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Słowo wstępne

Tom, który Państwu przedstawiamy, jest pokłosiem konferencji zorgani-
zowanej przez Koło Wschodnie Uniwersytetu Jagiellońskiego w maju
2006 roku w Krakowie.  Pomysł organizacji konferencji pojawił się zaraz
po wiadomości o śmierci Jana Pawła II. Pomysłodawcą był prof. Andrzej
Romanowski, opiekun naukowy Koła, który słusznie stwierdził, że Koło
Wschodnie powinno włączyć się w ciąg wydarzeń kulturalnych i nauko-
wych, zainicjowanych, aby oddać hołd Wielkiemu Człowiekowi i jego
Dziełu.

Konferencję adresowaliśmy do naszych rówieśników – studentów
i doktorantów. Ze względu na zainteresowania członków Koła Wschod-
niego postanowiliśmy ją zatytułować: Jan Paweł II – Apostoł Słowian
wschodnich. Chcieliśmy zachęcić kolegów z Polski, Białorusi, Rosji
i Ukrainy do odczytania przesłania Jana Pawła II skierowanego do naro-
dów słowiańskich, a w szczególności do analizy dialogu papieża z Ko-
ściołem greckokatolickim i Cerkwią prawosławną.

Konferencję otworzyły wystąpienia prof. G. Przebindy, red. S. Wilka-
nowicza, ks. M. Malińskiego, o. Innokentiego Pawłowa z Moskwy oraz
referaty dr H. Barwenawy z Mińska i dra J. Czornenkiego ze Lwowa.
W części naukowej konferencji każdy z uczestników zaprezentował wła-
sny referat. Przygotowaliśmy także bloki dyskusyjne (m.in. „Jan Paweł II
i Ukraina”, „Jan Paweł II i Białoruś”), w czasie których mogliśmy dowie-
dzieć się, kim był papież Polak dla naszych wschodnich sąsiadów. Zor-
ganizowaliśmy także część kulturalną, w ramach której odbyły się pokaz
rosyjskiego filmu dokumentalnego Nie lękaj się, modlę się za Ciebie,
spotkanie z jego reżyserem Tamarą Jakżyną, wycieczka po krakowskich
miejscach związanych z Janem Pawłem II oraz wyjazd do Wadowic,
gdzie uczestniczyliśmy w obchodach dnia urodzin Karola Wojtyły.

Na zakończenie pani Jelena Twierdisłowa przygotowała nastrojowy
wieczór muzyczno-poetycki, w trakcie którego uczestnicy konferencji re-
cytowali wiersze Karola Wojtyły w języku polskim, białoruskim, rosyjskim
i ukraińskim.

Owocem konferencji były ciekawe spotkania i dyskusje, a także ni-
niejszy tom artykułów gości konferencji oraz wybranych referatów stu-
dentów i doktorantów.

Prezes Koła Wschodniego 2004/2005
Marta Mleczko





Referaty zaproszonych gości



o. Innokentij Pawłow

Moskwa

Jan Paweł II – apostoł Słowian wschodnich:
kontekst historyczny

W minionym XX stuleciu papiestwo nie odrywało swego ojcowskiego
wzroku od wschodniej Słowiańszczyzny. Papież Leon XIII przyjaźnie
przyjął w Rzymie w 1902 roku błogosławionego Leonida Fiodorowa,
późniejszego egzarchę Rosyjskiej Cerkwi Greckokatolickiej, a święty
Pius X w roku 1907 przyznał greckokatolickiemu metropolicie lwow-
skiemu, Andrzejowi Szeptyckiemu pełnomocnictwo do zorganizowania
w Imperium Rosyjskim Kościoła greckokatolickiego dla miejscowych
prawosławnych, którzy wyrazili aktywną chęć pozostawania we wspól-
nocie z następcą Piotra, i odpowiednio – z Kościołem powszechnym.
Jednak spośród papieży XX wieku apostołem Słowian wschodnich par
excellence powinien zostać nazwany śp. papież Jan Paweł II, gdyż był on
pierwszym papieżem Słowianinem i jako Polak mógł dobrze rozumieć
potrzeby najbliższych sąsiadów Polski – Słowian wschodnich, których
dzieje przez wiele wieków, w ten czy inny sposób, splatały się z losami
jego ojczyzny. Najważniejsza, według mnie, stała się okoliczność, że
podczas jego pontyfikatu na obszarze Związku Radzieckiego, który prze-
szedł do historii w 1991 roku, dla papieskiej apostolskiej posługi, mówiąc
słowami apostoła Pawła, „otwarła się wielka i obiecująca brama”, zresztą,
podobnie jak apostoł pogan, mógł przy tym dodać: „a przeciwnicy są
liczni” (1 Kor, 16, 9).

Ojciec Święty od samego początku swego długiego pontyfikatu gorą-
co popierał ideę doskonałego rosyjskiego myśliciela i wiernego syna Ko-
ścioła katolickiego Wiaczesława Iwanowa (1866–1949) o dwóch płucach
Kościoła powszechnego – wschodnim i zachodnim. Znalazło to swój wy-
raz przede wszystkim w ogłoszeniu w 1980 roku świętych chrzcicieli
Słowian – Cyryla i Metodego – patronami Europy, na równi z czczonym
również w Kościele greckokatolickim świętym Benedyktem z Nursji
– wielkim organizatorem zachodniego monastycyzmu, ustanowionym
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patronem Europy w 1964 roku przez papieża Pawła VI. W duchowej
schedzie Jana Pawła II ważne miejsce zajęła ogłoszona 2 lutego 1985 ro-
ku encyklika Slavorum apostoli, przygotowana na 1100 rocznicę śmierci
świętego Metodego, arcybiskupa Moraw. Była to kontynuacja myśli pa-
pieża Leona XIII, który w 1880 roku encykliką Grande munus ustanowił
w Kościele katolickim powszechny kult apostołów Słowian – Cyryla
i Metodego. Należy tutaj zauważyć powszechnie znaną okoliczność, na
którą zwrócili uwagę obaj papieże – chociaż bracia z Tesalonik byli
uosobieniem wysokiej bizantyjskiej duchowości, ich działalność misyjna
przebiegała w łonie Kościoła rzymskiego, któremu okazywali pełne po-
słuszeństwo. Jednak następcami tych apostołów stali się, na początku
południowo-wschodni, a potem wschodni Słowianie, którzy stworzyli
przestrzeń kościelną, oznaczoną przez znanego slawistę Riccardo Pichino
jako Slavia оrthodoxa. Została ona oddzielona od reszty słowiańskich
obszarów (zachodniego i południowo-zachodniego), gdzie zakorzenił się
obrządek łaciński. Wspomniany uczony nazwał je Slavia romana, biorąc
pod uwagę ich nierozerwalny związek z Kościołem rzymskim1.
Kwestia odrodzenia jedności chrześcijan obrządku wschodniego
z Kościołem powszechnym znalazła odbicie w encyklice Jana Pawła II Ut
unum sint, w której szczególna uwaga poświęcona została wschodnim
Słowianom i w jego liście apostolskim Orientale lumen, ogłoszonym
w 1995 roku. W związku z tematem naszego spotkania trzeba też ko-
niecznie wymienić w tym kontekście inny list apostolski Ojca Świętego
– Euntes in mundum, poświęcony 1000-leciu chrztu Rusi Kijowskiej
i ogłoszony 25 stycznia 1988 roku.

W swoim wystąpieniu chciałbym skupić się na rozpatrzeniu kluczo-
wych twierdzeń tego historycznego dokumentu. Jednak przedtem uwa-
żam za swój obowiązek, jako historyk Kościoła, uczynić jedną uwagę
o charakterze faktograficznym. Chociaż Patriarchat Moskiewski utrzy-
mywał wtedy oficjalne stosunki tak z samą Stolicą Apostolską, jak
i z wieloma innymi strukturami Kościoła katolickiego w różnych krajach,
a Ojciec Święty wysłał w lecie 1988 roku do Moskwy na obchody tej
rocznicy reprezentatywną delegację2, składającą się z licznych kardyna-
łów, jego list nie tylko nie był opublikowany w ZSRR – ani cerkiewna,

                                                        
1 Zob. Slavia оrthodoxa u Slavia romana, tłum. z j. włos., [w:] Р. Пиккио, Slavia

оrthodoxa: литература и язык, Москва 2003, s. 3–82.
2 Delegacji tej przewodniczył watykański sekretarz stanu kardynał Agostino Casaroli,

a w jej skład, razem z innymi szanownymi kardynałami, wchodził prymas Polski Józef
Glemp.
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ani świecka prasa nie zwróciły nań uwagi. Najwidoczniej przemilczenie
to nie było przypadkowe. Obecnie, po upływie prawie dwudziestu lat,
można je interpretować jako swoisty zwiastun konfrontacji ze strony Pa-
triarchatu Moskiewskiego, do której wkrótce doszło w związku z przy-
wróceniem w państwie wolności religijnej, co zaowocowało wyjściem
z podziemia Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej.

Z pozycji separatyzmu, charakterystycznego dla środowiska grecko-
-prawosławnego jeszcze od czasów Wielkiej Schizmy wschodniej,
a szczególnie mocno zakorzenionego w Patriarchacie Moskiewskim3,
który wszelkimi sposobami starał się zająć pozycję lidera w tym środowi-
sku, nie do przyjęcia wydają się słowa Ojca Świętego, pouczającego ad-
resatów listu Euntes in mundum słowami z Nowego Testamentu, które
warto powtórzyć w świetle obecnej antyrzymskiej polemiki niektórych
rosyjskich działaczy cerkiewnych4:

(...) jedność i różnorodność, tradycja oraz nowe czasy, stare ziemie chrześcijań-
skie i nowe ludy przychodzące do wiary. Kościół potrafił być jeden i zarazem
zróżnicowany. Przyjmując jedność za naczelną zasadę (por. J 17,21 n.), był on
faktycznie pluralistyczny, odmienny w poszczególnych częściach świata. Odnosi
się to zwłaszcza do Kościoła Zachodniego i Wschodniego, zanim rozpoczęło się
wzajemne stopniowe oddalanie. O tym okresie mówi Sobór Watykański II: „Ko-
ścioły Wschodu i Zachodu przez szereg wieków kroczyły swą własną drogą, złą-
czone jednak wspólnotą wiary i życia sakramentalnego, a jeśli wyłaniały się nie-
porozumienia między nimi co do wiary czy karności kościelnej (disciplina), miar-
kowała je Stolica Rzymska za obopólną zgodą”5.

Oczywiste, że system kościoła lokalny, z jednym biskupem w mieście
lub jednym synodem w państwie, którego tak bronią współcześni działa-
cze Patriarchatu Moskiewskiego, uczestniczący w rozmowach ekume-
nicznych, według Tradycji Apostolskiej ma eklezjologiczny sens tylko

                                                        
3 Należy rozróżniać dwa terminy, które brzmią podobnie, ale odsyłają do różnych po-

jęć: Patriarchat Moskiewski, zwany inaczej Rosyjską Cerkwią Prawosławną, której przed-
stawicielem jest patriarcha moskiewski, i patriarchię moskiewską – zespół organów, zarzą-
dzających Patriarchatem Moskiewskim, i jego instytucji, a w węższym sensie – kancelarię
patriarchy moskiewskiego.

4 Przykładem takiej polemiki przeciw powszechnemu prymatowi Episkopatu Rzym-
skiego, niemożliwej do przyjęcia z punktu widzenia tradycyjnej eklezjologii, może być
wykład, wygłoszony przez biskupa Moskiewskiego Patriarchatu w Austrii i na Węgrzech
Iłariona Ałfiejewa na międzynarodowym sympozjum „Территориальные и персональ-
ные принципы в церковном устройстве” (Budapeszt, Uniwersytet Katolicki, 7 lutego
2005). Zob. także: I. Ałfiejew, Принцип „канонической территории” в православной
традиции, „Церковь и время” 2005, nr 2(31), s. 43–61.

5 Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie „Unitatis redintegratio”, § 14.
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wówczas, jeśli jest związany z zasadą powszechności, czyli uświadomie-
niem sobie przez każdego biskupa, kleryka i świeckiego nierozerwalnej
więzi z całą wspólnotą kościoła Chrystusowego. Wyrazem tego od cza-
sów apostolskich jest kontakt z „mającym pierwszeństwo w miłości” Ko-
ściołem rzymskim6 i jego biskupem jako następcą Piotra, któremu Chry-
stus powierzył funkcję swojego namiestnika (Mt 16, 18).

W Rosji ta idea zaczęła pojawiać się u pojedynczych świeckich
i przedstawicieli kleru jeszcze w XIX wieku, w miarę rozwoju ich ko-
ścielnej samoświadomości. W XX wieku przed tym ruchem otworzyły się
nowe możliwości. I chociaż wydaje się, że w okresie komunistycznej ty-
ranii zrobiono wszystko, aby go zniszczyć, on zaczął się odradzać wła-
śnie przed jubileuszem tysiąclecia chrztu Rusi i już otwarcie zaznaczył
swoje istnienie w latach dziewięćdziesiątych, kiedy przed Patriarchatem
Moskiewskim ostatecznie zamknęła się perspektywa powszechności.
Właśnie dlatego członkowie Patriarchatu w 1993 roku tak nalegali, aby
przedstawiciele Stolicy Apostolskiej zaangażowani w działalność ekume-
niczną podpisali dokument z Balamand, w którym zawierałaby się tak
upragniona przez nich formuła: „Uniatyzm jako metoda w poszukiwaniu
pełnej jedności jest nie do przyjęcia”7. I trzeba przyznać, że Ojciec
Święty postąpił zasadniczo i mądrze, nie zgadzając się na ratyfikację tego
dokumentu. To oczywiste, że dla lokalnych wspólnot cerkiewnych nie
było i nie ma innego sposobu na odnowienie jedności Kościoła niż po-
przez związek z rzymską Stolicą Apostolską. Inna sprawa, że w obecnych
warunkach wiele organizacji kościelnych grecko-prawosławnego Wscho-
du, które zaangażowały się w rozstrzyganie kwestii nacjonalistycznych,
przy czym często, z przyczyn historycznych, utraciły swe kanoniczne
podstawy, zdecydowanie sprzeciwia się realnej perspektywie zjednocze-
nia w oparciu o Tradycję Apostolską głównie dlatego, że takie zjedno-
czenie z całą jaskrawością postawiłoby problem zmiany ich kościelnej
dyscypliny. Właśnie dlatego kwestia unii kościelnej przechodzi teraz
z poziomu dialogu między Kościołami na poziom indywidualnych decy-
zji jednostek i grup. Z drugiej strony, w sytuacji państwa prawa i posza-
nowania wolności sumienia, co jeszcze nie w pełni urzeczywistnia się
w krajach wschodniosłowiańskich, będzie to, dla następców chrzciciela

                                                        
6 Wyrażenie to, jawnie wskazujące na prymat Rzymu nad innymi biskupstwami, nie

wyłączając katedr apostolskich, spotykamy u świętego Ignacego z Antiochii, który pisał,
jak się obecnie przyjmuje, w latach 30. II wieku (zob. idem: Do Rzymian, wstęp).

7 Deklaracja z Balamand pt. „Unionizm, dawna metoda poszukiwania jedności, a dzi-
siejsze poszukiwanie pełnej komunii”, Balamand, 23 czerwca 1993, Wprowadzenie, § 4.
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Rusi – świętego Włodzimierza, jedyna perspektywiczna droga powrotu
do ekumenicznej wspólnoty kościelnej.

Jednak w 1988 roku w oficjalnych cerkiewnych i państwowych krę-
gach ZSRR eklezjologiczny postulat orędzia papieskiego został odrzuco-
ny, a przede wszystkim następujące jego stwierdzenie:

W ten sposób Kijów stał się (...) ważnym ośrodkiem życia kościelnego. Krót-
ko mówiąc, poprzez nowy ośrodek kościelnego życia, jakim stał się Kijów po
przyjęciu Chrztu, Ewangelia i łaska wiary dotarły do tych ludów i ziem, które dzi-
siaj powiązane są z Patriarchatem Moskiewskim, gdy chodzi o Kościół prawo-
sławny oraz z katolickim Kościołem Ukraińskim, który pełną komunię z Rzymską
Stolicą odnowił w Unii Brzeskiej (Euntes in Mundum, § 4).

Doskonale pamiętam nie tylko przygotowanie i przebieg jubileuszu
tysiąclecia chrztu Rusi, ale również wydarzenia następnych lat. Oficjalna
postawa Patriarchatu Moskiewskiego, niejednokrotnie demonstrowana
przez jego dostojników, sprowadzała się do twierdzenia, że unia brzeska
została zlikwidowana na soborze lwowskim w 1946 roku i w związku
z tym Kościół greckokatolicki nie istnieje już jako Cerkiew lokalna. Sam
słyszałem, jak na pytanie dziennikarza, związane z wychodzeniem Ko-
ścioła unickiego z podziemia w 1989 roku, Filaret Denisenko – w tym
czasie patriarszy egzarcha Ukrainy – wypowiedział się następująco: „Nic
nie wiem o istnieniu takiego kościoła”. Ale już rok później taka postawa
nie była możliwa. I od tej pory Patriarchat Moskiewski prowadzi masową
antykatolicką akcję propagandową, która ma na celu moralną rekompen-
satę jego historycznej porażki w Galicji, gdzie przez pół wieku pełnił rolę
wiernego agenta sowieckiej polityki8.

Niemniej jednak wskazanie na Patriarchat Moskiewski czy na Rosyj-
ską Cerkiew Prawosławną jako na Cerkiew lokalną w ówczesnym ZSRR,
z którą „związane są ludy i ziemie” byłej Rusi Kijowskiej, było dla pa-
triarchii moskiewskiej, bez wątpienia, w najwyższym stopniu komple-
mentarne. Minie rok, i w kołysce staroruskiego chrześcijaństwa – na
Ukrainie – wyraźnie zarysują się tendencje sięgające jeszcze czasów
pierwszej ukraińskiej niepodległości (1918–1920) do oddzielenia się od
Moskwy. Skutkiem tego jest obecnie istnienie samozwańczego Patriar-
chatu Kijowskiego na czele z tymże Filaretem Denisenko i Autokefalicz-
nej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, po raz pierwszy hierarchicznie
ukształtowanej w latach II wojny światowej. Pragnąc uprzedzić owe pro-
                                                        

8 Zob. mój artykuł: Присутствие Московской Патриархии в Галиции: история
и итоги, [w:] Украинская Греко-Католическая Церковь: преодоление мифа (Моskwa,
25 listopada 2002), Москва 2002, s. 53–69.
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cesy separatystyczne na (jeszcze) sowieckim terytorium, patriarchia mo-
skiewska w 1990 roku zgodziła się dać autonomię egzarchatowi ukraiń-
skiemu, który został nazwany Ukraińską Cerkwią Prawosławną i zatrzy-
mał większość parafii i monastyrów na Ukrainie. W tym samym czasie,
choć z mniejszym zakresem autonomii, w ramach Patriarchatu Moskiew-
skiego powstała Białoruska Cerkiew Prawosławna, inaczej nazywana eg-
zarchatem białoruskim. Ale jednocześnie w tych latach pojawiła się rów-
nież inna tendencja. Okazało się, że patriarchia moskiewska, która po raz
pierwszy zaistniała na scenie historycznej w maju 1927 roku wskutek
kompromisu między nieuznawanym przez postanowienia kanoniczne Ro-
syjskiej Cerkwi Prawosławnej (prawne struktury jej zarządu zostały oba-
lone przez władzę komunistyczną jeszcze w roku 1922) metropolitą Sier-
giejem Stragorodzkim a rosnącym już wtedy w siłę stalinowskim reżi-
mem, nie jest uznawana za kanoniczny ośrodek cerkiewny nie tylko przez
wielu prawosławnych rosyjskiej diaspory cerkiewnej, ale też przez na-
stępców rosyjskich cerkiewnych nonkonformistów, którzy byli ekstermi-
nowani przez machinę represji w latach trzydziestych i czterdziestych
i przetrwali w postaci nielicznych i starannie zakonspirowanych grup.
Tymczasem patriarchia moskiewska nie zatroszczyła się o przywrócenie
kanonicznej struktury Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej (tak brzmiała hi-
storyczna nazwa Cerkwi lokalnej, która została zlikwidowana wskutek
antykościelnej kampanii w 1922 roku), zatwierdzonej na jej Świętym So-
borze Moskiewskim w latach 1917–1918. Co więcej, sobór Moskiew-
skiego Patriarchatu w 2000 roku oznaczał zerwanie z nią, co niewątpliwie
skazuje Cerkiew prawosławną na terenie byłego ZSRR (w Rosji, na
Ukrainie, Białorusi, w krajach bałtyckich, Besarabii, Kazachstanie i Azji
Środkowej) na nowe starcia.

Mówiąc o duchowej schedzie Słowian wschodnich, Ojciec Święty
w omawianym liście apostolskim szczególnie wskazuje na bizantyjski
charakter tego dziedzictwa:

 (…) język i kultura słowiańska stały się nowym kontekstem dla tego, co dotąd
znajdowało swój wyraz bizantyński w stolicy Wschodniego Cesarstwa, a także na
całym obszarze związanym z nimi przez wieki (Euntes in mundum, § 3).

Te niewątpliwie prawdziwe słowa wymagają bacznej uwagi. Przecież
każdy, kto badał historię Cerkwi rosyjskiej, wie, że bizantyjska spuścizna
Rusi, a zatem Moskwy i Rosji, to nie tylko duchowość i materialna kultu-
ra cerkiewna, ale także określony typ kościelno-państwowych stosunków,
który nazywamy cezaropapizmem, i który właśnie w Imperium Rosyj-
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skim był realizowany w pełnym wymiarze. Na tej zasadzie została zbu-
dowana i patriarchia moskiewska, która w swej specyficznej sferze służe-
nia władzy była wykorzystywana przez Stalina w czasie II wojny świa-
towej, a potem przez jego następców, głównie jako instrument sowieckiej
propagandy w polityce zagranicznej.

W związku z tym uważam za znamienne, że drogi Nikodema Rotowa
– twórcy koncepcji neosymfonii Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i pań-
stwa sowieckiego, metropolity Leningradu i Nowogrodu, zmarłego
w Watykanie 5 września 1978 roku u stóp papieża Jana Pawła I i wybra-
nego po 40 dniach (16 października) pierwszego papieża Słowianina, hi-
storycznie się rozminęły. Nie minęły nawet trzy lata, gdy konfident Ni-
kodema – Jurij Andropow – skierował przeciw Ojcu Świętemu rękę terro-
rysty9. Ostatnia okoliczność została dokładnie przestudiowana w świetle
wcześniejszych i najnowszych badań. Z kolei projekt sowieckiej neosym-
fonii, nota bene, w wielu aspektach realizowany obecnie przez patriarchię
moskiewską i rosyjskie władze, nie został jeszcze odpowiednio oceniony
z perspektywy historii. Oczywiście, teraz mogę jedynie pobieżnie przy-
bliżyć pewne fakty, które jednak powinny wyraźnie pokazać działania
przeciwko apostolskiej posłudze Jana Pawła II wobec wschodnich Sło-
wian.

Dla nikogo nie jest dziś tajemnicą fakt, że ideę nawiązania oficjalnego
dialogu między patriarchią moskiewską a Watykanem podczas pontyfi-
katu Jana XXIII wysunął Kreml (nota bene – w samym środku tzw.
chruszczowowskich nagonek na Rosyjską Cerkiew Prawosławną)10, który
dążył wtedy do realizacji swych celów w polityce zagranicznej. Z drugiej
strony Nikodem Rotow – odpowiedzialny za sowiecką kościelną politykę
zagraniczną, który objął w 1960 roku kierownictwo oddziału stosunków
zagranicznych Patriarchatu Moskiewskiego, wypełniał powierzone mu
zadania, realizując własne ambicje. Intensywne kontakty z Watykanem
podnosiły jego polityczny prestiż w oczach protektorów, ale przede
wszystkim pozwalały przedstawić Rosyjską Cerkiew Prawosławną wobec
Stolicy Apostolskiej i światowej opinii publicznej jako siłę, z którą należy
się liczyć. Z kolei w latach siedemdziesiątych, kiedy z jednej strony
ZSRR zaangażował się w proces helsiński, przewidujący nie tylko za-
pewnienie bezpieczeństwa w Europie, ale również umocnienie zaufania

                                                        
9 Pogląd autora.
10 Zob. О.Ю. Васильева, Русская Православная Церковь и II Ватиканский Собор.

Факты, события, документы, Москва 2004, s. 381.
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między rywalizującymi blokami i rozwój humanitarnych kontaktów,
a z drugiej – wyraźnie nasilił się kryzys sowieckiego systemu polityczne-
go, grożący (jak się później okazało) upadkiem ZSRR, odpowiedzialny za
politykę religijną w kraju szef KGB Andropow zwrócił uwagę na Rosyj-
ską Cerkiew Prawosławną. Była ona już doświadczonym, godnym zaufa-
nia agentem do spraw realizacji polityki reżimu, którą tym razem powin-
no się określić jako neoimperialną. Przy tym najwyraźniej za najsłabsze
ogniwo imperium sowieckiego była uznawana Ukraina, a konkretniej
– Galicja, gdzie poziom narodowej religijności był wysoki, co rzucało się
w oczy na tle pozostałych obszarów ZSRR, który właśnie wtedy zaczął
być promowany przez propagandę sowiecką jako „kraj masowego ate-
izmu”, co zresztą nie odbiegało daleko od realnego stanu rzeczy. I nagle
w 1973 roku wydarzyło się coś, co w żaden sposób nie mieściło się
w granicach oficjalnej sowieckiej polityki „walki z religijnymi przesąda-
mi”. A mianowicie, najwyższa władza (takie decyzje podejmowano wte-
dy na poziomie Biura Politycznego KC KPZR) zezwoliła trzykrotnie
zwiększyć nabór studentów do trzech istniejących wówczas (w Zagorsku,
Leningradzie i Odessie) seminariów Patriarchatu Moskiewskiego, przy
czym rolę lidera ogrywało seminarium leningradzkie, będące pod kuratelą
metropolity Nikodema Rotowa. Przy tym większość kandydatów w tych
i następnych latach, aż do końca lat osiemdziesiątych, pochodziła z Za-
chodniej Ukrainy, głównie z Galicji11. Rzecz jasna, miało to na celu ob-
sadzenie Galicji kadrami duchowieństwa wychowanego przez patriarchię
moskiewską, aby wyeliminować wszelkie szanse odrodzenia tam Ukraiń-
skiej Cerkwi Greckokatolickiej. Zresztą, tej ostatniej udało się w złym dla
niej okresie (1945–1989) uporządkować swoje, całkiem efektywne, kon-
spiracyjne działanie w Galicji. Jej wpływ umocnił się również wśród za-
granicznej diaspory, gdzie wychowano całą plejadę wysoko wykwalifi-
kowanych kadr kościelnych, gotowych do skutecznej pracy w ojczyźnie.
Także nagłe zmiany w sowieckiej polityce religijnej w latach 1989–1990
nie tylko nie zaskoczyły Cerkwi greckokatolickiej, ale zapewniły jej try-
umfalny powrót. W związku z tym warto podzielić się jeszcze jedną ob-
serwacją, którą w pełni można ocenić dopiero teraz. Pośród licznych gali-
cyjskich abiturientów seminariów i akademii Patriarchatu Moskiewskiego

                                                        
11 Przeprowadzone przeze mnie jeszcze w 1985 roku w Leningradzkim Seminarium

Duchownym badanie socjologiczne pokazało, że studenci z Ukrainy, głównie z Galicji,
stanowią pięćdziesiąt osiem procent uczących się tam. Na ten temat zob. mój artykuł:
О современном состоянии Русской Православной Церкви, „Социологические
исследования” 1987, nr 4, s. 35–43.
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zdecydowanie przeważali studenci wiejskiego pochodzenia. Rzadko
można było spotkać wśród nich przedstawicieli środowisk inteligenckich,
a już na pewno znacznie rzadziej niż wśród Rosjan i Ukraińców ze
wschodniej części kraju. Od razu to wyjaśnię. Religijność mieszkańców
Galicji, a szczególnie inteligentów, była (czasem potajemnie) związana
z Kościołem greckokatolickim, to oni stali się jego fundamentem, kiedy
nadszedł czas wyjścia z podziemia i przemówienia pełnym głosem. Fe-
nomen ten powinien stać się przedmiotem uważnych badań socjologów
religii. Co do galicyjskich absolwentów uczelni Patriarchatu Moskiew-
skiego lat sześćdziesiątych–osiemdziesiątych, to zdecydowana ich więk-
szość jest dziś związana z Patriarchatem Kijowskim i Ukraińską Autoke-
faliczną Cerkwią Prawosławną, które swą bazę mają właśnie na obszarze
Galicji. To także zasmucający efekt sowieckiej obecności w Galicji
– odejście licznych Galiczan od ich matki – Kościoła greckokatolickiego.

Pozostaje wierzyć, że Chrystus nie pozostawi swego Kościoła, zbu-
dowanego na Piotrze, i odbuduje łączność między nim a Słowianami
wschodnimi – Białorusinami, Ukraińcami i Rosjanami, których prawdzi-
wym apostołem był świętej pamięci papież Jan Paweł II. Tu, dzięki jego
ojcowskiej trosce, stary zasiew prawdziwej wspólnoty kościelnej gdzie-
niegdzie obficie już wzrasta, a gdzieniegdzie dopiero zakiełkował.
W każdym razie widać, że jest nadzieja na obfite plony.

Chciałbym zakończyć swoje wystąpienie, znów powołując się na sło-
wa Ojca Świętego napisane w 1988 roku:

Chrzest Kijowskiej Rusi oznacza więc początek długiego dziejowego procesu,
w obrębie którego rozwija się i rozprzestrzenia zupełnie oryginalny, bizantyńsko-
-słowiański profil chrześcijaństwa, zarówno w życiu Kościoła, jak też w życiu
społeczeństw i narodów, które w tym profilu odnajdują przez wieki i dziś także
podstawę swojej duchowej tożsamości (Euntes in mundum, § 5).

Dla prawosławnych w Rosji, skąd tu przyjechałem, którzy pragną
powrócić na łono powszechnej wspólnoty Kościoła, słowa te brzmią
szczególnie pokrzepiająco. Stawiają przed nimi zadanie dogłębnego
badania historii swego Kościoła, troski o skarby swej duchowości i ko-
ścielnej kultury, ale jednocześnie oczyszczenia ich z wielowiekowego
nalotu zwyczajów świata doczesnego, które przeszkadzają dziś zaowo-
cować Słowu Bożemu na rosyjskiej ziemi i na terenach bratnich Ukra-
iny i Białorusi.

Przekład z j. rosyjskiego: Katarzyna Syska



Grzegorz Przebinda

Kraków

Polski papież nie zdobył Kremla

Gdy Karol Wojtyła 16 października 1978 roku został przywódcą Waty-
kanu, redakcja paryskiej „Kultury” oświadczyła w listopadzie, iż „nowy
Papież wywołał ogromną falę nadziei wśród wszystkich chrześcijan
w bloku sowieckim”. Obok zamieszczono telegram gratulacyjny dla wy-
brańca z Polski od redaktorów wydawanego w Paryżu rosyjskiego kwar-
talnika „Континент” – Natalii Gorbaniewskiej, Władimira Maksimowa,
Ernesta Nieizwiestnego i Władimira Bukowskiego. A w ZSRR Włodzi-
mierz Wysocki – bard niezwykle popularny wtedy i u nas w Polsce –
stworzył w 1979 piosenkę Лекция о международном положении,
z takim oto dwuwierszem:

Мы тут им папу римского подкинули –
Из наших, из поляков, из славян!1

Groźny Polak w Watykanie

W kwietniu 2005 roku, już po śmierci Jana Pawła II, wspomniał o tym
kuplecie Wysockiego Konstantin Kryłow, publicysta pisma „Cпецназ
Pоссии”, przedstawiającego się oryginalnie jako „Газета Aссоциации
ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»”. Autor powiada, że
Wysocki w swej przyjaznej wobec polskiego papieża strofie wykazał się
„крайним историческим легкомыслием”. Na szczęście jednak w tym

                                                        
1 В. Высоцкий, Стихотворения, Москва 2007, s. 421–424. Wiersz jest również

wszechobecny w Runecie (rosyjski Internet), wystarczy tylko wpisać po rosyjsku do prze-
glądarki odpowiedni ciąg słów. Szczególnie tu polecam brawurowe wykonanie piosenki
przez samego barda, widocznego na ekranie na słynnym YouTube (zatytułowane: „visot-
sky – ya vam rebyata / rimskij papa”). Oto adres (w marcu 2008): http://youtube.com/
watch? v=Ir0C1jXMC20&feature=related
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czasie pojawili się w Rosji również „люди же более осведомлённые”,
którzy – w obliczu wyboru Polaka na Stolicę Apostolską – „напротив,
напряглись, и очень сильно”2.

