino American war, 1899-1913, Quezon City 2002; red. V. Viaene, The Papacy
and the New World Order. Vatican Diplomacy, Catholic Opinion and International Politics at the
time of Leo XIII, 1878-1903, Louvain 2005; M. A. Alonso, La política exterior de España, aliados
y competidores, Madrid 2013; A. Cotterell, Western power in Asia: its slow rise and swift fall,
1415-1999, Singapore 2010; R. C. Ileto, Knowledge and pacification. On the U.S. conquest and
the writing of Philippine History, Quezon City 2017.
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Bardzo ważną rolę w strukturze społecznej kraju odgrywało podejście
do rodziny oraz tradycyjne formy pobożności ludowej, z silnymi elementami pobożności maryjnej. Na Filipinach miejsce miały i mają nadal różne
katastrofy naturalne, do których dochodzi tu często, np.: tajfuny, trzęsienia
ziemi, powodzie. Sprawia to, że konieczne jest, żeby mieszkańcy sobie nawzajem pomagali, umieli współczuć, byli troskliwi także o dobro wspołne.
Kościół katolicki i jego rozbudowane struktury pomocy społecznej jest jednym z kanałów tej posługi miłosierdzia. Kościół katolicki na Filipinach podzielony jest na szesnaście metropolii, w których skład wchodzi: szesnaście
archidiecezji, pięćdziesiąt siedem diecezji i pięć prałatur terytorialnych, siedem wikariatów apostolskich oraz ordynariat wojskowy37.
Indie
Według tradycji chrześcijaństwo do Indii przyniósł św. Tomasz Apostoł, jest wiele dowodów obecności uczniów Jezusa. Zanim w XV wieku przybyli tam Portugalczycy, którzy zaszczepili chrześcijaństwo łacińskie, istniały w Indiach inne, bardzo stare wspólnoty chrześcijańskie. Vasco da Gama
do portu Calicut przypłynął 21 maja 1498 r. W 1500 r. wraz z wojskiem
portugalskim przybyło ośmiu franciszkańskich zakonników, którzy początkowo byli duszpasterzami mieszkającej tam ludności portugalskiej, a z czasem rozpoczęli działalność misyjną wśród ludności miejscowej. W 1503 r.
w Cochin Portugalczycy zbudowali ich pierwszą fortecę, a z czasem zaczęły
powstawać też inne, które – obok pełnienia funkcji obronnych – były ośrodkami kultu religijnego oraz centrami do przygotowywania pracy ewangelicznej. Twierdza w Cochin stała się ważnym centrum handlowy i była centrum aktywności portugalskiej w Kerala, gdzie wspólnota katolicka stale
rosła i stawała się coraz bardziej interkulturalna. Na zdominowanych przez
portugalską administrację terenach zaczęły powstawać: kościoły, klasztory
i centra działalności misjonarskiej38. W marcu 1540 r. udał się do Portugalii, na prośbę św. Ignacego Loyoli, św. Franciszek Ksawery (1506-1552), aby
po zdobyciu odpowiedniego przygotowania w dniu 7 kwietnia 1541 r. wyruszyć do Indii i wizytować organizowane tam centra kulturalno-religijne.
Jego gorliwość misjonarska wywołała w szybkim tempie dużą falę nawróceń,
37 Te metropolie to: Caceres, Cagayan de Oro, Capiz, Cebu, Cotabato, Davao, Jaro Iloilo, Lingayen-Dagupan, Lipa, Manili, Nueva Segovia, Ozamiz, Palo, San Fernando, Tuguegarao, Zamboanga.
38 P. Pallath, La Chiesa cattolica in India, Roma 2011, s. 51-52.
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działał on głównie w: Goa, Cochin, Quilon, Mylapore oraz Bassein. Zmarł
3 grudnia 1552 r. na wyspie Sanzian u wybrzeży Makao, a jego skromny
grób znajduje się w Goa. W 1927 r. Pius XI ogłosił św. Franciszka Ksawerego
głównym patronem misji katolickich.
Ponieważ w Indiach do 1533 r. nie było jeszcze żadnej diecezji, papież
Leon X (1513-1521) podporządkował misje w tym kraju jurysdykcji wikariatu w Tomar, beneficja kościelne podlegały bezpośrednio królowi Portugalii,
co wynikało z wcześniejszych ustaleń między Stolicą Apostolską a Królestwem Portugalii, jakie zawarto w bulli papieża Mikołaja V (1447-1455) Dum
diversas. Pierwsza łacińska diecezja na kontynencie indyjskim w mieście
Goa została utworzona w 1533 r. przez papieża Klemensa VII. W 1558 r. Goa
zostało podniesiona do rangi metropolii.
Ewangelizacja południowych Indii i Sri Lanki była trudniejsza z powodu przyjęcia przez Portugalczyków radykalnych metod podporządkowania sobie kraju oraz ogromnych różnic kulturowych i tradycji religijnych.
W Indiach nawrócenia były liczniejsze, szczególnie w Goa, gdzie tradycyjne struktury społeczno-polityczne zostały przez Portugalczyków zburzone, a kulty hinduski i muzułmański zahamowane. W Cejlonie kolonizacja portugalska miała miejsce głównie w strefie przybrzeżnej z powodu
trudności komunikacyjnych. Misjonarze pracowali wśród ludów, które nie
weszły jeszcze w sferę wpływów buddyjskich. Niektórzy władcy w Japonii,
Korei i Wietnamie prześladowali i misjonarzy, i katolików, z obawy przed
ich aktywnym współdziałaniem z kolonizatorami na niekorzyść miejscowych społeczeństw. Antagonizm kolonialny krajów europejskich nasilał
takie podejrzenia i podsycał religijne prześladowania. Holenderscy kupcy
protestanccy wyróżniali się w negatywnej kampanii przeciwko katolikom,
a jednocześnie sami prześladowali miejscową ludność na podbitych terenach, np. w Cejlonie.
Późniejsza ewangelizacja poszczególnych rejonów Indii była już koordynowana przez Stolicę Apostolską za pośrednictwem powstałej w 1622 r.
Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów Propaganda Fide. Konflikt
między Stolicą Apostolską a Królestwem Portugalii nasilał się, co miało negatywny wpływ na życie miejscowych wspólnot katolickich39. Zaogniająca
się sytuacja doprowadziła w 1833 r. do ostatecznego zerwania współpracy
w kwestiach religijnych.
39 Tamże, s. 75-77.
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Obecnie ok. 71 mln ludzi żyjących w Indiach to chrześcijanie, katolicy
to ok. 17 mln wiernych (1,6% społeczeństwa), skupieni są oni w Kościele obrządku łacińskiego (12 mln) oraz w dwóch Kościołach obrządków wschodnich zjednoczonych ze Stolicą Apostolską: w Kościele syro-malabarskim
(3,6 mln) i syro-malankarskim (0,5 mln)40.
W Indiach, pomimo pokojowego współistnienia różnych kultur i religii, dochodzi również do społecznych niepokojów i prześladowania chrześcijan. W 2012 r. siły porządkowe odnotowały 135 ataków na chrześcijan
w 20 stanach, najwięcej było w Karnatace – 41. W 2008 r. w stanie Orisa
przez prawie dwa miesiące trwały krwawe pogromy chrześcijan, w wyniku
których życie straciło 95 osób, zniszczono ponad 6,5 tys. domów chrześcijan
w ok. 450 wioskach. Liczba antychrześcijańskich ataków niemal podwoiła
się w 2017 r., a w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się o 740
incydentów41.
Jan Paweł II odwiedził Indie dwukrotnie: w dniach od 31 stycznia
do 11 lutego 1986 r. oraz od 5 do 9 listopada 1999 r.42 W lutym 2011 r. zakończyły się w Indiach obchody 25. rocznicy pierwszej wizyty apostolskiej Jana
Pawła II w tym kraju. Trwały od 1 do 10 lutego, czyli przez 10 dni. Uczestniczył w nich specjalny wysłannik Benedykta XVI kard. Cormac Murphy
O’Connor (1932-2017) emerytowany arcybiskup z Westminster. Uroczystości rocznicowe odbywały się między innymi w: Delhi, Ranchi, Kalkucie, Koczinie i Bombaju. Uczestnicy obchodów przypomnieli sobie główne nurty
nauczania Jana Pawła II sprzed 25 lat. Arcybiskup łacińskiej diecezji Ranchi, stolicy indyjskiego chrześcijaństwa plemiennego, liczącej dzisiaj nieco
ponad 116 tys. katolików, kard. Telesphore Placidus Toppo (1985-2018), zapewniał, że katolicy indyjscy wcielają w życie to ważne dla nich papieskie
nauczanie, ale również podkreślił, że:
We współczesnych warunkach nie jest to łatwe, ale nadal istnieje ogromny szacunek dla papieskiego nauczania. Możemy powiedzieć, że nawet
40 Więcej zob.: L. J. Anikuzhikattil, Hindutva as the challenge to evangelization in the tribal
context of Northeast India, Roma 2006; C. A. Mecherry, Francis Ros S.J. and the method
of accommodation among the Christians of St. Thomas in Malabar (1584-1624), Roma 2016;
G. Battaglia, Cristiani indiani. I cristiani di san Tomaso nel confronto di civiltà del XVI secolo,
Città del Vaticano 2007.
41 O sytuacji chrześcijan w Indiach, w: http://pkwp.org/newsy/o_sytuacji_chrzescijan_w_indiach [10.09.2018].
42 Tamże.
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fundamentaliści zaczynają zdawać sobie sprawę, że Jan Paweł II był
prorokiem, a to co mówił, miało znaczenie profetyczne. Dlatego obecnie musimy modlić się i pracować, by to profetyczne nauczanie było
realizowane w czynie. My, którzy go widzieliśmy, słuchaliśmy, powinniśmy kontynuować przekazywanie tego nauczania młodym pokoleniom. By oni także mieli świadomość, że był to Papież, który kochał
młodych ludzi i którego nauczanie powinno być wcielane w naszym
życiu43.
Rzecznik prasowy indyjskiego episkopatu ks. Babu Joseph, mówił o dominujących tematach w przesłaniu papieża do tak różnorodnego i wielokulturowego kraju:
Dominującym tematem tamtej wizyty był pokój i jedność. Było to właściwe przesłanie skierowane nie tylko do katolików, ale także do wszystkich mieszkańców Indii. Tym bardziej, że Indie są krajem tak bardzo
różnorodnym pod względem językowym, religijnym, kulturowym. […]
Ta różnorodność przejawia się także wewnątrz Kościoła. Mamy przecież wewnątrz Kościoła katolickiego trzy tradycje – łacińską, syromalabarską i syromalankarską. […] Potrzebna jest nam współpraca pomiędzy tymi trzema Kościołami.
Elementem uroczystości rocznicowych były także spotkania z wyznawcami innych religii w Indiach i przypomnienie nauczania Jana Pawła II
w tym zakresie. Ówczesny nuncjusz apostolski w Indiach abp Salvatore Pennachio44 zauważył:
Jan Paweł II podczas ważnego spotkania z przywódcami innych religii podkreślał potrzebę i znaczenie dialogu, wolności religijnej i pracy
na rzecz pokoju. To przesłanie na rzecz pokoju i solidarności w tym
wieloetnicznym, wieloreligijnym i pięknym kraju, bogatym w tradycje
kulturalne, jest bardzo istotne.

43 Tamże.
44 Abp Salvatore Pennachio jest od 6 sierpnia 2016 r. nuncjuszem apostolskim w Polsce, zob.:
Papst ernennt neuen Nuntius für Indien und Nepal, w: „Kathpress” 21.01.2017.
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W trakcie uroczystości mówiono też o wizycie Jana Pawła II w Kalkucie i szeroko komentowanym przez środki masowego przekazu spotkaniu
z Matką Teresą. Abp Salvatore Pennachio w tym kontekście słusznie zauważył:
Myślę, że wśród ludzi jest ciągle żywy obraz Jana Pawła II, który idzie
pod rękę z Matką Teresą, odwiedzając w Kalkucie miejsca, do których
zostało przygarniętych wielu ludzi chorych, wiele dzieci, osób cierpiących. To było wielkie przesłanie na rzecz dobroczynności i miłości, które
obiegło świat, gdy Jan Paweł II szedł wraz z Matką Teresą, by głosić
potrzebę dobroczynności i solidarności.
Metropolita Bombaju abp Oswald Gracias, ówczesny przewodniczący
Konferencji Episkopatu Indii, w swoim wystąpieniu podkreślał:
Przesłanie, które zostawił nam 25 lat temu Jan Paweł II, jest żywe i dzisiaj. Po przybyciu do Delhi mówił, że przyjechał jako pielgrzym i jako
przyjaciel. Jako pielgrzym, ponieważ żywił wielki szacunek dla bogatej
kultury Indii, dla bogatego dziedzictwa naszego kraju. Korzystał z okazji, by wyrazić uznanie dla wysiłków społeczeństwa i władz na rzecz
rozwoju kraju, na rzecz polepszenia losu zwykłych ludzi. Mówił o konieczności dialogu między religiami, mówił o rozwoju społeczno-ekonomicznym, mówił także o znaczeniu sprawiedliwości. Był zdecydowanym orędownikiem pokoju.
Indonezja
Ok. 88% z ponad 255 mln Indonezyjczyków to muzułmanie, chrześcijanie stanowią drugą pod względem wielkości grupę wyznaniową, jest ich
tam ok. 10%. W tamtejszym społeczeństwa są również wyznawcy: buddyzmu, hinduizmu i religii naturalnych45. Liczbę katolików w Indonezji szacuje
się na około 8 mln (3%), mieszkają oni głównie na wyspach Sunda i Moluccas, które od XVI wieku były koloniami portugalskimi, gdzie intensywnie
rozwijał się handel. W roku 1534 r., dzięki pracy portugalskich misjonarzy,
około 20% ludności południowych Moluccas przyjęło katolicyzm. Powstały
pierwsze, bardzo ważne dla pracy misyjnej centra katolicyzmu na wyspach:
45 Chrześcijaństwo w Indonezji, w: https://annur.pl/chrzescijanstwo-w-indonezji/ [10.09.2018].
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Flores i Timor. Z czasem przybyli tutaj również katolicy z Holandii, a następnie pierwsi pastorzy kalwińscy – pierwsze skupiska kalwińskie powstały
w 1607 r. w Ternate. Potem zaczęli przyjeżdżać do Indonezji także misjonarze z innych wspólnot protestanckich, ich prace były częściowo finansowane
przez organizacje amerykańskie.
Chrześcijaństwo jest tam religią mniejszościową, dlatego jego wyznawcy
mają niewielki wpływ na ważniejsze wydarzenia w życiu społeczno-politycznym swojego kraju. Pokojowe współistnienie różnych religii było w ostatnich
dziesięcioleciach często zakłócane przez radykalnych muzułmanów, którzy
atakowali kościoły i chrześcijańskie instytucje, szczególnie często miało
to miejsce na wyspie Jawa, gdzie chrześcijanie – dzięki rozwiniętemu katolickiemu szkolnictwu – stosunkowo często mają wyższe wykształcenie, a co
za tym idzie – dużo lepszą od muzułmanów sytuację ekonomiczną46.
Japonia
Pierwszym misjonarzem, który przybył w 1549 r. do Japonii był
św. Franciszek Ksawery. Przyjmowano go gościnnie, uzyskał zezwolenie na
wykładanie zasad wiary wśród osób, które go słuchały rosła liczba wiernych47. Pierwsze ośrodki misyjne powstały w: Bungo, Hirado i Yamaguchi.
Misjonarze poświęcali wiele czasu na naukę lokalnego języka, aby móc przekazywać chrześcijańskie treści48. Szczególnie zasłużonym dla ewangelizacji
Japonii był jezuita Alessandro Valigano, który przybył tam w czerwcu 1579 r.
i pozostał do lutego 1582 r. Był przełożonym tamtejszej misji, poświęcał wiele
uwagi formacji misyjnej, dbał o zakładanie szkół i odpowiednie przygotowanie jezuickich misjonarzy. Był autorem katechizmu napisanego ze specjalnym uwzględnieniem sytuacji religijnej w Japonii. W 1587 r. został on dodatkowo mianowany wizytatorem misji jezuickich na Dalekim Wschodzie.
Po powrocie do Macao w 1592 r. kierował pracami przy wznoszeniu nowego kolegium, w którym miała się odbywać formacja misjonarzy dla Japonii
i dla Chin49. Dalszej pozytywnej działalności misyjnej w Japonii sprzyjała
46 Indonesien: Terrordrohung gegen Diözese auf Flores, w: „Kathpress” 21.12.2005.
47 S. Kawamura, Questions posed tp St. Francis Xavier by his Japanese contemporaries, w: Tra
passato e futuro, la missione della Chiesa Cattolica in Asia, Roma 2014, s. 10-21.
48 M. A. de Giorgi, Interreligious and intercultural dialogue in Asia, w: Tra passato e futuro,
la missione della Chiesa Cattolica in Asia, Roma 2014, s. 51-60.
49 J. Lopez-Gay, Il gesuita Alessandro Valignano e la missione in Giappone 1579-1606. L’inculturazione della Chiesa in Giappone, w: red. L. Vaccaro, L’Europa e l’evangelizzazione delle Indie
Orientali, Milano 2005, s. 93-94.
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polityka japońskich władców lokalnych, jak również miejscowej arystokracji – sami decydowali się przyjąć chrzest, ale niekiedy ich decyzja podjęta
była pod wpływem pokusy czerpania zysków z handlu z Portugalczykami.
W XVI i XVII wieku chrześcijaństwo szerzyło się intensywnie w Japonii50. Przybywały tutaj zastępy misjonarzy: jezuitów, franciszkanów i dominikanów51. Rozwój wspólnot katolickich był szybki, jednak został on radykalnie zatrzymany przez wybuch pierwszych prześladowań. W 1614 r.,
na początku bezpośrednich prześladowań, było w Japonii ponad 300 tys.
katolików. W latach 1614-1873 chrześcijaństwo się rozprzestrzeniało mimo
że praca misyjna w Japonii była surowo zabroniona i rozpoczęły się krwawe,
trwające kilkaset lat prześladowania, które pomnożyły zastępy męczenników, sprzyjały apostazjom i zapobiegały wszelkim formom ewangelizacji.
Po przywróceniu wolności religijnej nieliczni, żyjący dotychczas w ukryciu
chrześcijanie przyznali się ponownie do Kościoła52.
Aktualnie sytuacja Kościoła w Japonii jest stabilna, mieszka tam ok.
440 tys. katolików (stanowi to 0,3% z 127 mln populacji kraju). Tradycyjnie żyje tam duża grupa obcokrajowców53. Trudnościami Kościoła katolickiego w Japonii są: brak powołań i starzenie się kapłanów. Ponad połowa
z ok. 1 700 księży ma ponad 60 lat, dlatego japoński Kościół jest uzależniony
od duchowieństwa zagranicznego. Na jego rzecz pracuje ok. 780 misjonarzy
z różnych zgromadzeń zakonnych z 35 krajów, w większość z: USA, Hiszpanii, Włoch, Francji i Kanady54.
Korea Południowa
Korea przez długi czas pozostawała hermetycznie zamknięta dla obcokrajowców, a próby penetracji misyjnej były daremne. Koreańczycy
sami zainteresowali się religią przybyszów z Europy, koreańscy dyplomaci
przebywający na dworze w Pekinie zetknęli się tam pierwszy raz z chrześcijaństwem – poznali wielu katolików, a do ojczyzny przywieźli książki
50 J. López-Gay, El catecumenado en la misión del Japon del s. XVI, Roma 1966, s. 17.
51 Więcej zob.: J. López-Gay Jesús, Il gesuita Alessandro Valignano….
52 J. Monsterleet, Storia della Chiesa in Giappone, dai tempi feudali ai nostri giorni: storia e problemi missionari, Roma 1959.
53 Por.: Japan: Katholikenzahl übersteigt 1-Millionen-Marke, w: „Kathpress” 11.05.2005; B. Earhart, Religion in the Japanese experience: Sources and interpretations, Belmont 1997.
54 Jeder zweite Priester über 60 Jahre alt, w: „Kathpress” 26.09.2001. Więcej na temat Kościoła
w Japonii zob.: I. Higashibara, Christianity in early modern Japan. Kirishitan belief and practice, Brill 2001.
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o charakterze religijnym55. W 1784 r. w Pekinie ochrzczony został Seung
-hun, jeden z dyplomatów koreańskich. Po jego powrocie do kraju powstała
w Seulu pierwsza wspólnota chrześcijańska, w której jednak nie było kapłana. Wspólnota spotykała się regularnie w domu prywatnym na wspólną
modlitwę i czytanie Pisma Świętego. Chrześcijaństwo zostało wprowadzone
przez ludzi świeckich, którzy stali się misjonarzami swoich rodaków. Nie
uznawało podziału na kasty, więc nowi chrześcijanie pochodzili z różnych
grup społecznych, co było zupełnie nowym zjawiskiem w tamtejszym społeczeństwie. Wspólnota katolicka nie mogła jednak działać bez sprawowania sakramentów, bez zgromadzenia eucharystycznego w niedzielę i święta.
Z tego powodu w Chinach zaczęto szukać odpowiedniego kapłana, który
chciałby przeprowadzić się do Korei. W 1794 r. przybył do miejscowości Joseon pierwszy kapłan katolicki, o. Zhou Wen-mo, który zorganizował życie
tamtejszej wspólnoty. Początkowo liczyła ona 4 tys. katolików, a pięć lat później już 10 tys. wiernych56. Jednym z pierwszych zadań nowej wspólnoty było
przetłumaczenie na język koreański katechizmu, aby w ten sposób poznawać
zasady wiary katolickiej. Tekst tłumaczenia był rozpowszechniany początkowo w formie rękopisu. We wspólnocie katolickiej duży procent wiernych
stanowiły osoby wykształcone, które przez lekturę mogły poznawać tajniki
wiary57.
Pierwsze represje dotknęły tę młodą społeczność już w 1789 r. W latach
1791-1888 rozpoczęły się krwawe prześladowania wspólnot katolickich, męczeństwo za swoją wiarę poniosło wówczas ok. 10 tys. osób58. W latach 1801,
1839, 1846 oraz 1866 miały miejsce najbardziej krwawe czystki59. W 1898 r.
po kilku latach pokoju religijnego została wybudowana pierwsza katedra
w Myeongnyebang, która miała symboliczne znaczenie60. Po prześladowaniach w Korei wprowadzono wolność religijną, przyjechało wówczas wielu
ewangelizatorów protestanckich. W 1910 r. terytorium Korei zajęły wojska
55 Więcej zob.: L. Sang Duk, I laici nell’evangelizzazione della Chiesa in Corea alla luce dei documenti del 200° anniversario dell’apostolato laicale nel 1984, Roma 2005.
56 M. Zago, La Chiesa in Asia oggi….
57 Come in cielo, così in terra: Seul e i 230 anni della Chiesa Cattolica in Corea, Città del Vaticano
2017, s. 60, 68; zob.: B. P. Ki Young, Miracolosa storia della fondazione della Chiesa cattolica
in Corea, Chon Jin Am (Corea del Sud) 2014.
58 L. Yoo Heung Sik, La Chiesa cattolica in Corea: aspetti dinamici, Bologna 1984, s. 18.
59 C. Dallet, Histoire de l’Église de Corée, cz. 1, Paris 1874, s. 17.
60 Come in cielo, così in terra: Seul e i 230 anni della Chiesa Cattolica in Corea, s. 77; L. Magnino,
Pontificia nipponica: le relazioni tra la Santa Sede e il Giappone attraverso i documenti pontifici Roma 1947, s. 171.
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japońskie, w związku z czym katolików spotkały różne utrudnienia zarówno
w szkolnictwie, jak i w organizacji życia religijnego. Okupacja Korei zakończyła się dopiero w 1945 r.61
W latach 1950-1953 na terytorium Półwyspu Koreańskiego toczyła
się zacięta wojna między północnokoreańskimi komunistami wspieranymi
przez Chiny oraz wojskami południowokoreańskimi, wspieranymi głównie
przez siły amerykańskie. W dniu 27 lipca 1953 r. obie strony konfliktu podpasły rozejm i ustanowiona została strefa demarkacyjna dzieląca półwysep
na dwa koreańskie państwa.
Po wojnie koreańskiej przybyło wraz z żołnierzami amerykańskimi
wielu misjonarzy ze wspólnot protestanckich, byli to głównie: prezbiterianie,
metodyści i zielonoświątkowcy. Korea Południowa liczy 51 mln mieszkańców, wśród nich około 5,5 mln katolików (10,4% społeczeństwa). Kościół koreański od początku swego istnienia jest wspierany przez aktywne wspólnoty ludzi świeckich62. Pod względem liczby katolików w Azji kraj ten znajduje
się na trzecim miejscu po Filipinach i Timorze Wschodnim63. Jan Paweł II
podczas swojej wizyty w Korei w 1984 r. oddał cześć pamięci tysięcy koreańskich katolików zamordowanych w czasie prześladowań. Podczas uroczystej
mszy św. dokonał beatyfikacji 103 koreańskich męczenników, w tym księdza
Andreasa Kim Tae-gona64.
Korea Północna
W czasie wojny koreańskiej została prawie całkowicie zniszczona gospodarka kraju, a miliony rodzin zostały rozdzielone nową granicą. Reżim
komunistyczny na swoim terytorium z determinacją niszczył przeciwników
politycznych, budując nowe ideologicznie państwo na podstawach systemu
ateistycznego65. W Korei Północnej od dziesięcioleci, oprócz licznych wspólnot protestanckich, istniała dobrze zorganizowana wspólnota katolicka,

61 Na temat Kościoła w Korei zob.: H. Yun-Sik, Il I Concilio Regionale Coreano del 1931 nella
prospettiva missionaria della Santa Sede. La tesi di dottorato presso la Facoltà di Storia della
Chiesa PUG, Roma 2009.
62 Więcej zob.: L. Sang Duk, I laici nell’evangelizzazione della Chiesa… – szczególnie rozdział
trzeci poświęcony jest tej tematyce.
63 Zob.: Lazzaro Yoo Heung Sik, La Chiesa cattolica in Corea…; Kim Jin Hyung, The parish
as a missionary model in Korea = Paroecia sicut examplar missionis in Corea: a contribution
for the evangelization of the Church in North Korea, Roma 2006.
64 Więcej zob.: A. Kim Taegŏn, St. Andrew Kim Tae-gon’s collections of letters, Seoul 2016.
65 W. Gardini, El Christianismo en Corea, Buenos Aires 1984, s. 82.
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która liczyła ok. 53 tys. osób66. Pod rządami komunistów została upaństwowiona wszelka własność wspólnot religijnych, zabroniono odbudowywać
zniszczone podczas wojny kościoły i inne miejsca kultu, duża część świątyń
została świadomie zniszczona, chrześcijanie zostali wykluczeni z organizacji politycznych, znaczną część duchowieństwa i ok. 15 tys. wiernych świeckich aresztowano pod zarzutem zdrady ojczyzny albo szpiegostwa na rzecz
nieprzyjaciela, w tym również Watykanu67. W obozach pracy, rozsianych
po całym kraju, w czasie tortur zamęczano lub od razu mordowano duchownych68.
Według oficjalnych informacji przekazanych przez władze, obecnie
w nie ma już w tym kraju żadnych kapłanów. Od 2009 r. trwa proces beatyfikacyjny grupy 36 zakonników benedyktyńskich z klasztoru w Tokwon,
w tym też obcokrajowców, którzy zginęli zamęczeni w obozach pracy w latach 1949-195269. Znana była również działalność ostatniego północnokoreańskiego biskupa z Pjongjang – Francisa Hong Yong-ho70. Po aresztowaniu
uznano, że zaginął, a w 2013 r. Watykan uznał go za zmarłego71.
Podobnie oficjalnie przyjmuje się, na podstawie sprawozdań rządowych, że w Korei Północnej nie ma już chrześcijan. Możliwe jednak, że żyją
oni tam w ukryciu i jest ich ok. 400 tys., w tym kilkudziesięciu internowanych katolików. W 2010 r. szacowano, że w Korei Północnej jest ok. 3 tys.
katolików, przed wojną koreańską było ich około 50 tys.72. Ze względu
na brak kontaktów z tamtejszą ludnością, brak możliwości swobodnego
podróżowania do Korei oraz rygorystyczne kontrole osób tam wjeżdżających, nasz stan wiedzy o Korei Północnej jest ubogi, a informacje są ogólne

66 J. Byun, La Chiesa della Corea del Nord ieri e oggi, w: „La Luce” 206 (2000), s. 24.
67 Tenże, La Chiesa silenziosa della Corea del Nord nel periodo della comunistizzazione, w: La
storia del Cristianesimo della Corea del Nord dopo l’indipendenza, Seul 1992, s. 106.
68 L. Bum-Joo, Le Chiese particolari in Corea del Nord: la storia, la situazione presente e un
prospetto sulla ricostruzione della Chiesa del Nord, Roma 2007, s. 25-26.
69 K. Cha, Abbazia territoriale di Tokwon, w: „La Chiesa e la storia” 248 (1996), s. 14-16.
70 L. Bum-Joo, Le Chiese particolari in Corea del Nord: la storia, la situazione presente e un
prospetto sulla ricostruzione della Chiesa del Nord, s. 25.
71 Korea: Land der Märytrer, w: „Kathpress” 08.08.2014.
72 Katholiken aus Nordkorea zu Papstmesse in Seoul eingeladen, w: „Kathpress” 30.05.2014;
M. C. Grimaldi, Cristiani in Corea, Padova 2014; Han Tong-Ill, La storia della Chiesa coreana: aspetti storici, giuridici e pastorali, Città del Vaticano 2014; C. Oe-Sun, Kirche und Recht
in Korea. Entstehung, Organisation und Rechtsgrundlagen der katholischen Mission in Korea,
Hamburg 2004; Come in cielo, così in terra: Seul e i 230 anni della Chiesa Cattolica in Corea,
Città del Vaticano 2017.
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i pochodzą głównie od osób, którym udało się w zbiec z terytorium tego
kraju73.
Demokratyczna Republika Timoru Wschodniego
Kraj leży na wyspie Timor w Archipelagu Malajskim. Od północy graniczy z Australią, od zachodu – z Indonezją. Do 1975 r. terytorium
to było kolonią portugalską, co spowodowało jego dogłębną ewangelizację.
Od 20 maja 2002 r. jest suwerennym państwem. Katolicy stanowią 96% z ponad 1,2 mln ludności tej wyspy.
Malezja
Kościół katolicki w Malezji podzielony jest na trzy metropolie, w których skład wchodzą trzy archidiecezje i sześć diecezji74. Siedziba nuncjusza
apostolskiego w Malezji mieści się w Kuala Lumpur. W 1983 r. Jan Paweł II
utworzył delegaturę apostolską w Malezji i Brunei, a 18 lipca 2011 r. Benedykt XVI podniósł tę pierwszą do rangi nuncjatury, nuncjuszem został
Włoch – abp Leopoldo Girelli75. Jego następcą Franciszek mianował amerykańskiego duchownego Josepha Salvadora Marino76. Nuncjusz w Malezji jest
również akredytowany w Demokratycznej Republice Timoru Wschodniego
i w Brunei.
Pakistan
W Pakistanie żyło w 2017 r. ok. 210 mln ludzi77. Tylko około 2% z nich
to chrześcijanie, w tym również katolicy. Pierwsze gminy chrześcijańskie
powstały tutaj już w I wieku po Chrystusie. Kiedy na początku XX wieku
do Pakistanu przybyli misjonarze, tamtejsza mniejszość chrześcijańska
wykonywała najgorzej płatne i najbardziej upokarzające prace. Misjonarze
73 Na temat Kościoła w Korei Północnej, zob.: K. Hungson, La storia del cristianesimo della
Corea del Nord dopo l’indipendenza, Seul 1992; D. Fiorot, Il systema politico della repubblica popolare di Corea (R.P.D.C.), Padova 1994; R. Sungmin, La vita religiosa dei cittadini nordcoreani, Seul 1994; Setaec Oh, I martiri della diocesi di Pyongang, w: „The Pyeonghwa Shinmun” 20.06.1999; Juyeop Lee, 120 martiri della guerra in Corea, w: „The
Pyeonghwa Shinmun” 25.12.1999; Yunsook Lee, La Chiesa del Nord ieri e oggi, w: „The Pyeonghwa Shinmun” 25.06.2000; Hugh S. Lee, La guerra di Corea, Bologna 2003.
74 Archidiecezja Kuala Lumpur (Diecezja Melaka-Johor, Diecezja Penang). Metropolia Kuching
(Archidiecezja Kuching Diecezja Miri, Diecezja Sibu). Metropolia Kota Kinabalu (Archidiecezja Kota Kinabalu Diecezja Keningau, Diecezja Sandakan).
75 Bishop Girelli, http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bgire.html [10.09.2018].
76 Bishop Marino http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bmarinoj.html [10.09.2018].
77 Pakistan, w: https://it.wikipedia.org/wiki/Pakistan [10.09.2018].
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w duchu Ewangelii, z poszanowaniem istniejących kultur i religii, zakładali
małe szkoły i z czasem chrześcijanie stawali się ludźmi coraz lepiej wykształconymi. W porównaniu z muzułmanami są oni bardzo biedni, ale przez
edukację mogli: stać się nauczycielami i katechetami, ukończyć uniwersytety, zdobyć wpływy społeczne. Na przestrzeni dziejów Kościół prowadził tam
niewielkie szkoły i szpitale, wspólnoty katolickie były wprawdzie nieliczne,
ale działały prężnie.
Rosnąca nietolerancja ze strony wyznawców islamu doprowadziła
do wybuchu prześladowania chrześcijan. W 1972 r. rząd pakistański znacjonalizował chrześcijańskie szkolnictwo, co – z powodu bezprawności tej
decyzji – było silnym ciosem wymierzonym w Kościół. Sąd Najwyższy Pakistanu orzekł wprawdzie, że znacjonalizowanie tych szkół było niezgodnie
z konstytucją, ale nigdy nie wróciły one do swoich prawowitych właścicieli. Chrześcijanie, ze względów bezpieczeństwa, często mieszkają w skupiskach, blisko siebie. Obawiają się ataków ze strony fundamentalistów
islamskich, do których dochodzi często. Za bluźnierstwo78 zostało zamordowanych w 2011 r. dwóch polityków: gubernator Pendżabu Salman Taseera (1944-2011) i minister ds. mniejszości Clement Shahbaz Bhatti Shahbaz
(1968-2011), który należał do Kościoła rzymskokatolickiego79. Przewidując
swoją śmierć, nagrał krótki film, w którym powiedział m.in.: „Wierzę w Jezusa Chrystusa, który swoje życie oddał za nas i ja również jestem gotów
poświęcić swoje życie. Żyję dla swojego społeczeństwa… i umrę w obronie
jego praw”80.
W Pakistanie od dawna bardzo często dochodzi do napaści na chrześcijańskie domy, sklepy i kościoły, mimo że chrześcijanie należą do najuboższych warstw społecznych. Są oni dyskryminowani ponieważ nie
chcą przejść na islam. Każdego roku w Pakistanie siłą nawracanych jest
na islam ponad tysiąc kobiet – zarówno chrześcijanek, jak i hinduistek.
Bp Joseph Arshad określił sytuację praw człowieka w Pakistanie jako alarmującą81.

78 Pakistan: Kirche kämpft gegen Mißbrauch des Blasphemiegesetzes, w: „Kathpress” 23.07.1999.
79 Pakistan: Schock nach Mord am einzigen christlichen Minister, w: „Kathpress” 02.03.2011.
80 U chrześcijan w Pakistanie, w: www.niedziela.pl/artykul/104011/nd/U-chrzescijan-w-Pakistanie [10.09.2018].
81 Minderheiten-Minister in Pakistan von Taliban ermordet, w: „Kathpress” 23.04.2016.
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Wietnam
Wietnam ewangelizowali zakonnicy z Europy, wielu z nich było jezuitami82. Misja rozpoczęta na początku XVI wieku otrzymała wielki impuls od Alessandro de Rhodesa (1591-1660)83. Prześladowania katolików
trwały prawie nieprzerwanie od połowy XVII do połowy XIX wieku. Kościół rozrastał się dzięki świadectwu katechistów, rodzimych księży i misjonarzy, a szczególnie – dzięki świadectwu krwi męczenników, których były
więcej niż 100 tys. W okresie kolonialnym trwał względny spokój, ponieważ
władze kolonialne, będące pod wpływem idei masońskich, faworyzowały
tradycyjne religie i odradzały miejscowej ludności nawracanie się na chrześcijaństwo. Uzyskanie niepodległości w 1954 r. przypieczętowało podział
kraju: na północy rządzili komuniści, na południu – władze demokratyczne. W północnym Wietnamie prowadzono prześladowania religijne, w południowym dochodziło do wielu nawróceń, szczególnie wśród uchodźców
z północy. Po latach walk partyzanckich w 1975 r. kraj został ponownie zjednoczony pod rządami komunistów, którzy w dużej mierze utrzymali swoje
ateistyczne ustawodawstwo.
Po przejęciu władzy przez komunistów w ciągu kilku miesięcy wszyscy misjonarze zagraniczni zostali wydaleni, wietnamscy księża aresztowani i umieszczeni w obozach pracy, seminaria duchowne zostały zamknięte,
a szkoły prywatne znacjonalizowane. Wszystkie instytucje chrześcijańskie
zostały upaństwowione albo rozwiązane, blisko 20% kapłanów zostało internowanych w obozach koncentracyjnych, zabroniono udzielania święceń
kapłańskich. Życie kościelne było regulowane przez surowe prawo państwowe. Kandydaci do kapłaństwa od 1977 r. musieli ubiegać się u władz państwowych o pozwolenie na rozpoczęcie formacji w seminarium, a następnie
poprosić o dalsze pozwolenie na otrzymanie święceń. Obecnie jest to raczej
wymóg formalny.
W 1976 r. arcybiskup Hanoi Joseph-Marie Trịnh Như Khuê (18981978) został mianowany kardynałem i mógł udać się do Rzymu. Dopiero
w 1980 r. biskupi z całego kraju mogli spotkać się na konferencji w Hanoi,
a następnie udać się do Rzymu na wspólną wizytę ad limina. W ostatnich
latach nastąpiło złagodzenie polityki antykościelnej. W 1995 r., po 40 latach
82 A. Bùi Kim Phong, Evangelization of culture and inculturation of faith: Alexandre de Rhodes
S.J. 1593-1660 and his mission in Vietnam, Rome 2011.
83 Więcej zob.: K. Schatz, „… Dass diese Mission eine der blühendsten des Ostens werde…“:
P. Alexander de Rhodes (1593–1660) und die frühe Jesuitenmission in Vietnam, Münster 2015.

115

ks. Jan Mikrut

nieobecności, do Wietnamu powrócili redemptoryści i otworzyli w Hanoi
dom zakonny, który poświęcony został przez arcybiskupa Hanoi kard. Paula
Joseph’a Pham Dinh Tunga84. Obecnie pracują w Wietnamie różne rodziny
zakonne, wielu seminarzystów kierowanych jest na studia specjalistyczne
za granicę, np. na uniwersytety papieskie w Rzymie.
Pomimo pewnych ułatwień sytuacja Kościoła w Wietnamie jest ciągle
trudna. Mianowanie biskupów wymaga wyraźnej zgody władz państwowych i jest często odrzucane lub akceptowane dopiero po długich negocjacjach. W połowie listopada 2004 r. wszedł w życie dekret gwarantujący
Wietnamczykom wolność wyznania. Po raz pierwszy duchowni zagraniczni
zostali zaproszeni na uroczystości kościelne w Wietnamie, a kościelna książka adresowa i rocznik dla całego kraju zostały wydane przez państwowe wydawnictwo85. Około 10 z 75 mln Wietnamczyków to katolicy86.

Wyzwania na przyszłość dla Kościoła w Azji
Wspólnoty katolickie w Azji stoją przed wieloma nowymi wyzwaniami.
Niemożność osiągnięcia takiego poziomu dobrobytu, jakim cieszy się ludność w wielu innych krajach regionu oraz konieczność podporządkowania
życia wartościom materialistycznym to jedne z głównych problemów tamtejszego społeczeństwa. Narody azjatyckie są bardzo pracowite, wszystkie
dziedziny życia podporządkowane są pracy, także – co jest z tym związane –
gromadzeniu środków materialnych. Wszystko to wpływa na zmniejszenie
liczby urodzeń oraz szybkie starzenie się społeczeństwa.
Największym wyzwaniem dla tamtejszych społeczeństw, nie tylko
na płaszczyźnie religijnej, jest ogromny wpływ islamu na codzienne życie. W Indonezji, Malezji, Pakistanie, Indiach i Bangladeszu mieszka prawie 3/4 wszystkich muzułmanów świata. Budowanie relacji i harmonijnego współżycia muzułmanów z innymi religiami czy kulturami jest niemal
niemożliwe. Radykalny islam jest daleki od jakiejkolwiek formy tolerancji,
o czym świadczą liczne relacje z całego świata. Muzułmanom nie chodzi już

84 Vietnam: Redemptoristen-Missonare kehren nach 40 Jahren zurück, w: „Kathpress” 05.04.1995.
85 Vietnam: Mehr Religionsfreiheit?, w: „Kathpress” 04.01.2005.
86 Vietnam feierte den neuen Kardinal, w: „Kathpress” 09.12.2003.
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tylko o wywoływanie lokalnych niepokojów, ale o zorganizowaną eskalację
i radykalną islamizację milionów osób na całym świecie.
Jan Paweł II przypomniał wielokrotnie podczas swojej podróży do Azji
w 1981 r., że męczeństwo za wiarę pieczętuje implantację Kościoła. Fundamenty wiary zapieczętowanej krwią męczenników wydają się zakorzenione
w historii krajów, z których pochodzili. Ziarno wpadające w ziemię wprawdzie obumiera, ale z czasem zakorzenia się, rośnie i wydaje owoce.

Kościół i religia w konfrontacji z systemem komunistycznym
Komunizm dla Kościoła w Azji był od początku pontyfikatu Jana Pawła II (i po części nadal jest) wielkim wyzwaniem. Prawie połowa ludności
Azji mieszkała wówczas w krajach rządzonych przez reżimy komunistyczne,
czyli w: Chinach, Wietnamie, Korei Północnej, Kambodży, Laosie, Mongolii, Afganistanie i Tybecie. W innych państwach nadal daje podstawy ideologiczne do prowadzenia wojen partyzanckich: w Tajlandii, Birmie, Malezji
i na Filipinach. Z kolei w krajach, w których nie był jeszcze znany lub był
obserwowany z daleka, przyciągał sympatyków, zwłaszcza studentów i ludzi
młodych.
Podczas pontyfikatu polskiego papieża wiele faktów o wolności religijnej w komunistycznych krajach było, ze względu na kontrolę przepływu
informacji, mało znanych na Zachodzie, a dopiero później nastąpiła
zasadnicza zmiana w prezentacji azjatyckiej formy komunizmu. Prześladowania religijne były wspólnym dziedzictwem Kościoła katolickiego i innych religii kontynentu azjatyckiego, np.: buddyzm i hinduizm.
Komunistyczna wojna partyzancka nigdy nie wygasła ostatecznie, np.
w Laosie i Kambodży, w której rząd kierowany przez Pola Pota (1925-1998),
na skutek niezliczonych krwawych prześladowań wymordował jedną piątą
populacji kraju, a dyktatura osiągnęła poziom skrajności wyższy niż Stalina czy Mao. Wielu przywódców kościelnych i religijnych zostało zmasakrowanych przez komunistów, zginęło wówczas ok. 50 tys. mnichów buddyjskich87. Po wietnamskiej okupacji powstał nowy prowietnamski rząd,
87 Więcej zob.: P. Short, Pol Pot. Pola śmierci, Warszawa 2016.
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prześladowania przeżyło niewielu chrześcijan. Wspólnoty chrześcijańskie
przetrwały prześladowania i zachowały swoją żywotność dzięki autentycznemu przywiązaniu do wiary, dzięki modlitwie w domu i religijności ludowej we wspólnotach, zwłaszcza pobożności maryjnej, wewnętrznej jedności
oraz odważnym pasterzom.

