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tury ład moralny zobowiązuje — zdaniem Papieża — biskupów 
do szczególnej opieki nad kulturą polską, nad całą kulturą, nad 
kulturą całego człowieka: „Episkopat Polski wpatrzony w tego 
swojego wielkiego pirotagonistę w dziejach ojczyzny nie tylko 
nie może, ale wręcz musi czuć się stróżem tej kultury. Musi do 
swego współczesnego posłannictwa i posługi zaliczyć szczególną 
troskę o całe dziedzictwo kultury polskiej, która wiadomo w 
jakiej mierze przeniknięta jest światłem chrześcijaństwa. (...) Mi
sja Episkopatu Polski na przedłużeniu misji św. Stanisława, na
znaczona jego dziejowym charyzmatem, jest w tej dziedzinie 
oczywista i niezastąpiona.”

Myśl o odpowiedzialności Kościoła i jego hierarchii za kultu
rę narodową przewijała się w pierwszym dziesięcioleciu ponty
fikatu Jana Pawła II wielokrotnie, by z szczególnym naciskiem 
zabrzmieć podczas spotkania Papieża ze środowiskami twórczy
mi podczas trzeciej pielgrzymki do ojczyzny, dnia czerwca
1988 r. w warszawskim kościele św. Krzyża. Wyrażając radość 
z faktu, że twórcy kultury polskiej znaleźli w Kościele „prze
strzeń wolności, której nieraz brakuje im gdzie indziej” i że 
dokonali odkrycia Kościoła „od wewnątrz”, Jan Paweł II wez
wał Kościół polski, by sprostał .temu nowemu i niezwykłemu 
w skali globu wyzwaniu: „Ufam też, że Kościół polski odpo
wie w pełni na zaufanie tych ludzi przychodzących nieraz z da
leka i znajdzie język, który trafi do ich umysłów i serc.” Uprzy
tomnieniu sobie tego zadania wobec kultury ma, między innymi, 
służyć ta sesja, jaką w Akademii Teologii Katolickiej odbywa
my w dziesięciolecie pontyfikatu Jana Pawła II.

MARIAN BANASZAK

PAPIEŻ-POLAK, PAPIEŻ-SŁOWIANIN
Profetyczna wizja dziejów i zadań Kościoła w dziedzinie jego 

własnej jedności i jedności Europy*

W naszym zeświecczonym świecie Papież staje się wyrocznią. 
■Czy należy się temu dziwić, czy też starać się zrozumieć ten 
paradoks?

Takie stwierdzenie i takie złączone z nim pytanie formułuje

* Referat został wygłoszony na sympozjum w ATK 14 XI 1988 r. 
Organizatorzy ustalili i podali w  programie temat Papież Słowianin.
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abip Paul P o u p a r d  z Paryża na początku swego artykułu Od 
Pawła VI do Jana Pawła 11, opublikowanego niedawno w języ
ku polskim.1 Autor ten zajął się fenomenem, którego — jak 
pisze — dotąd nie znała historia, i to nie tylko historia Kościoła, 
ale i ludzkości: fenomenem powszechnego zainteresowania się pa
pieżami, właśnie 10 lat temu, gdy umierał Paweł VI, gdy wybie
rano Jana Pawła I, a najbardziej, gdy wybierano Jana Pawła II 
i gdy zaczął on swój niezwykły pontyfikat. Zainteresowanie to 
występowało, według Pouparda, wszędzie, w całym świecie, z wy
jątkiem olbrzymich Chin i małej Albanii, również poza widzial
nymi granicami Kościoła katolickiego i różnorodnych wyznań 
chrześcijańskich. 2

Z tym wskazanym przez Pouparda fenomenem łączy się wy
raźnie występujący na przestrzeni 10 lat fenomen jeszcze wię
kszy: zainteresowanie się całego świata, dosłownie całego świata, 
nie wyłączając Chin i Albanii, papieżem Janem Pawłem II, pier
wszym po 455 latach papieżem, który nie jest Włochem; zainte
resowanie jego działalnością, która według słów samego papie
ża jest w wielu punktach kontynuacją działań poprzednich pa
pieży (nawet Piusa XII), lecz wiemy to dobrze, jest nową dzia
łalnością w jeszcze więcej punktach, zarówno co do swych form, 
jak i ukierunkowań.

Jan Paweł II nie tai, że na kształt i treść tej działalności ma 
wpływ i ten fakt, iż jest on Papieżem-Polakiem. Papieżem-Sło-

Temat został poszerzony, bo Jan Paweł łączył oba określenia (zob. Prze
mówienie podczas Mszy Świętej na Jasnej Górze, „Chrześcijanin w  
św iecie”, R. 11: 1979 nr 8, s. 58 (Cytuję: ChwS 1979 nr 8).

Dodany podtytuł jest potrzebny, bo w  referacie uwzględniono tylko 
te implikacje z świadomości Jana Pawła II co do jego polskiego i sło
wiańskiego pochodzenia, które dotyczą wizji dwóch tradycji i dwóch 
kultur chrześcijańskich, wschodniej i zachodniej, a także dotyczą za
dań papieża i Kościoła co do przywrócenia jedności. Skłoniło rrinie 
zaś do takiego sformułowania podtytułu to, co Jean Chelini napisał 
o I pielgrzymce papieża do Polski: Jan P a w eł II inauguruje (nią) sw o ją  
m is ję  profe tyczną: głosić usymagania spraw ied liw ego  i ludzkiego świata,  
zbu dow anego  na przes trzegan iu  p ra w a  Bożego. Z w ierzchn ik  Kościoła  
rzym skiego , pap ież  s ta je  się p rorok iem  ludzkości.  J. C h e l i n i ,  P ow ró t  
profe tyzm u : Jan P aw eł  II w  Polsce, „Communio”, R. 8: 1988 nr 5, s. 27.

1 „Communio”, R. 8: 1988 nr 5, s. 6.
2 Tamże. Starając się wyjaśnić ów fenomen, Poupard pisze: D ostrze

g a m  w  t y m  osobiście pew ie n  zn a k  i sym bol,  oczek iwanie  i nadzieję.  
Ś w ia t  je s t  zm ęczo n y  podziałami, a  jeszcze  bardz ie j  w aśn iam i oraz w e 
w n ę tr z n y m i  sporam i m ię d zy  an tagon is tycznym i ideologiami; tęskn i w  
głębi sw ego  je s te s tw a  za jednością, i  to  taką, k tóra  p rze zw yc ię ża  w sze l 
kie rozdarcia po li tyczne oraz p rzec iw ień s tw a  ekonomiczne, a sy tu u je  
się na p łaszczyźn ie  duchowej.  Tamże.