Kogóż ma na myśli nasz autor? Zapewne nie szczerych wyznawców
prawosławia, bo ich za Breżniewa tępiono, podobnie jak każdego, kto
śmiał się sprzeciwić wszechwładnej roli KPZR. „Uświadomionymi” nie
byli też, naturalnie, ci wszyscy w ZSRR, którzy ogromnie się ucieszyli
z wyboru Wojtyły na papieża. Jelena Twierdisłova, tłumaczka Jana Pawła
II na język rosyjski, twierdzi, że narodowość „Polak” nabrała wtedy
w ZSRR – oczywiście tylko w elitach – wymiaru metaforycznego, stała
się kryterium niezależności i godności człowieka3. A sam dobrze pamię-
tam rozmowy z emigrantami z ZSRR w Paryżu i Monachium w latach
osiemdziesiątych – Władimirem Maksimowem, Natalią Gorbaniewską,
Iriną Iłowajską Alberti, ojcem Kiriłłem Fotijewem. Wszyscy oni po wy-
borze Wojtyły nie tylko nie „напряглись, и очень сильно”, lecz wyra-
żali się o polskim papieżu z ogromną atencją. Ufali, że nowy pontyfikat
przyczyni się do umocnienia chrześcijaństwa na Zachodzie i polepszy
dolę prawosławnych na Wschodzie. Podobnie nadzieje wyrażał też w od-
powiedzi na ankietę „Kultury” Aleksander Sołżenicyn:

В большей части благополучного мира христианство испытало развеяние,
в иных местах – одеревенение. Западные люди во множестве утеряли
ощущение масштабов жизни и сути её. Эти масштабы и эту суть принесёт
в католическую Церковь, как я надеюсь, новый Папа из духовно стойкой
Польши, поднявшийся сквозь притеснение христианства у себя на родине.
Вместе с католиками восточноевропейских стран мы, русские, глубоко
радуемся этому избранию. Мы верим, что оно поможет укреплению нашей
общей христианской веры во всем мире – а только она сегодня и может
спасти человечество... Поляков хочется особенно поздравить4.

Kimże byli więc wspomniani przez Kryłowa „люди более
осведомлённые”? Odpowiedź jest tu chyba jasna. Zaraz po wyborze
Wojtyły pojawiła się w Italii opinia, że Sowieci woleliby widzieć Sołże-
nicyna jako sekretarza generalnego ONZ niż Polaka na Stolicy Apostol-

                                                        
2 К. Крылов, Последний дюйм, „Спецназ России”, 4 (103), kwiecień 2005. Artykuł

można odnaleźć w Runecie pod adresem: http://www.specnaz.ru/article/?679. Został też
niebawem przedrukowany na stronie „Агентство Политических Новостей Нижний
Новгород”, pod adresem http://www.apn-nn.ru/diskurs_s/366.html

3 Е. Твердислова, Папа римский. Иоанн Павел II. Литературный портрет,
Москва 1995, s. 8–9.

4 А. Солженицын, Ответ польскому журналу „Культура”, [w:] Собрание
сочинений, t. Х: Публицистика. Статьи и речи, Вермонт–Париж 1981, s. 352.
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skiej. Taką właśnie opinię usłyszał we Włoszech Jerzy Turowicz, ówcze-
sny redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”5. Biuro Polityczne
KPZR przy współpracy z KGB już 13 listopada 1979 roku sformułowało
projekt walki z polityką Watykanu wobec krajów socjalistycznych. Naj-
ważniejsza była tu mobilizacja władz republik ZSRR z ludnością wyzna-
nia rzymsko- i greckokatolickiego, czyli Ukrainy, Litwy i Białorusi. Na-
woływano też do „wymiany informacji” z komunistycznymi partiami
w Austrii, Argentynie, Belgii, Irlandii, Włoszech, Portugalii, Francji
i Niemczech Zachodnich. Zalecano neutralizowanie pokojową frazeolo-
gią antykomunistycznych grup w Kościele katolickim, a KGB miało na-
wet dowodzić za granicą, że Jan Paweł II jest… niebezpieczny dla same-
go Kościoła katolickiego6.

Intryga polska i watykańska?

Przywołałem na początku wrogi tekst o Watykanie i o polskim papieżu
pióra Konstantina Kryłowa, gdyż odzwierciedla on wiernie antyeuropej-
ską i antypolską ideologię „prawosławną”, jaka oddziałuje na umysły
części Rosjan, szczególnie po upadku ZSRR. Oddziałuje niezależnie od
faktu, czy współczesny rosyjski antykatolik jest wyznawcą prawosławia
i uczęszcza – choćby od wielkiego dzwonu – do cerkwi. Wystarczy, że
nienawidzi Ameryki, nie lubi Europy Zachodniej, nie może wybaczyć
Polsce i krajom nadbałtyckim udziału w NATO oraz marzy o restauracji
Związku Radzieckiego.

A przecież papież z Polski rzeczywiście przyczynił się do upadku
ZSRR – temu nie zaprzeczą ani wrogowie Kraju Rad, ani jego liczni, ak-
tywni aż do dzisiaj przyjaciele. Część z nich sądziła nawet, że zapowia-
dana pielgrzymka papieża do Moskwy wypełni nie religijne, lecz „ame-
rykańsko-natowskie” zadania. Wspomniany Kryłow opowiada ze śmier-
telną powagą, jak to Jan Paweł II podczas swych pielgrzymek po świecie
wykonywał skutecznie („не без помощи своей свиты, разумеется”)
funkcje wywiadowcze, „благословлял католическую агентуру,
собирал нужную информацию”… Jako Polacy jesteśmy tu wyraźnie

                                                        
5 G. Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, tłum. J. Piątkowska,

Kraków 2000, s. 357.
6 Ch. Andrew, W. Mitrochin, Archiwum Mitrochina. KGB w Europie i na Zachodzie,

tłum. M.M. Brzeska i R. Brzeski, Warszawa 2001, s. 895.
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przecenieni, o czym świadczy z kolei następny fragment, tym razem
o Lechu Wałęsie. Z jednej strony jest to tylko „глуповатый деревенский
«Лешек», электрик с гданьской судоверфи”, ale z drugiej strony
– „в годы борьбы с коммунизмом Валенса демонстрировал
сверхчеловеческую проницательность”:

Например, кинорежиссёр Анджей Вайда вспоминал, как в 1981 году снимал
фильм про «Солидарность» и спросил Валенсу: „Лех, вы не боитесь, что
придут русские танки и все это кино сразу кончится?” Валенса уверенно
ответил: „Никаких танков не будет”. Много лет спустя выяснится, что
в Кремле и впрямь не собирались вводить войска, но откуда это мог знать
профсоюзный лидер? Похоже, кто-то снабжал его конфиденциальной
информацией с самых верхов политической пирамиды7.

Ktoś może powiedzieć, iż przywoływanie podobnych absurdów ma na
celu wyłącznie rozbawienie czytających. Uważam jednak – pisząc o Rosji
życzliwie już od ponad dwudziestu lat – że podobne „tezy” nie brzmią
wcale fantastycznie w licznych kręgach wyznawców „rosyjskiej idei”.
Wietrząc wszędzie „polską intrygę”, owi ideolodzy są często wspierani
przez dygnitarzy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Mam na myśli choćby
metropolitę Cyryla Gundiajewa, drugą pod względem znaczenia osobę
w Patriarchacie Moskiewskim. W marcu 2004 roku odebrał on osobiście
doktorat honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w War-
szawie. Wygłosił tu na ekumenicznej konferencji referat „Pluralizm kul-
turowy i religijny jako szansa dla Unii Europejskiej i jej sąsiadów”.
A jednak i on popada niekiedy w swej ojczyźnie w nadmierny „patrio-
tyzm”, fundowany na antypolskich stereotypach. 4 listopada 2005 roku
Rosja po raz pierwszy obchodziła Dzień Jedności Narodowej (День
национального единства), który ma upamiętniać wygnanie Polaków
z Kremla w 1612 roku. Metropolita Cyryl, na parę dni przed tą rocznicą,
tak mówił w programie „Вести. Подробности”, nadanym w telekanale
„Россия”:

4 ноября – это незаслуженно забытый День победы. Если сравнивать его
с днем 9 мая, то еще неизвестно, какая из двух дат имеет большее значение.
Ведь во время Великой Отечественной войны фашисты в Москву не вошли
и Гитлер на место Сталина не сел в московском кабинете. И вертикаль
власти не была разрушена, и страна была управляема. А в то страшное
Смутное время враг захватил столицу, вошел в Кремль, разрушил всю
вертикаль власти, и на что оставалось надеяться? На помощь Божию, на

                                                        
7 Źródło cytatu w przypisie 2.
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Русскую Православную Церковь, которая сумела тогда мобилизовать людей,
и на нравственное и патриотическое чувство нашего народа8.

Jan Paweł II – marząc na przełomie XX i XXI wieku o pielgrzymce
do Federacji Rosyjskiej – zapewne nie wiedział, że przeciwko temu wy-
stępują skutecznie bardzo wpływowe siły w Moskwie i Petersburgu. Pa-
pież był przez nich postrzegany przede wszystkim jako Polak, który kie-
ruje instytucją zachodnią, czyli wrogą Rosji. Jakich to szkód mógłby on
przyczynić Rosjanom, gdyby do nich przyjechał? O tym z kolei traktuje
artykuł podpisany przez Православное Братство Святителя Марка
Ефесского, „wiszący” od wiosny 2000 roku na popularnej pośród anty-
ekumenistów stronie www. pravoslavie.ru. „Szkody” zostały podane
w siedmiu punktach – tak jakby swą liczbą miały przypominać grzechy
główne w chrześcijaństwie:

(1) Bизит Папы может вызвать раскол в православной среде РПЦ. (2) Резко
снизится в глазах православного духовенства и многочисленных верующих
авторитет Святейшего Патриарха и Священноначалия РПЦ. (3) Резко
усилится прозелитическая активность Римо-католической церкви в России,
Белоруссии и Средней Азии. (4) Внутри РПЦ усилит свое деструктивное
влияние обновленческо-экуменическая группировка, целью которой всегда
была откровенная антицерковная деятельность, расшатывание православных
традиций и стремление к унии с Римом. (5) Усиление униатства на Западной
Украине. (6) Усиление антирусских настроений на Украине и в Белоруссии,
а также антироссийских структур (УНА-УНСО, Белорусский народный
фронт и др.), настроенных на полный сепаратизм в отношении к России. (7)
Подрыв уважения православных верующих к властным структурам

Российской Федерации и, прежде всего, к Президенту В. В. Путину9.

Rosja przyjazna papieżowi

Ale miał też papież w Rosji u schyłku XX i na początku XXI wieku wielu
przyjaciół i sympatyków. Gdy w maju 2000 roku obchodził osiemdzie-
siąte urodziny, informowały o tym bardzo życzliwie nieomal wszystkie
poważne media Rosji. „Папе »стукнуло« 80. лет. Но он никогда не

                                                        
8 „Православный собеседник”, nr 3, zima 2005, http://www.ruskerk.nl/history/listok

_03.htm
9 Экспансия католицизма в России и последствия возможного визита Папы

Римского в Москву (analiza niepodpisana nazwiskiem jednego autora, widocznie odre-
dakcyjna). Adres: http://www.pravoslavie.ru/analit/sobytia/papavisit2.htm
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будет дедушкой!”– pisał 18 maja 2000 roku Oleg Szewcow w dzienniku
„Комсoмольская правда”, przechodząc do poważnych konstatacji:

Первый Папа – поляк и вообще первый выходец из Востока Европы –
ознаменовал целую эпоху не только в католицизме, но и во всей
современной истории. Его пребывание на Святом престоле всегда будет
ассоциироваться с сокрушением Берлинской стены и возрождением
христианства и демократических идеалов в Восточной Европе10.

W tym samym dniu Jurij Kowalenko w dzienniku „Новые известия”
opisał sympatię Jana Pawła II do prawosławia i Słowian oraz ukazał
główne, jego zdaniem, przyczyny niepowodzeń w dążeniu do dialogu
z Moskwą:

Папе так и не удалось осуществить две заветные мечты – побывать в Китае
и России. „Мне хочется – говорил он – чтобы под сводами Ватикана чаще
звучала русская речь”. Он даже опубликовал програмную энциклику Свет
с Востока, в которой призывал к преодолению раскола церквей. Российские
ватиканисты рассказывали мне, что славянское прошлое Папы очень
чувствуется. Он выступает за необходимость единства славян, за сохранение
их культурной самобытности. Однако Россия и Римская Католическая
Церковь на протяжении веков находились в состоянии перманентной
идеологической конфронтации. (...) Русская Православная Церковь (...) по-
прежнему – и не без оснований – опасается „агрессивного прозелитизма” со
стороны Ватикана. „Великим счастьем” назвал избрание Иоанна Павла II
Александр Солженицын, который в свое время высоко оценил его деяния.
Однако Ватикан, по мнению писателя, должен заниматься своей упущенной
паствой, а не стараться воспользоваться пустыней в России и занять ее под
католицизм...11

Tym samym tropem szedł Siergiej Byczkow w artykule Аэропапа, opu-
blikowanym również 18 maja 2000 roku w „Московском комсомоль-
це”. Najpierw podkreślał zasługi Jana Pawła II w dziele porządkowania
Kościoła katolickiego w okresie zamętu na łacińskim Zachodzie. Wojtyła
okazał się tu, na szczęście, „больше папой, чем поляком”. A dwie
główne – zdaniem Byczkowa – przyczyny impasu w stosunkach Rzym–
–Moskwa w ostatnim dziesięcioleciu pontyfikatu to konflikt między gre-
kokatolikami a prawosławnymi na Ukrainie i antykatolickie „knowania”
metropolity Cyryla Gundiajewa:

                                                        
10 Artykułu należy szukać w papierowym wydaniu gazety. Nie ma go bowiem ani w jej

elektronicznym archiwum, ani nigdzie indziej w Runecie.
11 Jak w przypisie 10.
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[Иоанну Павлу II] так и не удалось наладить отношения с Русской
Православной Церковью. Его намечавшаяся встреча со Святейшим

Патриархом Алексием II в Вене в 1997 году была сорвана благодаря
проискам председателя Отдела внешних церковных сношений, митрополита
Смоленского и Калининградского Кирилла (Гундяева). Этот эпизод до сих
пор омрачает отношения между Католической и Православной Церквами12.

Już po śmierci Jana Pawła II wypowiadali się bardzo pozytywnie o je-
go osobie i dokonaniach ci Rosjanie, którzy zetknęli się z nim osobiście,
a w okresie pontyfikatu – każdy na swój sposób i w innym czasie – wy-
wierali ogromny wpływ na politykę kraju. Michaił Gorbaczow w wywia-
dzie dla moskiewskiej „Новой газеты” nazwał papieża „гуманистом
номер один” i dodawał:

Очень тепло относясь к России, российской культуре и российским людям,
мечтая о поездке в нашу страну, он сказал знаменитую фразу: „Европа
должна дышать обоими легкими”13.

A w rozmowie wyemitowanej przez włoską telewizję RAI Gorbaczow
dowodził, że „без Папы Римского Берлинская стена никогда бы не
пала”… Z kolei Sołżenicyn mówił, iż zmarły papież „был великий
человек”, „повлиял на ход всей мировой истории”, „отменно
выдается из многовековой череды римских пап”, „его неутомимые
пастырские поездки по всему миру доносили тепло христианства
повсюду”… Prezydent Putin w telegramie kondolencyjnym napisał:

Ушел из жизни выдающийся деятель современности, с именем которого
связана целая эпоха. Многогранное и неустанное пастырское служение
Иоанна Павла II, направленное на построение более справедливых
международных отношений, формирование общества на принципах

гуманизма и солидарности, укрепление духовных и нравственных начал
в жизни человека, снискало ему безмерную любовь католиков всего мира,
заслуженное уважение сотен миллионов людей разных вероисповеданий
и национальностей. Это был мудрый, отзывчивый и открытый для диалога
человек14.

                                                        
12 W archiwum gazety też tego sympatycznego dla Jana Pawła II tekstu już nie ma, ale

został on szczęśliwie przeniesiony na stronę „Православное информационное агентство.
Русская линия”. Adres: http://www.rusk.ru/st.php?idar=400756.

13 М. Горбачев, Это был гуманист № 1 тех времен, в которые нам довелось
жить, „Новая газета”, nr 26, 11 kwietnia 2005, http://www.novayagazeta.ru/data/2005/
26/22.html.

14 Telegram, na ogół przytaczany we fragmentach, można odnaleźć w wielu miejscach
w Runecie. Jeden z fragmentów na stronie: „Мировые лидеры о смерти Папы (Лидеры
государств, конфессий и международных организаций говорят о роли, которую
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Warto przypomnieć, że Putin mówił bardzo pozytywnie o papieżu już
parę lat wcześniej, w przeddzień swej jedynej, jak dotąd, wizyty w Polsce
w lutym 2002 roku.

Oto fragment z ówczesnego wywiadu dla „Gazety Wyborczej”, prze-
prowadzonego na Kremlu przez Adama Michnika. Na konstatację pytają-
cego – „Papież Jan Paweł II, Polak, bardzo chciałby przyjechać do Mo-
skwy. Czy to marzenie się spełni, zależy też od Pana” – Putin odpowia-
dał:
„Być może zwrócił pan uwagę, że odnoszę się do Papieża z ogromnym
szacunkiem. Byłem u niego w Watykanie. Jestem mu wdzięczny, że mnie
tam ciepło przyjmował. (…) W stosunkach między Rosją a Watykanem
nie ma żadnych problemów. W każdej chwili gotów jestem zaprosić Pa-
pieża. Ale on sam – jeśli ma już jechać do Moskwy – chce, żeby to była
wizyta pełnowartościowa, co oznacza nawiązanie pełnych stosunków
z Rosyjską Cerkwią Prawosławną”. „Czy wierzy Pan – drążył dalej
Michnik – że za Pańskiej kadencji Rosja powita polskiego Papieża?”. Tu
odpowiedź Putina brzmiała: „Tak, i to jest miła nadzieja. Powtórzę: to
rodzi nawet jakieś poczucie dumy”15.

Sądzę, że prezydent Rosji miał rację w podwójnym wymiarze, ale
mylił się też w jednym bardzo istotnym punkcie. Miał słuszność, gdy
twierdził, że Jan Paweł II zdecyduje się przyjechać na rosyjską ziemię
dopiero po zaproszeniu wystosowanym przez Rosyjską Cerkiew Prawo-
sławną. Prezydent Rosji dobrze też wyczuwał na samym początku 2002
roku sprzyjającą dla papieża atmosferę w swoim kraju. Ale mylił się
gruntownie, gdy twierdził, że Jan Paweł II nie oczekiwał zaproszenia od
niego jako prezydenta Federacji Rosyjskiej, uważając je za „niepełno-
wartościowe”… A jednak oczekiwał…

Ośmielę się tu przywołać fragment z rozmowy z Janem Pawłem II, ja-
ką sam odbyłem w Castel Gandolfo 28 lipca 2000 roku, czyli niecałe dwa
miesiące po audiencji dla Putina w Watykanie. Przygotowywałem wtedy
książkę Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy i uzyskałem
możliwość spotkania z Janem Pawłem II. Rozmowa przy kolacji trwała
godzinę i dotyczyła m.in. Władimira Sołowjowa, Fiodora Dostojewskie-
go i Aleksandra Sołżenicyna, a na koniec – zaplanowanej właśnie wtedy
pielgrzymki papieża na Ukrainę. Ojciec Święty wspomniał mimochodem

                                                                                                                        
сыграл Папа Иоанн Павел II в истории человечества”), http://news.bbc.co.uk/hi/
russian/news/newsid_4405000/4405287.stm

15 Nie wolno mi się bać (wywiad z Władimirem Putinem), „Gazeta Wyborcza”,
16 stycznia 2002, s. 4.
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polityków radzieckich i rosyjskich, którzy go odwiedzali za Spiżową
Bramą. Zacytuję dokładnie zapisaną przeze mnie nazajutrz papieską
uwagę z tej rozmowy oraz jej kontekst: „Był tu Gorbaczow, Jelcyn, nawet
ten ... Gromyko” (tu Jan Paweł lekko się uśmiechnął)... O Putinie: „Opo-
wiada teraz, że mnie zaprosił, a nie zaprosił”... Dodam, że w tej ostatniej
frazie słychać było wyraźnie duże rozczarowanie papieża.

Wcześniej mówiłem papieżowi o sympatii, jaką darzy go wielu Ro-
sjan. Jan Paweł II odpowiadał: „Ale pan się obraca w specyficznym śro-
dowisku. Z rosyjską Cerkwią jest trudno, to nie to, co rumuńska”… No
tak, dziś wiemy, że Rosyjska Cerkiew Prawosławna rzeczywiście nie
wpuściła papieża do Moskwy ani w XX, ani w XXI wieku. Niemniej jed-
nak cieszył się on w Rosji sympatią nie tylko tego „specyficznego środo-
wiska”, lecz również zwyczajnych ludzi z ulicy. Świadczą o tym dobitnie
wyniki „papieskich ankiet”, przeprowadzanych w latach 2001–2005
w Federacji Rosyjskiej przez bardzo poważne ośrodki badania opinii pu-
blicznej16.

Hipotetyczna pielgrzymka

Pierwsza „papieska” ankieta „Гипотетический приезд Папы Римского
в Россию” została przeprowadzona 27 czerwca 2001 roku na tysiącu sze-
ściuset obywatelach, w trzydziestu trzech regionach Federacji Rosyjskiej.
Czterdzieści dziewięć procent ankietowanych określiło się tu jako „pra-
wosławni”, trzynaście – jako „католики, протестанты, другие
христианские вероисповедания”, sześć procent jako „muzułmanie”,
dwadzieścia cztery procent – jako „niewierzący”. Na pytanie: „Вы были
бы за или против сближения между Православной и Католической
церковью?” – pozytywnie („oпределенно за” и „скорее за”) odpowie-
działo trzydzieści pięć procent ankietowanych, negatywnie („cкорее
против” и „определенно против”) – dwadzieścia dziewięć, a „затруд-
нились ответить” – trzydzieści sześć procent. Jeszcze lepiej – jeżeli roz-
patrujemy zjawiska w duchu ekumenicznym – wyglądała reakcja na py-
tanie „Как бы вы отнеслись к визиту Папы Римского Иоанна Павла

                                                        
16 Wyniki sondaży, które omówię poniżej, można odnaleźć na internetowych stronach

dwóch znaczących ośrodków badania opinii publicznej w Federacji Rosyjskiej –
Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения (www.wciom.ru)
i Аналитический Центр Юрия Левады (www.levada.ru).
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Второго в Россию?”. Tu „za” było aż sześćdziesiąt jeden procent,
a przeciw – tylko siedemnaście. Jednak ten optymizm został nieco osła-
biony reakcją sondowanych na pytanie trzecie: „Если Русская Право-
славная Церковь будет возражать против визита Папы Римского
Иоанна Павла Второго, как вы думаете, стоит ли Президенту или
правительству все же пригласить Понтифика в Россию?”. „Tak” od-
powiedziało trzydzieści dwa procent ankietowanych, „nie” – czterdzieści
pięć.

Drugą ankietę przeprowadzono w lipcu 2001 roku, zaraz po piel-
grzymce Jana Pawła II na Ukrainę. Ciekawe, że większość Rosjan – także
ci, którzy określili się podczas sondażu jako „prawosławni” – wcale nie
miała za złe papieżowi pielgrzymki do Kijowa i Lwowa. Świadczy o tym
wymownie wynik sondażu, podczas którego odpowiadano „tak” lub „nie”
na pytanie, czy Jan Paweł II powinien w konsekwencji przyjechać do Ro-
sji. Sześćdziesiąt jeden procent byłoby zadowolonych z takiej wizyty,
a przeciw wystąpiło tylko dwadzieścia dziewięć. Znowu jednak, gdyby
Rosyjska Cerkiew Prawosławna sprzeciwiała się papieskiej pielgrzymce,
to grono jej zwolenników zmniejszało się do trzydziestu jeden, a grono
przeciwników zwiększało do czterdziestu trzech procent.

Trzeci sondaż, z marca 2002 roku, został przeprowadzony bezpośred-
nio po wirtualnej wizycie Jana Pawła II w stolicy Federacji Rosyjskiej.
Przypomnijmy, że był to telemost między Watykanem a rosyjskimi kato-
likami, zebranymi w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Ma-
rii Panny w Moskwie. Ta ankieta dowiodła, że ponad jedna trzecia oby-
wateli Federacji Rosyjskiej zgadzała się z negatywną oceną tego wyda-
rzenia przez patriarchę Aleksego II. Konsekwentnie, trzydzieści procent
ankietowanych uznało, że Aleksy słusznie uznał to watykańskie przed-
sięwzięcie za „вторжение католиков на Русь”, dwadzieścia osiem pro-
cent odrzucało takie oskarżenie, a trzydzieści siedem procent nie miało
sprecyzowanego zdania.

Czwarty i ostatni „papieski” sondaż został przeprowadzony w kwiet-
niu 2005 roku, zaraz po śmierci Jana Pawła II. Czterdzieści procent an-
kietowanych obywateli Federacji Rosyjskiej twierdziło, iż na wieść
o śmierci papieża doświadczyło „чувства горечи и скорби”, podczas
gdy pięćdziesiąt dwa procent nie doznało takich uczuć. Dla czterdziestu
procent zmarły papież był tylko „руководителем католической ц-
ркви”, ale czterdzieści dziewięć procent uznało go za „одного
из мировых лидеров современности, нравственный авторитет для
многих людей разных стран и вероисповеданий”. W kwietniu 2005
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roku dla trzydziestu dwu procent ankietowanych stosunki między Ko-
ściołami prawosławnym i katolickim były „достаточно близкими
и дружественными”, w opinii czterdziestu pięciu procent oba Kościoły
„должны больше сблизиться”.

„От мнений к пониманию”

Tak brzmi oficjalna dewiza internetowej strony Аналитического центра
Юрия Левады. Szef ośrodka wydał w 2000 roku książkę pod tym wła-
śnie tytułem – От мнений к пониманию17 – objaśniając w niej na sze-
ściuset stronicach najbardziej typowe zjawiska społeczne i polityczne,
zachodzące w Rosji w okresie 1993–2000. Posłużmy się jego metodą
i spróbujmy teraz ułożyć w jakąś racjonalną całość zebrane w okresie
2001–2005 opinie obywateli Federacji Rosyjskiej na temat „papieża
rzymskiego” i jego ewentualnej pielgrzymki do Rosji.

Przypomnijmy, że w momencie pogrzebu Jana Pawła II do całego
cywilizowanego świata dotarła niebywała informacja, iż na żałobne uro-
czystości do Rzymu nie przybędą ani polityczny przywódca Rosji, ani
głowa jej Cerkwi. Z Ameryki przybyli do Watykanu trzej ostatni prezy-
denci, a Rosja wysłała tam zaledwie swego premiera Michała Fradkowa
i metropolitę Cyryla Gundiajewa. A po śmierci Jana Pawła II miało miej-
sce w stolicy jeszcze jedno kuriozalne wystąpienie. Oto deputowany na-
cjonalista Aleksiej Mitrofanow zaproponował uchwałę, mającą skłonić
rosyjskie środki masowego przekazu do ograniczenia informacji o śmier-
ci i pogrzebie papieża. Oczywiście w głosowaniu w Dumie ta absurdalna
propozycja przepadła, ale rosyjska telewizja była i tak jedyną w Europie,
która nie transmitowała na żywo uroczystości żałobnych i pochówku pa-
pieża.

Nie zawadzi więc przypomnieć, jak zachowały się w tej sytuacji inne
kraje, znacznie przecież bardziej niż Rosja – geograficznie, kulturowo,
religijnie – oddalone od Rzymu. Trzy dni trwała żałoba na Kubie,
z polecenia Fidela Castro. W Afryce (w Ugandzie, Gabonie, Malawi, na
Seszelach oraz Wyspach Zielonego Przylądka) opuszczono na znak żało-
by flagi państwowe, w Azji podobnie uczyniła buddyjska Tajlandia. Ża-

                                                        
17 Ю.А. Левада, От мнений к пониманию. Социологические очерки 1993–2000,

Москва 2000. Książka jest dostępna w formacie Word 97 na stronie „Левада Центр.
Аналитический центр Юрия Левады”. Adres: http://www.levada.ru/levadaocherki.html
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łobę ogłosiły również Indie, gdzie katolików jest zaledwie dwa procent,
oraz muzułmański Egipt. Z większych krajów globu jedynie Chiny za-
chowały się jeszcze gorzej niż Rosja, gdyż nie przysłały na pogrzeb
w ogóle żadnej delegacji, motywując to obecnością w Rzymie prezydenta
Tajwanu.

Czy wspomniane wyżej akty zaniechania przyniosły w Federacji Ro-
syjskiej chlubę obu jej przywódcom – politycznemu i duchowemu? Wiel-
ka szkoda, że rosyjskie centra badania opinii publicznej nie przeprowa-
dziły sondażu w tej sprawie. Sądzę, że brak Putina na pogrzebie byłby
przez większość Rosjan oceniony negatywnie, a nieobecność tam patriar-
chy zyskałaby jednak pewne poparcie. Choć bowiem większość Rosjan
darzyła Jana Pawła II sporym szacunkiem, to jednak w kwestiach religij-
nych obywatele Federacji Rosyjskiej skłonni byli popierać decyzje pa-
triarchy. Pogodziliby się więc z jego nieobecnością na pogrzebie papieża
dlatego, że była ona wyrazem woli patriarchy w przestrzeni religijnej.
Gdyby jednak przywódca RCP pojechał był do Watykanu, to też byłby
poparty przez większość Rosjan, może jeszcze bardziej znaczącą. I dlate-
go nie mogę się zgodzić z opinią – popularną w nacjonalistycznych krę-
gach w Rosji – że patriarcha swą nieobecnością na pogrzebie papieża wy-
rażał pragnienia większości wiernych. Zależność jest tu dla mnie odwrot-
na – owczarnia poparła, bo taka właśnie była decyzja patriarchy. Z kolei
nieobecność Putina w ogóle nie odnajduje racjonalnego uzasadnienia
i spotkałaby się ona zapewne z krytyką znacznej większości obywateli
Rosji, gdyby ich o to zapytano.

A co wynika z przeprowadzonych w Federacji Rosyjskiej „papieskich
ankiet”? Postaram się to przedstawić w paru punktach:
1. Obywatele Federacji Rosyjskiej bez wątpienia szanowali polskiego

papieża. Dlatego aż czterdzieści procent z nich – przy tylu tragediach,
jakie kraj przeżywał w ostatnim dziesięcioleciu – odczuło po śmierci
Jana Pawła II „горечь и скорбь”. A jeszcze większa część (czterdzie-
ści dziewięć procent) uznała papieża za „одного из мировых
лидеров современности, нравственный авторитет для многих
людей разных стран и вероисповеданий”.

2. Ankietowani w Rosji przejawiali silną wolę porozumienia z katoli-
kami. Świadczą o tym odpowiedzi na pytanie o stosunki między
Kościołami. W sumie siedemdziesiąt siedem procent wypowie-
działo się za przyjaźnią i zbliżeniem między Kościołem Wschodnim
i Zachodnim.
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3. Antyekumeniczna nisza w Rosji – podkreślmy, że tylko sześć procent
mówiło o obu Kościołach, „что они слишком сблизились” – po-
większa się znacznie wtedy, gdy jest wzmacniania przez patriarchę.
On i inni hierarchowie RPC mają przemożny wpływ na ocenę w Rosji
zjawisk z zakresu stosunków prawosławie–katolicyzm. Jeśli Aleksy II
oceni coś tutaj negatywnie – a czynił to we wspomnianym czasie aż za
często – liczba przeciwników papieskich działań zawsze w Rosji
wzrasta.

