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W ALDEMAR CHROSTOWSKI, WARSZAWA

CHRZEŚCIJANIE I ŻYDZI NA PROGU XXI WIEKU
O d 1990 r. na łamach „Collectanea Theologica” są zamieszczane
materiały corocznych sympozjów teologicznych „Kościół a Żydzi
i judaizm ”. Pierwsze sympozjum pod tym hasłem odbyło się 5 i 6
czerwca 1989 r. w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Te
oraz kolejne dziewięć sympozjów zorganizował Wydział Teologiczny
ATK, przy czym dwa ostatnie, w 1997 i 1998 r., odbyły się we współ
pracy z Chrześcijańską Akadem ią Teologiczną1. Jesienią 1999 r.
ATK przestała istnieć, został utworzony Uniwersytet Kardynała Ste
fana Wyszyńskiego, a więc dwa następne sympozja, w 1999 i 2000 r.,
miały już miejsce w nowej uczelni. Zgodnie z dorocznym cyklem,
X III Sympozjum Teologiczne było przygotowywane na rok 2001, zaś
jego przedm iotem miała być refleksja nad teraźniejszością i przyszło
ścią relacji chrześcijańsko-żydowskich na progu nowego stulecia i ty
siąclecia. Niestety, w 2001 r. sympozjum nie odbyło się. Złożyło się
na to kilka bardzo ważnych okoliczności, które odsłaniają rzeczywi
sty stan i perspektywy relacji chrześcijańsko-żydowskich.
Braterstwo wierzących
Zorganizowanie pierwszego sympozjum „Kościół a Żydzi i juda
izm”2 było w znacznej mierze sprawą przypadku. W 1986 r. powstała
Podkomisja, podniesiona jesienią 1987 r. do rangi Komisji Episkopa1 Pełny wykaz wystąpień i ich autorów zob. W. C h r o s t o w s k i , Sympozja Teologiczne
„Kościół a Żydzi i ju d a izm ” w A ka d em ii Teologii Katolickiej (1989-1998), Maqom. Biuletyn
Instytutu D ialogu Katolicko-Judaistycznego (dalej: M aqom ) 3(1998) nr 2, s. 76-80; zob. też
pracę magisterską napisaną na W ydziale Teologicznym UKSW: J .S z y m a ń s k a , Problema
tyka dialogu chrześcijańsko-żydowskiego na podstaw ie cyklu Sym pozjów Teologicznych „Ko
ściół a Ż ydzi i ju d a izm " (1989-1998), Warszawa 2000.
2 Jego materiały zostały opublikowane na łamach Collectanea Theologica 60(1990) nr 3,
s. 3-111.
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tu Polski do Dialogu z Judaizmem, na której czele stanął ówczesny bi
skup włocławski Henryk Muszyński3. Wydawało się, że rychło będzie
m ożna nadrobić rozmaite zaległości wynikające z nieco późniejszego
instytucjonalnego włączenia się Kościoła katolickiego w Polsce w dia
log z Żydami i judaizmem. Zapóźnienia wynikały przede wszystkim
ze złożonej sytuacji społeczno-politycznej po II wojnie światowej, któ
ra nie sprzyjała rzetelnym inicjatywom dialogowym4. Decydującym
impulsem, który przesądził o pozytywnym przełomie, była wizyta Ja
na Pawła II w rzymskiej Synagodze Większej 13 kwietnia 1986 r. i jej
reperkusje w świadomości chrześcijańskiej5. Od zaistnienia Podkomi
sji, a potem Komisji, prace tego gremium zostały zdominowane przez
konflikt wokół obecności sióstr karm elitanek w klasztorze założonym
w 1984 r. w budynku tzw. Starego Teatru w pobliżu murów byłego
obozu zagłady w Auschwitz6. By go załagodzić i rozwiązać, podjęto
wiele różnych pozytywnych inicjatyw. Głównym celem było przybliża
nie chrześcijanom w Polsce, obarczonym zaszłościami antyżydow
skich stereotypów i uprzedzeń, racji i wrażliwości żydowskiej, a także
zapoznawanie wierzących w Chrystusa z judaizmem, podjęte w duchu
posoborowych dokumentów Kościoła i nauczania Jana Pawła II. Dla
większości z tych katolików, którzy od początku włączyli się w dialog,
było jasne, że analogiczny proces zostanie podjęty po stronie żydow
skiej, gdzie istnieje równie dotkliwy bagaż antychrześcijańskich i anty
polskich uprzedzeń. Z końcem lat osiemdziesiątych Kościół katolicki
w Polsce uczyni! bardzo wiele na drodze zbliżenia międzyreligijnego.
Zabrakło jednak analogicznych przedsięwzięć we wspólnotach ży
dowskich, zarówno żyjących w Polsce, jak przede wszystkim zachod
nioeuropejskich i amerykańskich, a także w Izraelu.

3 Szerzej W. C h r o s t o w s k i , 70 t a Kom isji E piskopatu Polski do Dialogu z Judaizm em próba bilansu, Collectanea Theologica 67(1997) nr 2, s. 27-52.
4 H. M u s z y ń s k i , Uwarunkowania, stan, trudności, zadania i perspektywy dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce, Studia G nesnensia 10/1995, s. 23-34; S. G ą d e c k i, Relacje m ię
dzy polskim i Ż yd a m i a P olakam i - historia i perspektywy, tam ie, s. 35-48; W. C h r o s t o w s k i ,
Kościół katolicki w Polsce a dialog chrześcijańsko-żydowski, Maqom 2/1996, s. 11-18.
5 Potwierdza to olbrzymi wzrost liczby publikacji poświęconych problematyce dialogu,
zob. M. M i k o ła j c z y k , Bibliografia dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce za lata
1945-1995, K ościół a Żydzi i Judaizm 6, Warszawa 1997.
6 W. C h r o s t o w s k i , O Karm elu bez emocji, Tygodnik Solidarność nr 18 z dn. 29 IX
1989, s. 3.10; t e n ż e , Spór w okół klasztoru w Oświęcimiu, Znak 4-5/1990, s. 123-143 (prze
druk w: M. G to w n i a, S. W il k a n o w i c z Ired./, A uschw itz. Konflikty i dialog, Kraków 1998,
s. 151-174).
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W tym czasie przybywało do Polski wiele mniej lub bardziej licz
nych delegacji żydowskich, głównie z U SA i Europy Zachodniej,
szukając kontaktów na różnych szczeblach kościelnych i proponu
jąc rozm aite formy współpracy. Jedną z najważniejszych inicjatyw,
która została podjęta i urzeczywistniona, było zorganizowanie
przez amerykańską uczelnię żydowską, Spertus College of Judaica
w Chicago, sem inarium naukowego dla księży profesorów z Polski
na tem at Żydów i ich religii oraz najważniejszych zagadnień z za
kresu dialogu katolicko-żydowskiego7. D o wyjazdu do Stanów
Zjednoczonych, przewidzianego na koniec czerwca 1989 r., przygo
towywała się grupa 22 osób, w tym jeden świecki wyznania praw o
sławnego. W skład grupy wchodzili wytypowani przez swoich bisku
pów diecezjalnych księża-bibliści, co do których można było zakła
dać, że ich wiedza na tem at Starego i Nowego T estam entu jest po
łączona z rozeznaniem odnośnie do religii żydowskiej oraz jej daw
nych i obecnych relacji z Kościołem i chrześcijaństwem. W toku
bezpośrednich przygotowań okrzepła myśl, aby wyjazd i późniejsze
kontakty na gruncie amerykańskim poprzedzić wykładami i wspól
ną refleksją w Polsce. Pełniąc funkcję koordynatora i rzecznika te 
go przedsięwzięcia, zaproponow ałem W arszawę na miejsce takiego
spotkania. W ciągu kilku dni został opracowany program , zapro
szeni prelegenci, zarówno ze strony chrześcijańskiej (W. Chrostowski, M. Czajkowski, M. Klinger, A. Kosiński, S. M usiał SJ i R. Rubinkiewicz SDB), jak żydowskiej (K. G ebert i S. Krajewski).
W warszawskim sympozjum wzięło udział kilkadziesiąt osób,
większość spoza grona wykładowców udających się do USA. Nie bez
znaczenia okazały się zapoczątkowane wcześniej na Wydziale Teolo
gicznym ATK systematyczne wykłady na tem at dziejów i natury juda
izmu (W. Chrostowski). Bardzo wielu studentów wykazało żywe za
interesowanie poznawaniem i pogłębianiem rozmaitych aspektów tej
problematyki. Jako przykład ówczesnego stanu rzeczy w katolickich
zapatrywaniach na Żydów i judaizm można przytoczyć szczere wy
znanie jednej ze studentek. Stwierdziła ona, że słowo „Żyd” kojarzy
ło się jej wyłącznie z ateistą i kom unistą (taki obraz miała przez całe

7 O bszernie W. C h r o s t o w s k i , Sem inarium naukow e w Spertus College o f Judaica,
w: t e n ż e (zebr. i oprać.), Dzieci jednego Boga. Praca zbiorowa uczestników sem inarium n a 
ukowego w Spertus College o f Judaica w Chicago (1989), Kościół a Żydzi i Judaizm 2, Warsza
wa 1991, s. 23-52 (tam również wykaz innych publikacji na ten temat).
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swoje dzieciństwo i młodość), natom iast wejście w problematykę dia
logu ukazało Żydów również jako wyznawców judaizmu, który uwa
żała za religię martwą. Przykłady podobnych zmian w chrześcijań
skich poglądach na Żydów i ich religię można mnożyć.
Żywe zainteresowanie katolików w Polsce zagadnieniami dialogu
międzyreligijnego, a także ich pragnienie pogłębiania wiedzy na te
ważne, lecz trudne tematy sprawiły, że 3 i 4 kwietnia 1990 r. doszło do
skutku II Sympozjum Teologiczne „Kościół a Żydzi i judaizm”8.
Zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami, zostało poświęcone stanowi
i perspektywom dialogu. Aczkolwiek Kościół katolicki w Polsce ofi
cjalnie włączył się weń później niż Kościoły na zachodzie Europy, to
wcześniej można było odnotować naprawdę doniosłe inicjatywy, zaś
na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych również zna
czące osiągnięcia. W toku obrad została przedstawiona sytuacja
w Wielkiej Brytanii (N. Solomon) i krajach Beneluksu (E. de Jonghe), a takie w Polsce - widziana oczami strony katolickiej (W. Chro
stowski i A. Zuberbier) oraz żydowskiej (S. Krajewski z perspektywy
Żyda polskiego oraz B. L. Sherwin z perspektywy Żyda amerykań
skiego). Nie zabrakło refleksji nad zaszłościami historycznymi
(H. Muszyński), istotą dialogu (F. Dylus, J. Gorczyca i Z. Kroplewski)
oraz posiewem seminarium odbytego w Chicago (M. Czajkowski). To
ostatnie wydarzenie miało ogromne znaczenie dla zintensyfikowania
kontaktów katolicko-żydowskich. Jednym z najważniejszych owoców
stała się współpraca, w ram ach której w 1990 r. przybył do Polski ra
bin Byron L. Sherwin, wiceprzewodniczący Spertus College of Juda
ica. Odwiedził on Polskę kilkakrotnie w latach następnych, zaś plo
nem jego pobytów i wykładów stała się niezwykle ważna książka Du
chowe dziedzictwo Żydów polskich9, która zapoczątkowała serię wy
dawniczą „Biblioteka Dialogu”.
Relacje katolicko-żydowskie w latach 1990 i 1991 przebiegały
w cieniu konfliktu wokół klasztoru sióstr karmelitanek. Część Żydów
oraz nieliczna, lecz wpływowa grupa sprzyjających im bezkrytycznie
katolików usilnie dom agała się przeniesienia sióstr w inne miejsce.
Aby zadośćczynić żądaniom, które z miesiąca na miesiąc stawały się
8 Jego materiały zostały opublikowane na łamach Collectanea Theologica 61(1991) nr 3,
s. 3-140.
9 B.L. S h e r w i n , D uchow e dziedzictwo Ż ydów polskich, tłum. W. C h r o s t o w s k i , Biblio
teka Dialogu 1, Warszawa 1995.
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coraz bardziej niewybredne, rozpoczęła się budowa nowego klaszto
ru. Bardzo szybko stało się jasne, że strona żydowska nie zrezygnuje
z żądania realizacji zobowiązań przeniesienia klasztoru, podjętych
w 1986 i 1987 r. w Genewie. Nasilające się ataki niektórych osób
i środowisk żydowskich zwróciły się nawet przeciwko Janowi Pawło
wi II, grożąc bojkotem pielgrzymek papieskich w różnych częściach
świata. W Polsce było niezwykle ważne, aby katolicy postrzegali po
trzebę dialogu nie tylko w kategoriach żydowskich nacisków i niepo
trzebnej spolegliwości grupy podatnych na nie katolików, ale jako
przejaw i rezultat posoborowej zmiany nastawienia i otwierania się
na wrażliwość żydowską.
W tym duchu 11 i 12 kwietnia 1991 r. zostało zorganizowane
III Sympozjum Teologiczne pod hasłem „Auschwitz - rzeczywistość,
symbolika, teologia”10. W ydarzenie to zgromadziło wielu uczestni
ków i doczekało się ogromnego zainteresowania prasy i innych środ
ków masowego przekazu. Ukazano fakty, problemy i kontrowersje
dotyczące KL Auschwitz-Birkenau (W. Długoborski), doniosłość
symboliki Auschwitz dla Żydów i chrześcijan (M. Horoszewicz),
a także teologiczne i pastoralne konsekwencje Szoah (W. Chrostow
ski, M. Czajkowski, E. Jóźwiak, S. Schreiner i B.L. Sherwin). R eper
kusje wystąpień i związanych z nimi dyskusji, a potem ogłoszonych
drukiem tekstów, były ogromne. M ożna bez przesady powiedzieć, że
jednym z najważniejszych skutków stało się wyciszenie zaognionych
napięć i stworzenie atmosfery, dzięki której przejście w 1993 r. sióstr
karm elitanek do nowego klasztoru odbyło się spokojnie. W tym cza
sie miało też miejsce kilka innych ważnych debat, ukazujących rze
czywistość i symbolikę Szoah oraz wyjątkowość Auschwitz. W ięk
szość była ukierunkowana na podkreślanie spojrzenia strony żydow
skiej, lecz trzeba też odnotować przypominanie martyrologii polskiej
i romskiej11. M ożna było mieć nadzieję, że skoro trudny konflikt wo

10 Jego materiały zostały opublikowane na łamach Collectanea Theologica 62(1992) nr 2,
s. 3-164.
11 Np. W. C h r o s t o w s k i , Zapom niany Holocaust. R zecz o zagładzie Cyganów, Przegląd
Powszechny 4/1993, s. 74-90; t e n ż e , A uschw itz: wrażliwość polska - wrażliwość żydowska,
Przegląd Powszechny 4/1994, s. 24-37 (artykuł wielokrotnie przedrukowywany w kraju i za
granicą); obydwa teksty oraz wybór innych dotyczących problematyki związanej z Auschwitz
w: t e n ż e (red.), A uschw itz - oczyszczanie pamięci, Biblioteka Dialogu 5, Warszawa 2001; zob.
też t e n ż e, Martyrologia Żydów i martyrologia R om ów . Studium porównawcze zagłady i pam ięci
o niej, D ialog - Pheniben. Pismo Stowarzyszenia Rom ów w Polsce 2-3/1997, s. 38-46.
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kół byłego KL Auschwitz znalazł rozwiązanie, to dialog katolicko-żydowski w Polsce jest na dobrej drodze i poczyni oczekiwane postępy.
N a warszawskich sympozjach dom inowała problem atyka religij
na i teologiczna. Nie było to czymś powszechnym ani zwyczajnym,
skoro zagraniczni uczestnicy wyrażali swoje uznanie i nadmieniali,
że tak otw arte stawianie i poruszanie tych spraw nie jest częste
w ich krajach i Kościołach lokalnych. Specyficznie religijne podej
ście do dialogu znalazło wyraz w IV sympozjum, które odbyło się
11 i 12 m aja 1992 r.12 Inspirację do podjęcia tem atu „Jezus - Pan
i Brat. Jezus z perspektywy chrześcijańskiej i żydowskiej” stanowiła
książka M ąż z Nazaretu, autorstw a urodzonego w Kutnie żydow
skiego pisarza Szalom a Asza. W ychodząc naprzeciw dokum entom
Kościoła, postulującym poznawanie Żydów i ich religię, tak jak oni
rozum ieją, widzą i oceniają siebie oraz naszą religię, przedm iotem
refleksji była żydowska perspektywa w spojrzeniu na Jezusa
(B.L. Sherwin), kwestia Jego żydowskości w ujęciu chrześcijańskim
(W. Chrostowski i P.J. Tom son), żydowska i chrześcijańska percep
cja książki Sz. Asza (M. Friedm an i S. Pisarek), a także problem
tłum aczenia na język polski nowotestam entowych tekstów o Ży
dach (M. Wojciechowski). Z e szczególnym odzewem spotkał się
wykład rabina Byrona L. Sherwina, który zapoczątkował niezwykle
interesującą dyskusję, później kontynuow aną13.
Podejście religijne i teologiczne przesądziło też o charakterze na
stępnego, V sympozjum, które odbyło się 18 i 19 maja 1993 r. pod ha
słem „Nowy Testam ent a judaizm”14. M ożna je w pewnym sensie
uznać za apogeum podjętej w Warszawie teologicznej debaty nad sed
nem relacji chrześcij ańsko-żydowskich. Zgromadziło wybitnych prele
gentów zagranicznych (L. Bakker, B. Koet, Ch. Safrai, B.L. Sherwin
i S. Schreiner) i odznaczało się rzeczowymi wystąpieniami rodzimych
teologów (W. Chrostowski, M. Czajkowski, H. Paprocki i S. Mędala).
Goście z zagranicy zgodnie twierdzili, że równie otwarte debaty teolo
giczne w ich środowiskach akademickich i wyznaniowych należą do
wyjątków, ponieważ we wzajemnych kontaktach rozmówcy zazwyczaj
12 Jego materiały zostały opublikowane na łamach Collectanea Theologica 63(1993) nr 2,
s. 3-100.
13 H. M u s z y ń s k i , „Sukces nie jest im ieniem Boga". W odpowiedzi Rabinow i Sherwinowi,
W ięź 4/1993, s. 6-9.
14 Jego materiały zostały opublikowane na łamach Collectanea Theologica 64(1994) nr 2,
s. 3-132.
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stronią od tych kwestii. Wzgląd na możliwości i wyzwania związane
z badaniami żydowskiego kontekstu i tła Nowego Testam entu odgry
wa ważną rolę w pogłębianiu samoświadomości chrześcijańskiej. Jed
nym z podstawowych warunków właściwego dialogu jest nie tylko po
znawanie partnerów oraz ich wiary, lecz także pogłębianie i umacnia
nie własnej, chrześcijańskiej tożsamości religijnej.