12 — S tu d ia  T h e o l. V a rs .  28(1998) n r  1
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wianinem, jak sam określił siebie na początku pontyfikatu i sta
le określa.

Fenomen Papieża-Polaka, Papieża-Słowianina.
Historyk nie może stawiać sobie Puopard’owego pytania: czy 

należy się temu dziwić, czy też starać się zrozumieć ten para
doks?

Zadaniem historyka jest zrozumieć: najpierw zrozumieć to po
wszechne zainteresowanie się Papieżem-Polakiem, Papieżem-Sło- 
wianinem, a następnie dostrzec znaczenie dla Kościoła, co wię
cej, dla całej ludzkości, tego faktu, że w Rzymie, na stolicy Pio- 
trowej, od 10 lat zasiada nie kto inny, tylko Papież-Polak, Pa
pież-Słowianin.

Gdy się widzi to znaczenie, a jest bardzo wyraźne, nie spo
sób przedstawić je w jednym wykładzie. Stąd w obecnym wy
kładzie ograniczenie tematu do Papieża-Polaka, Papieża-Słowia- 
nina profetycznej wizji dziejów i zadań Kościoła w dziedzinie 
jego własnej jedności i jedności Europy.

Nie można było uczynić inaczej, gdyż Jan Paweł II, z faktu, 
że jest Papieżem-Polakiem, Papieżem-Słowianinem, sam wypro
wadza te właśnie implikacje: zobowiązanie swoje i Kościoła do 
przywrócenia kościelnej jedności, ze wziględu na Chrystusowy na
kaz, ale i dla ukształtowania upragnionej jedności Europy, a w 
dalszej konsekwencji — całego świata.

Szukając zroziuimdenia jakiegokolwiek fenomenu historycznego 
najlepiej posłużyć się pytaniami eksplamatacyjnymi.

Omawiany temat wymaga czterech takich pytań. Oto one:

1. Dlaczego Jan Paweł II podkreśla swoje polskie i słowiań
skie pochodzenie?

2. Jakie widzi on sam implikacje tego pochodzenia?
3. Jaką ma wizję jedności?
4. Czy ta wizja jest profetyczna?
Szukając odpowiedzi na te pytania, trzeba było sięgnąć do wy

powiedzi samego papieża.
Nie można było nie uwzględnić, i to na pierwszym miejscu,

jego przemówień z pielgrzymki do Polski w 1979 r. Wszak ów
czesne dziewięć dni pobytu w Ojczyźnie były nie tylko, niesły
chanie intensywne co do spotkań i wypowiedzi papieża, ale za
wierały jego pierwszą obszerną refleksję na temat niezbadanych 
wyroków Bożej Opatrzności, która wezwała Go ze stolicy św. 
Stanisława w Krakowie na stolicę św. Piotra w Rzymie.3 W

3 CHwS 11: 1979 nr 8, s. 28.
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tej zaś refleksji zostało nie jeden raz podkreślone że polskie i 
słowiańskie pochodzenie papieża oraz związana z tym formacja 
osobowa należą do istotnych elementów, które inspirują papieską 
działalność. *

Do referatu wykorzystano nadto dokumentacją dwóch następ
nych pielgrzymek Jana Pawła II do Polski oraz papieskie enuncja
cje, związane z trzema wielkimi rocznicami historycznymi, od
noszącymi się do krajów słowiańskich: 1100 rocznica śmierci 
Apostoła Słowian, św. Metodego, 600-lecie chrystianizacji Litwy 
i millenium Chrztu Rusi. Z publikacji o papieżu korzystano ma
ło. Najbardziej były przydatne: A. F r o s s a r d a  Rozmowy z Ja
nem Pawłem II (Watykan 1982) i wymieniony już artykuł J. C h e- 
1 i n i e g o Powrót profetyzmu: Jan Paweł II w Polsce.

Czy to nie za mało?
Chyba wystarczająco, by zdobyć uzasadnioną i wyczerpującą 

odpowiedź na postawione pytania.

1. D LA CZEG O  JA N  PA W E Ł  I I  PO D K R E ŚL A Ł  I  PO D K R E ŚL A  SW O JE
P O L S K IE  I SŁ O W IA Ń SK IE  PO CH O D ZEN IE?

Ogólną odpowiedź, według mnie, najtrafniej podają słowa pa
pieża, wypowiedziane na lotnisku Ciampino (10 VI 1979), gdy 
wracał do Rzymu z Polski: Dziękuję Bogu za to, że dane mi było 
ujrzeć znowu Polskę, ziemię błogosławioną i żyzną, w której za
puściłem korzenie jako człowiek, kapłan, biskup, czerpiąc z niej 
bogate, życiodajne soki. 5

Szczegółową odpowiedź, najpierw jedną, znajdujemy w tych 
wszystkich wynurzeniach papieża, w kitórych podkreśla, często 
podkreśla, że jego papieskie działanie płynie (oczywiście, nie je
dynie) z nabytego wcześniej w Polsce doświadczenia. Warto do

4 Z o kaz ji p ie lg rzy m k i do P o lsk i w  1979 r. u k aza ł się m ały  a r ty k u ł 
p .t. Questo Papa Slav o n ieznanego  m i z in n y ch  p u b lik a c ji L u ig i A c c a t -  
t o ł i e g o ,  w  p ra w ie  n iezn an y m  u  nas czasop isem ku  „Bozze” R. 1979 
n r  6/7, s. 61—74). W  n im  zw rócił A cca tto li uw agę  w łaśn ie  n a  te  dw a 
fak ty :

1. I nove giorni del viaggio in Polonia non sono s ta ti  so ltan to  i p iù  
in te n s i del nuovo pontificato, ma anche ąuelli che il nuovo papa ha 
scelto per sviluppare una prim a riflessione su ąuello che ha chiamato 
V ’’im perscrutabile disegno della divina Providenza”, che lo ha condotto  
dalla cattedra arcivescovïle di Cracovia a quella di San Pietro in Ro
ma. 2. Dopo U vaggio in Polonia non abbiamo più soltanto di jron te a 
noi il „primo papa slavo della historia”, ma un papa che eon esplicita  
insistenza pone questa sua origine e formazione tra gli elem enti ispira- 
tori délia sua azione pontificale (s. 61).

6 C H w S 1979 n r  8, s. 219.
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dać, że według niego doświadczenie jest najprostszą drogą dzia
łania: najlepiej przemawiają fakty, oparte na doświadczeniu,6 mó
wi papież.