4. Konsekwentnie, wszystkie zewnętrzne czynniki, które wzmacniały
negatywne nastawienie Patriarchatu Moskiewskiego do łacińskiego
Rzymu, miały też nieomal bezpośredni wpływ na zmniejszające się
poparcie Rosjan dla katolików i papieża. Jestem przekonany, że gdyby
w lutym 2002 roku przeprowadzono ankietę na temat ustanowienia
katolickich diecezji w Federacji Rosyjskiej, to większa część ankieto-
wanych wyraziłaby dezaprobatę dla tej decyzji Watykanu. A to auto-
matycznie zmniejszałoby również sympatię dla polskiego papieża
i osłabiało wolę przywitania go w Rosji przez jej wierzących i niewie-
rzących obywateli.

5. W okresie 2001–2005 systematycznie wzrastała akceptacja w Rosji
dla idei zbliżenia obu Kościołów. W czerwcu 2001 roku zwolenników
zbliżenia było trzydzieści jeden procent, a w kwietniu 2005 już czter-
dzieści pięć procent, którzy na dodatek wyrażali swą opinię bardzo
zdecydowanie.

Problem unicki

Dziś już chyba zapomniano, iż pielgrzymka Jana Pawła II do Rosji była
najbliższa realizacji już w 1988 roku, a więc podczas obchodów mile-
nium chrztu Rusi Kijowskiej. Michaił Gorbaczow, który 1 grudnia 1989
roku spotkał się w Watykanie z papieżem, tak wspominał tamte wydarze-
nia zaraz po jego śmierci:

Моя первая встреча с Иоанном Павлом II произошла в 1989 г., хотя заочные
отношения начались на год раньше, в год тысячелетия Крещения Руси.
Тогда делегация Ватикана во главе с кардиналом Агостино Казароли
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вручила мне письмо от папы, причем впоследствии наша переписка и наши
контакты продолжались много лет, вплоть до самого последнего времени18.

Dlaczego więc już wtedy nie doszło do pielgrzymki Jana Pawła II do
Rosji? Stosowne objaśnienie możemy odnaleźć w wypowiedzi samego
papieża z tamtego okresu:

Wizyta zawsze musi odbyć się w prawdzie i ten aspekt dotyczy przede wszystkim
Kościoła katolickiego, który istnieje w Związku Radzieckim. (...) Tu dochodzimy
do problemu najtrudniejszego. Są tam katolicy nie tylko obrządku łacińskiego, ale
także wschodniego, bizantyjskiego. Są to przede wszystkim przedstawiciele naro-
du ukraińskiego, którym odpowiada katolicki Kościół ukraiński, posiadający
swoją hierarchię na Zachodzie. (...) Ten Kościół przez pokolenia, przez wieki, był
wierny Stolicy Apostolskiej, biskupowi Rzymu, papieżowi. Ta wierność (...) zo-
bowiązuje mnie, ażebym w równej mierze pozostał wierny im (...)19.

Dialogowi Jana Pawła II z prawosławną Moskwą już u źródeł prze-
szkadzał więc przede wszystkim fakt, że papież bronił wytrwale Ukraiń-
skiego Kościoła Greckokatolickiego. Ukraińscy unici ze swej strony – po
okresie heroicznego i męczeńskiego trwania w podziemiu w czasach Stali-
na, Chruszczowa i Breżniewa – w epoce Gorbaczowa chcieli już istnieć
całkowicie legalnie. Ciekawie się czyta dzisiaj opublikowany 11 czerwca
1989 roku w tygodniku „Московские новости” artykuł Молитва на ули-
це Горького20 o grekokatolikach ze Lwowa i okolic, którzy przybyli licz-
nie do Moskwy, aby zorganizować tam nabożeństwa katolickie w rycie
greckim i domagać się oficjalnego uznania przez państwo. Już w grudniu
1989 roku zarejestrowano na ziemi lwowskiej dwieście parafii unickich,
a w styczniu 1990 roku we Lwowie w cerkwi Przemienienia Pańskiego
miała miejsce pierwsza od 1945 roku legalna liturgia greckokatolicka.

Tymczasem stosunki między Watykanem a Patriarchatem Moskiew-
skim ulegały za Gorbaczowa ciągłemu pogorszeniu. Rosyjska Cerkiew
Prawosławna była przeciwna legalizacji struktur unickich, a na samej
Ukrainie Zachodniej dochodziło do gorszących akcji odwetowych. Unici
odbierali przemocą świątynie prawosławnym, motywując to chęcią przy-
wrócenia stanu sprzed 1946 roku. Mimo że ani Watykan, ani papież nie
mieli oczywiście niczego wspólnego z podobnymi akcjami, to jednak

                                                        
18 Горбачев, Это был гуманист…, op. cit.
19 Ks. A. Boniecki MIC, Ojciec Święty u dziennikarzy, [w:] idem, Notes rzymski, t. 3:

lata 1986–1988, Kraków 1990, s. 96–97.
20 Tylko w papierowym wydaniu tygodnika, dostępnym jeszcze powszechnie w pol-

skich bibliotekach.
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Moskwa widziała właśnie w Rzymie i jego polskim przywódcy współwi-
nowajców zdarzeń.

Echa tego konfliktu są, niestety, słyszalne aż do dzisiaj. W sierpniu
2005 roku Ukraiński Kościół Greckokatolicki przeniósł oficjalnie siedzi-
bę swej metropolii ze Lwowa do Kijowa, a kardynał Lubomyr Huzar
– zwierzchnik unitów – przybrał od tej pory tytuł „arcybiskupa większego
kijowsko-halickiego”. Te administracyjne akty znowu wywołały głośne
protesty prawosławnej Moskwy, promoskiewskich wyznawców prawo-
sławia z Ukrainy i – last but not least – grupy antyeuropejskich polityków
z Kijowa, którzy dostrzegli tu knowania Polski i Zachodu. Podczas grec-
kokatolickiej mszy inauguracyjnej w Kijowie krzyczano, iż unitów popie-
rają odwieczni wrogowie Ukrainy – Polacy i Niemcy. W roku 2006 pro-
blem unicki – traktowany w duchu nierozwiązywalnego konfliktu – nadal
więc zatruwa umysły prawosławnych i grekokatolików Ukrainy, Rosji
i Białorusi. A jest tu przecież możliwe skuteczne rozwiązanie. Z jednej
strony łaciński Rzym musi odrzucić już na wieki uniatyzm jako metodę
„nawracania prawosławnych”, a Moskwa i inne Cerkwie prawosławne
winny ostatecznie uznać istnienie dotychczasowych struktur unickich.

Diecezje katolickie w Rosji

16 października 1993 roku w piętnastą rocznicę pontyfikatu Jan Paweł II
przyjął na audiencji – i to jako jedyną osobę tego dnia – Aleksandra Soł-
żenicyna. Tematem rozmowy było męczeństwo chrześcijan pod jarzmem
komunistycznym, upadek komunizmu, sytuacja w dzisiejszej Rosji i po-
trzeba rechrystianizacji kraju. Polak z Rosjaninem rozmawiali też o sto-
sunkach między Kościołem katolickim a prawosławiem. Obecna na tym
spotkaniu Irina Iłowajska Alberti tak relacjonowała we Włoszech wątki
z rozmowy:

Sołżenicyn w rozmowie wysuwał zarzuty − nie w stosunku do Papieża, lecz wo-
bec Kościoła katolickiego − że w ciągu wieków Kościół ten patrzył z góry na
prawosławie jak na jakąś gorszą religię, a dzisiaj po upadku komunizmu próbuje
ekspansji na tereny Rosji, mianując biskupów i wysyłając misjonarzy21.

                                                        
21 Podaję za tekstem Jerzego Turowicza, który streszcza wywiad Iriny Iłowajskiej Al-

berti: Sołżenicyn u Ojca Świętego, „Tygodnik Powszechny”, 28 listopada 1993, s. 13.
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Papież z kolei przypomniał Sołżenicynowi, że „w Rosji żyją liczni
katolicy, Polacy i Litwini, Ukraińcy i Niemcy, rozproszeni na skutek de-
portacji − szczególnie w czasach stalinowskich − po całym terytorium
Rosji. Kościół katolicki pragnie im jedynie zapewnić opiekę i posługę
duszpasterską”. Problem misji katolickiej w Rosji pojawił się szczególnie
ostro po 13 kwietnia 1991 roku, gdy Watykan ustanowił, jeszcze
w ZSRR, trzy „administratury apostolskie”. Miały one sprawować du-
chową i administracyjną opiekę nad rzymskimi katolikami w europejskiej
części Rosji, na całej Syberii i w Kazachstanie. Papież wyrażał wówczas
w tej kwestii ogromny optymizm, tak mówiąc w Warszawie 9 czerwca
1991 roku:

Chcemy, ażeby inicjatywa Stolicy Apostolskiej, którą czasem określano jako ini-
cjatywę błyskawiczną, wyrażając przy tym pewien niepokój, że tak szybko ta ini-
cjatywa się zrealizowała – mogła się urzeczywistniać w duchu dialogu i współ-
pracy ekumenicznej. Na pewno cały ten gigantyczny teren w pewnym sensie
dawnego imperium carskiego, ale przede wszystkim Związku Radzieckiego, po
70 latach systematycznej, programowej ateizacji, ateizmu ideologicznego i admi-
nistracyjnego, jak to zwykł nazywać śp. kardynał Wyszyński, bardzo czeka na
pracę Kościoła, na misję ewangelizacyjną22.

Jakże ułudne były to nadzieje… Cerkiew w Rosji uznała tę „błyska-
wiczną inicjatywę” Watykanu za naruszenie swej przestrzeni kanonicz-
nej, mające na celu odciągnięcie wiernych od prawosławia. A w jedena-
ście lat po erygowaniu „administratur” Watykan doszedł, niestety, do
wniosku, że nadeszła pora na przekształcenie ich w „diecezje”. Stało się
to w momencie, gdy wielu ludzi po obu stronach miało już ogromną na-
dzieję na pielgrzymkę Jana Pawła II do Rosji. Jednakże zbyt pospieszne
powołanie diecezji katolickich w Federacji Rosyjskiej popsuło ostatecz-
nie stosunki Watykan–Rosja na cały dalszy okres pontyfikatu Jana Pawła
II. Kto więc chciał poprzez ten akt administracyjny wzmocnić Kościół
katolicki w Rosji, osiągnął – wbrew swej woli – rezultat zgoła przeciwny.
A kilka dni pobytu Jana Pawła II w Moskwie, Petersburgu, Nowosybir-
sku czy Irkucku dałoby tamtejszym katolikom więcej aniżeli utworzenie
dziesięciu nawet diecezji23.

                                                        
22 Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979•1983•1987•1991•1995•1997•1999.

Przemówienia, homilie, Kraków 1999, s. 765.
23 Pisałem o tym dokładnie tak samo przed sześcioma laty, zaraz po ustanowieniu

owych diecezji. I niestety ta czarna przepowiednia ziściła się. Por. G. Przebinda, Watykan
a Rosja – z Polską w tle, „Rzeczpospolita”, 4 marca 2002, nr 53 (6130), s. A8.
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Dodajmy, że w tym konflikcie ścierają się ze sobą dwie różne racje
i wrażliwości. Stolica Apostolska po upadku komunizmu zyskała po raz
pierwszy w dziejach możliwość otoczenia opieką wszystkich katolików
zamieszkujących historyczne terytorium rosyjskiego prawosławia – Pola-
ków, Litwinów, Ukraińców, Niemców… Ale widzimy, że nie tylko hie-
rarchia Moskiewskiego Patriarchatu, lecz również wybitni intelektualiści
Rosji – nawet tak przyjaźni papieżowi jak Sołżenicyn – uznali podobne
posunięcia za próbę odciągnięcia prawosławnych od Cerkwi.

Polska, Ukraina i Białoruś

Jan Paweł II już na początku pontyfikatu pragnął unaocznić łacińskiemu
Zachodowi, iż na Wschodzie pod jarzmem komunistycznym istnieją jesz-
cze narody prawosławne, które też mają pełne prawo do uczestnictwa
w życiu religijnym i politycznym Europy. Mówił do André Frossarda, że
w dawnej Polsce spotkały się ze sobą dwie gałęzie chrześcijaństwa – za-
chodnia, mająca swe centrum w Rzymie, i wschodnia, wywodząca się
z Konstantynopola:

Nie od rzeczy będzie tu przypomnieć, że apostołowie Słowian, św. św. Cyryl
i Metody, pochodzili z Tesalonik i znajdowali się kościelnie i kulturowo w sferze
Konstantynopola, równocześnie zaś wiadomo, że dla swej misji wśród Słowian
szukali oparcia i potwierdzenia w Rzymie. (...) Związek z Rzymem i kulturą za-
chodnią ukształtował całe tysiąclecie chrześcijaństwa i narodu. Równocześnie
jednak − zwłaszcza od czasu unii z Litwą przy końcu XIV wieku − Polska weszła
w ścisły związek z ludami ruskimi (mieszkającymi na południe i północ od linii
Lwów−Kijów), a przez to samo z tradycją wschodnią. Stąd właśnie owo dzie-
dzictwo spotkania między Wschodem a Zachodem24.

Pisząc w latach 1999–2001 książkę Większa Europa25, dostrzegałem
w tej wypowiedzi wyłącznie piękny przykład ekumenizmu i uniwersali-
zmu narodowego, odwołującego się do nigdy nie znanych w łacińskiej
Europie kart z dziejów Polski i prawosławnego Wschodu. Dziś jednak
dostrzegam w tej wypowiedzi papieża również jedno ze źródeł jego kon-
fliktu z prawosławną Rosją po 1991 roku. Znów odwołam się do polemi-
ki papieża z Sołżenicynem, tym razem już niebezpośredniej. Gdy papież

                                                        
24 A. Frossard, „Nie lękajcie się”. Rozmowy z Janem Pawłem II, tłum. A. Turowiczo-

wa, Kraków 1982, s. 26–27.
25 G. Przebinda, Większa Europa. Jan Paweł II wobec Rosji i Ukrainy, Kraków 2001.
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pochwalił „błyskawiczną decyzję” Watykanu w sprawie ustanowienia
w ginącym już ZSRR administratur apostolskich, dodawał:

Wiemy, na ile przez stulecia całe te obszary [ukraińsko-białoruskie] były nie
przedmiotem − jak napisał w jakiejś broszurce Sołżenicyn − kolonizacji polskiej,
ale były terenem wspólnego państwa, wspólnej Rzeczypospolitej. Commonwealth
polsko-litewsko-ruski. Te narody dążą do swojej autonomii, do swojego samosta-
nowienia, swojej własnej podmiotowości, także politycznej. (…) Cieszymy się
z tego rozwoju, z tego dojrzewania sąsiadów na Wschodzie. Pragniemy im w tym
dopomóc przede wszystkim w dziedzinie religijnej, w dziedzinie ewangelizacyj-
nej. Myślimy, że w tym (…) wielkim procesie zawiera się także (…) jakieś dzie-
dzictwo tej wspólnoty narodów, która na tych ziemiach trwała przez szereg stule-
ci, w każdym razie od chrztu Litwy, a więc od końca XIV wieku. Mówię to z po-
trzeby serca, z racji obecności naszych umiłowanych braci ze Lwowa26.

Odnosząc się do „broszury” Sołżenicyna, Papież mógł mieć na myśli
jego tekst Раскаяние и самоограничение как категории национальной
жизни, zawarty w zbiorze Из-под глыб (1974), gdzie pisarz ogólnie
przedstawił wzajemne winy Polski i Rosji. Zaczął od win rosyjskich (roz-
biory Polski, rusyfikacja, pakt Ribbentrop–Mołotow, nieudzielenie po-
mocy powstańcom warszawskim w 1944 roku), aby następnie stwierdzić:

В предыдущие века расцветная, сильная, самоуверенная Польша не короче
по времени и не слабее завоевывала и угнетала нас. (XIV–XVI века –
Галицкую Русь, Подолию. В 1569 г. по Люблинской унии присоединение
Подлясья, Волыни, Украины. В XVI-м – поход на Русь Стефана Батория,
осада Пскова. В конце XVI в. подавлено казачье восстание Наливайко.
В начале XVII-го – войны Сигизмунда III, два самозванца на русский
престол, захват Смоленска, временный захват Москвы; поход Владислава
IV. В тот миг поляки едва не лишили нас национальной независимости,
глубина той опасности была для нас не слабей татарского нашествия, ибо
поляки посягали и на православие. И у себя внутри систематически
подавляли его, вгоняли в унию. В середине XVII-го – подавление Богдана
Хмельницкого, и даже в середине XVIII-го – подавление крестьянского
восстания под Уманью.) (…) В наше Смутное Время восточная экспансия
Польши воспринималась польским обществом как нормальная и даже
похвальная политика. Поляки представлялись сами себе – избранным
божьим народом, бастионом христианства, с задачею распространить
подлинное христианство на полуязычников-православных, на дикую

Московию, и быть носителями университетской ренессансной культуры27.

                                                        
26 Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny…, op. cit., s. 766–767.
27 А.И. Солженицын, Раскаяние и самоограничение как категории национальной

жизни, [w:] Из-под глыб. Сборник статей, Paris 1974, s. 139.
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Bardzo wyraźnie widać w powyższych wypowiedziach – tej „pol-
skiej” Jana Pawła II i tej „rosyjskiej” Aleksandra Sołżenicyna – funda-
mentalną różnicę w moralnej i religijno-kulturowej ocenie stosunków
między oboma narodami od XIV do XVIII wieku włącznie. Papież wi-
dział tu, szczególnie w okresie po unii lubelskiej 1569 roku – „Common-
wealth polsko-litewsko-ruski”, stawiający zarazem tamę moskiewskiej
ekspansji. Sołżenicyn zaś odnajdywał w tym samym okresie – który, jego
zdaniem, osiągnął apogeum podczas Wielkiej Smuty początku XVII wie-
ku – dowody na polski ekspansjonizm wobec Rusi i Rosji, łacińskie lek-
ceważenie prawosławia i chęć nawrócenia Moskwy na katolicyzm.

Zapewne w historii bywało też tak, jak pisze Sołżenicyn. Poza tym
Jan Paweł II w swej dobroci zanadto idealizował naszą jagiellońską histo-
rię – z punktu widzenia Ukraińców i Białorusinów niepodobna dziś mó-
wić zapewne o „Commonwealth polsko-litewsko-ruskim”. Ale Wojtyła
miał całkowitą rację, gdy w 1991 roku opowiadał się głośno za litewskim,
białoruskim i ukraińskim dążeniem „do swojej autonomii, do swojego
samostanowienia, swojej własnej podmiotowości, także politycznej”.
Wyraził to jeszcze dobitniej w czerwcu 2001 roku podczas pielgrzymki
na Ukrainę, odbytej – jak dobrze pamiętamy – przy głośnych protestach
Patriarchatu Moskiewskiego. Papież uczynił tam bardzo wiele dla
wzmocnienia narodowej i europejskiej świadomości Ukraińców. Szkoda,
że nie było mu nigdy dane pojechać na Białoruś.

A w Rosji w nacjonalistycznych kręgach za późnego Jelcyna i już za
Putina podobne działania zaczęto postrzegać jako wyraz nowego aliansu
papieskiego Rzymu z polskim ekspansjonizmem, mającym korzenie jesz-
cze w epoce Jagiellonów. Te stare strachy nadal, niestety, istnieją w Mo-
skwie. A przecież po uznaniu religijnej, kulturowej i politycznej nieza-
leżności narodu ukraińskiego i białoruskiego znika też najważniejszy
fundament odwiecznego sporu Polski z Rosją. Polska wcale dziś nie chce
– jak się obawiał ongiś Fiodor Dostojewski, a teraz po „rewolucji poma-
rańczowej” na Ukrainie wielu Rosjan – stanąć na miejscu Rosji w świecie
słowiańskim. Tym bardziej nie pragnie już tego Watykan.

Trudne wczoraj, a jakie jutro?

Wszystkie te przeszkody w dialogu Jana Pawła II z Rosją były bardzo
solidnie zakorzenione w historii, szczególnie w dziejach Europy
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Wschodniej i Środkowej oraz w konfliktach prawosławia z katolicyzmem
na tym terenie. I nie było chyba takiej mocy, która mogłaby unieważnić
te zaszłości już za pontyfikatu Jana Pawła II. Inna sprawa, czy akurat
wszystkie te przeszkody musiały się zaznaczać tak bardzo mocno w spo-
tkaniu polskiego papieża z Rosją?

Czy ukraińscy grekokatolicy rzeczywiście musieli odbierać siłą pra-
wosławnym te świątynie, które im samym też kiedyś przemocą odbiera-
no? Czy Rosyjska Cerkiew Prawosławna zawsze musiała tak dobitnie
podkreślać „nielegalność” Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego?
Czy ta sama Cerkiew w okresie po 1991 roku powinna zawierać tak bar-
dzo ścisły sojusz z władzą i odwracać się plecami do zachodniego katoli-
cyzmu?28 Czy kuria watykańska i hierarchowie katoliccy w Rosji – ską-
dinąd słusznie broniąc praw obywatelskich swoich wiernych w Moskwie,
Nowosybirsku, Irkucku – musieli tak bardzo mocno napierać na utworze-
nie diecezji w Federacji Rosyjskiej? Chyba tylko jakiś zapóźniony mark-
sista mógłby odpowiedzieć, że tak być musiało. Ale z drugiej strony, pa-
pież – poza tymi niefortunnymi katolickimi diecezjami w Rosji – nie miał
większego wpływu na „negatywne działania” ani prawosławnych, ani,
niestety, grekokatolików.

Mam nieodparte wrażenie, że jedna strona – katolicka – za bardzo
chciała dopomóc papieżowi w „zdobyciu Kremla”, a druga – prawosław-
na – ustawiała zasieki, aby tam nie wjechał. A przecież Janowi Pawłowi
II zupełnie nie o to chodziło. Kremla zdobywać nie pragnął. A wbrew
nieprzyjaciołom i mało wrażliwym na prawosławie zwolennikom osią-
gnął w dialogu z chrześcijańskim Wschodem – a z Rosją i Ukrainą
w szczególności – naprawdę bardzo wiele. Z dzisiejszej perspektywy
można o tym napisać solidną monografię na rzecz ekumenizmu i dialogu
narodów w Europie od Atlantyku aż po Ural. I ze świadomością, że wła-
śnie ta część nauczania polskiego papieża powinna być także fundamen-
tem dialogu Rzymu z Moskwą za pontyfikatu nowego papieża, tym ra-
zem już niemieckiego.

                                                        
28 Por. G. Przebinda, Między ołtarzem a tronem. Cerkiew w Rosji po 1991 roku,

„Znak” 2005, nr 10 (605), s. 25–37.



Stefan Wilkanowicz

Kraków

Śladami Jana Pawła II

Zaczynamy rozważania o Janie Pawle II jako o naszym Apostole. Bę-
dziemy poznawali jego nauczanie, jego refleksje, jego oddziaływanie. Ale
nie powinniśmy się ograniczać do przeszłości, bardzo ważne jest zasta-
nowienie się nad przyszłością – jakie wnioski wyciągamy z tego, co nam
pozostawił, jak mamy iść Jego śladami.

Tekst, który załączam, jest właśnie taką próbą – w odniesieniu do de-
mokracji, którą powinniśmy budować jako chrześcijanie. Pierwsza jego
wersja powstała w okresie „pierestrojki” i była drukowana m.in. w „No-
wym Mirze”. Obecna, uaktualniona wersja, pomyślana jest jako pomoc dla
wszystkich tych, którzy w krajach byłego bloku sowieckiego starają się
budować demokrację – nie tylko instytucje i prawa, lecz także, a może
przede wszystkim, demokratyczną kulturę (w skład której wchodzi wiedza,
postawy i umiejętności). Wiadomo, że jest to zadanie pilne i ważne. Dlate-
go też powinniśmy się wspierać, dzielić doświadczeniami i inspirować.

DEKALOG DEMOKRACJI
PO CHRZEŚCIJAŃSKU ROZUMIANEJ

Kościół docenia demokrację jako system, który zapewnia udział obywateli w de-
cyzjach politycznych i rządzonym gwarantuje możliwość wyboru oraz kontrolo-
wania własnych rządów, a także – kiedy należy to czynić – zastępowania ich
w sposób pokojowy innymi. Nie może zaś demokracja sprzyjać powstawaniu wą-
skich grup kierowniczych, które dla własnych partykularnych korzyści albo dla
celów ideologicznych przywłaszczają sobie władzę w Państwie.
Autentyczna demokracja możliwa jest tylko w państwie prawnym i w oparciu
o poprawną koncepcję osoby ludzkiej. Wymaga ona spełnienia koniecznych wa-
runków, jakich wymaga promocja zarówno poszczególnych osób, przez wycho-
wanie i formację w duchu prawdziwych ideałów, jak i ,,podmiotowości” społe-
czeństwa, przez tworzenie struktur uczestnictwa oraz współodpowiedzialności.
Dziś zwykło się twierdzić, że filozofią i postawą odpowiadającą demokratycznym
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formom polityki są agnostycyzm i sceptyczny relatywizm, ci zaś, którzy żywią
przekonanie, że znają prawdę, i zdecydowanie za nią idą, nie są, z demokratycz-
nego punktu widzenia, godni zaufania, nie godzą się bowiem z tym, że o prawdzie
decyduje większość, czy też, że prawda się zmienia w zależności od zmiennej
równowagi politycznej. W związku z tym należy zauważyć, że w sytuacji, w któ-
rej nie istnieje żadna ostateczna prawda, będąca przewodnikiem dla działalności
politycznej i nadająca jej kierunek, łatwo o instrumentalizację idei i przekonań dla
celów, jakie stawia sobie władza. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo
się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm1.

Najlepszy użytek z encyklik robią ci, którzy usiłują wyciągać z nich
wnioski, zarówno rozwijając dalej refleksje w nich zawarte, jak też po-
dejmując działania realizujące ich cele. Z konieczności te „ciągi dalsze”
muszą mieć pluralistyczny charakter, muszą się różnicować w zależności
od warunków, a różnicują się także ze względu na zasób wiedzy i do-
świadczeń każdorazowego komentatora i realizatora. Rozważania poniż-
sze nie są więc dekalogiem przez autora do wierzenia podanym, lecz
dziesiątką tez-propozycji, zakorzenionych w chrześcijańskim rozumieniu
człowieka i społeczeństwa, a mówiących także o trudnościach i drogach
budowania demokracji w Polsce dzisiejszej.

Przytoczony powyżej cytat z encykliki Jana Pawła II nie jest oczywi-
ście jedynym tekstem, który bezpośrednio mówi o demokracji, bo jest ich
wiele – i w tej encyklice, i w papieskim nauczaniu zawartym w różnych
dokumentach czy przemówieniach. Sądzę zresztą, że jest ono ściśle z en-
cykliką związane – w przemówieniach i homiliach papież „ukonkretnia”
encyklikę, ta zaś uzasadnia i wyjaśnia (lub uzupełnia) niektóre sformuło-
wania pielgrzymkowego nauczania. Cytat ten jest jakby kwintesencją je-
go myśli i stąd biorę go jako punkt odniesienia dla moich rozważań.

I. Demokracja to typ kultury wypływający
z godności człowieka

Demokracja to nie tylko metoda sprawowania władzy za pomocą parla-
mentarnych instytucji, ale pewien typ kultury, obejmującej postawy ludz-
kie, system wartości, obyczaje i prawa. Wynika ona z pojmowania czło-
wieka jako stworzonego przez Boga na Jego obraz i podobieństwo, po-
wołanego do naśladowania Go i jednoczenia się z Nim, kochanego przez

                                                        
1 Centesimus annus, 46.
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Niego; mającego zatem nieusuwalną godność, niezależną od tego czy jest
embrionem lub osobą psychicznie zdegradowaną, świętym czy zbrodnia-
rzem.

We współczesnej naszej cywilizacji człowiek też jest zagrożony, choć
coraz częściej mówi się o jego prawach i znajdują one swój wyraz
w prawodawstwie. Jednocześnie bowiem istnieje tendencja do ich wy-
biórczego traktowania czy stwarzania w nich wyłomów – jak np. wobec
dzieci nienarodzonych. Decydowanie o tym, komu można odmówić pra-
wa do narodzenia się lub na kim można dokonywać naukowych ekspe-
rymentów, często zależy nie tyle od takich czy innych przekonań o po-
czątku człowieczeństwa, ile od mniej lub bardziej dowolnego nadawania
i odbierania statusu człowieczeństwa lub decydowania o tym, kto wart
jest życia, a kto nie zasługuje na nie. Jest to rewolucja o trudnych do
ogarnięcia wyobraźnią skutkach, stanowiąca fundamentalne zagrożenie
dla człowieka.

II. Człowiek jest powołany do wolności i do solidarności

Człowiek jest powołany do rozwoju, a zatem do wolności, do wyzwalania
się z zewnętrznych i wewnętrznych zniewoleń, do osiągania zdolności
wyboru dobra i możliwości jego realizacji. Wolność jest więc prawem
i obowiązkiem człowieka. Jest prawem wynikającym z jego godności,
z jego podobieństwa do Boga. Jest obowiązkiem wobec siebie i innych,
potrzebna jest bowiem do własnego rozwoju i do realizacji dobra wspól-
nego. Niewolnicy z trudem mogą się rozwijać i z trudem osiągają praw-
dziwą solidarność. Najgorszym stanem niewoli jest jednoczesne zniewo-
lenie zewnętrzne i wewnętrzne, przymus ze strony państwa, organizacji
czy nietolerancyjnej opinii społecznej, stan wykluczenia oraz ciężar wad,
bierności, strachu, schematów myślowych, ślepych namiętności i parali-
żującego egoizmu.

Równocześnie człowiek jest wezwany do solidarności będącej prak-
tycznym wyrazem miłości bliźniego a zarazem wymogiem wynikającym
z rosnącej współzależności między ludźmi, nawet między najbardziej od-
dalonymi członkami rodziny ludzkiej. Tej solidarności domaga się
w szczególności zagrożenie środowiska naturalnego, któremu zapobiegać
można przez międzynarodową współpracę w globalnej skali.
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Na pozór mniej oczywiste, ale nie mniej groźne jest rozdarcie ludzko-
ści na dwie części – na tych, którzy mogą się rozwijać, i tych, którzy tej
możliwości w praktyce nie mają, którzy się z trudem utrzymują przy ży-
ciu lub mają ograniczony dostęp do kultury. Są to zjawiska tej skali i ta-
kiej intensywności, że bez stworzenia instytucjonalnych form globalnej
solidarności przezwyciężenie ich jest praktycznie niemożliwe.

Miejsce człowieka w społeczeństwie jest wyznaczone przez wolność
i solidarność – wartości wzajemnie się uzupełniające, gwarantujące
zdrowy udział osoby w życiu społecznym.

III. Udział w życiu społecznym warunkiem
i metodą rozwoju

Ten udział jest konieczny do rozwoju, przybierać powinien różne formy,
swobodnie tworzone i wybierane, na różnych poziomach życia społecz-
nego. Wolny w nich udział jest szkołą inicjatywy i solidarności, ich wie-
lość tworzy warunki do demokracji pełnej, wyrażającej się w całokształ-
cie życia społecznego i będącej gwarantem demokracji politycznej.

Przeciwieństwem pełnej demokracji jest bierność oraz egoizm indy-
widualny lub zbiorowy. Ten ostatni wyraża się najczęściej w pojmowaniu
solidarności w sposób okrojony i zdeformowany jako solidarności pewnej
grupy przeciwko innej. Solidarność pełna musi obejmować solidarność
z kimś, zwłaszcza z upośledzonymi i prześladowanymi, kłaść nacisk na
dobro wspólne, które jest gwarantem dobra wszystkich grup społecznych,
choć może być sprzeczne z ich doraźnymi interesami czy dążeniami do
dominacji.

Sztuka demokracji polega na umiejętności znajdowania dobra wspól-
nego (na różnych poziomach) i pracy dla jego realizacji, wymaga zatem
rozwoju postaw solidarności i umiejętności kompromisu, godzenia
sprzecznych interesów. Jeśli opiera się tylko na grze sił, łatwo zamienia
się w niszczącą wojnę wszystkich przeciwko wszystkim i w konsekwen-
cji prowadzi do niszczenia dobra wspólnego.