Tak dobiegał końca pierwszy, pod wieloma względami pionierski,
okres regularnych obustronnych kontaktów akademickich i teolo
gicznej wymiany myśli. U dało się sporo osiągnąć. Bodaj najważniej
szym rezultatem był znaczący wkład w przezwyciężanie utrwalonego
w Polsce (i w innych krajach!) wizerunku Żyda jako komunisty i ate
isty. Większość żyjących w Polsce żydowskich rozmówców i uczest
ników dialogu m iała za sobą doświadczenia osobistego bądź rodzin
nego zaangażowania w komunizm i jego narzucanie innym15. W łą
czenie się tych osób w kontakty międzyreligijne zostało odebrane ja 
ko wynik wewnętrznej przem iany i dogłębnego nawrócenia, polega
jącego na powrocie do judaizmu. Częste i wyważone mówienie
przez Kościół o religii żydowskiej u jednych sprzyjało odkrywaniu
własnych żydowskich korzeni, natom iast u innych, świadomych swo
jego pochodzenia, wzmagało zainteresowanie tradycją religijną,
zwyczajami i obrzędowością żydowskich przodków.
Sukcesem dialogu stała się również pogłębiona u wielu chrześci
jan świadomość początków własnej religii, a także więzi, jakie łączą
nas z wyznawcami judaizmu. Drogowskazem na tej drodze były sło
wa Jana Pawła II wypowiedziane w synagodze rzymskiej: „W głębia
jąc się we własną tajemnicę, Kościół Chrystusowy odkrywa więź łą
czącą go z judaizm em (Nostra aetate, 4). Religia żydowska nie jest
dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrz
nym. Stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii.
Jesteście naszymi umiłowanymi braćm i i - m ożna powiedzieć - na
szymi starszymi braćm i”16. W słowach Ojca Świętego nie chodzi
o sztuczne bądź wymuszone kreowanie braterstwa, ale o odważne
15 Najbardziej otwarcie na ten temat wypowiadali się J. Stryjkowski i S. Krajewski; zob.
np. podrozdział Żydowscy kom uniści - problem dla Żydów ? w: S. K r a j e w s k i, Żydzi, ju d a 
izm, Polska, Biblioteka Dialogu 4, Warszawa 1997, s. 213-217; por. W. C h r o s t o w s k i , K o
m unizm , nazizm i dialog, Maqom 2(1997)1, s. 76-82
“ W. C h r o s t o w s k i , R. R u b in k i e w i c z SD B (zebr. i oprać.), Ż ydzi i ju d a izm w d o ku 
m entach Kościoła i nauczaniu Jana Pawia I I (1965-1989), K ościół a Żydzi i Judaizm 1, War
szawa 1990, s. 165.
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i cierpliwe odkrywanie więzi, jakie rzeczywiście istnieją między wy
znawcami obydwu religii, a zostały zapomniane bądź zamazane.
Warszawskie sympozja gromadziły chrześcijan różnych wyznań oraz
wyznawców judaizmu, co sprzyjało wzajemniej życzliwości oraz na
wiązywaniu i podtrzymywaniu przyjaźni, te bowiem pozwalają naj
skuteczniej przełamywać ewentualne uprzedzenia i urazy. Dialog
międzyreligijny to nie tylko sprawa racji, lecz i emocji17. D o po
wszechnego użycia weszła fonrmła, nie zawsze dostatecznie pogłę
biona i właściwie rozumiana, o Żydach jako naszych „starszych bra
ciach”. Wskazuje ona na braterstwo chrześcijan i wyznawców juda
izmu, wierzących w Boga jedynego i karmionych Jego objawieniem
się w dziele stworzenia oraz w dziejach ludzkości i biblijnego Izraela.
Gdy okazało się, że oddziaływanie sympozjów teologicznych wy
kracza daleko poza mury uczelni, ich współorganizatorem została
Komisja Episkopatu Polski do Dialogu z Judaizmem. W każdym sym
pozjum brała czynny udział większość jej członków. Na kanwie na
ukowych debat powstały też ważne inicjatywy wydawnicze. Wszystkie
materiały sympozjów były systematycznie ogłaszane drukiem, zaś
w 1990 r. została zapoczątkowana seria „Kościół a Żydzi i Judaizm”,
w której dotychczas ukazało się siedem tomów18. Jej dopełnieniem
jest seria „Biblioteka Dialogu”, wydawana od 1995 r. przez Oficynę
Wydawniczą „Vocatio”19. Zapewne najbardziej spektakularnym owo
cem dorocznej inicjatywy dialogowej było utworzenie i otwarcie 23 li
stopada 1994 r., z udziałem prymasa Polski, Instytutu Dialogu K ato
licko-Judaistycznego. Od 1996 r. IDKJ rozpoczął wydawanie półrocznika „M aqom ”. Trzeba także pamiętać o ścisłej współpracy między
Komisją Episkopatu Polski a Amerykańskim Komitetem Żydowskim
(American Jewish Com m ittee - A JС), w wyniku której miała miejsce
systematyczna wymiana wykładowców katolickich i żydowskich20.
17 Zob. cykl wywiadów udzielonych dla prasy krajowej i zagranicznej w latach 1990-1995
i zamieszczonych w: W. C h r o s t o w s k i , R ozm ow y o dialogu, Biblioteka Dialogu 2, Warsza
wa 1996.
18 Pełny wykaz dotychczasowych publikacji w tej serii zob. w ostatnim z wydanych tomów:
M. H o r o s z e w i c z , Przez dwa m illenia do rzym skiej synagogi. Szkice o ewolucji postaw y K o 
ścioła wobec Ż ydów i judaizm u, Warszawa 2001, s. 3.
19 Pełny wykaz dotychczasowych publikacji w tej serii zob. w ostatnim z wydanych tomów:
W. C h r o s t o w s k i (zebr. i oprać.), A uschw itz - oczyszczanie pam ięci, s. 3.
20 Zob. W. C h r o s t o w s k i , Dialog polsko-żydow ski i katolicko-judaistyczny w USA, M ate
riały Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP dla polskich placówek dyplomatycznych i kon
sularnych, Warszawa 1994 (tekst rozpowszechniony w sześciu językach), t e n ż e , Z praktyki
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U schyłku wieku i tysiąclecia
Od początku zaistnienia dialogu dużą niedogodność, ą nawet kon
sternację wzbudzał fakt, że chrześcijańska form uła o Żydach jako
„starszych braciach” nie była odwzajemniana. Z e strony żydowskiej
zabrakło oznak gotowości do postrzegania i przedstawiania chrześci
jan jako „młodszych braci”. W skutek tego entuzjastyczna formuła
o „braterstwie wierzących” natrafiała na wielkie przeszkody. Corocz
ne sympozja w Warszawie obnażały również jeszcze inną słabość dia
logowania, wynikającą z odmiennej natury obydwu religii. O ile
w Kościele katolickim dominuje układ hierarchiczny, a więc werty
kalny, istnieje w nim bowiem centralny autorytet, czyli władza papie
ża sprawowana za pośrednictwem biskupów i kapłanów wobec wier
nych, o tyle religia żydowska ma układ horyzontalny, a więc poziomy,
zaś skuteczna władza rabinów dotyczy jedynie tej wspólnoty, w której
aktualnie sprawują swój urząd. To sprawia, że dialog, jaki po II Sobo
rze Watykańskim się rozwija, to po prostu dialog Kościoła z tymi Ży
dami, którzy włączają się we wzajemne kontakty. O ile w przenosze
niu rezultatów tych kontaktów do powszechnego nauczania w swoich
wspólnotach religijnych katolicy podbudowywują się autorytetem p a
pieża i biskupów, o tyle nic podobnego nie ma miejsca po stronie ży
dowskiej. Wprawdzie ten czy inny rabin rozmawia z chrześcijanami,
ale jego postawę i poglądy podzielają wyłącznie ci jego współwyznaw
cy, którym one odpowiadają. Pozostali mogą je całkowicie kontesto
wać, kwestionować czy wręcz ignorować. Natomiast dla katolików
postawa dialogu, do której własnym przykładem zachęca i zobowią
zuje papież oraz biskupi, jest wręcz obowiązkiem. Żydzi dobrze o tym
wiedzą i na różne sposoby wykorzystują taki stan rzeczy.
D o tych uwarunkowań dochodzi następne i ono właśnie okazuje
się decydujące. Nawiązując dialog z Żydam i, Kościół kierował się
trzem a zasadniczymi przesłankam i: 1. wzgląd na m artyrologię i za
gładę Żydów, obejm owaną nazwą H olocaust lub Szoah, oraz na
fakt, że miała ona miejsce w E uropie karm ionej od prawie dwóch
tysięcy lat ideałam i Ewangelii i chrześcijaństwa; 2. utworzenie
dialogu katolicko-judaistycznego i polsko-żydowskigo w USA, Collectanea Theologica
65(1995) 2, s. 111-127; t e n ż e , R ozm ow y o dialogu, s. 107-167; R. R u b i n k i e w ic z , Z do
świadczeń dialogu międzyreligijnego w USA, Collectanea Theologica 67(1997) 2, s. 105-113;
W. C h r o s t o w s k i ,Z praktyki dialogu katolicko-judaistycznego i polsko-żydowskiego w K ana
dzie i USA, Collectanea Theologica 68(1998) 4, s. 105-134.
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w m aju 1948 r. i okrzepnięcie państw a Izrael oraz zakwestionowa
nie tego nurtu tradycji chrześcijańskiej, który upatrywał w Żydach
„wiecznych tułaczy”; 3. potrzeba nowej samoświadomości chrześci
jańskiej, która z jednej strony powinna respektować nowotestam entową praw dę, że Żydzi pozostają „przedm iotem miłości Bo
ga”, który powołał ich „wezwaniem nieodwracalnym ” (por. Rz
11,28-29), natom iast z drugiej, musi być świadoma prawdziwości
i nowości wydarzenia Jezusa Chrystusa jako wyczekiwanego M e
sjasza i Syna Bożego, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się
człowiekiem21. Te przesłanki m ają wydźwięk religijny i teologiczny,
a pociągają za sobą ważne konsekwencje etyczne i duszpasterskie.