Do kapłanów w katedrze częstochowskiej (6 VI 1979) powie
dział, że

— doznał łaski powołania kapłańskiego na polskiej ziemi;
— przeszedł przez polsikie seminarium duchowne;
— kształcił się na Wydziale Teologicznym UJ;
— otrzymał święcenia kapłańskie z rąk polskiego biskupa (Sa

piehy);
— uczestniczył w tych samych doświadczeniach Kościoła i Na

rodu, co zebrani kapłani.
To, co tutaj we mnie się ugruntowało — mówił im papiież — 

to, co stąd wyniosłem, odzywa się stale żywym echem, podczas 
wszystkich moich spotkań z kapłanami, jakie miałem sposobność 
odbywać od dnia 16 października (czyli od dnia, w którym został 
papieżem). 7

Jedno z bardziej znamiennych wyznań o wpływie jego pol
skich doświadczeń na działanie papieskie wypowiedział w Nowej 
Hueie-Mogile (9 VI 1979). Słowa papieża:

Chrześcijaństwo i Kościół nie boi się świata pracy. Nie borsię 
ustroju pracy. Papież nie boi się ludzi pracy. Zawsze byli mu 
szczególnie bliscy. Wyszedł spośród nich: z kamieniołomu na Za
krzówku, z sólvayowskiej kotłowni w Borku Fałęckim, a potem — 
z Nowej Huty. Poprzez wszystkie te środowiska, poprzez wła
sne doświadczenie pracy — śmiem powiedzieć ■—• ten papież na
uczył się na nowo Ewangelii. Dostrzegł, przekonał się, jak grun
townie jest w nią wpisana współczesna problematyka, człowieka 
pracy, jak bardzo nie sposób rozwiązać do końca tej problema
tyki bez Ewangelii. 8

Młodzieży w Warszawie, przed kościołem św. Anny, wyznał: 
Widzę w Was poniekąd swoich młodszych kolegów, bo przecież 
i ja polskiemu uniwersytetowi zawdzięczam podstawowy zrąb swej 
akademickiej formacji. Z warsztatem pracy uniwersyteckiej na 
wydziałach filozofii-i teologii w Krakowie i Lublinie byłem zwią

0 Tamże, s. 126—127.
7 Dodał na poły żartobliwie: I dlatego te ż  dzisiaj, spotykając się z  

Wami, pragnę odwołać się nade w szystko  do słów, które przy  tych  róż
nych spotkaniach ju ż w ypowiedziałem . Uważam  bowiem , że w szyscy  
macie jakiś udział w  ich sformułowaniu, że należy się W am jakaś cząst
ka praw  autorskich. Tamże, s. 126.

8 Tamże, s. 191.
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zany w sposób systematyczny. Duszpasterstwo akademickie sta
nowiło przedmiot mojego szczegółowego umiłowania?

Te słowa przypomniał w przemówieniu do Rady Naukowej 
Episkopatu Polski (Jasna Góra 5 VI 1979): ...swoją formację aka
demicką — intelektualną, kulturalną zawdzięczam polskim uni
wersytetom. Nie wyłącznie, ale w mierze zupełnie zasadniczej. 10

Do młodzieży na Skałce w Krakowie (8 VI 1979) powiedział: 
Mówiąc o sprawie duszpasterstwa akademickiego, zdaję sobie spra
wę z tego, że jest ono w Polsce w ogóle, a w Krakowie w szcze
gólności rozbudowane bardzo. Próbowałem coś z tego nawet prze
nieść już w tym roku do Rzymu. Jak człowiek się do czegoś 
przyzwyczai, to mu trudno bez tego żyć i zażądałem sobie, żeby 
u św. Piotra zgromadziła się młodzież akademicka, przynajmniej 
jeden raz w Wielkim Poście. Rzeczywiście zgromadziła się, wy
pełniła Bazylikę i raz do nich przemówiłem: Pasqua eon głi stu- 
denti. I to jest nawyk, który stąd wyniosłem.u

W tej wypowiedzi ujawniła się nuta żartobliwa, która wystę
puje raz po raz w papieskich przemówieniach.

Do sióstr zakonnych mówił w Krakowie: Staram się dobrze 
żyć z siostrami w Rzymie. Można powiedzieć, że wykorzystuję 
doświadczenie krakowskie. 12

A wcześniej, na Jasnej Górze, powiedział do sióstr zakonnych, 
znamienne słowa o zachowaniu swej polskiej tożsamości. Zazna
czając że sięga do swych wcześniejszych wypowiedzi papieskich, 
poza Polską, podkreślił: w wypowiedziach moich znalazły echo 
liczne, jakże liczne, osobiste moje dawne spotkania ze środowi
skami zakonnymi w Polsce. Przeniosłem je jako zasób osobiste
go doświadczenia do Rzymu. W wielu sprawach musiałem sobie 
powiedzieć [jako papież] od pierwszego dnia w ten sposób: „Sko~ 
ro mnie, Panie Jezu, stamtąd wziąłeś, to jestem taki, jaki stam
tąd przychodzę. Widocznie Ci taki jestem potrzebny w tej chwi
li. 13

Jak gdyby uprzedzając jakieś ewentualne zarzuty, mówił pa
pież na lotnisku w Balicach:

Papież-Polak ma święte prawo i obowiązek w dalszym ciągu 
czuć głębolco ze swoim Narodem. I dodał: Owszem, ta właśnie 
więź jest jakimś istotnym współczynnikiem jego posługi Pio- 
trowej w stosunku do Kościoła Powszechnego. 14

* Tamże, s. 34.
10 Tamże, s. 105.
11 Tamże, s. 180.
42 Tamże, s. 196.
13 Tamże, s. 83.
u  Tamże, s. 217.
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Jan Paweł II ma świadomość przydatności w papieskim dzia
łaniu nie tylko swoich osobistych doświadczeń z pracy w Polsce, 
ale także współczesnych, a w siposób szczególniejszy, historycz
nych doświadczeń Polski jako kraju i narodu. O znaczeniu współ
czesnych doświadczeń Polski powiedział w Warszawie na Placu 
Zwycięstwa (2 VI 1979): Polska stała się w naszych oczach ziemią 
szczególnie odpowiedzialnego świadectwa. 15

Dla historyjka zdumiewające jest to, że papież tak wyjątkowo 
docenia znaczenie doświadczeń historycznych dla codziennego dzia
łania. Przed katedrą gnieźnieńską powiedział o sobie samym, 
że jest tym papieżem, który nosi w swojej duszy szczególnie 
wyrazisty zapis dziejów własnego Narodu od samego jego po
czątku [...].16 Powtórzył to tamże w słowach bardzo uroczystych 
Papież, Jan Paweł II — Słowianin, Syn Narodu Polskiego, czuje 
jak głęboko wrastają w glebę historii korzenie, z których on sam 
wyrasta. 17