Wydaje się, że siła ruchu Solidarności w latach osiemdziesiątych pły-
nęła m.in. stąd, że wyrażała ona interesy większości społeczeństwa, utoż-
samiane z dobrem wspólnym kraju, a sprzeczne jedynie z doraźnymi inte-
resami grupy rządzącej. Zawierały się więc w niej nadzieje na poprawę
bytu i realizację praw moralnych, czyli pełni praw człowieka.
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Obecne ostre konfrontacje, związane z ujawnianiem się sprzeczności
doraźnych interesów różnych grup społecznych, ukazały płytkość postaw
solidarnościowych i brak demokratycznej kultury, łatwość nasilania się
grupowych egoizmów, stłumioną, a niekiedy otwartą agresywność i sła-
bość demokratycznych mechanizmów.

Do tego dochodzi narastanie małej przemocy codziennej, widocznej
już wśród dzieci, wyrażającej się w wymuszeniach i „drobnym terrorze”
w szkole, a potem w blokowiskach, a dalej „falą” w wojsku.

Nie mamy francuskiego „buntu przedmieść”, bo nie mamy jednocze-
snej dezintegracji ekonomicznej i etniczno-kulturowej, jak dotąd tylko
zapaść cywilizacyjną popegeerowskich terenów. Ale rozwarstwienie eko-
nomiczno-społeczne jest duże i postępuje.

IV. Pełny rozwój życia społecznego warunkiem pełnej
demokracji

Pełna demokracja obejmuje system parlamentarny z klasycznym podzia-
łem władz, samorząd lokalny, organizacje pracowników i pracodawców,
wszelkiego typu stowarzyszenia mające różne cele społeczne. Każdy
człowiek pełni różne role w społeczeństwie i ma różne potrzeby, jest pro-
ducentem, pracownikiem, konsumentem, mieszkańcem i uczestnikiem
życia kulturalnego. Jako mieszkaniec będzie chciał usunięcia zanieczysz-
czającej środowisko fabryki, a jako jej pracownik będzie obawiał się
utraty pracy czy zmniejszenia zarobków w wyniku zwiększonych kosz-
tów ochrony środowiska. Jednocześnie będzie żądał poprawy warunków
pracy w obawie o swe zdrowie. Będzie pragnął tanich książek czy bile-
tów na koncerty, ale wolałby nie płacić większych podatków, dzięki któ-
rym utrzymują się filharmonie. Chce oczywiście taniej żywności, a zatem
jest przeciwny wysokim cłom na żywność importowaną, ale jeśli krajowi
rolnicy nie wytrzymają konkurencji z zagranicznymi, to koszty ban-
kructwa wielu gospodarstw w pośredni sposób spadną także na niego,
podobnie jak koszty ich protestów.

Musi więc stale uczyć się mądrych wyborów i osiągania kompromi-
sów potrzebnych dla wspólnego dobra.

Demokracja obejmuje więc także gospodarkę i kulturę. W sferze ce-
lów chodzi tu o zapewnienie wszystkim minimum poziomu życia i dostę-
pu do podstawowej kultury poprzez oświatę i środki przekazu. W dzie-
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dzinie metod dążymy do rozwoju obyczajów, praw i mechanizmów po-
budzających inicjatywę i twórczość wszystkich, ich czynny udział w ży-
ciu kulturalnym i gospodarczym. W dziedzinie kultury nie będzie tu cho-
dziło jedynie o amatorską twórczość, ale najpierw o świadome korzysta-
nie z dóbr kultury, o jej czynny odbiór, dalej zaś o udział w inicjatywach
zmierzających do rozwoju kultury we wszelkich jej przejawach, do indy-
widualnych i społecznych form mecenatu.

W życiu gospodarczym zmierzamy do upowszechnienia inicjatywy
gospodarczej także wśród pracowników, do ich wszechstronnego udziału
w życiu przedsiębiorstwa. Demokracja gospodarcza nie polega oczywi-
ście na wiecowym kierowaniu przedsiębiorstwem, lecz na przechodzeniu
od jego modelu autorytarno-konfrontacyjnego do partycypacyjnego,
w którym lepiej uwzględniane (zapewnione) są prawa pracowników,
a jednocześnie większa jest ich troska o dobro przedsiębiorstwa. Do-
świadczenia szeregu krajów wskazują, że jest to osiągalne i daje dobre
rezultaty, zarówno w dziedzinie ściśle ekonomicznej, jak moralno-poli-
tycznej, wymaga jednak dość wysokiego poziomu kultury społeczno-eko-
nomicznej. Koszty demokracji zwracają się wtedy z nawiązką dzięki
wyższej jakości pracy i eliminacji strajków.

W ramach pełnej, rozwiniętej demokracji, lepiej funkcjonują partie
polityczne, zasilane dopływem ludzi o wyższej kulturze społecznej, przy-
zwyczajonych do działania w sferze szeroko rozumianej polityki, tzn.
troski o dobro wspólne. Jednocześnie różnego rodzaju organizacje znacz-
nie skuteczniej mogą kontrolować partie polityczne niż amorficzne,
sproszkowane społeczeństwo. Dominacja partii nad życiem społecznym
jest niebezpieczna; przekonaliśmy się o tym w czasach realnego socjali-
zmu, widzimy to niebezpieczeństwo dzisiaj, ukazują to również doświad-
czenia wielu innych krajów. Zdrowa demokracja buduje się od dołu,
a jeśli przechodzenie od totalizmu do demokracji wymaga szybkich prze-
kształceń, to nie powinny być one wybiórcze, zwłaszcza nie powinny
wprowadzać dominacji partii niedojrzałych, wkraczających na pole walki
o władzę bez poważnych programów i środków działania.

Demokracja powinna objąć także stosunki międzynarodowe, a to
w dwojaki sposób: wprowadzając stopniowo instytucje międzynarodowe
nastawione na troskę o dobro wspólne całej ludzkości (włącznie z różny-
mi rodzajami władz o zasięgu regionalnym i globalnym) i rozbudowując
współpracę między różnymi grupami i stowarzyszeniami, współpracę
przekraczającą granice państwowe czy kulturowe. Integracja europejska
jest przykładem tego dążenia, wprawdzie ustawicznie hamowanego i de-
formowanego, niemniej zdążającego ku demokracji globalnej.
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V. Kultura demokratyczna warunkiem demokracji

Tyle demokracji, ile demokratycznej kultury. Samo istnienie demokra-
tycznych instytucji nie gwarantuje funkcjonowania demokracji, łatwo
bowiem o ich kompromitację – nie tylko przez nadużycia, ale przede
wszystkim wskutek prostej niesprawności, niemożności podejmowania
szybkich, ale dojrzałych decyzji.

W skład demokratycznej kultury wchodzi podstawowa wiedza o spo-
łeczeństwie (w tym konieczny pewien poziom znajomości prawa), prak-
tyczna znajomość parlamentarnych procedur oraz cnoty społeczne, czyli
postawy prospołeczne i sprawności działania dla dobra wspólnego. Kultu-
ra ta nie da się osiągnąć jedynie przez książkową wiedzę, wymaga do-
świadczenia, a zatem praktykowania demokracji nawet bez uprzedniego
przygotowania do niej. Jest to zatem długotrwały proces, stale zagrożony
regresem. Może się pozytywnie rozwijać, jeśli jego uczestnicy uznają się
za ludzi uczących się demokracji, nie zaś za tych, którzy są demokratami,
ponieważ walczyli z jej wrogiem – totalizmem. Walka z totalizmem
wcale nie jest – a przynajmniej nie musi być – szkołą demokracji, bywa
nawet przeciwnie, ponieważ w trakcie tej walki instytucje demokratyczne
nie mogą się rozwinąć, a ponadto prawie zawsze następuje jakieś zakaże-
nie złem charakterystycznym dla przeciwnika. Jest to prawda trudna do
zaakceptowania, wymaga pokory, niełatwej dla tych, którzy się przyzwy-
czaili, że mają rację i są dobrzy, bo walczyli czy walczą o słuszną sprawę.

Poziom kultury demokratycznej jest w krajach postsocjalistycznych
niski i to zapewne jest główną przeszkodą w budowaniu demokracji. Sto-
sunkowo najłatwiejsze jest chyba upowszechnianie elementarnej wiedzy
o procedurach parlamentarnych i pracy zespołowej – istnieje w tej dzie-
dzinie obfita literatura, z której można czerpać.

VI. Cywilizacja ekspertów wymaga demokracji
powszechnej

Współczesna cywilizacja cierpi na szczególne rozdarcie. Jest w niej
obecna silna tendencja do demokratyzacji, do powszechnego uczestnic-
twa w życiu społecznym, niemal do demokracji bezpośredniej, a jedno-
cześnie wymaga coraz większej liczby ekspertów, bez pomocy których
nie sposób podejmować odpowiedzialnych decyzji.
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Rośnie stale złożoność życia społecznego i współzależność w skali
globalnej, a ta sieć współzależności jest coraz bardziej wrażliwa na za-
kłócenia. Widać to na przykładzie międzynarodowego terroryzmu, ale nie
mniej groźne są niewiedza i niedbałość ludzi dobrej woli. Mamy
w swoim władaniu coraz potężniejsze środki (nie tylko środki służące
zniszczeniu) i coraz trudniej je kontrolować. Spór o elektrownie atomowe
jest tu przykładem najbardziej wymownym – jasne jest, że muszą tu de-
cydować eksperci, ale oni sami nie mogą często dojść do wspólnego sta-
nowiska, a ich ekspertyzy są kwestionowane przez zwykłych obywateli,
którzy widzą kradzież cementu przeznaczonego na budowę supernowo-
czesnych urządzeń czy też poziom spożycia alkoholu u ludzi mających je
obsługiwać. Wiemy już trochę, co mogą powodować wirusy w kompute-
rach, ale jeszcze nie wyobrażamy sobie, jakie perturbacje będzie można
wywoływać w globalnej sieci informatycznej i jakie mogą być ich konse-
kwencje. A broń biologiczna? Jeszcze nie została użyta na wielką skalę,
ale nie można tego wykluczyć.

Jest dość prawdopodobne, że cywilizacja przyszłości, by bezpiecznie
i sprawnie funkcjonować, będzie wymagała od wszystkich znacznie wyż-
szego poziomu wiedzy, moralności i zdrowia psychicznego. „Cywilizacja
ekspertów” wymaga więc demokracji powszechnej i codziennej, a nie
dyktatury.

VII. Wykorzenienie totalitarnej mentalności warunkiem
rozwoju demokracji

W krajach postsocjalistycznych rozwój demokracji jest hamowany przez
szczególne trudności będące dziedzictwem totalizmu. Z jednej strony
mamy do czynienia z alergicznym odrzucaniem wszelkiego ograniczania
wolności, z nieufnością wobec wszelkiej władzy; występują tu różne ide-
ologiczne motywacje, najczęściej liberalne lub anarchistyczne, ale psy-
chologiczne źródło jest to samo: doświadczenie totalitarnej dyktatury.
Zjawisko to jest niebezpieczne, bo utrudnia budowę demokratycznych
instytucji (które mogą być łatwo postrzegane jako prowadzące do nowej
nomenklatury) i rozgrzesza indywidualizm.

Równocześnie kształtują się (lub ujawniają) postawy autorytarne
i doktrynerskie, dziedziczące komunistyczną mentalność a zmieniające
jedynie znaki wartościowania na przeciwne. I tak gloryfikacja kolektywi-
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zmu zmienia się w pochwałę indywidualizmu, internacjonalizm ustępuje
miejsca nacjonalizmowi itd. Nie jest to niczym dziwnym, realny socja-
lizm charakteryzował się bowiem mieszaniną dogmatyzmu, relatywizmu
i manicheizmu. Prawdy zmieniały się w rytmie zjazdów partii czy sesji
plenum KC, ale zawsze były bezwzględne, a równocześnie niezmienny
był czarno-biały obraz świata, konieczność istnienia spisku i wroga będą-
cego wcieleniem zła. Ludzie mający tak ukształtowaną mentalność łatwo
zmieniają cele, nie zmieniając metod. Tymczasem prawdziwej demokra-
cji nie można budować metodami autorytarnymi – cel nie uświęca tu
środków, to złe środki go niszczą, mogą stwarzać jedynie pozory demo-
kracji, parawan dla autorytarnych rządów.

Trzecią przeszkodą bywa wyładowywanie się agresji będącej wyni-
kiem stosunków społecznych nie sprzyjających postawom partnerskim,
lecz kształtujących mentalność pana/niewolnika, gdzie każdy ulegał ja-
kiemuś przymusowi i wyżywał się na innych.

Im szybciej wykryjemy komunizm w nas samych, tym szybciej się go
pozbędziemy.

Do tego dochodzą nowe zagrożenia: agresywna konkurencja, która
staje się niemal elementem światopoglądu, oraz lęk wobec przyszłości,
zagrażającej bezrobociem i wykluczeniem, lęk wywołujący agresję.

Równocześnie szerzy się indywidualizm i niechęć wobec polityczne-
go zaangażowania, „klasa polityczna” staje się obca i godna pogardy.

VIII. Kościół powinien budować demokrację,
ale nie angażować się w działalność polityczną

Chrześcijańska wizja człowieka prowadzi do zaangażowania Kościoła
w rozwój pełnej demokracji, choć nie może się on utożsamiać z żadnym
ustrojem czy partią. W jaki sposób może to czynić? Nie tylko poprzez
swoje nauczanie, ale także przez styl życia, przez sposób funkcjonowania
swoich instytucji. Kościół wywiera wpływ na życie społeczne najpierw
przez swych członków, którzy działają wedle swych chrześcijańskich
przekonań, ale także zdarza się, że jego hierarchia czy całe duchowień-
stwo oddziałują bezpośrednio na władze państwowe czy administracyjne.
Może się to odbywać w sposób niejako spontaniczny, dzięki autorytetowi
moralnemu, ale może również mieć charakter zorganizowanej presji.
Wtedy pojawia się ryzyko potraktowania Kościoła jako jednej z grup na-
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cisku, które walczą o swoje interesy – czyli niebezpieczeństwo jego swo-
istej degradacji.

Istotne znaczenie ma tu oczywiście cel tego nacisku i sposób jego
wywierania. Inna jest sytuacja, gdy cel wyraża dobro wspólne, inna,
gdy jest postrzegany jako interes instytucji, konkurencyjny wobec in-
nych. Akceptowany jest, gdy sposób działania odzwierciedla troskę
o człowieka i szacunek wobec ludzi o innych przekonaniach, budzi
opór, gdy zabarwia się demagogią i agresją. Najgorzej jest oczywiście
wtedy, gdy Kościół walczy o ideały, których w swoim życiu nie reali-
zuje. Ludzie Kościoła, zarówno duchowni, jak świeccy, także ulegają
różnym zakażeniom, nie są wolni od opisanych powyżej pozostałości
totalitarnego systemu czy też praktycznego materializmu. Ten ostatni
nie musi koniecznie wyrażać się w chciwości, częściej w subtelniejszy
sposób wpływa nawet na duszpasterstwo, prowadząc do skupiania uwa-
gi na jego wynikach statystyczno-organizacyjnych, na socjotechnice,
a nie na świadczeniu Ewangelii.

Podobnie delikatną sprawą jest posługiwanie się partiami polityczny-
mi czy ich popieranie. Oczywiście pasterze Kościoła mają prawo i obo-
wiązek oceny programów i metod działania różnych partii czy organiza-
cji. Ale zbyt bliskie związki władz kościelnych z jakąś partią stwarzają
podwójne niebezpieczeństwo: ze strony partii pokusę posłużenia się Ko-
ściołem jako narzędziem w walce o władzę, zaś dla Kościoła ryzyko za-
traty jego charakteru katolickiego (czyli powszechnego) i transcendent-
nego w stosunku do wszelkich grup mających doczesne cele. Partie, na-
wet chrześcijańskie z nazwy, w różnym stopniu starają się realizować
istotne dla chrześcijaństwa wartości, zazwyczaj tylko niektóre z nich wy-
suwają je na pierwszy plan w swoich programach i praktycznych działa-
niach – jest to wprost nieuniknione. W różnym też stopniu przezwycię-
żają swoją „partyjność”, czyli przedkładanie interesów partii nad dobro
wspólne całego społeczeństwa, dosyć często nie umieją się wystrzegać
demagogii i oczerniania przeciwników.

Wszystkie partie podlegają pokusie doraźności (byle do wyborów)
i dominacji taktycznych rozgrywek nad zasadniczymi celami. Każda
kampania wyborcza obniża poziom kultury politycznej, nieraz ją niemal
niszczy (i bywa, że po niej poziom wzajemnej nienawiści uniemożliwia
wszelkie racjonalne działanie). Dlatego organizacje obywatelskie (poza-
rządowe) z reguły lepiej budują kulturę polityczną, właśnie dlatego, że
„nie muszą” dążyć do władzy.
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Zadaniem Kościoła jest ewangelizacja życia politycznego, zatem tak-
że duszpasterstwo środowisk politycznych, budowanie kultury politycz-
nej środkami duszpasterskimi.

W Polsce nie dopracowaliśmy się jeszcze modelu takiego duszpaster-
stwa – ani środowiskowego, kierowanego do ludzi zaangażowanych
w działalność polityczną sensu stricto, czyli do działaczy politycznych
różnych szczebli – ani też powszechnego, dotyczącego wszystkich oby-
wateli, którzy powinni mądrze i odpowiedzialnie angażować się w życie
publiczne. Brakuje odpowiednio przygotowanych animatorów ewangeli-
zacji środowisk politycznych, brakuje także powszechnego systemu
chrześcijańskiej formacji dorosłych.

Wydaje się, że nie da się go stworzyć tradycyjnymi metodami, możli-
we jest natomiast twórcze wykorzystanie możliwości internetowych,
stworzenie systemu wymiany doświadczeń, refleksji i projektów między
ludźmi, którzy nie muszą się zawsze spotykać, mogą natomiast uczyć się
w sposób interaktywny, mogą przekazywać swoje doświadczenia różny-
mi, na przykład internetowo-radiowymi drogami, poprzez transmitowane
elektronicznie żywe słowo, które uczy i jednocześnie tworzy więź między
ludźmi, które łączy wiedzę intelektualisty z mądrością prostego człowie-
ka. Kompetencje naukowców i ekspertów z doświadczeniami ludzi, któ-
rzy normalnie „głosu nie mają”.

IX. W Kościele struktura hierarchiczna i wspólnota
demokratyczna wzajemnie się dopełniają

Aby Kościół mógł skutecznie wpływać na budowę głębokiej demokracji,
powinien sam być jej świadectwem. Ale czy jest to możliwe? Przecież
ma strukturę hierarchiczną. Nie jest ani parlamentem, ani stowarzysze-
niem, które obrało sobie za patrona Jezusa z Nazaretu. Jego struktura hie-
rarchiczna jest konieczna, ponieważ przez nią dokonuje się przekaz na-
uczania i darów duchowych płynących od Chrystusa, Głowy Kościoła.
Ale równocześnie pewien rodzaj demokracji jest potrzebny także w Ko-
ściele, konieczny do rozwoju jego członków, którzy uczestniczą w jego
misji i są za niego współodpowiedzialni. Nie mogą osiągnąć dojrzałości
chrześcijańskiej, pozostając jedynie przedmiotami ewangelizacji, nie mo-
gą stać się jej podmiotami bez inicjatywy i odpowiedzialności, a bez tego
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Kościół nie może stać się w pełni wspólnotą o rodzinnym charakterze,
wspólnotą należącą do jego istoty. I nie może skutecznie ewangelizować.

Hierarchia i struktury demokratyczne nie są więc w Kościele sprzecz-
ne, ale się wzajemnie dopełniają. Ich współpraca może być cennym zna-
kiem dla współczesnej cywilizacji zachodniej, gdzie autorytet zanika
i szerzą się postawy antyinstytucjonalne, zaś ludzie mają skłonność do
wahania się między obojętnym konformizmem a kontestacją.

W polskim społeczeństwie podstawową trudnością jest również
sztucznie wytworzony przez komunistyczne władze klerykalizm. Jest on
wynikiem zwalczania wszelkich rodzajów aktywności katolików świec-
kich z równoczesnym szerzeniem przekonania, że religia jest sprawą
prywatną, niemającą żadnego miejsca w życiu publicznym. Prowadziło to
stopniowo do rozszerzania zadań księży znacznie poza ich kapłańskie
powołanie, do konieczności troszczenia się o sprawy finansowe i admini-
stracyjne, zaś świeckich przyzwyczajało do roli obserwatorów czy kon-
sumentów, którzy mają płacić i bronić, a za to powinni mieć odpowiednią
obsługę duszpasterską. Planu tego oczywiście nie udało się w pełni zre-
alizować, ale jego wpływy są widoczne w mentalności wielu świeckich
i księży.

X. Kościół prawdziwie kościelny demokrację buduje,
Kościół autorytarno-biurokratyczny jej szkodzi

Formacja każdego chrześcijanina wymaga wiedzy o człowieku i społe-
czeństwie oraz praktyki społecznego działania. Ewangelizacja polega na
świadectwie życia, apostolstwie słowa i działaniu na rzecz innych, za-
równo poprzez bezpośrednią pomoc ludziom w potrzebie, jak też przez
poprawę warunków życia ludzi, czyli przez przekształcanie całej cywili-
zacji. Stąd obecność nauczania społecznego jest konieczna w katechezie
wszystkich poziomów i w zwyczajnym duszpasterstwie powszechnym.
Jego metoda powinna prowadzić do obyczaju samokształcenia, zwłaszcza
zespołowego, które samo w sobie jest formą podnoszenia kultury demo-
kratycznej.

Praktyka działania społecznego zaczyna się w parafii przez podejmo-
wanie różnych inicjatyw, choćby najmniejszych, i poprzez udział w pracy
różnego rodzaju zespołów i rad. Jest to równocześnie kształcenie się, bu-
dowanie Kościoła jako wspólnoty (parafii jako wspólnoty wspólnot)
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i udział w rozwoju społeczeństwa, bowiem praca ta kształtuje postawy,
pobudza inicjatywę i uczy współdziałania dla dobra wspólnego (jako mo-
del może tu służyć Duszpasterski Synod Archidiecezji Krakowskiej, któ-
ry był otwarty dla wszystkich chętnych i przez siedem lat pracował
– w latach 1972–1979 – w postaci pięciuset zespołów studyjnych). Para-
fia powinna być otwarta na współpracę ze środowiskami innych religii
oraz laickimi, by osiągnąć większą skuteczność społecznego działania
i rozwinąć możliwości dialogu.

Kościół prawdziwie kościelny – to znaczy rzeczywiście wspólnotowy
– buduje społeczeństwo wolne i solidarne; Kościół autorytarno-biuro-
kratyczny jego budowę utrudnia, szkodząc równocześnie samemu sobie.

*

Powyższe myśli ani nie wyczerpują tematu, ani nie roszczą sobie preten-
sji do autorytatywnego wykładu papieskiego nauczania, choć jestem
przekonany, że z jego ducha wyrastają. Są to po prostu propozycje wyni-
kające z pewnej postawy: poszukiwania bez spuszczania oka z ideału
– lub patrzenia na rzeczywistość z ideałem „w tyle głowy”. Pisząc to,
pamiętam o słowach o. Congara, wypowiedzianych kiedyś w trakcie dys-
kusji w krakowskim KIK-u: że w sferze stosunków między religią i do-
czesnością nigdy nie dojdziemy do doskonałej formuły, zawsze będziemy
musieli szukać, poprawiać, uzupełniać czy naprawiać, zawsze będziemy
„w drodze”. Tego typu postaw bardzo nam dziś potrzeba, a najbardziej
zagrażają im domorośli dogmatycy i inkwizytorzy.

W budowaniu demokracji chrześcijanie – wszyscy, którzy się za
uczniów Chrystusa uważają – mogą odegrać wielką rolę, jeśli ją zrozu-
mieją. Jeśli będą świadomi swej misji powszechnej i swych zadań szcze-
gólnych – w budowaniu swoich Kościołów oraz wolnego i solidarnego
społeczeństwa.

I jeśli będą umieli ze sobą współpracować.



Jelena Twierdisłowa

Moskwa

Wspólny Kościół – nie tylko metafora

Minął rok, od kiedy nie ma z nami Jana Pawła II. Jego obraz nie znika
z pamięci, ale chciałoby się, aby także nauczanie Ojca Świętego pozo-
stało nam tak bliskie, jak za czasów jego pontyfikatu. Tak samo jak nie-
gdyś słyszymy papieskie wezwanie, skierowane do wszystkich mieszkań-
ców świata – młodych i starych, wierzących i niewierzących – będące
powtórzeniem słów Chrystusa: „Aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21)
– tak brzmiał też tytuł jednej z jego encyklik.

Były to nie tylko słowa z Ewangelii, nie zwykły cytat, który był szcze-
gólnie ważny dla Ojca Świętego, ale istota jego osobowości, działalności
i twórczości: artystycznej, teologicznej, filozoficznej, kaznodziejskiej, po-
legającej na jednoczeniu człowieka z człowiekiem, narodów, państw
i społeczności, wiernych różnych wyznań. Każdego z Bogiem, a tym sa-
mym między sobą. Wierność Ojca Świętego temu wezwaniu była, niczym
oddech, naturalna, głęboka i prawdziwa. Nie można go było nie usłyszeć,
nie można było go nie wysłuchać, tym bardziej że ideą jednoczenia były
przeniknięte wszystkie jego wypowiedzi, odczucia i spostrzeżenia.

Niemalże czterdzieści lat temu, w przededniu Świąt Wielkanocnych,
jak gdyby przeczuwając swoją śmierć, Karol Wojtyła pisał w wierszu pt.
Wigilia Wielkanocna 1966:

Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim grobie, najbardziej jesteśmy
Kościołem –
Jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją:
Ta walka wciąż się nakłada na wszystkie walki dziejów,
Napełnia je wszystkie w głąb
(wszystkie one – czy tracą swój sens? Czy go wtedy właśnie zyskują?).
Tej Nocy obrzęd ziemi dosięga swego początku.
Tysiąc lat jest jak jedna Noc: Noc czuwania przy Twoim grobie1.

                                                        
1 Karol Wojtyła, Poezje, przekł. na włos. A. Kurczak, M. Guidacci, posłowie K. Dyb-

ciak, Kraków 1999, s. 195.
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Oto sens jego posługi kapłańskiej i jego rozumienia historii, sens sto-
sunków międzyludzkich i najgłębszy sens wiary. Jan Paweł II całkowicie
wyrzekł się samego siebie, ale jednocześnie nieustannie powtarzał, że
ziemskie życie, nazywane przez nas codziennością, to wielki dar od Boga
i należy umieć je cenić. Dlatego też wspierał dążenia lekarzy do przedłu-
żania życia ludzkiego, mimo że można byłoby wysnuć wręcz przeciwny
wniosek: starość nie powinna istnieć, a być końcem istnienia. W każdym
razie takie jest zdanie jeśli nie większości to wielu ludzi, którzy poszu-
kują norm prawnych na swoje usprawiedliwienie. W postawie Ojca
Świętego była stale widoczna zdolność pogodzenia się z samym sobą,
takim, jakim był w danej chwili. Papież nie wstydził się swoich słabości,
„Moc bowiem w słabości się doskonali” (2 Kor 12, 9). Zdawał się konty-
nuować to, co udowadniał swoim cierpieniem męczennik biblijny Hiob,
a następnie Chrystus. Karol Wojtyła pisał, że każde cierpienie poprzez
Chrystusa staje się miłością, i uparcie twierdził, że cierpienie jest natural-
ną częścią życia ludzkiego, jednak aby przejść przez cierpienie, trzeba
umieć kochać: wszystkich i każdego, siebie w życiu i życie w sobie,
i wszystko to – w Bogu. Dla niego samego były to konkretne słowa, wy-
pełnione wdzięcznością wobec tych, którzy jemu pomagali, a pod koniec
życia potrzebował wsparcia, aby radzić sobie z własną chorobą. Trudność
sprawiało mu dosłownie wszystko: odzież, którą trzeba było zdjąć i zało-
żyć, jedzenie, niespodziewanie przełykanie stawało się trudne, brakowało
głosu, drżały ręce, nogi odmawiały posłuszeństwa. Choroba Parkinsona
– brzemię naszych czasów (podobnie jak stwardnienie rozsiane): ilu cier-
piących łączyło się z Ojcem Świętym w jego bólu i ilu on sam wspierał
swoją cierpliwością, pokorą i modlitwą… Jego Golgota była długa, po-
wolna, wyczerpująca, a jednocześnie szczęśliwa, radosna, przepełniona
wdzięcznością – takie wrażenie odnosi się dziś przy lekturze cyklu po-
etyckiego Wędrówka do miejsc świętych, w którym utrwalona została
droga do tożsamości, rozumianej jako absolutna ufność, prawdziwość,
niezależność od czasu, wydarzeń i historii:

(…) Góra Tabor: tożsamość widzenia ze szczytu (…)
(…) Pielgrzymuję do tożsamości (…)
(…) Do niej pielgrzymuję.
(…) To miejsce jest święte (…)

(…) Góra Tabor: tożsamość widzenia ze szczytu (…)

Brzegi jeziora Genezaret. Tożsamość znajdowania się
W Kafarnaum, Betsaidzie czy Magdali (…)
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(…) Tożsamość oddechu.
Miejsca wspólne bardziej są w nas niźli w ziemi. (…)2

Nagle staje się jasne: tak naprawdę cierpienia Ojca Świętego miały
swoje źródło w świecie zewnętrznym, podczas gdy w jego duszy pano-
wała zadziwiająca harmonia. Zdumiewa to, że obce mu było zmęczenie
(chociaż zawsze niewiele spał) i cierpiał nie z powodu „swoich” chorób,
ale tego, co pochodziło z zewnątrz: w młodości został potrącony przez
samochód i kilka godzin leżał nieprzytomny i przez nikogo niezauważony
na ulicy, z bliskiej odległości strzelał do niego terrorysta, kula uszkodziła
narządy wewnętrzne i spowodowała groźny krwotok, który udało się za-
trzymać, jednak Ojciec Święty był w ciężkim stanie i okazało się, że krew
była zakażona, kolejne przetaczanie krwi i powolny powrót do zdrowia.
Po kilku latach kolejny cios – choroba Parkinsona. Z nią Ojciec Święty
zmagał się bohatersko, jednocześnie ucząc ludzi w każdym wieku o po-
chodzeniu wiary, walce z chorobą do ostatniego momentu i jak także na
starość pozostawać potrzebnym, pożytecznym i niezastąpionym. A ile
razy proponowano mu odejście na spoczynek? Łatwo wyobrazić sobie tę
pokusę, ale Ojciec Święty przyjął swoje cierpienie.

Nie wracać po tyle razy, lecz iść i dźwigać po prostu
W równym odstępie godzin tę całą subtelną strukturę,
Która w granicach mózgu tak łatwo przemienia się w rozstrój,
A sama w sobie zmęczeniem jest bardziej niż bólem3.

Męczeństwo było dla Jana Pawła II szczególnie bohaterskim czynem
człowieka: liczba osób przez niego kanonizowanych przewyższyła 450,
a beatyfikowanych – 12 800, nie do porównania z żadnym innym ponty-
fikatem! Cieszył go każdy przejaw walki ze złem – odwiecznym wrogiem
człowieczeństwa, i niezwykle czcił pamięć tych, którzy w tej walce zło-
żyli w ofierze swoje życie. Ostatnia książka Ojca Świętego Pamięć i toż-
samość (2005) jest poświęcona problematyce zła w jego współczesnym
wariancie, tych jego formach i przejawach, do których niemalże przywykł
miniony XX wiek. Wszechogarniającemu systemowi przemocy i nacisku
najwyższy czas wystawić rachunek, więc autor wydaje wyrok totalitary-
zmowi. Czym jest „ideologia zła”? – próbuje znaleźć odpowiedź na to
pytanie, podtrzymując tezę o „realnej” obecności zła (z zachowaniem
całego filozoficznego i teologicznego bogactwa treści terminu).