W ynikają one z dowartościowania braterstw a w wierze i wspólnych
korzeni oraz nadziei eschatologicznych. Nic dziwnego, że dialog
z Żydam i i judaizm em wyzwolił nowe energie chrześcijan, z zapa
łem podejm ujących refleksję osadzoną w realiach dramatycznych
wydarzeń X X w. Tymczasem po stronie żydowskiej to nie podej
ście religijne, lecz przesłanki polityczne i społeczne zdominowały
włączanie się w kontakty z chrześcijanami. Przytłaczająca więk
szość żydowskich rozmówców utrzymywała i nadal utrzymuje, że
dialog jako taki nie służy, ich lepszemu sam ozrozum ieniu bądź roz
wijaniu tożsamości, bo Żydzi, aby zrozum ieć siebie, rzekom o nie
potrzebują chrześcijaństwa ani chrześcijan. W polskich w arunkach
takie stawianie sprawy stało się tym bardziej drastyczne, że podjęła
je i upowszechniała grupa katolików ze środowiska „Tygodnika
Powszechnego”, „Z naku”, „W ięzi”, „Gazety W yborczej” oraz po
wiązanych z nimi innych pism, a także rozgłośni radiowych i stacji
telewizyjnych22. T rzeba podkreślić, że od początku warszawskich
sympozjów właśnie ta grupa nigdy nie była przychylna tej inicjaty
wie. Główną przyczynę rezerwy, a z czasem maskowanego bądź nie
sprzeciwu, stanowiło to, iż środowisko dążące do m onopolu na
kształt stosunków katolicko-żydowskich nie mogło mieć wpływu na
21 Por. W. C h r o s t o w s k i , N ow e spojrzenie chrześcijaństwa na Żydów i judaizm - nowa
teologia, Przegląd Powszechny 9/1988, s. 263-278; t e n ż e , Kościół wobec Żydów i judaizm u,
Chrześcijanin w Świecie 3/1989, s. 16-30; t e n ż e , Dialog z Ż ydam i i judaizm em a posłannic
two Kościoła, Przegląd Powszechny 7-8/1989, s. 44-58.
22 Zob. t e n ż e , Kościół katolicki a Żydzi i judaizm - drugie pokolenie w dialogu, w: t e n ż e
(zebr. i oprać.), Ja jestem Jó zef brat wasz. Księga Pamiątkowa ku czci Arcybiskupa Hemyka Józefa
Muszyńskiego Metropolity Gnieźnieńskiego w 65. rocznicę urodzin, Warszawa 1998, s. 53-90; t e n ż e , Drogi i bezdroża dialogu katolicko-żydowskiego, Biblioteczka Katolicka 1, Warszawa 2001.
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form ułę i przebieg podejmowanych debat. Pikanterii dodawał fakt,
że z każdym rokiem liczba należących do niego osób, które aktual
nie mieszkały w Polsce, stale malała. Niektórzy wyjeżdżali bowiem
na intratne stanowiska na placówkach zagranicznych, także w USA
i Izraelu. M ożna przypuszczać, że zajmowanie się w określonym sty
lu problem atyką żydowską stało się swoistym probierzem wiarygod
ności, której ramy wyznacza tzw. polityczna poprawność. Biorąc
często udział w spotkaniach międzyreligijnych, byłem wielokrotnie
zachęcany bądź namawiany do działań i wystąpień, które - mówiąc
oględnie - miały jednostronnie prożydowski charakter i cele.
Z perspektywy czasu należy spojrzeć na nowo na wszystko, co
wydarzyło się na przełom ie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesią
tych. N ieodparcie nasuwa się wrażenie, że pojęcie i rzeczywistość
dialogu międzyreligijnego stały się dla znacznej części wpływowych
środowisk żydowskich sposobem na pozyskanie Kościoła i jego
przedstawicieli do prezentow ania katolikom w Polsce żydowskiego
sposobu patrzenia i wartościowania oraz żydowskich emocji i racji.
Wszystkie te działania um ieszczano w kontekście politycznym, co
prowadzi do instrumentalizacji religii i teologii. W spółczucie oka
zywane przez chrześcijan ofiarom H olocaustu i ich potom kom sta
wało się podglebiem takich interpretacji zbrodni narodowego so
cjalizmu, które obracały się przeciwko Kościołowi i chrześcijań
stwu. Towarzyszyło tem u przem ilczanie martyrologii ofiar zbrodni
komunistycznych. W krótce w różnych miejscach Europy i świata
zaczęły się mnożyć żądania finansowe, w których spełnianie mogli
by też być zaangażowani chrześcijanie, pozyskani wcześniej dzięki
swemu otwarciu i zaangażowaniu dialogowemu. Przedsięwzięcia
dialogowe miały także inny wymiar: wyrozumiałość okazywana
względem żydowskich roszczeń do ziemi Izraela była wykorzysty
wana jako poparcie dla polityki faktów dokonanych prowadzonej
w państwie Izrael i na terytoriach przez nie okupowanych.
W tych w arunkach nieuchronne stawały się napięcia dotyczące
kształtu i celów dialogow ania. Pod koniec pierwszej połowy lat
dziew ięćdziesiątych nie było wątpliwości, że dialog Kościoła
z Żydam i i judaizm em m a nie tylko wymiar ad extram, lecz rów 
nież ad intram. C oraz pilniejsza staw ała się potrzeba wewnątrzkościelnego „dialogu o dialogu”. W ychodząc jej naprzeciw 9 i 10
m aja 1994 r. zostało zorganizow ane V I Sym pozjum Teologiczne
pod hasłem „Żydzi i judaizm w K atechizm ie K ościoła katolickie-15-
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go”23. Po wyjaśnieniach, czym jest nowy katechizm i jakie jest j e 
go m iejsce w nauczaniu K ościoła (P. N itecki), nastąpiła refleksja
n a tem at różnych aspektów relacji chrześcijańsko-żydowskich
(abp H . M uszyński i A. Z u b erb ier). W ażną ro lę m a katechetycz
ne w drażanie posoborow ego nauczania o Żydach i judaizm ie
(J. Bagrowicz i P. Królikow ski). Aczkolwiek działalność dialogo
wa to owoc V aticanum II, już w Polsce m iędzywojennej m ożna
wskazać godnych pochwały prekursorów dialogu m iędzyreligij
nego (M. M ikołajczyk). Najnowszy wysiłek Kościoła owocuje też
bezprecedensow ym i inicjatywam i, jak wym iana wykładowców k a
tolickich z Polski i żydowskich z USA, k tóra pozw ala lepiej zoba
czyć szczególnie new ralgiczne punkty wzajem nych relacji
(W. Chrostow ski).
Aczkolwiek przedsięwzięcia zorganizowane przez Komisję E pi
skopatu Polski do Dialogu z Judaizm em we współpracy z Am ery
kańskim K om itetem Żydowskim zasługują na wysoką ocenę, naj
więcej dostrzegalnego dobra przyniosły wizyty i wykłady w Polsce
rabina Byrona L. Sherwina. T en dorobek został zebrany w tomie,
którego treść stała się przedm iotem dyskusji podczas V II sympo
zjum zorganizowanego 18 m aja 1995 r.24. W zajem ne kontakty zo
stały umiejscowione na tle tysiącletniej koegzystencji Polaków i Ży
dów na ziem iach polskich (J. Tomaszewski), której rezultaty widać
np. w literaturze (S. Frybes). Silna tradycja rodzinna w judaizm ie
(M. Friedm an) oraz bogactwo teologicznego dziedzictwa Żydów
polskich (B. L. Sherwin) to inne tem aty obrad, zwieńczonych wy
kładem na tem at Żydów i religii żydowskiej w Przekroczyć próg na
dziei Jana Pawła II (W. Chrostowski).
A tm osfera, w jakiej odbyły się obydwa sympozja, zapowiadała
kolejną konfrontację. Tym razem chodziło o spór wokół obecności
krzyża ustawionego pod koniec lat osiemdziesiątych na terenie
dawnego żwirowiska, należącego do sióstr karm elitanek i przylega
jącego do m urów byłego obozu zagłady w Auschwitz. Gdy w 1994 r.
siostry przeniosły się do nowego klasztoru, pojawiły się żądania
przeniesienia krzyża w inne miejsce, aby „nie rzucał cienia” na
25 Jego materiały zostały opublikowane na łamach Collectanea Theologica 65(1995) nr 2,
s. 3-127.

MJego materiały zostały opublikowane na łamach Collectanea Theologica 66(1996) nr 2,
s. 3-96.