Papieżowi niewątpliwie dostarcza się materiałów historycznych, 
gdy ma występować w jakimś kraju i nawiązywać w przemó
wieniach do jego dziejów. Historię Polski zna jednak z wła
snych zainteresowań i przemyśleń. Gdy w Gnieźnie mówił, że 
zna dzieło Gołubiewa o Chrobrym, nie powiedział, że je czytał, 
tylko rozczytywałem się w dziele Antoniego Gołubiewa o Bole
sławie Chrobrym. 18

Nie będąc historykiem, papież posiada w wybitnym stopniu to, 
co nazywamy wyczuciem historii: chwytanie sedna dziejów. Dzię
ki temu może odwoływać się do posiadanego doświadczenia hi
storycznego nie tylko ogólnikowo, ale też w bardzo konkret
nych przypadkach. Kiedy mówił do Korpusu Dyplomatycznego, 
■krótko po wyborze na papieża (12 I 1979), że Państwo jako wy
raz suwerenności, samostanowienia poszczególnych ludów i na
rodów jest prawidłowym urzeczywistnieniem porządku społecz
nego — i na tym też polega jego moralny autorytet. Mógł dodać: 
Jako syn narodu o tysiącletniej kulturze, który przez całe stule
cia pozbawiony był niepodległ&ści państwowej, wiem z doświad
czenia, jak wielkie jest znaczenie tej zasady. 19

Wymaga osobnego już studium ustalenie, jak często i w ja
kich okolicznościach Jan Paweł II odwołuje się do swoich pol
skich doświadczeń, zarówno tych osobistych, jak i narodowych

16 Tamże, s. 29. 
10 Tamże, s. 45.
17 Tamże, s. 46.
18 Tamże, s. 39.
18 Tamże, s. 96.
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(historycznych). Trzeba jednak wskazać jeszcze na dwa fakty. 
Papież wie, że niejedni w Kościele Powszechnym biorą Mu za 
złe to wykorzystywanie swego polskiego doświadczenia. Gdy prze
mawiał na Jasnej Górze (4 VI 1979) do wyższych przełożonych 
zgromadzeń męskich, wspomniał o trudnych dla Kościoła w Pol
sce latach powojennych i zaznaczył: Dał nam Pan Bóg bardzo 
trudne doświadczenia. Ale poprzez te doświadczenia, poniekąd 
dzięki nim, my ina,czej odczytujemy znaki czasu. Inaczej — i chy
ba bardziej trafnie. Nie chcę być pomawiany przez kogokolwiek
0 patriotyzm lokalny. Muszę się tego bardzo strzec, zwłaszcza — 
od 16 października ubiegłego roku. Ale sądzę nieco po owocach. 
To nie jest żaden aprioryzm. To jest teologiczny i pastoralny apo- 
sterioryzm. hub jeżeli ktoś woli — empiryzm. W każdym razie 
tak te rzeczy widzę.2»

Kiedy zaś przemawiał do kapłanów w katedrze częstochowskiej 
(6 VI 1979), ujawnił im, że papieski List do kapłanów na Wielki 
Czwartek 1979 roku wyrósł z krakowskiej praktyki odnawiania 
w każdy Wielki Czwartek wiary w Kapłaństwo samego Chrystusa
1 nie zataił, że po ukazaniu się Listu... Tu i ówdzie sugerowano, 
że Papież usiłuje narzucić polski model kapłaństwa całemu Ko
ściołowi. Ale były to raczej głosy oderwane. W większości przy
jęto ten list z zadowoleniem, jako bardzo proste, jasne, jednozna
czne, a przy tym braterskie postawienie spraw, które dla naszej 
współpracy w Kościele powszechnym są podstawowe.21

Ważniejszy jest drugi fakt. Papież powołuje się na doświadcze
nia historyczne nie tylko w celach dowodowych, by poparły jego 
tezy, ale dostrzega w nich nałożone przez Bożą Opatrzność za
dania do spełnienia.

2. JAKIE WIDZI ON SAM IMPLIKACJE SWEGO POLSKIEGO 
POCHODZENIA?

Wkrótce po wyborze na papieża, Jan Paweł II powiedział do 
A. F r o s s a r d a :  Papież, z Polski jest równocześnie pierwszym 
na stolicy św. Piotra Słowianinem. Poprzez swoje pochodzenie, 
poprzez swój ojczysty język, pozostaje związany z wszystkimi lu
dami słowiańskimi, które zamieszkują Europę wschodnią, a | także 
wschodnią część Europy środkowej. 22

Słowianin. Było to nowe ukazanie przez Papieża swej świa
domości. Nowe, gdyż dzisiaj w publicystyce, w mass media, riie-

20 Tamże, s. 68.
21 Tamże, s. 128.
22 A. F r o s s a r d ,  Nie bójcie się, s. 27.
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omal wcale <nie mówi się o Słowianach i Słowiańszczyżnie. Mówi 
się o Europie wschodniej, która dla wielu jest synonimem Sło
wiańszczyzny. Papież jednak uściślił: Słowianie zamieszkują Euro
pę wschodnią, a także wschodnią część Europy środkowej.

Ludy słowiańskie. Przymiotnik słowiańskie jest częściej używa
ny w publikacjach, z reguły wszakże w negatywnym znaczeniu.

Słowiański charakter, słowiańskie pochodzenie, są najczęściej 
synonimem człowieka o niższych wartościach, niż człowiek Za
chodu pochodzenia germańskiego, bądź romańskiego. 23 

Jan Paweł II, zaznaczywszy swój związek z wszystkimi ludami, 
słowiańskimi, powiedział Fcrossardowi:

W tym szerszym kontekście, polskie pochodzenie obecnego pa- 
pieża niesie z sobą następujące implikacje, które są związane ze 
szczególnym dziedzictwem, historii i kultury jego narodu. Po 
pierwsze, jest to dziedzictwo sąsiedztwa i spotkania dwóch tra
dycji chrześcijańskich i dwóch kultur: jednej zachodniej, która 
ma swe centrum w Rzymie — drugiej — wschodniej, genetycz
nie związanej z Konstantynopolem.

Dla uzasadnienia tej tezy, papież powołał się na dwa wyda
rzenia historyczne: działalność Cyryla i Metodego oraz chrzest 
Polski.