                                                        
2 K. Wojtyła, Poezje, op. cit., s. 159–161.
3 Fragment wiersza Melancholik z cyklu Profile cyrenejczyka, część II pt. Teraz już za-

czynam rozróżniać poszczególne profile, K. Wojtyła, Poezje, op. cit., s. 111.
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Wydaje się, że w świadomym życiu Ojcu Świętemu obce były rozter-
ki wewnętrzne (być może, dawno temu, kiedy stanął przed wyborem: ka-
płaństwo czy teatr). Dokonawszy wyboru, podążał za głosem, tak jak nie-
gdyś Abraham – „widomy początek nowego Adama”, i od tego momentu
koleje losu Ojca Świętego były szeregiem spotkań z posłańcami Bożymi
– taki był, przynamniej, jego stosunek do ludzi, z którymi związała go
przyjaźń, którzy do niego przychodzili, gdziekolwiek był – w Niegowici,
gdzie rozpoczynał swoją posługę pasterską, w Krakowie, gdzie został
arcybiskupem (1958), czy w końcu w Rzymie (1978). Można powiedzieć,
że w czasie jego pontyfikatu to właśnie Watykan, a nie Rzym stał się
miastem otwartym, dokąd każdy marzył pojechać, być na audiencji, za-
brać ze sobą pamiątkowy różaniec…

Wadowice, małe miasteczko pod Krakowem, gdzie w 1920 roku uro-
dził się Karol Wojtyła, jest dziś znane na całym świecie. Pod koniec
ubiegłego wieku papież koronował tu cudowny obraz Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy, który ujrzał po raz pierwszy jako mały chłopiec. Za-
pewne ze szczególną siłą obraz ten przyciągał jego wzrok, gdy został sie-
rotą – Matka Boża zastąpiła mu rodzoną matkę, która tak wcześnie ode-
szła. Pisał o tym w jednym z pierwszych zachowanych wierszy, w którym
to w sposób naturalny wspomnienie o matce zlewa się z Jej obliczem:

Nad Twoją białą mogiłą,
O Matko, zgasłe Kochanie –
Za całą synowską miłość
Modlitwa:
Daj wieczne odpoczywanie –4

Czyż nie tu ma źródła cześć, jaką Ojciec Święty otaczał Dziewicę
Maryję, uczyniwszy swoją dewizą słowa „Cały Twój” (Totus tuus)?
Wszystko w życiu Ojca Świętego stanowiło jedność i nic nie działo się
bez przyczyny. Zamiłowanie do teatru, któremu poświęcił swoją mło-
dość i który w czasie II wojny światowej stał się areną sprzeciwu wobec
faszyzmu; wybór powołania kapłańskiego, praca naukowa i dydaktycz-
na w słynnym Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie przez wiele
lat, aż do wyboru na papieża, kierował katedrą etyki. Nigdy z niczego
nie rezygnował, nawet z poezji, do której powrócił po długiej przerwie,
a dowodem na to stał się Tryptyk rzymski – Duch unoszący się nad His-
torią i Wszechświatem.

                                                        
4 K. Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1987.
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Na każdym z tych etapów nie opuszczał go towarzysz, przyjaciel,
z którym dzielił te same poglądy. Fakt, że spełnił się jako poeta, to w du-
żym stopniu zasługa Marka Skwarnickiego, również poety, który od lat
pięćdziesiątych pracował w już wtedy cieszącym się uznaniem „Tygo-
dniku Powszechnym”. To do niego często zachodził młody ksiądz z wier-
szami, które wielu redaktorów odrzucało, a Skwarnicki publikował; po
wyborze na papieża brał udział w wydaniu książki Poezje i dramaty,
udzielał konsultacji Ojcu Świętemu w czasie pracy nad Tryptykiem.
Z pomocą środowiska profesorów z Lublina powstał traktat antropolo-
giczny Karola Wojtyły Osoba i czyn, a w rozpowszechnieniu jego idei
znaczącą rolę odegrał o. Tadeusz Styczeń, który objął po nim katedrę
etyki; jego uczeń, współpracownik, oddany przyjaciel, który towarzyszył
mu w ostatnich chwilach. Swoistą kontynuacją traktatu była książka Pa-
mięć i tożsamość, która powstała na podstawie wieloletnich rozmów Ojca
Świętego z ks. Józefem Tischnerem o totalitaryzmie.

Niełatwo wprost wyliczyć, lub nawet wymienić zasługi Ojca Świętego
dla ludzkości, a szczególnie dla swoich rodaków. To dzięki niemu nowe-
go wydźwięku nabrało, wydawałoby się wyświechtane, pojęcie „patrio-
ta”. Ojciec Święty przed nikim nie ukrywał swojego patriotyzmu – ani
przed współwyznawcami katolikami, ani tym bardziej przed przedstawi-
cielami innych wyznań – prawosławnymi, protestantami, żydami, mu-
zułmanami. Jego apostolstwo nie znało granic, w dosłownym znaczeniu
tych słów. Największego uznania doczekał się jednak jako ten, który
obudził „obóz socjalistyczny”, przez co stał się prawdziwym duchowym
przywódcą w walce z reżimem komunistycznym, tak jak niegdyś jego
duchowy nauczyciel arcybiskup Sapieha, który w czasie okupacji zwią-
zany był z ruchem oporu – organizacją na wcześniej nieznaną skalę.

Dla każdego narodu i każdego wyznania Jan Paweł II potrafił znaleźć
odpowiedni język i sposób nawiązania kontaktu, dlatego też nie ma do-
mu, gdzie by go nie wspominano, nie odczuwano straty i lęku o przy-
szłość. Tak czy inaczej, można odnieść trudne do zrozumienia wrażenie,
że Ojciec Święty wydawał się wiedzieć, co jest nam potrzebne, ale czy
wielu z nas zdawało sobie sprawę z tego, czego on potrzebował? O dzi-
wo, świat pozostał głuchy na jego filozofię – jasno zbudowaną, przejrzy-
ście wyłożoną, niemal jak wzór matematyczny, w której nic nie pozostało
niedopowiedziane, wszystko zostało opracowane z niesamowitą staranno-
ścią i dokładnością. Jak gdyby z ołówkiem i linijką ujawnia on, wylicza
według filozoficznych reguł (przecież to właśnie Słowo utrwaliło po-
wstanie i rozwój natury ludzkiej) i bada właściwości ludzkiej budowy,
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psychiki, struktury emocjonalnej, świata wewnętrznego i jego współza-
leżność z tym, co zewnętrzne i transcendentne – pochodzące od Boga, lub
inaczej – ponadnaturalne, nadprzyrodzone. A jednak świat intelektualny
wolał Heideggera, którego nauka przy całej swojej poetyckości i wielo-
znaczności jest sprzeczna, trudna, a ponadto pozostała nieukończona.
Dzieło Karola Wojtyły Osoba i czyn w porównaniu z rozgłosem, jakiego
doczekała się praca Sein und Zeit, zmarginalizowano, w każdym razie nie
było ono odpowiednio docenione, mimo że doczekało się tłumaczeń na
języki europejskie (angielski, niemiecki, włoski, hiszpański). Problem
stanowiła terminologia, z trudem poddająca się przekładowi, najwidocz-
niej budziło zaniepokojenie pewne przenikanie się pojęć. Wykorzystując
terminy współczesnej filozofii (przede wszystkim fenomenologii), Karol
Wojtyła napełnił je własną treścią – tak zresztą powinno być (w ten spo-
sób postępował Heidegger, naśladując Husserla i polemizując z nim).
Jakże ciekawe byłoby prześledzenie zmian w pojęciu transcendencji,
chociażby w granicach Kant – Husserl – Heidegger – Wojtyła, dla które-
go transcendencja to znak duchowości człowieka. A wyrazem transcen-
dencji jest działanie: w ten sposób osiągana jest złożoność osoby ludzkiej
w jej jedności. Wszystko w niej bowiem łączy się ze sobą i jest współza-
leżne, gdyż osoba tworzy i określa swój własny czyn; to właśnie w dzia-
łaniu dokonuje się kształtowanie i samokształtowanie osoby. Podstawa jej
tożsamości. W odróżnieniu od współczesnej pełnej szyfrów filozofii, we-
dług której człowiek jest figurą abstrakcyjną, nieokreślonym Dasein,
w studium Wojtyły jest on osobą, która posiada swoje określone właści-
wości (uczucia, odczucia, emocje, zrozumienie, rozumienie, świadomość,
odpowiedzialność itp.), które z kolei są podrzędne wobec głównego celu
– rozróżnienia dobra i zła. Zdolność określania tego, co dobre, a co złe,
ma u człowieka charakter pierwotny, jest wrodzona, jednak człowiek nie
korzysta z tego daru i dlatego utrudnia sobie życie i sam się w nim gubi.
Co więcej, człowiek jako podmiot moralności z natury jest dobry (dobro
jest obecne, jeśli można tak powiedzieć, w jego systemie krwionośnym),
a to oznacza, że człowiek posiada zdolność do transcendencji, tj. do prze-
kroczenia własnych granic, a w rezultacie znajduje się w organicznym
kontakcie z Bogiem. Oto sens wszystkich rozważań Ojca Świętego, alfa
i omega jego myśli: kiedy człowiek wyrzeka się wiary, wyrzeka się sa-
mego siebie. Człowiek został stworzony i być osobą to jego naturalny
i oczywisty obowiązek.

Co najciekawsze, aby przeczytać i zrozumieć rozważania Ojca Świę-
tego o osobie, niekoniecznie trzeba być specjalistą, wystarczy być po pro-
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stu oczytanym (tak jak bez Husserla nie można do końca zrozumieć
Heideggera, a bez Heideggera – Sartre’a, i w ogóle bez określonej wiedzy
– współczesnej filozofii, która posługuje się swoim stylem, językiem
i retoryką). Antropologiczny (ale również personalistyczny, i dodatkowo
realistyczny, i w pewnym stopniu egzystencjalny) traktat Osoba i czyn to
samowystarczalne dzieło, które nie wymaga specjalnego przygotowania
i zaznajomienia z poprzednimi badaniami na ten temat (chociaż bez nich
odbiór będzie niepełny). I na tym polega jego wielka zaleta – na dostęp-
ności, nie tylko dla filozofa. Być może jest tak dlatego, że Ojciec Święty,
w przeciwieństwie do większości uczonych, nie tyle zadaje pytania, co na
nie odpowiada; nie tyle próbuje pojąć głębię, co rozszerza i uogólnia
swoje wnioski, sumuje wielowiekowe dziedzictwo myśli i łączy w cha-
rakterystycznej dla siebie manierze różne dyscypliny naukowe: filozofię
z teologią, psychologię z filologią, etyką i logiką na gruncie wspólnej
dziedziny człowieka.

Nie doczekała się pełnej realizacji także stworzona wspólnie przez
Wojtyłę i jego przyjaciela i towarzysza Mieczysława Kotlarczyka kon-
cepcja dramatyczna teatru rapsodycznego, która ze względu na siłę
wcielenia nie ustępuje radykalnością i znaczeniem, powiedzmy, syste-
mowi Stanisławskiego. Technika rapsodyczna pozwala na nowe odczyta-
nie klasyki, wystawianie na scenie utworów filozoficznych (gdyby tak
wystawić Osobę i czyn!), skupić uwagę na słowie – kosztem dekoracji,
kostiumów, efektów scenicznych. Jednak faktem jest, że teatr rapsodycz-
ny zaistniał tylko w Polsce i jego idea żywa jest w bodajże tylko jednym
mieście, a i wydaje się, że jego artyści nie znaleźli naśladowców i nie
odegrali istotnej roli w kulturze i społeczeństwie kraju, jak przewidywała
poetyka teatru. W Rosji teatr tego rodzaju był oparty na podtekście, a je-
go estetyka zaczęła osypywać się jak zamki z piasku, kiedy niedomówie-
nia przestały być potrzebne.

Nie lepiej wyglądała sytuacja z poezją Karola Wojtyły, nie bez powo-
du Ojciec Święty żartował z tych, którzy podjęli się tłumaczenia jego
wierszy, trafnie przypuszczając, że dzieje się tak tylko ze względu na to,
że został wybrany na papieża. Mimo wszystko pozostał poetą – nie tylko
w sercu, ale przede wszystkim w słowie, które w jego ustach nabrało sa-
modzielnego i jasno wyrażonego nowatorskiego sensu jednoczenia
– ziemi i nieba, życia i śmierci, jednostki i zbiorowości, nocy i dnia,
światła i ciemności, rozumu i serca, intelektu i emocji, tego, co wewnątrz
i na zewnątrz, w głębi i na wysokości... Można wymieniać w nieskończo-
ność. Każde słowo jest bowiem kwintesencją energii, która skupia w so-
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bie doświadczenie ludzkości z przestrzeni wielu wieków. Jego wyobraź-
nia poetycka jest przesiąknięta ideami romantycznymi, których doskona-
łymi wyrazicielami byli według niego Adam Mickiewicz i Cyprian Kamil
Norwid. Dociekania filozoficzne opierają się na znajomości dziedzictwa
antyku, tomizmu (przede wszystkim świętego Tomasza z Akwinu),
w dużym stopniu także europejskiej myśli teologicznej i filozoficznej,
z której przedstawicielami Wojtyła niejednokrotnie polemizował, m.in.
z Maksem Schelerem (w sprawie etyki chrześcijańskiej) czy swoim roda-
kiem Romanem Ingardenem (czym jest odpowiedzialność). Nie sposób
nie wspomnieć w tym miejscu także bliskiego autorce prawosławia, dla
którego istota światła to jednoczenie czasu i przestrzeni. O dziwo, oparta
na schemacie scholastycznym myśl Ojca Świętego okazuje się bardzo
bliska prawosławnym (poecie Daniiłowi Andriejewowi, o. Aleksandrowi
Mieniowi) poprzez swoje widzenie świata w kategoriach jednoczącego
światła, semiotyki i modlitwy jednocześnie, gdyż właśnie modlitwa to
semiotyczna tajemnica. Im bardziej wieloznaczne jest słowo-termin, tym
gęstsza jest jego materia, cięższa waga, którą napełnia się myśl, tak jak
napełnia się słońcem dojrzałe, soczyste jabłko: „To prawda, że niełatwo
zmierzyć głębokość słów”5. Powieka odgradza oko od świata, zamyka go,
zakrywa wzrok i akumuluje życie przestrzeni wewnętrznej. W jednym
tylko wersie wiersza zawiera się traktat o słowie, które kształtuje myśl: za
pomocą słowa myśl znajduje wyjście z wewnętrznej, indywidualnej prze-
strzeni na zewnątrz, staje się Powszechna. W ten sam sposób przychodzi
na świat dziecko i o tym jest cykl Matka:

A kiedy pieśń wybuchła i mnie objęła jak dzwon,
Widziałam wówczas, że słowa Ciebie wznoszą z ukrycia
Jak światło w myśli wtopione głąb –
A kiedy znów pieśń ustanie, będziesz lepiej myśli moje słyszał6.

Podobna transcendencja myśli jest na swój sposób bliska, a może na-
wet stanowi swoistą artystyczną transformację nauki o Duchu w jego wa-
riancie antropologicznym – Duszy świata Platona i Sofii Władimira So-
łowjowa.

Wypowiedzi i przemówienia Ojca Świętego, a szczególnie jego ency-
kliki, listy, adhortacje i konstytucje apostolskie zadziwiały swoją aktual-
nością i były czytane jak teksty publicystyczne. Szkoda, że przywódcy

                                                        
5 K. Wojtyła, Prośba Jana, [w:] idem, Poezje i dramaty, Kraków 1998, s. 44.
6 Fragment wiersza „Otwarcie pieśni” z cyklu Matka, K. Wojtyła, Poezje, op. cit.,

s. 69.
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państw rzadko korzystali z jego rad i niewystarczająco wsłuchiwali się
w jego bezcenne uwagi. Bez względu na to, czy była w nich mowa o po-
mocy ubogim krajom, o etyce pracy, stosunkach narodowościowych, za-
gadnieniach religijnego wychowania i światopoglądu – wszystkie były
przeniknięte troską o człowieka, któremu Ojciec Święty służył. Na poety-
kę także składają się te obrazy Przyrody, Wszechświata, Ziemi, które
promieniują miłością, światłem, jasnością – bez nich niemożliwa jest
wiedza i zrozumienie.

Na Wschodzie każdego dnia wstaje na nowo słońce nadziei, światło, które przy-
wraca istnienie rodzajowi ludzkiemu (…) Bolejemy nad tym, że nie możemy
jeszcze uczestniczyć we wspólnej Eucharystii. Teraz, gdy dobiega końca tysiącle-
cie i nasz wzrok kieruje się ku Wschodzącemu Słońcu, odnajdujemy się
z wdzięcznością w naszym spojrzeniu i w naszych sercach7.

Światło to wszechogarniający pierwiastek, a podejście do niego przypo-
mina system obrazowy prawosławnego duchownego i uczonego o. Pawła
Floreńskiego, który nazywał ikonę „naoczną rozumnością”8 i uważał ją
za „sprawę tego, kto widzi ten świat”9, a dalej pisał:

Światło, które najbardziej odpowiada ikonowej tradycji, złoci się, to znaczy obja-
wia się właśnie jako światło, czyli blask, a nie jako kolor. Innymi słowy, wszyst-
kie wyobrażenia pojawiają się na złotym oceanie łaski, omywane strumieniami
światła Boskiego10.

Światło jest tym, co łączy, napełnia miłością, a jej odzwierciedleniem jest
Promieniowanie ojcostwa – opatrzone mistycznym tytułem, pełne głębo-
kiego ludzkiego sensu misterium Karola Wojtyły.

Jak wielokrotnie powtarzał Ojciec Święty, nie wolno zapominać
o tym, że mimo wszelkich trudności pierwszego tysiąclecia była zacho-
wana jedność Rzymu i Konstantynopola. I stanowczym, i surowym to-
nem wypowiada prawdę, która, mimo swojej prostoty i jasności, w grun-
cie rzeczy nie doczekała jeszcze głębszej refleksji:

Coraz lepiej zdajemy sobie sprawę, że do rozerwania tkanki jedności doprowadził
nie tyle jakiś epizod historyczny czy wyłącznie spór o pierwszeństwo, ale stop-

                                                        
7 List apostolski Orientale lumen Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do du-

chowieństwa i wiernych w setną rocznicę listu apostolskiego Orientalium dignitas papieża
Leona XII, [w:] Listy pasterskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1997, s. 557.

8 P. Floreński, Ikonostas, [w:] idem, Ikonostas i inne szkice, tłum. Z. Podgórzec, Biały-
stok 1997, s. 200.

9 Ibidem, s. 140.
10 Ibidem, s. 188.
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niowe wyobcowanie, sprawiające, że odmienności drugiego nie postrzegano już
jako wspólnego bogactwa, ale jako nieusuwalną sprzeczność11.

Jakże to możliwe – Ojciec Święty zadawał podstawowe pytanie, szukając
rozwiązania problemu w nauczaniu swojego poprzednika Jana ХХIII,
którego nadzwyczaj cenił, szanował, upamiętnił w swoim własnym imie-
niu i nieraz przypominał jego słowa: „o wiele mocniejsze jest to, co nas
łączy, niż to, co nas dzieli”12. Ekumenizm to zarówno gwarancja przy-
szłości wzajemnych kontaktów, jak i modlitwa, dialog, oparty na właści-
wych jemu regułach, polegających na wspólnym poszukiwaniu prawdy,
próbie sumienia, pokonaniu różnicy zdań. Odnowa i nawrócenie, jak
uważał Ojciec Święty, są możliwe tylko na drodze dialogu, oznaczające-
go także różne formy spotkań, wspólnej modlitwy, współpracy. A współ-
praca, jak wiadomo, ułatwia poszukiwanie prawdy13.

Jan Paweł II z uporem podkreślał, że jako Słowianin zawsze szcze-
gólnie mocno odczuwał w swoim sercu powołanie wobec tych narodów,
do których zostali posłani „apostołowie jedności”, jak nazywał Cyryla
i Metodego. „Apostołowie Słowian” podjęli się trudu „przełożenia idei
biblijnych i pojęć greckiej teologii na język zrozumiały w kontekście bar-
dzo odmiennych doświadczeń historycznych i tradycji myślowej”14, kie-
rując się niezwykle cennym według Ojca Świętego postulatem: „doktryna
powinna być przedstawiana w taki sposób, aby mogli ją zrozumieć ci, dla
których przeznaczył ją sam Bóg”15. Jan Paweł II, który z nadzwyczajnym
wyczuciem traktował wszelkie przejawy kultury narodowej, przywracając
słowu „tożsamość” (nie zestawiając go z samoidentyfikacją) jego niemal
sakralny sens, główną zasługę Cyryla i Metodego widział w ich staraniu
o to, żeby Słowo Boże zostało „wyrażone w formie właściwej dla danej
kultury”16, a jednocześnie przestrzegał przed narzucaniem innym naro-
dom autorytetów, języków i obrazów. Święci ci byli zawsze szczególnie
bliscy Ojcu Świętemu, ich misji poświęcił encyklikę Slavorum apostoli
i list apostolski Euntes in mundum, napisany z okazji tysiąclecia chrztu
Rusi Kijowskiej. Wypada przytoczyć charakterystykę apostołów autor-
stwa Ojca Świętego:
                                                        

11 List apostolski Orientale lumen..., op. cit., s. 546.
12 Encyklika Ut unum sint Ojca Świętego Jana Pawła II o działalności ekumenicznej,

Kraków 1995, s. 25.
13 Ibidem, s. 18–45.
14 Ibidem, s. 23–24.
15 Ibidem, s. 23.
16 Ibidem, s. 24.



65

(…) Cyryl i Metody wyszli z kręgu Kościoła bizantyjskiego w czasie, gdy Ko-
ściół ten trwał jeszcze w jedności z Rzymem. Ogłaszając ich – wespół ze św. Be-
nedyktem – patronami Europy, pragnąłem nie tylko potwierdzić historyczną
prawdę o chrześcijaństwie na kontynencie europejskim, ale zarazem dodać jesz-
cze jeden ważny temat do tego dialogu pomiędzy Wschodem a Zachodem, który
po Soborze Watykańskim II obudził takie nadzieje. W świętych Cyrylu i Meto-
dym Europa odnajduje swe duchowe korzenie, tak jak odnajduje je w św. Bene-
dykcie. Muszą oni być czczeni razem jako patronowie naszej europejskiej prze-
szłości, a zarazem święci, którym Kościoły i narody zawierzają swoją przyszłość
u kresu drugiego tysiąclecia od narodzenia Chrystusa17.

W encyklikach Ojca Świętego, przy całym ich wyraźnym charakterze
publicystycznym, jednocześnie widoczne jest naukowe podejście do „du-
cha modlitwy” i „metody teologicznej”. Za łatwo zrozumiałymi słowami
i obrazami kryje się istotna myśl filozoficzna, która, wydawałoby się,
pojawia się przypadkowo, jak gdyby nie była celem wypowiedzi, a mimo
to sprawia, że poważny dokument staje się traktatem. W rozważaniach
zatytułowanych „Między pamięcią a oczekiwaniem”, rozdziale listu apo-
stolskiego opatrzonego wieloznacznym tytułem Światło ze Wschodu
(Orientale lumen) Ojciec Święty formułuje swoje rozumienie czasu, który
jak żadna inna kategoria jest zdolny łączyć różne okresy, stany, momen-
ty:

Często czujemy się dzisiaj zamknięci w granicach teraźniejszości: człowiek jakby
zagubił świadomość, że przynależy do historii, która go poprzedza i po nim nastę-
puje. W tym wysiłku określenia swojego miejsca między przeszłością a przyszło-
ścią, z sercem wdzięcznym za dobrodziejstwa już otrzymane i za te, których ocze-
kujemy, w szczególności Kościoły Wschodu dają świadectwo wyjątkowego poczu-
cia ciągłości, którego przejawem jest Tradycja i oczekiwanie eschatologiczne18.

W tym fragmencie, w charakterystycznej dla Ojca Świętego manierze
– wieloznacznej, a jednocześnie w pełni dostępnej, manierze uczonego
i kaznodziei, apostoła i poety, zawarta jest definicja czasu, o którą filozo-
fowie spierają się od czasów świętego Augustyna (a w naszym stuleciu
Husserl, Heidegger, Ingarden i inni). Właśnie tak: nie istnieje teraźniej-
szość, przeszłość i przyszłość, jest tradycja i oczekiwanie eschatologicz-
ne, w obrębie których człowiek żyje i się rozwija. Przy takiej samoświa-
domości obcowanie z Bogiem staje się łatwe i naturalne.

Wszelkie wewnętrzne niezgodności można przezwyciężyć poprzez
służbę Ewangelii – nieustannie powtarza Ojciec Święty. Wystarczy jedy-

                                                        
17 Ibidem, s. 60–61.
18 List apostolski Orientale lumen..., op. cit., s. 528.
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nie nauczyć się „razem wyznawać tę samą prawdę o Krzyżu”19. W tym
kontekście jedyną drogą do usunięcia różnicy zdań może się stać ekume-
nizm. „Ekumenizm stara się właśnie sprawić, aby częściowa komunia
istniejąca między chrześcijanami wzrastała ku pełnej komunii w prawdzie
i miłości”20 – tak pisze Ojciec Święty w dzisiaj symbolicznie odczytywa-
nej encyklice Aby byli jedno (Ut unum sint). Najważniejszy krok na dro-
dze do tego zbliżenia to stworzenie Międzynarodowej Komisji mieszanej,
która zajęłaby się dzisiaj metodami odbudowy pełni komunii między Ko-
ściołem katolickim i prawosławnym.

Ojciec Święty gromadził wokół siebie młodzież, a ona pozostawała
mu wierna: w trudnych dniach do Krakowa zjeżdżali się z własnej ini-
cjatywy chłopcy i dziewczęta, studenci i uczniowie, wysyłali do siebie
SMS-y, żeby być razem w dniu pogrzebu. Nikt ich do niczego nie nawo-
ływał, nie agitował, ich miłość do Ojca Świętego jest cicha, pełna pokory
i oddania. To dla nich została napisana jego książka Przekroczyć próg
nadziei, praca filozoficzna Miłość i odpowiedzialność, dramaty Przed
sklepem jubilera i Promieniowanie ojcostwa. Bez pouczeń, ale z nie-
zmiennym zainteresowaniem tym, czym żyje współczesna młodzież,
o czym marzy, czego pragnie. Kiedy młodzi ludzie zebrali się razem, za-
palali świece i stawiali je na ziemi, po której chodził Ojciec Święty i któ-
rą całował na znak powitania i pokory.

Karol Wojtyła już za życia stał się świętym, był nim od urodzenia, tak
wychował go ojciec, który we wszystkim był dla niego wzorem. Papież
pisał, że ojciec, który potrafił być wymagający wobec siebie, w pewnym
sensie nie musiał już niczego wymagać od syna. Obserwując ojca, sam
uczył się być wymagającym wobec siebie i wypełniać swoje obowiązki.
Słowo „ojczyzna”, jak zauważa w książce Pamięć i tożsamość, jest nie-
rozłączne z pojęciem „ojciec” i jego znaczeniem. Wyrazem „paradyg-
matu” stosunku międzyludzkiego „ojciec–syn” jest dialog Chrystusa
z Bogiem Ojcem. Pieśń o Bogu ukrytym jest w pewnym sensie unikatowa
– w poezji światowej obecne są obrazy Matki Bożej, Jej rozmów z Synem
(we właściwy sobie sposób pisał o tym także Karol Wojtyła), tej tematyce
poświęconych jest wiele dzieł sztuki. Jednakże niepowtarzalny jednoczą-
cy dialog Ojca i Syna to odosobniony przypadek w dziedzictwie ludzko-
ści, dla którego trudno znaleźć analogię:

                                                        
19 Encyklika Ut unum sint..., op. cit., s. 4.
20 Ibidem, s. 18.
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Synu, kiedy odejdziesz, wzbierająca głębio odwieczna,
W której wszystko ujrzałem –
Ojcze, Miłość oznacza konieczność
Wzbierania chwałą (…)

Ręce Twoje odejmą z mych ramion –
Synu, widzisz to unicestwienie,
Twój blask, kiedy przyjdzie dzień.
Wydam kłosom pęczniejącej ziemi.
(…) bladym światłem pszenicznym nasycę
Ten blask, który w kłosy zmienisz21.

W ojcostwie, a dokładniej w odrodzeniu jego statusu, Ojciec Święty
pokładał ogromne nadzieje: XX wiek pogrążony był w wojnach i totalita-
ryzmie, które zabrały synów, mężów i ojców. Problem ojca – rodzonego
i przybranego – był dla niego nie tylko tematem utworów (misterium
Promieniowanie ojcostwa, esej Rozważania o ojcostwie), a społeczną ra-
ną, którą obserwował jako spowiednik. Jan Paweł II doskonale to rozu-
miał, był przecież Ojcem całego świata, który na podstawie własnego
doświadczenia udowadniał, że wspólny Kościół to nie tylko metafora,
a paląca konieczność dnia dzisiejszego.

Przekład z j. rosyjskiego: Marta Mleczko

                                                        
21 Fragment z „Wybrzeża pełne ciszy” – wiersz 14, cykl Pieśń o bogu ukrytym,

K. Wojtyła, Poezje, op. cit., s. 19.



Hanna Barwenawa

Mińsk

Jan Paweł II we współczesnej sztuce Białorusi

W ciągu tysiącleci wytworzono kulturę chrześcijańskiego świata, która
charakteryzuje się m.in. oddawaniem czci Marii Pannie i kanonizowanym
świętym, takim jak apostołowie Paweł i Piotr. Cześć oddają im wszyscy
chrześcijanie, niezależnie od późniejszego podziału Kościoła na odgałę-
zienia, zakony i wyznania, niezależnie od miejsca zamieszkania. W każ-
dym kraju, a w ostatnim czasie, także dzięki staraniom Ojca Świętego
Jana Pawła II, nawet w regionie, czczeni są święci patronowie. Kulty tego
lub innego świętego były tworzone i umacniane przez stulecia, tak stara-
niami Kościoła, jak i świeckiej władzy. Na powstanie kultu miały wpływ
miejsce świętego w chrześcijańskiej hierarchii, jego oddziaływanie na
władzę, jego stosunek do ogólnie przyjętych wartości i ich obrona, nawet
poprzez ofiarę i mękę. Pamięć o świętym albo powstanie kultu po jego
zgonie to nieustannie podtrzymywana tajemnica życia i śmierci. Na za-
kres rozprzestrzeniania się kultu wpływ miały zarówno życie ludzi w ro-
dzimej ziemi świętego, ich zapał w wierze i ofiary na rzecz wiary, jak
i umiejętność zręcznego i pięknego propagowania i podtrzymywania po-
wstałego kultu.

Myślę, że ciekawie będzie zobaczyć, jak okazuje się wiarę, uwielbie-
nie i wierność świętym na Białorusi. Dlatego krótko odpowiem na pyta-
nie, którzy święci są najbardziej czczeni na Białorusi oraz kulty jakich
ikon żyją przez stulecia. Nie mówimy teraz o kanonicznych, ogólnie
czczonych obrazach, a tylko o tych najbardziej wielbionych na białoru-
skiej ziemi.

Już sześć stuleci, niezależnie od wyznania i konkretnego miejsca za-
mieszkania w naszej ziemi, Białorusini najbardziej czczą wizerunek Mat-
ki Boskiej Ostrobramskiej. Kaplice jej obrazu lub jedynie jej obraz znaj-
dują się w każdym kościele i prawie w każdej cerkwi. Jej oblicze spra-
wuje opiekę nad wieloma domami. Już czterysta lat temu obraz Matki
Boskiej Ostrobramskiej był symbolem Ojczyzny (otóż właśnie z dużej
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litery) – Wielkiego Księstwa Litewskiego. Matka Boska stała się opie-
kunką już nie pojedynczych ludzi czy rodzin, ale opiekunką i obrończynią
ducha naszej ziemi. Widać to nawet w Krakowie w kaplicach przyko-
ścielnych, w katedrze na Wawelu, w krypcie Józefa Piłsudskiego, w mu-
zeum XX Czartoryskich. Pomimo tego zauważmy, że ikona Matki Bo-
skiej Ostrobramskiej znajduje się nie w wielkiej (nie według skali ważno-
ści ani nie według rozmiarów), niczym nie wyróżniającej się świątyni,
a w kapliczce bramy wjazdowej miasta Wilno, znanej właśnie dzięki
świętemu obrazowi. Jednak właśnie ta ikona jest najświętszą dla naszych
ziem. Powtórzę: niezależnie, czy dla katolika, prawosławnego, unity, ko-
goś głęboko wierzącego czy dla ateisty. W tym tkwi zagadka świętego
obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Wielbionym na Białorusi patronem szeroko pojętej Litwy jest święty
Kazimierz. Wizerunki świętego Kazimierza, w książęcej mitrze lub ry-
cerskiej zbroi z lilią w ręku, były jednymi z najbardziej czczonych. Nie-
stety w drugiej połowie XX wieku przestały być popularne. Pomimo tego
kult Kazimierza nigdy nie został przerwany i stał się w ciągu ostatnich
dziesięcioleci jeszcze bardziej wyraźny dzięki ulubionemu świętu wszyst-
kich Białorusinów i współczesnej Litwy – Kaziukom – przypadającym na
przedostatnią niedzielę przed Niedzielą Palmową. Jest to popularny wio-
senny kiermasz. Dziś Kaziuki świętuje się i w Grodnie, i w Lidzie, i w in-
nych miastach zachodniej Białorusi. Król i wielki kniaź Kazimierz Jagiel-
lończyk jest jednym z najbardziej lubianych wodzów, patronem rozkwitu
i spokoju naszej ziemi. Kaplica Świętego Kazimierza w kościele katedral-
nym w Wilnie zawsze była miejscem pielgrzymek.