Synod biskupów Azji88
Jan Paweł II po raz pierwszy o potrzebie zwołania synodu dla kościoła w Azji wspomniał z okazji zbliżającego się roku jubileuszowego 2000 lat
chrześcijaństwa w opublikowanym w 1994 r. liście apostolskim Tertio millennio adveniente. W tym dokumencie podkreślił kwestię spotkania chrześcijaństwa z prastarymi kulturami i religiami lokalnymi, ewangelizację
Chin, Filipin i Japonii oraz duże znaczenie, jakie dla Kościoła powszechnego
ma kontynent azjatycki. Jan Paweł II chciał, aby z okazji Wielkiego Jubileuszu ukazać głęboką prawdę o Jezusie Chrystusie, jako Odkupicielu świata,
odróżniając go od innych założycieli wielkich religii. Papież nie zamierzał
w żaden sposób negować wartości buddyzmu czy hinduizmu, ponieważ
i one zawierają elementy prawdy, na co Kościół patrzy z szacunkiem:
W Azji Jubileusz zwróci szczególną uwagę na postać apostoła Tomasza,
który już na początku ery chrześcijańskiej, według tradycji, przyniósł
orędzie ewangeliczne do Indii, dokąd później, około 1500 roku mieli
przybyć misjonarze z Portugalii. W tym roku przypada siedemsetlecie
ewangelizacji Chin (1294) i przygotowujemy się do przypomnienia rozwoju działalności misyjnej na Filipinach wraz z ustanowieniem stolicy
metropolitalnej w Manili (1595), jak również czterechsetnej rocznicy
śmierci pierwszych męczenników w Japonii (1597)89.
15 stycznia 1995 r. w Manili, podczas spotkania z przedstawicielami Federacji Konferencji Episkopatów Azji, Jan Paweł II, zwracając się
w przemówieniu do przybyłych tam biskupów, mówił o konieczności dalszej
88 R. Giacomelli, Il sinodo dei vescovi dell’asia. la sfida del dialogo, w: „Famiglia Cristiana”
19.04.1998, http://www.stpauls.it/fc98/1598fc/1598fc74.htm [10.09.2018].
89 Tertio millennio adveniente.
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ewangelizacji oraz o projekcie zwołania synodu poświęconego Azji90.
Po przeprowadzeniu konsultacji, we wrześniu 1995 r., Jan Paweł II mianował
15 członków Rady Sekretariatu Synodu Biskupów, którzy wspólnie przygotowali dokument wstępny. Następnie sporządzono specjalny kwestionariusz
związany z tematyką planowanego synodu i rozesłano go do azjatyckich biskupów. Kwestionariusz był złożony z jedenastu pytań, na które odpowiedziało wielu biskupów, teologów i zaproszonych ekspertów. Na podstawie
tych odpowiedzi przygotowano dokument roboczy Instrumentum laboris,
stanowił on podstawę do późniejszej dyskusji. Jako temat papież wybrał słowa: „Jezus Chrystus Zbawiciel oraz Jego misja miłości i służby w Azji: «Aby
mieli życie i mieli je w obfitości»” (J 10, 10).
Program synodu ze względów praktycznych został podzielony na siedem bloków tematycznych91. 19 kwietnia 1998 r., w homilii na rozpoczęcie
obrad, Jan Paweł II mówił o zasadniczych wyzwaniach zgromadzenia:
Zadajemy sobie pytanie: co musimy robić, aby głosić Chrystusa i świadczyć o Nim wobec mężczyzn i kobiet zamieszkujących kontynent azjatycki? Jak powinna wyglądać działalność Kościoła na tym ogromnym,
starym oraz pełnym nowych prądów kontynencie na progu roku 2000?
Odpowiedź znajdujemy w dzisiejszej liturgii: mamy przede wszystkim dawać świadectwo Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu, Odkupicielowi świata. Jednocześnie mamy kontynuować
dzieło rozpoczęte przez apostołów: naszym zadaniem jest pisać jakby
dalsze rozdziały chrześcijańskiego świadectwa w każdej części świata,
zwłaszcza w Azji: od Indii po Indonezję, od Japonii po Liban, od Korei
po Kazachstan, od Wietnamu po Filipiny, od Syberii po Chiny. Naszymi myślami wybiegamy ku katolikom i duszpasterzom z Chin kontynentalnych92.
Jan Paweł II nawiązał do bardzo trudnej sytuacji kościoła katolickiego w Chinach, który nie może tam swobodnie rozwijać swojej działalności
90 „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 3 (1995), s. 28.
91 (1) Rzeczywistość Azji; (2) Rzeczywistość kościelna w Azji; (3) Krótka ocena dziejów misji
katolickiej w Azji; (4) Ewangelizacyjne dzieło Kościoła i osoba Jezusa Chrystusa; (5) Działania Ducha Świętego i Jego rola w dziele stworzenia i w historii zbawienia; (6) Kościół jako
komunia; (7) Misja miłości i służby Kościoła w Azji.
92 „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 3 (1995), s. 28.
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z powodu represji ze strony władz państwowych. Kościół w Chinach odgrywał bardzo ważną rolę w czasie obrad biskupów w Watykanie. Na zakończenie homilii papież powiedział:
Pragniemy podczas Synodu świadczyć o tym, co Duch Chrystusa mówi
Kościołom na wielkim kontynencie azjatyckim. Będziemy mówić, jak
słuchają one Jego głosu, jak żyją we wspólnocie słowa Bożego i Eucharystii, jak mogą podjąć zadanie ewangelizacji wśród ludów Azji. Pragniemy wsłuchiwać się w to, co Duch mówi Kościołom, by zrozumieć
jak mamy głosić Chrystusa w kontekście hinduizmu, buddyzmu, szintoizmu i tych wszystkich kierunków myśli i życia, które zakorzeniły się
w Azji, zanim przyszła tam Ewangelia. Chcemy również zastanowić się
wspólnie, jak wieść o Chrystusie przyjmują ludzie współcześni oraz jak
dziś pośród nich realizuje się historia zbawienia i jakim echem odbijają
się w duszach słowa Dobrej Nowiny. Modląc się i dzieląc naszymi doświadczeniami będziemy pytać się, w jaki sposób Chrystus – «kamień
odrzucony przez budujących» (Ps 118 [117], 22) – może stać się kamieniem węgielnym pod budowę Kościoła w Azji93.
Oprócz 90 Ojców synodalnych w obradach uczestniczyli wydelegowani
przez poszczególne konferencje episkopatów i Kościoły wschodnie. Ojcowie
synodalni (wśród nich było: 12 kardynałów pochodzących z Azji, 5 patriarchów i 2 arcybiskupów katolickich Kościołów wschodnich, przewodniczący
wszystkich 15 konferencji episkopatów) mieli prawo do głosowania na poszczególnych sesjach. W pracach synodu brali aktywny udział także: delegaci innych obecnych w Azji Kościołów chrześcijańskich, eksperci i audytorzy.
W pracach synodu wzięli udział: przełożeni generalni 10 zgromadzeń zakonnych, szefowie dykasterii kurii rzymskiej, 18 biskupów i 5 księży mianowanych osobiście przez papieża.
Prace rozpoczęły się 20 kwietnia i trwały niemal dwa tygodnie. W relacjach podkreślono, że kontynent azjatycki to obszar inkulturacji chrześcijaństwa oraz relacji z innymi religiami, a są tu obecne wszystkie wielkie
religie świata. Zasadniczą kwestią dla zgromadzonych było znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, co trzeba uczynić, aby orędzie Chrystusa było jeszcze bardziej zrozumiałe dla azjatyckich społeczeństw? Podkreślono wielkie
93 Jan Paweł II, Przesłanie papieskie do katolików w Chinach z 8 grudnia 1999 r.
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znaczenie dialogu ekumenicznego, który trzeba prowadzić na wszystkich
poziomach życia Kościoła – teologicznym i duchowym – oraz na płaszczyźnie codziennych relacji międzyludzkich. Otwarcie prowadzony dialog pozwoli Kościołowi w Azji odkryć wartości obecne w innych religiach, a tym
samym zaoferować ich wyznawcom wartości chrześcijańskie94.
Zadaniem synodu było rozeznanie znaków czasu, z uznaniem podkreślano zaangażowanie Kościoła w służbę ubogim i cierpiącym. Ojcowie
synodalni z troską spoglądali na sytuację katolików w Chinach. W Orędziu
do Kościoła w Chinach Jan Paweł II postulował wolność religijną tamtejszych katolików: „Uczeń Chrystusa może żyć swoją wiarą w dowolnym systemie politycznym, jeśli tylko szanuje się jego prawo do postępowania zgodnie z nakazami religii i sumienia”95.
Poruszano sprawy związane: z ewangelizacją, liturgią, ekumenizmem,
dialogiem międzyreligijnym, przeżywaniem wiary, duchowością misyjną,
apostolstwem, pojednaniem i pokojem. Do ważnych tematów zaliczono
kwestie związane: z rodziną, młodzieżą, godnością kobiety, migrantami,
wychowaniem, postępem cywilizacyjnym. Ta problematyka była przedstawiana w kontekście misji Kościoła, nacechowanej miłością i służbą, zwłaszcza na polach wychowania, ochrony zdrowia, sprawiedliwości społecznej.
Późniejszej prace odbywały się w 11 małych grupach językowych (m.in. angielskiej, francuskiej, włoskiej), a wyniki obrad były prezentowane wszystkim uczestnikom. Materiał ten został następnie wykorzystany do opracowania wniosków końcowych. Po ich uzupełnieniu treść propozycji została
poddana tajnemu głosowaniu i przekazana papieżowi w celu przygotowania
posynodalnej adhortacji apostolskiej. Informacje dotyczące przebiegu obrad
wraz ze streszczeniami wystąpień uczestników przekazywane były dziennikarzom oraz publikowane w biuletynie prasowym synodu i dzienniku
„L’Osservatore Romano”96.
Świat katolicki przyjął z wdzięcznością wiadomość, że Jan Paweł II
planuje w najbliższej przyszłości podróż apostolską na kontynent azjatycki, aby osobiście odwiedzić tamtejsze wspólnoty katolickie97. Ojcowie
94 Przemówienie wprowadzające kard. Stephena Kim Sou-hwana, w: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/synod/azja_1_1998.html [10.09.2018].
95 „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 2 (1997), s. 2.
96 Materiały poświęcone synodowi biskupów zostały opublikowane w polskim wydaniu
„L’Osservatore Romano” 7 (1998).
97 Navarro-Valls bestätigt Papstreise nach Indien und Georgien, w: „Kathpress” 10.09.1999.
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synodalni wraz z papieżem byli przekonani, że właśnie trzecie tysiąclecie
chrześcijaństwa będzie szczególną okazją do pracy nad ewangelizacją Azji98.
Synod ogarniał całą Azję, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć, jak w ciągu dwu tysięcy lat Ewangelia zakorzeniała się na tym wielkim kontynencie. To prawda, że chrześcijaństwo w Azji pozostaje w mniejszości
i ta sytuacja stanowi jak gdyby ciągłe wyzwanie dla niego. Pobudza
ona Kościół, by składał swoje świadectwo ze szczególną odwagą. Czyż
moglibyśmy zapomnieć, że Chrystus narodził się na tym niezwykłym
skrzyżowaniu dróg świata, gdzie Azja spotyka się z Europą i z Afryką?
Narodził się dla wszystkich kontynentów, ale w jakiś szczególny sposób
dla Azji. Azja ma tu jakieś prawo pierwszeństwa. Na tym bowiem kontynencie Chrystus żył, tu dokonał dzieła odkupienia świata, tu ustanowił Eucharystię i wszystkie inne sakramenty, tu w końcu dokonało się
Jego zmartwychwstanie. «Przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał
z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został
wzięty od nas do nieba» (Dz 1, 21-22). Jezus, narodzony w Azji, pozostawił na tym kontynencie zasiew zbawienia dla wszystkich narodów99.
W posynodalnej adhortacji apostolskiej Ecclesia in Asia w 1999 r. Jan
Paweł II podkreślił, że Azja jest największym kontynentem na Ziemi, zamieszkanym przez blisko 2/3 ludności świata, i że tylko w takich krajach jak
Indie i Chiny mieszka prawie połowa całej ludności Ziemi. Charakterystyczną cechą kontynentu jest zróżnicowanie poszczególnych jego społeczeństw,
będące dziedzictwem starożytnych tradycji i religii, do których należą m.in.:
buddyzm, taoizm, konfucjanizm, a także – powstałe na terytorium Azji –
judaizm, chrześcijaństwo, islam i hinduizm100. Pomimo że chrześcijaństwo
narodziło się właśnie w Azji, to katolicy stanowią tam tylko 3% ogólnej liczby
mieszkańców. W przekonaniu papieża Kościół w Azji jest w dalszym ciągu
Kościołem misyjnym.
Pojawia się w związku z tym uzasadnione pytanie: jak należy na tak
wielokulturowym i różnorodnym pod względem religijnym kontynencie
   98 C. Drążek, Ewangelizacja Azji, w: „L’Osservatore Romano” 7 (1998), s. 14.
  99 „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 2 (1997), w: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_
pawel_ii/homilie/synod_14051998.html [10.09.2018].
100 J. L. Tura, Giovanni Paolo II, un Pontefice per il dialogo tra le religioni, w: red. M. Jackov,
F. Ziejka, Sfida di Giovanni Paolo II per l’uomo del XXI secolo, Lecce-Cracovia 2013, s. 14.
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prowadzić intensywniejszą jeszcze niż dotąd działalność misyjną, która
ma być jeszcze ściślej połączoną z inkulturacją? Ewangelia jest Dobrą Nowiną, która zaprasza do wzniesienia się na nowy poziom rozumienia i wyrażania101. Tradycyjne religie i systemy filozoficzne pomagają lokalnym społecznościom w walce ze złem w życiu codziennym. Kościół, głoszący prawdę
o Jezusie Chrystusie jako jedynym Pośredniku między Bogiem a ludźmi
i jedynym Odkupicielu świata, żyjąc wśród innych religii, musi bronić się
przed synkretyzmem. Papież w swoim dokumencie posynodalnym zwraca
również uwagę na pozytywne odkrywanie wartości religijnych w różnych
tradycjach i kulturach. Ukazuje osobę Jezusa Chrystusa jako Nauczyciela,
Uzdrowiciela, Wybawcę, jako wrażliwego przyjaciela ubogich, w końcu jako
Dobrego Pasterza. Papież nie bez powodu ubolewał nad tym, że Jezus Chrystus postrzegany jest często przez mieszkańców Azji nie jako ktoś mający
z nimi wspólne korzenie, ale jako obcy, jako postać pochodząca z Zachodu.
Ponieważ podstawowym wymiarem życia Kościoła jest ewangelizacja,
Kościół w nauczaniu papieskim powinien zwrócić się jeszcze bardziej ku próbie rozwiazywania licznych na tym kontynencie problemów społecznych.
Migracja wewnętrzna i zewnętrzna ludności Azji spowodowana jest głównie
przez biedę, przez wyniszczające i długotrwałe krwawe wojny, przez nierozwiązane od wielu lat konflikty etniczne. Wśród poważnych problemów tego
kontynentu Jan Paweł II wymienia: prześladowania chrześcijan, turystykę
seksualną, różne formy dyskryminacji w domu i w pracy. W ogromnych centrach urbanizacyjnych wielkich metropolii rządzą: zorganizowana przestępczość, terroryzm, prostytucja i wyzysk najuboższych warstw społeczeństwa.
Jan Paweł II podkreśla w swoim dokumencie konieczność dawania chrześcijańskiego świadectwa, aby ludzie Kościoła mogli lepiej wpływać na warunki
życia politycznego i ekonomicznego w duchu Ewangelii. Papież podkreśla
wielką wagę zaangażowania Kościoła w budowanie systemu opieki charytatywnej, na zaangażowanie katolików w środkach społecznego przekazu102.
101 D. Madejczyk, Zebrać wielki plon wiary, w: „Przewodnik Katolicki” 48 (1999), został opublikowany również w: https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAM/ecclesia_in_asia.html [10.09.2018].
102 Więcej zob.: M. Blaza, Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów dla Azji, w: „Przegląd
Powszechny” 7/8 (1998), s. 155-158; K. Popławski, Rzym i Pekin: dwa oblicza z tego samego źródła? Na marginesie specjalnego zgromadzenia synodu biskupów poświęconego Azji,
w: „W Drodze” 2 (1999), s. 47-50; J. Różański, Ecclesia in Asia: wybrane problemy Kościoła
w Azji w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II, Warszawa 2004; E. Chrobot, Synod
dla Azji w świetle polskiej prasy katolickiej, w: „Annales Missiologici Posnanienses” 18 (2012),
s. 167-186; D. Adamczyk, Misja miłości i służby ku pełni integralnego rozwoju – w świetle
dokumentu „Ecclesia in Asia”, w: „Zeszyty Formacji Katechetów” 3 (2017), s. 55-62.

123

ks. Jan Mikrut

W zakończeniu adhortacji Ecclesia in Asia Jan Paweł II napisał słowa
dodające odwagi Kościołowi do realizacji jego misji ewangelicznej na kontynencie azjatyckim:
«Nie bój się mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam
królestwo» (Łk 12,32). Ci, którzy wierzą w Chrystusa, są jeszcze nieliczni
na tym olbrzymim, gęsto zaludnionym kontynencie. Mimo to, zamiast
być zalęknioną mniejszością, mają żywą wiarę, pełni są nadziei i żywotności, którą może dawać tylko miłość. Swą pokorną, lecz odważną postawą wywarli wpływ na kultury i społeczeństwa Azji, szczególnie na życie
ubogich i bezbronnych, z których wielu nie wyznaje wiary katolickiej.
Chrześcijanom na całym świecie dają oni przykład gotowości do dzielenia się skarbem Dobrej Nowiny «w porę i nie w porę» (2 Tm 4,2). Czerpią
siły w niezwykłej mocy Ducha Świętego, dzięki któremu mimo szczupłej
na ogół liczby członków Kościoła w Azji, ta jego obecność jest jakby zaczynem, który cicho i potajemnie daje wzrost całemu ciastu (por. Mt 13,33).
Ludy Azji potrzebują Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii, bo kontynent
ten jest spragniony żywej wody, której może mu dać On jeden (por.
J 4,10-15). Zatem uczniowie Chrystusa w Azji powinni być wielkoduszni w wypełnianiu posłannictwa otrzymanego od Pana, który przyobiecał pozostać z nimi aż do końca świata (por. Mt 28,20). Pełen ufności
w Panu, który nie opuszcza wezwanych przez siebie, Kościół w Azji
pielgrzymuje nieprzerwanie w kierunku trzeciego tysiąclecia. Jego jedyną radością jest dzielenie się z mnogimi ludami Azji niezmierzonym
darem, który sam otrzymał, to jest miłością Jezusa Zbawiciela, a jego
jedyną ambicją jest kontynuowanie posłannictwa miłości i służby, ażeby wszyscy Azjaci «mieli życie i mieli je w obfitości» (por. J 10,10)103.

Zakończenie
Wybór papieża Jana Pawła II zmienił wiele dotychczasowych wyobrażeń
o chrześcijaństwie. Biskupem Rzymu został ktoś, kto nie był z pochodzenia
103 Adhortacja apostolska do biskupów, kapłanów, diakonów, osób konsekrowanych i wszystkich
wiernych świeckich o Jezusie Chrystusie, Zbawicielu i o Jego posłannictwie miłości i służby
w Azji: „aby miały życie i miały je w obfitości”, w: http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/
wyswietl/id/480 [10.09.2018].
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Włochem, ale Jan Paweł II wciąż był Europejczykiem. Przyniósł ze sobą
do Rzymu i wniósł do Kościoła powszechnego mentalność i praktyki religijne, które nie są rzymskie. Na początku wielu to zadziwiało, bo przyzwyczaili
się, że przez lata papieżem zawsze był Włoch. Musieli więc zaakceptować
nowatorski system duszpasterski, z licznymi wizytami apostolskimi składanymi na całym świecie, podczas których spotykał miliony wierzących, także
wiernych innych religii. To był nowy sposób prowadzenia duszpasterstwa,
ale wciąż bardzo katolicki.
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Kontynent afrykański doświadczał bardzo cennego wpływu Kościoła
Apostolskiego w ciągu pierwszych sześciu stuleci istnienia chrześcijaństwa.
Jednakże inwazja islamu w VII wieku wyeliminowała ślady chrześcijaństwa
w Afryce, poza Etiopią i Egiptem. Praca misyjna została później podjęta
na nowo wzdłuż wybrzeży afrykańskich przez portugalskich odkrywców
w XVI wieku1. Nawet te wysiłki były krótkotrwałe. Dopiero dzięki ruchowi
misyjnemu, który rozpoczął się dwieście lat później, po rewolucji francuskiej
i konferencji berlińskiej (1884-1885), powstał nowy impuls do prowadzenia
ewangelizacji w Afryce.
Do czasu, gdy kard. Karol Wojtyła został papieżem w 1978 r., istniał
już i rozrastał się Kościół misyjny w Afryce z rzymskokatolickimi chrześcijanami, którzy stanowili ok. 12,4% całej populacji. Wojtyła został papieżem
w trudnym momencie, kiedy większość państw afrykańskich leczyła rany
po walce z imperialnym kolonializmem i tworzyła swoją własną tożsamość
narodową. Ponadto, poza problemami natury społecznej, politycznej i kulturowej oraz niejednoznacznościami w dostosowywaniu się do nowej cywilizacji, Kościół misyjny w Afryce powoli starał się pojednać chrześcijaństwo
z tradycyjnymi religiami i obyczajami.
Obecnie Kościół w Afryce stopniowo zmierza do osiągnięcia dojrzałości z populacją katolicką liczącą około 228,5 tys. wiernych2. Biskupi z Afryki
i sąsiadujących z nią wysp często ze sobą współpracują, tworząc Sympozjum
Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru (SECAM), które zostało
ustanowione w 1968 r., a jego działalność rok później oficjalnie zainaugurował papież Pawła VI podczas wizyty duszpasterskiej w Ugandzie. Członkowie SECAM to różne regionalne konferencje afrykańskie i niektóre konferencje episkopatu3.
Ten wzrost nabrał rozpędu podczas pontyfikatu papieża Jana Pawła II.
Poniższa tabela przedstawia statystykę dotyczącą wzrostu Kościoła w Afryce
w latach 1978-2005, według danych dostarczonych przez Rocznik Statystyczny
1
2
3
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J. Baur, 2000 years of Christianity in Africa: an African history, 62-1992, Nairobi 1994.
Secretaria Status, Annuarium Statisticum Ecclesiae: 2016, Vatican City 2018, 18.
Te Regionalne Konferencje i poszczególne konferencje biskupie to: Stowarzyszenie Konferencji Episkopatu Afryki Środkowej (ang. ACEAC); Stowarzyszenie Konferencji Episkopatu
Regionu Afryki Środkowej (ACERAC); Stowarzyszenie Członków Konferencji Episkopatu
w Afryce Wschodniej (AMECEA); Międzyregionalne Spotkanie Biskupów Afryki Południowej (IMBISA); Regionalna Konferencja Episkopatu Afryki Zachodniej (RECOWA lub
CERAO); Konferencja Episkopatu Obszaru Oceanu Indyskiego (CEDOI); Regionalna Konferencja Episkopatu Afryki Północnej (CERNA); Zgromadzenie Katolickiej Hierarchii Egiptu
(AHCE); Konferencja Episkopatu Madagaskaru (CEM).
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Kościoła, a przygotowanych przez Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej4.
Z polskim papieżem Kościół afrykański wzrósł o 180%, co oznacza, że populacja katolików praktycznie się potroiła. Podobnie liczba duchownych i seminarzystów wzrosła o ok. 300%.
1978
Populacja Afryki
Populacja katolików
% z populacji katolickiej

2005

Wzrost

%

442,782,000 898,630,000 455,848,000

103%

54,759,000 153,470,000

98,711,000

180%

12,4%

17,1%

4,7%

40%

378

509

131

35%

6,374

12,667

6,293

99%

39,195

68,310

29,115

74%

Parafie z księżmi
diecezjalnymi

1,966

8,439

6,473

329%

Parafie z księżmi
religijnymi

3,479

2,882

-594

-17%

Rdzenni biskupi

271

497

226

83%

Zagraniczni biskupi

161

133

-28

-17%

11

17

6

55%

Księża

16,844

32,370

15,526

92%

Liczba mieszkańców
przypadających
na jednego księdza

26,287

27,761

-1,474

-6%

5,789

23,156

17,367

300%

417

891

474

114%

5,636

23,580

17,944

318%

19,017

32,643

13,626

72%

Biskupstwa katolickie
Parafie
Stacje misyjne

Afrykańscy
kardynałowie

Księża diecezjalni
Większe i mniejsze
seminaria duchowne
Seminarzyści
Katolickie szkoły
podstawowe

4

Secretaria Status, Annuarium Statisticum Ecclesiae: 1978, Vatican City 1980; tenże, Annuarium Statisticum Ecclesiae:2005, Vatican City 2007.
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1978

2005

Wzrost

%

Uczniowie w katolickich
szkołach podstawowych

5,582,969

12,435,829

6,852,860

123%

Katolickie szkoły średnie

2,995

8,607

5,612

187%

Uczniowie w katolickich
szkołach średnich

777,418

3,438,139

2,660,721

342%

6,898

15,619

8,721

126%

Instytucje opieki
społecznej

Tabela 1: Wzrost Kościoła w Afryce podczas pontyfikatu Jana Pawła II (1978-2005).

Czterdzieści lat po wyborze Jana Pawła II na następcę Piotra i biskupa Rzymu, to badanie ma na celu złożenie hołdu papieżowi, który szczerze
kochał Afrykę. Celem tego artykułu jest analiza roli, jaką odgrywał Jan Paweł II w ożywianiu Kościoła w Afryce podczas swojego pontyfikatu. Szczególnym celem tego studium jest zbadanie znaczenia jego wysiłków zmierzających do zwrócenia uwagi na kryzys społeczno-polityczny, który do tej pory
utrudniał rozwój Afryki. Moja hipoteza zakłada, że istnieje znaczna relacja
pomiędzy szybkim wzrostem Kościoła w Afryce a ożywieniem przeprowadzanym przez polskiego papieża podczas jego wizyt i poprzez jego interwencje w Afryce.

Podróże apostolskie do Afryki
Nie ma zapisów dokumentujących jakąkolwiek wizytę Jana Pawła II
w Afryce przed objęciem przez niego tronu Piotra w październiku 1978 r. Pomimo to, po wyborze na następcę Piotra, papież zapoczątkował strategiczny
projekt, który miał na celu wizyty na czarnym kontynencie, gdzie Kościół
wciąż miał charakter misyjny i był potrzebny. Jego wizyty były dość liczne. Właściwie nie mogę rościć sobie prawa do zajmowania się osobno każdą
z nich. Jednakże trochę analizy i statystyki może pomóc w zobrazowaniu
inklinacji polskiego papieża do ożywiania i rewitalizacji zarówno młodego
Kościoła w Afryce, jak i zwróceniu uwagi na problemy społeczno-polityczne,
którym ludność Afryki musiała stawić czoła.
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Statystyka podróży apostolskich
Z danych z 2005 r.5 wynika, że w latach 1980-2000 papież odbył 14 podróży apostolskich do Afryki6. Pierwszych jedenaście obejmowało od dwóch
do siedmiu krajów, a trzy kolejne wizyty dotyczyły tylko jednego afrykańskiego państwa. Podczas dwóch innych podróży poświęconych w pierwszej
kolejności innym kontynentom, papież odwiedził Seszele i Mauritius7.
Jego podróże do Afryki obejmowały 42 kraje z 55 wszystkich państw
na tym kontynencie. Oznacza to, że odwiedził 76% krajów afrykańskich,
co jest równe ponad 3/4 całego kontynentu. Kenia i Wybrzeże Kości Słoniowej zostały przez niego odwiedzone trzykrotnie, podczas gdy Benin, Kamerun, Nigeria, Burkina Faso i Demokratyczna Republika Konga gościły go po
dwa razy. W innych krajach był tylko raz.
Większość państw, które nie zostały odwiedzone przez papieża to kraje zamieszkałe przez muzułmanów z mniejszością chrześcijańską lub takie,
w których nietolerowana jest obecność chrześcijaństwa. W innych z kolei
była bardzo niestabilna sytuacja polityczna8.
Na afrykańskiej ziemi papież był w sumie przez 103 dni. Biorąc pod
uwagę, że poza Włochami papież spędził 543 dni, oznacza to, że 19% tego
czasu przypadało na pobyt w Afryce i na sąsiadujących z nią wyspach. Podczas tych wizyt w Afryce, papież zaszczycił swoją obecnością 105 miast i ich
okolic, w tym Park Narodowy Kenii Masai Mara w 1985 r.

5
6

7
8

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/viaggi/viaggi_santo_padre_statistiche_aa_index_en.html [5.06.2018].
Podróże Apostolskie: 1) do Zairu, Kongo Brazzaville, Kenia, Ghana, Burkina Faso i Wybrzeże
Kości Słoniowej, (maj 2-12, 1980); 2) do Nigerii, Beninu, Gabonu, Gwinei Równikowej (luty
12-19, 1982); 3) do Togo, Wybrzeża Kości Słoniowej, Kamerunu I, Republiki Środkowoafrykańskiej, do Zairu II, Kenii II, Maroko (sierpień 8-19, 1985); 4) do Zimbabwe, Botswany,
Lesotho, Suazi i Mozambiku (wrzesień 10-19, 1988); 5) na Madagaskarze, Reunion, w Zambii
i Republice Malawi (28 kwietnia – 6 maja 1989); 6) do Republiki Zielonego Przylądka, Gwinei
Bissau, Mali, Burkina Faso i Czadu (styczeń 25 – 1 luty 1990); 7) do Tanzanii, Burundi, Rwandy i Wybrzeża Kości Słoniowej III, (wrzesień 1-10, 1990); 8) do Senegalu, Gambii i Gwinei
(luty 19-26, 1992); 9) do Angoli i Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (czerwiec 4-10, 1992);
10) do Beninu II, Ugandy i Sudanu (luty 3 – 10, 1993); 11) do Kamerunu II, RPA i Kenii III,
(wrzesień 14-20, 1995); 12) do Tunezji (kwiecień 14, 1996); 13) do Nigerii (marzec 21-23,
1998); 14) Jubileuszowa Pielgrzymka na Górę Synaj, Egipt (luty 24-26, 2000).
Podróż apostolska do Bangladeszu, Singapuru, Wysp Fidżi, Nowej Zelandii, Australii i Seszeli
(listopad 19 – 1 grudnia 1986); podróż apostolska na Bliski Wschód i na Mauritius (październik 6-16, 1989).
Kraje, których nigdy nie odwiedził to: Algieria, Wyspy Komory, Republika Dżibuti, Erytrea,
Etiopia, Liberia, Libia, Mauretania, Namibia, Niger, Sierra Leone, Somalia i Sahara Zachodnia.
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Papież odwiedził 133 kraje świata, w tym 42 państwa w Afryce, co stanowi 31,6% wszystkich odwiedzonych przez niego państw. Przytaczając pozostałe dane, należy wskazać, że papież odwiedził: 29,4% państw europejskich,
21,8% państw amerykańskich, 12,7% państw azjatyckich i 4,5% wysp Oceanii. To oznacza, że 1/3 wszystkich krajów, które papież odwiedził, znajdowała się w Afryce. Dystans pokonany podczas jego podróży to 1 162 615 km,
z czego około 228 380 km (ok. 20%) papież przejechał po Afryce.
Podczas podróży po Włoszech i poza ich granicami, papież wygłosił
łącznie 3 288 zaplanowanych przemówień, z czego 429 (ok. 13%) wygłosił w Afryce. W sumie podczas pierwszej podróży apostolskiej do Afryki
w 1980 r. wygłosił największą liczbą przemówień podczas pojedynczego wyjazdu – było ich łącznie 72.
Te statystyki pokazują papieża, który otworzył się na Afrykę, poświęcając swój czas, energię i misję apostolską. Jasno z tego wynika, że Afryka była
dla polskiego papieża ukochaną ziemią, a on sam – nie tylko poprzez te podróże – z pewnością wywarł wielki wpływ na afrykański Kościół, co pokazują statystyki wzrostu Kościoła w Afryce w czasie jego pontyfikatu.
Dlaczego podróże w Afryce?
Dla Jana Pawła II wizyty apostolskie nigdy nie były ani podróżami
turystycznymi, ani podróżami badawczymi. Gdziekolwiek pojechał, tam
zawsze podkreślał duszpasterski cel i motywację każdej podróży apostolskiej.
Celem jego wszystkich wypraw było duszpasterstwo. Jako biskup Rzymu i duszpasterz Kościoła powszechnego, papież pojechał do Afryki, żeby
„potwierdzić” (Łk 22,32) biskupom, księżom, diakonom, wierzącym kobietom i mężczyznom, misjonarzom i wszystkim innym sens wiary w Chrystusa9. Inną motywacją było czuwanie nad jednością Kościoła powszechnego i wzmacnianie chrześcijańskiego świadectwa misjonarzy, np. do Ghany
i Demokratycznej Republiki Konga papież pojechał po raz pierwszy w celu
świętowania 100-lecia ich ewangelizacji.
Ale dla Jana Pawła II w Afryce zawsze było coś szczególnego, co go
tu przyciągało, a o czym wiele razy wspominał. Chciał dzielić niedolę
mieszkańców Afryki, być blisko wielu ludzi, którzy cierpieli. Raporty dyplomatyczne przychodzące z różnych krajów w Afryce i raporty z podróży
9
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Ad limina były niewystarczające. Dla niego „wizyta wśród mieszkańców
tworzy nową wrażliwość”10. Papież chciał dawać świadectwo swoją własną
obecnością.
Dynamika duszpasterska podczas jego wizyt
Tym, co jest najbardziej wyjątkowe we wszystkich tych podróżach, jest
dynamizm stylu, który zastosował. Przemierzał afrykańskie kraje tak, jak
gdyby były małymi, samodzielnymi wspólnotami. Kiedy odwiedził Angolę
w 1992 r., najpierw nauczał tam przez dwa dni, a później pojechał na wyspy św. Tomasza i Książęcą, aby następnie wrócić do Angoli. Podobnie było
z Kongo Brazzaville odwiedzonym, gdy papież był w Zairze (Demokratyczna
Republika Konga) w 1980 r. Dla niego Afryka była kontynentem bezustannych podróży, jak tłumaczył w 1982 r. podczas wizyty w Beninie i Gabonie,
która trwała jeden dzień11.
Drugim aspektem były gesty i podejście, które stosował podczas spotkań, czym zjednywał sobie serca mieszkańców Afryki. Każdy kraj na świecie, w którym papież lądował po raz pierwszy, był świadkiem tego, jak papież
wykonywał gest ucałowania jego ziemi. Dla mieszkańców Afryki, taki gest
miał duże znaczenie. Ziemia jest uważana za matkę, ponieważ matka nosi
ciężar dziecka w swoim łonie, a potem przez krótki okres je karmi. Później
to ziemia karmi swoje dziecko przez całe jego życie, a po śmierci opiekuje się
duchami zmarłych na wieki. Dlatego dla mieszkańców Afryki ziemia była
i wciąż jest najświętsza, cenniejsza niż wszystko, co się w niej znajduje12.
Trzecim ważnym aspektem wizyt papieża były jego uznanie i szacunek
dla różnych kultur i języków afrykańskich. Kiedy Jan Paweł II przebywał
w Kenii i Tanzanii, miał w zwyczaju witać się z mieszkańcami i nauczać
w suahili, błogosławić Mozambik i całą Afrykę w języku ronga lub witać się
z mieszkańcami przy pomocy swojego sławnego „Chwała Jezusowi Chrystusowi” w języku malgaskim na Madagaskarze. Sprawiało to, że zawsze był

10 Jan Paweł II, Departure from Libreville in Gabon, 19.02.1982.
11 Tenże, Arrival in Libreville in Gabon, 17.02.1982.
12 J. Kenyatta, Facing Mount Kenya: the tribal life of the Gikuyu, New York 1962, s. 21. Papież był
świadomy tego aspektu i podzielił się tą samą wiarą z mieszkańcami Afryki, jak wyjaśnił to na
lotnisku Lomé-Tokoin w Togo: „Ucałowałem ziemię z Waszego kraju. Cała ziemia należy
do Boga, a cała ziemia jest piękna, ponieważ jest zamieszkała przez ludzi stworzonych na podobieństwo Boga, i na swój sposób, jest święta, od kiedy Bóg stworzył swoje święte przymierze z tymi ludźmi”, zob. Jan Paweł II, Welcome at Lomé-Tokoin Airport in Togo, 08.08.1985.
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witany głośną owacją. Sprawiał, że ludzie czuli, że jest częścią ich wspólnoty,
ich świata. W ten sposób zdobywał serca mieszkańców Afryki.
Ostatnim, najbardziej wyróżniającym się gestem było przytulanie
kobiet i dzieci bez strachu czy powściągliwości. Spacerowanie i trzymanie
na rękach dzieci z Afryki oraz ojcowskie obejmowanie kobiet utwierdziło
mieszkańców Afryki w przekonaniu, że papież był kapłanem pełnym ciepła, miał wielkie serce. Był też pełen uznania dla muzyki i tańców afrykańskich, jakie uosabiają energiczność tutejszego Kościoła. W ten sposób papież zjednał sobie mieszkańców Afryki. Dziennikarz Radia Watykańskiego
Jean-Baptiste Sourou miał w zwyczaju nazywać go „białym afrykańskim
papieżem”13.
Czynności duszpasterskie w Afryce
W czasie wszystkich wizyt papież realizował różne czynności duszpasterskie. Eucharystia zawsze była w centrum każdej z jego misji i to
wszędzie, gdzie przybywał.
Udzielał wielu święceń kapłańskich, a w 1980 r. konsekrował 8 biskupów w Demokratycznej Republice Konga. Poświęcał budynki sakralne, np.
w 1985 r. katedrę św. Pawła w Abidżanie14, w 1990 r. bazylikę Matki Boskiej
Królowej Pokoju w Jamusukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej15 oraz w 1993 r.
bazylikę mniejszą Sanktuarium Ugandyjskich Męczenników w Namugongo16. We wszystkich krajach Afryki papież zawsze udzielał specjalnej audiencji Polakom, którzy tam pracowali, i zachęcał ich do wypełniania ich misji17.
Spośród wielu uroczystości, w których uczestniczył, dwie miały szczególny charakter. Pierwszą była inauguracja 43. Kongresu Eucharystycznego
w Nairobi w 1985 r., który zatytułowano Eucharystia i Rodzina Chrześcijańska. To był drugi międzynarodowy kongres, który miał być zorganizowany
13 J. B. Sourou, Jean Paul II: pape blanc et africain, Paris 2009.
14 Jan Paweł II, Consecration of the Cathedral of Abidjan, 10.08.1985.
15 W Wybrzeżu Kości Słoniowej, papież poświęcił bazylikę Matki Boskiej Królowej Pokoju w Jamusukro. Wybudowana pomiędzy 1985 a 1989 r. kosztem 300 milionów USD, wzbudziła
wiele kontrowersji jako wystawny budynek w zubożałym regionie, gdzie tylko mniejszość
domów miała bieżącą wodę i odpowiednie warunki sanitarne. Koszt bazyliki podwoił dług
narodowy Wybrzeża Kości Słoniowej, zob.: M. Cassetta, Pope John Paul II’s African Journeys,
w: „Vatican Notes, First Quarter” 57, 3 (2009), s. 9.
16 Jan Paweł II, Elevation of Uganda Martyrs’ Shrine, 07.02.1993.
17 Tenże, Address to the Polish Community in Kinshasa, 04.05.1980.
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na kontynencie afrykańskim, ale pierwszy w samym jego sercu18. Dla papieża ta uroczystość była „znakiem nowego etapu dojrzałości i wigoru w życiu
młodego i prosperującego Kościoła w Afryce”19.
Drugą zaś były beatyfikacje dokonane na afrykańskiej ziemi. W 1985 r.
papież pojechał do Kinszasy, w Demokratycznej Republice Konga, aby beatyfikować s. Clementine Anuarite Nengapeta z Afrykańskiej Kongregacji Świętej Rodziny, którą zamordowano w 1964 r. za to, że broniła swojej
czystości20. W 1988 r. w Lesotho papież beatyfikował o. Josepha Gerarda ze
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, francuskiego misjonarza i założyciela Kościoła w Lesotho21. Rok później na Madagaskarze
papież beatyfikował Victorię Rasoamanarivo, lokalną niewierzącą kobietę,
którą przedstawił jako wzór świętości osoby świeckiej22, co opisał w swoim
postsynodalnym apostolskim wezwaniu Christifideles laici. Z Madagaskaru
udał się na wyspę Reunion, gdzie beatyfikował Jeana-Bernarda Rousseau,
zakonnika z Kongregacji Braci w Chrystusie.
Podczas swojej przedostatniej podróży do Afryki w 1998 r., papież
beatyfikował w Nigerii lokalnego księdza, o. Cypriana Michaela Iwene
Tansiego, przedstawiając go jako wzór pojednania pomiędzy społecznymi
i politycznymi trudnościami, z którymi zmagał się jego kraj23. Wizyty Jana
Pawła II w Ugandzie i Sudanie w 1993 r. miały na celu uhonorowanie odpowiednio ugandyjskich męczenników i Josephine Bakhity24.
Tematy religijne i duszpasterskie
Jak już wspomniano, podczas podróży do Afryki papież wygłosił
429 przemówień, które dotyczyły wielu kwestii religijnych, uznanych za
pilne dla Kościoła w Afryce. Ewangelizacja stanowiła trzon każdego z tych
przemówień. Dla Wojtyły Afryka wciąż była kontynentem misyjnym, chociaż mógł przyznać, że osiągnięto tu dojrzałość ewangelizacji. To była jednakże względna dojrzałość, określana jako „dojrzałość młodzieńcza”25,
18 Pierwszym kongresem zorganizowanym w Afryce był 30. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w dniach 7-11 maja 1930 r. w Kartaginie w Tunezji, pt. Eucharystia to świadectwo
Afryki.
19 Jan Paweł II, Welcome Address at the Nairobi Airport, 16.08.1985.
20 Tenże, Beatification of Anuarite in Kinshasa, 15.08.1985.
21 Tenże, Beatification of Joseph Gérard in Maseru, 15.09.1988.
22 Tenże, Beatification Rasoamanarivo in Antananarivo, 30.04.1989.
23 Tenże, Beatification of Br. Scubilion in Saint Denis, 02.05.1989.
24 Tenże, General Audience, 17.02.1993.
25 Tenże, Interview of the Holy Father, 12.05.1980.
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którą należało wzmocnić poprzez odniesienie do nauczania Soboru Watykańskiego II26.
Kościół afrykański musiał żyć i doświadczać Ewangelii Chrystusa,
prowadząc swój styl życia27. Inkulturacja wiary była kwestią fundamentalną i z tego powodu papież dał nowy impuls liturgii afrykańskiej. Dla niego
języki afrykańskie były dobre, aby dawać świadectwo wiary, a pieśni i pełne
życia tańce były piękne28. Jednakże inkulturacja była pracą o wiele bardziej
skomplikowaną niż tłumaczenie literatury na języki narodowe. Papież nalegał, żeby dialog pomiędzy Kościołem powszechnym a innymi Kościołami
afrykańskimi był prowadzony tak, żeby oryginalność przesłania chrześcijańskiego była chroniona przez swoją strukturę etyczną i teologiczną 29.
Żeby te aspekty były zrealizowane, papież wzywał do teologicznej refleksji w specyficznym, afrykańskim kontekście. Przemawiając w Nairobi podczas otwarcia Wyższego Katolickiego Instytutu Afryki Wschodniej
(CHIEA)30 w 1985 r., Jan Paweł II wskazał cel teologicznej refleksji dotyczącej wyjaśnienia tajemnicy Chrystusa z korzyścią dla całej społeczności wierzących. Kościół w społeczeństwie afrykańskim musiał prowadzić refleksję
nad chrześcijańskim przesłaniem w odniesieniu do realiów życia i kultury
afrykańskiej31.
Na kontynencie, na którym znaczna liczba mieszkańców przyjmuje islam, papież uczynił swoim obowiązkiem promowanie dialogu między
religiami, stosując dyrektywy Soboru Watykańskiego II opisane w Nostra
Aetate. Praktyką papieża stały się spotkania z przywódcami muzułmańskimi. Wszędzie tam, gdzie przybywał z wizytą, wzywał do wzajemnego zrozumienia i odkrywania wartości obecnych w każdej religii. Na zaproszenie
króla Hassana II32 przemawiał do młodzieży muzułmańskiej Maroka. Przy
innej okazji w Tunezji w 1996 r. papież wskazywał, że owocny dialog musi
być motywowany przez prawdziwe pragnienie wzajemnego poznania się.
W Tunezji Jan Paweł II posunął się nawet dalej i potępił fanatyzm religijny,
który prowadzi do zabijania w imię Boga33.
26
27
28
29
30
31
32
33
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Tenże, Closing session of IMBISA in Harare, 10.09.1988.
Tenże, General Audience, 24.02.1982.
Tenże, General Audience, 21.09.1988.
Tenże, To Bishops of Madagascar at Antananarivo, 29.04.1989.
Obecnie Instytut rozrósł się i nosi nazwę: Katolicki Uniwersytet Afryki Wschodniej (CUEA).
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Przemówienia o społeczno-politycznych problemach w Afryce
Kiedy 22 października 1978 r. nowy papież błagał cały świat, żeby nigdy się nie bał przyjąć Chrystusa, powiedział, że wszyscy powinni otworzyć
drzwi Synowi Bożemu i Jego zbawczej mocy. Ludzkość powinna też otworzyć szerokie pola kultury, cywilizacji i rozwoju, ponieważ tylko Chrystus
wie „co jest w człowieku”34. Pierwszym, który otworzył te drzwi, był sam
Wojtyła, który w bardzo zdecydowany sposób działał w tym obszarze dla
Afryki, z Afryką i w Afryce.
Prorocza polityka
Polityka Jana Pawła II była prorocza, inspirowana dążeniem do chrześcijańskiej jedności i oparta na szacunku dla ludzkiej godności, jak było
to wcześniej objaśnione w encyklice Redemptor hominis z 1979 r.35 Zdaniem Jo Renee Formicola, „istnieje różnica pomiędzy polityką proroczą
a religijnym wścibstwem”36. Papież nigdy nie był wścibski w Afryce, ale był
prawdziwym prorokiem pokoju, sprawiedliwości, wybaczania, pojednania
i – przede wszystkim – obrońcą ludzkiej godności. Szczególnie osiągał to poprzez politykę obecności37, poprzez odwiedzanie prawie wszystkich państw
i próby zwracania uwagi na społeczno-ekonomiczne deficyty, które niszczyły kontynent. Podróże apostolskie stały się dla Wojtyły ważnym narzędziem
do lobbowania na rzecz dobra istoty ludzkiej. Jego polityka była wszechogarniająca, oparta na pojednaniu i zaangażowaniu religijnym38.
Opierając się na Redemptor hominis i nauczaniu Soboru Watykańskiego II39, papież uznawał godność każdej istoty ludzkiej stworzonej na obraz
Boga. Z tej koncepcji i przekonania o ludzkiej godności i równości, Jan Paweł II rozwinął swoje poszukiwanie wsparcia dla praw człowieka i pierwszeństwa dla biednych. Papież był całkowicie zainspirowany przez „poświęcenie się praktycznej i konkretnej miłości dla każdej istoty ludzkiej”40.
Właściwie silna antropologia papieża, oparta na wyjątkowości człowieka
stworzonego na obraz i podobieństwo Boga, umocniła jego obawy dotyczące
34
35
36
37
38
39
40