Powiedział więc Frossardowi: Nie od rzeczy będzie tu przy
pomnieć, że apostołowie Słowian, św. Cyryl i Metody, pochodzili 
z TessaloniJc i znajdowali się kościelnie i kulturalnie w sferze 
Konstantynopola, równocześnie zaś wiadomo, że dla swojej misji 
wśród Słowian szukali oparcia i potwierdzenia w Rzymie. U po
czątku swoich dziejów Polska przyjęła chrzest z Rzymu za po
średnictwem księżniczki czeskiej, która była małżonką pierwsze
go historycznego władcy mojej Ojczyzny. Związek z Rzymem i 
kulturą zachodnią ukształtował całe tysiąclecie chrześcijaństwa i 
narodu. Równocześnie jednak — zwłaszcza od czasu unii z Litwą 
przy końcu XIV w. — Polska weszła w ścisły związek z ludami 
ruskimi (mieszkającymi na południe i północ od linii Lwów—Ki-

83 N ależy  pom inąć  ta k  ab su rd a ln e  ro zu m ien ie  słowiańskiego pocho
dzenia  J a n a  P aw ła  II, ja k  to  u ja w n iły  a lb ań sk ie  m ass m ed ia  w  o k re 
sie  jego  p ie lg rzy m k i w  Polseei. "Czasopism a „Zei i P ip u lli t” m ów iły , w e 
d łu g  C helin iego  (s. 16) o w izycie jako o elemencie destabilizacji socja
lizmu, którą powiększają trudności wewnętrzne. W oczach je j redakto
rów, celem polskiego papieża, przedstawianego jako „specjalistę od 
Wschodu’’ jest — opierając się na przynależności Polski do Europy 
chrześcijańskiej — oderwanie je j od Związku R a d e c k ie g o  i w prow a
dzenie do orbity krajów  zachodnich, co by tłum aczyło zaniepokojenie 
Kremla.
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jów), a przez to samo z tradycją wschodnią. Stąd właśnie owe 
dziedzictwo spotkania pomiędzy Wschodem i Zachodem. 24 

Po przedstawieniu i wyjaśnieniu pierwszej implikacji swego 
polskiego (i słowiańskiego) pochodzenia, papież powiedział Frossar- 
dowi: Druga implikacja polskości, która również ma swe korze
nie w doświadczeniu historycznym, to szczególny stosunek do 
sprawy wolności sumienia i religii. 25 

I znowu powołał się papież na fakty historyczne: Znalazło 
ono (to doświadczenie) wyraz już na Soborze w Konstancji w 
1414 roku, w wystąpieniu Pawła Włodkowica, rektora uniwersy
tetu krakowskiego, który przeciwstawił się nawracaniu na wiarę 
chrześcijańską przy pomocy miecza (co wiązało się z działalnością 
rycerskiego zakonu Krzyżaków osiedlonego na północ od Polski 
nad Bałtykiem). W okresie reformacji, która, znajdowała zwo
lenników również w Polsce w XVI w. król Zygmunt August 
wypowiedział znamienne zdanie „nie jestem królem waszych su
mień” — czemu odpowiadał cały przebieg wydarzeń. Polska — 
w odróżnieniu od krajów Zachodu — pozostała państwem, w 
którym nie było „stosów”. Afirmacja wolności w odniesieniu do 
tego, co najbardziej wewnętrzne w człowieku, należy więc do 
dziedzictwa duchowego papieża z Polski. 26 

Na Włodkowica powołał się papież, gdy przemawiał w Oświę
cimiu o godności człowieka, zagrożeniach człowieka i prawach 
człowieka. 27

Gdy papież w Gnieźnie wspominał Chrzest Polski powiedział, 
że wówczas otioarł się po stuleciach na nowo jerozolimski wie
czernik, i zdumiały się już nie ludy z Mezopotamii i Judei, z 
Egiptu czy Azji, czy wreszcie przybysze z Rzymu, ale zdumiały 
się ludy słowiańskie i inne zamieszkujące w tej części Europy, 
iż Apostołowie Jezusa Chrystusa mówią ich językami, iż w ro
dzimej mowie opowiadają „wielkie dzieła Boże”.28 

Wymienił tam też te ludy słowiańskie. Żadnego nie pominął. 
Wymienił je według chronologicznej kolejności ich chrystianiza
cji, dodając do każdego jakiś fakt historyczny. Wymienił więc: 

— Chorwatów i Słoweńców, wśród których pracowali misjo
narze już około 650 roku i z którymi niedawno w Bazylice świę
tego Piotra w ich chorwackim języku dziękowałem za więcej niż

24 A. F r o s s a r d, s. 27.
26 Tamże, s. 28.
26
27 CHwS 1979, s. 170.
28 Tamże, s. 44.
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1000 lat — za 1100, 1300 lat ich wiary i wierności dla Stolicy 
Apostolskiej.

— Bułgarów, których książę Borys 1 przyjął chrzest w 864 lub 
865 roku;

— Morawian i Słowaków, do których docierali misjonarze przed 
850 rokiem, a potem umocnili tam wiarę święci Apostołowie 
Słowian: Cyrył i Metody, którzy przybyli do państwa Wielkomo- 
rawskiego w 863 roku;

— Czechów, których księcia Borzwoja ochrzcił w 874 roku św. 
Metody;

— Wiśdan i Słowian zamieszkujących Serbią, kitórzy także znaj
dowali się w zasięgu działalności świętego Metodego i jego u- 
czniów;

— Rusinów: trzeba też, aby był przypomniany chrzest Rusi w 
Kijowie 10 988 roku;

— Słowian Połabskich: Wreszcie trzeba przypomnieć ewangeli
zację Słowian Połabskich: Obotrytów (Obodrzyców), Wieletów i 
Serbo-Łużyczan;

— Litwinów: Chrystianizację Europy — tę oficjalną — ukoń
czył chrzest Litwy w latach 1386 i 1387, który to za sprawą bło
gosławionej naszej Królowej Jadwigi, umocnił wcześniejszy o sto 
lat chrzest księcia Mendoga.

O swoim otwarciu na cały Wschód, jako kontynuacji działal
ności Pawła VI, mówił Jan Paweł II podczas Mszy świętej na Ja
snej Górze, choć uczynił to jak gdyby marginesowo, przez wspom
nienie abpa Agostina Casarolego: Cieszę się z tego, że może nam 
w tej podróży towarzyszyć i tu na Jasnej Górze być z nami pro- 
sekretarz stanu arcybiskup Agostino Casaroli, który dobrze zna 
to miejsce i dobrze zna tę drogę do Polski. I drogę z Rzymu ku 
Wschodowi, ku całemu Wschodowi! Przecież był wyrazem tej 
niestrudzonej troski papieża Paufta VI o cały europejski wschód 
i cały Wschód. 2»

Po wymienieniu wszystkich ludów Europy wschodniej i poład- 
niowo-środkowej, określił zadania, jakie ma Papież-Polak do speł
nienia:

1. Nie może zapomnieć innych narodów

Gdy w Gnieźnie widział napis w języku czeskim: Pamatuj 
Otće na sve óeske deti, nawiązał do tego i powiedział: Nie może 
ten Papież, który nosi w sobie spuściznę Wojciechową, zapomnieć

28 CHwS 1979, s. 59.
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tych dzieci!... Kiedy dzisiaj, w uroczystość Zesłania Ducha Świę
tego Roku Pańskiego 1979, sięgamy do tych fundamentów, nie 
możemy nie słyszeć — obok języka naszych własnych praojców — 
także innych języków słowańskich i pobratymczych, którymi wó
wczas zaczął przemawiać szeroko otwarty Wieczernik dziejów.