Ważną i czczoną świętą jest Eufrozyna Połocka, patronka Białorusi.
Była ona księżną połocką, zakładała monastery i całe życie poświęciła
zdobywaniu wykształcenia, mecenatowi, służbie wierze. Podarowała
Białorusi świątynie i skarby, które ponad 800 lat są symbolami wiary,
potęgi i rozkwitu naszej ziemi. Są to monaster Zbawiciela i Eufrozyny
w Połocku zbudowany przez architekta Jana, freski klasztoru z jej wize-
runkiem, krzyż ołtarzowy wykonany przez Łazarza Bohsza. Sama święta
Eufrozyna została pochowana w Bizancjum, później jej ciało przeniesio-
no do Ławry Kijowsko-Pieczerskiej, a w 1910 roku jej święte relikwie
trafiły do Połocka.

Na Białorusi oprócz czci otaczającej wizerunki świętych istnieje jesz-
cze silny kult świętego miejsca, co jest charakterystyczne dla naszej wia-
ry. Adorowanie miejsca, albo inaczej wybudowanie świątyni na miejscu
byłej pogańskiej gontyny, było rozpowszechnione, a nawet zarządzane
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przez władze w całej Europie. Jednak na naszej ziemi silna jest nie tyle
cześć dla świątyni chrześcijańskiej w tym miejscu, ile cześć dla miejsca
ze wszystkimi jego pogańskimi atrybutami. Najbardziej wyrazisty przy-
kład to monaster w Żyrowicach. Pod ołtarzem głównego soboru monaste-
ru Uspieńskiego płynie źródło, a ołtarzowa ikona Matki Boskiej Żyro-
wickiej (według legendy pojawiła się w tym miejscu na lipie i nakazała
wybudować świątynię) to prawdziwy kamień z jej obliczem (o wymia-
rach 6 na 4,5 cm). Kamienny głaz jest ołtarzem drugiej świątyni, a schody
zajmują prawie całą przestrzeń trzeciej świątyni. Połączenie wszystkich
czterech żywiołów – wody, ziemi (kamień), powietrza (lipa) i ognia
(wcześniej płonący w gontynie, a teraz w cerkwi) sprawia, że nieustannie,
nieprzerwanie pielgrzymują tutaj ludzie wszystkich wyznań (klasztor
zbudowali unici, obok znajduje się Słonim – majątek rodowy Ogińskich).

Wszystkie kulty tworzą się w ciągu tysiącleci i zawsze jest to precy-
zyjnie przemyślany łańcuszek relacji o życiu, wierze, łaskach, cudach
z nieustannie dodawanymi szczegółami. Oczywiście nie tylko od polityki
propagowania świętego lub obrazu zależy jego życie przez wieki, ale i to
nie jest mało ważne.

Papież Jan Paweł II jest na pewno pierwszym z przywódców Kościoła,
którego znało i kochało nie tylko duchowieństwo i wyższe warstwy spo-
łeczeństwa, jak to było przyjęte przez stulecia, a cała kula ziemska. Jego
zrozumienie dnia dzisiejszego i miejsca, jakie zajmuje w nim Kościół
apostolski, jego wiara w rolę i możliwości człowieka w tym świecie,
przyniosło sławę wielkiemu człowiekowi. Białorusini modlą się za niego
w czasie każdej mszy, chociaż nie mieli w porównaniu ze wszystkimi
Europejczykami, a tym bardziej z Polakami, prawie żadnej informacji
o życiu Kościoła i jego apostoła. Tylko na spotkanie z młodzieżą
w sierpniu 1991 roku na Jasnej Górze zostały zorganizowane liczne auto-
busy dla wiernych z Białorusi. Później na inne spotkania, jak kto mógł,
tak docierał, jak kto mógł, tak zbierał informacje, albo też młodym para-
fianom pomagały ich parafie. Dlatego również nie dziwi fakt, iż pierwszą
książką o papieżu, jaka pojawiła się u nas, była książka Jan Paweł II Te-
da Schultza wydana w 2000 roku w języku rosyjskim. Rozdawano ją po
śmierci Jana Pawła II w kościołach (oczywiście były też periodyki, były
gazety), ale nie było przygotowane podłoże dla zrozumienia apostoła Ko-
ścioła całego świata. Dlatego też nie dziwi, że na mszy po jego śmierci
w kościele katedralnym w Mińsku były nie tysiące ludzi, ale elity, w tym
wszyscy ambasadorzy na Białorusi i, oczywiście, parafianie. Właśnie
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z powodu nieprzygotowanej gleby nie powstał obraz Jana Pawła II
w malarstwie i innych rodzajach sztuki na Białorusi.

Portrety zdjęciowe Jana Pawła II po raz pierwszy pojawiły się w na-
szych kościołach i domach dzięki europejskim fotografom i ich poligrafii.
Jednak pomimo takiej ilości albumów i kalendarzy otrzymywanych
w prezencie, podobizn Jana Pawła w porównaniu z Polską u nas w ogóle
nie było. Oprócz tego nie każdy mógł sobie pozwolić na kupno lepszego
wydania kalendarza, dlatego przykościelne kioski były zorientowane na
niebogatego kupującego. Prac fotograficznych rodzimych autorów nie
było.

Pierwsze portrety, wykonane farbą olejną, powstały kilka lat temu. Jak
zawsze zamawiającym i fundatorem był Kościół. Jedne z pierwszych
portretów pojawiły się w trzech miastach: Mińsku, Grodnie i Pińsku, co
ma związek z tym, że są one centrami katolickiej hierarchii na Białorusi.
Kolejny etap w sztuce portretowej był niestety związany ze śmiercią pa-
pieża, kiedy kościoły zamawiały portrety na ołtarze i na msze za odpusz-
czenie win. Portrety nie zawsze wykonywali ludzie wierzący i najczęściej
wzorowali się na fotografiach. Obraz umiłowanego przez nas Jana Pawła
II powinien wykonywać zachwycony nim człowiek, malarz, który potrafi
oddać wnikliwie jego duszę, charakter, dążenia, a nie tylko podobieństwo
fizyczne. To nie są wszakże wymagania naszych czasów, to podstawa
tworzenia dzieł sztuki w całej historii ludzkości. Czyżby Lorenzo Bernini
w Ekstazie świętej Teresy dążył do pokazania podobieństwa fizycznego?
Nie – on oddawał ducha wiary, sens wiary, wyobrażenie o wartościach
epoki.

To problem nie tylko białoruskiej sztuki. Cierpi z tego powodu i sztu-
ka polska, tworząc przeszkodę dla czystości wiary, zniekształcając obraz
papieża Jana Pawła II. Czy obrazek nie dość, że niedokładnie wykonany,
to jeszcze sprzedawany na trasie turystycznej, albo jeszcze lepiej,
w przejściu podziemnym, będzie dodawał świętości wielkiemu człowie-
kowi albo tworzył aurę wokół jego wizerunku? Czy poduszka z wizerun-
kiem papieża, na której ktoś położy głowę (dobrze jeśli głowę), i która
kosztuje o wiele mniej niż kosmetyczka w tymże sklepie, doda świętości
osobie Jana Pawła? Na Białorusi ludzie wierzący, i nie tylko wierzący,
podśmiewali się z tego, uważali i uważają, że nie ma miejsca na handel
w kościele (tak jest przyjęte w prawosławiu), nie ma miejsca na spekula-
cję świętymi obrazami, tym bardziej świętymi wizerunkami. Właśnie
dlatego nie zobaczycie wizerunku Matki Boskiej Ostrobramskiej na po-
duszce, ani u nas, ani na współczesnej Litwie.
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Jeśli chcemy oddać hołd wielkiemu człowiekowi, który zasługuje na
świętość, to powinniśmy odnosić się do wszystkiego w sposób przemy-
ślany. On sam dał nam przykład, tak swoim życiem, jak i swoimi poda-
runkami. Właśnie Jan Paweł II, znając i rozumiejąc swoją rolę, zwłaszcza
w Polsce, jeździł, oddając swoje gasnące siły, składając dary każdemu
uwielbionemu, unikatowemu i szanowanemu miejscu: kościołowi na
Skałce – swój święty krzyż, Wawelowi – swoje biskupie i papieskie sza-
ty, zwiększając darami świętość tych kościołów. Tak przez stulecia po-
stępowali nasi królowie, nasi wielcy książęta, nasi magnaci. To właśnie
oni tworzyli kulturę naszej ziemi, byli jej fundatorami. Właśnie oni czuli,
przewidywali i przynosili na nasze ziemie prądy artystyczne i arcydzieła,
zapraszając wielkich artystów lub sprawując nad nimi mecenat. Dzięki
ich staraniom stworzono dzieła sztuki, które teraz przyjeżdżają obejrzeć
turyści z całego świata, w tym też do Krakowa, Wilna, Nieświeża.

Jan Paweł II był przeciwny globalizacji i okazywał to całą swą posłu-
gą. On mianowicie, jak żaden inny apostoł Kościoła, rozumiał znaczenie
wyjątkowości każdej ziemi, jej wiary, jej apostołów. Iluż duchownych
różnych narodowości, koloru skóry, ale prawdziwie oddanych wierze
i swojemu krajowi, zostało kanonizowanych w ciągu ostatnich lat. Jan
Paweł pokazywał nam indywidualność losów, indywidualność ziem, in-
dywidualność służenia, nawet indywidualność wiary i podtrzymując to,
dawał ziemiom duchowych przewodników, świętych.

Jan Paweł II kanonizował Jadwigę, królową Polski. Tą kanonizacją
powtórzył i umocnił świętość przypisywaną Jadwidze na fali odrodzenia
narodu przez wielkich ludzi końca XIX wieku. Właśnie w tym czasie du-
chowieństwo, politycy, artyści naszych krajów zwrócili się ku historii,
rozumiejąc, iż może ona poruszyć zniewolony dotychczas kraj. Wtedy to
na Wawelu otwarto grobowiec króla Kazimierza Wielkiego i odkryto
grobowiec królowej Jadwigi. W 1862 roku postanowiono odnowić gro-
bowiec królowej Barbary Radziwiłłówny w katedrze wileńskiej, a wcze-
śniej w kaplicy katedralnej św. Kazimierza stanął pomnik Władysława
IV. Ufundowano także tablice pamiątkowe Elżbiecie Rakuszance
i wspomnianej Barbarze Radziwiłłównie. W 1931 roku do Połocka prze-
niesiono relikwie świętej Eufrozyny Połockiej. Zainspirowani tym wielcy
malarze malowali swoje płótna, na przykład Jan Matejko (Kazimierz
Wielki, Barbara i Zygmunt August) czy Józef Drozdowicz (Pościg).
Stworzyli kopie nagrobnych insygniów władzy (Wawel). Właśnie takie
„bliskie” i niebezpośrednie zwrócenie się do historii, w której uczestni-
czyli, rodziło całe serie płócien jej poświęconych, które teraz zadziwiają



74

zarówno skalą i liczbą postaci, skrupulatnością wyrysowania ich charak-
terów, odzieży, drobnych detali, doskonałą znajomością ich miejsca
w opisywanych wydarzeniach. Dzisiejszy widz, patrząc na Hołd pruski
Jana Matejki albo czytając dzieła Henryka Sienkiewicza, zgłębia historię
i później postrzega historyczne postaci przez pryzmat sztuki. Jan Paweł II
poszedł dalej, on podarował pamięć historyczną wielu krajom i narodom,
podniósł do rangi świętych ich bohaterów, uczynił wyjątkowymi ich zie-
mie. Uczynił to także dla naszych kultów: ikonie Matki Boskiej Ostro-
bramskiej włożył trzecią koronę. On kanonizował królową Jadwigę
i symbole jej władzy, wybierając właśnie ją dla Polski i Krakowa, spo-
śród wszystkich historycznych postaci żyjących i tworzących pod
Wawelem, a nie króla Władysława Jagiełłę, nie królową Zofię Holszań-
ską (zauważmy, że w epoce Romantyzmu jej były poświęcone freski
w kaplicy wawelskiej i na płycie nagrobnej), która zapoczątkowała dyna-
stię Jagiellonów, nie Józefa Piłsudskiego czy innych.

Jan Paweł II zastanawiał się nad rolą każdego świętego we współcze-
snym życiu i przeszłości kraju, pokazywał, jak należy określać priorytety.
Troszczył się o przyszłość, ofiarowując i pokazując indywidualność hi-
storii każdego państwa. Papież pomógł swoją posługą, kanonizując
świętych, tym spośród hierarchów Kościoła, którzy zrozumieli jego we-
zwanie, zrozumieli jego oczekiwania. Pomógł tam, gdzie poparcie oka-
zywali mu politycy, gdzie silny był naród. Niestety, Białoruś nie kanoni-
zowała ani pierwszego drukarza Biblii w języku białoruskim, Franciszka
Skaryny, ani Barbary Radziwiłłówny i odpowiednio nie podziękowała im
i nie otrzymała ich błogosławieństwa. Mam nadzieję, że to dzieło przy-
szłości zapoczątkowane przez papieża Jana Pawła II będzie kontynuowa-
ne przez jego następców.

Jan Paweł II służył ludzkości i jednocześnie każdemu z nas. Mówił:

Gdy naprawdę uświadomimy sobie, że jesteśmy braćmi i siostrami we współcze-
snym człowieczeństwie, wówczas będziemy mogli kształtować swoje postawy
wobec życia... Potwierdza się to szczególnie we wszystkim, co odnosi się do
sprawy podstawowej i powszechnej, której na imię: „pokój”1.

Powinniśmy się zastanowić, co pozostawimy na pamiątkę po bliskim
i drogim nam wszystkim człowieku. U którego z wielkich czy rokujących
nadzieję rzeźbiarzy i malarzy zamówimy obraz Jana Pawła II? Czy stanie
się on unikatowym i najbardziej czczonym? Czy będzie pojęciem

                                                        
1 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1987, wygłoszone

w Watykanie 8 grudnia 1986 roku.
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i wyobrażeniem naszej epoki, czy będzie w naszym duchu, czy przetrwa
stulecia? Czy nie będzie nam wstyd przed naszymi dziećmi? Dzisiaj zaj-
mujemy się powielaniem, a nie tworzeniem. Dzisiaj propagujemy sza-
blon, a nie, jak nas uczył Jan Paweł II, indywidualizm. Czy tego nas uczył
ten wielki człowiek swoją posługą?

Można podać tylko pojedyncze przykłady tego, co współcześnie
prawdziwe, utrwalone, zrobione z miłością. Na przykład płótno z wize-
runkiem papieża zrobione z tysiąca fotografii ludzi, znane doskonale każ-
demu krakowianinowi. Jak w każdym czasie, i teraz przychodzą na świat
geniusze, sztuka się rozwija, a zamawiający konkretne dzieła ludzie Ko-
ścioła powinni patrzeć daleko w przyszłość, dawać radość współczesnym
i zostawiać arcydzieła przyszłym pokoleniom.

Przekład z j. rosyjskiego: Agata Skóra



Tamara Elżbieta Jakżyna

Moskwa

Papież Jan Paweł II w Moskwie

Przede wszystkim, pragnę podziękować organizatorom konferencji za
zaproszenie. Przyjechałam tu z wielką radością.

Obecnie na całym świecie ukazuje się mnóstwo książek o papieżu Ja-
nie Pawle II – wspomnienia o nim, rozprawy literaturoznawcze na temat
jego twórczości, drobne komentarze do jego dzieł filozoficznych itd. Po-
stanowiłam nie uzupełniać tego ogromnego zbioru następnymi wykłada-
mi teoretycznymi w związku ze wszystkim, co napisał i powiedział Jan
Paweł II, a spróbować opowiedzieć o jego wpływie na konkretnego czło-
wieka (to znaczy na mnie).

Z zawodu jestem reżyserką filmową. Interesuje mnie człowiek, jego
myśli, czyny, jego stosunek do świata, życia, ludzi, do wiecznych warto-
ści i aktualnych problemów. Szukam faktów, zagłębiam się w świat we-
wnętrzny interesującej mnie osoby i napełniam się jakby tym człowie-
kiem, jego pomysłami i porywami. Znajduję określone stany duszy, które
staram się poprzez mój zawód przekazać otaczającym mnie ludziom,
a dokładniej – widzom. Dlatego wszystko, o czym dzisiaj opowiem, bę-
dzie miało bardzo osobisty charakter, będzie to wyjątkowo osobisty sto-
sunek do Wielkiego Człowieka – papieża Jan Pawła II.

Dziękuję losowi za to, że przyniósł mi takie głębokie spotkanie z Oj-
cem Świętym – przez ponad półtora roku pracowałam nad filmem o nim.
Każdego dnia, od wczesnego rana do późnego wieczoru, mogłam obco-
wać poprzez jego poezję, utwory dramatyczne, wspomnienia, wiersze
filozoficzne, wystąpienia, wywiady itp. z taką potężną osobowością.
Miało to duży wpływ na mnie, na moje życie. Powinnam powiedzieć, że
przyjmuję obecnie wszystko, co wtedy ze mną się działo, jako zbawienny
zwrot w trudnym okresie mojego życia. Wszystko, co brałam z jego dzieł,
rozmyślań o człowieku i otaczającym nas świecie, przywodziło moją du-
szę ku harmonii, pokojowi, oswobodziło ją od obaw, napełniło dobrem,
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poczuciem ludzkiego dostojeństwa, wolnością i miłością. Z jego pomocą
jakbym nabrała nowych sił, żeby żyć dalej, namyśliwszy się i zrozu-
miawszy, co jest wieczne i ważne w życiu, a co przemijające, marne
i niewarte moich duchowych inwestycji… Dlatego jestem zupełnie prze-
konana, że praca nad filmem dokumentalnym o Janie Pawle II została mi
przeznaczona z „góry”. Powinnam była zrobić ten film właśnie w pew-
nym okresie mojego życia. To tak jakbym dorosła, dojrzała do obcowania
z człowiekiem takiego wysokiego poziomu moralnego i kolosalnego in-
telektu. Dla mnie obcowanie ze światem duchowym tego Wielkiego
Człowieka było koniecznością. I los podarował mi taką możliwość.

Był to jedyny w moim życiu film, który nie był pracą. Nieustannie od-
czuwałam potrzebę, powiedziałabym nawet żądzę, wykonania tego zada-
nia. Nie było ani studia, ani ludzi zainteresowanych tym filmem, ani wa-
runków do jego powstania. Wydawało się, że były tylko przeszkody, ale
one jakimś niepojętym sposobem zostały przezwyciężone – wszystkie
wysiłki i dążenia prowadziły do ludzi, którzy pomagali. I w rezultacie za
każdym razem, w miarę posuwania się do przodu, doznawałam szczęścia.
Ciągle czułam, że Ktoś kieruje mną w tej pracy…

Kiedy zaczynam zestawiać daty i zdarzenia (tak historyczne, jak i od-
noszące się do mnie), to rozumiem, że, jak przekonywał papież Jan Paweł
II, „w życiu nie ma miejsca dla przypadków i zbiegów okoliczności”.
Moja droga do tego filmu zaczęła się bardzo dawno…

… Rok 1978. Pracowałam w Centralnej Telewizji. Zajmowałam się
rzeczą, którą lubiłam najbardziej na świecie – pracowałam nad wydawa-
niem audycji muzycznych: oper telewizyjnych, programów na temat mu-
zyki klasycznej itd. I nagle całkiem niedawno, kartkując stary notes z ro-
ku 1978, niespodziewanie odkryłam na wewnętrznej stronie okładki, zro-
bioną moją ręką notatkę: „Papież Jan Paweł II – Karol Wojtyła!!!”. I to
wszystko! Nic więcej! Tylko tych kilka słów obok notatek o licznych
sprawach, które powinnam była wtedy codziennie załatwiać. One były
jak stop-klatka między mnogością przesuwających się kadrów życia
– pewien akcent, skupienie uwagi. Teraz rozumiem, że był to pierwszy
znak, pierwszy impuls, pierwszy podświadomy zryw mojej duszy ku tej
głębokiej i wielkoformatowej istocie ludzkiej…

Później, już gdzieś w latach dziewięćdziesiątych, zadzwonili do mnie
niespodziewanie z redakcji jednego z rosyjskich czasopism i poprosili
o przetłumaczenie wiersza Karola Wojtyły, napisanego przez niego
w wieku młodzieńczym. Przetłumaczyłam i zrozumiałam, że mam ochotę
przeczytać wszystkie jego wiersze. W ślad za wierszami pojawiło się za-
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interesowanie dziełami dramatycznymi Wojtyły. Potem przeczytałam
jego recenzje teatralne, poznałam wystąpienia i artykuły, napisane przez
niego z rozmaitych powodów, a w końcu zwróciłam się do jego dzieł
i pism filozoficznych. Potężny intelekt, otwartość, szczera miłość do pro-
stego człowieka i chęć pomocy każdemu przyciągały coraz bardziej
i bardziej. Chciało się poznać wszystkie drobne szczegóły z życia tego
zdumiewającego człowieka, absolutnie niepodobnego do innych ludzi
posiadających jakąkolwiek władzę. Porażało to, że papież, przywódca,
jeśli można tak powiedzieć, najwyższej instytucji w świecie, jest tak do-
stępny, tak prosty w obcowaniu, tak troskliwy dla ludzi. Do tego w ogóle
nie byliśmy przyzwyczajeni…

Trzeba powiedzieć, że dowiedzieć się czegoś o papieżu u nas w Rosji
było wtedy niemożliwe – nie było żadnych materiałów prasowych, w bi-
bliotekach nie istniały żadne jego dzieła. Wszystko, czego się o nim do-
wiadywałam, znajdowałam w Polsce. Oglądanie polskich programów
telewizyjnych tylko wzmacniało wpływ na mnie tej wybitnej osobowości.

Niestety w Rosji zawsze niewiele wiedziano o papieżu Janie Pawle II.
Częściej słychać było informacje o negatywnym odcieniu. Jednak prawdą
jest, że kiedy w krótkich wiadomościach telewizyjnych nadawano tematy
z wielu krajów, które on odwiedzał, to obraz człowieka, zapisany na ta-
śmie, łamał wszystkie wyobrażenia o nim powstałe pod wpływem ofi-
cjalnych opinii, wypowiadanych przez zależnych dziennikarzy. W nim
(nawet na ekranie telewizora) łatwo dało się wyczytać właściwy mu
przenikliwy, żywy umysł, wysoki stopień wykształcenia i kultury, wraż-
liwość i życzliwość, męstwo i niezależność. Któż jeszcze przyjeżdżając
do różnych krajów świata, całował ziemię, po której stąpał?! Kto pierw-
szy ogłosił, że światem rządzi nie ekonomia, a kultura, że pokój na ziemi
całkowicie zależy od pierwotności ducha, że osiągnięcia ekonomiczne
i techniczne bez rozwoju kultury wiodą świat ku zagładzie?! Kto nie
przestawał powtarzać, że całe człowieczeństwo wyraża się w kulturze?!
Kto z przekonaniem dowodził, że w człowieku najważniejsza jest osobo-
wość?! Kto celowo i ofiarnie walczył o wolność i prawa człowieka?! Kto
nieustannie wzywał do miłości człowieka i miłosierdzia, dając przykład
bezinteresownego służenia ludziom?! Znamienne jest, że pierwszym bu-
dynkiem, który zbudował Jan Paweł II na terytorium Watykanu, był nie
pałac, nie kościół, nie kaplica, nie miejsce dla odpoczynku, a przytułek
dla bezdomnych…

Mądrość ludowa: „o człowieku świadczą jego czyny” to nie pusty fra-
zes. Wieść o dokonanych przez człowieka dobrych uczynkach i postęp-
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kach (także o złych) bardzo szybko rozchodzi się po świecie. „Ojcze
Święty, Janie Pawle II, kochamy cię” – tak przez ćwierć wieku zwracano
się do niego na pięciu kontynentach kuli ziemskiej. I choć nie przyjechał
on do Rosji, wielu tu na niego czekało. Nigdy nie zapomnę 2 marca 2002
roku, kiedy w moskiewskim soborze katedralnym Niepokalanego Poczę-
cia Matki Boskiej miało miejsce pierwsze spotkanie w modlitwie wszyst-
kich obecnych w tej świątyni ze zgromadzonymi w tym momencie w auli
Pawła VI w Watykanie. Był to telemost między Moskwą i Rzymem. Pa-
miętam, jak wszyscy denerwowaliśmy się i wpatrywali w ekran wiszący
w świątyni, jakby pytając się nawzajem: „Kiedy? Kiedy zobaczymy Ojca
Świętego?” Napięcie rosło. Nagle przez rzędy zebranych w soborze ludzi,
wśród których byli przedstawiciele różnych grup wiekowych, ale wyjąt-
kowo dużo było młodzieży, przetoczyło się echem: „Papież! Papież!”
Wstrzymaliśmy oddech. I zobaczyliśmy go. Usłyszeliśmy jego głos.

Zwracał się do nas, rozmawiał z nami. Nie da się opisać wyrazu twa-
rzy – oczy uczestników świeciły radością, ich niezwykły blask ukazywał
podniosłość uczuć… I nagle w jednym porywie w świątyni rozniosło się
gromkie: „Ojcze, czekamy w Moskwie! Czekamy w Moskwie! Czekamy
w Moskwie!”. Miłość do papieża Jana Pawła II wszystkich ludzi zebra-
nych tam była autentyczna. I to była nasza odpowiedź na jego miłość do
nas, do każdego z nas, do mnie…

Umieściłam potem ten epizod w moim filmie (nawiasem mówiąc,
jednym z warunków pokazania filmu w telewizji był wymóg wycięcia
tego epizodu z obrazu). I kiedy po raz tysięczny i pierwszy oglądam ten
fragment, robi mi się gula w gardle, a do oczu napływają łzy. „Do widze-
nia” – cicho, jakby żałując, mówi do nas Ojciec Święty, rozumiejąc, że
do Moskwy on, oczywiście, nie przyjedzie… Nie z własnej woli…

Odkąd Jan Paweł II zakończył swoją ziemską wędrówkę, często my-
ślę, że wszyscy, którzy byli wtedy w tamtej świątyni, na pewno jakoś
winni są temu, że On nie przyjechał. Może trzeba było głośno domagać
się, publicznie żądać pozwolenia na jego przyjazd, ale… Zmilczeliśmy,
a wszystko stało się tak szybko, tak nieoczekiwanie… Okazało się, że nie
będzie z nami wiecznie…

Chociaż w Rosji wielu już pokochało Ojca Świętego, a w licznych
wydawnictwach zaczęły pojawiać się tłumaczenia jego dzieł, jednak sto-
sunek do niego był różny. Ja z powodu mojego zawodu często spotykam
się z ludźmi i próbując rozmawiać z nimi o Janie Pawle II, widziałam, że
przytłaczająca większość nie czytała książek o Ojcu Świętym i wiedziała
o nim tylko tyle, że to „człowiek nam nieprzyjazny”. Chciałam więc zro-
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bić film, żeby opowiedzieć wszystkim o tym, co sama wiedziałam o tym
wielkim Ojcu. Długo nie decydowałam się na zrobienie pierwszego kro-
ku. I nagle, pewnego dnia (zdarzyło się to, wydaje mi się, także w 2002
roku) w komercyjnym kanale TV widzę dużą audycję o papieżu Janie
Pawle II, którą zrobił znany dziennikarz polityczny. Program był nasyco-
ny interesującymi informacjami o wydarzeniach historycznych w Polsce
i drobnymi zdarzeniami z biografii Karola Wojtyły i papieża Jana Pawła
II. Patrzę z wielkim zainteresowaniem i nagle słyszę (i nie wierzę wła-
snym uszom): „Karol Wojtyła zrobił taką zawrotną karierę, którą można
porównać tylko z karierą generalnego sekretarza KC PZPR!”. I w tym
momencie poczułam się, jakby mnie ktoś boleśnie uderzył! Przecież wie-
działam, że Karol Wojtyła nigdy nie usiłował zrobić kariery! Chociaż
było to dla niego nietrudne – był utalentowanym aktorem i reżyserem
teatralnym. W przyszłości mógł zostać wybitnym artystą teatralnym. Jed-
nak on poszedł za swoim powołaniem i został pasterzem. Zrozumiałam,
że nie chcę, aby w Rosji postrzegali Jana Pawła jako zwyczajnego karie-
rowicza. Chciałam, żeby w Rosji wszyscy wiedzieli, że będąc pasterzem
z powołania, był, jest i pozostaje nim, nawet po wyborze na tron Święte-
go Piotra. Zrozumiałam, że koniecznie trzeba zacząć pracę nad filmem…

Jeden z przyjaciół Wojtyły z lat młodzieńczych, Tadeusz Kwiatkow-
ski wspomina, jak pewnego razu przyszedł do Karola i zobaczył na półce
w jego pokoju wielką ilość książek. Były to dzieła filozoficzne i traktaty
religijne.

„I ty to wszystko przeczytałeś? – zapytał Kwiatkowski.
„Jeszcze nie wszystko, ale przeczytam!” – odpowiedział Karol.
„Przyjacielu, jak ty znajdujesz czas na wszystko? Pracujesz w Solvayu,

chodzisz na próby Teatru Rapsodycznego, zajmujesz się filozofią?!”
„Dla chcącego nie ma nic trudnego!” – odpowiedział Wojtyła.
Przekonałam się o bezsporności tego stwierdzenia Karola Wojtyły

– moje pragnienie zrobienia filmu o Janie Pawle II pokonywało wszystkie
przeszkody, w tym brak pieniędzy i bazy produkcyjnej.

I oto istnieje film. Oglądają go widzowie. A mnie cieszy ich reakcja
– najczęściej jest bardzo emocjonalna. Po pokazie podchodzą do mnie
wzruszeni ludzie ze słowami: „Jaki to był, okazuje się, przepiękny czło-
wiek! Niczego o nim przecież nie wiedzieliśmy, a on był niezwykły.
Dziękujemy…”

Papież Jan Paweł II kochał Rosję, naród rosyjski, rosyjską kulturę.
Znał i cenił dzieła rosyjskich filozofów i często ich cytował w swoich
wystąpieniach. Bardzo chciał przyjechać do Rosji, ale nie zdołał prze-
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zwyciężyć oporu patriarchy Wszechrusi… Obecnie, z pomocą filmu,
przekroczył granice naszego kraju i teraz każdy, kto zapragnie, może
spotkać się z nim i półtorej godziny spędzić z tym Wielkim Człowiekiem
i wybitnym pasterzem… Jeszcze za życia Jana Pawła zatytułowaliśmy
nasz film: Nie lękaj się! Modlę się za ciebie! Po jego odejściu nabrało to
jeszcze głębszego sensu – odszedłszy od nas, papież Jan Paweł II nadal
wspiera nas i pomaga nam swoimi modlitwami…

W Watykanie, jeszcze za jego życia, nazwano go Janem Pawłem
Wielkim. „To pontyfikat, który zmienił świat!” – mówili o nim. Wraz
z jego odejściem świat stracił wielki moralny punkt orientacyjny.

Kiedy odchodzi człowiek, zostawia nam wszystko, czego dokonał
w czasie życia na ziemi. Jan Paweł II zostawił nam wiele, a przede
wszystkim swoje dzieła. Są nam niezbędne. Powinniśmy ciągle na nowo
zwracać się do nich, zwłaszcza dziś, gdy w świecie jest tak niespokojnie,
kiedy tak gwałtownie obniża się poziom kultury, kiedy pragnienie zysku
za wszelką cenę pochłania wielką liczbę młodych ludzi, nieumiejących
jeszcze oddzielić wartości istotnych od pozornych. Chcę podkreślić, że
w pełnej mierze, a może i w pierwszej kolejności, odnosi się to do dzi-
siejszej Rosji.