Tenże, Homily during inauguration of pontificate, 22.10.1978.
Tenże, Redemptor Hominis, 04.03.1979, nr 17.
J. R. Formicola, Pope John Paul II, prophetic politician, Washington D.C. 2002, s. 7.
Zob. C. de Montclos, Un pèlerin politique?: les voyages de Jean-Paul II, Paris 2000, s. 30.
J. R. Formicola, Pope John Paul II…, s. 8.
Vaticanum II, Dignitatis Humanae, 1965.
Jan Paweł II, Novo Millennio Ineunte, 06.01.2001, nr 49.
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społecznej sprawiedliwości i rozwoju gospodarczego. Wskutek tego, jego
encykliki społeczne – Laborem exercens i Centesimus annus – koncentrują
się wokół zrozumienia ludzkiej godności i transcendencji41. Wykorzystał to,
czego o prawach człowieka nauczali jego poprzednicy i jednocześnie rozwinął „swoją własną charakterystyczną interpretację i zastosowanie teorii
praw człowieka poprzez wspieranie zarówno praw polityczno-cywilnych
oraz społeczno-kulturalno-ekonomicznych”42.
Od chwili rozpoczęcia swojej pierwszej podróży apostolskiej do Afryki,
nie wahał się okazywać swojego zainteresowania problemami natury społecznej i politycznej, z którymi Afryka zmagała się w tamtym czasie, szczególnie: powszechnym ubóstwem, głodem, niedożywieniem, chorobami,
trudnościami dekolonizacji, wykorzystywaniem kobiet i dzieci, wojnami
plemiennymi, brakiem sprawiedliwości i pokoju, nadużywaniem demokracji, apartheidem i wieloma innymi. Wszystkie te kwestie były poruszane
w wielu przemówieniach, wygłaszanych nie tylko w Afryce.
Apel w sprawie regionu Sahel
Wśród jego pierwszych mów, szczególne miejsce zajmuje apel w sprawie
regionu Sahel wygłoszony w katedrze Wagadugu w Burkina Faso 10 maja
1980 r. Kiedy kraje Sahelu były dewastowane z powodu klęski suszy, papież
podniósł głos, budząc świadomość świata, który bezsilnie lub obojętnie obserwował to straszne widowisko. Papież, poruszony rozmiarami tej klęski
żywiołowej43, odkrył prawdę mimo banałów przekazywanych przez stacje
telewizyjne i w Wagadugu wygłosił przemówienie o historycznym znaczeniu:
To dlatego z tego miejsca, ze stolicy Górnej Wolty [aktualne Burkina
Faso], uroczyście apeluję do całego świata. Ja, Jan Paweł II, biskup
Rzymu i następca Piotra, podnoszę swój błagalny głos, ponieważ nie
mogę ukrywać się, kiedy moi bracia i siostry są zagrożeni. Stworzyłem
sobie głos tych, którzy go nie mają, głos niewinnych, tych, którzy zmarli z braku wody i chleba; głos ojców i matek, którzy byli świadkami
śmierci ich dzieci bez zrozumienia jej powodu, lub którzy będą zawsze
41 J. R. Formicola, Pope John Paul II…, s. 78-79.
42 G. S. Twomey, Pope John Paul II and the „Preferential Option for the Poor”, w: „Journal
of Catholic Legal Studies” 45, 2 (2017), s. 327.
43 Region Sahel rozciąga się od Senegalu do części Mauretanii, Mali, Burkina Faso, Nigru, Nigerii, Czadu, Sudanu aż do Erytrei na wybrzeżu Morza Czerwonego.
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widzieć swoje dzieci ze stałymi następstwami głodu, który cierpią; głos
następnych pokoleń, które nie mogą już dłużej żyć z takim strasznym
zagrożeniem dla ich istnień. Apeluję do wszystkich44.
W listopadzie 1980 r. niemieccy katolicy, jako pierwsi, odpowiedzieli
na ten apel poprzez zebranie funduszy dla regionu Sahel w czasie podróży
apostolskiej papieża do Niemiec45. Głos Jana Pawła II wywołał ogromną falę
solidarności i darowizn, stał się przyczynkiem do założenia w 1984 r. Fundacji Jana Pawła II na rzecz Sahelu. Jej główna siedziba znajduje się w Watykanie, chociaż jej zarządzanie zostało powierzone biskupom z regionu Sahelu.
Fundacja, jak określono w statucie, ma na celu zachęcanie do tworzenia społeczności ludzi, którzy są gotowi do służby na rzecz swoich państw i swoich
braci, bez żadnej dyskryminacji, w duchu integralnej ludzkiej solidarności,
aby walczyć z pustynnieniem i jego przyczynami, oraz ratować ofiary suszy
w krajach regionu Sahel46.
Papież w każdej chwili swojego pontyfikatu wzmacniał swój plan walki o poszanowanie godności wszystkich istot ludzkich. W postsynodalnym
wezwaniu apostolskim Pastores gregis zmobilizował każdego z biskupów
do bycia autentycznym świadkiem i orędownikiem Ewangelii nadziei poprzez stanie się vir pauper47. Słowo „biedny” pojawia się 24 razy w tym dokumencie, który został opublikowany 16 października 2003 r. w celu uczczenia
srebrnego jubileuszu papieża jako biskupa Rzymu. Ten dokument był swego
rodzaju testamentem skierowanym do biskupów z całego świata, aby przypomnieć im o tytule procurator pauperum, który został nadany pasterzom
Kościoła. W ten sposób Jan Paweł II wezwał ich do bycia prorokami sprawiedliwości i obrońcami ludzkich praw48.
Apartheid w Republice Południowej Afryki
Tuż po rozpoczęciu swojego pontyfikatu, papież potępił dyskryminację rasową, a szczególnie apartheid w Republice Południowej Afryki (RPA).
Podczas swojej pierwszej wizyty apostolskiej w Kenii w 1980 r., w czasie
przemówienia do członków korpusów dyplomatycznych, papież ubolewał
44
45
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47
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Jan Paweł II, Homily in Ouagadougou Cathedral, 10.05.1980.
Tenże, Homily in Mainz, 16.11.1980.
Tenże, General Audience, 07.02.1990.
Tenże, Pastores Gregis, 16.10.2003, nr 20.
Tamże, nr 67.
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nad „utrzymującym się problemem dyskryminacji rasowej”. Cytując słowa
Pawła VI podczas jego wizyty duszpasterskiej w Ugandzie w 1969 r., Jan Paweł II powtarzał wielokrotnie, że utrzymywały się „sytuacje społeczne oparte na dyskryminacji rasowej i często miały określoną wolę i były wspierane
przez systemy myśli”49. Dla papieża takie sytuacje stanowiły afront dla podstawowych praw człowieka.
Pięć lat później, w 1985 r., kiedy Jan Paweł II odwiedził Holandię – kolebkę twórców apartheidu w RPA – w swoim przemówieniu do członków
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze powiedział, że nie
ma takiej formy dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie, kolor skóry, kulturę, płeć lub religię, która mogłaby być kiedykolwiek zaakceptowana.
Papież potępił ten system, twierdząc, że „żaden system apartheidu lub osobne jego przejawy nie będą nigdy akceptowane jako modele służące relacjom
pomiędzy narodami lub rasami”50.
Z tego też powodu nie zgodził się na wizytę w RPA dopóty, dopóki
utrzymywał się tam apartheid. W 1988 r. Jan Paweł II odbył wizyty apostolskie do pięciu krajów południowoafrykańskich, wciąż zdecydowanie odmawiając wizyty w samym RPA. Jednakże, zła pogoda w Lesotho zmusiła
papieża do wylądowania na terytorium RPA, skąd pojechał dalej. Po wylądowaniu jednak odmówił ucałowania ziemi, co zdziwiło wiele osób, gdyż
była to jego tradycja, którą kultywował, gdy odwiedzał kraj po raz pierwszy.
Dyskryminacja rasowa była gorzką rzeczywistością na terenie południowej Afryki. Podczas swojego powitalnego przemówienia w Lusace
w Zambii, papież docenił trudność budowania harmonijnych relacji między
społeczeństwami wielorasowymi, ale w tym samym czasie ponowił swój
apel, który wygłosił wcześniej w Harare w Zimbabwe, o prowadzenie „szczerego dialogu pomiędzy przeciwnymi punktami widzenia”51. Wezwał do nieprzerwanych wysiłków zmierzających do promowania konstruktywnego
dialogu przez zainteresowane strony jako ich odpowiedź na niemożliwy
do zaakceptowania systemem apartheidu. Zdaniem papieża nie wystarczyło
potępić rasizmu, bo to za mało – muszą zostać spełnione warunki, które
umożliwiłyby porzucenie strachu i osiągnięcie pojednania52.
49 Jan Paweł II, Address to the diplomatic Corps in Nairobi, 06.05.1980; Paweł VI, Address
to Uganda Parliament in Kampala, 01.08.1969.
50 Tenże, Address to the International Court of Justice in Hague, 13.05.1985.
51 Tenże, Discourse at Harare Airport, 10.09.1988.
52 Tenże, Welcome discourse at Lusaka Airport, 02.05.1989.
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Kiedy papież ostatecznie oficjalnie odwiedził RPA w 1995 r. po zakończeniu apartheidu, ucałował ziemię, którą kiedyś zignorował i był bardzo
szczęśliwy, że mógł złożyć wizytę w kraju, który nazwał „nową Republiką Południowej Afryki”. Ludność RPA określił jako „Tęczowy Naród”53 z powodu
wszystkich jej różnorodności. Pamiętając swoje pierwsze spotkanie z prezydentem Nelsonem Mandelą w Watykanie w 1990 r., natychmiast po jego zwolnieniu z więzienia (po 27 latach), papież wychwalał go jako „cichego i cierpiącego świadka” swojego narodu, który pragnie prawdziwego wyzwolenia.
W tym samym duchu, potępiającym system apartheidu, papież przypomniał o dawnych wydarzeniach dotyczących handlu niewolnikami, które
wyznaczyły rzeczywistość Afryki we wczesnych wiekach. Błagał o ułaskawienie dla człowieczeństwa, kiedy odwiedzał wyspę Gorée w Senegalu i port,
z którego transportowano niewolników do Ameryki Południowej, określając
tę historyczną tragedię jako „eksterminację człowieczeństwa”54.
Anulowanie międzynarodowych długów
Podczas lat przygotowania do wielkiego jubileuszu roku 2000, papież
wezwał do poświęcenia większej uwagi problemom ubóstwa, które wciąż
nękało biedne kraje. W sposób szczególny odniósł się wtedy do problemu
międzynarodowych długów biednych krajów i zaapelował o całkowite lub
częściowe ich umorzenie.
Przyznał, że ten problem był złożony i niełatwy do rozwiązania. Jednakże wezwał do przestrzegania podstawowych zasad etycznych międzynarodowego prawa. Podkreślał, że problem międzynarodowego długu stał
się nawet bardziej drażliwy w kontekście „zglobalizowanej” gospodarki, ale
przypomniał też, że globalizacja wymaga solidarności w celu uniknięcia
ogólnej katastrofy55.
W wyniku tego apelu parlamenty wielu krajów wierzycieli głosowały za umorzeniem dwustronnego długu najbiedniejszych i najbardziej zadłużonych państw56. Apel papieża o prowadzenie gospodarki w oparciu
o chrześcijańskie wartości – poświęcenie odpowiedzialność, miłość i dobro-
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Tenże, Welcome Speech at Johannesburg Airport, 16.09.1995.
Tenże, Speech at Gorée Island, 22.02.1992.
Tenże, General audience, 03.11.1999.
Tenże, Novo Millennio Ineunte, 06.01.2001, nr 14.
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czynność – i szczególną troskę o biednych, wystosowany był po to, aby przynieść ulgę Afryce57.
Pierwszeństwo dla biednych
Cytując Ewangelię wg św. Mateusza, papież przypomniał wszystkim,
że „biedni cieszą się szczególną obecnością Chrystusa, a to wymaga od Kościoła stworzenia dla nich preferencyjnych warunków”58. Zamykając wielki
jubileusz w 2001 r., obawiał się, że pierwszeństwo biednych nie będzie tak
samo ważne dla całego Kościoła, z tego powodu wezwał do stosowania kreatywnych metod w sferze dobroczynności.
Pierwszeństwo dla biednych, według papieża, oznacza przede wszystkim uznanie prawa do godnego życia dla wszystkich. Jego wizyta duszpasterska w Zimbabwe w 1988 r. miała tytuł Prawa człowieka: godność istoty
ludzkiej. Kiedy papież zwracał się do członków korpusu dyplomatycznego
akredytowanego przy rządzie Zimbabwe, odniósł się do problemu głodu
i trudnej sytuacji uchodźców jako do kwestii bezpośrednio związanych
z ochroną praw człowieka. Jan Paweł II zobowiązał ich do zapewnienia,
że wszyscy ludzie będą mogli korzystać z podstawowych praw, które są konieczne do godnego życia59.
Nawet w swoim ostatnim przesłaniu na Światowy Dzień Pokoju papież
uznał, że decydującym dla doprowadzenia do pokoju na świecie jest dostrzeżenie zależności między bogatymi i biednymi krajami. Albo procesy rozwoju będą postępowały w każdej części świata, albo będzie dochodzić do regresu nawet w strefach, w których do tej pory był ciągły progres. W związku
z tym Jan Paweł II poprosił świat o zwrócenie uwagi na tworzenie nowych
form solidarności, zarówno na poziomach dwustronnych, jaki i wielostronnych, przez bardziej zdecydowane poświęcenie się z pełnym przekonaniem,
że dobro narodów Afryki jest niezbędnym warunkiem do osiągnięcia powszechnego wspólnego dobra60.
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Tworzenie sumień konferencji episkopatów
Antropologia Jana Pawła II implikowała walkę o uznanie godności
ludzkiej ze szczególnym zwróceniem uwagi na Afrykę, gdzie papież wywierał wielki wpływ na lokalnych biskupów i zatroskane społeczeństwa poprzez
kształtowanie ich sumień w kierunku walki o sprawiedliwość i pokój. Przy
wielu okazjach przypominał biskupom Afryki o ich roli w promowaniu
chrześcijańskiej odpowiedzi na problemy sprawiedliwości i pokoju, przedstawiając nauczanie Kościoła, a także promując dialog i dążenie do rozwoju61. Ewangelizacja w Afryce miała być przeprowadzona poprzez promocję
sprawiedliwości i pokoju. Wpływ papieża w tym obszarze można wywnioskować z listów duszpasterskich biskupów z całej Afryki, którzy często cytowali jego naukę i byli zainspirowani jego przesłaniami do krajów afrykańskich. Biskupi Malawi pomiędzy 1992 a 1993 r. podjęli interwencję, pisząc
listy duszpasterskie: Żyjąc Naszą Wiarą (8 marca 1992) oraz Wybierając Naszą Przyszłość (2 lutego 1993). Miało to związek z tym, że kampania Lenten
z 1992 r. skrytykowała jednopartyjne rządy prezydenta Kamuzu Bandy, stając się „punktem zwrotnym” w demokratyzacji tego kraju62. Biskupi zwracali
uwagę na naruszanie praw człowieka i cierpienia ludności Malawi z powodu
polityki prowadzonej przez Kamuzu Bandę. Te list odczytano we wszystkich
katolickich kościołach, poruszyły wiele serc, ponieważ dotykały problemów,
z którymi ludzie musieli się zmagać. To działanie biskupów było ruchem
dramatycznym, ponieważ podjęli oni ryzyko wywołania wojny domowej.
Prezydent był na nich wściekły, zabronił rozpowszechniania listów i zagroził, że zabije biskupów63.
Podczas wizyty Ad limina biskupów Malawi we wrześniu 1993 r., papież pochwalił tamtejszy episkopat za zastosowanie mądrości i światła przesłania Chrystusa do sprostania wyzwaniom politycznych. Według papieża,
w ewoluującym kontekście politycznym, taka pomoc była szczególnie ważna
przy nakłanianiu innych do wykonywania obowiązków ważnych dla życia
narodu64.

61 Tenże, Speech to the bishops of IMBISA in Harare, 10.09.1988.
62 A. D. Hertzke, The Catholic Church and Catholicism in global politics, w: Routledge Handbook
of Religion and Politics, red. J. Haynes, Routledge 2016, s. 46.
63 A. F. Chiponda, Democratization Process in Malawi since Independence, w: Learning Democracy – A Resource Book, red. M. Chilambo Montfort Media 2007, s. 102.
64 Jan Paweł II, Address to Malawi Bishops during Ad limina visit, 24.09.1993.
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W czasie pontyfikatu Jana Pawła II Kościół nigdy nie zachowywał milczenia w odniesieniu do swojej misji tworzenia pokoju i walki o prawa
każdego człowieka, a także w zachęcaniu do demokratyzacji systemów
politycznych w Afryce.
Kościół zachęcał do aktywności inne popularne ruchy opozycyjne przeciwne autorytaryzmowi, np. w Kenii, Zambii czy Ghanie65, a także uczestniczył w politycznych zmianach w innych krajach, np. w Beninie, RPA, Kongo
Brazzaville i Demokratycznej Republice Konga66.
Negocjowanie pokoju poprzez Wspólnotę św. Idziego
Z czasem zaczęły się pojawiać nowe metody dialogu, szczególnie
po przejściu na emeryturę kard. Agostino Casaroli w 1991 r. Zagraniczna
polityka Watykanu zmieniła się pod kierownictwem abp. Jean-Louisa Taurana, który rozpoczął ścisłą współpracę z grupami świeckimi67. Prorocza
polityka papieża zmusiła go do zaakceptowania wykorzystywania ruchów
świeckich Kościoła przy negocjacjach dotyczących sporów na temat pokoju
i pojednania w Afryce. Najlepszym przykładem, który może to zobrazować,
jest pakt pokojowy zawarty w Mozambiku.
Wspólnota św. Idziego była świadkiem podpisania Ogólnego Paktu Pokojowego pomiędzy prezydentem Joaquimem Chissano z Frontu Wyzwolenia Mozambiku (FRELIMO) a Afonso Dhlakamią z Narodowego Ruchu
Oporu Mozambiku (RENAMO) i armią partyzancką, która niszczyła kraj
od czasu uzyskania przez niego niepodległości. Negocjacje prowadzono, posługując się metodą zaproponowaną przez prof. Andreę Riccardiego, żeby
„odłożyć na bok, to co dzieli, a zacząć pracować nad tym, co łączy”68 – są to
słowa, które powtarzano za Janem XXIII. Postanowienia paktu, podpisanego 4 października 1992 r. w siedzibie Wspólnoty św. Idziego w Rzymie, zdołały zmusić rządzący ruch FRELIMO do porzucenia ideologii marksistowskiej i w ten sposób nastała dla Mozambiku nowa era. Wspólnota św. Idziego
65 A. D. Hertzke, The Catholic Church and Catholicism…, s. 46.
66 M. H. Kukah, Africa needs St. John Paul II now more than ever, „Crux, Taking the Catholic
Pulse” 07.04.2016.
67 D. Christiansen, Catholic Peace-making, 1991–2005: the legacy of pope John Paul II, „The
Review of Faith & International Affairs” 4, 2 (2006), s. 21.
68 M. Marazziti, Lessons in Peace: The relevance of Mozambique’s peace agreement 20 years later,
„The Jesuit Review” 19.11.2012, https://www.americamagazine.org/issue/5159/article/lessons-peace [07.08.2018].

145

Joseph Ritho Mwaniki IMC

pośredniczyła w rozmowach pokojowych z Armią Bożego Oporu (LRA)
w północnej Ugandzie, co zakończyło tam wojnę domową69.
Ludobójstwo w Rwandzie w 1994 roku
Nie w każdym kraju biskupi byli w stanie wykorzystać nauczanie papieża do stworzenia możliwości budowania pokoju i pojednania. Jednym
klasycznym przykładem jest sprawa Rwandy, której ludność jest głównie
wyznania rzymskokatolickiego. Ludobójstwo z 1994 r. to przykład żałosnego niepowodzenia Kościoła w obalaniu konfliktów plemiennych. W kampanii skierowanej przeciwko Tutsi i umiarkowanym Hutu, ekstremiści z tego
drugiego plemienia70 wymordowali co najmniej 800 tys. ludzi. Wiele osób
duchownych – księży, braci i sióstr zakonnych – było oskarżanych o uczestnictwo w masakrach. Faktycznie bp Augustine Misago został aresztowany
i uwięziony, ale w 2000 r. wypuszczono go i oczyszczono z zarzutów. Papież
pozostał bardzo blisko ludności Rwandy, ponieważ od 1990 do 2001 r., napisał ponad 30 przesłań opisujących problem rwandyjskich plemion71.
Dyplomacja papieska w relacji z afrykańskimi despotami
i tradycjonalistami
Pomimo wielu wizyt, które papież złożył w Afryce i optymizmu tzw.
drugiego wyzwolenia Afryki, na kontynencie tym rządzili tacy dyktatorzy,
jak: Robert Mugabe (Zimbabwe), Sasso Nguesso (Kongo), Paul Biya (Kamerun), Yahaya Jammeh (Gambia), Yoweri Museveni (Uganda), Sani Abacha
(Nigeria), Paul Kagame (Rwanda) i Joseph Kabila (Demokratyczna Republika Konga)72. Tym, co jest niezrozumiałe jest fakt, że prawie wszyscy dyktatorzy złożyli oświadczenia, że byli katolikami i bardzo ciepło witali papieża
w swoich krajach.
Kiedy papież przybył z wizytą do Mozambiku, miały tam miejsce dramatyczne starcia pomiędzy FRELIMO a terrorystycznym RENAMO. Wiele
osób spodziewało się wtedy natychmiastowego potępienia ze strony papieża,
ale zamiast tego wygłosił on bezstronne przemówienie wzywające do pojednania. Jan Paweł II wyraził swoją dyspozycyjność, a także wezwał biskupów
i Kościoł w Mozambiku do pracy na rzecz pokoju i pojednania:
69
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Historia tej chwili pozostanie zaznaczona przez nas – Kościół, władze
polityczne, siły religijne, siły społeczne i społeczności międzynarodowe – które będą lub nie będą tworzyć pokoju i rozwoju w Mozambiku.
Obecnie Kościół tak tutaj, jak wszędzie, jest gotowy stawić czoła dzisiejszym wyzwaniom i współpracować ze wszystkimi tymi, którzy wybierają drogę pokoju, której nowe imię to rozwój, nie tylko gospodarczy, ale
również społeczny, kulturalny i duchowy73.
Papież bardzo dyplomatycznie postępował z kontrowersyjnymi prezydentami w Afryce. Ponadto, jako następca Piotra, składał wizyty, aby budować mosty pomiędzy ludźmi i takimi systemami, a nie pogłębiać różnice.
Jednakże kiedy mówimy o kwestiach doktryny chrześcijańskiej, papież nie
pozwalał na kompromis.
W Suazi w obecności 20-letniego króla Mswati III, który miał już cztery żony, nie potępił bezpośrednio poligamii, ale rozmawiał o wartościach
rodziny i chwalił monogamię, mówiąc, że „Chrześcijanie uważają, że monogamiczny związek małżeński zapewnia podstawę do budowania stabilnej
rodziny, zgodnie z pierwotnym planem Boga w kwestii małżeństwa”74.
Papież odegrał wybitną rolę w obaleniu komunizmu w Europie.
To miało ogromny wpływ na wydarzenia w Afryce od kiedy duża liczba
krajów afrykańskich przyjęła ideologię marksizmu-leninizmu lub „lekkie”
ideologie socjalistyczne. Te afrykańskie kraje, które przyjęły marksizm-leninizm to: Benin, Angola, Kongo-Brazzaville i Mozambik. Wszystkie one były
świadkami upadku komunizmu w Europie, pod wpływem czego rozpoczęła
się ich demokratyzacja.
Synod afrykański
6 stycznia 1989 r., papież ogłosił swoje życzenie, żeby zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów, jako forum do zajmowania się wyzwaniami natury społecznej, politycznej i religijnej w Afryce. Jego tytuł to:
Kościół w Afryce na Progu Trzeciego Tysiąclecia75. Pomimo wielu głosów
przeciwnych zorganizowaniu afrykańskiego synodu w Rzymie76, odbył się
on ostatecznie w dniach od 10 kwietnia do 8 maja 1994 r. pod ostatecznym
73
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tytułem: Kościół w Afryce i jego misja ewangelizacyjna do roku 2000. «Będziecie moimi świadkami»”.
Kiedy obrady się zakończyły, a wnioski wręczono papieżowi, przygotował on postsynodalne wezwanie Kościół w Afryce. W celu pełnego podkreślenia autentycznego afrykańskiego charakteru synodu, dokument miał być
przedstawiony Kościołowi przez samego papieża, który w 1995 r. odwiedził
trzy kraje: Kamerun, RPA i Kenię. W Kamerunie papież wykonał nowatorskie i wysoce symboliczne gesty, kiedy 14 września w Yaoundé oficjalnie
podpisał apostolskie wezwanie Kościół w Afryce77.
W tych trzech krajach papież celebrował trzy oddzielne sesje synodalne: w katedrze Yaoundé w Kamerunie na temat inkulturacji, teologii (rodziny Boga) oraz roli teologów i uniwersytetów78; w katedrze Chrystusa Króla
w Johannesburgu na temat zbawienia, sprawiedliwości i pokoju79; a w ogrodzie Zmartwychwstania w Nairobi na temat ewangelizacji i promocji rodziny oraz przedstawicieli i środków ewangelizacji80.
Synod miał być okazją do rozbudzenia nadziei na zmartwychwstanie
w czasie, kiedy wydarzenia ludzkie wydawały się wciągać Afrykę w zniechęcenie i rozpacz. Ojcowie synodu koncentrowali się na wyzwaniach i szansach ewangelizacji w Afryce na progu trzeciego tysiąclecia. Jak w przypadku
Gaudium et spes z Soboru Watykańskiego II, tak i tu – w apostolskim wezwaniu Kościół w Afryce – można dostrzec ten sam ton optymizmu:
W tym czasie, kiedy tak dużo bratobójczej nienawiści inspirowanej
przez interesy polityczne rozdziera nasze narody, kiedy ciężar międzynarodowego długu i dewaluacji waluty niszczy je, my, biskupi Afryki,
wraz ze wszystkimi uczestnikami tego świętego Synodu, zjednoczeni
z Ojcem Świętym i ze wszystkimi naszymi Braćmi w Episkopacie, którzy nas wybrali, chcemy wyrazić słowo nadziei i zachęty do was, Rodzino Boga w Afryce, do was, Rodzino Boga na całym świecie, Chrystus –
nasza nadzieja – żyje; my będziemy żyć!81

77 G. Marchesi, Il sinodo africano e il viaggio missionario del papa, „La Civiltà Cattolica” 04
(1995), s. 279-280.
78 Jan Paweł II, Address at the first session in Yaoundé, 15.09.1995.
79 Tenże, Address at the second session in Johannesburg, 17.09.1995.
80 Tenże, Address at the third session in Nairobi, 19.09.1995.
81 Tenże, Ecclesia in Africa, 14.09.1995, nr 13.
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Synod uważał ewangelizację rodziny afrykańskiej za główny priorytet, ponieważ rodzina miała przyjmować rolę aktywnego podmiotu według
pomysłu ewangelizacji rodzin przez rodziny82. Synod potwierdził również
poważną obawę o prawdziwą i zrównoważoną inkulturację konieczną w celu
uniknięcia kulturowego zamieszania i wyobcowania w szybko rozwijającym
się społeczeństwie83. Wyzwanie inkulturacji w Afryce opierało się na zapewnieniu, że wyznawcy Chrystusa przyswoiliby bardziej dogłębnie przesłanie
Ewangelii, gdyby pozostali wierni wszystkim autentycznym wartościom
afrykańskim84.
Uznanie znaczenia kwestii sprawiedliwości i pokoju w Afryce było
głównym czynnikiem w kwestii ewangelizacji tego kontynentu. Dla integralnego rozwoju człowieka oraz zgodnie z antropologią Jana Pawła II, Ojcowie Synodu zastanawiali się „jak właściwie można ogłaszać nowe przykazanie miłości bez promowania w sprawiedliwości i pokoju prawdziwego
i autentycznego rozwoju człowieka”85. W istocie słowa „sprawiedliwość i pokój” pojawiają się 15 razy w całym dokumencie.
Inne kwestie dotyczące Afryki, tj.: ubóstwo, urbanizacja, dług międzynarodowy, handel bronią, problem uchodźców i wysiedleńców, problemy demograficzne i groźby w stosunku do rodziny, wykorzystywanie kobiet, rozprzestrzenianie się AIDS, zniesienie niewolnictwa w niektórych miejscach,
etnocentryzm i opozycja plemienna – były częścią podstawowych wyzwań
poruszanych podczas synodu afrykańskiego86.
To, że synod z 1994 r. nie rozwiąże wszystkich problemów w Afryce
było oczywiste. W listopadzie 2004 r. Jan Paweł II wyraził życzenie zwołania
drugiego synodu biskupów, na którym Afryka miała być ponownie tematem
głównym87. Najważniejszą rzeczą jest to, że „problem afrykański” jest problemem złożonym. Często dochodzi do konfliktów na linii polityka międzynarodowa i grupy interesów – państwa afrykańskie walczące o odzyskanie
samokontroli. Ani Jan Paweł II, ani Kościół katolicki nie mogą rozwiązać
tych kwestii w całości, a papież nigdy nie udawał, że był w stanie to zrobić.
Jednakże poprzez zwołanie synodu rozpoczął publiczny dyskurs dotyczący
82
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Afryki i sprawił, że mieszkańcy tego kontynentu zdali sobie sprawę, że choć
nie wszystko, to i tak nadal wiele zależy do nich.
Afrykański teolog Lawrence Magesa tuż przed synodem mógł argumentować, że podstawowe zadanie i sukces synodu nie opierają się na postawieniu warunków, które spełnić trzeba, aby rozwiązać problemy Afryki,
ale na próbie:
UŚWIADOMIENIA afrykańskim katolikom (faktycznie chrześcijanom afrykańskim) SIŁY, którą otrzymali od Ducha Świętego w Chrystusie, do TRANSFORMACJI Kościoła i świata według Ewangelii.
Do stopnia, do którego to zadanie wzmocnienia będzie sukcesem, sam
Synod również będzie sukcesem. Będzie wiecznie istnieć w życiu Kościoła w Afryce. Wprost przeciwnie, jeżeli nie uda mu się tego dokonać, być może wciąż będzie mógł zapewnić sobie miejsce w historii
poprzez drobiazgowość swojej organizacji, itd. Ale jego rola w procesie
ewangelizacji Afryki i afrykanizacji chrześcijaństwa mogłaby być nieistotna88.

Trudności w relacjach Jana Pawła II i społeczności afrykańskich
Istnieją przynajmniej trzy kwestie, za przeoczenie których papież jest
krytykowany. Pomimo odbycia wielu podróży i wygłoszenia wielu przemówień, prawdziwy dyskurs na temat inkulturacji wiary w Afryce prowadzono
tylko na poziomie teoretycznym, bez jego prawdziwego zastosowania.
Pierwszą kwestią jest stary problem dotyczący poligamii w Afryce
i tego, w jaki sposób można by było ją pogodzić z wartościami cywilizacji chrześcijańskiej89. Główną kwestią w homiliach papieskich była kwestia
rodziny. Tuż po swojej pierwszej wizycie w 1980 r., papież docenił znaczenie, jakie Afrykańczycy przywiązywali do rodziny i dzieci. Bez otwartego
potępienia nieokiełznanej praktyki poligamii, papież zrobił niewiele, żeby
pogodzić afrykańskie tradycje wielożeństwa z pojawiającymi się w chrześcijaństwie żądaniami życia w związkach monogamicznych.

88 L. Magesa, Redemptoris Missio, Centesimus Annus and The African Synod, w: AFER 33 (1991),
s. 329.
89 C. B. Okolo, The Pope and the Catholic Church in Nigeria, w: AFER 24 (1982), s. 211.
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Druga sprawa to zachowanie byłego arcybiskupa Lusaki, Emmanuela
Milingo, jakie było bardzo drażliwą sprawą. W maju 2001 r., zaczął on lobbować na rzecz uwolnienia katolickich księży od obowiązku celibatu i naciskał na to, żeby żonaci księża zostali ponownie przyjęci do służby kapłańskiej. Ku zdziwieniu całego Kościoła, w wieku 71 lat, abp Milingo ożenił się
z Marią Sung, 43-letnią lekarką z Korei. Bardziej żenujące było to, że zrobił
to w Nowym Jorku, podczas ceremonii zorganizowanej przez Kościół wielebnego Sun Myung Moona. Ta sprawa doprowadziła do wybuchu dyskusji
na temat roli celibatu w Afryce, a została pominięta zarówno przez Pawła VI, jak i Jana Pawła II.
Trzecią kwestią było konserwatywne stanowisko papieża w sprawie
korzystania ze środków antykoncepcyjnych na kontynencie pustoszonym
przez plagi HIV i AIDS. Papież podtrzymał nauczanie Kościoła na temat
wyboru czystości i naturalnych metod planowania rodziny, czego przeciwieństwem jest korzystanie ze środków antykoncepcyjnych. Był za to bardzo
krytykowany, np. przez Michela Wronga, który w 2005 r. oskarżył go o to,
że miał „krew niewinnych ludzi na swoich rękach” z powodu lekceważenia
możliwości korzystania z prezerwatyw jako środka zabezpieczającego przed
wirusem HIV90.

Podsumowanie
Niniejszy artykuł na temat roli odegranej przez Jana Pawła II w ożywianiu Kościoła w Afryce poprzez podróże apostolskie i interwencje w kwestiach społeczno-politycznych dotyczących Afryki potwierdza słuszność
hipotezy, którą postawiłem na początku. Istnieje ogromny związek pomiędzy szybkim wzrostem Kościoła w Afryce a ożywieniem przeprowadzonym
przez polskiego papieża w czasie jego pontyfikatu.
Jakakolwiek stosowna ocena, którą można tutaj przedstawić, a dotycząca szybkiego rozwoju Kościoła w Afryce i sukcesów w zaprowadzaniu
sprawiedliwości, pokoju i pojednania, musi uwzględniać i uznać wkład
wniesiony przez Jana Pawła II.

90 M. Wrong, Blood of innocents on his hands, „New Statesman” 11.04.2005, s. 8-9.
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Jego wysiłki sprawiły, że Kościół w Afryce i mieszkańcy tego kontynentu
odkryli wewnętrzną siłę, daną im przez Ducha Świętego, żeby stać się
zwolennikami transformacji ich Kościoła i społeczeństwa. Zwołanie synodu stało się ziszczeniem snu św. Daniela Combini z 1964 r., który śnił
o tym, aby mieszkańcy Afryki odzyskali swój kontynent91.
W tym samym czasie aktualne stały się słowa Pawła VI wypowiedziane, kiedy odwiedzał on Afrykę w 1969 r. – uznano dojrzałość afrykańskiego Kościoła i wezwano mieszkańców Afryki, aby stali się zwolennikami ich
własnej ewangelizacji92.
Papieskie wizyty apostolskie i interwencje przyczyniły się do znacznej
poprawy opinii o Afryce, zachęciły jej mieszkańców do powstania i marszu93.
Docenienie przez papieża możliwości mieszkańców Afryki do podejmowania ról przywódczych w Kościele sprawiło, że podczas swojego pontyfikatu
powołał 11 afrykańskich kardynałów. Na uwagę zasługuje to, że Jan Paweł II
wyznaczył historyczne funkcje kard. Bernandinowi Gantinie z Ghany oraz
kard. Francisowi Arinze z Nigerii.
Kościół w Afryce wraz ze swoimi wiernymi ma nadzieję, że tak potrzebny dyskurs na temat Afryki, którego orędownikiem był polski papież,
nigdy się nie skończy, a następcy Wojtyły będą kontynuować budowanie dobrej opinii o Afryce i jej mieszkańcach. Obecnie trwa debata ekologiczna
zapoczątkowana przez Franciszka w encyklice Laudato sì. Drugą kwestią
jest rola radości w misji ewangelicznej Kościoła, o której mowa w apostolskim wezwaniu Evangelii gaudium. Jest to podstawowy aspekt dla ducha
i humanizmu afrykańskiego, wyraża też bogactwo, z którego Kościół może
czerpać od Afryki.
Ogólnie rzecz biorąc, to co jest szczególnie ważne w pontyfikacie polskiego papieża to nie sukces czy niepowodzenia jego misji, ale oryginalność
jego stylu ożywiania wiary, który był pełen chrześcijańskiego i braterskiego
humanizmu dla Kościoła w Afryce.
Jan Paweł II rozpoznał w Afrykańczykach pełnię ludzkiej godności, która była stłumiona przez poprzednie reżimy kolonialne i polityczne. Pa91 P. Vanzan, Daniele Comboni: stratega della nuova missionarietà in Africa, „La Civiltà Cattolica”, 20 (1996), s. 110-122.
92 Paweł, Homily in Kampala, 31.07.1969.
93 M. H. Kukah, Africa needs St. John Paul II….
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pież kochał Afrykę i uznawał jej możliwości, a tym samym wzywał jej
mieszkańców do wykorzystania ich zdolności w pracy na rzecz rozwoju
tego kontynentu oraz do odkrywania przed resztą świata bogactwa ich
tradycji94.
Ostatnim przesłaniem Jana Pawła II na Światowe Dni Pokoju w styczniu 2005 r. było prawdziwe wezwanie do odrodzenia Afryki. W rzeczywistości Jean-Baptiste Sourou uznał to przesłanie za ostatnią wolę papieża skierowaną do mieszkańców Afryki95:
Niech narody Afryki staną się rzecznikami ich własnej przyszłości i ich
własnego rozwoju kulturalnego, cywilnego, społecznego i ekonomicznego! Niech Afryka przestanie być tylko przedmiotem pomocy, a stanie się
odpowiedzialnym podmiotem świadomego i efektywnego dzielenia się
wspólnym dobrem! 96
94 Jan Paweł II, Homily at “Army Air Wing” Airport, Lilongwe, 06.05.1989.
95 J. B. Sourou, Jean Paul II…, s. 95.
96 Jan Paweł II, Message for Word Day of Peace, 01.01.2005.
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Historyk Kościoła, związany z Papieskim Uniwersytetem Gregoriańskim, specjalista z zakresu historii Kościoła w Indiach. W pracach naukowych porusza kwestie związane z funkcjonowaniem Kościoła w rejonie
Karnataka w Indiach.

Święty Jan Paweł II i Indie

Indie są wielojęzycznym i wielowyznaniowym krajem od wieków, tak
było już w okresie kolonialnym. My, Hindusi, wysoko cenimy powiedzenie
„Jedność w wielości” – jest to inspirujące motto, które pomaga nam utrzymać
jedność i harmonię, tak poważnie zagrożone w dzisiejszych czasach. W społeczeństwie hinduskim spotkać można wyznawców wielu religii i wyznań.
Większość społeczeństwa praktykuje hinduizm, ale występują również inne
religie, takie jak: islam, chrześcijaństwo, dżinizm, buddyzm, zoroastrianizm.
My, hinduscy katolicy, wierzymy, że św. Tomasz Apostoł przybył do Indii, aby głosić Dobrą Nowinę, zgodnie z nakazem Jezusa, który powołał swoich uczniów do rozejścia się na cały świat, aby rozsiewać nasiona Ewangelii.
Chrześcijaństwo rozwijało się szybko po napływie do Indii Portugalczyków,
Holendrów, Francuzów oraz Brytyjczyków. Większość z nich przypływała
do tego kraju z powodów handlowych, jednak z biegiem czasu dochodzili
do wniosku, że korzystne byłoby skolonizowanie oraz zawładnięcie Indiami.
W latach 60. XX wieku, nawiązała się głęboka oraz serdeczna relacja
pomiędzy Stolicą Apostolską oraz Indiami. Paweł VI był pierwszym papieżem, który odwiedził Indie. Zainicjował nawiązanie relacji dyplomatycznych podczas swej wizyty w 1964 r., gdy brał udział w Kongresie Eucharystycznym w Bombaju. Jan Paweł II zaś był w Indiach dwukrotnie, z tego
powodu był on czule nazywany „hinduskim papieżem”.