2. Wnieść do Kościoła Powszechnego zrozumienie tych narodów

Kontynuując poprzednie zdania, papież mówił: Nie może zwła
szcza nie słyszeć tych języków pierwszy w dziejach Kościoła 
Papież-Słowianin. Chyba na to wybrał go Chrystus, chyba na to 
prowadził go Duch Święty [określenie swej misji], ażeby do wiel
kiej wspólnoty Kościoła wniósł szczególne zrozumienie tych wszy
stkich słów i języków, które wciąż jeszcze brzmią obco, daleko 
dla ucha nawykłego do dźwięków romańskich, germańskich, an
glosaskich, celtyckich. 30

Tak więc według Jana Pawła II, tylko Papież Słowianin może 
zrozumieć ludy chrześcijańskie słowiańskie.

Papież miał odwagę przypomnieć ludy słowiańskie w innym 
wymiarze, niż dotychczas nimi się zajmowano. Po II wojnie świa
towej powstał ich synonim Europa Wschodnia, Blok państw 
wschodnich, lub Obóz socjalistyczny, a więc nazwy które obej
mowały płaszczyznę polityczną i społeczną. Z gorszego rozwoju 
ekonomicznego wnioskowano pochopnie na mniejszą rolę kultu
ralną tych krajów, nie doceniano ich wkładu w dzieje Europy, 
a zwłaszcza w ' jej kulturę. W wielkiej polityce światowej często 
ich nie dostrzegano.

3. M ó w i ć  o z a p o m n i a n y c h  n a r o d a c h  i l u d a c h :  Ten 
Papież — świadek Chrystusa, miłośnik Jego Krzyża i Zmartwych
wstania, przychodzi dziś na to miejsce, aby dać świadectwo Chry
stusowi, żyjącemu w duszy jego własnego Narodu, Chrystusowi 
żyjącemu w duszach narodów, które kiedyś przyjęły Go jako 
Drogę, Prawdę i Życie (por. J 14, 6). Przychodzi więc Wasz ro
dak, Papież, aby wobec całego Kościoła, Europy i świata mówić 
o tych często zapomnianych narodach i ludach. Przychodzi wo
łać wołaniem wielkim. 3i

3. JAKĄ MA WIZJĘ JEDNOŚCI?

Po tych stwierdzeniach postawił papież pytania, które nie są
30 Tamże, s. 44—41.
81 CHwS, s. 46.
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retorycznym patosem. W nich zawarł najistotniejsze zadania swo
je i zadania Kościoła:

1. odsłonić duchową jedność Europy;
2. szukać nowej jedności chrześcijan (w dobie nowego ekume

nizmu).
Pierwsze pytanie:
Czyż Chrystus nie chce, czyż Duch Święty nie wzywa, żeby 

Kościół — Matka u końca drugiego tysiąclecia chrześcijaństyja 
pochylił się ze szczególnym zrozumieniem, ze szczególną wrażli
wością, ku tym dźwiękom ludzkiej mowy, które splatają się z 
sobą we wspólnym korzeniu, we wspólnej etymologii, które — 
mimo wiadomych różnic (nawet i w pisowni) — brzmią wzajem
nie dla siebie blisko i swojsko?

W tym pytaniu jest stwierdzenie o wspólnym korzeniu, o bli
skości i swojskości.

Jest też wskazanie: Kościół-Matka ma pochylić się z szczegól
nym zrozumieniem i z szczególną wrażliwością. Swoje zaś oso
biste zadanie widzi papież w tym, że przychodzi ukazywać te 
drogi, które na różny sposób prowadzą z powrotem w stronę 
Wieczernika Zielonych Świątek, w stronę Krzyża i Zmartwych
wstania. Przychodzi wszystkie te narody i ludy — wraz ze swoim 
własnym — przygarnąć do serca Kościoła: do serca Matki Ko
ścioła, której ufa bezgranicznie. 32

Drugie pytanie:
Czyż Chrystus tego nie chce czy Duch Święty tego nie roz

rządza, by ten Papież, który nosi w swojej duszy szczególnie 
wyrazisty zapis dziejów własnego Narodu od samego jego po
czątku, ale także i dziejów pobratymczych, sąsiednich ludów i 
narodów na sposób szczególny nie ujawnił i nie potwierdził w 
naszej epoce ich obecności w Kościele? Ich szczególnego wkładu 
w dzieje chrześcijaństwa. Ażeby odsłonił te profile, które właśnie 
tutaj, w tej części Europy, zostały wbudowane w bogatą archi
tekturę Ducha Świętego. 33

Wskazanie na swoje szczególne powołanie papieskie: odsłonić 
wkład tych ludów, potwierdzić ich obecność w Kościele.

Wskazanie na szczególny wkład chrześcijańskich ludów sło
wiańskich w dzieje chrześcijaństwa.

Trzecie pytanie:
Czyż Chrystus tego nie chce, czy Duch święty tego nie roz

rządza, ażeby ten Papież-Polak, Papież-Słowianin, właśnie teraz

32 T am że.
33 T am że, s. 45.
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odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy, na którą skła
dają się dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu. 34 

Jan Paweł II nie ma wątpliwości co do wytyczonych zadań. 
Pytania zakończył stwierdzeniem:

Tak. Chrystus tego chce. Duch Święty tak rozrządza, ażeby to 
zostało powiedziane teraz tutaj, w Gnieźnie, na ziemi piastow
skiej, w Polsce, przy relikwiach świętego Wojciecha i świętego 
■Stanisława, wobec wizerunku Bogarodzicy-Dziewicy, Pani Jasno
górskiej i Matki Kościoła. 35 

Do tematu jedności Europy i podziału chrześcijaństwa wrócił 
w przemówieniu na Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski (Ja
sna Góra 5 VI 1979). Jego teza: Europa, która W ciągu swych 
dziejów wielokrotnie bywała podzielona, Europa, którą przy koń
cu pierwszej połowy bieżącego stulecia tragicznie podzieliła stra
szliwa wojna światowa, Europa, która wśród swoich współczes
nych, stale trwających podziałów ustrojowych, ideologicznych, 
ekonomiczno-politycznych, nie może przestać szukać swej podsta
wowej jedności, musi zwrócić się do chrześcijaństwa. Bez wzglę
du na różnice tradycji, jakie zachodzą na terenie europejskim po
między jego wschodnim i zachodnim odłamem, jest to przecież 
to samo chrześcijaństwo, wywodzące się od tego samego, jednego 
Chrystusa, przyjmujące to samo Słowo Boże, nawiązujące do tych 
samych Dwunastu Apostołów. Ono właśnie znajduje się u ko
rzenia dziejów Europy. Ono kształtuje jego duchową genealogię. 36 