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miejsce zagłady. W skrajnej wersji zaczęto się domagać usunięcia
krzyży z tych oświęcimskich kościołów, które są widoczne z terenu
byłych obozów śmierci Auschwitz i Birkenau. Naciski odbywały się
pod hasłem zarzutu o „dechrystianizacji” Auschwitz, przedstawia
nej przez Żydów jako przejaw jego „dejudaizacji” oraz zawłaszcza
nia pamięci o ofiarach. Z początkiem drugiej połowy lat dziewięć
dziesiątych żądania były coraz głośniejsze, zaś ich ton świadczył, że
nie przebierano w środkach. W tych warunkach należało przypom
nieć słowa, które na I Sympozjum Teologicznym „Kościół a Żydzi
i judaizm” wypowiedział Stanisław Musiał SJ, jeden z polskich sy
gnatariuszy poczynionych w 1987 r. zobowiązań genewskich: „Re
zygnacja ze «znaku» krzyża, jakim jest karmel w Starym Teatrze,
nie oznacza rezygnacji z krzyża, który wznosi się obok budynku Sta
rego Teatru, w pośrodku żwirowiska. W miejscu tym rozstrzeliwani
byli Polacy na początku istnienia oświęcimskiego Obozu (Au
schwitz I - Stammlager). Obecność tego krzyża tutaj nie może być
przedmiotem dyskusji z kimkolwiek. Stanowi ona minimum symbo
liczne, które przysługuje Polakom w tym miejscu. Przede wszystkim
zaś obecność tego krzyża w tym miejscu odpowiada najgłębszemu
życzeniu wielu osób, które tutaj zginęły, bo każdy katolik Polak ży
czy sobie mieć krzyż na swoim grobie, lub w miejscu, gdzie została
przelana jego krew. Wola ta jest święta”25. W 1989 r. te słowa były
jednym z koronnych elementów argumentacji na rzecz przeniesie
nia sióstr karmelitanek, a zarazem uznania i uszanowania wyrażo
nej przez znak krzyża martyrologii chrześcijan. Kilka lat później
S. Musiał diametralnie zmienił zdanie, a oczekując, by wszyscy inni
katoliccy uczestnicy dialogu uczynili tak samo, dołączył do środo
wisk żydowskich domagających się przeniesienia krzyża. W obu
stronnych rozmowach trzeba więc było przypominać pierwotne
ustalenia, co nie było łatwe.
Wiosną 1996 r. przestała istnieć Komisja Episkopatu Polski do
Dialogu z Judaizmem, zaś powstała Rada Episkopatu do Dialogu
Religijnego. W jej ramach utworzono trzy gremia: do dialogu z ju
daizmem, z innymi religiami oraz z niewierzącymi. Ta zmiana po
służyła za zachętę do podsumowania dziesięcioletniej działalności
Podkomisji i Komisji do Dialogu z Judaizmem, co nastąpiło pod25 S. M u s i a i, Czy siostry karm elitanki mogą m odlić się w Oświęcimiu? Collectanea Theologica 60(1990) nr 3, s. 100.
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czas V III sympozjum w dniu 22 m aja 1996 r.26 D okonano w stępne
go bilansu z perspektywy katolickiej (W. Chrostowski) i żydowskiej
(S. Krajewski), wskazując na głębokie związki między ekum eni
zmem wewnątrzchrześcijańskim a dialogiem Kościoła z Żydami
i judaizm em (Ł. Kamykowski). Ryszard Rubinkiewicz SDB podzie
lił się doświadczeniami z pobytu w USA w ram ach międzyreligijnej
i międzynarodowej wymiany wykładowców. U dało się zrobić wiele,
ale był to zaledwie początek długiej drogi. Stało się jeszcze bardziej
widoczne, że od obydwu wspólnot religijnych zależy to, czy i w ja 
kim stopniu uda się na niej poczynić dalsze postępy. Niestety,
wzmagające się i um iejętnie podsycane żądania przeniesienia krzy
ża nie zapowiadały nic dobrego. U stąpienie wobec nich oznaczało
by dalsze zaktywizowanie tych środowisk żydowskich, które uważa
ją, że kontakty z chrześcijanam i powinny być prowadzone wyłącz
nie z pozycji wymuszania i m nożenia wciąż nowych żądań.
Spór wokół krzyża w Oświęcimiu zahamował kilkuletnie kontak
ty i osiągnięcia oraz znacznie usztywnił dotychczasowych partne
rów dialogu. W ymownego znaczenia nabrała jedna z jego funda
m entalnych przesłanek, jaką stanowi wymóg zachowania i rozwija
nia własnej tożsamości. Jeżeli dialog miałby polegać przede wszyst
kim na ustępstwach czynionych przez chrześcijan, traci on rację by
tu i staje się przybudówką do prowadzenia polityki mniej lub b ar
dziej otwarcie sprzyjającej Żydom i państwu Izrael. D ruga połowa
lat dziewięćdziesiątych stanowiła schyłek stulecia i tysiąclecia. K o
ściół przygotowywał się do obchodów W ielkiego Jubileuszu R oku
2000. Tymczasem w Izraelu świętowano z wielkim splendorem trzy
tysiące lat żydowskiej Jerozolimy, opierając się na obliczeniach, iż
rok 1997 to okrągła rocznica zajęcia kananejskiego m iasta przez
króla Daw ida i uczynienia go stolicą Izraelitów. W ażną okoliczność
stanowił fakt, że prawdziwa sytuacja w Ziem i Świętej była coraz le
piej znana chrześcijanom w Polsce. O d początku lat dziewięćdzie
siątych rozwinął się bowiem w stopniu przedtem nieznanym ruch
pielgrzymkowy i turystyczny, dzięki czemu tysiące Polaków odwie
dziły staro- i now otestam entow e miejsca święte, a także na własne
oczy zobaczyły, na czym polega i jak wygląda koegzystencja żydow
skich i arabskich sąsiadów na terenie współczesnej Palestyny.
26Jego materiały zostały opublikowane na łamach Collectanea Theologica 67(1997) nr 2,
s. 3-113.
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Świętowanie w Izraelu dało asum pt do ponownego przemyślenia
statusu Jerozolimy jako m iasta świętego trzech religii: judaizm u,
chrześcijaństwa i islamu. Tej problem atyce zostało poświęcone
IX sympozjum, zorganizowane 6 m aja 1997 r. w Chrześcijańskiej
Akadem ii Teologicznej w W arszawie27. Stało się ono okazją do no
wego podkreślenia związków dialogu międzyreligijnego z ekum eni
zmem wewnątrzchrześcij ańskim . Na tym polu zaznacza się wyrazi
ście specyfika poszczególnych wyznań chrześcijańskich, które ze
zróżnicowanym zainteresowaniem i zapałem włączają się w dzieło
dialogu. Punktem wyjścia stało się ukazanie początków Jerozolimy
w świetle źródeł historycznych i archeologicznych (P. Nowogórski).
N astępnie przedstawiciele poszczególnych religii monoteistycznych
przedstawili własne perspektywy: żydowską (M. Schudrich), chrze
ścijańską (W. Chrostowski - katolicka, J. Pawluczuk - prawosławna
i Z. Paszta - protestancka) oraz m uzułm ańską (M.T. Żuk). Całość
zakończyło pytanie o Jerozolim ę jako miejsce dialogu i ekum eni
zmu (K. Karski). Sporo do myślenia dał fakt, iż reprezentant strony
żydowskiej nie został na sali obrad, aby poznać muzułmański punkt
widzenia. Także w dyskusji dała o sobie znać pewna nerwowość,
świadcząca o tym, jak ważne i bolesne są poruszane problemy.
Przełom 1997 i 1998 r. stanowił apogeum sporu wokół obecności
krzyża na oświęcimskim żwirowisku. Katolicy włączeni w dialog
z Żydam i i judaizm em byli z różnych stron zachęcani, aby w zaist
niałej konfrontacji podzielać żydowski punkt widzenia. Takie ten 
dencje były wyraźnie odczuwalne w M iędzynarodowej Radzie P ań
stwowego M uzeum w Oświęcimiu. Również Polska R ada Chrześci
jan i Żydów m iała się stać forum do przedstaw iania wyłącznie racji
żydowskich. Pełniąc wtedy funkcję jej współprzewodniczącego, da
łem poznać wyraźnie polski i katolicki punkt widzenia, a wkrótce
zrezygnowałem z pełnionej funkcji28. Gdy z początkiem wiosny
1998 r. stało się wreszcie pewne, że krzyż w sąsiedztwie murów by
łego obozu KL Auschwitz I pozostanie na stałe, doszło do głosu
rozczarowanie i irytacja tych środowisk i osób, dla których jest to
sytuacja niechciana i niewygodna. Okazało się, że prowadzony
27 Jego materiały zostały opublikowane na łamach Collectanea Theologica 68(1998) nr 2,
s. 3-73.
28 Obszerniej W. C h r o s t o w s k i , P olska Rada Chrześcijan i Ż ydów na zakręcie, Maqom
2/1998, s. 35-54.
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przez lata dialog jest dość powierzchowny, a gdy wzajemne kontak
ty nie przynoszą stronie żydowskiej wymiernych korzyści, zgodnych
z jej oczekiwaniami, nawet rzeczywiste osiągnięcia są ostro kwe
stionowane bądź bagatelizowane. Jednocześnie w różnych rejonach
świata dawały o sobie znać roszczenia finansowe ze strony wpływo
wych organizacji żydowskich, których adresatem stała się także
Polska. Aby mogły się one zrealizować, należało je przygotować od
strony ideologicznej. Spór o krzyż nie był zatem wyłącznie sporem
o symbol, lecz próbą obarczenia Polski i Polaków współodpowie
dzialnością za zagładę Żydów. Gdyby się to udało, stąd już tylko
krok do sform ułowania i przeforsow ania żądań o odszkodowania
finansowe, analogiczne do tych, jakie wypłacili Niemcy.