Wpływ wizyt papieża Jana Pawła II
Pierwsza wizyta Jana Pawła II w Indiach była wydarzeniem historycznym, choć w sumie była to jego dwudziesta dziewiąta pielgrzymka poza granice Włoch. Miała ona niezmiernie pozytywny wpływ na Hindusów. Papież
przybywał jako głowa państwa watykańskiego, a także jako duchowy przywódca katolików – nie przyjechał, aby zawierać umowy międzynarodowe,
lecz jego celem było promowanie odwiecznych wartości: pokoju i jedności.
Ta wizyta umocniła relacje pomiędzy Watykanem a Indiami. Co istotne,
prezydent oraz premier zapewnili papieżowi państwowe powitanie.
Papieska pielgrzymka niewątpliwie umocniła i napełniła odwagą zarówno duchowieństwo, jak i świeckich. Wiara Kościoła została ożywiona
i odmłodzona. Wezwanie II Soboru Watykańskiego do umacniania więzów
kolegialności i współodpowiedzialności pomiędzy klerem i laikatem podczas papieskiej wizyty stało się rzeczywistością.
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W tamtym czasie Indie przechodziły przez traumatyczne doświadczenia napięć i rozłamów pomiędzy grupami religijnymi i etnicznymi. Wybuchły one w 1984 r. wraz z tzw. pogromem na Sikhach w Delhi i w innych
miejscach. Doszło do tego, gdy dominujący liczebnie wyznawcy religii hinduistycznej zostali sprowokowani, a wręcz zachęceni, przez ograniczonych
i zawistnych przywódców politycznych do użycia przemocy wobec grupy
mniejszościowej, a stało to w rażącej sprzeczności wobec wyznawanych
od wieków pryncypiów pokoju i koegzystencji. Papież podczas swojej wizyty
przyniósł promyk nadziei, gdy głosił pokój i harmonię, a głównym tematem
jego przemów były: załagodzenie konfliktów i pojednanie. Odwiedził trzynaście miast rozlokowanych w całym kraju.
Pielgrzymka miała znaczących wpływ na dialog międzyreligijny. Jego
orędzie wygłoszone w audytorium Rajaji w Madrasie wzbudziło wielki szacunek i do papieża, którego dostrzeżono jako szlachetną osobę oraz przedstawiciela Boga, i dla Kościoła, którego był on Najwyższym Pasterzem.
To przesłanie pokoju przyniosło ukojenie i uzdrowienie obywatelom Indii,
łagodząc w pewnym stopniu napięcia w kraju i tworząc atmosferę zrozumienia oraz tolerancji. Wielu innych przywódców religijnych było szczęśliwych
i zadowolonych z powodu jego uniwersalnego wezwania do miłości i służby.
Pielgrzymka papieża miała także fenomenalne oddziaływanie na ekumenizm. Świeccy liderzy różnych chrześcijańskich denominacji i rytów
zjednoczyli się w celu niesienia wspólnego świadectwa o Chrystusie jako
Dobrym Pasterzu. Więź, którą pomiędzy chrześcijanami pomogła nawiązać
ta wizyta, była niezaprzeczalnie autentyczna. Było to wezwanie do wzajemnego szanowania i odkrywania wyjątkowości innych tradycji i kultur.
Podczas swojego pontyfikatu Jan Paweł II sam podejmował inicjatywy
zmierzające do poprawy relacji międzynarodowych, poprzez odwiedziny w innych krajach. Zwrot „kultura pokoju” brzmiał w niemal wszystkich jego przemowach. Rzeczywiście, jego pierwsza podróż do Indii została ogłoszona „pielgrzymką pokoju”1.

1

V. Nediakalayil, A tribute to John Paul II, „The Hindu online Edition of India’s National Newspaper” 4.09.2005, http://knowlordjesus.com/Pope_John_Paul_II.pdf [10.08.2017]; Cf. Papal
Visits Showed Indians Two Sides of John Paul II, https://www.ucanews.com/story-archive/?post_name=/2005/04/05/papal-visits-showed-indians-two-sides-of-pope-john-paul
-ii&post_id=25613 [10.7.2018].
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Dla Jana Pawła II pokój nie był niejasną, powściągliwą czy abstrakcyjną ideą. Pokój był naturalnym rezultatem wysiłków podjętych przez ludzkość w celu zbudowania światowej wspólnoty i solidarności. Wedle papieża
współdziałanie, dialog, wzajemność oraz zaangażowanie były tymi wartościami, które stanowiły podpory wspólnoty2. Obie pielgrzymki Jana Pawła II były bardzo znaczące dla Indii, także charakteryzowały się jego osobistą
miłością do tego kraju. Jednakże z tego grona to pierwszy czynnik – zamiłowanie do pokoju – jest uznawany za ważniejszy, jako że z niego częściowo wynika intencja odwiedzin państwa. Jednocześnie celem drugiej wizyty
były głównie: udział w synodzie oraz opublikowanie dokumentu Ecclesia
in Asia. W czasie obu wizyt w 1986 oraz w 1999 r., papież był gościem rządu
indyjskiego3. Mówił o kulturze pokoju i ludzkiej solidarności4.

Pierwsza wizyta (1-10 lutego 1986)
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II była długa i trwała dziesięć dni.
Była ona bardzo ważna ze względu na to, że w owym czasie chrześcijanie
byli uznawani za przeciwników państwa przez radykałów hinduistycznych.
Czas ten był również tragiczny ze względu na takie wydarzenia jak: wprowadzenie stanu wyjątkowego w 1975 r., zamordowanie lidera Kongresu Indiry
Gandhiego, które spowodowało wybuch zamieszek skierowanych przeciw
sikhom w 1984 r., katastrofa gazowa w Bhopalu w tym samym roku. Również w latach 1984-1990 państwo było niestabilne politycznie, co powodowało obniżenie koniunktury gospodarczej i nastrojów pokojowych. Radykałowie hinduistyczni, w tym czasie utworzyli partię polityczną, a na terenie
Indii działały grupy nakłaniające lud, aby prowadził agendę nacjonalistycznej hindutvy5 w różnych częściach Indii, co zapoczątkowało alarmujący
trend w kraju6.
W takich warunkach ogłoszenie pielgrzymki Jana Pawła II spowodowało natychmiastowe reakcje grup fundamentalistów. Reprezentanci Hindutvy
2
3
4
5
6
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B. J. O’Connor, Papal Diplomacy: John Paul II and the Culture of Peace, Indiana 2005, s. 1.
Tamże.
Tamże.
Hindutva to forma nacjonalizmu hinduskiego, która dąży do podporządkowania społeczeństwa hinduskiego wartościom hinduizmu oraz zwalcza inne grupy religijne (przypis tłumacza).
S. Arulsamy, Chellenges to the Christian Community, w: „Emerging India”, s. 12.
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obawiali się, że wizyta papieża mogłaby spowodować wzmożenie działalności zagranicznych misjonarzy, którzy odciągali lud od tradycji i kultury swojego narodu, zwłaszcza wśród plemion północno-wschodnich Indii
oraz niższych kast z południowej części kraju7. Obawiali się też, że dojdzie
do większej liczby nawróceń. Część hindusów oczekiwała przeprosin od papieża za dawne krzywdy i złe traktowanie przez misjonarzy. Inni chcieli,
aby zakazać spotkań z papieżem, w których uczestniczyłoby więcej osób
czy sprawowania religijnych funkcji na terenie Indii, ponieważ Jan Paweł II został zaproszony przez władze państwa8. Pomimo wielu protestów
rząd centralny przy Indyjskim Kongresie Narodowym pod przewodnictwem premiera Rajiva Gandhiego zachowywał przede wszystkim konieczną
ostrożność i przygotował przed wizytą najważniejsze porozumienia. Jednak
Jan Paweł II poczynił mocne postanowienie o podróży do Indii.
Papież nauczył się kilku słów w języku hinduskim, swoją przemowę
rozpoczął używając słowa namaskar, które jest pozdrowieniem w Indiach9.
10 stycznia 1986 r. podczas ceremonii, w czasie której nowy ambasador Indii przy Stolicy Apostolskiej prezentował referencje, papież wyraził nadzieję,
że zbliżająca się wizyta może jeszcze bardziej spoić Indie i być wyrazem jego
szacunku do duchowych tradycji tego kraju10. Aby to podkreślić podczas ceremonii powitalnej na lotnisku w Delhi wyraził się jasno, mówiąc o „wielkiej
chęci oddania czci różnorodnym kulturom Indii”11. Papież doceniał dobro
we wszystkich kulturach i religijnych tradycjach, mówił o chęci promowania wspólnych religijnych wartości z najwyższym szacunkiem. Ponadto wyrażał troskę o szerzenie pokoju, zachęcał do okazywania dobrej woli oraz
respektu do indyjskich tradycji12. Aczkolwiek, pomimo szacunku do starożytnego dziedzictwa i tradycji13, papież przyznawał, że istnieją różnice pomiędzy religiami i zdawał sobie sprawę z ich powagi14. Podczas spotkania
  7 B. Aguira, The Pope’s Tour: Seeking after the Truth, „The Tablet”, 240 (1986), s. 180.
  8 Tamże.
  9 Jan Paweł II, I begin my visit with the sentiments of fraternity love and respect for the whole
people of India, „L’Osservatore Romano”, 28 (1986), s. 2.
10 Tenże, Le credenziali del nuovo ambasciatore dell’India, w: „Insegnamenti di Giovanni Paolo II” 9/1 (1986), s. 48.
11 Tenże, Address on the occasion of welcome ceremony, w: The Pope Speaks to India: All the Addresses and Homilies of the Holy Father during his ten-day visit to India, Bombay 1986, s. 13
12 S. Karotemprel, A Biblical Pattern for the papal visit to India, „Indian Missiological Review”,
10 (1985), s. 380.
13 Jan Paweł II, Address to the Leaders of non-Christian religion…, s. 86; tenże, Address to the
Catholic Bishops of India at New Delhi, w: The Pope Speaks to India, s. 27.
14 Tenże, Address to the Leaders of non-Christian religion…, s. 86.
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z przywódcami innych wyznań mówił: „Kościół katolicki rozpoznaje prawdę, która jest zawarta w religijnych tradycjach Indii”15. W tych słowach widoczna jest inicjatywa Jana Pawła II do rozwiązania trudności w akceptacji
odmiennych kultur i wierzeń.
Podczas pielgrzymki papież także skupił się na tym, aby uhonorować
szlachetnych duchowych przywódców kraju. W Raj Ghat umieścił wieniec
na samadhi Mahatmy Gandiego oraz uklęknął, aby się pomodlić16. Jan Paweł II wspominał Gandhiego jako apostoła sprzeciwiania się przemocy oraz
bohatera ludzkości. W tym miejscu, przy jego grobie, również modlił się
za pokój na świecie17. Papież często cytował Rabindranatha Tagorego, Pandita Jawaharlala Nehru’ego, Servepalli’ego Radhakrishnana i innych podczas
swoich przemów i wystąpień, podkreślając ich wielki wkład w historię nowoczesnych Indii18. W każdym miejscu oddawał hołd znaczącym lokalnym politykom, liderom, ważnym myślicielom religijnym19. Pomogło to Hindusom
w zaakceptowaniu myśli i opinii papieskich. Papież zdawał sobie jednocześnie sprawę, że fundamentalistyczne grupy religijne były przeciwne misjom
chrześcijańskim na terenie kraju. Zachęcał więc ludność do wiary w kraju mędrców i widzących, a także dodał: „Indie pragną poszukiwać waszej
prawdy […] w ofierze i w wyrzekającej się siebie ofiarności”20. Przypominał
też biskupom, że jako „nosiciele Ewangelii tu w Indiach, macie za zadanie
wyrażać szacunek i poważanie Kościoła wobec wszystkich bliźnich oraz dla
duchowych, moralnych i kulturowych wartości otoczonych czcią w każdej
z religijnych tradycji”21.
Mając w świadomości, że z powodu pielgrzymki narosło napięcie, papież podkreślał w swoich mowach i dyskusjach wartość jedności. Mottem
przewodnim papieskiej wizyty było „wezwanie do jedności”22. Autentyczna
otwartość Ojca Świętego na inne religie poprzez dialog międzywyznaniowy
15 Tamże, s. 83.
16 Jan Paweł II, Gratitude, w: The Pope speaks to India…, s. 208-209.
17 Tenże, Prayer of peace before the monument of Mahatma Gandhi, „L’Osservatore Romano”,
28 (1986), s. 3.
18 Tenże, Fraterno Amore e Respetto per tutto il Popolo Indiano, w: „Insegnamenti di Giovanni
Paolo II”, 9/1 (1986), s. 240-243.
19 Tenże, Camminiamo lnsieme, la mano nella mano per cotruire un monde di pace, w: „Insegnamenti di giovanni Paolo II”, 9/1 (1986), s. 246-249.
20 Tenże, Address to the Religious men and women of India on the ground of St Pius College,
w: The Pope speaks to India…., s. 182.
21 Tenże, Address to the Catholic Bishops of India at New Delhi, w: The Pope speaks to India…,
s. 27.
22 Tamże.
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otworzyła społeczeństwo na zaangażowanie Kościoła. Jan Paweł II przypominał biskupom o promowaniu dialogu międzyreligijnego23. Papież stwierdził, że dialog jest działaniem miłości, która uniemożliwia wszelkim pokusom obieranie drogi izolacji, podziału i konfliktu24. Ten przekaz był bardzo
ważny w społeczeństwie Indii, w którym doktrynerzy rozsiewali truciznę
religijnego fundamentalizmu w umysłach zwyczajnych ludzi, co prowadziło do nienawiści pomiędzy wyznaniami. Papież miał nadzieję, że wierzący
innych religii przyłączą się do budowania nowej cywilizacji miłości i pokoju
w Indiach25.
Chrześcijanie w Indiach są mniejszością, biorąc pod uwagę wielką populację kraju. Jednakże odgrywają oni główną rolę w narodzie ze względu
na swój wkład w edukację, pracę społeczną oraz opiekę zdrowotną.
Papieska pielgrzymka miała miejsce w czasie, gdy społeczeństwo hinduskie było rozrywane przez partykularne interesy, komunalizm, różnice
kastowe, regionalizmy oraz podziały językowe i kulturowe. W celu promocji
wzajemnego szacunki, kooperacji oraz pokoju pomiędzy ludźmi została zorganizowana w Magalore modlitwa, w której papież prosił wszystkie religijne
wspólnoty, aby żyły w pokoju i harmonii wewnątrz pluralistycznego świata.
W ten sposób Jan Paweł II docenił Indie za akcje na rzecz pokoju na szczeblu międzynarodowym, zwłaszcza za działanie na rzecz rozbrojenia nuklearnego, jako głosiciela praw człowieka oraz za działania hinduskich liderów
na rzecz pokoju, zwalczenia ubóstwa i niesprawiedliwości społecznej.
Aby nawiązać jakiekolwiek dobre relacje musi istnieć aprobata obydwu stron. Tak samo jest z szacunkiem na szczeblu relacji dyplomatycznych.
A więc papież podczas swojej pielgrzymki często mówił o uznaniu dla rozległej i różnorodnej Republiki Indii. Jan Paweł II doceniał rzeczywistość
jedności w różnorodności, którą zobaczył w tym kraju. Podczas ceremonii
powitania z uznaniem mówił o hinduskiej konstytucji, która poprzez swoje
oficjalne uznanie wolności religijnej honoruje godność każdej osoby. Jan Paweł II doceniał ją jako potwierdzającą autentyczne wartości duchowe, które
są istotne dla każdego społeczeństwa.
23 Tamże.
24 Jan Paweł II, Discorso durante l’incontro al ‘Vigyan Bhawan’ con I rappresentanti di altre religioni e di altre confessioni cristiane, w: „Insegnamenti di Giovanni Paolo II”, 22/2 (1999),
s. 834-835.
25 Tenże, Address to the Representatives of the Cultural and Academic World and of other Religions, s. 65.
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W Kalkucie, papież odpowiedział na pozdrowienia ludzi słowami
„przybyłem jako przyjaciel i brat, z przesłaniem miłości i szacunku dla każdej
osoby”26. Jan Paweł II także jako przywódca Państwa Watykańskiego apelował do polityków, aby kontynuowali braterską współpracę dla „dobrobytu
wszystkich ludzkich społeczeństw – rozbudowania państwa ziemskiego,
które zapowiada to wieczne”27. Papież wielokrotnie zwracał uwagę na godność ludzkiej osoby w skali światowej poprzez swoje pielgrzymki, zwłaszcza
w kontekście różnorodnych religijnie Indii. Ważność obrony ludzkiej godności została przez niego podkreślona już podczas prezentacji ambasadora
Indii przy Stolicy Apostolskiej. Wtedy mówił: „w sferze międzynarodowej
potrzebne są głosy wołające o prawa człowieka […] prawa, bez których nie
można wieść życia z godnością jako ludzie wyposażeni w rozum, wolę oraz
osobowość”28.

Druga wizyta w Nowym Delhi (5-7 listopada 1999)
Pośród protestów i kontrowersji Jan Paweł II – przywódca duchowy
1,2 miliarda katolików na świecie – przybył do Indii 4 listopada 1999 r., drugi
raz w ciągu 13 lat. Inaczej niż w trakcie pierwszej wizyty, głównym powodem drugiej była promulgacja postsynodalnej adhortacji Ecclessia in Asia.
Papież, który jest także głową państwa watykańskiego, najmniejszego państwa na świecie, przybył w towarzystwie delegacji składającej się z 40 członków, w której znaleźli się kardynałowie, teolodzy, biskupi i personel ochrony.
Druga wizyta była relacjonowana przez media z naciskiem na huczne powitanie gości przez najważniejszych przedstawicieli rządu, co służyło wyłącznie
zmniejszeniu napięcia między katolikami i dominującą w państwie większością hinduistów. Premier Atal Bihari Vajpayee i prezydent Kocheril Raman
Narayanan powitali papieża w rezydencji prezydenckiej, zgodnie z protokołem wizyty państwowej. Opisywaną dekadę charakteryzował wzrost ataków
na mniejszości religijne, ponieważ partia Bharatiya Janatha (BJP), podtrzymująca ideologię hinduskiego nacjonalizmu, wzrosła w siłę w rządzie jako
26 Tenże, Greetings expressed to the People of Calcutta, w: The Pope speaks to India…, s. 75.
27 Tenże, Speech to the Representatives of religious, cultural, Social, Economic and Political Life
at New Delhi, w: The Pope speaks to India…, s. 49.
28 Tenże, Address to the India’s sixth Ambassador to the Holy See on the Presentation of his credentials, w: The Pope speaks to India…, s. 199.
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największa samodzielna partia polityczna, ale zawierała porozumienia z partiami regionalnymi oraz stworzyła koalicję nazwaną Narodowy Sojusz Demokratyczny – National Democratic Alliance (NDA). Atal Behari Vajpayee
z BJP został premierem Indii. Hinduscy nacjonaliści szeroko stosowali przemoc wobec chrześcijańskich Kościołów, instytucji, misjonarzy. Dochodziło
również do zabójstw chrześcijańskich misjonarzy. W zaistniałych okolicznościach druga wizyta papieża musiała zmierzyć się z rosnącą opozycją ze strony grup Hindusów. Jednakże przywódcy mniejszości społecznych wywierali
presję na rząd i domagali się zapewnienia odpowiedniej oprawy tej wizycie,
tak jak miało to miejsce przy okazji odwiedzin innych dygnitarzy. Wielu z nich
wspólnie stwierdzało, że jakiekolwiek uchybienia wobec Jana Pawła II będą
skutkowały blamażem nie tylko społeczeństwa chrześcijańskiego w Indiach,
lecz także wszystkich mieszkańców kraju. Rzeczywiście, zepsułoby to wizerunek Indii na arenie międzynarodowej29. Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, oraz chcąc posłużyć się tym wydarzeniem, aby przedstawić swoją partię
jako tolerancyjną wobec mniejszości religijnych, nowy rząd wystosował powitanie, jednocześnie zachowując pewne środki ostrożności. Premier Vajpayee był zdeterminowany, aby zapobiegać jakimkolwiek incydentom w trakcie
tej trzydniowej wizyty. Papież został powitany jako gość państwowy i święty
człowiek przez rząd Indii i władze lokalne30. Po powitaniu przez dygnitarzy,
papież udał się na miejsce pochówku Gandhiego31. Chociaż Jan Paweł II wzywał do tolerancji i wyraził współczucie wobec tysięcy ofiar cyklonów, które
pustoszyły wschodnie wybrzeże Indii, jego wypowiedź na ten temat została
przyćmiona przez nalegania na podtrzymywanie przez katolików obowiązku
ewangelizacji: „Hindusi mogli źle zrozumieć to wołanie, ponieważ nie pojęli
dokładnie znaczenia konwersji w ujęciu chrześcijańskim”32.
Obie wizyty przyczyniły się do pogłębienia w lokalnych wspólnotach
refleksji na temat ich aktywnej obecności oraz ciągłej pracy nad poprawą wizerunku Kościoła katolickiego w państwie. Wyznaczyły też nowy standard
funkcjonowania kościoła misyjnego w Azji, bez ranienia cudzych uczuć religijnych.
29 D. Emmanuel, Interfaith Welcome Pope’s Arrival in India, w: „The Tablet”, 253 (1999), s. 1480.
30 Tamże.
31 A. Stanly, On Tense Visit to India, Pope Tells Bishops to Evangelize, „The New York Times”
7.11.1999, online: https://www.nytimes.com/1999/11/07/world/on-tense-visit-to-india-pope-tells-bishops-to-evangelize.html [08.07.2018].
32 Tamże.
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Innym wyzwaniem, które było wyraźne w trakcie wizyt Namiestnika Chrystusa, był język. Jako że formacja księży w Indiach prowadzona jest
po angielsku, kler i osoby duchowne czują się bardziej swobodnie, posługując się tym językiem niż hindi, w którym mówi większość mieszkańców
Indii, zwłaszcza Hindusi. Z tego powodu angielski jako język komunikacji
w ramach Kościoła stanowił barierę dla ogółu mieszkańców Indii, którzy nie
posługiwali się nim płynnie lub go wcale nie rozumieli. Wszystkie wystąpienia papieża odbywały się po angielsku, z wyjątkiem kilku użytych przez
niego słów w hindi, jak namaskar33. Wpłynęło to negatywnie na skuteczność
wizyty papieża, jako że jego przekaz nie mógł zostać wysłuchany przez większość obywateli i wydać owoców. Z tego powodu problem językowy zaważył
na sukcesie przekazywania jego nawoływania do pokoju i jedności. Główne
gazety wydawane w hindi stały w opozycji wobec papieża i nie współpracowały tak, jak prasa anglojęzyczna. W czasie wizyty papieża prasę wydawaną
w hindi zalały fale sprzeciwu. Tematy podejmowane przez te gazety rzucały
negatywne światło i wyrażały niepochlebne opinie związane z tym wydarzeniem. Suma wszystkich tych czynników zmniejszyła spodziewane efekty
obu wizyt papieskich.

Podsumowanie
Chociaż papież Jan Paweł II przybył do Indii dwukrotnie jako gość
państwowy, jego wizyty nie były zwykłe ani monotonne. Z pewnością
wzmocniły one więzy między Stolicą Apostolską i narodem Indii. Co więcej, były to wizyty misyjne o religijnym i społecznym charakterze, ponieważ
Jan Paweł II był przywódcą i religijnym, i państwowym. Nie ma wątpliwości,
że dwie wizyty następcy św. Piotra w 1986 i 1999 r. wywarły pozytywny
wpływ na opinię mieszkańców Indii o Kościele katolickim i jego misjach.
Zdecydowanie pomogły one również w wyjaśnieniu pewnych nieporozumień, które nagromadziły się w umysłach ludzi w odniesieniu do chrześcijan i Stolicy Apostolskiej na skutek działań partii fundamentalistycznych.
Obydwie wizyty wywarły trwały wpływ na Kościoły lokalne i poruszyły
serca przywódców duchowych innych religii. Papież Jan Paweł II odegrał
33 Jan Paweł II, I begin my visit with the sentiments of fraternity love and respect for the whole
people of India, „L’Osservatore Romano” 28 (1986), s. 2.
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dużą rolę w tych wydarzeniach – osobiście zdecydował o podjęciu wyzwania, jakie stanowiły te wizyty i poznanie rzeczywistej sytuacji w Indiach.
W trakcie swej pierwszej wizyty, papież jasno wskazał potrzebę międzyreligijnego dialogu, prowadzącego do harmonii i współpracy w społeczeństwie
wielowyznaniowym, takim jak w Indiach. To może być najlepsza metoda,
służącą pracy nad ociepleniem relacji między dwoma wspólnotami. Swoim jasnym przekazem dobrej woli i pokoju papież zbudował porozumienie
z wyznawcami innych religii i wyjaśnił niejasności dotyczące konwersji. Stanowi to ogromną pomoc w podtrzymywaniu trwałych relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Indiami.
Obydwie wizyty papieskie przyczyniły się do pogłębienia w lokalnych
Kościołach refleksji na temat ich aktywnej obecności oraz ciągłej pracy nad poprawą wizerunku Kościoła w państwie, a także wyznaczyły
nowy standard funkcjonowania Kościoła misyjnego w Azji – bez ranienia cudzych uczuć religijnych.
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Znaczenie pontyfikatu św. Jana Pawła II dla Ameryki Łacińskiej

Ameryka Łacińska, określana od lat 70. XX wieku jako „kontynent nadziei”, odegrała w pontyfikacie św. Jana Pawła II rolę szczególną. Należałoby uwzględnić przede wszystkim pierwszą podróż apostolską do Meksyku
(w styczniu 1979 r.), podczas której Jan Paweł II doszedł do przekonania,
że „musi stać się papieżem pielgrzymem”, co zresztą stało się jedną z cech
charakterystycznych dla tego pontyfikatu. To, jakże ważne przekonanie
papieża, wypłynęło z doświadczenia wielorakich, bardzo owocnych i radosnych (emocjonalnych) spotkań z wielotysięcznymi i różnorodnymi grupami
społecznymi tego kraju. Właśnie podczas spotkań z mieszkańcami Meksyku
Jan Paweł II dostrzegł potrzebę realizacji dalszych, bezpośrednich spotkań
z wiernymi z całego świata, wychodząc z założenia, że tego typu podróże
apostolskie mają głęboki sens duszpasterski i ewangelizacyjny.
To również podczas tej pamiętnej pielgrzymki do Meksyku, raptem
trzy miesiące po wyborze na papieża, Jan Paweł II musiał się zmierzyć z nieprzychylnym stanowiskiem rządu meksykańskiego, który oficjalnie określał
się jako świecki i antykatolicki, a jednocześnie doświadczył spontanicznego ciepłego przyjęcia przez wiernych. Pielgrzymka do Meksyku w 1979 r.
okazała się momentem przełomowym również z tego powodu, że pobudziła wielkie oczekiwania wiernych w innych krajach latynoamerykańskich.
Oczekiwano, że papież odwiedzi także inne państwa Ameryki Środkowej
i Południowej jako świadek Ewangelii, przypominając politykom i ludziom
władzy o konieczności przestrzegania praw ludzkich, przezwyciężenia niesprawiedliwości oraz wytknie irracjonalnie wielkie dysproporcje społeczne,
że stanie się głosem tych „którzy głosu nie mają”.
Tak też się stało. Jan Paweł II odwiedził Amerykę Łacińską aż 18 razy
(w tym Dominikanę i Kubę). Były to pielgrzymki o charakterze duszpasterskim, aczkolwiek podczas każdej z nich, Jan Paweł II kierował swoje przesłanie nie tylko do wiernych (w formie kazań i homilii), ale również wygłaszał przemówienia do polityków, dyplomatów, przedsiębiorców, ludzi nauki
i kultury itd. Tym samym poszczególne kraje latynoamerykańskie, które
w ostatnich dwóch dekadach XX wieku przechodziły niełatwe transformacje polityczne i społeczne, mogły liczyć na ważkie impulsy czy też wsparcie
w postaci nauczania papieskiego. Nauczanie Jana Pawła II w kontekście historii poszczególnych krajów oraz środowisk społeczno-kulturowych w obrębie całej Ameryki Łacińskiej, odegrało w ostatnich dekadach XX wieku
niebagatelną rolę. Znaczenie i siłę oddziaływania charyzmatu Jana Pawła II oraz nauczania papieskiego należałoby upatrywać przede wszystkim
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w wymiarze duchowym, aczkolwiek na uwagę zasługują również następujące aspekty: mediacje pokojowe; zaangażowanie na rzecz przywrócenia
praworządności i przestrzegania praw ludzkich (zdecydowane potępienie
przemocy; gesty solidarności) zwłaszcza w krajach zarządzanych przez dyktatury albo reżimy; troska o wprowadzenie i przestrzeganie sprawiedliwości
społecznej w oparciu o społeczną naukę Kościoła; dowartościowanie społeczności indiańskich i podkreślenie ich znaczenia dla Kościołów lokalnych
oraz poszczególnych krajów; dookreślenie roli i zadań Kościoła w Ameryce
Łacińskiej – korygowanie błędów teologii wyzwolenia; wskazanie na adekwatne przygotowanie się do 500-lecia ewangelizacji tego regionu; dookreślanie nowych opcji duszpasterskich i ewangelizacyjnych przez stosowne
dokumenty.
Aby w miarę kompetentnie omówić newralgiczne aspekty nauczania
i oddziaływania Jana Pawła II w środowisku latynoamerykańskim, należałoby wskazać kilka kluczowych zagadnień dotyczących szerszego kontekstu
podróży apostolskich: po pierwsze – jaka była sytuacja społeczno-polityczna
w Ameryce Łacińskiej w dwóch ostatnich dekadach XX wieku?; po drugie –
z jakimi wyzwaniami musiał się zmierzyć Jan Paweł II podczas swoich podróży apostolskich na tym kontynencie? Powyższe pytania można zreasumować
następująco: jakie realia polityczno-gospodarcze oraz społeczno-kulturowe
musiały być uwzględnione w nauczaniu papieskim, aby to nauczanie było
wiarygodne i dotyczyło z jednej strony całych społeczeństw, a z drugiej – miało zarazem na uwadze konkretnego człowieka? Jan Paweł II napisał bowiem
w encyklice Redemptor hominis: „[…] człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa” (RH 14).

Sytuacja polityczna i społeczna w Ameryce Łacińskiej
w ostatnich dekadach XX wieku – kontekst nauczania papieskiego
Ameryka Łacińska nigdy nie stanowiła tworu statycznego i homogenicznego, ponieważ zawsze charakteryzowała się wielką różnorodnością nie
tylko w wymiarze geograficznym, ale nade wszystko etnicznym, kulturowym, społecznym oraz gospodarczym. To wielowymiarowe zróżnicowanie jest permanentnie odczuwalne również współcześnie, nie tylko w skali
całego kontynentu, ale również wewnątrz wszystkich krajów, a nawet w poszczególnych środowiskach lokalnych, jakimi są np. wielkie aglomeracje
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miejskie. Wielokulturowość i wieloetniczność jest bowiem charakterystyczna dla większości regionów tego kontynentu, czego przykładem jest chociażby współczesna mozaika języków i dialektów.
Dogłębne transformacje społeczne, jakie dokonywały się niemal cyklicznie na przestrzeni ostatnich kilku stuleci, przybrały na sile w drugiej
połowie XX wieku. Wiązało się to z wprowadzaniem w życie nowych modeli politycznych i ekonomicznych, dotyczących funkcjonowania i rozwoju
państwa (kapitalizm i socjalizm; liberalizm i neoliberalizm; wolny rynek).
Te procesy transformacji i ścierania się różnorodnych koncepcji i ideologii,
wiązały się zazwyczaj z krwawymi konfliktami i cierpieniem wielu ludzi,
jak również z nie przestrzeganiem podstawowych praw ludzkich oraz niesprawiedliwością społeczną, czego namacalnym efektem była wszechobecna
nędza, stygmatyzująca większość miejscowej ludności.
Typowym przykładem takiego stanu rzeczy była sytuacja w Peru w latach 1980-2000. Kraj ten był wstrząsany aktami terroru ze strony „Świetlistego Szlaku” (Sendero Luminoso i Movimiento Revolucionario Tupac Amaru)
oraz akcjami odwetowymi ze strony sił rządowych. Stronę rządową reprezentowały wojsko i policja, których zadaniem było zapewnienie porządku
i bezpieczeństwa w państwie, w tym zwalczanie lewicowej guerrilli. Natomiast ideologowie „Świetlistego Szlaku” przypisywali samym sobie prawo
do bycia jakoby rzecznikami i obrońcami andyjskich campesinos1. W tym
konflikcie w ciągu dwóch dekad zginęło około 90 tys. osób, nie sposób zliczyć
osoby okaleczone, skrzywdzone, okradzione z całego dobytku, osierocone
dzieci, czy mieszkańców całych wiosek relegowanych z dotychczasowego
miejsca zamieszkania. Dlatego w Ayacucho (kolebce „Świetlistego Szlaku”),
w 1985 r. Jan Paweł II wykrzyczał dosyć! i proklamował „prawo do życia”,
jak to określili ówcześni peruwiańscy dziennikarze. Według danych rządowych, z powodu trwającego dwie dekady konfliktu, około 6 milionów osób
zostało przesiedlonych, co w praktyce oznaczało, że mieszkańcy obszarów
górskich zostali zmuszeni do osiedlenia się na peryferiach miast. Tak powstały nowe dzielnice nędzy, np. dzielnica El Salvador – Osiedla Zbawiciela
(położona 25 km od centrum Limy), którą w 1985 r. odwiedził Jan Paweł II.
Na tle ruder biedaków, w otoczeniu wielotysięcznego tłumu, papież z uwagą wysłuchał skarg, które przedstawiło miejscowe małżeństwo, zwracając
1
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uwagę na wszechobecne: nędzę, głód, choroby, bezrobocie, wysoką śmiertelność niemowląt, brak nadziei na lepsze jutro. W odpowiedzi na usłyszane
słowa Jan Paweł II powiedział: „Kościół ze swej strony pragnie skutecznych
reform, bazujących na zasadach swej nauki społecznej; bowiem każdą niesprawiedliwość należy piętnować i naprawiać, jednakże nie drogą rozwiązań
prowadzących do pozbawienia wolności, zniewolenia umysłów, przemocy
i totalitaryzmu”2. Była to jedna z licznych interwencji papieża w obliczu niewyobrażalnej nędzy nie tylko materialnej, ale też duchowej i moralnej, jakiej
doświadczały setki tysięcy rodzin.
Lata 80. XX wieku to koniec dyktatur w Urugwaju (Aparicio Méndez,
1976-1981), w Panamie (Manuel Antonio Noriega, 1983-1989), w Paragwaju (Alfredo Stroessner, 1954-1989) oraz w Chile (Augusto Pinochet, 19731990). Jedynym krajem, w którym przetrwała dyktatura jest Kuba, rządzona
przez Fidela Castro (1959-2008), a później jego brata – Raula Castro. Wiele
innych krajów latynoamerykańskich było jednak zarządzanych przez reżimy, gdzie decydujący głos mieli wojskowi albo koalicje wojskowo-cywilne.
W konsekwencji wszędzie tam, gdzie podejmowano próby kwestionowania
narzuconego odgórnie porządku polityczno-społecznego, kontestatorzy
musieli się liczyć z bezwzględnością i brutalnością w zwalczaniu wszelkich
przejawów niesubordynacji. Powszechne były porwania, tortury oraz eliminowanie przeciwników poprzez ich zabijanie. Takie praktyki miały miejsce
m.in.: w Argentynie (1976-83), Brazylii (1964-1984), Gwatemali (w okresie
rządów generała José Ríosa Montta), Boliwii itd.
Problem stosowania przemocy, aczkolwiek w różnym nasileniu, dotyczył de facto niemal wszystkich krajów. Grozę ludności budziły nie tylko rozmaite partyzanckie ruchy lewicowe, ale też odgórnie zarządzane
„szwadrony śmierci” albo prawicowe ugrupowania paramilitarne, zajmujące się usuwaniem „elementów niepożądanych”. W tym kontekście należałoby przypomnieć terror, jakiego doświadczyło na początku lat 80. około
200 tys. osób (głównie Indian) w Gwatemali. Symptomatyczny w tej kwestii
wydaje się cytat z przemówienia Jana Pawła II na Polu Marsowym w mieście Gwatemala (1983): „Pamiętajcie, że każdy człowiek jest waszym bratem
i stańcie się pełnymi szacunku obrońcami jego godności. Ponad wszelkimi różnicami społecznymi, politycznymi, rasowymi i religijnymi należy

2

Spotkanie Ojca Świętego z ubogimi w Villa El Salvador, w: Jan Paweł II w Peru…, s. 250.
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zawsze i w pierwszym rzędzie zabezpieczyć życie waszego brata, każdego
człowieka”3.
Podobne apele i przestrogi, Jan Paweł II kierował do rządzących i ludzi władzy w wielu innych krajach, wzywając do zaprzestania żerowania
na ludzkim nieszczęściu. W tym duchu, w limskiej Villa El Salvador (1985),
Jan Paweł II powiedział: „Posłuszny nakazowi Jezusa, Kościół chce być
obrońcą ubogich i bezbronnych i zaraz dalej: Kościół pragnie z tego miejsca, za pośrednictwem mojej osoby, skierować naglący apel do władz i do
wszystkich osób, które posiadają znaczne środki lub które mogą się przyczynić do polepszenia warunków życia wydziedziczonych. Niech owo «dajcie
im jeść» dotrze do waszych uszu i sumień! Dajcie im jeść, uczyńcie wszystko,
co możliwe, by tym ludziom przywrócić ich godność, by zapewnić im pracę,
dom, opiekę zdrowotną, których tak im brakuje”4.
Na początek przedostatniej dekady XX wieku przypada w kilku państwach latynoamerykańskich intensyfikacja procesów demokratyzacji przeprowadzonej na bazie doświadczeń polityczno-gospodarczych krajów kultury zachodniej albo na wzorcach rozpowszechnianych przez ideologów
komunistycznych5. Kraje, które opowiedziały się za modelem komunistycznym mogły liczyć na wsparcie ekonomiczne i militarnie ze strony ideologów
prowidencji sowieckiej, ale musiały wprowadzić nowe wzorce rządzenia,
zrywając z dotychczasowymi tradycjami, w tym z religią chrześcijańską.
Kościół oraz duchownych traktowano jako zagrożenie, które należy zneutralizować.
W krajach, gdzie nadal ważną rolę odgrywał wybrany z (formalnym)
poszanowaniem demokratycznych procedur lider polityczny, ale zarządzający krajem w sposób władczy i autorytatywny, próby wprowadzenia procesów demokratyzacji przyniosły umiarkowane rezultaty. Cechą charakterystyczną takich rządów były: powszechny populizm, czyli składanie obietnic
bez pokrycia, przedmiotowe traktowanie ludzi (kupowanie głosów wyborczych), okazywanie pogardy oraz nieliczenie się z najuboższymi, jawna dyskryminacja rasowa względem ludności pochodzenia autochtonicznego.
3
4
5
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W obliczu powyższych sytuacji, istotne znaczenie miało jednoznaczne
nauczanie oraz osobista postawa Jana Pawła II, który piętnował niewłaściwe (grzeszne) zachowanie ludzi władzy. W boliwijskim Oruro (1988) powiedział: „Dlatego nie waham się zaapelować do poczucia sprawiedliwości
i humanitaryzmu wszystkich piastujących odpowiedzialne funkcje, aby dla
dobra ubogich rolników boliwijskich użyli wszelkich możliwych środków,
które by poprawiły warunki ich pracy, kultury i zdrowia […]”6.
Cechą charakterystyczną większości ówczesnych polityków i rządów
była bowiem bezradność wobec licznych wyzwań o charakterze społecznym.
Pomimo wzniosłych haseł propagandowych, rządzący nie potrafili albo nie
chcieli skutecznie zadbać o polepszenie warunków życia w kraju, zwłaszcza
niższych warstw społecznych. Wiele rządów nie radziło sobie z adekwatnym rozwiązywaniem problemów niedorozwoju i nierówności społecznych,
w zwalczaniu korupcji i przestępczości (w tym biznesu narkotykowego).
Niemal powszechny brak gotowości do wprowadzenia oczekiwanych przez
ludzi reform, stawał się przyczyną coraz większych dysproporcji. Dlatego
większość społeczeństwa, w większości krajów latynoamerykańskich, miała poczucie dogłębnej niesprawiedliwości, doświadczenia wykluczenia społecznego oraz bycia manipulowaną i wykorzystywaną.
W sposób szczególny doświadczała tego ludność pochodzenia autochtonicznego (np. w Argentynie, Chile, Kolumbii, Paragwaju, Brazylii).
Agresywne zachowanie wielu rządów wobec Indian w tamtym czasie wynikało z tego, że ludy te zaczęły zdecydowanie domagać się respektowania
przysługujących im praw, szacunku dla ich tożsamości i dziedzictwa kulturowego (np. posługiwania się swoimi językami). Ludy te domagały się
też prawa do ziemi. Procesy te nasiliły się w okresie zbliżających się obchodów tzw. 500-lecia odkrycia Ameryki i przebiegały szczególnie gwałtownie
w tych krajach, gdzie Indianie stanowili reprezentatywną większość w społeczeństwie (np. w Gwatemali, Ekwadorze, Peru, Boliwii, Meksyku).
Ten pobieżny przegląd sytuacji społecznej i politycznej w Ameryce Łacińskiej pod koniec XX wieku, należałoby jeszcze uzupełnić kilkoma słowami odnośnie do miejsca i roli Kościoła katolickiego. Ważnym punktem
odniesienia stała się konferencja CELAM w Medellin (1968), która została
zainaugurowana przez Pawła VI i była pomyślana jako próba odczytania
6

Jan Paweł II, Nadzieja i solidarność. Przemówienie podczas spotkania z rolnikami i górnikami w Oruro (11 maja 1988 r.), w: Jan Paweł II, Dzieła Zebrane, t. 12, s. 769.
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nauczania II Soboru Watykańskiego w kontekście Ameryki Łacińskiej. Było
to istotne wydarzenie, ponieważ stało się punktem wyjścia dla rozwoju teologii wyzwolenia. Tezy głoszone przez zwolenników tejże teologii zyskały
z biegiem czasu szerokie uznanie i poparcie pośród większości duchowieństwa. Zasadniczym problemem okazały się jednak nie tylko błędy doktrynalne, ale też radykalna postawa wielu zwolenników teologii wyzwolenia,
co nieuchronnie prowadziło do konfliktów i podziałów wewnątrzkościelnych, jak również do niekorzystnych relacji pomiędzy Kościołem a rządami niektórych państw (np. Argentyny, Kolumbii). Radykalizacja poglądów
(opcja na rzecz ubogich) czy też silne upolitycznienie części duchowieństwa
(opowiadającego się za ideologią lewicową i za walką o sprawiedliwość społeczną) prowadziły do sytuacji kryzysowych. Dla wielu skonfundowanych
duchownych nie było jasne czy należy ograniczyć się jedynie do tradycyjnej
pracy duszpasterskiej (liturgia, sakramenty, katecheza), czy też angażować
się w realizację projektów z zakresu promocji ludzkiej. Problem dotyczył
jednak w gruncie rzeczy adekwatnego rozłożenia akcentów, kierowania się
wyczuciem duszpasterskim i tego, aby nie ulegać wpływom ideologii.
Taką właśnie Amerykę Łacińską miał okazję poznać i wielokrotnie odwiedzić Jan Paweł II. Odwiedzając jej poszczególne regiony, był konfrontowany z aktualnymi wówczas i nierzadko nabrzmiałymi problemami. Starał
się dotrzeć do szerokiego grona słuchaczy i w sposób adekwatny odnieść
się do spornych kwestii. Czynił to zawsze w duchu nauczania soborowego
oraz nauki społecznej Kościoła. W swoim nauczaniu wychodził naprzeciw
dylematom, jakie trawiły biskupów i duchowieństwo oraz polityków i wielu
wiernych. Tym samym pielgrzymki apostolskie Jana Pawła II miały charakter na wskroś duszpastersko-ewangelizacyjny, tym niemniej papież nigdy
nie unikał trudnej tematyki, dotyczącej problemów z pogranicza polityki,
spraw socjalnych oraz aspektów kulturowych.