Zaraz po wyłożeniu tej tezy, wskazał na zadania:
Wymowa obecnego jubileuszu świętego Stanisława, patrona Pol

ski, w którym ma szczęście uczestniczyć pierwszy w dziejach Ko
ścioła i w dziejach Europy Papież-Polak, Papież-Słowianin, prze
mawia za tym. Chrześcijaństwo musi podjąć na nowo swój udział 
w kształtowaniu duchowej jedności Europy. Same racje ekono
miczne i polityczne jej nie ukształtują. Musimy zstąpić głębiej: 
do racji etycznych. Episkopat Polski, wszystkie Episkopaty i Ko
ścioły Europy mają tu ogromne zadanie do spełnienia. Stolica 
Apostolska widzi swoje zadania wobec tych wielorakich zadań 
zgodnie z charakterem posłannictwa i posługiwania Piotr owego. 
Kiedy Chrystus powiedział Ao Piotra: „utwierdzaj twoich braci” 
(Łk 22, 32), powiedział mu przez to samo: „służ ich jedności”. 37 

Zabezpieczenie chrześcijańskiego dziedzictwa Europy. Mówił o 
nim w Krakowie do gości zagranicznych (9 VI 1979). Zwrócił uwa

M Tamże, s. 45.
35 Tamże, s. 45.
88 Tamże, s. 101.
87 Tamże, s. 101—(102.



190 M A R IA N  B A N A S Z A K

gę na to, że Episkopat zaprosił tylu znakomitych gości zagrani
cznych w celu uwydatnienia więzów Polski z Europą i całym 
chrześcijaństwem. Jeśli zaś czego pragniemy wszystkim życzyć 
przy tej sposobności, to tego nade wszystko, ażeby nasze wspól
ne rozważanie faktów sprzed 900 lat pomogło nam do bardziej je
szcze wnikliwego widzenia misji chrześcijaństwa i Kościoła w 
stosunku do współczesnego świata. Może jest to szczególnie wa
żne w odniesieniu do współczesnej Europy, która znajduje się na 
etapie nowego poszukiwania właściwych dla siebie dróg. Zada
niem Kościoła i chrześcijaństwa nie może być nic innego, jak 
twórcze uczestniczenie w tych wysiłkach. Nasza troska o zabez
pieczenie chrześcijańskiego dziedzictwa Europy i poszczególnych 
krajów (ojczyzna) europejskich nie może wyrażać się ani urze
czywistniać inaczej, jak tylko w ten sposób. 38

O jedności i pojednaniu mówił do pieilginzymów Dolnego Śląska 
(Jasna Góra 5 VI 1979):

— z nimi modli się o jedność wewnętrzną Narodu, której pa
tronem stał się św. Stanisław;

— pragnie polecić Bogurodzicy na Jąsnej Górze owo pojed
nanie pomiędzy narodami, którego pośredniczkę widzi w św. Jad
widze Sl.;

— warunkiem jedności wewnętrznej społeczeństwa i społe
czeństw (narodów) jest poszanowanie praw każdego człowieka;

—■ warunkiem pojednania pomiędzy narodami jest uznanie i 
respektowanie praw każdego narodu.

Po omówieniu tych zagadnień wyraził pragnienie: oby ten pa
pież, który dziś do Was przemawia ze szczytu Jasnej Góry, mógł 
owocnie służyć sprawie jedności i pojednania we współczesnym 
świecie. Nie przestawajcie mnie w tym wspierać poprzez Wasze 
modlitwy na całej polskiej ziemi. 39

W Oświęcimiu mówił o swoim doświadczeniu w Polsce, które 
spowodowało wydanie pierwszej encykliki R e d e m p t o r  h o m i -  
n i s: Czy ktoś na świecie może się jeszcze dziwić, że papież
który tu na tej ziemi urodził się i wychował, papież, który przy
szedł na Stolicę Piotrową z Krakowa, z tej archidiecezji, na te
renie której znajduje się obóz oświęcimski, że ten papież pier
wszą encyklikę swego pontyfikatu zaczął od słów „Redemptor ho- 
minis” — i że poświęcił ją w całości sprawie człowieka, zagro
żeniom człowieka — prawom człowieka wreszcie!. 40

Symboliczną wymowę miało zatrzymanie się papieża przy ta

58 CHwS 1979, s. 199.
39 Tamże, s. 115.
40 Tamże, s. 168.
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blicy z napisem w języku rosyjskim. Uderza lakoniczność wypo
wiedzi papieskiej, ale zaznaczył, że jest to tablica wybrana (do 
zatrzymania się przy niej) - i że nie dodaje tu żadnego komenta
rza. 41

W ostatnim dniu pobytu w Polsce, na Błoniach Krakowskich, 
wobec milionowego audytorium powiedział: Z szczególną rado
ścią witam tutaj grupy naszych pobratymców, którzy przybyli z 
południa, spoza Karpat. Bóg Wam zapłać za Waszą obecność! O 
jakże bardzo pragnąłbym, ażeby mogli tu być jeszcze inni, Bóg 
Wam zapłać, Bracia Łużyczanie! O jakże bardzo pragnąłbym, 
ażeby mogli tutaj, przy tej pielgrzymce Papieża-Słowianina, być 
jeszcze inni nasi Bracia w języku i losach dziejowych. A jeśli ich 
nie ma na tych Błoniach, niech pamiętają, że tym bardziej są w 
naszym sercu i w naszej modlitwie. ^

Jedność Kościoła i jedność europejskiego kontynentu jest dla 
papieża czymś tak istotnym jako zadanie do spełnienia, że tak 
zatytułował punkt V w swoim Orędziu z okazji millenium Chrztu 
Rusi.

4. CZY TA WIZJA JEST PROFETYCZNA?

Jan Paweł II, idąc śladem papieży, swych Poprzedników, uka
zał program własnego pontyfikatu w pierwszej encyklice Re- 
demptor hominis, wydanej 4 marca 1979 r. Pisze w niej, ale 
krótko, o bolesnym rozdarciu chrześcijaństwa d obowiązku jed
ności. Wszakże swą wizję tego rozdarcia i jedności w szerokim 
wymiarze ukazał po raz pierwszy wkrótce potem, od 2 do 10 
czerwca 1979 r., gdy odbywał I pielgrzymkę do Polski. Nie mówił 
o niej jako o swoim programie działania, ale jako zadaniu, wy
znaczonym Mu przez niezbadane wyroki Bożej Opatrzności, któ
re .powołały Go z Krakowa do Rzymu. Mówił na sposób wielkich 
proroków' Bożych, z ich mocą, z ich żarem wewnętrznym i ich 
językiem.