W toku bezpośrednich przygotowań do obchodów Wielkiego Ju 
bileuszu R oku 2000 Kościół katolicki położył ogromny nacisk na
rzetelne poznawanie i przem yślenie swojej przeszłości oraz podję
cie wysiłku samooczyszczenia, którego składnikiem była też reflek
sja nad dawnym i obecnym stosunkiem do Żydów i judaizmu. Tę
trudną problem atykę poruszało watykańskie sympozjum na tem at
korzeni antyjudaizm u w środowisku chrześcijańskim, które odbyło
się jesienią 1997 r.29. W tym samym czasie trwały przygotowania do
zorganizowania pierwszego D nia Judaizm u w Kościele katolickim
w Polsce, wyznaczonego na 17 stycznia 1998 r. Te i podobne inicja
tywy potwierdzały potrzebę opracow ania nowej chrześcijańskiej
teologii judaizm u, respektującej tożsamość wyznawców Jezusa
Chrystusa i wyznawców judaizm u rabinicznego. Pójście w tym kie
runku umocniłoby religijne i teologiczne przesłanki relacji z Żyda
mi i judaizm em , zabezpieczając je przed zakusami politycznej in
strum entalizacji. Nowa chrześcijańska teologia judaizm u powinna
iść w parze z wypracowywaniem nowego żydowskiego spojrzenia na
chrześcijaństwo. W ymaga tego nie tylko zasada wzajemności, na
której opiera się dialog, lecz i fakt, że w świadomości i podświado
mości żydowskiej nagrom adziło się mnóstwo uprzedzeń i stereoty
pów antychrześcij ańskich, zwłaszcza antykatolickich. Milczenie na
ten tem at nie przynosi nic dobrego; przeciwnie, czyni inicjatywy
dialogowe przedsięwzięciami jednostronnym i, wskutek czego tracą
one niezbędną wiarygodność.
28 T e n ż e , Oczyszczanie pam ięci, Biuletyn Katolickiej Agencji Informacyjnej nr 44 z dn.
4 XI 1997, s. 3.
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Problem atyka nowej chrześcijańskiej teologii judaizm u stała się
przedm iotem X sympozjum, zorganizowanego 14 m aja 1998 r. p o 
wtórnie w Chrześcijańskiej A kadem ii Teologicznej30. Kluczowe jest
pytanie, czy i dlaczego taka teologia jest w ogóle potrzebna
(W. Chrostowski). Ponieważ chrześcijańskie teologizowanie opiera
się na Biblii, nie sposób nie poruszyć problem u jej jedności jako
fundam entu ekumenizm u i dialogu (A. Kluczyński). Po kilku deka
dach, jakie upłynęły od V aticanum II, m ożna pokusić się o wskaza
nie podstawowych elem entów nowej chrześcijańskiej teologii juda
izmu (Ł. Kamykowski). Przebieg sympozjum, a szczególnie to, co
nastąpiło wkrótce po jego zakończeniu, dobitnie ilustrują, jak tru d 
nym i niewdzięcznym zadaniem są próby szczerej rozmowy z Żyda
mi. Nie chodzi nawet o reakcje z ich strony, ale o postawę wąskiej
grupy katolików, pracujących w środkach masowego przekazu, któ
rzy stali się narzędziam i upowszechniania wyłącznie żydowskiego
sposobu widzenia i oceniania trudnych spraw i problemów. Z araz
po sympozjum miał miejsce tak niewybredny atak na łam ach „G a
zety W yborczej”, podjęty przez R. Graczyka (wcześniej redaktora
„Tygodnika Powszechnego”), że stało się jasne, iż dialog międzyreligijny może być traktowany jako paraw an, natom iast napraw dę nie
chodzi o zbliżenie, lecz o zmiękczanie katolików na przyjmowanie
żydowskich poglądów i projektów. Tym razem nikt nie mógł mieć
złudzeń co do pilnej potrzeby wewnątrzkościelnego „dialogu o dia
logu”. Pewną inicjatywę w tym zakresie przejawiła Katolicka A gen
cja Informacyjna, planując publiczną debatę na ten tem at. Niestety,
dotychczas nie doszła ona do skutku.
Na progu nowego stulecia
Istotnym składnikiem duchowego przygotowania Kościoła kato
lickiego do przeżywania W ielkiego Jubileuszu R oku 2000 stało się
spojrzenie w przeszłość, nazwane „oczyszczaniem pam ięci”. Objęło
ono również stosunek do judaizm u i jego wyznawców. Podjęto wy
siłek o profilu religijnym i m oralnym, który m a się przyczynić do
właściwego kształtowania serc i sum ień wierzących w Jezusa Chry
stusa. Symptomatyczne jest jednak to, że jednocześnie wzmagały
30Jego materiały zostały opublikowane na łamach Collectanea Theologica 69(1999) nr 2,
s. 3-59.
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się naciski, aby cały ów proces przenieść na poziom społeczny i po
lityczny. W yglądałoby na to, że jedynie chrześcijanie ponoszą od
powiedzialność za winy przeszłości, podczas gdy strona żydowska
postrzega i przedstaw ia siebie wyłącznie jako ofiarę. Takie podej
ście stawało się zarzewiem nowych napięć. Czasami m ożna było
odnieść wrażenie, że obie wspólnoty religijne patrzyły na siebie na
wzajem przychylniej w okresie przeddialogowym aniżeli wtedy, gdy
dialog został nawiązany, ponieważ spotkania stały się forum m no
żenia oskarżeń. W tych w arunkach dobitne wyeksponowanie płasz
czyzny religijnej i teologicznej było jeszcze większą koniecznością.
Korzeni złego nastaw ienia chrześcijan do Żydów i judaizm u upa
trywano w samych początkach chrześcijaństwa, wskutek czego pilny
stał się postulat krytycznego przewartościowania Nowego T esta
m entu. Strona żydowska ponawia zarzuty, że Nowy T estam ent za
wiera teksty antysemickie, których treścią karmiły się wszystkie po
kolenia chrześcijan. W łaśnie tej problem atyce zostało poświęcone
XI sympozjum, które m iało miejsce 15 grudnia 1999 r. w utw orzo
nym kilka miesięcy wcześniej Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego31. Otw ierając je, bp Stanisław Gądecki, przew odni
czący Rady Episkopatu do Dialogu Religijnego, wskazał na
okrzepnięcie corocznej praktyki obchodów D nia Judaizm u i pod
kreślił, że wyrosły one w dużej m ierze z ducha warszawskich sym
pozjów. Najwcześniejsze, bo sięgające samego Jezusa Chrystusa,
postrzeganie złożonych relacji między tymi, którzy Go przyjęli
i w Niego uwierzyli a judaizm em stanowi przypowieść o sprzeniewierczych dzierżawcach (M k 12,1-12 i par.). Bywa ona objaśniana
w sensie odrzucenia Izraela jako dotychczasowego narodu Bożego
wybrania i zastąpienia go przez wiernych pochodzących z pogan.
Całą tę ewangeliczną perykopę poddał wnikliwej analizie S. M ędala, pokazując, iż w drugiej Ewangelii kanonicznej przypowieść ma
wyraźną orientację chrystologiczną z akcentem kerygmatycznym.
Problem atyką teologii odrzucenia i zastąpienia Izraela zajął się też
M. Czajkowski, zaś W. Chrostowski podjął tem at niewiary w Jezusa
Chrystusa oraz wrogości wobec Niego i Jego wyznawców na przy
kładzie często dyskutowanego tekstu IT es 2,15. Sympozjum zgro
madziło ponad ćwierć tysiąca uczestników. Jednak fakt, iż uczciwa
31 Jego materiały zostały opublikowane na łamach Collectanea Theologica 70(2000) nr 2,
s. 3-68.
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i pogłębiona refleksja teologiczna nie wpisuje się w oczekiwania
środowisk dokonujących instrum entalizacji dialogu sprawił, że za
interesow anie środków masowego przekazu tym razem było m niej
sze. Gdyby tylko na nie liczyć, należałoby zajmować się tym, czego
oczekują mocodawcy i sponsorzy poszczególnych rozgłośni i redak
cji. Tak się, niestety, zazwyczaj dzieje, ponieważ w latach dziewięć
dziesiątych środki masowego przekazu w Polsce zostały przejęte
przez rozm aite grupy wpływów, najczęściej z obcym kapitałem . O l
brzymia większość tych grup nacisku jest nieprzychylna Kościołowi,
wskutek czego również relacje katolicko-żydowskie stają się okazją
do konfrontacji.
Wielki Jubileusz Roku 2000 zaowocował wydarzeniami o ogrom 
nej doniosłości i znaczeniu. W śród tych, które są związane z dialo
giem międzyreligijnym, na szczególne podkreślenie zasługuje piel
grzymka Ojca Świętego do Ziem i Świętej i krajów sąsiednich32.
Prasa i pozostałe środki przekazu niem al wyłącznie eksponowały
wątki, w których mogły się doszukać jakichkolwiek śladów prze
praszania Żydów za przeszłe winy chrześcijan i Kościoła. Ale rze
czywiste nastawienie i pragnienie Jana Pawła II odzwierciedla
fragm ent wystąpienia z 23 m arca w Instytucie Pam ięci Y ad Vashem: „Budujmy nową przyszłość, w której nie będzie już żadnych
uczuć antyżydowskich wśród chrześcijan ani uczuć antychrześcijańskich wśród Żydów, lecz raczej nastanie wzajemny szacunek,
wymagany od tych, którzy wielbią jednego Stwórcę i Pana,
a w A braham ie widzą naszego wspólnego ojca w wierze (por. do
kum ent Pamiętamy. Refleksje nad Szoah)”31. Nieco wcześniej po
dobne słowa znalazły się w pozdrow ieniu skierowanym do głów
nych rabinów Izraela: „Musimy w spółpracować nad budowaniem
przyszłości, w której nie będzie już antyjudaizm u wśród chrześci
jan lub antychrześcij ańskich uczuć wśród Żydów”34. Gdyby dialog
katolicko-żydowski poszedł w tym kierunku, mógłby przynieść
owoce rzeczywistego zbliżenia i pojednania. Z faktu, iż tak się je d 
nak nie dzieje, wynika, że ton wzajemnym stosunkom nadają po
obu stronach ci, którzy fundam ent swojej tożsamości widzą w od
32 A. K u ś m ir e k , Jan P a w elI I w Z iem i Świętej, Maqom 1-2/2000, s. 45-65.
33 Ojciec Święty Jan Paweł II u źródeł chrześcijaństwa. Pielgrzymka Wielkiego Jubileuszu,
Katolicka Agencja Informacyjna KAI, Warszawa 2000, s. 97-98.