Wyzwania ewangelizacyjne podczas podróży apostolskich
do Ameryki Łacińskiej
Podróże apostolskie Jana Pawła II do Ameryki Łacińskiej bez wątpienia
wpisywały się w nurt zachodzących wówczas przemian politycznych i społecznych oraz kulturowych. Papież zachęcał polityków i ludzi władzy do podejmowania słusznych zobowiązań, które będą mieć na celu przestrzeganie
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praw człowieka, dążenie do pojednania i pokoju, wprowadzenie zasad sprawiedliwości społecznej, czyli zapewnienie ludziom wszystkich warstw społecznych godnych warunków życia. Papież wielokrotnie przestrzegał przed
kierowaniem się w życiu iluzjami, czy też opowiadaniem się za doraźnymi
i połowicznymi rozwiązaniami.
Cel papieskiego nauczania
Po zakończeniu pierwszej pielgrzymki apostolskiej do Meksyku
w 1979 r., oczekiwanie na Jana Pawła II w wielu krajach latynoamerykańskich stało się bardzo żywe. Wierni z innych państw, pomni na meksykańskie doświadczenie, oczekiwali nie tylko wzmocnienia i pokrzepienia
w wierze za pośrednictwem kazań i homilii, ale też słów i gestów otuchy
w odniesieniu do ich konkretnych sytuacji życiowych. Głośno artykułowano
oczekiwania w kwestiach politycznych (pokój, pojednanie, dyktatury) oraz
społecznych (poszanowanie godności, przestrzeganie praw, zwalczanie niesprawiedliwości).
W okresie przygotowań do kolejnych podróży papieskich zawsze podkreślano, że każda z nich ma charakter religijny. Przypominał o tym sam
Jan Paweł II. Podczas swojej pierwszej wizyty w Santo Domingo powiedział:
„Przybywam na ziemię amerykańską jako pielgrzym pokoju i nadziei, aby
uczestniczyć w kościelnym dziele ewangelizacji, zachęcony słowami Apostoła Pawła: «Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię.
Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił
Ewangelii!»”7. Ten sam motyw pojawiał się również w innych krajach. W Kolumbii papież powiedział: „Przybywam jako pielgrzym pokoju. […] Podczas wędrówki po drogach Kolumbii, którą teraz rozpoczynam, pragnę być
dla was zwiastunem mesjańskich dóbr zbawienia, a konkretnie najlepszego
z darów, jakim jest pokój”8.
Takimi oraz podobnymi sformułowaniami Jan Paweł II podkreślił,
że jego pielgrzymowanie jest wyrazem misji Kościoła i nie ma charakteru politycznego. Tym niemniej papież wiele razy dał do zrozumienia, że charakter
religijny jego wizyt apostolskich, nie stoi w sprzeczności z podejmowaniem
7
8

Jan Paweł II, Miłujcie Chrystusa, a przez Chrystusa ludzi. Homilia podczas Mszy Św. na Placu
Niepodległości w Santo Domingo (25 stycznia 1979 r.), w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 12,
s. 805.
Jan Paweł II, Pokój rodzi się z przebaczenia. Homilia podczas Mszy Św. w Parku Simona Bolivara (Bogota, 2 lipca 1986 r.), w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 12, s. 654.
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tematów społecznych. Już podczas pierwszej podróży apostolskiej do Meksyku, w przemówieniu inaugurującym Konferencję Episkopatów Ameryki
Łacińskiej (CELAM) w Puebli, stwierdził z całą wyrazistością: „Kościół nie
potrzebuje zatem systemów ideologii, żeby kochać i bronić człowieka oraz
współdziałać w jego wyzwoleniu: w samym sercu tego orędzia, którego jest
depozytariuszem i głosicielem, znajduje inspirację do działania na rzecz braterstwa, sprawiedliwości, pokoju, do występowania przeciwko wszelkim formom dominacji, zniewolenia, przemocy, dyskryminacji, gwałtu, zamachów
na wolność religijną, agresji przeciwko człowiekowi i wszelkich zamachów
na życie”9. Takie spojrzenie na rzeczywistość latynoamerykańską dla wielu obserwatorów tej pielgrzymki, w tym dla meksykańskich polityków, było
wielkim zaskoczeniem.
Podczas tej samej pielgrzymki, przemawiając do robotników w Guadalajarze, papież potwierdził swoją duszpasterską wrażliwość i gotowość
do zdecydowanego napiętnowania niesprawiedliwości społecznej, a zarazem
udowodnił, że nie boi się zdecydowanie i odważnie, głośno i otwarcie mówić o trudnych problemach społecznych: „Chciałem odwiedzić was, rodziny
robotnicze z Guadalajara […] [ponieważ] podejmuję wysiłki, by odpowiedzieć na wielkie wymogi ludzkiej i chrześcijańskiej sprawiedliwości, pokoju,
postępu zgodnie z wolą Boga”10. Osiem lat później w argentyńskim Viedma
oznajmiał: „[…] nieodłącznym elementem misji ewangelizacyjnej jest podejmowanie działań w duchu sprawiedliwości i na rzecz postępu ludzkiego”11.
Powyższe stanowisko papieża w kwestiach społecznych odzwierciedla w rzeczy samej nauczanie soborowe oraz refleksję teologiczną zawartą
w dokumencie CELAM z Medellin (1968), gdzie jest mowa o wielorakich
problemach społecznych, a tym samym rozlicznych wyzwaniach dla Kościoła, którymi są: niesprawiedliwość społeczna, skrajne nierówności, wyzysk i przemoc, niedorozwój i analfabetyzm, migracje itd. Nie jest zatem
zaskoczeniem, że ów wątek dotyczący sprawiedliwości społecznej znalazł
swoje miejsce na konferencji CELAM w Puebli, którą otworzył Jan Paweł II.
  9 Jan Paweł II, Mieć odwagę proroków i ewangeliczną roztropność pasterzy. Przemówienie Inaugurujące III Konferencję Ogólną Episkopatów Ameryki Łacińskiej (CELAM), (Puebla,
28 stycznia 1979 r.), w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 12, s. 286.
10 Jan Paweł II, W imię sprawiedliwości i prawdziwej wolności. Przemówienie do ludzi pracy
(Guadalajara, 30 stycznia 1979 r.), w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 12, s. 293.
11 Jan Paweł II, Kościół Boży w Patagonii powinien kontynuować dzieło misyjne. Homilia podczas liturgii Słowa z wiernymi (Viedma, 7 kwietnia 1987 r.), w: Jan Paweł II w Argentynie, red.
Z. Struzik, T. Szyszka, Warszawa 2015, s. 148.
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W przemówieniu inauguracyjnym papież odniósł się również bardzo jasno
do misji Kościoła w kontekście problemów społecznych, z wyraźną wskazówką dla hierarchów:
Godność ludzka jest deptana w jednostkach, kiedy brak należytego poszanowania takich wartości, jak: wolność, prawo do wyznawania religii, nienaruszalność fizyczna i psychiczna, prawo do dóbr koniecznych,
prawo do życia […]. Jest deptana w sferze społecznej i politycznej, kiedy
człowiek nie może korzystać z prawa do uczestnictwa, kiedy podlega
niesprawiedliwym i bezprawnym ograniczeniom, albo poddawany jest
torturom fizycznym lub psychicznym itd. […] Jako biskupi nie możecie
się nimi nie interesować12.
W dalszej części ponadgodzinnego przemówienia powiedział jeszcze:
„Jeśli Kościół występuje w obronie godności człowieka albo działa na rzecz
jej podniesienia, to jest to zgodne z jego misją, która, mając charakter religijny, a nie społeczny lub polityczny, nie może jednak zapoznawać człowieka
w jego całokształcie”13. W celu zobrazowania swoich słów papież odwołał się
do biblijnego obrazu Samarytanina:
W przypowieści o dobrym Samarytaninie Pan Jezus nakreślił model
zainteresowania się wszystkimi ludzkimi potrzebami […] i oświadczył,
że w dniu ostatecznym będzie utożsamiał się z wydziedziczonymi – chorymi, więźniami, głodnymi, opuszczonymi – do których wyciągnięto
pomocną dłoń […]. Kościół zrozumiał z tej i innych stron Ewangelii […],
że konieczną częścią jego misji ewangelizacyjnej jest działanie na rzecz
sprawiedliwości i promocji człowieka i że między ewangelizacją a promocją człowieka istnieją bardzo istotne związki o charakterze antropologicznym i teologicznym oraz związki w porządku miłości […]14.
Rocznicę tzw. odkrycia Ameryki przypadającą w 1992 r., środowiska
lewicowe chciały wykorzystać do zamanifestowania krytycznej i bardzo
jednostronnej narracji. Aby temu przeciwdziałać oraz w celu adekwatnego
12 Jan Paweł II, Mieć odwagę proroków i ewangeliczną roztropność pasterzy…, s. 286.
13 Tamże, s. 286.
14 Tamże, s. 286.
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zrozumienia tego wydarzenia Jan Paweł II z inicjatywy CELAM-u ogłosił
„nowennę przed 500-leciem odkrycia Ameryki”. Tym samym Kościół zyskał
możliwość wskazania na religijny wymiar tego wydarzenia, co nie oznaczało bynajmniej braku krytycznego spojrzenia i oceny. Papież wielokrotnie
podkreślał, że nie chodzi o świętowanie „odkrycia”, ale o jubileusz pięciu
wieków ewangelizacji tego kontynentu. Nawiązując do zbliżającego się jubileuszu, wskazywał więc, że jest to przede wszystkim stosowna okazja do pełniejszego wyrażenia wdzięczności Bogu za cenny dar wiary chrześcijańskiej,
a zarazem dla wzmocnienia świadomości, aby wiara ta przynosiła również
współcześnie liczne owoce. Zarazem jest to okazja do podjęcia konkretnych
zobowiązań ewangelizacyjnych:
Jako Latynoamerykanie powinniście obchodzić tę datę w duchu poważnej refleksji nad historycznymi szlakami waszego subkontynentu, a jednocześnie z radością i dumą. Jest rzeczą słuszną, byście jako
chrześcijanie i katolicy obchodzili ją, spoglądając na te 500 lat pracy
głoszenia Ewangelii i budowania Kościoła na tych ziemiach. Spoglądając ku Bogu z wdzięcznością za powołanie chrześcijańskie i katolickie
Ameryki Łacińskiej oraz wszystkich ludzi, którzy byli żywymi i czynnymi narzędziami ewangelizacji. Ze spojrzeniem wierności waszej przeszłości wiary. Ze spojrzeniem zwróconym ku wyzwaniom dnia dzisiejszego i ku wysiłkom, jakie są realizowane. Ze spojrzeniem zwróconym
ku przyszłości, aby zobaczyć, w jaki sposób umocnić rozpoczęte dzieło15.
Jan Paweł II miał realistyczną wizję swoich apostolskich wysiłków, mających zaradzić wielorakim problemom religijnym i społecznym, o czym
świadczą słowa wypowiedziane na zakończenie pielgrzymki do Peru (1985):
„Niech Bóg sprawi, aby moja wizyta stała się zapowiedzią wiosny i aby rozpoczęło się tutaj kiełkowanie nowych owoców wiary i życia w codziennym
działaniu”16. Papież nie oczekiwał zatem natychmiastowych i radykalnych
transformacji społecznych, ale wierzył, że konsekwentne i zdecydowane
przedstawianie nauki społecznej Kościoła ma głęboki sens, mimo że wymaga duszpasterskiej cierpliwości.
15 Jan Paweł II, Co znaczy być dzisiaj biskupem w Ameryce Łacińskiej? Przemówienie na rozpoczęcie XIX Konferencji Ogólnej Episkopatów Ameryki Łacińskiej (CELAM) w katedrze
w Port-au-Prince (9 marca 1983 r.), w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 12, s. 1084.
16 Jan Paweł II, Ceremonia pożegnania (Lima, 5 II 1985 r.), w: Jan Paweł II w Peru…, s. 253.
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Specyfika i miejsca spotkań Jana Pawła II z wiernymi
Jak już wspomniano, wszystkie podróże apostolskie Jana Pawła II do
Ameryki Łacińskiej miały charakter duszpasterski i ewangelizacyjny, aczkolwiek każda z nich miała swój własny motyw przewodni: sprawiedliwość,
pojednanie i pokój, rodzina, przygotowanie do 500-lecia ewangelizacji kontynentu itd. Stąd też każde przemówienie papieskie było starannie przygotowane na bazie wcześniejszej analizy rzeczywistości, co pozwalało papieżowi
nawiązywać do konkretnych okoliczności życia słuchaczy, do ich problemów, realnych potrzeb i oczekiwań.
W Chile (1987) powiedział do przywódców politycznych:
„Nie żałujcie żadnych środków, które są w Waszym zasięgu, by to
przesłanie stało się rzeczywistością w życiu społecznym Chilijczyków.
Możecie być pewni, że braterstwo między ludźmi i współpraca w budowaniu bardziej sprawiedliwego społeczeństwa nie są utopią, lecz
wynikiem wysiłku wszystkich na rzecz wspólnego dobra”17. Podobne
słowa padły w: Kolumbii, Boliwii, Meksyku itd. Bardzo symptomatyczny tytuł miało przemówienie papieża w gwatemalskim Quezaltenango (1983): Bóg ukarze tego, kto poniża drugiego człowieka18, natomiast w siedzibie Komisji Gospodarczej ONZ dla Ameryki Łacińskiej
w Santiago de Chile (1987) papież podkreślił: „biedni nie mogą dłużej
czekać!”
Przemówienia papieskie cechowała wyrazistość i klarowność wypowiedzi, a zarazem prostota i odwołania do lokalnego kontekstu społeczno
-kulturowego. Bez wątpienia bardzo ważną rolę odgrywał charyzmat
papieża, czyli łatwość nawiązywania kontaktu ze słuchaczami – jego
forma przemawiania, charakterystyczny sposób nauczania i formułowania myśli. Jan Paweł II nie tylko głosił i wyjaśniał prawdy wiary, ale
też na różne sposoby wyrażał troskę, zachęcał, przestrzegał, motywował, dowartościowywał, apelował do sumień itd.

17 Jan Paweł II, Przemówienie do grupy przywódców politycznych (Siedziba Dzieł Papieskich,
Santiago), w: Jan Paweł II w Chile, red. Z. Struzik, T. Szyszka, Warszawa 2016, s. 146.
18 Jan Paweł II, Bóg ukarze tego, kto poniża drugiego człowieka. Przemówienie podczas spotkania z ludnością tubylczą w Quezaltenango (7 marca 1983 r.), w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane,
t. 12, s. 921.
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Wielkim ułatwieniem w nawiązywaniu kontaktu było posługiwanie się
przez papieża językiem hiszpańskim i portugalskim oraz krótkie pozdrowienia wypowiadane w lokalnych językach indiańskich podczas spotkań
ze społecznościami autochtonów. W Paragwaju pozdrowił Indian w jednym
z ich języków, mówiąc: „Najukochańsi bracia Indianie z Paragwaju, Ymá
guivéma, aimesé penendivé ha péina aga, imama pendeapytépe (od dawna
już chciałem być z wami. I oto teraz jestem tutaj, jestem wśród was)”19.
Spotkania z wiernymi nie ograniczały się jedynie do świątyń katolickich albo miejsc do tego w sposób szczególny predysponowanych, jak hale
sportowe, stadiony albo place w centrach miast. Od pierwszej podróży apostolskiej w 1979 r., Jan Paweł II nalegał, aby umożliwić mu spotkania z ludnością ze slumsów. Tak się stało na Dominikanie, gdzie odwiedził dzielnicę
Las Minas (1979). Podczas kolejnych pielgrzymek wszedł m.in.: do dzielnicy
nędzy Vidigal w Rio de Janeiro (1980); do faveli Los Alagedos w San Salvador de Bahia (1980); do dzielnicy Guasmo w Guayaquil (1985) zamieszkanej
przez ludność napływową z interioru; do ubogich z przedmieść Limy w Villa
El Salvador (1985); do slumsów na obrzeżach Medellin (1986); do barrio San
Ramón w Santiago de Chile (1987) postrzeganej jako miejsce ogromnych
patologii społecznych; do dzielnicy Chalco w Meksyku (1990); do faveli Lixao de Sao Pedro w Vitoria (1991), która wyrosła na bagnach oraz San Salvador de Bahía w Brazylii (1991), gdzie doszło do spotkania z dziećmi z ulicy.
Odwiedziny papieża w tych miejscach były niechętnie akceptowane przez
polityków i służbę bezpieczeństwa, jednakże Jan Paweł II był mocno przekonany o słuszności swojego pobytu w tych właśnie środowiskach wielkich
patologii. Był to znak sprzeciwu wobec niesprawiedliwości, a zarazem znak
solidarności z najbiedniejszymi i wyrzuconymi na margines społeczeństwa
oraz zapomnianymi przez warstwy rządzące. Spotkania te miały bardzo różnorodny charakter. W niektórych miejscach papież odprawił mszę św. albo
przewodniczył nabożeństwu, zaś w innych były to krótkie spotkania i rozmowy z ludźmi.
Należy też nadmienić, że Jan Paweł II podczas niemal każdej podróży
apostolskiej do Ameryki Łacińskiej spotykał się z chorymi. Takimi wyjątkowymi wydarzeniami były odwiedziny w ośrodkach dla trędowatych w Brazylii: w 1980 r. w Salvador de Bahía i w 1991 r. w Sao Juliano. Papież spotykał
19 Jan Paweł II, Przygarniajcie siebie nawzajem. Przemówienie podczas spotkania z Indianami
(Mariscal Estigarribia, 17 maja 1988 r.), w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 12, s. 974.
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się także z więźniami (w meksykańskim Durango w 1990 r. wszedł pomiędzy więźniów i z każdym się przywitał). Odwiedzał też miejsca naznaczone
tragedią, jak np. Armero w Kolumbii (1986) albo Chinchiná (1986), gdzie
odmówił modlitwę za ofiary wybuchu wulkanu. Powiedział wtedy: „To spotkanie z osobami poszkodowanymi w wyniku tragicznego wybuchu wulkanu Nevado del Ruiz jest dla mnie szczególnie wzruszające. Jak ewangeliczny
Samarytanin zbliżam się do świata cierpienia, gdzie Jezus jest obecny w sposób szczególny; dlatego cały Kościół również chce być obecny ze mną pośród
Was, ze słowem pocieszenia i nadziei, ze swą macierzyńską miłością, a także,
w miarę możliwości, ze swą hojną pomocą”20.
Papież jako rzecznik najbiedniejszych
Na uwagę zasługuje też charakterystyczna dynamika spotkań Jana Pawła II z wiernymi. Ich cechą wyróżniającą była bardzo żywa interakcja
pomiędzy papieżem a zgromadzonymi tłumami. Ważnym elementem
tychże spotkań, aczkolwiek niekiedy kontrowersyjnym, były powitania
i przemówienia przedstawicieli lokalnych społeczeństw.
Osoby mające dostęp do mikrofonu wykorzystywały okazję, aby
w imieniu wszystkich obecnych przedstawić papieżowi swoje skargi oraz
głośno wyrazić prośbę o pomoc. Tak było np. w boliwijskim Oruro, gdzie
przedstawiciel bezrobotnych górników powiedział: „Cierpię głód i jestem
nieszczęśliwy, że nie mogę zapewnić jedzenia moim dzieciom, ale przyszedłem do Oruro po słowo nadziei, które mnie wzmocni w walce o sprawiedliwość”21, na co papież odpowiedział: „Przychodzę do was z orędziem nadziei,
która nie oznacza bierności względem jaskrawszych sytuacji nędzy, ale zaangażowania na rzecz budowy nowego społeczeństwa, opartego na miłości,
solidarności i sprawiedliwości”22.

20 Jan Paweł II, Cały Kościół jest ze mną wśród was. Spotkanie z ofiarami wybuchu wulkanu
(Chinchiná, 5 lipca 1986), w: Jan Paweł II w Kolumbii, red. Z. Struzik, T. Szyszka, Warszawa
2018, s. 203.
21 T. Szyszka, Problem ubóstwa oraz różnorodność kulturowo-etniczna w nauczaniu Jana Pawła II podczas wizyty w Boliwii, w: Jan Paweł II w Boliwii, red. Z. Struzik, T. Szyszka, Warszawa
2013, s. 190.
22 Jan Paweł II, Nadzieja i solidarność. Przemówienie podczas spotkania z rolnikami i górnikami (Oruro, 11 maja 1988 r.), w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 12, s. 768.
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Powyższy przykład ukazuje, że Jan Paweł II z atencją wysłuchiwał przemówień lokalnych przedstawicieli i interweniował, kiedy była taka potrzeba.
Bodaj najbardziej znaną interwencją papieża było ponowne udzielenie głosu
Indianinowi w Popayán, któremu nakazano przerwać odczytywanie przygotowanego tekstu. Wtedy papież, przed rozpoczęciem swojego oficjalnego
przemówienia, wyraził zdziwienie z powodu tego incydentu, mówiąc: „Drodzy bracia i siostry: zanim rozpocznę moje przemówienie, chcę powiedzieć
drogim Indianom, że nie wiem, z jakich powodów przerwano wystąpienie
waszego przedstawiciela. Otrzymałem jego tekst i zapewniam wszystkich,
że przeczytam go bardzo uważnie”23. To zapewnienie ze strony papieża przyjęto wielkim aplauzem. Zdarzało się również, że przekazywano papieżowi
listy ze skargami, z pominięciem drogi oficjalnej, co miało miejsce między
innymi w paragwajskiej miejscowości Santa Teresita (1988), podczas spotkania z Indianami. Przekazano wówczas papieżowi list przemycony z Brazylii.
Natomiast w dzielnicy San Ramón w Santiago de Chile (1987) przedstawiono papieżowi długą listę bolączek i problemów życiowych. Przykłady te ukazują jak wielkie nadzieje pokładano w osobie Jana Pawła II, a zarazem jak
wielkim cieszył się On zaufaniem.
Indianie z Gwatemali żywo reagowali na przemówienia papieża, który
mówił: „Kościół jednakże nie tylko szanuje i ewangelizuje narody i kultury, ale też bierze na siebie rolę obrońcy autentycznych wartości kulturowych
każdej grupy etnicznej. Także obecnie Kościół jest świadom, drodzy synowie, waszego cierpienia z powodu zepchnięcia na margines, znoszonych
przez was niesprawiedliwości, poważnych trudności, jakie napotykacie, broniąc waszych ziem i waszych praw, wie o częstym braku poszanowania dla
waszych obyczajów i tradycji. […] Kościół pragnie towarzyszyć wam w duchu pokoju, jak tego wymaga Ewangelia, ale także stanowczo i energicznie,
w dążeniu do tego, aby uznano i doceniono waszą godność i wasze prawa
jako osób”24.
Jednakże Jan Paweł II podczas spotkań z ludnością pochodzenia autochtonicznego, wyraźnie podkreślał też obowiązek samych Indian do pełniejszego zaangażowania się w proces polepszania swoich warunków życia.
Motywował do działania, mówiąc np. do Indian w Argentynie: „Nie dawajcie
23 Por. T. Szyszka, O miejscu Indian w Kościele i w społeczeństwie kolumbijskim według nauczania Jana Pawła II, w: Jan Paweł II w Kolumbii…, s. 67.
24 Jan Paweł II, Bóg ukarze tego, kto poniża drugiego człowieka…, s. 922.
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się ponieść desperacji i bierności. Pracujcie wytrwale, aby osiągnąć prawdziwy dobrobyt dla was i waszych rodzin, aby coraz pełniej uczestniczyć w dobrach będących owocami wychowania i kultury”25. Nie ulegało wątpliwości,
że każdy człowiek ma prawo do godnego życia, ale zarazem jest zobowiązany do polepszania swojego statusu życiowego poprzez zaangażowanie w pracę zarobkową, edukację, rozwijanie własnej kultury. Nie można polepszyć
swojego statusu życiowego, przestrzegał papież, odwołując się do nienawiści i przemocy: „Jednakże, aby osiągnąć ten cel, nie kierujcie się nienawiścią i przemocą, lecz miłością i solidarną pracą, które jako jedyne prowadzą
do osiągnięcia sprawiedliwych i przemieniających celów”26.
Papież okazywał swoje uszanowanie i solidarność z ludźmi za pomocą
licznych gestów, jak np.: przytulenie albo ucałowanie, przyjęcie symbolicznych darów (pusty garnek i kask górniczy w boliwijskim Oruro; baranka
od Indian w ekwadorskiej Latacunga), spontaniczne odwiedziny w domu
ubogiej rodziny (Kolumbia) albo spożycie posiłku z pracownikami w hutniczej stołówce w Cuidad Guayana na południowym wschodzie Wenezueli
(1985). W tym kontekście należałoby jeszcze wymienić przyzwolenie papieża do nakładania mu na głowę pióropuszy przez Indian albo akceptowanie
innych artefaktów, ale również fascynację przejawami miejscowej kultury
(tańce, śpiewy, muzyka, rzemiosło artystyczne), jak to miało miejsce np.
w: Meksyku, Peru, Ekwadorze, Brazylii i Gwatemali. Była to przede wszystkim jedna z form wyrażenia szacunku dla oryginalności kulturowej ludów
autochtonicznych oraz dowartościowania tychże kultur. Nie chodziło zatem
w żadnym razie o tzw. tanią egzotykę, ale o szacunek wypływający z paradygmatu chrześcijańskiej promocji ludzkiej.
Nie mniej ważnym aspektem w relacjach papieża z wiernymi były wypowiedzi zupełnie prywatne (poza protokołem) i spontaniczne, w tym na pół
żartobliwe dialogi, jak to miało miejsce w meksykańskim Cuilapan, boliwijskim Trinidad albo peruwiańskim Iquitos. Na zakończenie wizyty w Iquitos,
położonym w Amazonii, papież żartobliwie stwierdził, że jest charapa (żółwiem), takie określenie stosowano bowiem względem mieszkańców tego
obszaru Peru. Tę na pozór lakoniczną wypowiedź, mieszkańcy wspominają
do dziś. W tym kontekście nasuwa się zatem pytanie: dlaczego Jan Paweł II
był tak życzliwie odbierany przez wiernych i został tak dobrze zapamiętany?
25 Jan Paweł II, Kościół Boży w Patagonii…, s. 149.
26 Tamże.
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Trwała pamięć o Janie Pawle II
Niezaprzeczalną siłą Jana Pawła II były jego autentyczność i wiarygodność, tak na poziomie świadectwa wiary (głoszenia Ewangelii i przedstawiania nauki Kościoła), jak również jego nieudawane zaangażowanie po stronie
maluczkich i najbiedniejszych, co pięknie uwypukla zdanie, które papież
wypowiedział w meksykańskim Cuilapan, gdzie zebrało się około 300 tys.
Indian z całego Meksyku: „Papież chce być waszym głosem, głosem nie mogących mówić lub nie słyszanych, chce być tym głosem i przez to sumieniem
sumień, wezwaniem do działania, dla odzyskania straconego czasu, gdyż ten
czas zbyt często przedłuża cierpienia i nie zaspokojone nadzieje”27.
Dekadę później również w Meksyku zakomunikował Indianom i ludziom władzy: „Kościół, odrzucając stanowiska stronnicze i ze swej natury
konfliktogenne, pragnie być głosem tych, którzy są głosu pozbawieni; pragnie świadczyć o godności człowieka, pomagać mu i bronić go”28. Tymi jakże
prostymi, ale jednoznacznie brzmiącymi słowami, wspartymi komunikatywnymi gestami, Jan Paweł II wychodził naprzeciw głęboko ukrywanym
oczekiwaniom Indian i ludzi najbiedniejszych. Dlatego wierni postrzegali
papieża jako swojego powiernika.
Już pierwsza pielgrzymka do Meksyku ukazała, że spotkania Jana Pawła II z wielotysięcznymi tłumami, wbrew sprzeciwom ze strony miejscowych
organizatorów, mają głęboki sens duszpasterski. Stwarzają bowiem poczucie
wielkiej wspólnoty wiernych oraz dają wyraz jedności w wyznawanej wierze. Stwarzają nowe doświadczenie przynależności do wielkiej wspólnoty
Kościoła powszechnego, a jednocześnie wybitnie wzmacniają świadomość
przynależności do Kościoła lokalnego, w tym do grupy etnicznej, co stało się
udziałem m.in. Indian w Paragwaju. Było to bowiem pierwsze w historii tego
kraju tak wielkie spotkanie niemal wszystkich przedstawicieli tamtejszych
społeczności indiańskich.
Dla papieża nawet kilkusettysięczny tłum nie był jedynie bezosobową
masą zacofanych Indian i biednych wieśniaków, jak ich nieraz opisywano
27 Jan Paweł II, Papież pragnie być waszym głosem. Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z Indianami (Cuilapan, 29 stycznia 1979 r.), w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, II,
1, 1979, Poznań 1990, s. 98.
28 Jan Paweł II, Kiedy bieg historii przybliżył godzinę prawdy. Homilia podczas Mszy Św. na Placu Xico del Valle de Chalco dla wiernych diecezji Netzahualcóyotl (Meksyk, 7 maja 1990 r.),
w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 12, s. 310.
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w prasie. Papież postrzegał ich raczej jako zmarginalizowanych i zabiedzonych, ale spadkobierców i reprezentantów wielorakich kultur autochtonicznych. To nastawienie papieża można było nie tylko usłyszeć w wypowiadanych przez niego słowach, ale też niejako zobaczyć podczas bezpośrednich
spotkań, które bez wątpienia miały charakter spotkań twarzą w twarz.
Papież nie obawiał się bowiem bliskich spotkań z ludnością autochtoniczną, z wieśniakami, biednymi albo chorymi. Wychodził im naprzeciw, pozostawiając nierzadko konkretny dar w postaci np. centrum formacyjnego, szpitala itd.
W ekwadorskiej Latacunga za pieniądze przekazane przez papieża wybudowano w centrum miasta „Casa campesina” na potrzeby wieśniaków
i Indian przybywających do tego miasta z interioru. Tego typu funkcjonalne
pamiątki działają wiele dekad.
Ludzie pamiętają też postawę papieża, który nigdy nie przemilczał
niełatwych czy też problematycznych kwestii, apelując do rządzących i ludzi władzy o poszanowanie godności każdego człowieka. W boliwijskim
Santa Cruz de la Sierra (1988) podczas spotkania z przedstawicielami klasy rządzącej powiedział: „Odpowiedzialni budowniczowie! Nikt nie wątpi,
że stoimy wobec obowiązku i zadania dotyczącego wszystkich. Dlatego jak
wiemy z doświadczenia, w społeczeństwie konieczny jest racjonalny podział
czynności i zadań według możliwości każdego, przy współpracy wszystkich,
w poszukiwaniu dobra całej zbiorowości. Chodzi więc o podział funkcjonalny, który nie może prowadzić do podziałów frakcyjnych ani do jakiejkolwiek
dyskryminacji […]”29. Z pewnością niewiele osób w Boliwii dziś przypomina
sobie te konkretne słowa wypowiedziane wówczas przez papieża, ale wielu
pamięta, że papież poruszył te tematy.
Na stałe wpisała się pamięć o Janie Pawle II w historię Argentyny i Chile, a to za sprawą podjętych przez papieża mediacji pokojowych i zażegnania niebezpieczeństwa wybuchu wojny pomiędzy tymi dwoma krajami. Nie
mniejsze znaczenie miała interwencja papieża w wojnie o Falklandy pomiędzy Wielką Brytanią a Argentyną. W czerwcu 1982 r. Jan Paweł II przybył
do Argentyny raptem z dwudniową wizytą, która zyskała miano „krucjaty
29 Jan Paweł II, Droga solidarności. Przemówienie do intelektualistów i przedstawicieli klasy
rządzącej (Santa Cruz, 12 maja 1988 r.), w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 12, s. 784.
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pokoju”. Negocjacje okazały się wielkim sukcesem dyplomatycznym, za co
Argentyńczycy i Chilijczycy są bardzo wdzięczni.
W wielu środowiskach latynoamerykańskich przypominane jest zaangażowanie Jana Pawła II na rzecz przywrócenia praworządności i przestrzegania praw człowieka. Pomimo licznych kontrowersji, papież spotykał się
i rozmawiał z dyktatorami, z politykami i przedstawicielami reżimów wojskowych, kierując do nich jednoznaczne apele w tej sprawie. Z tego też powodu był nieraz wystawiany na ciężkie próby, czego przykładami mogą być:
po pierwsze – bezprecedensowe wydarzenie w stolicy Nikaragui (1983), gdzie
sandiniści dokonali prowokacji, wyłączając papieżowi mikrofon i skandując
hasła lewicowe, oraz po drugie – wybuch zamieszek i użycie gazu łzawiącego
podczas mszy św. w Santiago de Chile. W obu przypadkach papież podniesionym głosem wołał o uciszenie i przywrócenie należytego porządku. Owe
prowokacje były swoistego rodzaju próbami siły wymierzonymi w papieża,
o których informacja rozeszła się natychmiast po całym świecie. Jednakże
w rzeczy samej, z wydarzeń tych to Jan Paweł II wychodził wzmocniony,
natomiast nadwyrężony był wizerunek papieskich oponentów (polityków,
dyktatorów, satrapów).
Zdecydowana postawa Jana Pawła II (nieuleganie presji; nieokazywanie uległości) oraz jego umiejętność panowania nad emocjami tłumów,
przyczyniły się do umocnienia przeświadczenia, że dyktatorzy pomimo
stosowania represji i brutalnych metod w karaniu oponentów, nie są aż tak
silni, jak by się mogło wydawać. Innymi słowy, reprezentowane przez nich
reżimy i dyktatury, nie są nie do pokonania, ponieważ nie cieszą się poparciem całego społeczeństwa. W tym kontekście warto odnotować ważkie gesty papieża, np. długą modlitwę przy grobie zamordowanego w Salwadorze,
a obecnie już kanonizowanego abp. Oscara Romero, pomimo że ówczesne
władze państwowe sobie tego kategorycznie nie życzyły. Przemówienie papieża przy grobie było bardzo zwięzłe, ale wymowne: „W murach tej katedry spoczywają doczesne szczątki arcybiskupa Oscara Arnulfo Romero,
gorliwego pasterza, którego umiłowanie Boga i służba braciom zaprowadziły
do ofiary z życia, złożonej przez poniesienie gwałtownej śmierci podczas odprawiania Ofiary przebaczenia i pojednania”30. Jeszcze mocniej wybrzmiał
apel papieża podczas mszy św. odprawionej tego samego dnia: „Arcybiskup
30 Jan Paweł II, Przemówienie przy grobie Arcybiskupa Oscara Arnulfo Romero (San Salwador,
6 marca 1983 r.), w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 12, s. 851.
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Oscar Arnulfo Romero, […] dokładał starań, by ustała przemoc i znów zapanował pokój. Wspominając go, proszę, by pamięć o nim była zawsze we czci
i by żadne ideologiczne cele nie ważyły się instrumentalizować jego ofiary,
ofiary pasterza oddanego swej owczarni”31.
Podobną nieugiętą postawę zaprezentował Jan Paweł II podczas wizyty
w Peru w 1985 r., kiedy udał się do Ayacucho, kolebki „Świetlistego Szlaku”
i tam na miejscu wystosował apel o zaprzestanie bratobójczych walk. Pomimo że obawiano się zamachów terrorystycznych na papieża i pielgrzymów,
papież przybył do tego miasta i wygłosił bardzo ostre przemówienie, w którym potępił wszelkie przejawy niezasadnego użycia siły. Wypowiedziane
przez papieża basta (dosyć), czy też cambiar (przemieniać), najlepiej oddaje
sens tamtego papieskiego przemówienia.
Właśnie przemówienie Jana Pawła II w Ayacucho jest wyrazistym
przykładem tego, że Jego pielgrzymki miały charakter duszpasterski, a nie
polityczny. Jan Paweł II przemawiał jako duszpasterz, a nie jako polityk:
„Nienawiść nigdy nie jest drogą; jedynie miłość i osobisty twórczy wysiłek
zdolne są sprostać owym problemom w całej ich złożoności. Staje się więc
niezbędne autentyczne i radykalne nawrócenie ludzkich serc. Dopóki będzie się omijać tę podstawową kwestię, […] nie uda się zaradzić konfliktom,
przemocy i niesprawiedliwości”32. Temat pokoju i pojednania został podjęty
przez papieża jeszcze raz w Limie.
Podczas spotkania z młodzieżą, papież mówił o konieczności zabiegania o pokój i wprowadzanie w życie kryteriów cywilizacji miłości, bowiem
człowiek cichego serca to ten, który żyje w Bogu, a wobec trudności potrafi
„bez uczucia gniewu i nie z żądzą przemocy, ale z dobrocią i łagodnością,
zwalczać zło dobrem, szukać tego, co łączy, nie tego, co dzieli, cech pozytywnych, a nie negatywnych, ażeby w ten sposób «posiąść ziemię» i zbudować na niej «cywilizację miłości»”33. Natomiast rok później w Bogocie
(1986), w Parku Boliwara, powiedział: „Ażeby wypełnić ogromne zadanie
osiągnięcia pokoju – co wymaga przebaczenia i pojednania – należy uczynić
pierwszy krok, który na pewno każdy z was zrobi; jest nim wykorzenienie
31 Jan Paweł II, Pokój w prawdzie i sprawiedliwości. Homilia podczas Mszy św. na Metro Centro
(San Salvador, 6 marca 1983 r.), w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 12, s. 853.
32 Jan Paweł II, Pokój rodzi się ze sprawiedliwości. Spotkanie z wiernymi (Ayacucho, 3 lutego
1985), w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 12, s. 279.
33 Jan Paweł II, Program ośmiu błogosławieństw. Homilia podczas Mszy Św. dla młodych (Lima,
2 lutego 1985), w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 12, s. 570.
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z serc pozostałości wszelkich uraz i niechęci. Lata przemocy doprowadziły
do powstania ran osobistych i społecznych, które trzeba zaleczyć”34. Oceniając wysiłki papieża w zakresie przywrócenia pokoju i praworządności oraz
przestrzegania praw człowieka w Ameryce Łacińskiej, należałoby z przykrością skonstatować, że pomimo tak wielkiej determinacji ze strony papieża,
efekty okazały się jedynie częściowo zadawalające.
Słowa i gesty papieża silnie oddziaływały na płaszczyźnie duszpastersko-ewangelizacyjnej oraz teologicznej. Pierwsza podróż apostolska papieża
do Meksyku była związana z konferencją CELAM w Puebli, gdzie jednym
z głównych tematów były kontrowersyjne kwestie związane z teologią wyzwolenia. Jan Paweł II udał się do Meksyku, aby podjąć się zadania dookreślenia roli i zadań Kościoła w Ameryce Łacińskiej poprzez skorygowanie
błędnych aspektów teologii wyzwolenia. Kilka lat później, w Nikaragui rządzonej przez sandinistów wspierających teologię wyzwolenia (jako środek
zniszczenia tradycyjnego nauczania Kościoła), powiedział: „Jedność Kościoła
oznacza, że musimy zdecydowanie przezwyciężać wszelkie tendencje do podziału; oznacza i zakłada rewizję naszej skali wartości. Oznacza i wymaga,
byśmy podporządkowali nasze koncepcje doktrynalne i plany duszpasterskie
Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, reprezentowanemu przez papieża i biskupów”35. W tym kontekście należałoby wskazać bogatą listę dokumentów
kościelnych firmowanych przez Jana Pawła II (adhortacja posynodalna Ecclesia in America z 1999 r.; dokumenty końcowe Konferencji CELAM z Puebli
i Santo Domingo; liczne kazania i przemówienia), wskazujących m.in. na konieczność wypracowania i rozwinięcia nowych opcji duszpasterskich i ewangelizacyjnych, jak nowa ewangelizacja albo inkulturacja wiary.