Francuski teolog, Jean Ch e l i mi ,  pisząc o tej I pielgrzymce 
Papieża do Ojczyzny, nadał artykułowi tytuł Powrót profety- 
zmu: Jan Paweł 11 w Polsce43 i podkreślił, że podczas tej piel
grzymki Jan Paweł II inauguruje swoją misję profetyczną: gło
sić wymagania sprawiedliwego i ludzkiego świata, zbudowanego 
na przestrzeganiu prawa Bożego. Zwierzchnik Kościoła rzymskie-

41 Tamże, s. 169.
42 Tamże, s. 208.
43 „Communio”, R. 8: 1988 nr 5, s. ,14—30,
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■go, papież staje się prorokiem ludzkości. Prorok zwraca się do 
wszystkich, mówi językiem, który dotyka każdego człowieka [...] 
chodzi mu [Papieżowi], podobnie jak prorokom Starego Testa
mentu, o głoszenie ludom i władzom prawdy o Bogu i człowie
ku, głoszenie zasad i wymagań moralnych, stawianych rodzajowi 
ludzkiemu, którego Bóg naznaczył swoją pieczęcią i przeznaczył 
do zbawienia. 44

Chelini stwierdza w końcu: Jan Paweł II mówi nowym językiem  
profetycznym; nie potępia, lecz przypomina; nie nakazuje, lecz 
proponuje. Czyni to jednak z wielką mocą i naciskiem; uważa 
■swoją misję za opatrznościową. 45

Papież patrzy w przyszłość, lecz korzysta z historii. Dostrzega 
to, co dzieli Kościół wschodni i Kościół zachodni. Historyka inte
resuje to, co mówi o ,przyczynach powstałego ongiś i stale jeszcze 
trudnego do przezwyciężenia rozłamu. Jest to temat na osobny 
wykład. Trzeba jednak — na zakończenie — powiedzieć, że Jan 
Paweł II odnosi się z ogromnym szacunkiem do tradycji i kul
tury wschodniej. Na tych dwóch płaszczyznach: tradycji i kultu
ry  dostrzega wzajemne przyciąganie się i odpychanie, zwłaszcza 
w krajach słowiańskich, w których , jest to historyczną i współ
czesną rzeczywistością Kościoła. Jan Paweł II ma ją stale' w 
swej świadomości. Często daje temu wyraz. Wystarczy wspom
nieć Jego słowa, wypowiedziane podczas III pielgrzymki w Pol
sce, na spotkaniu z przedstawicielami świata nauki w Lublinie. 
Mówił wówczas: Na zakończenie jeszcze pragnę wyrazić szczegól
ną radość z tego, że to tak wymowne spotkanie ze światem na
uki polskiej znalazło miejsce w Lublinie. To miasto posiada swą 
historyczną wymowę. Jest to nie tyłko wymowa Unii Lubelskiej, 
ale wszystkiego, co stanowi dziejowy, kulturowy, etyczny i reli
gijny kontekst tej unii. Cały wielki dziejowy proces spotkania 
pomiędzy Zachodem a Wschodem. Wzajemnego przyciągania się 
i odpychania. Odpychania — ale i przyciągania. Ten proces na
leży do całych naszych dziejów. Można powiedzieć, całe nasze 
dzieje tkwią w samym środku tego procesu. 46

Według papieża, Polacy dają przykład doceniania i szanowania 
tradycji Wschodu:

My, Polacy, którzy wybraliśmy przez całe tysiąclecie udział w 
tradycji Zachodu, podobnie jak nasi Bracia Litwini, szanowaliś
my zawsze przez nasze tysiąclecie tradycje chrześcijańskiego Wscho

44 Tamże, s. 27.
45 Tamże, s. 29.
46 Czyńcie to na moją pamiątkę, Paryż 1988, s. 61.
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du. Nasze ziemie były gościnne dla tych tradycji sięgających 
swych początków w Nowym Rzymie — w Konstantynopolu. 47

Ten szacunek znajduje swój wyraz w każdej z enuncjacji pa
pieskich, które odnoszą się do chrześcijaństwa wschodniego. W 
encyklice Slavorum Apostoli poświęca cały punkt VI (Ewangelia 
i kultura) temu, co jest szczególnym wkładem tego chrześcijań
stwa do dziedzictwa kultury europejskiej. W Orędziu z okażji 
millenium Chrztu Rusi traktuje to zagadnienie jeszcze szerzej. 
I kiedy mówi o chrześcijaństwie wschodnim, zaznacza że dwie 
formy wielkiej tradycji Kościoła — zachodnia i wschodnia, dwie 
formy kultury, dopełniają się wzajemnie jakby dwa płuca w 
jednym organizmie.

Jan Paweł II stara się patrzeć bardziej na to, co łączy, aniżeli 
na to, co dzieli. Według niego, więcej nas łączy, niż dzieli. Po
wiedział to już w 19*?9 r. na Jasnej Górze, gdy wskazywał na 
odnowę Kościoła Katolickiego według Vaticanum II: Obyśmy w 
tym wielkim dziele coraz dojrzalej spotykali się z naszymi braćmi 
we wierze ze Wschodu i Zachodu, z którymi łączy nas tak wiele, 
choć jeszcze niejedno dzieli. 48

W Lublinie zaś zwrócił się do chrześcijan wschodnich: Ale też 
pragniemy prosić gorąco naszych Braci, którzy są wyrazicielami 
tradycji Wschodniego chrześcijaństwa, ażeby pamiętali na słowa 
Apostoła: Jedna wiara, jeden (...) chrzest, Jeden Bóg i Ojciec 
wszystkich” (por. Ef 4, 5—6), Ojciec Pana Naszego Jezusa Chry
stusa — ażeby o tym pamiętali, i żeby teraz, w dobie szukania 
nowej jedności chrześcijan, w dobie nowego ekumenizmu, wspól
nie z nami przykładali rękę do tego wielkiego dzieła, które tchnie 
Duch Święty!. 49

JERZY BAJDA

PAPIEŻ ZAWIERZENIA
T r e ś ć :  1. Totus tuus — osobisty profil nabożeństwa do Maryi; 2. 

Osoba i charyzmat — Maryjny wymiar pontyfikatu; 3. Podstawy teolo
giczne. Maria a Kościół; 4. Teologia i duchowość zawierzenia, próba 
charakterystyki.

W artykule wprowadzającym do zbioru zatytułowanego Mary
ja Matka zbawienia (wybrane teksty Jana Pawła' II) pisze ks.

47 T o m 7 P

18 CHwS" 1979, s. 65.
49 Czyńcie to  na m oją pam iątkę, Paryż 1988, s. 62.
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