Zwrócenie się do nauk Jana Pawła II jest swoistego rodzaju zbawie-
niem dla człowieczeństwa, które jest na zawsze objęte jego błogosławień-
stwem i jego nauczaniem. Najważniejsza wartość tego nauczania zawiera
się w tym, że (cytuję film): „Ono ma na myśli wiarę, a nie wyznanie
i dostępne jest każdemu zdrowomyślącemu człowiekowi, jakiejkolwiek
religii, jakiegokolwiek pochodzenia społecznego, wieku i narodowości by
był, dlatego że zwraca się ono do osoby – konkretnej, indywidualnej,
wyjątkowej…”

Jan Paweł II pokazał nam, jak należy żyć, a nawet jak umierać. Myślę,
że po jego odejściu z ziemskiego życia, zrozumienie i pojęcie jego na-
uczania dopiero się zaczyna. I dopiero teraz, coraz bardziej wnikając
w jego spuściznę, rzeczywiście pojmiemy wielkość jego osobowości.

Przekład z j. rosyjskiego: Anna Radziwiłł
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„I nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz”.
Jan Paweł II a ekumenizm Władimira Sołowjowa

Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni.
I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego,

i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz (J 10, 16).

Katolicyzm stosunkowo późno włączył się w działalność ekumeniczną
– dopiero Sobór Watykański II otworzył go na dialog z innymi chrześci-
janami. Co ciekawe, Watykan podąża obecnie niemal dokładnie drogą,
o której już sto lat wcześniej marzył wielki Rosjanin Władimir Siergieje-
wicz Sołowjow. Sytuacja była wtedy zupełnie inna: Rzym nie myślał ka-
tegoriami przyjętymi przez współczesny ruch ekumeniczny, chciał na-
wrócenia prawosławia, nie pojednania. Idea teokratycznego imperium
Sołowjowa, w której to naród rosyjski doprowadzi do zjednoczenia Ko-
ściołów pod duchowym zwierzchnictwem papieża i polityczną władzą
cara, nie przetrwała próby czasu, ale jego wizja ekumenizmu i dziś jest
wyjątkowo świeża i rozumiana. A może właśnie dopiero dziś? Jan Paweł
II znał idee Sołowjowa i często odwoływał się do nich1. Podczas jednej
z niedzielnych modlitw w lipcu 2000 roku papież, nawiązując do zbliża-
jącej się setnej rocznicy śmierci Władimira Sołowjowa, wspomniał
„wielką mądrość tego Rosjanina, który proroczo przestrzegał przed dra-
matem podziału między chrześcijanami i głosił palącą potrzebę ich jedno-
ści”2.

Do rozłamu Kościołów, który pojmowany jest już niemal powszech-
nie jako „zgorszenie dla świata”, grzech, sprzeciwianie się woli Chrystusa
(Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 1;
dalej UR) przyczyniły się oczywiście w dużej mierze różnice kulturowe,

                                                        
1 Zob. A. Walicki, Rosja katolicyzm i sprawa polska, Warszawa 2003, s. 279; G. Prze-

binda, Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy, Kraków 2001, s. 77.
2 Cyt. za: Przebinda, Większa Europa..., op. cit., s. 29.



86

historia i czynnik ludzki. Czy jednak zmiana spojrzenia na rozłam, szcze-
ra chęć pojednania wystarczą, by doprowadzić do jedności chrześcijan?
Wydawać by się mogło, że największym problemem na tej drodze jest
kwestia różnic dogmatycznych. Spojrzenie na jądro wiary, jej fundament
różnić się nie może – pomyłka może nawet stanowić zagrożenie dla zba-
wienia. Tymczasem zarówno Jan Paweł II, jak i Władimir Sołowjow
podkreślali, że to nie w kwestiach dogmatycznych tkwi problem.

Sołowjow przyjął wszystkie katolickie dogmaty3, co w jego oczach
nie przestawało czynić go prawosławnym. Filozof w liście do chorwac-
kiego biskupa Strossmayera (Pro memoria, 1886) udowadnia, że z punktu
widzenia katolików Cerkiew prawosławna nie może być heretycka
– uznaje ona bowiem tylko dogmaty sprzed rozłamu Kościołów. Oczywi-
ście powstało z czasem wiele różnic, ale są to tylko niewiążące całej
wspólnoty opinie poszczególnych teologów. Co jednak z Kościołem ka-
tolickim z punktu widzenia prawosławia? Rzym dodał wszak nowe do-
gmaty, nie opiera się jedynie na tych sprzed schizmy. Odpowiedź przed-
stawił filozof w pracy Dogmatyczny rozwój Kościoła w związku z zagad-
nieniem zjednoczenia Kościołów (1886). Rozróżnia on tam treść objawio-
ną, która nie podlega zmianie, od postępu w rozumieniu dogmatów, od
ich interpretacji. Nowe dogmaty katolickie w rzeczywistości są tylko
wyjaśnieniem starych. Dlatego też każdy z soborów powszechnych, usta-
nawiając nowe dogmaty, nie tworzył prawdy objawionej, a tylko ją wyja-
śniał. To samo podkreśla również Sołowjow w memoriale do Strossma-
yera: nie ma różnic w depozycie wiary, zmieniają się nie dogmaty, ale ich
rozumienie. To wyjątkowe podejście Sołowjowa do zagadnień dogma-
tycznych4 współgra z pojmowaniem tej sfery przez Kościół katolicki. Jan
Paweł II, powołując się na swojego poprzednika Jana XXIII, wzywa
w encyklice Ut unum sint do rozróżniania depozytu wiary od wyrażają-
cych go formuł (Ut unum sint 81; dalej jako UUS). Podkreśla otwarty
charakter Kościoła5, który nie tylko głosi misterium komunii, ale i je

                                                        
3 Siergiej Sołowjow podkreśla, że już w 1886 roku, czyli jeszcze przed swoimi „fran-

cuskimi pracami”, Sołowjow uznał dogmat o nieomylności papieskiej (w zbiorze Wielki
spór a chrześcijańska polityka jeszcze temu zaprzeczał).

4 Pod koniec życia, w okresie nastania nastrojów apokaliptycznych, uznał Sołowjow
konieczność „dokładnego ustalenia treści filozofii chrześcijańskiej, aby nie można było
odrzucić jej z powodu nieporozumień teoretycznych” (cyt. za Walicki, Rosja..., op. cit.,
s. 234). W tej wizji większość ludzi podąży za Antychrystem, tylko niewielka grupka za-
chowa prawdziwą wiarę.

5 „Kościół nie jest rzeczywistością zamkniętą w sobie, ale ciągle otwartą na rozwój mi-
syjny i ekumeniczny”, UUS 5.
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„aktualizuje” (UUS 5). Trzeba tu jednak z szacunkiem pamiętać o swo-
istej bezkompromisowości prawosławia, które przywiązuje do sfery do-
gmatów ogromną wagę. Konflikty o wydawać by się mogło mało istotne
szczegóły dotyczące kultu wynikają właśnie z obawy przed wszelkimi
„eksperymentami” w dziedzinie, od której zależy zbawienie duszy.

W Wielkim sporze (artykuł Ogólna podstawa zjednoczenia Kościołów)
Sołowjow mówi:

Przede wszystkim musimy na nowo zająć się głównymi spornymi kwestiami
dzielącymi dwa Kościoły; ale nie z celem polemicznym, piętnującym, tak jak to
się działo dotychczas, a ze szczerym pragnieniem by ca łkowic ie  z rozumieć
tę drugą stronę, oddać jej sprawiedliwość i, jeśli to możliwe, zgodzić  s ię
z nią6.

Punktem wyjścia jest więc zmiana klimatu wokół podziału Kościołów,
szczera chęć pojednania.

W cyklu Wielki spór a chrześcijańska polityka filozof ostro skrytyko-
wał uniatyzm jako sposób dążenia do jedności Kościołów. Historia poka-
zała, że zawsze za uniami stały interesy władców – polityka, władza, pie-
niądze. Tymczasem Sołowjow mówi o „полной несостоятельности
всякого такого соглашения, при котором соединяются только слова
и подписи, а сердца и умы остаются разделенными”7. Ale nie tylko
fakt podporządkowania unii celom czysto ziemskim sprawia, że filozof
krytykuje uniatyzm. To rozwiązanie z zasady doprowadza do zubożenia
wartości Kościoła, który czerpie bardzo wiele z różnorodności.

Sołowjow odróżniał prawosławie wypaczone przez nacjonalizmy od
prawdziwego, jak je określał, „katolickiego prawosławia”. To właśnie
partykularyzmy narodowe, a nie kwestie dogmatyczne poróżniły chrze-
ścijan, doprowadzając do rozłamu8. Chrześcijaństwo ma charakter uni-
wersalny, jednoczy kultury. Również Jan Paweł II podkreślał, że „depo-
zyt wiary jest ze swej natury przeznaczony dla całej ludzkości” (UUS
19). Tego, jak chronić „Kościół od wszelkiego partykularyzmu, wyłącz-
ności etnicznej, uprzedzeń rasowych czy narodowej pychy” (UUS 19),
uczy nas przykład apostołów Słowian, Cyryla i Matodego, których misję
przybliżył papież w encyklice Slavorum apostoli (1985).

Pogląd o braku dogmatycznych różnic między katolicyzmem a prawo-
sławiem i istniejącej wspólnocie sakramentalnej między nimi zawarł So-
                                                        

6 В. Соловьев, Спор о справедливости, Moсква–Харкoв 1999, s. 304.
7 Ibidem, s. 297.
8 Zob. S. Sołowjow, Życie i ewolucja twórcza Włodzimierza Sołowjowa, tłum. E. Sie-

maszkiewicz, Poznań 1986, s. 219.
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łowjow w pierwszej części słynnej francuskiej pracy Rosja i Kościół po-
wszechny (La Russie et l’Eglise universelle). Na poparcie swojej tezy po-
daje przykłady świadczące o tym, że wierni i duchowieństwo prawosław-
ne uznają w Kościele katolickim część Kościoła Chrystusowego. Podaje
przypadki, w których od przechodzących na prawosławie nie wymaga się
powtarzania katolickich sakramentów9, powołuje się na wiarę rosyjskiego
ludu, w której obecny jest kult maryjny na wzór katolickiego (np. wiara
w jej niepokalane poczęcie).

Wydaje się, że nie same katolickie dogmaty są dla prawosławia pro-
blemem, a to, w jaki sposób zostały przyjęte. Kościoły chrześcijańskiego
Wschodu zawsze przywiązane były do zasady soborowości, wspólnego
podejmowania decyzji. Tradycja Kościoła jest natchnięta przez Ducha
Świętego, sprawcę jednomyślności, zawsze obecnego na soborach po-
wszechnych. Prymat biskupa Rzymu był powszechnie uznawany – ale
prymat, przewodnictwo, nie wyłączność i nieomylność. Fakt „samowol-
nego” w mniemaniu prawosławnych ustanowienia nowych dogmatów
musiał być poczytany za herezję. Nie dziwi więc fakt, że to kwestia pry-
matu papieża stanowi największy dogmatyczny problem na drodze do
jedności. Kwestia ta łączy się z problemem charakteru władzy kościelnej
–  scentralizowanej lub nie. Waga tego zagadnienia sprawiła, że papież
Jan Paweł II poświęcił kwestii prymatu papieskiego bardzo wiele miejsca
w swej ekumenicznej encyklice Ut unum sint10. Przytacza on fragmenty
Pisma świętego świadczące o woli Chrystusa, by to właśnie Piotrowi
i jego następcom powierzyć trzodę.

Sołowjow rozróżniał funkcję papieża – namiestnika Piotrowego, od
papieża – patriarchy Zachodu11. Uznanie nieomylności pierwszego nie
jest równoznaczne z podporządkowaniem się drugiemu; zjednoczenie
z Rzymem nie oznacza włączenia do zachodniego Kościoła. Prawosławie
powinno na powrót uznać autorytet Stolicy Piotrowej, co nie może jednak
oznaczać administracyjnego włączenia w katolickie struktury czy rezy-
gnacji ze swoich tradycji i odrębnego charakteru.

We wstępie do francuskiej pracy Rosja i Kościół powszechny zawarł
Sołowjow swoiste „wyznanie wiary” będące deklaracją uznania prymatu
papieża12. Wspomniał na Ojców Kościoła, którzy uznawali przewodnic-
two Rzymu, i przeciwstawił im „antykanoniczny” Synod, podporządko-

                                                        
9 Zob. Walicki, Rosja..., op. cit., s. 209.
10 Zob. UUS 88–96.
11 Sołowjow, Życie i ewolucja twórcza..., op. cit., s. 252.
12 Walicki, Rosja..., op. cit., s. 221.
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wany świeckim interesom. Uznanie prymatu papieża nie było w jego
oczach wyrzeczeniem się prawosławia, a właśnie wypełnieniem go.

W artykule Papiestwo i papizm. Sens protestantyzmu (z cyklu Wielki
spór a chrześcijańska polityka) filozof nie uznaje jeszcze nieomylności
papieskiej. Sołowjow twierdzi, że w sprawie posługi pasterskiej papież
jest tylko biskupem pośród biskupów, w udzielaniu sakramentów – ka-
płanem między kapłanami, a jeśli chodzi o prawdę Chrystusową, to
chrześcijaninem pośród chrześcijan. Jest to pogląd prawosławny; zgodnie
z duchem wschodniego chrześcijaństwa Sołowjow uznaje soborowość
– prawdy wiary mogą zostać przekazane całej wspólnocie wiernych, so-
borowi natchniętemu Duchem Świętym, a nie jednemu człowiekowi.
Dlatego – co bardzo podkreśla Sołowjow – nie powinno się nazywać pa-
pieża głową Kościoła13, jest nią tylko Chrystus. Papież jest raczej sługą
niż władcą: „преимущество римского «первенства» (примата) должно
быть не преимуществом господства, а преимуществом служения”14.
Ta służba powinna mieć charakter działania dla dobra całego Kościoła,
a nie utrwalania osobistej władzy. Autorytet papieski nie jest celem,
a środkiem. Nie powinien opierać się na sile czy formalnych prawach
– jego podstawy są bowiem mistyczno-religijne. Papizm pojawił się po
podziale Kościołów, to wypaczenie papiestwa. Skupienie się na swojej
władzy w sensie formalnym, umacnianie jej za wszelką cenę, nawet
zbrojnie.

Zgodnie z duchem nowego ekumenizmu postawa papieża Jana Pawła
II wyraża pokorę, chęć podjęcia dyskusji na temat swojej posługi – pod-
kreśla on, że jej celem jest służyć, a nie rządzić. Często wytaczano pod
adresem Rzymu oskarżenia o to, że szacunek dla papieża zamienił się
w jego kult, podkreślano, że nie papież jest głową Kościoła, a Chrystus.
Sobór Watykański II stwierdził jednoznacznie: „Wszystkie równoprawne
człony Kościoła winny wzrastać razem pod kierownictwem jednej głowy
Kościoła, które to kierownictwo nie należy ani do Wschodu, ani do Za-
chodu, lecz należy do Ojca wszystkich”15.

Podstawą drogi ekumenicznej muszą być uzgodnienia dotyczące
struktury Kościoła. Podkreśla to Sołowjow w artykule Ogólna podstawa
dla zjednoczenia Kościołów, ostatnim ze słynnego cyklu Wielki spór
a chrześcijańska polityka. Historia niepowodzeń różnych unii ukazała
jego zdaniem konieczność eklezjologicznych ustaleń. Wcześniej każdy
                                                        

13 Соловьев, Спор..., op. cit., s. 278.
14 Ibidem.
15 De unitate ecclesiae – schemat przed Dekretem UR.
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Kościół, czy to katolicki czy prawosławny, nawet przystępując do unii,
utożsamiał się z Kościołem Chrystusowym, odbierał innym wspólnotom
status bycia jego częścią. W rezultacie akt unii był odczytywany jako al-
bo niemoralny kompromis Kościoła prawdziwego z pseudokościołem
albo też przykrywka dla prób nawracania – by poprzez włączenie
w swoją strukturę osiągnąć jedność. Zjednoczenie Kościołów jest oczy-
wiście priorytetem, ale, co podkreśla filozof, nie zostanie ono nigdy zre-
alizowane, a nawet może doprowadzić do skutków złych, jeśli przepro-
wadzane będzie w niewłaściwy sposób. Najważniejsze są wspólne ustale-
nia dotyczące statusu Kościołów w relacjach między sobą i w relacjach
z Kościołem Chrystusowym. Kościoły muszą uznać, że każdy z nich na-
leży do Kościoła powszechnego – w jakim celu bowiem jednoczyć się
z Kościołem niechrystusowym, z nie-Kościołem? Cała tragedia rozłamu
polega na tym, że tak samo zakorzenieni w Chrystusie ludzie nie są
w pełnej komunii ze sobą.

Kościół jest jeden – tego nie kwestionuje żadna ze stron. Został utwo-
rzony w dniu Pięćdziesiątnicy i wedle obietnicy Zbawiciela nigdy nie
zostanie zniszczony. Sprawą delikatną jest natomiast określenie statusu
Kościoła katolickiego (lub też prawosławnego) – czy jest on równo-
znaczny z Kościołem Chrystusowym: jednym, świętym, powszechnym
i apostolskim?

Rzym przedsoborowy i współczesne prawosławie uznają, że Kościół
pozostał jeden, ale niektórzy ludzie, czy nawet całe wspólnoty opuściły
go. Dążenie do jedności chrześcijan może się więc dokonywać jedynie na
zasadzie włączania ich na powrót do jednej struktury. Przy czym trzeba
pamiętać o otwartym charakterze prawosławia – jest ono niescentralizo-
wane, nie wymaga podporządkowania się administracyjnego jakiemuś
jednemu ośrodkowi – chodzi tylko o uznanie wspólnych dogmatów i za-
sad wiary.

Takie podejście istniało również w Kościele katolickim do Soboru
Watykańskiego II. Dziś patrzy się już na to inaczej. W dzisiejszej wizji
katolickiego ekumenizmu uznaje się, że „poza granicami wspólnoty ka-
tolickiej nie rozciąga się próżnia eklezjalna” (UUS 13). „Duch wieje, kę-
dy chce”, wspólnoty innych chrześcijan również obdarzone są łaskami.
Tak właśnie uważał rosyjski filozof, stworzył on już sto lat temu spójną
wizję eklezjologii chrześcijańskiej, która wymagała wręcz wysiłku eku-
menicznego.
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Filozof często ostrzegał, by nie utożsamiać części z całością16. W pra-
cy Rosja i Kościół powszechny napisał:

Nikt nas nie prosi o to, abyśmy zmienili naszą wschodnią naturę bądź zanegowali
specyficzny charakter naszego ducha religijnego. Należy tylko uznać bez zastrze-
żeń tę zupełnie prostą prawdę, że my, Wschód, jesteśmy tylko częścią Kościoła
powszechnego, i to częścią, która nie posiada centrum w samej sobie, i że
w związku z tym trzeba, abyśmy dołączyli nasze siły do wielkiego powszechnego
centrum, które Opatrzność umiejscowiła na Zachodzie17.

Swoje eklezjologiczne podstawy ekumenizmu zawarł Sołowjow
w artykule Ogólna podstawa dla zjednoczenia Kościołów, ostatniego
z cyklu Wielki spór a chrześcijańska polityka. Zdaniem filozofa, pod
względem ontycznym Kościół jest jeden – podział istnieje tylko w sfe-
rach niereligijnych. Filozof podkreśla, że „разделение церквей не
изменило их отношения к Христу и к Его таинственной благодати.
С этой стороны нам не нужно и думать о соединении; в этом мы
и без того едино”18. Już jesteśmy jednym; ludzkie nieporozumienia nie
mogły rozerwać mistycznej jedności z Chrystusem i odebrać jego łaski,
którą chrześcijanie otrzymują poprzez sakramenty. Chrześcijan łączą ze
Zbawicielem niewidzialne więzi poprzez trzy elementy: apostolską suk-
cesję (kapłaństwo), prawdziwą wiarę i sakramenty. W Ogólnej podstawie
dla zjednoczenia Kościołów filozof podkreśla: „Каждая из двух Церквей
уже есть Вселенская Церковь, но не в отдельности своей от другой
– а в единстве с нею”19.

Kościół jest jeden, ale istnieje zewnętrzne rozbicie – trzeba to zmie-
nić, ponieważ „mistyczna jedność ludzkich wspólnot w Chrystusie po-
winna wyrażać się w ich widzialnej, braterskiej jedności”20. O ile jedność
wewnętrzna jest darem, to ta zewnętrzna jawi się jako zadanie. Pełnia
wzrostu w Chrystusie nie jest możliwa, gdy dwie główne części świata
chrześcijańskiego nie uzupełniają się wzajemnie21. Celem jest więc dopa-
sować formę zewnętrzną do rzeczywistości, potwierdzić jedność czynem;
ukryta przed wzrokiem jedność musi się stać widzialna22. Aby jednak

                                                        
16 Zob. Соловьев, Спор..., op. cit., s. 302.
17 Cyt. za: Walicki, Rosja..., op. cit., s. 222.
18 Соловьев, Спор..., op. cit., s. 299.
19 Ibidem, s. 301.
20 „Мистическое единство человеческих обществ в Христе должно выражаться

в их явном братском единении  между  собою”, ibidem, s. 300.
21 Ibidem.
22 Sołowjow, Życie i ewolucja twórcza..., op. cit., s. 220.
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tego dokonać, trzeba najpierw przyznać, że jedność dwóch Kościołów
w Chrystusie już istnieje i że każda z wspólnot jest tylko jego częścią.

Istnieje więc jeden Kościół, w skład którego wchodzą różne wspól-
noty. Czy istnieje natomiast jedność między rozdzielonymi obrządkami?
Zdaniem Sołowjowa, tak. Potwierdza to w ostatnim artykule z cyklu
Wielki spór, mówiąc, że niezależnie od stosunków między różnymi
wspólnotami kościelnymi, ich mistyczny związek z Chrystusem – głową
Kościoła jest niezniszczalny, a więc i oni są jednym w Chrystusie, two-
rząc razem jego mistyczne ciało23. Zdaniem Jana Pawła II, pomimo po-
działów między chrześcijanami „dzięki łasce Bożej nie zostało jednak
zniszczone to, co należy do struktury Kościoła Chrystusowego, ani też
komunia łącząca go nadal z innymi Kościołami i Wspólnotami kościel-
nymi” (UUS 11), choć jest to więź częściowa, niepełna. W tej encyklice
papież przypomina słowa soboru, mówiące o tym, że „wszystko to, co
pochodzi od Chrystusa i do Niego prowadzi, należy słusznie do jedynego
Kościoła Chrystusowego” (UUS 13). „Trzeba nade wszystko odkrywać
tę  jedność , k tóra de facto już istnieje”24 – powie w wywiadzie dla
Vittoria Messoriego.

Ustalenie relacji wspólnot chrześcijańskich do Kościoła powszechne-
go jest rzeczą zasadniczą. Rzym już nie tak łatwo utożsamia swoją
strukturę z Kościołem Chrystusowym jak niegdyś; przyznaje, że w jego
skład wchodzą i inni chrześcijanie. Nie jest jednak Watykan w swoich
oczach tylko jedną z wielu, takich samych części – istnieje bowiem jesz-
cze kwestia środków zbawczych, jakimi dysponują te wspólnoty. Podkre-
śla się, że pełnię takich środków ma Kościół katolicki – tylko on! Prawo-
sławie jest mu najbliższe, ale chociażby nieuznawanie prymatu biskupa
Rzymu sprawia, że nie jest doskonałe. „Elementy tego Kościoła już nam
danego istnieją łącznie i  w ca łej  pe łni w Kościele katolickim oraz
bez takiej  pe łni [ale jednak – K. N-S] w innych Wspólnotach” (UUS

                                                        
23 „Таким образом, прежде всего, рассматривая Церковь с этой стороны, мы

должны признать, что существенное, основное единство Вселенской Церкви, как
состоящее в богочеловеческом союзе людей с Христом чрез ту же силу

святительства, в той же вере, в тех же таинствах, нисколько не нарушается видимым
разделением церковных обществ между собою из-за частных верований и правил.
Как бы эти церковные общества ни относились между собою, как бы они ни
смотрели друг на друга, если реально-мистическая связь их с Главою Церкви
Христом одна и та же, то и они одно и то же в Христе, составляют одно
нераздельное тело Христово”, Соловьев, Споp..., op. cit., s. 298–300.

24 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria
Messoriego, Lublin 1994, s. 119.
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14). Inne Kościoły i wspólnoty, mimo braków, również biorą udział
w tajemnicy zbawienia. „Kościół katolicki cieszy się, kiedy inne wspól-
noty chrześcijańskie głoszą z nim Ewangelię, chociaż wie, że pe łnia
środków zbawienia jemu jest powierzona”25 – powie Jan Paweł II.
„Pełna jedność stanie się rzeczywistością – zdaniem papieża – kiedy
wszyscy będą mieli udział w pełni środków zbawienia, które Chrystus
powierzył swojemu Kościołowi” (UUS 86). Czyli nie kiedy wszystkie
Kościoły i wspólnoty będą częścią Kościoła katolickiego, ale gdy będą
miały tak jak on pełnię środków zbawczych. Oznaczać to będzie pełną
z nim komunię.

Droga ekumenizmu musi opierać się na ustaleniach dotyczących sfery
eklezjologii, ale żaden Kościół nie może działać wbrew swojej nauce
pojmowania Kościoła. Głęboko zaangażowany ekumenicznie Paweł VI
pozostawił testament, w którym nakazywał następcom kontynuować dro-
gę ku jedności Kościołów, ale i podkreślił bardzo mocno – Kościół kato-
licki nie może działać wbrew swojej eklezjologii. Dekret o ekumenizmie
Unitatis redintegratio, uchwalony przez Sobór Watykański II, nakazuje,
by Kościół katolicki włączył się w dialog ekumeniczny, rozpoczęty już
przez inne wspólnoty, ale według zasad własnej eklezjologii (UR 1). Na-
kaz ten znalazł odzwierciedlenie w działaniach Jana Pawła II. W encykli-
ce Ut unum sint wezwie on, by na drodze ekumenicznej „wystrzegać się
letniości (…) a bardziej jeszcze opozycji opartej na uprzedzeniach”, ale
i podkreśli z całą mocą, że należy „unikać fałszywego irenizmu i lekce-
ważenia norm Kościoła” (UUS 79). Oczywiście takie podejście czyni ten
proces bardziej żmudnym, trudnym, nie pozwala na uciekanie od proble-
mów, co może wywoływać wrażenie zwiększania konfliktowości. Jednak
by dialog był szczery i doprowadził do trwałych skutków, nie można po-
zwolić sobie na kompromisy kosztem wiary.

Czy jednak możemy powiedzieć, że zmiany w podejściu do eklezjolo-
gii nastąpiły? Wydaje mi się, że tak. Nie byłoby bowiem możliwe prowa-
dzenie tak ożywionego dialogu, jaki obserwujemy w ciągu ostatnich
czterdziestu lat, bez ważnej zmiany w tej dziedzinie. Już wcześniej ist-
niały różne racje ekumenicznego zaangażowania26, a nie doprowadziło to
do żadnych trwałych (unia florencka, 1439) czy zakrojonych na szerszą
skalę (unia brzeska, 1596) rezultatów. Nawet pomijając tu czysto ludzkie
przesłanki, jakimi kierowali się architekci różnych unii, istniało wiele
powodów, by pragnąć jedności. To jednak spojrzenie na eklezjologię
                                                        

25 Ibidem, s. 114
26 Zob. A.A. Napiórkowski, Zagadnienia ekumeniczne, Kraków 1998, s. 104–112.
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uniemożliwiało jeszcze wówczas wejście na dojrzałą drogę ekumenizmu.
Utożsamianie swojego Kościoła całkowicie z Kościołem powszechnym
skłaniało do szukania jedności tylko na drodze nawracania, uniatyzmu
– włączania innych wspólnot do własnej struktury. Świetny jest tu przy-
kład papieża Leona XIII, panującego w czasach Władimira Sołowjowa.
Dlatego też dopiero Sobór Watykański II jest momentem przełomu eku-
menicznego. Do tej pory de facto traktowano pozostałych chrześcijan tak
samo jak wyznawców innych religii czy nawet ateistów.

W Ogólnej podstawie dla zjednoczenia Kościołów Sołowjow rozróż-
nia wyalienowany, defensywny Wschód od ofensywnego Zachodu. Każ-
da z tych części jest niezbędna, uzupełniają się nawzajem. „Православ-
ный Восток никогда не может быть обращен в латинство, ибо
в таком случае Церковь Вселенская превратилась бы в Церковь
Латинскую и само христианство потеряло бы свое особенное значе-
ние в человеческой истории”27. W takim charakterze Kościoła uciele-
śnia się idea bogoczłowieczeństwa – przy czym przyjęło się zakładać, że
aktywny, działający w świecie katolicyzm jest tą stroną cielesną, ludzką
Kościoła, a Wschód – duchową. W wywiadzie Przekroczyć próg nadziei
papież powie, że „sposoby rozumienia oraz praktykowania wiary w Chrys-
tusa mogą być w pewnych wypadkach także komplementarne, nie muszą
się wzajemnie wyłączać”28. Wizja ekumenizmu Sołowjowa idealnie od-
powiada metaforze o dwóch płucach chrześcijaństwa – wschodnim i za-
chodnim; często, jak wiadomo, wykorzystywanej przez Jana Pawła II.
Twórcą jej jest Wiaczesław Iwanow, uczeń Sołowjowa, który po przej-
ściu na katolicyzm powiedział, że dopiero teraz oddycha dwoma płucami,
należy wreszcie do całości, a nie części Kościoła.

Ale czy rzeczywiście metafora ta oddaje stan ekumenizmu dzisiaj?
Iwanow czuł, że niczym gruźlik oddychał wcześniej jednym płucem29, ale
czy będąc katolikiem, czułby potrzebę połączenia się z Kościołem prawo-
sławnym? Czy katolicyzm dziś wyznaje, że bez prawosławia jest okale-
czony, niepełny? Bo w istocie właśnie to oznaczać by mogło owo słynne
porównanie! Oczywiście tak nie jest. Wielkie pragnienie ekumenizmu,
nawet jeśli faktycznie szczere i ogromne, nie ma i może nigdy mieć nie
będzie takiego charakteru. Sołowjow idzie tu znacznie dalej niż współ-
czesny katolicki ekumenizm, ale i tak ze strony Rzymu pojawiły się już
wypowiedzi, o jakich sto lat temu można było tylko pomarzyć. Po zdjęciu
                                                        

27 Соловьев, Спор…, op. cit., s. 297.
28 Jan Paweł II, Przekroczyć…, op. cit., s. 117–118.
29 Walicki, Rosja…, op. cit., s. 278.



95

anatem i uznaniu prawosławia za część Kościoła powszechnego, po do-
cenieniu jego wartości dla chrześcijaństwa przyszła nawet pora na słowa,
według których nawet niektóre kwestie wiary mogą być ujęte trafniej
w tej drugiej wspólnocie30. W encyklice Ut unum sint Jan Paweł II na-
wołuje wszystkie wspólnoty, by zastanowiły się, „czy były wierne Jego
zamysłowi wobec Kościoła” (UUS 82). Wszystkie powinny zadać sobie
to pytanie – również katolicyzm.