Podsumowanie
Próba zwięzłego opisania i oceny znaczenia pontyfikatu Jana Pawła II dla Ameryki Łacińskiej nie jest zadaniem łatwym, ponieważ wymaga uwzględnienia bardzo wielu aspektów i różnorodnych czynników, które
współtworzyły historię papieskiego zaangażowania się na rzecz Kościoła
34 Jan Paweł II, Pokój rodzi się z przebaczenia…, s. 658.
35 Jan Paweł II, Jedność Kościoła. Homilia podczas Mszy Św. na Placu 19 Lipca (Managua,
4 marca 1983 r.), w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 12, s. 904.
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w Ameryce Łacińskiej. Pielgrzymki papieskie miały zawsze charakter duszpasterski, co nie było przeszkodą, aby papież podejmował nie tylko tematy
bezpośrednio związane z umacnianiem wiary, ale też z zakresu: sprawiedliwości społecznej, pokoju i pojednania, przestrzegania praw człowieka, dowartościowywania godności ludzi żyjących w nędzy oraz całkowicie zmarginalizowanych.
Zdecydowane i konsekwentne głoszenie nauki społecznej Kościoła,
a także nawoływanie do autentycznej solidarności pomiędzy poszczególnymi warstwami społecznymi w każdym kraju, przysparzało papieżowi nie tylko bardzo wielu zwolenników, ale też wielu kontynuatorów
jego nauczania i stylu zaangażowania się w dzieło ewangelizacji Kościoła, gdzie przepowiadanie Dobrej Nowiny idzie w parze z zainteresowaniem odnośnie do egzystencjalnych problemów konkretnych ludzi.
Wielką zasługą Jana Pawła II jest to, że Kościół nie został zdominowany
przez narrację lewicową, na nowo odczytał swoją rolę i zdefiniował zadania
w społeczeństwach poszczególnych krajów.
Niestety wiele aspektów z nauczania Jana Pawła II zostało nie tyle celowo odrzuconych albo wyrugowanych, ile raczej zaniechanych lub zarzuconych, ponieważ wymagają zdecydowanego i mądrego oraz ofiarnego i bezinteresownego zaangażowania. Nie ulega jednak wątpliwości, że Ameryka
Łacińska zawdzięcza bardzo wiele świętemu Janowi Pawłowi II, jakkolwiek
papież zawdzięcza również wiele Kościołowi latynoamerykańskiemu. Frapujące jest również to, że mimo upływu czasu pamięć o św. Janie Pawle II
w wielu środowiskach na tym kontynencie jest bardzo żywa, o czym świadczą liczne muzea i wystawy oraz cyklicznie wydawane dokumenty papieskie.
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Kluczowe założenia początku pontyfikatu Jana Pawła II…

Trzy miesiące od objęcia tronu Piotrowego Jan Paweł II udał się w podróż do miasta Puebla w Meksyku, gdzie inaugurował III Konferencję Episkopatu Ameryki Łacińskiej. Jego wizyta wyznacza pierwsze i kluczowe
elementy pontyfikatu w przełożeniu na rzeczywistość latynoamerykańską
i ogólnoświatową, przez wzgląd na międzynarodowy wydźwięk krytykowanej przez niego ideologii marksistowskiej oraz jej dotychczasowe kontakty
z Kościołem katolickim. Karol Wojtyła nigdy wcześniej nie odwiedził Ameryki Łacińskiej, mimo to w przemówieniu z 1979 r. zwrócił uwagę na podobieństwa problemów Polaków i mieszkańców Ameryki Łacińskiej: „tradycyjnie homogeniczne społeczeństwo katolickie z pewną dozą «ludowości»,
połączone z kwestią sprawiedliwości społecznej i walką o prawa człowieka”1.
Nowo wybrany papież Polak zdążył już wyrazić swoje przekonanie
na temat ważności Soboru Watykańskiego II i „nieuniknionego obowiązku starannego wprowadzenia go w życie”2. Powołując się na „wielką kartę” Vaticanum II, Lumen gentium, wyraził szczególną troskę o eklezjologię,
naturę i misję Kościoła, sposób jego istnienia i działania. Poparcie dla tego
soborowego dokumentu rozumiał nie jako punkt wyjścia od zera, ale „mając
na względzie Tradycję i formuły dogmatyczne podane przed stu laty przez
Sobór Watykański I”. Był to decydujący moment, żeby skorygować krążące
interpretacje eklezjologiczne, które rościły sobie prawo do zbudowania nowego Kościoła, oderwanego od spuścizny własnej Tradycji i wyznaczającego
swój początek wyłącznie od Soboru Watykańskiego II.
Jan Paweł II darzył szacunkiem podstawową powinność następców
św. Piotra, jaką było „zachowanie wewnętrznej jedności Kościoła i zapewnienie jego duchowej misji”3.
Decyzja o podróży do Meksyku nie była łatwa – poprzednik Jana Pawła II, Jan Paweł I, odrzucił ten pomysł. Trwający od połowy wieku otwarty
antyklerykalizm meksykańskiego rządu zapisał się w dziejach mało znaną,
ale smutną historią prześladowania Kościoła katolickiego. Powstanie Chrystusowców w latach 1926-1929 okazało się tragiczne w skutkach dla dziesiątek tysięcy katolików w Meksyku.
1
2
3
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Jan Paweł II rozpoczął swoją pierwszą podróż zdecydowanie i odważnie, idąc w kierunku oczyszczenia debaty, która pustoszyła serce Ameryki
Łacińskiej i odbijała się echem na całym świecie. Jaki Kościół wyłaniał się
po Soborze Watykańskim II? Ponadto „istniał problem zmierzenia się z dyskursem dotyczącym teologii wyzwolenia”4, wyzwanie to było tym ważniejsze,
że pociągało za sobą kwestię rozdzielenia misji ewangelizatorskiej od działań
rewolucyjnych, które rozpowszechniły się w Kościele latynoamerykańskim.
W Puebli Jan Paweł II jako punkt wyjścia określił „wnioski z Medellín,
z wszystkim tym, co niosą w sobie pozytywnego, ale bez przymykania oczu
na czasem błędne ich interpretacje, które wymagają zdroworozsądkowego i krytycznego podejścia oraz zajęcia jasnego stanowiska”5. Był świadom
konieczności zdecydowanego sprostowania i stawienia czoła kryzysowi
posoborowemu, który w Ameryce Łacińskiej przyjął formę ostrych reakcji
i sprzeciwu. Jak powiedział pewien argentyński filozof na początku lat 70.
XX wieku:
jesteśmy świadkami próby zniekształcenia dokumentów z Medellín
przyjętych przez CELAM na konferencji w 1968 r. […] dzięki działaniom
grup modernistycznych, marksizm doprowadził do utworzenia paralelnego «Medellín», podobnie jak wcześniej miało to miejsce z Soborem
Watykańskim II; odrzuca się reformy, które mają na celu głębokie odnowienie chrześcijańskiego ducha naszych narodów, podczas gdy akcentuje
się, aż do ich zniekształcenia, teksty i wypowiedzi, które mogą prowadzić do «dialektycznego» ujęcia rzeczywistości latynoamerykańskiej6.
Konferencji w Medellín towarzyszyła seria nieprzypadkowych zdarzeń.
Zwrócę uwagę na te, które uważam za transcendentalne dla całej Ameryki
Łacińskiej oraz kilka innych, dotyczących Chile, a więc o bardziej lokalnym
zasięgu:
a) Spotkanie w Budze w Kolumbii. W lutym 1967 r. odbyło się posiedzenie ekspertów ds. edukacji na katolickich uniwersytetach latynoamerykańskich zwołane przez Radę Biskupów Ameryki Łacińskiej
4
5
6

S. Dziwisz, Una vida con Karol. Conversación con Gian Franco Svidercoschi, Madryt 2007,
s. 76.
Jan Paweł II, Discurso de en la inauguración de la III Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano, Puebla 28 stycznia 1979 r.
C. A. Sacheri, La Iglesia Clandestina, Buenos Aires 1971, s. 113.
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b)

c)

(CELAM). Uniwersytet miał być głównym narzędziem transformacji społecznej, a w czasie spotkania dominował język socjologiczny
i przesycony terminologią marksistowską7. Według nich Kościół nie
powinien zakładać nowych uczelni katolickich, ale reformować te już
istniejące, przekształcając je w aktywnie działające ośrodki zmiany
społeczno-politycznej, której, jak ocenili, wymagała Latynoameryka.
Przesłanie biskupów Trzeciego Świata. Grupa siedemnastu biskupów w przeważającej mierze z Brazylii oraz sześciu prałatów z innych
państw tzw. trzeciego świata, której przewodniczył brazylijski bp Dom
Heldera Camara, wydała 15 sierpnia 1967 r., z niewątpliwym celem
wpłynięcia na kolejną Konferencję w Medellín, Przesłanie biskupów
Trzeciego Świata. Można w nim wyczytać, że „chrześcijanie mają powinność okazywania, iż «prawdziwy socjalizm jest chrześcijaństwem
opartym w całości na sprawiedliwym podziale dóbr i fundamentalnej
równości». Zamiast się sprzeciwiać, nauczmy się z radością prowadzić
życie społeczne, które lepiej przystaje do naszych czasów i jest bardziej
zgodne z duchem Ewangelii”8. Przesłanie Dom Heldera opowiadało
się za ruchami chrześcijańsko-marksistowskimi. „Dokument wywarł
ogromne wrażenie i wywołał lawinę oświadczeń ze strony księży, zakonników i osób świeckich w całej Ameryce Łacińskiej”9. Odpowiedź
przyszła szybko i spowodowała powstanie „Ruchu Księży dla Trzeciego
Świata” (MSTM) w Argentynie; „Onis” w Peru; „Golconda” w Kolumbii; „Iglesia Joven” (Młody Kościół) i następnie „Cristianos por el Socialismo” (Chrześcijanie dla Socjalizmu) w Chile.
Przejęcie Uniwersytetu Katolickiego w Chile. Wykorzystując ustalenia z Bugi, w sierpniu 1967 r., grupa młodych ludzi powiązanych
z Federacją Studentów Uniwersytetu Katolickiego w Chile (FEUC)
przejęła główny budynek uniwersytetu, celem wymuszenia zmiany
władz i przeprowadzenia reformy uczelnianej. Podjęta przez kard.
Raúla Silvę Henríqueza próba mediacji pomiędzy studentami a rekto7
8

9
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„La Misión de la Universidad Católica en América Latina”, Dokument z Bugi, 1967 r., w: Los
Cristianos en la Universidad, Bogota 1967.
Mensaje de obispos del Tercer Mundo, 15 sierpnia 1967 r., podpisany przez wielebnego Heldera Camarę i 17 innych biskupów, w: Los Cristianos y la Revolución. Un debate abierto
en América Latina, Santiago 1972, s. 44 i 45. Dokument przytacza wystąpienie patriarchy
Maksymosa IV Saigha podczas Soboru Watykańskiego II 28 września 1965 r.
A. Bentué, Panorama de la Teología en América Latina desde el Vaticano II a Santo Domingo,
„Teología y Vida” 36 (1995), s. 164.
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d)

rem wielebnym Alfredo Silvem Santiago, przy udziale rządu chrześcijańskiej demokracji i nuncjatury apostolskiej, zakończyła się otwartą
interwencją kard. Silvy Henríqueza na rzecz objęcia przez chrześcijańskiego demokratę – Ferdynanda Castillo – stanowiska rektora, który następnie zajął się przeprowadzeniem Reformy Uniwersyteckiej10.
W tym celu nawiązał współpracę z młodymi przedstawicielami demokracji chrześcijańskiej, wykonując pośpieszny skręt w lewą stronę sceny politycznej, doprowadził w 1969 r.11 do utworzenia Ruchu Jednolitej
Akcji Ludowej (MAPU). Paradoksalnie Reforma Uniwersytecka, która doprowadziła do podjęcia dialogu chrześcijańsko-marksistowskiego, jaki miał być wzorem do naśladowania, została przeprowadzona
przy sprzeciwie większości studentów, ponieważ w rok po przejęciu
FEUC wybrało na swojego przewodniczącego przedstawiciela ruchu
Movimiento Gremial, założonego przez studenta prawa, Jaimego Guzmána, prawicowego katolika12.
Przejęcie Katedry w Santiago miało miejsce w rok po przejęciu Uniwersytetu Katolickiego. Grupa dziewięciu księży, kilku zakonników
i ponad dwustu świeckich powiązanych z eklezjalnymi wspólnotami
podstawowymi, Ruchem Camilo Torresa13 i partiami lewicowymi siłą
przejęła główną świątynię katolicką w Chile. Na zewnątrz wywieszono
transparent z napisem „Kościół po stronie narodu i jego walki”. W środku powiewały plakaty z Che Guevarą i Camilo Torresem. Okupanci
krytykowali wizytę papieża Pawła VI w Kolumbii i wydaną niedawno
encyklikę Humanae vitae. Żądali, aby ich propozycje zmiany hierarchicznej struktury panującej wewnątrz Kościoła i jego przekształcenie
w przedstawiciela rewolucji poprzez społeczne „wyzwolenie” narodów
Ameryki Łacińskiej zostały wysłuchane na zbliżającej się konferencji
10 A. San Francisco, Juventud, rebeldía y revolución. La FEUC, el reformismo y la toma de la
Universidad Católica de Chile, Santiago 2017.
11 Ruch Jednolitej Akcji Ludowej (MAPU) był marksistowskim ruchem chrześcijańskim, który oddzielił się od młodzieży z Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej w maju 1969 r. Był
polityczną platformą do pozyskiwania głosów katolików dla Salvadora Allende w wyborach
prezydenckich w 1970 r. Zob.: C. Moyano Barahona, MAPU o la seducción del poder y la
juventud, Santiago 2009; E. T. Valenzuela, Dios, Marx… y el MAPU, Santiago 2014.
12 Zob.: J. M. Castro, Jaime Guzmán, Ideas y Política 1946-1973, Santiago 2016.
13 Lewicowy ruch rewolucyjny, który próbował rozbudzić marksistowskie zaangażowanie wśród
młodych chrześcijan zafascynowanych rewolucją kubańską. Camilo Torres był kolumbijskim
księdzem, który odłożył swoją posługę kościelną, aby wstąpić do partyzantki. Zginął w walce
w 1966 r., by dalej dać pożywkę mitowi chrześcijańskiego partyzanta.
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w Medellín14. Kardynał Silva początkowo suspendował a divinis okupujących księży. Po paru dniach zawieszenie to zostało zniesione. Kilka
miesięcy później Clotario Blest, biorący udział w przejęciu, zdał sobie
sprawę z tego, jak daleko zabrnęło pomylenie marksizmu z chrześcijaństwem: „Gdyby Chrystus stąpił dziś na ziemię, na taki świat jakim
widzimy go dzisiaj, jak myślisz, co miałby na plecach? Krzyż? NIE, karabin maszynowy”15.
CELAM tworzyła się do 1955 r. i doprowadziła do powołania Konferencji Episkopatów w państwach latynoamerykańskich. Dwoma głównymi
organizatorami byli: Chilijczyk – bp Manuel Larraín i Brazylijczyk – Helder
Camara. W 1966 r. bp Larraín, ówczesny przewodniczący CELAM, zginął
w wypadku drogowym. Z notatek znalezionych na jego biurku i datowanych
na luty 1966 r., a więc zaledwie na kilka miesięcy przed śmiercią, wynikało,
że posoborowy optymizm Larraína zamienił się w obawę: „Wśród duchowieństwa zapanował kryzys i pora to dostrzec”16. Larraín okazał podobne
rozczarowanie względem świeckich, którzy zdawali się pochłonięci polityką:
„koncepcja walczącego apostolskiego laikatu osłabła. Po części działania polityczne, po części nadmierny temporalizm, odsunęły go od apostolskiej wizji
życia”17. To właśnie na te sygnały kryzysu posoborowego, dalekowzrocznie,
wskazał wielebny Larraín, obnażając pogrążanie się Kościoła katolickiego,
w szczególności w Ameryce Łacińskiej.
Nieobecność Larraína w Medellín nie została niezauważona, ponieważ został on zastąpiony przez Heldera Camarę, który przybył, prowokując „wyzwalającą presję”, jaką zapoczątkował jeszcze w Mar del Plata, przed
spotkaniem CELAM. O ile w początkach swojej działalności CELAM oceniała, że największym problemem Kościoła w regionie jest brak kapłanów,
o tyle Helder Camara doprowadził do zmiany priorytetów. Od teraz celem
było położyć kres ubóstwu, rozwiązać problem niedorozwoju, „Jak ktoś
ma chcieć zostać kapłanem, jeśli «wegetuje w nieludzkich warunkach»?”18.
14 „Manifiesto de la Iglesia Joven. ¿Y por qué estamos aquí?”, w” Los Cristianos y la Revolución,
Santiago 1972.
15 C. Blest, Un Cristo armado para ‘Iglesia Joven’, w: „Punto Final” 20.05.1969, s. 29.
16 M. Larraín, La etapa post-conciliar. Los problemas de Chile y la planificación de la Iglesia
chilena”, w: P. de la Noi, Mons. Manuel Larraín E., Escritos Completos, tom 1, Santiago 1977,
s. 129.
17 Tamże, s. 130.
18 V. Menéndez Martínez, La Misión de la Iglesia. Un estudio sobre el debate teológico eclesial
en América Latina (1955-1992), Roma 2002, s. 36 i in.
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Zdawało się, że CELAM pogubiła się w teoriach socjologów i badaczy społecznych i przyjęła priorytety nie do końca związane z Kościołem, a bardziej
z czasami, w których przyszło mu działać, a które, ze względu na tematykę,
były właściwe dla organizacji, takich jak np. Komisja Gospodarcza Narodów
Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CEPAL). „Po Medellín
postępowe skrzydło Kościoła zaczęło poważnie kwestionować systemy gospodarcze i polityczne Ameryki Łacińskiej. Wielebny Hélder działał zgodnie
z przyjętymi w Medellín założeniami od 1964 roku”19.
Pojęcie „wyzwolenia” zostało potwierdzone w Medellín i chociaż wypowiedziano je w jego oryginalnym ewangelicznym znaczeniu, przez niektórych było uważane za konia trojańskiego ideologicznych intencji, w szczególności w swoim dążeniu do przeprowadzenia reform struktur gospodarczych,
w ujęciu marksistowskim, jako konieczna zapowiedź zadania ewangelizacji
w trudnej rzeczywistości społecznej Latynoameryki. Pojęcie „wyzwolenia”
zostało następnie wypaczone w trakcie zamętu trwającego pod koniec lat 60.
i podczas kolejnej dekady. W Chile dokonało się przekształcenie „Młodego
Kościoła” w MCT i „Chrześcijan dla Socjalizmu”, a następnie w kierunku
tzw. teologii wyzwolenia, z uwzględnieniem marksistowskiej analizy rzeczywistości i brutalnej rewolucji w społecznie i politycznie niespokojnych czasach w tamtym regionie. Aspirowano do Kościoła, który charakteryzowałby
się nie tylko należnymi „preferencyjnymi możliwościami dla ubogich”, ale
również „stanąłby po stronie” socjalizmu rewolucyjnego, a ten z kolei, w niektórych przypadkach, doprowadził do praktykowania nienawiści, wojen klasowych, czy stosowania przemocy. Tym niemniej dokumenty z Medellín nie
wskazują rozwiązywania problemów społecznych na drodze konfliktu, a już
na pewno nie prowadzenia wojny klasowej, „niech pojednanie, a nie konflikt oświeca ducha Medellín”20. Niestety nie wszyscy chcieli tak to rozumieć,
a atmosfera buntu i kontestacji tamtego okresu tylko się do tego przyczyniła.
Wpływ rewolucji kubańskiej na młodych dał się odczuć w samym Kościele katolickim. Porażkę „Rewolucji w wolności”, programu chrześcijańskiej
demokracji, sprawującej władzę w Chile od 1964 do 1970 r., po części tłumaczono wewnętrznym podziałem oraz zachodzącym procesem skrętu polityki
w lewą stronę, podczas którego znaczna część osób młodych zasiliła szeregi
19 M. Condini, Monseñor Hélder Camara. Un ejemplo de esperanza, Bogota – San Pablo 2014,
s. 79.
20 A. López Trujillo, Las teologías de liberación en América Latina, Bogota 1973, w: tenże, De
Medellín a Puebla, Madryt 1980, s. 229.
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MAPU, żeby podczas wyborów w 1970 r. poprzeć nie kandydata chadeków,
ale marksistę Salvadora Allende. Zwycięstwo jego koalicji (Front Jedności
Ludowej) doprowadziło do stosowania w praktyce tzw. teologii wyzwolenia.
W ten sposób, w 1972 r., Santiago de Chile stało się siedzibą Pierwszego
Kongresu Latynoamerykańskiego „Chrześcijan dla Socjalizmu”21, jak również atrakcyjnym miejscem do przeprowadzania eksperymentów na nowym
socjalistycznym społeczeństwie pod rządami Salvadora Allende. Podobnie
było w przypadku Kuby od 1959 r., z tą różnicą, że Allende wybrano w sposób
demokratyczny, z poparciem 36% społeczeństwa, a model kubański opierał
się na rewolucji brodatych młodzieńców, którzy zeszli z gór Sierra Maestra.
O ile o panoramie sceny politycznej można powiedzieć, że była radykalna, o tyle sytuacja Kościoła była wręcz dramatyczna. Kryzys posoborowy
przejawiał się w „kościelnych trzęsieniach ziemi i kryzysie tożsamości. Wystarczy przywołać liczby towarzyszące powrotowi do stanu laickiego w Kościele katolickim, które wzrosły ze 167 w 1963 r. do 2263 w 1968 r. i 3800 w r.
1970”22, potwierdzając tym samym bolesną obserwację, którą przygnębiony
papież Paweł VI zasygnalizował pod koniec burzliwego 1968 r., twierdząc,
że „nadeszły dla Kościoła czasy niepewności, samokrytyki, można by wręcz
powiedzieć autodestrukcji”.
Co stało się z eklezjologią wspólnoty z Vaticanum II? Stało się jasne,
że niektórzy, a choć było ich niewielu, to byli bardzo aktywni, nie zrozumieli
pojęcia „wspólnoty” i to właśnie próbował naprawić Jan Paweł II – chciał
wprowadzić właściwą eklezjologię Soboru. „Wraz z Janem Pawłem II jesteśmy na nowym etapie eklezjalnym, który zostanie po raz pierwszy w pełni
potwierdzony właśnie w Ameryce Łacińskiej. Coś niewyobrażalnego – pontyfikat został zainaugurowany z «peryferii»”23.
W Puebli Jan Paweł II nawiązał do adhortacji apostolskiej papieża Pawła VI Evangelii nuntiandi (1975), dokumentu, który został uznany „duchowym testamentem” Montiniego. Po jego wydaniu, w grudniu 1975 r., nie
odnosiło się wrażenia, jakoby adhortacja apostolska przyniosła oczekiwany
rezultat. Być może przygnębienie, jakie nękało papieża Pawła VI w ostatnich
latach jego życia, nie pozwoliło na to, żeby zdecydowanie, z jakim napisał
21 P. Richard, Cristianos por el Socialismo. Historia y documentación, Salamanca 1976.
22 L. Guzmán Carriquiry, Recapitulando los 50 años del CELAM, en camino hacia la V Conferencia, Lima 17.05.2005.
23 A. M. Ferré, „De Medellín a Puebla 1968-1979” en CELAM elementos para su historia 19551980, Bogota 1982, s. 108.
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tekst, doczekało się stosownego poparcia. A może atmosfera sprzeciwu uniemożliwiła tekstowi osiągnięcie pożądanego wydźwięku? Faktem jest, że Jan
Paweł II potwierdza tym samym, że Evangelii nuntiandi jest „obowiązkowym punktem odniesienia”24 dla przemyśleń kardynałów zebranych w Puebli. Dokument papieża Pawła VI nie ukrywał niepokojącej rzeczywistości,
w której wielu chrześcijan:
oddanych sprawom największej wagi, jak kwestia wyzwolenia, chcąc
wciągnąć Kościół w ruch wyzwoleńczy, często myśli i usiłuje sprowadzić jego zadania do granic jakiegoś doczesnego tylko przedsięwzięcia,
a jego obowiązki – do perspektywy antropologicznej […] lekceważąc
jakąkolwiek opiekę duchową i religijną25.
Papież Paweł VI przypomniał, że wyzwolenie jest pojęciem ewangelicznym i „nie może się ograniczać wyłącznie do dziedziny gospodarczej,
politycznej, społecznej, czy kultury”, że wyzwolenie znajduje się w Królestwie Bożym i nie ogranicza się do krótkotrwałej praktyki. Kościół uważa również za pilną kwestię stworzenia bardziej ludzkich i sprawiedliwych
struktur i przypomina, że nawet najlepsze struktury wymagają przemiany
serca i umysłu oraz ukierunkowania ich na Boga26. Papież Paweł VI ostrzegł,
że Kościół nie może zaakceptować przemocy, zwłaszcza walki zbrojnej, jako
drogi do wyzwolenia27. Warto również zwrócić uwagę na wezwanie chrześcijan do jedności jawiącej się jako narzędzie i droga do ewangelizacji. „Rozłam wśród chrześcijan jest okolicznością tak bardzo obciążającą, że osłabia
samo dzieło Chrystusa”28. Rozłam ten objawił się w posoborowym kryzysie
poprzez równoległe nauczanie, które było jednym z jego najbardziej chaotycznych przejawów.
Przemowa Jana Pawła II do biskupów latynoamerykańskich w Puebli
może zostać uznana za „jedną z ważniejszych w trakcie trwania jego pontyfikatu; była to dojrzała refleksja człowieka, który od najmłodszych lat mierzył się z moralnym problemem przemocy rewolucyjnej jako odpowiedzi
24 Jan Paweł II, Discurso de en la inauguración de la III Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano, Puebla 28.01.1979.
25 Paweł VI, Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi, 8.12.1975, nr 32.
26 Tamże, nr 33 i 34.
27 Tamże, nr 37.
28 Tamże, nr 77.
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na niesprawiedliwości społeczne”29. Papież Polak, krótko po tym jak rozpoczął swoją przemowę, dobitnie przypomniał słuchającym go biskupom
prawdziwy charakter spotkania, w którym uczestniczą:
Przyjechaliście tutaj nie jako sympozjum ekspertów, nie jako parlament
polityków, nie jako kongres naukowców lub technologów […] lecz jako
braterskie zgromadzenie pasterzy Kościoła. A jako pasterze […] posiadacie żywą świadomość, że macie być nauczycielami Prawdy. Nie ludzkiej, racjonalnej, ale Prawdy, która pochodzi od Boga, Prawdy, dającej
podstawę do autentycznego wyzwolenia człowieka […]. Ona jest jedyną
prawdą, która daje solidną podstawę do praktyki, czyli ewangelizacyjnej pracy duszpasterskiej30.
Papieża Polaka martwiło upolitycznienie języka teologii, więc „nabiera
dystansu do praktyki […] żeby w zamian wyjść od prawdy Boga o człowieku”31. Przemowa Jana Pawła II była jasna, odważna i zdecydowanie chrystocentryczna. Papież przestrzegł, że „koncepcja Chrystusa jako polityka,
rewolucjonisty, jako wywrotowca z Nazaretu, nie zgadza się z nauczaniem
Kościoła”. Upomniał, że „nie ma gwarancji poważnych i energicznych działań ewangelizacyjnych bez dobrze ugruntowanej eklezjologii” i że „błędem
jest twierdzić, iż wyzwolenie polityczne, gospodarcze i społeczne zbiega się
ze zbawieniem w Chrystusie; że Regnum Dei jest tożsame z Regnum hominis”. Z tego błędu wynika „nieufne podejście do Kościoła «instytucjonalnego» lub «oficjalnego», uznawanego za wyobcowany, któremu przeciwstawia
się Kościół ludowy, «zrodzony z ludu» i skupiający się na ubogich”32. Jan Paweł II poznał marksizm od podszewki, jak również wszelkie próby doprowadzenia do konfliktu, podziału i walki wewnątrz samego Kościoła. Wiele
lat później, podczas wizyty w Nikaragui w czasie rewolucji sandinistowskiej,
widział bolesny rozłam, do którego prowadził domniemany Kościół ludowy,
jawiący się jako przeciwstawny do zinstytucjonalizowanego33.

29 G. Weigel, Biografía de Juan Pablo II. Testigo de esperanza, Barcelona 1999, s. 388.
30 Jan Paweł II, Discurso en la inauguración de la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano….
31 A. Riccardi, Juan Pablo II…, s. 293.
32 Jan Paweł II, Discurso en la inauguración de la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano….
33 G. Weigel, Biografía de Juan Pablo II…, s. 607.
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Tym samym przypomniał również biskupom w Puebli wezwanie
do jedności chrześcijan, do którego nawoływał papież Paweł VI w Evangelii
nuntiandi. Jan Paweł II zagłębił się w wymóg jedności, świadomy podziałów,
które dotknęły latynoamerykański episkopat. Wezwał biskupów do zjednoczenia się, przypominając że „jedność wśród biskupów rozciąga się na jedność z kapłanami, zakonnikami i wiernymi”, a bez niej istnieje ryzyko równoległego nauczania.
W Meksyku papież Polak potwierdził, że stoi po stronie obrony i promowania godności człowieka, która jest jego nieodłączną częścią. Integralną częścią misji ewangelizacyjnej Kościoła jest działanie na rzecz
sprawiedliwości i promocji praw człowieka, bez potrzeby uciekania się
do systemów oraz ideologii.
Aby kochać, bronić czy współpracować na rzecz wyzwolenia człowieka
wystarczy chrześcijańska antropologia, która obejmuje człowieka w całości.
Główny temat Konferencji w Puebli brzmiał: Do człowieka, do sprawiedliwości dojdziemy poprzez ewangelizację. W tym celu Jan Paweł II ogłosił wyzwolenie w pełnym tego słowa znaczeniu, tak jak zrobił to Jezus, jako wierność
Słowu Bożemu, żywej Tradycji Kościoła, Nauczaniu Kościoła. O prawdziwym wyzwoleniu, w odniesieniu do Evangelii nuntiandi, powiedziano że:
1. Wyzwolenie w pełnym znaczeniu, jak powiedział Jezus, uwalnia
od wszystkiego, co uciska człowieka w pogoni za zbawieniem od grzechu i złego, polega na radości płynącej z poznania Boga i bycia poznanym przez Niego.
2. Wyzwolenie prowadzi do pojednania i przebaczenia, uznania Boga Ojca,
bycia dziećmi bożymi, uważania wszystkich ludzi za naszych braci.
3. Wyzwolenie popycha nas w miłosierdziu w kierunku wspólnoty, którą
odnajdziemy w Panu.
4. Wyzwolenie to przezwyciężenie różnych postaw poddaństwa i bóstw
tworzonych przez człowieka, to narodziny nowego człowieka.
5. Wyzwolenie, którego w ramach własnej misji Kościoła „nie można
sprowadzić do prostego i wąskiego wymiaru gospodarczego, politycznego, społecznego czy kulturowego”, znajduje się w Królestwie Boga
i nie ogranicza się do krótkoterminowej praktyki.
Papież kontynuował swoją przemowę, przypominając biskupom, że to
świeccy winni zostać wezwani do wniesienia swojego wkładu w wymiarze
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tak politycznym, jak i gospodarczym oraz do faktycznego uczestnictwa
w obronie i promowaniu praw człowieka.
Swoje przemówienie zakończył, wskazując niektóre priorytety ewangelizacji: ochrona rodziny, dbałość o powołania kapłańskie i formację młodzieży.
W ten sposób przywrócił misję ewangelizacyjną Kościoła, skoncentrowaną
na Chrystusie, wzywając duchową obecność Matki Boskiej z Guadalupe i nawiązując tym samym do pobożności maryjnej, charakterystycznej dla Ameryki Łacińskiej, a także umiłowanej przez Karola Wojtyłę. Oddanie się pod
opiekę Matce Boskiej z Guadalupe położyło kres ikonoklazmowi i pogardzie
dla religii ludowej, które rozprzestrzeniły się w latach 60. W ten sposób, pod
koniec lat 70., przywrócona została głęboka religijność ludowa, która mocno
przeniknęła do kultury latynoamerykańskiej34. Papież przypomniał w Meksyku o nieustraszonych misjonarzach przybywających z Hiszpanii od XVI wieku,
którzy przez wierność Kościołowi przekazali obraz Chrystusa. W ten sposób
franciszkanie, dominikanie, augustianie, mercedarianie czy jezuici, niektórzy
poświęcając swoje życie, uczynili z Ameryki Łacińskiej kontynent nadziei.
Chrystus należy do wszystkich, a „oni dobrze wiedzieli, jak ważna jest kultura
jako narzędzie do przekazywania wiary”35. Wiedział to dobrze również sam
Jan Paweł II – jego ostatnia publikacja Pamięć i tożsamość była prawdziwym
manifestem duchowego zasięgu intymnej relacji pomiędzy Narodem a Kulturą36. Takie spotkanie akademickie jak to, w którym uczestniczę, w zawsze
wiernej Polsce, jest namacalnym śladem jego transcendentalnej spuścizny.
Jan Paweł II nie zapomniał o najbiedniejszych, nieustannie przypominał, że w ich sprawie trzeba działać szybko, a „najwięcej powinni udzielać się ci, którzy mogą zrobić najwięcej”37. Jego wezwanie nie zachęcało
do rewolucji ani przemocy, było wołaniem o zwrócenie się wszystkich
ludzi w stronę Chrystusa.
Przyjął na siebie zobowiązanie na rzecz ubogich, ale dystansował się
od ruchów inspirowanych ideologią marksistowską, które mogły prowadzić
do powstania reżimów proradzieckich lub socjalistycznych38.
34
35
36
37
38
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A. M. Ferré, „De Medellín a Puebla 1968-1979”…, s. 108 i 109.
Jan Paweł II, Discurso a los indígenas y campesinos de México, Culiapán 29.01.1979.
Tenże, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Santiago 2005.
Tenże, Discurso a los indígenas y campesinos de México….
A. Riccardi, Juan Pablo II…, s. 295 i 296.

Gonzalo Larios Mengotti

Instrukcja o niektórych aspektach «teologii wyzwolenia» z 1984 r. i Instrukcja o wolności chrześcijańskiej i wyzwoleniu z 1986 r. były dokumentami, które wydane przez kard. Josepha Ratzingera, jako prefekta Kongregacji
Nauki Wiary, spotkały się z całkowitą aprobatą Jana Pawła II, a zawierały
istotne objaśnienia dotyczące teologii wyzwolenia i jej mylnego łączenia z filozofią marksistowską oraz właściwego chrześcijańskiego sensu pojęcia „wyzwolenia”. Instrukcje te stanowiły potwierdzenie dzieła wielebnego Alfonsa
Lópeza Trujillo, które realizował on od czasu zorganizowania za przyzwoleniem Stolicy Apostolskiej III Konferencji CELAM w mieście Puebla.
Podsumowując, główne linie eklezjologii, nauczanie skierowane
na Chrystusa i myśl społeczna Jana Pawła II są widoczne już podczas jego
pierwszej wizyty w Meksyku. Była to decydująca podróż, która okazała się
początkiem ponad stu wypraw duszpasterskich na całym świecie. Nie ulega
wątpliwości, że ten spontaniczny, radosny i kolorowy naród meksykański,
z jego tradycyjnymi tańcami i strojami, prostotą i bliskością, jakie towarzyszyły wizytom papieskim, przyjął nauczanie Jana Pawła II, które następnie,
z powodu łączenia tradycji z nowoczesnością, dotarło na pięć kontynentów.
Co ciekawe, wszystko to zrodziło się na kontynencie pogrążonym w konflikcie, na którym to Jan Paweł II i tak obudził nadzieję naszego Kościoła.
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Polityczne aspekty II pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny

Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny* miała z wielu powodów
istotny wpływ na rzeczywistość polityczną ostatniej dekady PRL1. W swojej
analizie chciałbym zaproponować dwupłaszczyznowe spojrzenie na wizytę
Ojca Świętego w Polsce w 1983 r. Z jednej strony przedstawiona zostanie
optyka Episkopatu Polski, który wiązał z przyjazdem polskiego papieża
określone oczekiwania, a z drugiej perspektywy ujęte zostanie spojrzenie
centralnych władz PRL, które również miały do osiągnięcia istotne dla siebie cele związane z pielgrzymką Jana Pawła II. Obie płaszczyzny pozwolą
na uchwycenie: politycznego kontekstu przyjazdu Ojca Świętego do Ojczyzny oraz przedstawienie negocjacji związanych z przygotowaniem wizyty,
przebiegu pielgrzymki, czy wreszcie konsekwencji, jakie ona przyniosła.
*

1
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Przygotowując poniższą analizę korzystałem z dwóch innych własnych opracowań poświęconych różnym aspektom drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Artykuł ten stanowi zwieńczenie moich prac dotyczących politycznych aspektów wizyty Ojca Świętego w PRL
w 1983 r.: R. Łatka, Przebieg negocjacji związanych z II pielgrzymką Jana Pawła II do Ojczyzny – próba syntetycznego spojrzenia, „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja” 2017 nr 6;
Oceny przebiegu i efektów dwóch pierwszych pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny dokonana
przez prymasów Stefana Wyszyńskiego i Józefa Glempa – próba porównania, w: Papieskie pielgrzymki w PRL, red. J. Kufel, W. Polak, P. Ruchlewski, Gdańsk 2018.
Na temat pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny w okresie komunistycznego zniewolenia
wiemy już stosunkowo wiele, choć w dalszym ciągu brakuje pełnych monografii na temat każdej z wizyt. Wśród najważniejszych prac dotyczących wspomnianej problematyki
należy wymienić: P. Raina, Wizyty Apostolskie Jana Pawła II. Rozmowy przygotowawcze
Watykan – PRL – Episkopat, Warszawa 1997; Wizyta Jana Pawła II w Polsce 1979. Dokumenty KC PZPR i MSW, oprac. A. Friszke, M. Zaremba, Warszawa 2005; Jan Paweł II
w Szczecinie. Meldunki Operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych z 1987 r.,
oprac. M. Semczyszyn, A. Sitkowska, Z. Stanuch, Warszawa – Szczecin 2008; Operacja
Zorza II. Służba Bezpieczeństwa i Komitet Wojewódzki PZPR wobec wizyty Jana Pawła II
w Trójmieście, red. S. Cenckiewicz, M. Kruk, Warszawa – Gdańsk 2008; Brama do wolności. Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, red. Z. Struzik, P. Skibiński, Warszawa
2012; R. Łatka, Propaganda władz PRL wobec II wizyty Jana Pawła II na przykładzie Gazety Krakowskiej, „Komunizm. System – ludzie – dokumentacja”, 2013 nr 2, s. 95-107; tenże,
Stosunki państwo- Kościół w latach osiemdziesiątych na przykładzie wizyt Jana Pawła II
w Krakowie, w: Stosunki państwo- Kościół w Polsce w latach 1944-2010. Studia i materiały, red. R. Łatka, Kraków 2013, s. 93-104; tenże, SB wobec III pielgrzymki Jana Pawła II do PRL na przykładzie Krakowa, „Glaukopis”, 2014 nr 31, s. 349-368; tenże, Służba
Bezpieczeństwa wobec drugiej wizyty Jana Pawła II w PRL w 1983 roku na przykładzie
Krakowa, w: II Zimowa Szkoła Historii Najnowszej. Referaty, red. Ł. Kamiński, T. Sudoł,
M. Żuczkowski, Warszawa 2014, s. 213-220; tenże, Krakowski etap I pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny z perspektywy władz PRL. Próba syntetycznego spojrzenia, „Res Historica” 2016 nr 42, s. 301-327; Pielgrzymki Jana Pawła II do Krakowa w oczach SB. Wybór
dokumentów, oprac. R. Łatka, Kraków 2013; Pielgrzymka nadziei. II Wizyta Jana Pawła II
w Ojczyźnie, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2014. Ponadto w druku znajduje się
moje opracowanie poświęcone I pielgrzymce Jana Pawła II do Ojczyzny: R. Łatka, Rada
Główna Episkopatu Polski a pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, „Dzieje
Najnowsze” 2017 nr 4, oraz ważna praca źródłowa: Operacja „Zorza”. Wizyta Papieża Jana
Pawła II w Katowicach w 1983 r. w dokumentach Służby Bezpieczeństwa, oprac. A. Badura,
G. Kołek, T. Marszałek, A. Przewłoka, Katowice 2017, mps. w zbiorach autora.
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Pomoże to również zaprezentować zupełnie iinne punkty widzenia, z których patrzyły na pielgrzymkę obie strony ideologicznego konfliktu, jak również uchwycić pewne podobieństwa, szczególnie w zakresie spokojnego, religijnego przebiegu wizyty2.
W pierwszej części analizy omówiony zostanie przebieg negocjacji, które rozpoczęły się od wstępnych rozmów na początku 1982 r., gdyż zgodnie
z początkowym założeniem polskiego Kościoła, Jan Paweł II miał przybyć
do PRL w tym właśnie roku. W drugiej – przedstawiony zostanie przebieg
pielgrzymki ze szczególnym uwzględnieniem jej politycznego kontekstu.
Ostatnia część to ocena jej efektów z porównaniem wniosków, do których
obie strony doszły i konsekwencji, jakie ich analizy przyniosły – na czele
z antykościelnym zwrotem, do którego doszło jesienią 1983 r.3

Negocjacje
Mimo wprowadzenia stanu wojennego polski Kościół nie miał zamiaru
rezygnować z przyjazdu Ojca Świętego do Ojczyzny w 1982 r.4, choć hierarchowie mieli oczywiście świadomość, że – jak zauważył bp Bednorz –
„dla rządu jest to skomplikowana sprawa”5. Wśród hierarchów panowała
pod tym względem jedność poglądów. Na posiedzeniu Konferencji Plenarnej Episkopatu z lutego 1982 r. biskupi podkreślali, że kwestia pielgrzymki
w sierpniu jest ciągle otwarta: „Nie ma żadnych wskazań, które mogłyby
ten przyjazd zahamować. Papież nie stwierdził jakoby stan wojenny miałby
2
3

4
5

Na ten temat w ciekawy sposób pisał Grzegorz Majchrzak, zob.: tenże, „Wyjdźmy mu na spotkanie…”. „Solidarność” wobec II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, w: Pielgrzymka nadziei…, s. 91-104.
J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego (1944-1989), Warszawa 2003, s. 535-537; A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce 1945-1989, Kraków 2006, s. 402; G. Majchrzak,
J. Żaryn, Ofensywa antykościelna i śmierć księdza Jerzego, „Biuletyn IPN” 2004 nr 10, s. 4953; R. Łatka, Antykościelny zwrot w polityce wyznaniowej władz PRL po drugiej pielgrzymce
Jana Pawła II na przykładzie województwa krakowskiego, w: Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2014. Referaty, red. Ł. Kamiński, J. Szumski, Warszawa 2015, s. 145-156; tenże, Zmienna
amplituda stosunków państwo–Kościół katolicki w PRL w latach 80 XX w., „Res Historica”
2015 nr 39, s. 239-241.
Jan Paweł II upoważnił Episkopat do prowadzenia rozmów na temat pielgrzymki, zob.
A. Dziurok, Kościół w Polsce a II pielgrzymka w perspektywie stanu wojennego, w: Pielgrzymka nadziei…, s. 79.
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie, Sekretariat Prymasa Polski (dalej: AAW, SPP),
Protokoły Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 1980-1982, Protokół z 185 Konferencji
Plenarnej Episkopatu Polski, która odbyła się w Warszawie 8 czerwca 1982 r., s. 5.
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stanąć temu na przeszkodzie”. Równocześnie jednak zauważono, że „Wydaje się jednak, że ograniczenia swobód obywatelskich w takim stopniu jak
dzisiaj mogłoby być realną przeszkodą. Ojciec Święty ufa, że stan wojenny
zostanie w najbliższym czasie zniesiony”6. Z wizyty nie miał zamiaru rezygnować również Jan Paweł II, który jednakże już w lutym 1982 r. zauważał,
że jeśli pielgrzymka okaże się niemożliwa do przeprowadzenia w sierpniu,
to można przedłużyć rok jubileuszowy na kolejny rok i przyjechać później7.
Sytuacja zmieniona decyzją władz z 13 grudnia 1981 r. powodowała,
że rządzący PRL i Episkopat mieli zupełnie rozbieżne oczekiwania związane z wizytą polskiego papieża. Kościół chciał, aby Jan Paweł II przybył
do kraju, ale stawiał określone warunki, w jakich mogłoby dojść do wizyty – były to zresztą warunki samego Ojca Świętego8. Zaliczyć do nich można postulaty, tj.: zniesienie stanu wojennego czy uwolnienie aresztowanych
i internowanych9. Abp Glemp jeszcze w kwietniu 1982 r. miał nadzieję,
że spełnienie warunków Ojca Świętego, jest możliwe: „Uważam, że zwolnienie internowanych jest realne, że amnestia jest realna, że partia może
się zdobyć na zaakceptowanie związków zawodowych. Istnieje więc możliwość, że Papież przyjedzie”10. Ripostował abp Gulbinowicz, który zaznaczył, że władze nie spełniły żadnego z warunków stawianych przez Jana
  6 AAW, SPP, Protokoły Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 1980-1982, Protokół z 183
Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, Warszawa 25-26 II 1982, s. 3; AAW, SPP, Prymas
Polski i Stolica Apostolska, Sprawozdanie z pobytu przedstawicieli Episkopatu Polski w Rzymie 4-11 lutego 1982 r., s. 3. Prymas Glemp zauważył równocześnie jednak, na forum Rady
Głównej z lutego 1982 r., że Ojciec Święty przybędzie wtedy, kiedy będzie to możliwe, ale
„jeżeli będzie trwał stan wojenny, to Ojciec św. nie przyjedzie. Wtedy przedłuży się obchody Jubileuszowe, aż do 1983 r. – rocznicy zwycięstwa wiedeńskiego. Czesi piszą, że „zmiany
i ruch «Solidarności» w Polsce były następstwami wizyty papieża w Polsce, dlatego Ojciec
św. musi być ostrożny”, AAW, SPP, Rada Główna Episkopatu Polski 1981-1982, Protokół Rady
Głównej Episkopatu Polski z 24 lutego 1982, Warszawa, s. 1-2.
  7 AAW, SPP, Prymas Polski i Stolica Apostolska, Sprawozdanie z pobytu przedstawicieli Episkopatu Polski w Rzymie 4-11 lutego 1982 r., s. 2-3. Na temat podejścia Jana Pawła II do stanu
wojennego zob.: A. Grajewski, Jan Paweł II oraz dyplomacja Stolicy Apostolskiej wobec „Solidarności” w latach 1980-1989, w: Świat wobec „Solidarności” 1980-1989, red. P. Jaworski,
Ł. Kamiński, Warszawa 2013, s. 459-464; J. Żaryn, Jan Paweł II a stan wojenny, w: Pielgrzymka nadziei…, s. 105-112.
  8 Zob. R. Łatka, Wstęp…, s. 16-17.
  9 J. Żaryn, Dzieje Kościoła…, s. 530-531; R. Łatka, Stosunki państwo-Kościół w latach osiemdziesiątych…, s. 97-99; R. Łatka, Wstęp…, s. 16; A. Dziurok, Kościół w Polsce…, s. 79-81.
10 AAW, SPP, Rada Główna Episkopatu Polski 1981-1982, Protokół Rady Głównej Episkopatu
Polski z 24 IV 1982, s. 4. Tego typu stanowisko prymas prezentował również w czasie spotkania z W. Jaruzelskim 25 kwietnia 1982 r.: AAW, SPP, Prymas Polski wobec spraw politycznych 1981-1986, Spotkanie Prymasa Polski z gen. armii Wojciechem Jaruzelskim, 26 IV 1982;
AAW, SPP, Protokoły Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 1980-1982, Protokół z 184
Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, Jasna Góra 3-4 maja 1982 r., s. 4-6.