34 T am że, s. 94.

-23-

W ALDEM AR CHROSTOWSKI

cinaniu się od innej wspólnoty religijnej, którą traktują nie po
partnersku, ale jako rywala bądź przeciwnika35.
Sympozja w W arszawie od początku miały na celu wzajemność,
którą powinno się osiągać przez spotkania, wymianę poglądów
i stanowisk, a także podejm owanie współpracy wszędzie tam , gdzie
jest ona możliwa. Organizow ane na szczeblu akademickim nie m ia
ły być dialogowaniem kanapowym, w którym braliby udział ci, któ
rzy dobrze się znają i wzajemnie akceptują. W ażny składnik sympo
zjów stanowiła zawsze wspólna modlitwa, bo dobrze wiadomo, ile
bolesnych zaszłości nagrom adziło się wskutek jej braku oraz obu
stronnego odcinania się chrześcijan i wyznawców judaizm u od sie
bie. N ależało oczekiwać, że kontekst W ielkiego Jubileuszu jeszcze
bardziej wzmocni duchowy, a zatem również modlitewny wymiar
wszystkich dialogów międzyreligijnych oraz ekumenizm u wewnątrzchrześcijańskiego. W spólne spotkania, nawet najbardziej
nagłośnione, pozbawione jednak wspólnej modlitwy albo kwestio
nujące jej zasadność i wartość, nie m ają dla dialogu większego zna
czenia. Przeciwnie, wyraziście odsłaniają jego podstawową słabość,
a mianowicie niem ożność zbratania i zaufania w tym, co na płasz
czyźnie religijnej i m oralnej jest napraw dę najważniejsze.
W ostatnich łatach przed W ielkim Jubileuszem ważnym nurtem
życia chrześcijan stało się intensywne pielgrzymowanie do Ziemi
Świętej. Mogło ono skutecznie wpłynąć na dalsze rozwijanie dialogu
z Żydami i judaizm em , potrzebne przede wszystkim na poziomie
najbardziej podstawowym, czyli małych wspólnot rodzinnych i para
fialnych. Doświadczenia i obserwacje wiernych z pobytu w Izraelu
i na terenie Autonom ii Palestyńskiej miały ogrom ne znaczenie dla
obrazu całokształtu życia żydowskiego oraz tożsamości żydowskiej.
Pielgrzymujący chrześcijanie doświadczali religijnego życia żydow
skiego, uświadamiając sobie, że nie chodzi o jakiś skansen, ale o ży
wą religię, której wyznawcy m odlą się do jedynego Boga. Z wielką
uwagą obserwowali zachowania Izraelczyków względem siebie, usi
łując także dociekać, czy to, czego Żydzi oczekują od swoich współ
obywateli w innych krajach, odwzajemniają w swojej ojczyźnie
względem nie-Żydów, którzy tam mieszkają bądź przybywają.
35 O różnych aspektach trudności i napięć w dialogu katolicko-żydowskim zob. w cyklu
wywiadów udzielonych dla prasy polskiej i zagranicznej w latach 1996-1998 i zebranych w:
W. C h r o s t o w s k i , Dialog w cieniu A uschw itz, Biblioteka Dialogu 4, Warszawa 1999.
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Jesienią 2000 r. pielgrzymowanie do Ziem i Świętej zostało gwał
townie ograniczone, a następnie całkowicie zaniechane. Pod ko
niec września Ariel Szaron, znienawidzony przez ludność arabską
z powodu dokonanej kilkanaście lat wcześniej krwawej masakry
w obozach dla uchodźców palestyńskich na terenie Libanu, wszedł
na dawny teren świątynny, gdzie wznoszą się święte budowle m u
zułmanów - Kopuła Skały, znana jako M eczet O m ara, oraz M eczet
Al Aqsa. Obecność Szarona została odebrana jako prowokacja
zmierzająca do zmiany delikatnego status quo w Jerozolim ie i całej
Ziem i Świętej. Niemal natychm iast wybuchły krwawe zamieszki,
które rychło przerodziły się w potyczki i walki. W iosną 2001 r., gdy
gen. Szaron został prem ierem Izraela, surowe represje wobec Pale
styńczyków i zamachy terrorystyczne z ich strony przybrały na sile
tak dalece, że m ożna mówić o nierównej wojnie. Z jednej strony
bierze w niej udział doskonale wyposażona arm ia izraelska, nato
miast z drugiej gotowi na samobójczą śm ierć bojownicy palestyń
scy. Z miesiąca na miesiąc krwawa konfrontacja przybierała na sile,
zbierając po obu stronach (znacznie więcej po palestyńskiej) obfite
żniwo tysięcy zabijanych i rannych ludzi.
W pierwszych tygodniach walk mogło się wydawać, że konflikt
będzie przejściowy i obie strony w rócą do rokowań, których następ
stwem będzie sprawiedliwy pokój._22 listopada 2000 r. odbyło się
XII sympozjum: „Kościół wobec Żydów i judaizm u - 2000”36. M i
mo wzmagającego się napięcia na terenie Palestyny, które nie m o
gło pozostać bez wpływu na stosunki chrześcijańsko-żydowskie,
wskazywano na to, co nawet w tych dramatycznych w arunkach sta
nowi ziarno nadziei na przyszłość. Przedm iotem refleksji stały się
zwłaszcza dwie okoliczności, a mianowicie wkład pielgrzymki Jana
Pawła II do Ziem i Świętej w dzieło dialogu chrześcijańsko-żydowskiego (bp S. G ądecki) i ogłoszone 10 września 2000 r. żydowskie
oświadczenie Dabru emet na tem at chrześcijan i chrześcijaństwa
(W. Chrostowski). Dwa pozostałe wykłady dotyczyły przejścia od
postawy dialogu do pojednania, czyli strony psychologiczno-rełigijnej relacji chrześcijańsko-żydowskich (Z. Kroplewski), oraz świa
domości historycznej jedności i odpowiedzialności Kościoła
(S. W arzeszak). Posympozjalne polem iki dotyczyły głównie katolic
56Jego materiały zostały opublikowane na łamach Collectanea Theologica 71(2001) nr 2,
s. 3-58.
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kiego spojrzenia na deklarację Dabru emet, oscylując między upa
trywaniem w niej produktu „na eksport”, dyskutowanego teraz wy
łącznie z chrześcijanam i albo przez chrześcijan, bądź przedstaw ia
niem jej jako niebywałe osiągnięcie i tłum ieniem lub bagatelizowa
niem jakichkolwiek głosów krytycznych pod jej adresem.
Z końcem W ielkiego Jubileuszu R oku 2000 sytuacja w Ziemi
Świętej staw ała się coraz bardziej dramatyczna. Terroryzmowi pa
lestyńskiemu, postrzeganem u jako „siła bezsilnych”, zostały prze
ciwstawione zmasowane posunięcia i środki izraelskie, postrzegane
w świecie jako „bezsiła silnych”. Codziennie napływały wiadomości
o obustronnych aktach przem ocy oraz odwecie i zemście. Jej skład
nikami ze strony żydowskiej było burzenie arabskich domostw, ruj
nowanie infrastruktury gospodarczej, upokarzanie ludności cywil
nej, wypalanie sadów i pól, niszczenie wodociągów i kanalizacji,
a także fizyczna eliminacja osób choćby jedynie podejrzewanych
o sprzyjanie terroryzmowi. Eskalacja przem ocy była tak ogrom na,
że wzbudziła głośne sprzeciwy i protesty na całym świecie. Aczkol
wiek w środkach masowego przekazu wzmogła się propaganda
przedstaw iająca Żydów jako ofiary i Palestyńczyków jako „nazi
stów”, wobec innych doniesień z terenu Izraela i A utonom ii Pale
styńskiej, zresztą cenzurowanych, m ało kto dawał jej wiarę. W ize
runek Żydów i religii żydowskiej w ciągu kilku miesięcy uległ gwał
townym zm ianom 37. D la chrześcijan wielkie znaczenie m iało i to, że
represje antyarabskie obróciły się także przeciwko palestyńskim
chrześcijanom, których los nie m oże być nam obojętny. W skutek
tych okoliczności nawet samo mówienie o dialogu z Żydami i juda
izmem stało się kontestow ane, zaś gdyby dochodziło do wzajem
nych kontaktów nie m ożna było w nich przechodzić do porządku
dziennego nad wydarzeniami w Ziem i Świętej. Gdyby zatem zdecy
dować się na zorganizowanie następnego sympozjum, musiałoby
ono uwzględniać dram atyczne realia Bliskiego W schodu.
Z polskiej perspektywy decydująca okazała się jeszcze jedna
okoliczność. Chodzi o tzw. sprawę Jedwabnego, wywołaną opubli
kowaniem książki socjologa J. Grossa, w polskim wydaniu opatrzo
nej tytułem Sąsiedzi. Dotyczy ona wymordowania kilkuset (w książ37 W. C h r o s t o w s k i , W izerunek Ż ydów i ju daizm u a chrześcijańskie czytanie i objaśnianie
Biblii, w: t e n ż e (zebr. i oprać.), Stworzył B óg człowieka na sw ój obraz. Księga Pam iątkowa dla
B iskupa Profesora M ariana Gołębiewskiego w 65. rocznicę urodzin, Warszawa 2002, s. 71-90.