209

Rafał Łatka

Pawła II i równocześnie aresztują działaczy podziemia, żeby podtrzymywać
lęk w społeczeństwie11. Rację miał metropolita wrocławski, gdyż władze
nie miały zamiaru godzić się na takie postawienie sprawy i przedstawiły
własne postulaty: odejście przez Jana Pawła II od „polityki Reagana”, rezygnacja z popierania „Solidarności” przez Episkopat i krytyka tzw. wrogich
kapłanów12.
Jan Paweł II jasno sprecyzował swoje warunki w czasie wizyty delegacji
biskupów w Rzymie w dniach 26-29 kwietnia: uwolnienie aresztowanych i internowanych, reaktywowanie związków zawodowych13. Osąd zaś co do terminu oddawał w ręce przedstawicieli episkopatu, którzy nabierali coraz większego przekonania, że taktyka władz to przekładanie pielgrzymki ad calendas
graecas14. W czasie rzymskiego spotkania prymas sugerował, że ostateczną
decyzję, w sprawie przyjazdu papieża w sierpniu 1982 r., należy podjąć najpóźniej w połowie czerwca, kiedy Jan Paweł II wróci z pielgrzymki do Szwajcarii15. W związku z tym biskupi postanowili działać metodą faktów dokonanych. 9 czerwca – dzień po obradach Komisji Wspólnej, które nie przyniosły
żadnych konkretnych ustaleń w sprawie pielgrzymki16 – zdecydowano się
wydać Komunikat z Konferencji Ordynariuszy, w którym zapraszano Jana
Pawła II do przyjazdu do Ojczyzny w sierpniu 1982 r.17 Ten krok poczyniony
przez biskupów spotkał się z ostrym protestem władz. W piśmie skierowanym do sekretarza Episkopatu kierownik UdsW Adam Łopatka stwierdzał,
że: „Opublikowany w dniu dzisiejszym komunikat ze wspomnianej Konferencji Ordynariuszy stanowi pełne zaskoczenie dla strony państwowej, gdyż
11 AAW, SPP, Rada Główna Episkopatu Polski 1981-1982, Protokół Rady Głównej Episkopatu
Polski z 24 IV 1982, s. 4-5.
12 J. Żaryn, Dzieje Kościoła…, s. 556-558; R. Łatka, Wstęp…, s. 16-17.
13 AAW, SPP, Prymas Polski i stosunki kościelne w Polsce 1981-1986, Relacja Prymasa Polski
ze spotkań z Ojcem św. i z pobytu w Rzymie, Warszawa 3 V 1982, s. 1. Jan Paweł II zauważył również, że „Nie można się zgodzić na wymówkę, że nie mogą zapewnić bezpieczeństwa papieżowi”,
Sprawozdanie Sekretarza Episkopatu Polski abp. Dąbrowskiego z rozmowy przeprowadzonej
z Ojcem św. Janem Pawłem II 6 VI 1983, w: Wizyty Apostolskie Jana Pawła II…, s. 125.
14 AAW, SPP, Rada Główna Episkopatu Polski 1981-1982, Protokół Rady Głównej Episkopatu
Polski z 25 VI 1982, s. 2; A. Dziurok, Kościół w Polsce…, s. 81.
15 AAW, SPP, Prymas Polski i stosunki kościelne w Polsce 1981-1986, Relacja Prymasa Polski
ze spotkań z Ojcem św. i z pobytu w Rzymie, Warszawa 3 V 1982, s. 1.
16 Zob.: Tajne dokumenty państwo-Kościół 1980-1989, Londyn-Warszawa 1993, s. 198-204;
K. Michalski, Działalność Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski
1980-1989, Warszawa 2012, s. 118-120.
17 Komunikat Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski o zaproszeniu Papieża Jana Pawła II,
8 czerwca 1982, Warszawa, w: P. Raina, Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów
1945- 1989, t.3: 1975-1989, Poznań 1996, s. 342.
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jest dowodem całkowitego zignorowania wczorajszych uzgodnień. […] tego
rodzaju działania nie mogą ułatwić rozważań nad tak doniosłą sprawą”18.
Komunikat Episkopatu wywołał także burzliwą dyskusję na forum
Biura Politycznego, w czasie której dygnitarze partyjni ostatecznie postanowili odrzucić pomysł przyjazdu papieża w sierpniu 1982 r.19 Taktyka strony
partyjno-państwowej przy negocjacjach odnośnie do wizyty Ojca Świętego
stała się wtedy jeszcze bardziej czytelna – przeciągać sprawę, aż pielgrzymka
w 1982 r. stanie się nieaktualna20. Biskupi mieli świadomość, iż rozmowy
w Komisji Wspólnej mają na celu zmuszenie strony kościelnej do przyjęcia
do wiadomości, że pielgrzymki papieskiej do Ojczyzny w 1982 r. nie będzie21.
Jak podkreślał kard. Macharski, referując przebieg obrad tego gremium:
„Zadanie posiedzenia było właściwie jedno, strona kościelna ma przyjąć
do wiadomości odroczenie wizyty, czego oczywiście uczynić nie mogła, bo
to władna jest uczynić Konferencja Episkopatu lub Ojciec Święty. Zmiana
nastawienia do Kościoła wiąże się ze wzrostem nastrojów dogmatycznych
w partii”22. Do relacji z Komisji Wspólnej istotne uzupełnienie wprowadził
abp Dąbrowski, który stwierdził, że „Sekretarz Barcikowski podkreślił, że
Kościół przyczynia się do wzrostu napięcia. «Episkopat naciska na rząd, a to
jest błędna droga». I 26 sierpnia jest datą najgorszą, chyba musielibyśmy
«dointernować». Podziemia jest coraz więcej, więc warunków nie ma. Część
społeczeństwa prowadzi działalność szkodliwą dla państwa. Kościół winien
zająć stanowisko wobec podziemia. Była krótka dyskusja o racji stanu. Jest
ocena, że pogorszenie się sytuacji w krajach socjalistycznych może przyjść
18 AAW, SPP, Korespondencja z rządem 1982 r., Pismo ministra kierownika Urzędu ds. Wyznań
Adama Łopatki do Księdza Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego sekretarza Episkopatu
Polski, 9 VI 1982. Przeciwko takiemu postawieniu sprawy protestował abp Dąbrowski, który
zauważył, że zarzuty podniesione przez A. Łopatkę „nie są zgodne z obiektywną prawdą” i nie
mają żadnego uzasadnienia, zob.: Odpowiedź Sekretarza Episkopatu Polski abp. Dąbrowskiego na list min. Łopatki, 24 VI 1982, w: Wizyty Apostolskie Jana Pawła II…, s. 131.
19 Zapis dyskusji na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR 11 VI 1982 r., w: Stan wojenny
w dokumentach władz PRL (1980-1983), oprac. B. Kopka, G. Majchrzak, Warszawa 2001,
s. 194-234; K. Michalski, Działalność Komisji Wspólnej…, s. 116-117. Zob. również: G. Majchrzak, Tajemnice stanu wojennego, Warszawa 2016, s. 43-45.
20 J. Żaryn, Jan Paweł II a stan wojenny…, s. 105. Tego typu praktykę władz podkreślał prymas
Glemp w swoim liście do W. Jaruzelskiego z 19 czerwca 1982 r. zob.: AAW, SPP, Korespondencja z rządem 1982, List Prymasa Polski Józefa Glempa do generała Wojciecha Jaruzelskiego
z 19 VI 1982, s. 1-2.
21 AAN, Urząd do spraw Wyznań (dalej: UdsW) 115/10, Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Episkopatu dnia 24 VI 1982, k. 62-89.
22 AAW, SPP, Rada Główna Episkopatu Polski 1981-1982, Protokół Rady Głównej Episkopatu
Polski z 25 VI 1982, s. 2.
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do nas. Uroczystości religijne ładu nie gwarantują. Przyjęcia nie odmawiamy, ale musimy znać wcześniej charakter wizyty /kontakty z władzami/.
Trzeba wizytę przygotować: co do terminu i co do strony organizacyjnej”23.
Ostatnią próbą wywarcia presji na władze, aby zgodziły się na sierpniowy termin przyjazdu Ojca Świętego, był list prymasa do W. Jaruzelskiego
z 19 czerwca. Abp Glemp podkreślał w nim, że wizyta papieża przyczyniłaby
się do: „wyciszenia nieporozumień i wyjścia z dotychczasowej nienormalnej sytuacji polityczno-społecznej. Episkopat Polski jest zdecydowany przygotować warunki do przyjazdu Ojca św. mimo głosów sprzeciwu ze strony
pewnych grup politycznych, które utrzymują, że przyjazd Papieża do Polski
byłby umocnieniem dla Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, a także jej
uznaniem”24. Prymas dodawał również, odnosząc się do pielgrzymek Jana
Pawła II do Anglii i Argentyny, że trudna sytuacja polityczna nie determinuje przebiegu wizyty, albowiem ma ona charakter duszpasterski, a nie polityczny. Wskazywał równocześnie, że przyjazd Ojca Świętego przyniesie także korzyści władzom: „W swoim patriotycznym patrzeniu Kościół w Polsce
widzi w wizycie papieża ogromne korzyści nie tylko dla wierzących ale i dla
Państwa [sic!]. Wizyta Ojca św. potrzebna jest przede wszystkim ludności,
która zmęczona psychicznie kryzysem, niepokojem, i niepewnością jutra
jest bliska desperacji. […] Potrzebna jest ta wizyta teraz, aby wydobyć społeczeństwo z poczucia kompleksu niższości wobec innych krajów, które Ojciec
św. odwiedza. Wizyta papieska daje szansę Państwu i społeczeństwu dla porozumienia narodowego i do upragnionej zgody. W imię dobra społecznego
i państwowego nikomu nie wolno tej szansy zmarnować”25. Wspomniany list
nie przyniósł żadnych efektów, gdyż dygnitarze partyjni nie mieli zamiaru
wyrażać zgody na przyjazd Jana Pawła II w 1982 r. Pisano o tym wprost
w dokumentacji partyjnej w zadaniach stawianych przed antykościelnym
23 Tamże, s. 3; por.: AAN, UdsW 115/10, Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Episkopatu dnia 24 VI 1982, k. 62-64; A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół…,
s. 395-396; zob. również: Zapis dyskusji na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR w dniu
11 czerwca 1982 r., w: Stan wojenny w dokumentach…, s. 194-195. W analogiczny sposób
poglądy dygnitarzy partyjnych przedstawiał prymas Glemp Janowi Pawłowi II w czasie spotkania w Watykanie w lipcu 1982 r., zob.: AAW, SPP, Prymas Polski i stosunki kościelne
w Polsce 1981-1986, Relacja Prymasa Polski z pobytu w Rzymie w dniach 5-22 VII 1982.
24 AAW, SPP, Korespondencja z rządem 1982, List Prymasa Polski Józefa Glempa do generała
Wojciecha Jaruzelskiego z 19 VI 1982, s. 2.
25 Tamże, s. 3. Biskupi kilka dni później informowali społeczeństwo, że w dalszym ciągu trwają rozmowy z władzami na temat drugiej pielgrzymki papieskiej, zob.: Komunikat Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski o sytuacji w kraju 26 VI 1982, w: Kościół katolicki a państwo…, s. 344.
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Departamentem IV MSW: „Wykazywać brak realnych warunków do wizyty papieża w najbliższym czasie”26. Jak trafnie zauważył Jan Żaryn: „władze
nie chciały, by papież przyjechał, ponieważ ani społeczeństwo nie zostało
jeszcze należycie spacyfikowane, ani «Solidarność» podziemna zlikwidowana. Ponadto pragnęły one obarczyć Episkopat za zerwanie negocjacji”27. Odpowiedź na list prymasa W. Jaruzelski wysłał 30 czerwca. Mimo że deklarował w niej, że władze mają pozytywny stosunek do ponownej wizyty Jana
Pawła II, to zdecydowanie odrzucał sierpniowy termin, podkreślając, że nie
jest to stosowny moment na przyjazd papieża, gdyż wymaga on „odpowiednich warunków politycznych i społecznych”28.
Ostatecznie władze przekonały przedstawicieli Kościoła do przesunięcia wizyty na 1983 r., podając jako powody rygory stanu wojennego i niemożliwość zapewnienia bezpieczeństwa papieżowi29. Episkopat, wobec niechęci
władz do spełniania jego warunków, przyjął to do wiadomości i zaakceptował ten fakt30. Biskupi mieli świadomość, iż prawdziwy powód odmowy
26 Tajne instrukcje do walki z Kościołem (Instrukcje napisane w MSW 31.05 i 1.07.1982 r.),
w: Czas przełomu. Notatki ks. Alojzego Orszulika z rozmów z władzami PRL w latach 19811989, Warszawa-Ząbki 2009, s. 46.
27 J. Żaryn, Jan Paweł II a stan wojenny…, s. 105; por.: A. Dziurok, Kościół w Polsce…, s. 80-81.
28 Odpowiedź Prezesa Rady Ministrów gen. Jaruzelskiego na pismo Prymasa Polski abpa Józefa
Glempa, 30 VI 1982, w: Wizyty Apostolskie Jana Pawła II…, s. 131-135. Władze były się
w stanie zgodzić jedynie na 1-2-dniową wizytę we wrześniu lub najlepiej w październiku,
zob.: Zapis dyskusji na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR w dniu 11 czerwca 1982 r.,
w: Stan wojenny w dokumentach…, s. 203-214.
29 Korespondencja z rządem 1982, Pismo Prezesa Rady Ministrów Wojciecha Jaruzelskiego do Prymasa Polski Józefa Glempa 30 VI 1982, s. 2-6; K. Michalski, Działalność Komisji
Wspólnej…, s. 114-117; A. Dziurok, Kościół w Polsce…, s. 80-81. Jak stwierdził przedstawiciel
władz w Komisji Wspólnej, W. Lipski, na posiedzeniu tego gremium z 10 czerwca: strona
państwowa nie jest za wizytą, gdyż: „Są siły, nad którymi nie panuję, ani Państwo, ani Kościół.
K. Barcikowski dodał do tego, że Jan Paweł II jest jednostronnie zaangażowany po stronie
«Solidarności». Świadczą o tym jego wystąpienia”, zob.: Relacja z posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Episkopatu w dniu 10 czerwca 1982 r., w: Tajne dokumenty…,
s. 201-204; zob. również: Pismo Sekretarza Episkopatu Polski abpa Dąbrowskiego do Jana
Pawła II o lęku władz przed „politycznym zaangażowaniem się Papieża po stronie „Solidarności”, 9 VI 1982, w: Wizyty Apostolskie Jana Pawła II…, s. 126-127.
30 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół…, s. 396-399; M. Kindziuk, Kardynał Józef Glemp.
Ostatni taki Prymas, Warszawa 2010, s. 225-226; R. Łatka, Wstęp…, s. 16-17; zob. również:
A. Grajewski, Między Wschodem a Zachodem. Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
w perspektywie Bloku Wschodniego, w: Pielgrzymka nadziei…, s. 12. Ostatecznie kwestia przyjazdu Jana Pawła II do PRL rozstrzygnęła się w lipcu, po wizycie polskich biskupów w Rzymie,
gdy ostatecznie postanowiono ją przełożyć na 1983 r., zob. szerzej: R. Łatka, Polityka władz
PRL…, s. 275-276. W czasie rozmowy prymasa Glempa z ministrem Łopatką pojawił się również pomysł przyjazdu papieża 10 października, ale wobec sprzeciwu władz szybko upadł, zob.:
Notatka Prymasa Polski abpa Glempa z rozmowy z min. Łopatką, 30 VI 1982, w: Wizyty Apostolskie Jana Pawła II…, s. 135; G. Majchrzak, Tajemnice stanu wojennego…, s. 44-45.
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władz jest zupełnie inny i wiąże się w głównej mierze z naciskiem płynącym z Moskwy, jak podkreślał kardynał Macharski: „Choćby mieli zamiar
przyjęcia Ojca św., to rozmowy toczyć się będą w bloku. Czy są zamierzenia
powierzchownej liberalizacji? Wydaje się, że są. A gdyby przyjechał Papież,
wyglądałoby, że to dzięki niemu”31.
Zasadniczym powodem zgody Kościoła na przesunięcie wizyty były
obawy prymasa związane z ryzykiem wybuchu napięć społecznych: „Przesunięcie terminu będzie korzystne dla przygotowania duszpasterskiego.
Ekstrema «Solidarności» może pod koniec sierpnia wywołać zamieszki” –
podkreślał pod koniec czerwca 1982 r. abp Glemp32. Istotnym czynnikiem,
jaki władze kościelne brały pod uwagę, było stanowisko liderów opozycji,
którzy w znacznej części sprzeciwiali się przyjazdowi Jana Pawła II do Ojczyzny, obawiając się, że jego wizyta przyczyni się do legitymizacji reżimu
W. Jaruzelskiego za granicą33.
Używając obydwu wspomnianych wyżej argumentów oraz chęci lepszego dopracowania przygotowań duszpasterskich do pielgrzymki,
prymas tłumaczył papieżowi w czasie swojej lipcowej wizyty w Rzymie
powody rezygnacji Episkopatu z terminu sierpniowego. Jan Paweł II zaś
w dalszym ciągu obstawał przy swoim stanowisku, uważając, że władze
powinny spełnić trzy zasadnicze warunki: znieść stan wojenny, zwolnić
internowanych oraz nawiązać dialog ze społeczeństwem. Jednym z najciekawszych elementów tego spotkania była dyskusja na temat „Solidarności” i działalności podziemnej, pokazująca w jednoznaczny sposób
różnice spojrzenia papieża i prymasa. Ten pierwszy w dalszym ciągu widział związek jako kluczową siłę społeczną, niezwykle ważną dla Polaków,
której zniszczenie przez władze było „strasznym gwałtem zadanym narodowi i nie można się z tym pogodzić”34. Abp Glemp z kolei silnie akcentował jej polityczny charakter, dążenie do podgrzewania napięcia, a nawet do zmiany ustroju, oraz związane z tym w jego przekonaniu ryzyko
utraty resztek suwerenności państwowej. Dodawał również, że „Nigdy
31 AAW, SPP, Rada Główna Episkopatu Polski 1981-1982, Protokół Rady Głównej Episkopatu
Polski z 25 VI 1982, s. 6.
32 Tamże.
33 Tamże, s. 5; A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół…, s. 396.
34 Relacja Prymasa Polski z pobytu w Rzymie w dniach 5-22 VII 1982, w: Wizyty Apostolskie
Jana Pawła II…, s. 139-140. W czasie kolejnej rozmowy z prymasem w Castel Gandolfo
19 lipca Jan Paweł II podkreślał, że władze PRL pod wpływem Związku Sowieckiego chcą
zlikwidować „Solidarność”, zob.: tamże, s. 141.
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chyba historia Polski nie miała tak złożonych trendów jak teraz. Trzeba
mieć przed oczyma sytuację całego bloku. Trudno naszą ograniczoną suwerenność mierzyć kategoriami Zachodu. Utrata tej suwerenności ograniczonej jest ciągle realna. Polityczny aspekt «Solidarności» podziemnej
wydaje się dwuznaczny; z jednej strony radykalizacja granicząca z zapamiętaniem się, a z drugiej – penetracja Służby Bezpieczeństwa i wewnętrzne
podziały”35.
Rezultatami audiencji były: zgoda Ojca Świętego na rezygnację z przyjazdu w 1982 r., ale wyrażona dość niechętnie, oraz ostateczny pogląd co do
pielgrzymki do Ojczyzny. Jak zauważył abp Glemp, papież swoje przemyślenia ujął w trzech punktach:
1. Rząd obecnie deklaruje się przychylny przyjazdowi, przynajmniej nie
mówi «nie», jak to było za Gierka, podczas pierwszej wizyty. Argument
trudności transportowych może być prawdą.
2. Społeczeństwo nie będzie całkowicie zawiedzione odłożeniem wizyty, gdyż są głosy zastrzeżeń politycznych odnośnie do popierania
władz przez fakt wizyty. Przesunięcie wizyty na przyszły rok może być
przy jednoczesnym podaniu daty przyjazdu w roku przyszłym.
3. Sama treść wizyty, która merytorycznie jest pierwsza, może być po kanonizacji. Sama kanonizacja musi być w Rzymie, jednak wypada, aby
uczcić świętego osobnymi uroczystościami w Polsce. Sama data: maj czy
wrzesień nie ma istotniejszego znaczenia dla Papieża. Lepszy byłby maj,
bo we wrześniu Ojciec św. udać się ma do Austrii36.
Władzom zgodę na przesunięcie wizyty na 1983 r. zakomunikował
prymas Glemp, który w towarzystwie kard. Macharskiego i abp. Gulbinowicza wybrał się do włoskiej ambasady PRL 8 lipca. Najlepszy w przekonaniu biskupów byłby termin 3-13 maja. Kilkanaście dni później 19 lipca
do Rzymu przybył Józef Czyrek, który w czasie spotkania z kard. Casarolim

35 Tamże, s. 140. Analogiczne spostrzeżenia prymas zawarł w swojej wypowiedzi w czasie
czerwcowego posiedzenia Rady Głównej Episkopatu, zob.: AAW, SPP, Rada Główna Episkopatu Polski 1981-1982, Protokół Rady Głównej Episkopatu Polski z 25 VI 1982, s. 6.
36 Relacja Prymasa Polski z pobytu w Rzymie w dniach 5-22 VII 1982, w: Wizyty Apostolskie
Jana Pawła II…, s. 140-141.
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i abp. Glempem zauważył, że w przekonaniu władz podawanie terminu
w sierpniu jest mocno przedwczesne37.
Negocjacje dotyczące wizyty Ojca Świętego wznowiono jesienią
1982 r.38 Władze, wspominając o wizycie w nocie UdsW, wskazywały, że jej
warunkiem jest „wytworzenie właściwej atmosfery”, w czym istotną rolę
do odegrania ma Kościół, który nie może tolerować sytuacji „żeby obiekty skarlane i uroczystości kościelne wykorzystywane były do działalności
opozycyjnej wobec Państwa [sic!]. Rząd oczekuje, że kierownictwo Kościoła
w Polsce ukróci i wyeliminuje z życia kościelnego wystąpienia niektórych
księży, biskupów i administratorów parafii lub ich wikariuszy, które są powieleniem enuncjacji głoszonych przez podziemie «Solidarności», KPN
i KOR”39. Analogiczne uwagi ze strony przedstawicieli władz padły podczas posiedzenia Komisji Wspólnej z 7 września40. Reprezentanci Kościoła
ripostowali, że sposobem rozwiązania sytuacji jest dialog, a nie stosowana
przez władze siła, a proces normalizacji opóźnia niepodejmowanie rozmów z przedstawicielami opozycji41. Na wspomnianym posiedzeniu podjęto
również problematykę wstępnego określenia terminu i zakresu wizyty papieskiej. Strona rządowa optowała za terminem czerwcowym, podczas gdy
przedstawiciele Kościoła byli bardziej elastyczni, proponując: maj, koniec
czerwca lub lipiec. Nie podjęto w tej kwestii wiążącej decyzji, ale ustalono,
że trasa i termin pielgrzymki zostaną ogłoszone do lutego 1983 r.42 Kolej37 Tamże, s. 141-143. Równocześnie informacje na temat zgody Kościoła na przełożenie wizyty
uzyskała krakowska SB przy pomocy źródeł agenturalnych, IPN Kr 066/40 t. 24 Informacje
wydziałowe Inspektorat analityczno-informacyjny. Operacja „Lato-80”. Informacje z Wydziałów 1.07-31.08.1982, k. 74, Informacja dot. ocen i komentarzy na temat aktualnej sytuacji
społeczno-politycznej w kraju z 12 VII 1982, zob. szerzej: R. Łatka, Polityka władz PRL…,
s. 279.
38 K. Michalski, Działalność Komisji Wspólnej…, s. 118-119. Choć wstępny program pielgrzymki prymas przekazał władzom w swoim liście skierowanym do W. Jaruzelskiego w sierpniu
1982 r. Podawał w nim, jakie miejscowości Kościół ma zamiar uwzględnić jeśli chodzi o trasę
wizyty Ojca Świętego. Znalazły się w nim następujące miasta: Warszawa, Niepokalanów, Łódź,
Lublin /KUL/ Wrocław, Katowice /Piekary/, Oświęcim i Częstochowa. Abp. Glemp przedstawił również dwa alternatywne terminy: 3-13 maja i 2-9 maja, oraz podkreślał, że Episkopat
mógłby zaproponować papieżowi, aby odwiedził jakieś obiekty państwowe (przędzalnia w Łodzi, Panorama Racławicka). Zob.: List Prymasa Polski abpa Glempa do Prezesa Rady Ministrów gen. Jaruzelskiego z 13 VIII 1982, w: Wizyty Apostolskie Jana Pawła II…., s. 144-145.
39 Pro Memoria Urzędu ds. Wyznań 4 IX 1982, w: Wizyty Apostolskie Jana Pawła II…, s. 146;
por.: A. Dziurok, Kościół w Polsce…, s. 81-82.
40 AAN, UdsW 115/10, Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Episkopatu dnia 7 IX 1982, k. 192-207.
41 K. Michalski, Działalność Komisji Wspólnej…, s. 118.
42 AAN, UdsW 115/10, Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Episkopatu dnia 7 IX 1982, k. 207-213.
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ny raz wizyta papieska była przedmiotem rozmów 24 września. Dyskusja
toczyła się wokół dwóch zasadniczych problemów: opracowania dokumentu
z założeniami do przygotowań do pielgrzymki oraz unormowania sytuacji
społeczno-politycznej43.
Najbardziej istotnych uzgodnień dokonano w czasie spotkania prymasa Glempa z gen. Jaruzelskim, które odbyło się 8 listopada44. Ustalono wtedy
wstępnie datę przyjazdu papieża (18 czerwca, zmienioną potem na 16 dzień
tego miesiąca) i najważniejsze warunki wizyty45. Ta ostatnia kwestia była
przedmiotem ustaleń i negocjacji między przedstawicielami obu stron
i przybrała kształt uzgodnionych w listopadzie Założeń dotyczących przygotowań do drugiej wizyty Jana Pawła II w Polsce. Sformułowano w nich
najważniejsze kwestie związane z rozpoczęciem przygotowań do pielgrzymki. Obie strony deklarowały, że „Jest zgodną intencją władz państwowych
i kościelnych, aby ta wizyta przyniosła trwałe korzyści zarówno Kościołowi,
jak i całemu społeczeństwu i Państwu. Dlatego władze państwowe i kościelne zobowiązują się do współdziałania w trakcie przygotowywania wizyty,
samego jej przebiegu, aby przyczyniła się ona do najważniejszej obecnie dla
Państwa i Narodu sprawy, mianowicie do pojednania pomiędzy Polakami,
porozumienia narodowego i normalizacji”46. Dalsza część porozumienia jest
o tyle istotna, że władze zobowiązały się w nim do uchylenia stanu wojennego i stopniowego łagodzenia jego rygorów47.
Po uzgodnieniu wytycznych związanych z pielgrzymką bp Dąbrowski
wyjechał do Watykanu, aby przekazać Ojcu Świętemu ustalenia przyjęte
przez Episkopat oraz wstępnie uzgodnić termin wizyty. Zgodnie z wytycznymi Rady Głównej zaproponował papieżowi, aby wizyta w Ojczyźnie odbyła
się w dniach 18-28 czerwca – tak aby przebywał w kraju przez dwie niedziele.

43 AAN, UdsW 115/11, Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Episkopatu dnia 24 IX 1982, k. 1-8.
44 AAW, SPP, Prymas Polski i stosunki kościelne w Polsce 1981-1986, Relacja z rozmowy Prymasa Polski arcybiskupa Józefa Glempa z Premierem generałem armii Wojciechem Jaruzelskim dnia 8 listopada 1982, s. 5; P. Raina, Kościół katolicki a państwo…, t. 3, s. 353; M. Kala,
Władze wobec drugiej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny, „Biuletyn IPN”, 2002 nr 7,
s. 58; A. Dziurok, Kościół w Polsce…, s. 82.
45 Ramowy program do negocjacji z władzami ustalono w czasie listopadowego posiedzenia
Rady Głównej, zob.: AAW, SPP, Rada Główna Episkopatu Polski 1981-1982, Protokół Rady
Głównej Episkopatu Polski z 20 XI 1982, s. 5.
46 Założenia dotyczące przygotowań do drugiej wizyty Jana Pawła II w Polsce, 8 XI 1982,
w: Rozmowy przygotowawcze Watykan-PRL-Episkopat…, s. 147.
47 Tamże, s. 147-148.
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Jan Paweł II „oświadczył, że inicjatywa należy do Konferencji Episkopatu”
i prosił, by „program wizyty ograniczył się do trzech głównych założeń […]:
a. Jubileusz Jasnogórski
b. Pokłosie Kanonizacji św. Maksymiliana
c. Ogłoszenie w Polsce polskich Sług Bożych Błogosławionymi”48. Projekt programu papież chciał otrzymać w styczniu, żeby móc się do niego
ustosunkować49.
W toku dalszych negocjacji ustalano nie tylko program pielgrzymki, ale
również realizacje postulatów zgłaszanych przez obydwie strony. Najważniejszym forum negocjacyjnym była, podobnie jak we wcześniejszych miesiącach,
Komisja Wspólna. Mimo dobrej atmosfery panującej w czasie jej spotkań negocjacje były żmudne, poruszano wiele spornych kwestii. Władze były pod
tym względem dość nieustępliwe, działając z pozycji siły50. Zgodnie z koncepcjami zarysowanymi w Wydziale Administracyjnym KC PZPR planowano
skłonić Episkopat do realizacji zdefiniowanych przez władze postulatów:
– Kościół i papież muszą honorować nakazy polskiej racji stanu, sojusze PRL i interesy jej sąsiadów […];
– zażądać od Kościoła publicznej deklaracji stwierdzającej, że spokój
społeczny, wydajna praca, zaprzestanie podziemnej działalności są warunkami rozwoju Polski i narodu […];
– zobowiązać Kościół, by odstąpił od jednostronnego publikowania
oświadczeń zawierających warunki i postulaty wobec władz bez wcześniejszych uzgodnień;
– wynegocjować z Kościołem, że wszelkie ustalenia Episkopatu z Watykanem w sprawie programu i treści wizyty będą wcześniej konsultowane z władzami, a zasadnicze teksty publicznych wystąpień papieża
będą udostępniane władzom jeszcze przed wizytą;
– zdecydowanie zażądać, aby kierownictwo Kościoła zabroniło po48 Sprawozdanie z rozmów z dni 6 X-13 XI 1982, w: P. Raina, Arcybiskup Dąbrowski. Rozmowy
watykańskie, Warszawa 2001, s. 248.
49 Tamże.
50 Władze miały bowiem świadomość tego, jak ważna dla Kościoła i Episkopatu jest druga
pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny. Wyraził to zresztą wprost prymas, mówiąc w czasie
spotkania z duchownymi archidiecezji warszawskiej, że: „Wizyta Ojca św. jest sprawą nadrzędną”, zob.: AAW, SPP, Prymas Polski i stosunki kościelne w Polsce 1981-1986, Spotkanie
Księdza Prymasa Józefa Glempa z Księżmi Archidiecezji Warszawskiej, 7 XII 1982, w kurii
warszawskiej, s. 4. Relacje ze wspomnianego spotkania opublikowano w prasie podziemnej:
„Tygodnik Mazowsze” 1982 nr 37 z 16 XII 1982.
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dejmowania w działalności duszpasterskiej treści politycznych godzących w porządek społeczno-polityczny PRL i polską rację stanu51.
Należy podkreślić, że równocześnie władze publicznie deklarowały,
że wizyta papieska może być doskonałą platformą do pozytywnego rozwoju stosunków państwo – Kościół. Wydaję się jednak, że biskupi przejrzeli
tą dwulicową postawę najważniejszych dygnitarzy partyjnych. Świadczyć
może o tym choćby wypowiedź abp. Dąbrowskiego w czasie audiencji u Jana
Pawła II z lutego 1983 r., gdy zauważył on, że Stefan Olszowski w Sejmie
powiedział, że: „[…] przyjazd Jana Pawła II do Polski może się przyczynić
do dalszego rozwoju konstruktywnego dialogu między Państwem i Kościołem w Polsce oraz stosunków między PRL i Stolicą Apostolską. Owocne kontakty wzajemne przybliżają nas do pełnej normalizacji stosunków.
Gdy się weźmie pod uwagę aktualną sytuację w Polsce, nastroje społeczne,
a także stanowisko prezentowane przez władze PRL dotychczas, trudno
uwierzyć w szczerość zaprezentowanego stanowiska. Oczywiście wydaje się,
że Kościół nie może odrzucić wyciągniętej ręki, jeżeli to podanie ręki może
być korzystne dla ludu Bożego i społeczeństwa. Jeżeli ono dążyłoby tylko
do wciągnięcia Kościoła w rozgrywki, musi być roztropny i nieufny. Pytać
trzeba czy to stanowisko jest koniunkturalne, czy obliczone na doraźną korzyść polityczną?”52.
Spełnienia większości wspomnianych wyżej warunków nie udało się
na Kościele wymusić, ale postawiono na swoim jeśli chodzi o program wizyty. Najmniej problematyczny był termin, który wyznaczono ostatecznie
na 16-23 czerwca, a najwięcej kontrowersji wzbudzało ustalenie trasy pielgrzymki53. Sporne dla dygnitarzy partyjnych były nie tylko poszczególne miasta, ale również punkty wizyty, na przykład w czasie kwietniowych
rozmów na forum Komisji Wspólnej strona kościelna zaproponowała, żeby
w czasie wizyty w Poznaniu Jan Paweł II udał się pod pomnik ofiar Poznańskiego Czerwca 1956 r. W odpowiedzi na ten postulat A. Łopatka stwierdził:

51 Tajne dokumenty…, s. 206- 212; zob. również: R. Łatka, Wstęp…, s. 17.
52 AAW, SPP, Prymas Polski i stosunki kościelne w Polsce 1981-1986, Sprawozdanie z Audiencji udzielonej przez Ojca świętego Jana Pawła II członkom Rady Głównej Episkopatu Polski
z Księdzem Prymasem na czele, Citta del Vatticano, 1 II 1983, godz.13-14, s. 4-5.
53 A. Dziurok, Kościół w Polsce…, s. 82-85; Wstęp, w: Operacja „Zorza”…, s. 14.
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„Zatrzymywanie się Ojca Świętego przy krzyżach poznańskich zostawmy
sobie na wizytę Jana XXIV lub Jana Pawła V za 100 lat”54.
Oficjalne zaproszenie dla papieża do odbycia wizyty Henryk Jabłoński,
przewodniczący Rady Państwa, wystosował 19 marca. Papież odpowiedział miesiąc później, składając podziękowania na ręce przewodniczącego. Jednocześnie zwrócił się do władz z prośbą o uwolnienie
wszystkich sądzonych i skazanych na mocy dekretu o wprowadzeniu
stanu wojennego. Władze zareagowały irytacją i powiadomiły papieża,
że zniesienie stanu wojennego będzie możliwe tylko wtedy, gdy wizyta
będzie „udana”55.

Spór o Wałęsę
Jednym z najważniejszych elementów spornych w negocjacjach z władzami była kwestia spotkania Jana Pawła II z Lechem Wałęsą. W. Jaruzelski
kilkukrotnie starał się przekonać abp. Glempa, aby wywarł on nacisk na lidera „Solidarności”, by zrezygnował on ze spotkania z papieżem56. Wspomnianą kwestię poruszono również w czasie negocjacji dotyczących programu pielgrzymki i szczegółów poszczególnych uroczystości57. Mirosław
Milewski mówił wprost, że władze nie zgadzają się na tego typu spotkanie
i nie widzą możliwości przeprowadzenia go58. Formułował w związku z tym
54 Cyt. za: G. Majchrzak, Tajemnice stanu wojennego…, s. 45. Zob. także: K. Michalski, Działalność Komisji Wspólnej…, s. 127-128.
55 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół…, s. 398
56 A. Paczkowski, Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13 XII 1981-22 VII 1983,
Warszawa 2006, s. 218. W. Jaruzelski bazował na niechęci prymasa i jego negatywnej ocenie Lecha Wałęsy. Przykładowo w czasie kwietniowego posiedzenia Rady Głównej z 1983 r.
kard. Glemp podkreślał, że: „Wałęsa nie jest przywódcą narodowym. Sprawdził się na terenie zakładu. Chciałby być czymś więcej – dużo egoizmu w jego działaniu. Ta polityka
nacechowana egotyzmem go gubi. Podziemie nie ma programu. Zgadzam się – powiedział Ks. Prymas, że trzon solidarnościowy jest zdrowy. Ale ruchem tym obecnie kierują
albo obojętni religii, albo wrogowie Kościoła. Trudno ocenić siłę podziemia oraz czy dążą
do zmiany ustroju”, zob.: AAW, SPP, Rada Główna Episkopatu Polski 1983-1984, Protokół
Rady Głównej Episkopatu Polski z 23 IV 1983, Poznań, s. 2-3.
57 Protokół z posiedzenia Komisji Mieszanej przedstawicieli Rządu i Episkopatu Polski przygotowującej drugą pielgrzymkę Jana Pawła II do Ojczyzny, 18 IV 1983, w: Wizyty Apostolskie Jana Pawła II…, s. 185-188; K. Michalski, Działalność Komisji Wspólnej…, s. 126-127.
58 Milewski pytał w czasie rozmów w Komisji Mieszanej: „W Polsce jest 36 milionów ludzi,
w większości wierzących. Czy trzeba żeby właśnie z tym jednym papież się spotkał?”. Cyt. za:
A. Grajewski, Między Wschodem a Zachodem…, s. 20.
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pod adresem Kościoła niezawoalowane groźby: „Jeszcze w sprawie Wałęsy – nie widzieliśmy go jako człowieka, z którym Papież się spotka. Jeśli nie
odstąpi od tego zamiaru, to nie wyjdzie to na dobre dla obu stron. […] Nie
chce kwestionować ani jego wiary, ani przekonań religijnych, ani jego morale, choć są na to materiały. Jestem w dużym kłopocie, bo boję się, że ten
szczegół może przekreślić nasze ustalenia. Może mieć wpływ na czasokres
wizyty Papieża, może ją skrócić…”59. Analogiczne uwagi przedstawił Czesław Kiszczak w rozmowie z o. Roberto Tuccim, ks. Alojzym Orszulikiem
i gen. Konradem M. Straszewskim, zauważając równocześnie, że pod wpływem doradców w Lechu Wałęsie zaszła niepokojąca zmiana, powoływał się
również na „rozmowę braci”, w której padały niewybredne słowa pod adresem Kościoła60. Tego typu zabiegi nie przynosiły jednak efektu, gdyż Jan
Paweł II nie miał zamiaru się godzić z nakładaniem na niego ograniczeń
i dyktowaniem przez władze z kim ma się spotykać. Jak trafnie zauważył
kard. Stanisław Dziwisz: „Przeciwny spotkaniu Papieża z Wałęsą był osobiście generał Jaruzelski. Papież jednak stanowczo podkreślił, że bez spotkania z Wałęsą nie będzie żadnej pielgrzymki”61.
Ostatnią próbę przekonania Kościoła, aby nie doszło do spotkania Jana
Pawła II z Lechem Wałęsą gen. Jaruzelski podjął w czasie spotkania z prymasem w czerwcu, w przededniu pielgrzymki. W jego czasie I sekretarz
KC PZPR podkreślał: „Jego osoba jest przedmiotem najdzikszych spekulacji
Zachodu. Z okazji wizyty papieskiej chcą eksponować jego osobę dla politycznej gry. Idzie nam o to, żeby nie doszło do spotkania Wałęsy z Ojcem
św.”62 W. Jaruzelski dodawał również, że istotnym problemem jest charakter
Wałęsy: „Podnieca się, udziela wywiady dziennikarzom zagranicznym. Jest
krętaczem, nie rozumie dobra ogólnego. Traktowaliśmy go specjalnie. […]
Szkoda, że na czele tak wielkiego ruchu stanął tak niepoważny człowiek. Łatwo nim manipulują”63.
59 Protokół z posiedzenia Komisji Mieszanej przedstawicieli Rządu i Episkopatu Polski przygotowującej drugą pielgrzymkę Jana Pawła II do Ojczyzny, 18 IV 1983, w: Wizyty Apostolskie
Jana Pawła II…, s. 187.
60 Notatka z rozmowy przedstawicieli Kościoła z Ministrem Spraw Wewnętrznych gen. Kiszczakiem, 11 V 1983, g. 15 w MSW, w: Wizyty Apostolskie Jana Pawła II…, s. 199-200.
61 G. Majchrzak, Tajemnice stanu wojennego…, s. 46.
62 AAW, SPP, Prymas Polski i stosunki kościelne w Polsce, Relacja z rozmowy z gen. Jaruzelskim,
4 VI 1983, s. 2; AAW, SPP, Protokoły Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 1983-1984,
Protokół 193 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, 9 VI 1983, s. 1-2.
63 AAW, SPP, Prymas Polski i stosunki kościelne w Polsce, Relacja z rozmowy z gen. Jaruzelskim,
4 VI 1983, s. 2.
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Nie wiemy czy prymas przy pomocy swoich współpracowników próbował wpłynąć na Wałęsę, ale za to w swoim liście do Ojca Świętego wprost
sugerował papieżowi, że najlepiej by było, gdyby sam Wałęsa podjął decyzję
o rezygnacji ze spotkania z papieżem: „Z Lechem Wałęsą trudna sprawa.
Każde spotkanie może wywołać sensacje i oddalić na drugi plan religijny
charakter pielgrzymki. Aresztowanie Wałęsy także może wywołać większe zgrzyty. Moim zdaniem p. Lech Wałęsa powinien sam zrezygnować
ze spotkania i ograniczyć się do przesłania Ojcu św. jakiegoś adresu. Myślę,
że zrozumie sytuację”64. Jak widać, abp Glemp przyjął argumentację Jaruzelskiego (tym bardziej, że ocenę jego charakteru i zachowania w znacznej
mierze podzielał), choć kierował się rzecz jasna zupełnie innymi przesłankami. Jan Paweł II nie wziął jednak pod uwagę zastrzeżeń W. Jaruzelskiego
i prymasa, a władzom przyszło się pogodzić z tym elementem wizyty65.
Problematyka spotkania Jana Pawła II z Lechem Wałęsą była przedmiotem dyskusji w czasie posiedzenia Konferencji Plenarnej Episkopatu,
która odbyła się w przeddzień pielgrzymki – 9 czerwca. Właściwe znaczenie
spotkania Jana Pawła II z Wałęsą dostrzegał abp Jerzy Stroba, który zauważył, że „Wałęsa jako szansa «Solidarności»”- spotkanie z Wałęsą podtrzymałoby istnienie na przyszłość”. Niemniej jednak równocześnie stwierdził, iż
„Więc tu wizyta zastałaby zinstrumentalizowana politycznie. W jakim stopniu jesteśmy zobowiązani odpowiedzieć na tęsknoty społeczeństwa? Emocjonalnie to ważne, ale z punktu widzenia misji Kościoła to marginalne”66.
O wiele mniej wątpliwości pod tym względem mieli: bp Ignacy Tokarczuk,
kard. Franciszek Macharski czy bp Tadeusz Gocłowski. Warto przytoczyć
wspomniane głosy:

64 AAW, SPP, Prymas Polski i stosunki kościelne w Polsce, List Prymasa Józefa Glempa do Jana
Pawła II z 8 VI 1983, s. 1.
65 Wspomnianą tematykę omawiano na posiedzeniu KC PZPR z 6 czerwca 1983 r. Jak ostatecznie podsumował W. Jaruzelski: „Nasza linia – spotkanie będzie faktem wysoce niekorzystnym. Aresztowanie Wałęsy nie wchodzi w rachubę. Stosowanie psikusów wobec niego
(zatrzymanie w drodze itp.) ośmieszy nas jako kierowników państwa. Co będzie jeśli dojdzie
do spotkania? Można przyjąć dwa sposoby reakcji: ogłosić pełen oburzenia protest, drugi
zrobić dobrą minę do złej gry, czyli bagatelizujemy ten fakt w tym sensie, że «no to co, że papież się spotykał? Spotyka się z różnymi ludźmi», zob.: M. Rakowski, Dzienniki polityczne
1981–1983, Warszawa 2004, s. 551–552; R. Łatka, Obraz Kościoła katolickiego w latach osiemdziesiątych w Dziennikach politycznych Mieczysława F. Rakowskiego, „Zeszyty Historyczne
WiN-u”, 2013 nr 38, s. 136.
66 AAW, SPP, Protokoły Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 1983-1984, Protokół 193 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, 9 VI 1983, s. 4-5.
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bp Tokarczuk: „Pielgrzymka ma mieć charakter religijny, ale marginesu
politycznego usunąć się nie da. Niedopuszczenie Wałęsy byłoby też polityką antynarodową. Nie można używać wyrażeń władzy”;
kard. Macharski: „Nie dyskutujmy, czy Ojcu Świętemu mamy sugerować czy nie. Gdyby Ojciec Święty go nie przyjął, odbierałby wiarygodność nawet sobie”;
bp. Gocłowski: „Wałęsa jest mądrym robotnikiem, ale nie ma dobrych
doradców. Chyba za mało jest powiedzieć – Ojciec Święty zdecyduje.
Winniśmy powiedzieć, że Episkopat jest za spotkaniem. Bp Kaczmarek
mógłby mu powiedzieć: tylko Częstochowa”67.
Wspomniane uwagi członków Konferencji Episkopatu pokazują, że
tym razem prymas Glemp był w mniejszości, sugerując Ojcu Świętemu, aby
zrezygnował ze spotkania z L. Wałęsą. Jan Paweł II nie był skłonny zrezygnować z rozmowy z liderem „Solidarności”. Spotkanie, do którego ostateczne doszło w Chochołowie, okazało się mieć niezwykle istotne znacznie
dla podtrzymania ducha opozycji w polskim społeczeństwie.

Przebieg
Ostateczny program wizyty ustalono w czasie posiedzenia Komisji
Wspólnej 18 kwietnia68. W jego ramach papież odwiedzić miał: Warszawę
(16 – 18 VI), Niepokalanów (18 VI), Częstochowę, Jasną Górę (18 – 19 VI),
Poznań, Katowice, Jasną Górę (20 VI), Wrocław, Górę św. Anny (21 VI),
Kraków (22 – 23 VI)69. Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Kościół
i władze partyjne:
Jest zgodną intencją władz państwowych i kościelnych, aby ta wizyta
przyniosła trwałe korzyści zarówno Kościołowi, jak i całemu społeczeństwu i Państwu. Dlatego władze państwowe i kościelne zobowiązują
67 Tamże, s. 5-6.
68 K. Michalski, Działalność Komisji Wspólnej…; A. Dziurok, Kościół w Polsce…, s. 8283; R. Łatka, Zmienna amplituda stosunków państwo-Kościół katolicki w PRL w latach 80.
XX wieku, „Res Historica” 2015 nr 35, s. 238-239.
69 P. Skibiński, Miejsce II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1983 roku wśród jego wizyty
w Ojczyźnie, w: Pielgrzymka nadziei…, s. 73-74.
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się do współdziałania w trakcie przygotowywania wizyty, samego jej
przebiegu, aby przyczyniła się ona do najważniejszej obecnie dla Państwa i Narodu sprawy, mianowicie do pojednania pomiędzy Polakami,
porozumienia narodowego i normalizacji. […] Władze państwowe potwierdzają swoją wielokrotnie wyrażaną i realizowaną wolę łagodzenia
rygorów stanu wojennego, oraz uchylenia go w możliwie najkrótszym
czasie, jak również zapewnienia niezależności i samorządności związków zawodowych oraz innych form samorządności grup społecznych70.
Działania władz w czasie pielgrzymki w 1983 r., podobnie jak w okresie
całego istnienia PRL, kreowały najwyższe organy partii, na czele z pierwszym
sekretarzem. Z kolei najważniejszą rolę wykonawczą w przygotowaniach
władz do wizyty papieża pełniło MSW, a w jego ramach SB71. W ramach
PZPR strukturą, która odpowiadała za wizytę był Zespół Centralny ds. wizyty papieża. Jego zadania powstały w oparciu o opracowane w Wydziale Administracyjnym KC PZPR założenia72. W gestii Zespołu leżały kwestie takie jak:
– polityczne przygotowanie partii i społeczeństwa;
– ustalenie zadań propagandowych dla środków masowego przekazu
(przed, w trakcie i po wizycie);
– kontakty z klerem, oddziaływanie na stowarzyszenia i inne środowiska katolickie;
– polityczna treść wystąpień oraz zabezpieczenie jednolitej wykładni;
[…]
– formułowanie postulatów, także bieżących pod adresem Kościoła;
[…]
– organizacja bezpieczeństwa zgromadzeń i papieża73;
70 AAW, SPP, Prymas Polski i stosunki kościelne w Polsce 1981-1986, Założenia dotyczące przygotowań do drugiej wizyty Jana Pawła II w Polsce, bp. Jerzy Dąbrowski, min. Adam Łopatka,
s. 1-2.
71 Władze korzystały również z sowieckiego wsparcia technicznego, zob.: G. Majchrzak, Tajemnice stanu wojennego…, s. 47. Dokładnie tak samo było w czasie I wizyty papieskiej.
72 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół…, s. 398. Na jego czele stał Mirosław Milewski sekretarz KC PZPR, zob.: Tajne dokumenty…, s. 250.
73 Co charakterystyczne, zadanie to wymienione jest dopiero na przedostatnim miejscu. Potwierdza to tezę, jaką stawiałem w jednym ze swoich artykułów, że bezpieczeństwo Jana Pawła II nie należało do priorytetów władz, zob.: R. Łatka, Komunistyczne władze wobec wizyt
Jana Pawła II na przykładzie Krakowa, w: Mity – społeczeństwo – władza w badaniach młodych politologów, red. K. Kowalik, M. Kluzik, Kraków 2012, s. 25-26.
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–

ujednolicenie zasad działania na terenie całego kraju74.

Zadania przedstawione powyżej (a szczególnie ich ostatni punkt)
świadczą jednoznacznie o centralnym planowaniu polityki władz w terenie
w czasie drugiej wizyty Jana Pawła II w PRL. W miejscach, gdzie miał przebywać papież, powołano Sztaby Wojewódzkie pod kierownictwem I sekretarzy tych struktur partyjnych75. Struktury w regionach otrzymały analogiczne zadania do spełnienia jak sztab centralny.
Do wizyty intensywnie przygotowywało się MSW. Powołano w nim zarządzeniem 009/82 z 31 grudnia 1982 r. grupę operacyjną do „zabezpieczenia” wizyty, składającą się z 12 osób z dyrektorem Departamentu IV MSW
Konradem Straszewskim na czele. W skład grupy weszli zastępcy dyrektorów wszystkich departamentów MSW. Zasadniczym celem, do którego
ją powołano, było: „rozpoznanie zamiarów niektórych osób wykorzystania
pobytu papieża w Polsce do celów politycznych”76 . Wśród innych zadań,
do jakich powołano tę strukturę, znajdowały się:
– organizowanie działań operacyjno-rozpoznawczych związanych
z przyjazdem papieża;
– organizowanie zabezpieczenia wizyty;
‒ organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć zapobiegawczych i przeciwdziałających wrogim zamierzeniom związanym
z przyjazdem papieża i jego pobytem w Polsce;
– wypracowywanie ogólnych i zatwierdzanie szczegółowych koncepcji, taktyki oraz planów działań77.
Grupy o podobnym charakterze powołano we wszystkich województwach, w których przebywać miał Jan Paweł II w czasie swojej wizyty78.

74 Założenia polityczno-organizacyjne planowanej wizyty papieża w Polsce w 1983 r. opracowane przez Wydział Administracyjny KC PZPR, zob. Tajne dokumenty…, s. 215.
75 R. Łatka, Wstęp…, s. 16-18.
76 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944-1990.
W świetle dokumentów MSW, Warszawa 2000, s. 435; por.: AIPN Kr 08/296 SO krypt. „Zorza”, t.2, k. 1-4.
77 AIPN Kr 08/296 SO krypt. „Zorza”, t.2, k. 4-5. Szczególnie ostatnie z zadań dobitnie świadczy
o hierarchiczności w działaniu. Grupy wojewódzkie były odpowiedzialne nie za działalność
koncepcyjną, a jedynie za wprowadzanie w życie poleceń z centrum.
78 Tamże, k. 4-5.
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Władze PRL miały w czasie przygotowań do wizyty dwa główne cele.
Po pierwsze – dokładne poznanie celów, planów i zamierzeń Kościoła hierarchicznego, duchowieństwa, opozycji politycznej, jak również nastrojów
społecznych związanych z wizytą. Po drugie – przeciwdziałanie wszelkim
„negatywnym” z punktu widzenia władz wydarzeniom. Powyższe zadania
były ze sobą ściśle powiązane i miały być realizowane przez organy partyjne, administracyjne, ale najważniejszą rolę do odegrania miał aparat
represji.
W zabezpieczanie wizyty zaangażowane były wszystkie struktury bezpieki i każda z nich miała do spełnienia ściśle określoną funkcję. Najbardziej istotny, zaraz po antykościelnym Wydziale IV, był Wydział III.
Wśród zadań, jakie realizowali jego pracownicy znalazły się: „zapewnienie bezwzględnego bezpieczeństwa osoby Papieża oraz utrzymanie ładu
i porządku publicznego na terenie ochranianych obiektów i środowisk”.
Najbardziej istotnym jednak celem, który miał realizować ten Wydział
było: „przeciwdziałanie, neutralizowanie oraz likwidowanie inicjatyw
i działań opozycji antysocjalistycznej zmierzających do wykorzystania
wizyty Papieża w celach wrogich politycznie”79.
Zachodziła w tym miejscu pewna wspólnota interesów władz i Kościoła. Biskupi na czele z prymasem chcieli, aby wizyta przebiegała w spokojnej
i religijnej atmosferze, zaś rządzący PRL mieli nadzieję, że uda się ją ograniczyć tylko do wydarzenia o charakterze konfesyjnym. Równocześnie przedstawiciele władz deklarowali, że zależy im, aby wizyta papieża była udana
i przyniosła jak najlepsze efekty społeczne. Mówił o tym na kilka dni przed
pielgrzymką W. Jaruzelski, który w czasie rozmowy z prymasem w przededniu wizyty zauważał: „Pragniemy godnej wizyty Ojca św. Nawet jeden zły
transparent będzie na sto sposobów manipulowany przez wrogów”80. W czasie wspomnianego spotkania I sekretarz zadeklarował ponadto, że „Sprawa uwolnienia więźniów postępuje, ułaskawiono 580, 231 jest aktualnie
79 AIPN Kr 08/ 296 SO „Zorza”, t. 8, k. 175-178. Plan przedsięwzięć Wydziału III związanych
z przyjazdem papieża do Polski 25 V 1983.
80 AAW, SPP, Prymas Polski i stosunki kościelne w Polsce 1981-1986, Relacja z rozmowy z gen.
Jaruzelskim, 4 VI 1983, s. 5.
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więzionych. Do przyjazdu JPII myślę zejdzie poniżej 100. Powtarzam, że od
udanej wizyty będzie zależało zniesienie św. 22 lipca mógłby być tą datą”81.
W czasie tej wizyty władze Polski „ludowej” nie były w stanie kontrolować głównego aktora pielgrzymki – Ojca Świętego. Jego przemówienia
skierowane były wprost do sterroryzowanego społeczeństwa. Jan Paweł II
mówił wprost do Polaków82. W papieskich homiliach znajdowały się również czytelne odniesienia do „Solidarności”, zarówno tej pisanej z dużej
litery, jak i tej ogólnoludzkiej solidarności w cierpieniu83. Kluczowa była
pod tym względem homilia w Katowicach na lotnisku, w czasie której Ojciec Święty mówił otwarcie o prawie do posiadania własnych związków
zawodowych84.
Najważniejszym symbolem przywiązania papieża do „Solidarności”
było jego spotkanie w Dolinie Chochołowskiej z L. Wałęsą, które było symbolem więzi Jana Pawła II ze zdelegalizowanym przez władze związkiem
zawodowym85. Ojciec Święty spotkał się również z Barbarą Sadowską, matką zamordowanego miesiąc wcześniej Grzegorza Przemyka. Negatywne dla
władz akcenty najtrafniej podsumował Mieczysław Rakowski, który zauważył je w czasie wieczornej mszy św. z tego dnia na Stadionie Dziesięciolecia.
W homilii Jana Pawła II, jego zdaniem, było: „Pełno […] mętnej historiozofii

81 Tamże, s. 3.
82 Już w czasie przemówienia w Belwederze Jan Paweł II zwracał uwagę, że przybywa, aby być
z rodakami „w szczególnie trudnym momencie dziejów Polski po drugiej wojnie światowej.
[…] I chociaż życie w Ojczyźnie od 13 grudnia 1981 roku zostało poddane surowym rygorom stanu wojennego, który został zawieszony od początku bieżącego roku, to przecież nie
przestaję ufać, że owa zapowiadana wielokrotnie odnowa społeczna – według zasad wypracowanych w takim trudzie w przełomowych dniach sierpnia 1980 roku i zawarta w porozumieniach – dojdzie stopniowo do skutku”, zob.: Przemówienie do przedstawicieli władz
państwowych wygłoszone w Belwederze, Warszawa 17 czerwca 1983, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979-1983-1987-1991-1995-1997-1999-2002. Przemówienia, homilie,
Kraków 2012, s. 223.
83 Zob. szerzej: J. Kotański, „Solidarność” i solidarność w nauczaniu Jana Pawła II podczas
II pielgrzymki do Polski, w: Pielgrzymka nadziei…, s. 27-39. Jan Paweł II o istotności „Solidarności” w świecie pracy mówił również w przemówieniu skierowanym do Konferencji
Plenarnej Episkopatu Polski, Przemówienie do Konferencji Episkopatu Polski Częstochowa
19 czerwca 1983, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny…, s. 290-291.
84 Homilia w czasie Mszy św. odprawionej pod Szczytem Jasnej Góry, Częstochowa 19 czerwca
1983, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny…, s. 270-277; A. Grajewski, Między Wschodem a Zachodem…, s. 22. Na temat atmosfery w czasie wspomnianego nabożeństwa, zob.
szerzej: Informacja Komendanta Wojewódzkiego MO w Katowicach dot. stanu bezpieczeństwa
i porządku publicznego w woj. Katowickim i przebiegu zdarzeń w dniu wizyty papieża w Muchowcu, w: Operacja „Zorza”…, s. 356-359.
85 A. Grajewski, Między Wschodem a Zachodem…, s. 22.
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i ciągłe powroty do wielkości Polski. Sporo aż nazbyt oczywistych aluzji.
Powtarza się motyw cierpień, więzionych, itp. […] Niedobrze”86 .
Dygnitarze partyjni w czasie wizyty kilkukrotnie składali protesty, grożąc wprost wprowadzeniem zmian do jej programu. 19 czerwca u kard.
Franciszka Macharskiego i abp. Bronisława Dąbrowskiego interweniował A. Łopatka, który podkreślał, że rząd z oburzeniem i rozgoryczeniem zapoznał się z treścią homilii Jana Pawła II do młodzieży w Szczecinie oraz w czasie uroczystości w Częstochowie:
„Treść homilii do młodzieży traktujemy jako wezwanie do buntu i wojny religijnej. Czy Kościół chce awantury i wojny religijnej w Polsce? Władze
udowodniły 13 grudnia 1981 r., że są w stanie skutecznie przeciwstawiać się
wszelkim próbom destabilizacji ustroju i państwa. Rząd zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekt do programu wizyty”87.
Episkopat odrzucał tego typu interpretacje papieskich homilii, zauważając w piśmie sygnowanym przez bp. Dąbrowskiego, że wspomniane wystąpienia papieża nie odbiegały tonem od poprzednich homilii oraz podkreślając, że „Tego rodzaju ostre reakcje władz państwowych zakłócają godny
i spokojny przebieg drugiej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny”88. Ojciec Święty nie przejął się postulatami władz i wyrażał w kolejnych dniach wsparcie dla wolnościowych dążeń Polaków89. Zastrzeżenia
do kolejnych wypowiedzi Jana Pawła II miała, jak odnotował M. Rakowski,
większość czołowych komunistycznych dygnitarzy 90 .
Istotnym dla władz i Kościoła akcentem wizyty papieskiej były spotkania z przedstawicielami rządu PRL, do których doszło pięciokrotnie91. Najważniejsze spotkanie miało miejsce w Belwederze92. Jak oceniał kard. Glemp,
86 M. Rakowski, Dzienniki polityczne 1981–1983, Warszawa 2004, s. 563.
87 Oświadczenie rządu PRL w sprawie przemówień papieża Jana Pawła II wygłoszonych
18 czerwca 1983 r. w Częstochowie, 19 VI 1983, Częstochowa, w: Stan wojenny w dokumentach…, s. 368; A. Grajewski, Między Wschodem a Zachodem…, s. 22; A. Dziurok, Kościół
w Polsce…, s. 88; G. Majchrzak, Tajemnice stanu wojennego…, s. 49-50.
88 Odpowiedź Episkopatu Polski na oświadczenie rządu PRL w sprawie przemówień papieża
Jana Pawła II wygłoszonych 18 czerwca 1983 r. w Częstochowie 19 VI 1983, w: Stan wojenny
w dokumentach…, s. 369; A. Dziurok, Kościół w Polsce…, s. 89.
89 K. Michalski, Działalność Komisji Wspólnej…, s. 128.
90 M. Rakowski, Dzienniki polityczne 1981–1983…, s. 565–567.
91 AAW, SPP, Prymas Polski i stosunki kościelne w Polsce 1981-1986, Refleksje nad II pielgrzymką Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski 16-23 VI 1983, s. 7,
92 K. Michalski, Działalność Komisji Wspólnej…, s. 128.
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władze dobrze przygotowały się do spotkania i miały odczuwać „jego narodowy wymiar”93. Prymas trafnie zauważył, że publiczna część rozmowy
toczyła się wokół powodów wprowadzenia stanu wojennego i w jego przekonaniu mowa W. Jaruzelskiego dobrze wypadła94. Formułę drugiej, nieformalnej części spotkania chciał zmienić I sekretarz KC PZPR, zwracając się
do Jana Pawła II o rozmowę w cztery oczy. Jednak Ojciec Święty nie wyraził
na to zgody, stwierdzając, że wszyscy obecni, czyli on, prymas, W. Jaruzelski
i H. Jabłoński są wtajemniczeni w sprawy Kościoła w Polsce95.
Ważne spostrzeżenia na temat owej nieoficjalnej części spotkania zanotował kard. Glemp. Są one tym bardziej istotne, że to jedyna tego typu relacja
sporządzona na „gorąco”, zaraz po dyskusji. Jak zauważył prymas: „Rozmowy po spotkaniu publicznym, w obecności p. Jabłońskiego i Prymasa Polski,
dotyczyły zasadniczych punktów polityki rządowej, a więc: pomocy gospodarczej, krzywdzącego Polskę zerwania umów przez Reagana, które określone są jako «sankcje». Generał tłumaczył konieczność decyzji 13 XII oraz
antypaństwową działalność skrajnej politycznie «Solidarności». Tłumaczył
także polityczną i gospodarczą konieczność oparcia się o Związek Radziecki. W Polsce nikt nie jest prześladowany za światopogląd, ale za działania
które zmierzają do obalenia władzy, lub naruszenia praw. Solidarność wyszła daleko poza to, czego uczy Ojciec Święty w «Laborem exercens». Ojciec
Święty – replikując – akcentował przede wszystkim prawo Narodu do bycia
sobą. Te prawa Narodu zostały przekreślone przez stan wojenny, a bardziej
jeszcze 8 października przez zniesienie wszystkich Związków Zawodowych”96. Prymas zwracał również uwagę, że Jan Paweł II „wysoko ocenił
93 AAW, SPP, Prymas Polski i stosunki kościelne w Polsce 1981-1986, Relacja z rozmowy Ojca
św. Jana Pawła II z premierem PRL gen. Wojciechem Jaruzelskim w Belwederze 17 czerwca
1983 r., w której uczestniczyli Prezes Rady Państwa prof. Jabłoński i Prymas Polski kardynał
Józef Glemp, s. 1; AAW, SPP, Prymas Polski i stosunki kościelne w Polsce 1981-1986, Refleksje nad II pielgrzymką Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski 16-23 VI 1983, s. 8.
94 AAW, SPP, Prymas Polski i stosunki kościelne w Polsce 1981-1986, Refleksje nad II pielgrzymką Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski 16-23 VI 1983, s. 8. Co ciekawe, wnioski prymasa podzielał Mieczysław Rakowski, który zauważył, że I sekretarz PZPR w czasie wygłaszania swojego przemówienia był bardzo zdenerwowany, „ale przemówienie miał znakomite.
Odwrotnie oceniał słowa Jana Pawła II: Wystąpienie papieża raczej blade, ale już z wyraźnymi
akcentami politycznymi. Jeśli tak będzie przemawiał w czasie całego pobytu to obawiam się
poważnych komplikacji politycznych dla naszej ekipy i naszej polityki”, zob.: M. Rakowski,
Dzienniki polityczne 1981–1983…, s. 562.
95 AAW, SPP, Prymas Polski i stosunki kościelne w Polsce 1981-1986, Refleksje nad II pielgrzymką Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski 16-23 VI 1983, s. 7.
96 AAW, SPP, Prymas Polski i stosunki kościelne w Polsce 1981-1986, Relacja z rozmowy
z gen. Jaruzelskim, 4 VI 1983, s. 8.
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swego rozmówcę, podkreślając kompetentność w przeprowadzaniu analiz
oraz zaangażowanie patriotyczne”97.
Ostatnim akordem pielgrzymki było nieplanowane wcześniej spotkania
Jana Pawła II z W. Jaruzelskim na Wawelu. Doszło do niego na życzenie papieża, prawdopodobnie po to, żeby załagodzić mocny wydźwięk homilii wygłoszonych przez Ojca Świętego. Niestety w dokumentacji kościelnej nie odnalazłem żadnego osobnego materiału poświęconego temu spotkaniu, poza krótką
wzmianką abp. Glempa, poczynioną w jego refleksji zawierającej całościową
ocenę pielgrzymki: „Rozmowa na Wawelu odbyła się w cztery oczy i była dalszym rozwijaniem tematów podjętych w Belwederze”98. Krótko wspomniana
kwestia została omówiona w czasie dyskusji na forum Konferencji Plenarnej
Episkopatu. Znajdujemy w nich refleksje abp. Dąbrowskiego i abp. Gulbinowicza. Ten pierwszy nadmienił, że „Ojciec Święty podał, że w drugiej rozmowie,
w cztery oczy, treści były te same. Ojciec Święty wykładał, co to jest podmiotowość narodu”. Podczas, gdy metropolita wrocławski podkreślił: „Pamiętam, jak Ojciec Święty powiedział nam w Rzymie: w drugiej rozmowie tematy
były te same. Argumentowałem, Generał słuchał spokojnie. Na zakończenie
powiedział: zrozumiałem myśl Ojca Świętego. Ja to jeszcze sam też przemyślę”99. Oprócz uwag ze źródeł kościelnych dysponujemy jeszcze tylko zapisem
M. Rakowskiego, który w swoich dziennikach zauważył, że „Rozmowa była
twarda w sprawach merytorycznych i pojednawcza w tonie”100.

Oceny
Szeroką ocenę pielgrzymki przygotował osobiście abp. Glemp101. Prymas
zwracał w niej uwagę na kilka płaszczyzn, z których wynikało, że była ona
  97 Tamże.
  98 Tamże.
  99 AAW, SPP, Protokoły Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 1983-1984, Protokół 195 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, 25 VIII 1983, Jasna Góra, s. 3.
100 M. Rakowski, Dzienniki polityczne 1981–1983…, s. 568. Rakowski do kwestii oceny wizyty
wracał jeszcze kilkukrotnie, zob.: R. Łatka, Obraz Kościoła katolickiego w latach osiemdziesiątych…, s. 137-138.
101 Z powodu choroby nie przedstawił jej jednak na posiedzeniach Episkopatu podsumowujących pielgrzymkę papieską. Na konferencji plenarnej z 25 sierpnia wspomniany dokument
odczytał abp Gulbinowicz, zob.: AAW, SPP, Rada Główna Episkopatu Polski, Protokół Posiedzenia rady Głównej Episkopatu Polski z 25 VIII 1983, s. 1-2; AAW, SPP, Protokoły Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 1983-1984, Protokół 195 Konferencji Plenarnej Episkopatu
Polski, 25 VIII 1983, Jasna Góra, s. 1-2.
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udana. Najważniejsze było w jego przekonaniu wytworzenie „unikalnego klimatu w Narodzie, jakiego nie spodziewano się nawet w optymistycznych prognostykach. […]”102. Zauważał również, że wywołała ona zadowolenie całego
społeczeństwa oraz zaznaczał, że w oficjalnej prasie była ona oceniana jako
udana103. Ponadto w przekonaniu abp. Glempa udana była również dlatego, że
„brak fizycznego jej zakłócenia ze strony opozycji i brak machinacji ze strony
Władzy. Zjawiska wymienione były jednak zauważalne, ale w stadium zaczątkowym”104. Zwracał uwagę, że po wizycie świat widział polski Kościół,
jako siłę przede wszystkim polityczną – co z punktu widzenia prymasa nie
było zjawiskiem pozytywnym: „Nie pochlebia nam stwierdzenie, że staliśmy
się siła polityczną, rozumiemy potrzebę działania na rzecz dobra narodu”105.
Postawę władz prymas oceniał pozytywnie, uważając, że za wszelkie utrudnienia odpowiedzialne były przede wszystkim władze terenowe, a nie centralne: „Władze niezależnie od swoich celów były konsekwentne i dotrzymywały słowa. Trudności na niższych szczeblach, gdzie pojawiały się nawyki
staropartyjne. Były jednak opanowane […] Władze zachowały się biernie
wobec prób demonstracji politycznych. Próby takie miały miejsce zwłaszcza
na początku w Warszawie (ale też Częstochowa i Kraków). Nie obyło się bez
interwencji indywidualnych, likwidacja transparentów, jednakże nie było
żadnej zbiorowej akcji milicyjnej usuwającej przejawy demonstracji”106.
Co ciekawe, prymas, jako najbardziej wnikliwą, widział ocenę efektów wizyty sformułowaną przez Jana Szczepańskiego – ważnego doradcę
władz – na łamach „Polityki”. Warszawski socjolog zauważał, że społeczeństwo przyjęło papieża z oznakami czci i miłości, przez obecność Jana Pawła II „poczuło się sobą, uwierzyło we własne siły, dało się objąć promieniowaniem nadziei”, zaś w podsumowaniu stwierdził, iż „Żaden wolnomyśliciel
nie odważyłby się podać w wątpliwość jakąkolwiek tezę dotyczącą Kościoła
i papieża. Z międzywojennego antyklerykalizmu inteligencji nie pozostało

102 AAW, SPP, Prymas Polski i stosunki kościelne w Polsce 1981-1986, Refleksje nad II pielgrzymką Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski 16-23 VI 1983, s. 1.
103 Ponadto, jak zauważył prymas, starały się relacjonować życzliwie, „Wewnętrzne okólniki
partyjne uwrażliwiały się na wszelkie akcenty polityczne Pielgrzymki a traktując pielgrzymkę jako «dopust Boży» nie podejmowały akcji atakujących Papieża i Kościół bezpośrednio”,
zob.: AAW, SPP, Prymas Polski i stosunki kościelne w Polsce 1981-1986, Refleksje nad II pielgrzymką Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski 16-23 VI 1983, s. 9.
104 Tamże, s. 1.
105 Tamże, s. 4.
106 Tamże, s. 5.
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już nic”107. Tak jednoznaczna ocena człowieka wywodzącego się przecież
ze struktur komunistycznej władzy niewątpliwie zrobiła na prymasie wielkie wrażenie. Prymas zwracał uwagę na cele i oczekiwania władz związane
z pielgrzymką. Jego interpretacja jest z pewnością interesująca, ale wydaję
się, że nieprawidłowo ustawił ich hierarchię:
Trudno wyliczyć wszystkie cele, które władza wiązała z pielgrzymką,
niektóre z nich to:
1. Udowodnienie Kościołowi, jako sile społecznej, że władza socjalistyczna dotrzymuje słowa i że obecność religii w realiach systemu jest
możliwa na przyszłość.
2. Uświadomienie Narodowi, że władza socjalistyczna nie jest pozbawiona odczuć narodowych, że tam gdzie nie dochodzi do konfliktu politycznego, chce czuć po polsku.
3. Wyciszyć przez pielgrzymkę nastroje polityczne ludności i przesunąć
je w kierunku narodowo – religijnym.
4. Zbliżyć władzę przez współdziałanie na odcinkach organizacji pielgrzymki do duchowieństwa, a pośrednio do społeczeństwa […]
5. Odblokować przy pomocy Kościoła barierę dyplomatyczną i ekonomiczną108.
Najważniejsze dla władz było bowiem zapewnienie spokojnego przebiegu wizyty, wyciszenie nastrojów opozycyjnych i przede wszystkim wyjście z izolacji międzynarodowej, które gwarantowało uzyskanie kredytów
w związku z tragicznym stanem gospodarki109.
Refleksja prymasa była przedmiotem dyskusji na Konferencji Plenarnej
Episkopatu w sierpniu 1983 r., choć początkowo kard. Macharski sugerował,
aby wspomniany dokument uznać za punkt wyjścia do pracy nad Komunikatem z posiedzenia. Nie zgodził się z nim bp Tokarczuk, który zauważył, że opracowanie kard. Glempa jest w wielu miejscach nieprecyzyjne oraz wieloznaczne:
„Nauczanie Ojca Świętego wymaga od nas kolegialności. Tekst, którego słuchaliśmy jest cenny, ale – salva reverentis – w wielu miejscach wieloznaczny.
Autor, gdyby tu był, mógłby udzielić objaśnień. Jednakże bez naszej dyskusji
107 Tamże, s. 9.
108 Tamże, s. 7.
109 Zob.: R. Łatka, Wstęp…, s. 21-22; tenże, Polityka władz PRL wobec Kościoła katolickiego
w województwie krakowskim w latach 1980-1989, Kraków 2016, s. 276-285.
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sam ten tekst nie może posłużyć do sporządzenia komunikatu. To by równało się manipulacji. Nie wiem, jak Księża Biskupi, ale ja w sumieniu czuję się
zobowiązany zaprotestować. Wracajmy do kolegialności”110. Wspomniane słowa w realiach kościelnych oznaczały jednakże daleko idącą krytykę poglądów
prymasa oraz niezgodę ordynariusza przemyskiego na takie stawianie sprawy.
Zgodnie z wiedzą pozyskaną przez SB, członkowie Episkopatu mieli
wykorzystać nieobecność prymasa do swobodniejszej wymiany zdań w czasie wspomnianego wyżej posiedzenia KPE i przyjęcia bardziej zdecydowanej
formy Komunikatu. Okazję do takich działań miał szczególnie „wykorzystać” wiceprzewodniczący Konferencji kard. Macharski, zastępujący prymasa w kreowaniu posiedzeniem111. Aparat represji posiadał jednak niedokładne informacje, gdyż metropolita krakowski nie należał do grona tych, którzy
zdecydowanie krytykowali poglądy prymasa (był to bp Tokarczuk) i raczej
starał się tonować przebieg dyskusji. Mieli jednak rację jeśli chodzi o treść
Komunikatu, w którym znalazły się słowa: „Nauczanie papieskie natchnęło
wszystkich Polaków nową nadzieją na lepszą przyszłość ojczystego narodu
[…] Głoszona przez Kościół zasada dialogu musi stać się owocną podstawą
spokoju wewnętrznego oraz współpracy pomiędzy Polską a narodami Europy i świata; gdy zaś dialog pomiędzy rządem a Narodem przestaje istnieć,
pokój społeczny jest zagrożony, a nawet całkiem znika”112. Władze uznały
je za daleko idące upomnienie pod swoim adresem i używały jako poręcznego pretekstu do zaostrzenia polityki antykościelnej oraz oskarżeń, że to
Kościół sabotuje relacje wzajemne113.
110 AAW, SPP, Protokoły Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 1983-1984, Protokół 195 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, 25 VIII 1983, Jasna Góra, s. 2.
111 Notatka zastępcy dyrektora Departamentu IV MSW płk. Adama Pietruszki z doniesienia
TW ps. „Jankowski”, 29 VIII 1983, Warszawa, w: Aparat represji wobec Księdza Jerzego Popiełuszki. 1982-1894, t. 1, red. J. Mysiakowska, Warszawa 2009, s. 91-92. Pod pseudonimem
„Jankowski” zarejestrowany został ks. Michał Czajkowski. Na temat jego współpracy z SB
zob.: AIPN BU 00169/83, t. 1-4; A. Friszke, A. Karoń-Ostrowska, Z. Nosowski, T. Wiścicki,
TW „Jankowski”, „Wieź” 2006 nr 7, s. 81-140; J. Mysiakowska, Ksiądz Jerzy Popiełuszko w donosach TW ps. „Jankowski”, „Glaukopis” 2009 nr 13-14, s. 286-296; J. Żaryn, Wstęp, w: Aparat
represji wobec Księdza…, s. 52-53.
112 Komunikat 195 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski z 25 VIII 1983, w: Komunikaty Konferencji Episkopatu Polski 1945-2000, oprac. J. Żaryn, Warszawa 2006, s. 278-280.
113 Mówił o tym jednoznacznie w czasie spotkania z abp. Glempem ze stycznia 1984 r. Wojciech
Jaruzelski: «Dobrze oceniamy wizytę Papieża. Kościelny zarzut, że tej wizyty nie wykorzystaliśmy nie jest słuszny. To Kościół popsuł dobrą atmosferę, jaka zapanowała po wizycie i po
amnestii, przez komunikat sierpniowy i agresywne pielgrzymki”, zob.: AAW, SPP, Protokoły
Konferencji Plenarnej Episkopatu 1983-1984, Protokół ze 198 Konferencji Plenarnej Episkopatu 25-26 I 1984, s. 5.
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Druga pielgrzymka Jana Pawła II została poddana kompleksowej ocenie KC PZPR, UdsW i MSW114. Warto podkreślić, że podzielano część opinii prymasa Glempa, które omówiono w jego refleksjach na temat wizyty.
Wstępna ocena wizyty została dokonana przez Wydział Administracyjny
już 25 czerwca 1983 r. Oceniono w nim: sam przebieg wizyty, treści wystąpień papieskich, zachowanie wiernych, sprawność działania Kościoła, działania samych władz115. Na liście wniosków z wizyty pojawiły się m.in. takie:
– Dokonać szczegółowej analizy treści przemówień papieża i wynikających z nich zagrożeń dla naszego systemu ideowo – wychowawczego
i społeczno – politycznego oraz określić zakres niezbędnych działań w celu
przeciwstawienia się szkodliwym skutkom kościelno-klerykalnej ofensywy;
[…]
– konsekwentnie kontynuować aktualną politykę wewnętrzną (w tym
także politykę wyznaniową) i zagraniczną PRL;
– zobowiązać Urząd do spraw Wyznań i MSW do przeciwdziałania
próbom przekształcania kościelnych służb porządkowych w stale działające organizacje przykościelne;
[…]
– przeciwstawiać się naciskom środowisk klerykalnych w dążeniach
do zawieszania emblematów religijnych w szkołach i miejscach pracy,
a także naciskom na dodatkowe budownictwo sakralne; […]116.
Z kolei na posiedzeniu KC PZPR w tym samym dniu W. Jaruzelski
podkreślał: „Podjęliśmy to wyzwanie bez złudzeń i iluzji, ale też z poczuciem
pewności siebie. Mieliśmy świadomość, że nie obędzie się bez strat. Przekonywał również, że wizyta pokazała, że władza panuje nad sytuacją, że postępuje normalizacja, a jest to dla nas sprawa fundamentalna. […] Ostateczny
rezultat wizyty przechylił się na naszą korzyść”117.
Zdecydowanie pełniejsza analiza skutków wizyty papieża została dokona w czasie spotkania dyrektorów wydziałów do spraw wyznań urzędów
114 K. Michalski, Działalność Komisji Wspólnej…, s. 129.
115 Ocena wizyty papieża w Polsce sporządzona przez Wydział Administracyjny KC PZPR
24 czerwca 1984, w: Tajne dokumenty…, s. 272- 293; A. Grajewski, Między Wschodem a Zachodem…, s. 24.
116 Tamże, s. 290- 292.
117 M. Rakowski, Dzienniki polityczne 1981–1983…, s. 569–572; R. Łatka, Obraz Kościoła…,
s. 136.
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wojewódzkich w dniu 8 lipca. Mimo dostrzegania siły Kościoła i zauważalnych „negatywnych aspektów wizyty” stwierdzono, że „jej przebieg podniósł
generalnie prestiż władz i państwa, wykazał znaczny postęp stabilizacji wewnętrznej”118. Co charakterystyczne, mimo zapewnień władz o dobrych stosunkach z Kościołem, tuż po wizycie zorganizowano zjazd Caritasu, czyli
księży – jak to określali dygnitarze partyjni – „zaangażowanych po stronie
władzy ludowej”119. Była to swoista zapowiedź zaostrzenia polityki wobec
Kościoła, do której doszło już jesienią 1983 r. na skutek zmiany oceny przebiegu wizyty oraz dojścia do przekonania, że Kościół za bardzo wzmocnił
swoją pozycję społeczną.
Najlepiej efekt wizyty oddaje analiza Antoniego Dudka, który zauważył, że wizyta w dłuższej perspektywie okazała się porażką dla władz: „Trzeba pamiętać, że władze boleśnie odczuwały sankcje nałożone przez Zachód.
Ekipa Jaruzelskiego nie uważała jednak, że na pielgrzymce Jana Pawła II
może tylko stracić. Chciała pokazać: popatrzcie, wpuszczamy papieża, kontrolujemy sytuację, przecież wcale nie jest tak, że siedzimy na bagnetach. I to
się udało. Ale jednak to nic nie zmieniło w sensie społecznej akceptacji dla
systemu. Kryzys się pogłębiał, a ekipa Jaruzelskiego nie wiedziała jak wyjść
z impasu”120.
Stwierdzić jednak należy, że wizyta Jana Pawła II pokazała siłę polskiego Kościoła i przyczyniła się do moralnego odrodzenia społeczeństwa. Jak
zauważył George Weigel, pielgrzymka Jana Pawła II wzmocniła „opór Kościoła i pokazała, że nie będzie układu ponad «Solidarnością»121.
Kardynał Glemp pielgrzymkę papieską i jej efekty traktował jako kolejny etap konfrontacji Kościoła z komunizmem, i jak oceniał: „Obecny ukłon
władz wobec Kościoła wymaga bardzo ostrożnej analizy. Trockizm dochodzi
do głosu, szczególnie w aspekcie żądania braku hegemonii Moskwy, równość
118 Ocena wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce przedstawiona 8 lipca na naradzie dyrektorów
wydziałów do spraw wyznań urzędów wojewódzkich, w: Tajne dokumenty…, s. 309- 332. Podobne oceny formułowano wobec biskupów w czasie spotkania Komisji Wspólnej z 29 czerwca, zob.: Relacja z posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Episkopatu w dniu
29 czerwca 1983 r., w: Tajne dokumenty…, s. 300–306.
119 Zob.: Ocena wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce przedstawiona 8 lipca na naradzie dyrektorów wydziałów do spraw wyznań urzędów wojewódzkich, w: Tajne dokumenty…, s. 331.
120 Prof. Dudek: Jan Paweł II naciskał na Jaruzelskiego by rozmawiał z „S”. To przesądziło
o…,
http://www.polskatimes.pl/artykul/3416199,prof-dudek-jan-pawel-ii-naciskal-na-jaruzelskiego-by-rozmawial-z-s-to-przesadzilo-o,2,id,t,sa.html [20.02.2014]; por.: A. Dudek,
R. Gryz, Komuniści i Kościół…, s. 400-401.
121 G. Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Kraków 2000, s. 588-589; A. Grajewski, Między Wschodem a Zachodem…, s. 21-26.
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poszczególnych narodów. […] Komunizm jako obca ideologia (niemiecko
-rosyjska) chcąc wejść do środka Narodu, nie może likwidować Kościoła,
jako jego integralnej części. Dlatego początkowe zakusy likwidacji Kościoła
sposobem administracyjnym, uznane zostały jako błąd”122. Prymas zwracał
również uwagę, że Kościół powinien być gotowy na „ataki ateizmu”, gdyż
zawieszenie zwalczania Kościoła przy pomocy metod administracyjnych nie
oznacza, że działania władz nie są groźne dla duchowieństwa i katolickiego
społeczeństwa. Jak się miało okazać, były tym groźniejsze, że władze po negatywnej dla siebie ocenie efektów pielgrzymki papieskiej, postanowiły zdecydowanie zaostrzyć antykościelną politykę123.

Antykościelny zwrot
Pierwszym efektem pielgrzymki było oficjalne zniesienie stanu wojennego w dniu 22 lipca 1983 r. Nie oznaczało to jednakże zmniejszenia represji
wymierzonych w opozycję, choć zwolniono większość przetrzymywanych
więźniów politycznych124.
Władze postanowiły zaostrzyć politykę wobec Kościoła – dokonały „antykościelnego zwrotu” z trzech powodów: po pierwsze, aby zapobiec jego
dalszemu wzmacnianiu; po drugie, aby odzyskać stracone na jego rzecz
w latach wcześniejszych pozycje; po trzecie, aby uchronić się przed zagrożeniem utrwalenia obecności Kościoła jako znaczącej siły na scenie
politycznej.
Jak zauważył Jan Żaryn, zwrot o charakterze antykościelnym mógł wynikać (i prawdopodobnie tak było) z inspiracji Kremla: „wkrótce po zakończeniu
wizyty Jana Pawła II w Polsce na najwyższym szczeblu władzy – być może
122 AAW, SPP, Prymas Polski i stosunki kościelne w Polsce 1981-1986, Refleksje nad II pielgrzymką Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski 16-23 VI 1983, s. 10.
123 A. Dudek, r. Gryz, Komuniści i Kościół…, s. 402. Por.: J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego…,
s. 535-537; zob.: IPN BU 1585/1346, k. 180-187, Koncepcja neutralizacji Kościoła rzymskokatolickiego w kontekście zagrożenia stabilizacji sytuacji społeczno-politycznej kraju, bd;
R. Łatka, Antykościelny zwrot w polityce wyznaniowej władz PRL po drugiej pielgrzymce Jana
Pawła II na przykładzie województwa krakowskiego, w: Letnia Szkoła Historii Najnowszej
2014. Referaty, red. Ł. Kamiński, J. Szumski, Warszawa 2015, s. 145-156; tenże, Zmienna amplituda stosunków państwo-Kościół…, s. 239-242; A. Dziurok, Kościół w Polsce…, s. 89.
124 A. Grajewski, Między Wschodem a Zachodem…, s. 24.
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z inspiracji Moskwy – podjęto decyzję o wzmocnieniu środków służących
inwigilacji ludzi Kościoła katolickiego, a zarazem «wtłoczenia» katolicyzmu
w ramy «prywatności»”125.
Postanowiono powrócić do stałego celu polityki władz wobec Kościoła
w PRL, czyli zepchnięcia Kościoła do kruchty. Intensywna walka z Kościołem toczyła się w oparciu o trzy fundamenty, a były to: walka z krzyżem
i pozakościelną działalnością duchownych oraz propaganda antykościelna.
Zależnie od czasu i wydarzeń społecznych, były one mocniej lub słabiej eksploatowane. Zmiana w podejściu władz do Kościoła stała się dość szybko czytelna dla biskupów. Było to widoczne w czasie posiedzenia Komisji Wspólnej
we wrześniu 1983 r., które odbywał się w atmosferze ataków przedstawicieli
władz na Kościół i „Solidarność”. Kazimierz Barcikowski krytykował stronę kościelną za niedocenianie zniesienia stanu wojennego i krytyczne słowa
biskupów na temat ustawodawstwa wprowadzanego przez władze. W odpowiedzi kard. Franciszek Macharski apelował o podjęcie dialogu z opozycją,
gdyż inaczej zniesienie stanu wojennego będzie odczytywane jako działanie
pozorowane.
Polscy biskupi trafnie zauważyli, że inspiracja do antykościelnych działań przyszła z Kremla: „Opinia społeczna uważa, że kampania przeciwko
Kościołowi w Polsce zaczęła się po wystąpieniu w telewizji radzieckiej kierownika Wydziału Informacji Międzynarodowej KC PZPR – Zamiatina,
który w ostrej formie zaatakował Kościół i Ojca Świętego w krótkim okresie
po II pielgrzymce papieża do Polski. […] To sprawia, że upowszechnia się
przekonanie, że rząd PRL po rozwiązaniu problemu «Solidarności» przystępuje obecnie do rozprawy z Kościołem. Zaprzeczenia rzecznika prasowego
w tej sprawie nie przekonały nikogo”126.

Podsumowanie
Druga pielgrzymka Jana Pawła II w świetle dokumentacji kościelnej
i struktur partyjno-państwowych (oraz aparatu represji) jawi się jako wydarzenie niezwykle istotne, choć oczywiście z diametralnie innych powodów.
125 J. Żaryn, Wstęp…, s. 33.
126 Pro Memoria, 19 XII 1983, w: Tajne dokumenty…, s. 353. Zob. także: K. Michalski, Działalność Komisji Wspólnej…, s. 133.
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Dla biskupów kluczowy był przekaz duszpasterski Jana Pawła II i jego
nauczanie wzmacniające polską wspólnotę. Dla komunistycznych
władz najważniejsze były: przełamanie izolacji międzynarodowej
oraz pokazanie, że PRL jest państwem silnym i dobrze zarządzanym.
We wspólnym interesie było zapewnienie spokojnego, religijnego przebiegu pielgrzymki, co również dzięki pewnej wstrzemięźliwości opozycji
udało się osiągnąć127.
Negocjacje dotyczące pielgrzymki pokazały jak nieuczciwym partnerem były władze PRL, z jednej strony deklarujące życzliwość wobec przyjazdu Jana Pawła II, a z drugiej – starające się go jak najbardziej odwlec w czasie
i jak najbardziej ograniczyć jego zasięg. Hierarchia kościelna zdawała sobie
sprawę z metod stosowanych przez dygnitarzy partyjnych, ale równocześnie
wykazywała dobrą wolę, mając na względzie osiągnięcie celu, którym był
przyjazd papieża do Ojczyzny. Z tego powodu niektórzy biskupi – na czele
z prymasem Glempem – byli gotowi na daleko idące ustępstwa, m.in. rezygnację ze spotkania Jana Pawła II z Lechem Wałęsą.
Przebieg wizyty z kolei udowodnił, że pomimo tego, iż władze PRL dysponowały olbrzymim zasobem sił i środków, to nie były w stanie kontrolować biegu wydarzeń, a szczególnie ich głównego bohatera. Przekaz polskiego
papieża sprawił, że tysiące esbeków i milicjantów nie gwarantowały realizacji
celów zakładanych przez komunistów. Sukces Kościoła był ewidentny, z tego
powodu część analiz partyjnych możemy traktować jako pobożne życzenia.
Druga pielgrzymka przyniosła określone skutki: wzmocniła pozycję
polskiego Kościoła oraz dała nowy impuls do oporu społecznego. Ale także
przyczyniła się do wzmocnienia antykościelnych działań władz PRL zaniepokojonych „rozwydrzeniem się kleru”, jak mówił minister Mirosław Milewski.

127 R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990,
Kraków 2013, s. 301-302.
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