-26-

CHRZEŚCIJANIE I ŻYDZI N A PROG U XXI WIEKU

ce została podana niepraw dopodobnie zawyżona liczba 1600) Ży
dów z Jedwabnego i okolic na początku lipca 1941 r., wkrótce po
ucieczce armii sowieckiej i zajęciu tych ziem przez Niemców. Gross
przedstawił te wydarzenia oskarżając za popełnioną zbrodnię wy
łącznie Polaków. Stąd już tylko krok do takiego przedstaw iania za
głady Żydów polskich, w którym Polacy zostaliby obarczeni współ
odpowiedzialnością za Szoah. Z arzut sformułowany w kategoriach
m oralnych m ożna by następnie przenieść na płaszczyznę polityczną
i uczynić oparciem dla forsowania żądań ekonomicznych. Przez
Polskę przetoczyła się szeroka debata, dość jednostronna w środ
kach masowego przekazu, po której znowu nasunęło się pytanie,
czy dialog polsko-żydowski w ogóle istnieje, a jeśli tak, to ku czemu
zmierza. Kolejny raz dała o sobie znać spolegliwość grupy katoli
ków, którzy i w tej sytuacji stali się tubą do nagłaśniania racji
i wrażliwości wyłącznie żydowskiej. N a użytek placówek polskiego
M inisterstwa Spraw Zagranicznych przygotowano specjalny angiel
ski num er „W ięzi”, który z powodu jednostronności zawartych
w nim poglądów spotkał się z ostrą krytyką środowisk polonijnych.
Gdyby zorganizować w W arszawie doroczne sympozjum, jego te 
matyka nie mogłaby pom inąć tej silnie upolitycznionej konfronta
cji. Nie bez podstaw jest teza, iż spełniała ona funkcję zastępczą,
przyczyniając się do odwracania uwagi od tego, co w tym samym
czasie działo się w Ziem i Świętej.
Z tych względów kolejne, X III Sympozjum Teologiczne, przewi
dziane na rok 2001, nie odbyło się. Żabrakło odpowiedniego klim a
tu niezbędnego do rzeczowych i pogłębionych debat teologicznych.
W chodząc w dialog z Żydami i judaizm em nie wolno stronić od ak
tualnych wydarzeń, które odsłaniają wzajemne usposobienie roz
mówców. Skoro punktem wyjścia teologicznej reorientacji Kościoła
były dram atyczne wydarzenia X X w., to znaczy zagłada Żydów
i utworzenie państwa Izrael, zatem w upraw ianiu chrześcijańskiej
teologii judaizm u nie m ożna pom ijać milczeniem tego, do czego religia żydowska motywuje współczesnych wyznawców judaizm u. Nie
ulega bowiem wątpliwości, że wydarzenia w Ziem i Świętej mają
także podtekst religijny, chociaż jest on starannie wyciszany. Nieza
leżnie od oficjalnych tendencji w stosunkach chrześcijańsko-żydowskich, gros problem ów dostrzeganych przez chrześcijan m iało na
względzie politykę prow adzoną przez państw o Izrael i wspierające
je amerykańskie i inne środowiska żydowskie. Udaw anie, że m oże
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my rozmawiać wyłącznie o kwestiach teoretycznych w gruncie rze
czy nie wchodzi w rachubę, przyniosłoby bowiem więcej szkody niż
pożytku, narażając chrześcijańskich uczestników takich debat na
całkowitą utratę wiarygodności w oczach swoich współwyznawców.
W ydarzenia w Ziem i Świętej zbyt silnie zaprzątały uwagę chrześci
jan w Polsce i na świecie, by nie rzutowały również na postrzeganie
Żydów i ich religii. Zam ieszanie i niepokój w świecie osiągnęły
apogeum po 11 września 2001 r., które to wydarzenia oczekują na
uczciwą analizę i wnioski. Pod koniec 2001 r. było widoczne, że dia
log katolicko-żydowski, nie tylko w Polsce, znalazł się w impasie.
*«*
M imo wszystkich przeciwności i zaham owań, dzieło dialogu
m iędzyreligijnego zostało rozpoczęte. Nie m a możliwości powrotu
do dawnego stanu rzeczy, tak jak gdyby nic ważnego się nie wyda
rzyło, bo w relacjach między chrześcjanam i a wyznawcami ju d a
izmu zaistniało bardzo wiele nowego. W ielka w tym zasługa na
uczania i działalności Jana Pawła II, przenoszonej do poszczegól
nych Kościołów lokalnych. M imo to, optymizm, który na przeło
m ie lat osiem dziesiątych i dziewięćdziesiątych towarzyszył w Pol
sce nawiązywanym wówczas kontaktom i inicjatywom, okazał się
przedwczesny. Kilkanaście stuleci zadawnionych uprzedzeń i ste
reotypów zrobiło swoje i wciąż daje o sobie znać. Ta ocena dotyczy
obydwu stron. R ealizm w ocenie relacji katolicko-żydowskich jest
też owocem kilkunastu warszawskich sympozjów. Otworzyły one
oczy organizatorów i uczestników na ich rzeczywisty stan, ukazując
obszary łatwiejsze, gdzie rozm owa jest możliwa, oraz trudniejsze
i bardzo trudne, gdzie staje się ona, przynajmniej obecnie, zarze
wiem odżywania dawnych i pojaw iania się nowych napięć.
Naw iązanie przez Kościół dialogu z Żydam i i judaizm em wyni
kało ze słusznego prześw iadczenia, że trzeba wyjść naprzeciw
obolałej wrażliwości żydowskiej, od czasu Szoah szczególnie wyczu
lonej na rozm aite formy i przejawy antysemityzmu. Jan Paweł II,
wiele Kościołów lokalnych oraz liczące się katolickie środowiska
akadem ickie uczyniły wiele, aby tę wrażliwość poznawać i uszano
wać. D ialogow anie, w kształcie, w jakim dotychczas się odbywa,
uśw iadom iło jed n ak wyraźnie, że wyczulenie w obec wrażliwości
nie m oże zastępow ać ani zniweczyć dociekania i podaw ania praw 
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dy. Niestety, nazbyt często strona żydowska nie jest zainteresow a
na faktam i, czyli tym, co się wydarzyło, przedkładając i forsując
jedynie własną wersję przeszłości i teraźniejszości. Zam iast pyta
nia, co jest praw dą, opowiada się, co jest praw dą dla Żydów; za
m iast, co jest dobre - co jest dobre dla Żydów; jaki wysiłek należy
wspólnie podjąć - co jest przydatne albo potrzebne Żydom. Takie
stawianie tych spraw nie rokuje wiele dobrego kontaktom chrześcijańsko-żydowskim. W arszawskie sympozja, podobnie jak roz
m aite analogiczne spotkania, k tóre jed n ak nie odbywały się z taką
regularnością, dobitnie pokazują, że nie wolno poświęcać prawdy
na rzecz uszanow ania wrażliwości. N ie wystarczy bowiem szacu
nek dla drugiego człowieka, kimkolwiek on jest, jeżeli nie idzie
w parze z szacunkiem dla prawdy. Tym czasem kilkanaście lat dia
logu katolicko-judaistycznego i polsko-żydowskiego w wielu dzie
dzinach wcale nie przybliżyło nas do prawdy; przeciwnie, przynio
sło wiele prób jej kam uflowania i tuszow ania. Ci katolicy, którzy
uważnie i szczerze brali udział we wzajem nych kontaktach, do
brze wiedzą, jak ochotnie, m asowo i szybko podejm ow ano w nich
to, co m oże się podobać stronie żydowskiej, a zarazem jak staran 
nie wyciszano aspekty, które chociaż polegały na prawdzie i ją od
słaniały, były traktow ane jako nieprzydatne bądź niechciane.
Przez kilka lat warszawskie sympozja były obficie nagłaśniane
przez środki masowego przekazu, bo chodziło o upowszechnianie
problem atyki żydowskiej; w ostatnich latach widać, że obecność
i wpływy żydowskie w Polsce okrzepły na tyle, że hasło dialogu re 
ligijnego nie jest już tak nośne i w pewnym sensie przestało być
potrzebne. Ale nawet gdyby kontakty m iędzyreligijne zupełnie
ustały, potrzebny jest w ew nątrzkościelny „dialog o dialogu”, gdyż
relacja Kościół - Izrael, podobnie jak relacja Stary - Nowy T esta
m ent, należy do istoty chrześcijaństwa. Dotychczasowe kontakty,
aczkolwiek zachwiane i mniej intensywne niż wcześniej, sporo
nas, katolików, nauczyły.
Kilkanaście lat otwarcia Kościoła katolickiego w Polsce na dia
log z Żydam i i judaizm em upoważnia więc do jeszcze jednej kon
kluzji. Z e strony katolickiej dzieło dialogu zostało podjęte z du
żym entuzjazm em , a jego przenoszenie na poziom zwyczajnych
wiernych przyniosło m nóstwo pozytywnych rezultatów . Wszystko
to odbywało się w klim acie głębokich przem ian polityczno-społecznych, które stawiały sobie za cel budow anie społeczeństwa
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obywatelskiego. Pow iedziano i napisano wiele o miejscu, jakie
przysługuje w nim Żydom . Je d n ą z konsekwencji tych przem ian
stał się widoczny wzrost udziału obywateli pochodzenia żydow
skiego i ich wpływu na życie publiczne. W ostatnim okresie od
czuwa się wyraźne osłabienie zainteresow ania strony żydowskiej
kontaktam i z chrześcijanam i. Nasuwa się nieodparcie podejrze
nie, że wcześniejsze dialogow anie m ogło być przez nią traktow a
ne jako okoliczność służąca „zm iękczaniu” Kościoła i pozyskiwa
niu go jako sojusznika do „zm iękczania” społeczeństw a polskie
go, tak aby zachodzące przem iany i ich skutki wykorzystać jak
najlepiej dla swoich interesów i celów. Czy i na ile są to zasadne
obawy, pokaże najbliższa przyszłość. O na też potw ierdzi lub nie
zasadność i skuteczność dotychczasowego m odelu katolicko-żydowskiego dialogowania.
ks. Waldemar C H RO STO W SKI