We wspomnianej encyklice papież powie, że „uprawniona różnorod-
ność nie sprzeciwia się bynajmniej jedności Kościoła, ale przeciwnie
– przysparza mu chwały i przyczynia się znacznie do wypełnienia jego
misji” (UUS 50). Pojawiło się więc docenianie różnorodności w Kościele,
poczucie, że ujednolicenie, włączenie innych w swoją strukturę stanowi
zubożenie całości. Stąd już tylko krok do koncepcji, wedle której rozbicie
przyniosło nie tylko grzech i nieszczęście, a i pewien skutek pozytywny.
Zgodnie z filozoficzną koncepcją Władimira Sołowjowa historię można
podzielić na trzy etapy: pierwotnej jedności, rozdzielenia i wreszcie rein-
tegracji. Etap ostatni jest najdoskonalszy: to okres swobodnej jedności,
w której rozdzielone elementy zachowują własności, jakie nabyły w cza-
sie rozdzielenia, i wnoszą je do zjednoczonej na powrót całości. Reinte-
gracja nie jest więc powrotem do stanu pierwotnego, a czymś bogatszym.
Jakże współgra z tym odpowiedź papieża na zadane mu przez Vittoria
Messoriego pytanie o rozłam w chrześcijaństwie:

(...) poza znanymi przyczynami historycznymi, grzechem ludzkim, pojawił się
i głos zaufania do Tego, który wyprowadza dobro również ze zła (…) Może więc
podziały były także drogą  p rowadzącą  Kośc ió ł  do  wie lorakich  bo-
gac tw zawar tych  w Chrys tusowej  Ewangel i i  i  w Chrys tusowy m
odkupien iu?  Może te bogactwa nie potrafiłyby się rozwinąć w inny sposób…?
(…) Trzeba, ażeby rodza j  ludzk i  dochodz i ł  do  jednośc i  p rzez  wie -
lość ,  ażeby  uczy ł  s ię  być  j edny m Kośc io łem w plu ra l izmie  fo rm
my ś len ia  i  dz ia łan ia ,  ku l tur  i  cywi l izac j i .  Czy taki sposób rozumienia
nie zdaje się poniekąd odpowiadać Bożej mądrości i Bożej dobroci oraz Bożej
Opatrzności?31

Wraz z narastaniem u Sołowjowa tendencji prowatykańskich, coraz
częściej pojawiały się plotki o rzekomym przejściu pisarza na katolicyzm.

                                                        
30 „Niektóre aspekty objawionych tajemnic czasem znajdują stosowniejsze ujęcie i lep-

sze naświetlenie u jednych niż u drugich, tak że trzeba powiedzieć, iż te odmienne sfor-
mułowania teologiczne nierzadko raczej się wzajem uzupełniają, niż przeciwstawiają” (UR
17).

31 Jan Paweł II, Przekroczyć próg…, op. cit., s. 121.
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W lutym 1896 roku filozof przyjął komunię z rąk katolickiego księdza,
wygłaszając również formułę uznania prymatu papieża. Zdarzenie to do
dziś wywołuje wiele kontrowersji wśród badaczy32. Oczywiście wiele
faktów wskazuje na konwersję Sołowjowa33, trudno jednak oprzeć się
wrażeniu, że taki gest byłby dziwnym uwieńczeniem poglądów pisarza na
jedność Kościoła. Pisał przecież wcześniej, dementując podobne pogło-
ski: „Nie wstydziłbym się tego [konwersji], gdybym to zrobił z prze-
konania, ale właśnie moje przekonania uniemożliwiają mi to”34. Co
zmieniłaby bowiem zmiana przynależności, przyłączenie się do innej
wspólnoty? Nadal byłby członkiem tylko połowy Kościoła powszechnego
– tyle tylko że innej połowy niż dotąd. A filozof marzył przecież o tym,
by fragmenty te połączyły się – wtedy to należąc do części, byłby rów-
nież elementem całości. Przyłączenie się do Kościoła katolickiego prze-
czyłoby jego poglądom wykluczającym wszak uniatyzm jako drogę eku-
menizmu. Podkreślał równocześnie, że zbliżenie się do Rzymu, a nawet
całkowite z nim pojednanie, uznanie autorytetu papieża i katolickich do-
gmatów nie tylko nie zaprzecza byciu prawosławnym, ale nawet tego
wymaga.

Jan Paweł II w swojej ekumenicznej encyklice wyraża wielkie pra-
gnienie rozdzielonych chrześcijan, by kiedyś dojść do takiej bliskości,
która umożliwiłaby wspólną Eucharystię. Na razie jest to niemożliwe, ale
pragnienie, by się to stało, jest już powszechnie obecne we wszystkich
wspólnotach. „Czy sto lat temu – zapyta papież – byłoby to w ogóle do
pomyślenia?” Niemal dokładnie sto lat wcześniej35 miał miejsce akt cał-
kowicie prywatnego, według słów Andrzeja Walickiego, „osobistego
zjednoczenia [Sołowjowa] z Kościołem powszechnym”36. To poruszają-
cy, jeszcze wtedy zupełnie osamotniony ekumeniczny gest-marzenie
o wspólnej Eucharystii.

                                                        
32 Zob. Walicki, Rosja…, op. cit., s. 183.
33 Pewny jego katolicyzmu był biskup Strossmayer: zob. ibidem, s. 180.
34 Sołowjow, Życie i ewolucja twórcza..., op. cit., s. 217.
35 Encyklika Ut unum sint podpisana została przez papieża Jana Pawła II 25 maja 1995

roku, interkomunia Sołowjowa miała miejsce w lutym 1886.
36 Walicki, Rosja…, op. cit., s. 232.



Ludmiła Ikonnikowa

Brześć

Ruch ekumeniczny i rola w nim
Słowian wschodnich (na podstawie encykliki

Ut unum sint i listu apostolskiego Orientale lumen)

Jeżeli zaś dni nasze wypełniają uczynki zwyczajne,
W których ciągle samo wnętrze czynu nieodstępny przesłania gest,

To jednak żywimy tę pewność, że kiedyś gest ów odpadnie,
A zostanie w uczynkach naszych tylko to, co naprawdę jest1.

Jeśli zapytać, kim był Jan Paweł II, natychmiast padnie odpowiedź, że to
papież. A oprócz tego, że człowiek ten był nie tylko papieżem, ale
i uczonym, filozofem, poetą i dramaturgiem. Wśród utworów Jana Pawła II
jest traktat filozoficzno-antropologiczny Osoba i czyn, prace filozoficzne z
zakresu etyki Dobro i wartość, Norma i szczęście, sztuki teatralne Brat na-
szego Boga, Promieniowanie ojcostwa i mnóstwo cykli poetyckich. Są
wśród prac Jana Pawła II i te poświęcone zbliżeniu prawosławia i katolicy-
zmu. To encyklika Ut unum sint i list apostolski Orientale lumen.

Ogromną rolę odegrał papież także w rozwoju ruchu ekumenicznego
na jego współczesnym etapie. Pojawienie się tego ruchu było uwarunko-
wane przede wszystkim historią rozwoju chrześcijaństwa. Jak wiadomo:

W 1054 roku miał miejsce ostateczny rozpad i pojawiły się dwa Kościoły chrze-
ścijańskie: prawosławny i katolicki. Wzajemna ekskomunika ciążyła nad nimi po-
nad dziewięćset lat. Dopiero w 1965 roku papież Paweł VI i patriarcha Konstan-
tynopola Atenagoras I ujęli ją w specjalnej wspólnej deklaracji2.

Tym aktem zakończył swoją pracę Sobór Watykański II. Jan Paweł II
kontynuował dzieło rozpoczęte przez Pawła VI. Jak sam podkreślił:

                                                        
1 K. Wojtyła, Dla towarzyszy drogi – z cyklu Myśl jest przestrzenią dziwną, „Tygodnik

Powszechny” 1952, nr 42, s. 51.
2 A.E. Kułakow, Swiet Wiflejemskoj zwiezdy: stranicy istorii christijanstwa, 3. tysia-

czeletije wiery, nadieżdy, lubwi, Moskwa 1999, s. 243.
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Kiedy po śmierci Papieża Pawła VI i krótkim pontyfikacie Jana Pawła I została
mi powierzona misja Biskupa Rzymu, uznałem za jedną z pierwszych powinności
mej papieskiej posługi odnowienie osobistego kontaktu z Patriarchą ekumenicz-
nym Dimitriosem I, który przejął tymczasem w Konstantynopolu następstwo po
Patriarsze Atenagorasie3.

Na potwierdzenie tych słów w 1995 roku wyszła encyklika Jana
Pawła II Ut unum sint (Aby byli jedno). W encyklice tej mowa o koniecz-
ności chrześcijańskiej jedności, o znaczeniu Soboru Watykańskiego II dla
ruchu ekumenicznego. Jak pisze biograf Jana Pawła II:

Przez 16 lat ekumeniczna aktywność Jana Pawła II wcieliła w życie wyobrażenia,
przedstawione przez Sobór Watykański II w Lumen gentium, o tym, że Kościół
katolicki jest w sposób nieuchronny związany ze wszystkimi chrześcijanami, któ-
rzy z kolei w pewien sposób związani są z katolicyzmem poprzez chrzest4.

Jan Paweł II podkreślał, że nie jest ważne, co prawosławni myślą
o katolikach, ważne jest, co katolicy myślą o prawosławnych jako bra-
ciach i siostrach w Chrystusie. Za podstawę ruchu ekumenicznego Jan
Paweł II uważał dialog. Pisał, że jeśli modlitwa stanowi

(…) „duszę” ekumenicznej odnowy i dążenia do jedności, to w niej też zakorzenia
się i z niej czerpie moc to wszystko, co Sobór określa jako „dialog”5.
Trzeba niejako rozpocząć od opuszczenia pozycji przeciwników, stron poróżnio-
nych, aby znaleźć się na płaszczyźnie, na której obie strony traktują siebie na-
wzajem jako partnerów. Podejmując dialog, każda ze stron zakłada u swego roz-
mówcy wolę pojednania, czyli jedności w prawdzie. Aby to wszystko mogło się
urzeczywistnić, muszą zaniknąć przejawy wzajemnego zwalczania się. Tylko
wówczas dialog pomoże w przezwyciężeniu podziału, a posłuży do przybliżenia
jedności6.

Ale papież nie był idealistą. Doskonale rozumiał, że w trakcie dialogu
mogą pojawić się różnice zdań w kwestii sformułowania zasad wiary.
W takich wypadkach papież przestrzegał i wzywał:

Przede wszystkim, gdy ma się do czynienia ze sformułowaniami doktrynalnymi
odbiegającymi od tych, których zwykło się używać we własnej wspólnocie,
z pewnością warto się zastanowić, czy inne słowa nie wyrażają tu takiej samej tre-
ści, jak to zostało na przykład stwierdzone w niedawnych wspólnych deklara-
cjach, podpisanych przez moich Poprzedników i przeze mnie wspólnie z Patriar-

                                                        
3 Jan Paweł II, Ut unum sint (Aby byli jedno), s. 52, za: www.opoka.org.pl/biblioteka/

/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/ut_unum_1.html.
4 G. Weigel, Ioann Paweł II, [w:] 2 kn., kn. 2 Moskwa 2003, s. 39.
5 Jan Paweł II, Ut unum sint, op. cit., s. 28.
6 Ibidem, s. 29.
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chami Kościołów, z którymi przez stulecia wiedliśmy spór chrystologiczny. Na
temat sposobu formułowania prawd objawionych Deklaracja Mysterium Ecclesiae
stwierdza: „Chociaż prawdy, których Kościół istotnie pragnie nauczać poprzez
swoje formuły dogmatyczne, są czymś odrębnym od zmiennych pojęć którejkol-
wiek konkretnej epoki i mogą być wyrażone także bez ich pomocy, może się zda-
rzyć, że w głoszeniu tychże prawd świętego Magisterium używa się określeń
ukształtowanych pod wpływem tych pojęć. Należy stwierdzić, że formuły dogma-
tyczne Magisterium Kościoła od samego początku nadawały się do głoszenia praw-
dy objawionej i nadal się nadają do przekazywania jej tym, którzy je właściwie ro-
zumieją”. W tej dziedzinie dialog ekumeniczny, który pobudza strony biorące w nim
udział do zadawania sobie pytań, do wzajemnego rozumienia się i wyjaśniania wła-
snych poglądów, otwiera możliwości nieoczekiwanych odkryć. Polemiki i nieprze-
jednane spory sprawiły, że dwa sposoby patrzenia na tę samą rzeczywistość – choć
pod różnym kątem – przekształciły się w całkowicie sprzeczne poglądy. Należy dziś
znaleźć formułę, która ujmując całość rzeczywistości, pozwoli przezwyciężyć jej
wizje cząstkowe i odrzucić fałszywe interpretacje7.

Kościół katolicki pragnie doskonałych kontaktów między Wschodem
i Zachodem. Przykład takich kontaktów Jan Paweł II widział w doświad-
czeniu pierwszego tysiąclecia, kiedy

(…) „rozwój różnych doświadczeń życia kościelnego nie przeszkadzał temu, że
utrzymując wzajemne kontakty, chrześcijanie mogli nadal żywić przekonanie, iż
bez względu na to, w jakim Kościele by się znaleźli, są zawsze we własnym do-
mu; ze wszystkich bowiem Kościołów wznosiła się, w przedziwnej różnorodności
języków i głosów, pochwała jedynego Ojca (…)”8.

W dialogu ekumenicznym ważne miejsce przewidziane jest dla pra-
wosławnych. Im właśnie Jan Paweł II poświęcił list apostolski Orientale
lumen (Światło ze Wschodu). W liście tym papież mówił o tych trady-
cjach Kościoła prawosławnego, z których mogliby czerpać i katolicy.
Podkreślał, że sposób pojmowania, przyswojenia i przeżywania wiary
w Boga na Wschodzie jest bardzo bliski chrześcijańskiej tradycji Zacho-
du. Aby to udowodnić, Jan Paweł II próbował opowiedzieć jak najwięcej
o Kościele wschodnim, pokazać sposób pojmowania Boga przez prawo-
sławnych i znaleźć jak najwięcej wspólnych punktów w Kościołach
wschodnim i zachodnim.

W uroczystym liście apostolskim Jan Paweł II mówił o znaczeniu Ko-
ścioła wschodniego dla ruchu ekumenicznego:

Jeśli bowiem wierzymy, że czcigodna i starożytna tradycja Kościołów Wschod-
nich stanowi integralną część dziedzictwa Kościoła Chrystusowego, to katolicy

                                                        
7 Ibidem, s. 38.
8 Ibidem, s. 61.
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powinni przede wszystkim ją poznawać, by móc się nią karmić i przyczyniać się
– każdy na miarę swoich sił – do budowania jedności9.

Mówiąc zaś o roli Wschodu i prawosławia, papież zauważył, że
chrześcijański Wschód zajmuje uprzywilejowaną pozycję: „W stosunku
do jakiejkolwiek innej kultury Wschód chrześcijański odgrywa bowiem
rolę wyjątkową i uprzywilejowaną, ponieważ stanowił pierwotne środo-
wisko rodzącego się Kościoła”10.

Jan Paweł II nie umniejszał znaczenia Słowian wschodnich dla roz-
woju monastycyzmu na Zachodzie:

Na Wschodzie znajdują się także bogate tradycje życia wewnętrznego, które
w szczególny sposób wyraża zjawisko życia mniszego. Tam przecież już od
chlubnych czasów Ojców świętych kwitła duchowość monastyczna, która prze-
niknęła potem na tereny zachodnie; z niej to jako ze źródła wzięła początek łaciń-
ska koncepcja życia zakonnego i później znajdowała w niej niejednokrotnie nowe
siły. Toteż jest bardzo wskazane, by katolicy dużo częściej sięgali po te duchowe
bogactwa Ojców wschodnich, które wznoszą człowieka całkowicie ku kontem-
placji rzeczy Bożych11.

W omawianym liście apostolskim papież zwrócił uwagę na to, że dla
Kościoła ważna jest inkulturacja. To jeszcze jedna wartość, którą Kościół
zachodni może zaczerpnąć od Słowian wschodnich:

Już niejednokrotnie podkreślałem, że pierwsza wielka wartość przeżywana szcze-
gólnie na Wschodzie chrześcijańskim polega na tym, że zwraca on uwagę na ludy
i na ich kultury, aby słowo Boga i Jego chwała mogły rozbrzmiewać w każdym
języku. (…) W czasach, w których coraz powszechniej uznaje się podstawowe
prawo każdego narodu do tego, by wyrażać siebie zgodnie z własnym dziedzic-
twem kultury i myśli, doświadczenie poszczególnych Kościołów Wschodu jawi
się nam jako miarodajny przykład udanej inkulturacji12.

Katolicy mogą też uczyć się u prawosławnych metody teologicznej,
która wyraża się przede wszystkim w tym, iż „chrześcijanin Wschodu jest
jednak świadom, że można nawiązać kontakt z tą rzeczywistością, jedy-
nie przyjmując postawę adoracyjnego milczenia”13. Dla potwierdzenia tej
myśli można przytoczyć jeszcze te słowa papieża:

                                                        
9 Jan Paweł II, Orientale lumen (Światło ze Wschodu), za: www.opoka.org.pl/biblio-

teka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/orientale_lumen_02051995.html
10 Ibidem, s. 5.
11 Ibidem, s. 6.
12 Ibidem, s. 7.
13 Ibidem, s. 16.
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Musimy wyznać, że wszyscy potrzebujemy tego milczenia przenikniętego obec-
nością adorowanego Boga; potrzebuje go teologia, aby mogła w pełni rozwinąć
swój charakter mądrościowy i duchowy; potrzebuje go modlitwa, aby nigdy nie
zapominała, że oglądanie Boga oznacza zejście z góry z obliczem tak promieniu-
jącym, iż trzeba je przykryć zasłoną, i aby nasze zgromadzenia umiały uczynić
miejsce dla obecności Boga, unikając wychwalania samych siebie; potrzebuje go
kaznodziejstwo, aby uniknąć złudzenia, że wielomówstwo może przybliżyć do
doświadczenia Boga; potrzebuje go ludzki wysiłek, aby zrezygnować z zamyka-
nia się w walce bez miłości i przebaczenia14.

Jan Paweł II zauważył także, że Wschód pomaga wydzielić chrześci-
jańskie znaczenie ludzkiej osoby „w całym bogactwie tworzących ją ele-
mentów”.

Na podstawie wszystkiego, co zostało wyżej powiedziane, można
wnioskować, że, jak twierdził papież, Słowianie wschodni mogą na równi
występować w ruchu ekumenicznym. Zauważa, że katolicy mają czego
uczyć się od prawosławnego Wschodu. My zaś także mamy czego uczyć
się od katolickiego Zachodu. Przede wszystkim nie należy zapominać
o tym, iż katolicyzm i prawosławie są dwiema gałęziami jednej religii.

Przekład z j. rosyjskiego: G. Gałecka

                                                        
14 Ibidem.



Barbara Walentynowicz

Gdańsk

Ku zjednoczeniu w wierze.
Słowianie Wschodu i Zachodu w ekumenicznych

wystąpieniach Jana Pawła II w Polsce

Wiemy, że jesteśmy podzieleni,
ale nie wiemy dlaczego.

Słowa, które wybrałam na motto mojego referatu, zostały wypowiedziane
przez przedstawiciela wspólnot protestanckich w Kamerunie podczas
jednego ze spotkań ekumenicznych. Zdanie to bardzo głęboko utkwiło
w pamięci papieża Jana Pawła II. W tych kilku słowach kryje się sens
i słuszność działań ekumenicznych zmierzających do zjednoczenia w wie-
rze chrześcijan różnych wyznań. Wszyscy jesteśmy świadomi istniejące-
go podziału, ale czy jednocześnie jesteśmy pewni, że dzielące nas różnice
są wystarczająco silne i znaczące, by stanąć na przeszkodzie budowania
silnej jedności chrześcijańskiej? Ekumenizm z właściwą sobie tolerancją,
chęcią poznania i wzajemnego zrozumienia „nie jest tylko szlachetną ideą
– to równocześnie wielka próba wiary, nadziei i miłości: wyjście w stronę
tego, co jest możliwe u Boga, na przekór temu, co po ludzku może zda-
wać się niemożliwe”1.

W wieku XX pojawiły się na świecie dwie wielkie osobowości, któ-
re odegrały ważną rolę w dążeniu do osiągnięcia jedności przez chrze-
ścijan. Jedną z nich był Roger Schulz, znany jako Brat Roger, założy-
ciel wspólnoty ekumenicznej we francuskiej wiosce Taizé. Własnym
życiem dał świadectwo chrześcijańskiej jedności. Jego dzieło dopełniło
się w jego śmierci i podczas uroczystości pogrzebowych. Pozostając
wiernym Kościoła kalwińskiego, zgodnie ze swoją wolą został pocho-
wany w obrządku katolickim. Tak tradycje dwóch wyznań zjednoczyły
się w jednej osobie.

                                                        
1 Jan Paweł II, Autobiografia, wyb. J. Kiljańczyk-Zięba, Kraków 2005, s. 177.
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Nie bez powodu przywołuję postać Brata Rogera, bowiem łączy się
ona, w pewnym sensie, z osobą papieża Jana Pawła II. Obydwaj dążyli do
jedności drogą dialogu i modlitwy. Obydwaj poświęcili temu swoje życie.
Jednak te dwie drogi zmierzające w jednym kierunku różniły się między
sobą.

Jan Paweł II opuścił granice Watykanu, by udać się do miejsc za-
mieszkanych przez wiernych różnych wyznań. Uczestniczył i wzywał do
modlitwy o jedność. Jako papież czuwał nad życiem całego Kościoła
chrześcijańskiego. Brat Roger stworzył w Taizé ekumeniczny dom jedno-
ści, do którego pielgrzymują rzesze wiernych różnych wyznań z całego
świata. W 1986 roku ekumeniczną wspólnotę we Francji odwiedził papież
Jan Paweł II. Powiedział wówczas: „do Taizé przybywa się jak do źródła”2.
Źródło można tu rozumieć dwojako. Jako element przyrody, w której Bóg
objawia swą potęgę i piękno, jako początek strumienia, który krzepi spra-
gnionych wędrowców, lub jako źródło wiary chrześcijańskiej3, u którego
odnajdujemy najwyższą jedność – Jedność Trójcy Przenajświętszej. Inte-
gralną częścią tejże jedności jest bezgraniczna, nieskończona miłość. Bez
niej jedność nie byłaby możliwa. Miłość, która przebacza, która przejawia
się w chęci czynienia dobra, w zauważeniu i zrozumieniu drugiego czło-
wieka jest niezastąpionym elementem na drodze budowania jedności
w wierze. Z niej płynie szacunek i otwartość wobec innej kultury, czy mó-
wiąc ściślej, religii, wyznania i tradycji.

Celem ekumenicznej posługi Brata Rogera, podobnie jak papieża Jana
Pawła II, było zjednoczenie chrześcijan, ale założyciel wspólnoty w Taizé
szczególnie skoncentrował się na jedności wyznań Europy Zachodniej.
Najbliższe sercu papieża natomiast było zjednoczenie w wierze Słowian
Wschodu i Zachodu. Nie bez znaczenia było tutaj z pewnością pochodze-
nie Jana Pawła II – głębokie poczucie przynależności nie tyle do wspól-
noty polskiej, co właśnie słowiańskiej. „Słowiańskim synem” nazywał
siebie Karol Wojtyła w jednym ze swych wierszy, jako Jan Paweł II już
podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, mówił o sobie „Papież
– Słowianin”. Tym samym dotarł do serc i umysłów nie tylko wiernych
z Polski, ale i z innych państw słowiańskich. Wyrażenie swojej łączności
z wiernymi wszystkich wyznań wschodnich było pierwszym krokiem
Jana Pawła II na drodze do zjednoczenia w wierze ludów słowiańskich.
Ilekroć pielgrzymował do Ojczyzny, zawsze pozdrawiał i błogosławił
                                                        

2 Zob. Pielgrzymka Zaufania przez Ziemię, Taizé 1992.
3 W Taizé oprócz modlitwy porannej i wieczornej odbywają się spotkania w międzyna-

rodowych grupach dyskusyjnych. Jedna z nich to grupa „Źródła wiary”.
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wiernych tradycji wschodnich. Zwracał się do wszystkich wiernych, bez
względu na wyznanie. Nie mówił do katolików, wyznawców prawosła-
wia, wiernych obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, ale do wielkiej wspól-
noty chrześcijańskiej.

Zjednoczenie Słowian Wschodu i Zachodu papież postrzegał jako
swoje powołanie, rodzaj posłannictwa. Świadczą o tym słowa wypowie-
dziane podczas spotkania z wiernymi w czerwcu 1979 roku w Gnieźnie:

Czyż Chrystus tego nie chce, czy Duch Święty tego nie rozsądza, ażeby ten Papież
– Polak, Papież – Słowianin, właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijań-
skiej Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu4.

Mówił także:

Nie możemy nie słyszeć obok języka naszych praojców – także innych języków
słowiańskich i pobratymczych, którymi wówczas zaczął przemawiać szeroko
otwarty wieczernik dziejów. Nie może zwłaszcza nie słyszeć ich pierwszy
w dziejach Kościoła Papież – Słowianin. Chyba na to wybrał go Chrystus, chyba
na to prowadził Duch Święty, ażeby do wielkiej wspólnoty Kościoła wniósł
szczególne zrozumienie tych wszystkich słów i języków, które wciąż brzmią ob-
co, daleko dla ucha nawykłego do dźwięków romańskich, germańskich, anglosa-
skich, celtyckich. Czyż Duch Święty nie wzywa, żeby Kościół – Matka u końca
drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa pochylił się ze szczególnym zrozumieniem,
ze szczególną wrażliwością, ku tym dźwiękom ludzkiej mowy, które splatają się
ze sobą we wspólnym korzeniu, we wspólnej etymologii, które – mimo wiado-
mych różnic (nawet i w pisowni) – brzmią wzajemnie dla siebie blisko i swojsko5.

Zwrócenie uwagi na bliskość języków słowiańskich nie było bez zna-
czenia. Język jest częścią kultury danej społeczności, narodu czy pań-
stwa. Jeżeli różnice w języku nie stanowią tak wielkiej przeszkody w po-
rozumiewaniu się, może i inne różnice kulturowe nie będą w stanie stanąć
na przeszkodzie staraniom o jedność w wierze. Mówię tu o różnicach
kulturowych, ponieważ w moim odczuciu to właśnie odmienność kultur
między narodami w znacznym stopniu przyczyniła się do wszelkich po-
działów czy to w ujęciu społecznym, czy wyznaniowym. Problem braku
jedności w wymiarze społecznym pociąga za sobą konsekwencję braku
braterstwa, poczucia wspólnoty i solidarności, pokoju i wolności. Podob-
nie jak na gruncie wyznaniowym. Jest tu jednak pewna różnica. Jeśli
w obliczu trudnej sytuacji społecznej i politycznej próba pojednania jest
odrzucana, to w ujęciu wiary chrześcijańskiej jedność jest zawsze ko-

                                                        
4 Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przemówienia, dokumentacja, tekst autoryzo-

wany, Poznań–Warszawa 1979, s. 37.
5 Ibidem.
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niecznością, której odrzucić nie można. Przez wiarę jednoczymy się
z Chrystusem, a czy można być w pełni zjednoczonym z Synem Bożym
bez pojednania z bliźnim wyznającym tę samą wiarę?6 Jedność pochodzi
od Boga. Jest darem Ducha Świętego, który zostaje nam ofiarowany na
chrzcie świętym i który, jako chrześcijanie, zobowiązani jesteśmy przyjąć
i wypełnić.

Podczas pielgrzymki do Polski w 1991 roku w Lubaczowie papież mó-
wił o jedności, do której wzywa nas wspólna wiara w Jezusa Chrystusa.
Mówił o wiążącym się z nią pojednaniu, braterstwie i wzajemnym szacun-
ku; o szukaniu tego, co łączy. „Wzniecanie dawnych nacjonalizmów i nie-
chęci byłoby działaniem przeciwko chrześcijańskiej tożsamości”7.

Wzorem jedności, do której Jan Paweł II chciał doprowadzić chrze-
ścijańską Słowiańszczyznę, była jedność trynitarna. Jej istotę najlepiej
tłumaczą słowa modlitwy Jezusa Chrystusa, „wyrażające ewangelię po-
jednania, pokoju i miłości: Oby się zespolili w jedno, aby świat poznał,
żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował, tak jak mnie umiłowałeś”8.
Jedność trynitarna opiera się na „wzajemnym przenikaniu się Osób
w jedności Bożej Trójcy. Jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie”9. Papież
wielokrotnie podkreślał znaczenie słów modlitwy Jezusa w wieczerniku
i urzeczywistniał je podczas spotkań z wiernymi w Polsce. Szczególnie
wtedy, kiedy zwracał się do wiernych tradycji wschodniej „My będziemy
z wami i jesteśmy z wami. Tu po tej stronie, bo Królestwo Boże przecho-
dzi przez wszystkie granice, jest uniwersalne”10. W tych samych słowach
papież odsłonił naturalność jedności i sztuczność podziału wśród tych,
którzy wyznają wiarę w tego samego Boga. Wszyscy bowiem jesteśmy
jednakowo umiłowani przez Boga Ojca i wszyscy razem stanowimy
wielką rodzinę w wierze.

Jedność jest świadectwem wiarygodności posłannictwa Jezusa Chry-
stusa, „objawia miłość Ojca w stosunku do Niego i do Jego uczniów.
Dlatego właśnie ta jedność, najwyższy dar Trójcy Przenajświętszej, jest
zarazem największą powinnością wszystkich wyznawców Chrystusa”11.

                                                        
6 Zob. Chrystus wczoraj, dziś i na wieki. V pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, oprac.

ks. J.J. Górny, Olsztyn 1997, s. 29.
7 Bogu dziękujcie – Ducha nie gaście. IV pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, 01.06.

– 09.06.1991 r., red. ks. dr J. Górny, Olsztyn 1991, s. 50.
8 Ibidem, s. 123.
9 V pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, op. cit., s. 26.
10 IV pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, op. cit., s. 68.
11 V pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, op. cit., s. 27.
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W dążeniu do objawienia światu świadectwa chrześcijańskiej jedności
nadzieją papieża Polaka byli Słowianie Wschodu i Zachodu. Na drodze
ku zjednoczeniu naszych narodów podział międzywyznaniowy nie jest aż
tak silną różnicą wobec tego, co nas łączy. Jesteśmy połączeni m.in. ko-
rzeniami historycznymi. Papież niejednokrotnie przywoływał wspólne dla
narodów słowiańskich wydarzenia związane z przyjęciem chrześcijań-
stwa. Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny (1979) w Gnieźnie,
wspominając chrzest Polski, mówił o chrystianizacji całej Słowiańszczy-
zny. Podczas trzeciej pielgrzymki do Polski nawiązał do przypadającego
rok później Milenium Chrztu Rusi12. W przemówieniu z dnia 2 czerwca
1991 roku, w kościele Najświętszego Serca Jezusa w Przemyślu wrócił
myślami do rocznicy chrztu Kijowskiego:

Tysiąclecie Chrztu Rusi dało początek wolności religijnej w sposób szczególny
dla obrządku, który mógł wyjść z katakumb, rozpoczynając na nowo swoją dzia-
łalność13.

Następnie Jan Paweł II przywołał wydarzenia z historii prześladowań
Kościoła obrządku bizantyjsko-ukraińskiego na terenach zniewolonych
reżimem komunistycznym. Odniósł tę sytuację do Polski, wskazując jed-
nocześnie na przejaw jedności z Kościołem katolickim w Polsce:

Wasza sytuacja w Polsce była nieco odmienna. Wprawdzie wasz obrządek nie był
oficjalnie uznawany przez władze państwowe, wskutek czego nie mógł mieć na-
wet własnego biskupa, mógł jednak istnieć jawnie. Była to sytuacja lepsza niż na
Ukrainie.

Tu zwrócił uwagę na niezwykle istotny na drodze budowania ducho-
wej jedności przejaw solidarności i braterstwa między słowiańskim
Wschodem a Polską. „Kościół Greckokatolicki, który w roku 1988 nie
mógł świętować uroczystości Tysiąclecia Chrztu Rusi we własnej oj-
czyźnie, odprawiał je na Jasnej Górze”14. Papież był wtedy myślą w Czę-
stochowie. Pisał w telegramie:

Przyzywając wstawiennictwa Bogarodzicy, oddaję Jej macierzyńskiemu Sercu
duchowych synów i córki świętego Włodzimierza w Polsce, na Ukrainie i na ca-
łym świecie, i modlę się, by w przyszłym tysiącleciu doznali łaski nowego roz-
kwitu15.

                                                        
12 Zob. III pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przemówienia, dokumentacja, Poznań

– Warszawa 1987, s. 17.
13 IV pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, op. cit., s. 49.
14 Ibidem, s. 50.
15 Ibidem.
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Zjednoczenie Słowian nie było wyłącznie posłannictwem papieża. Jest
posłannictwem wszystkich chrześcijan Słowiańszczyzny, którzy swoją
jednością stanowiliby żywe świadectwo wiary. W dążeniu do jedności
w wierze potrzebna jest modlitwa, ale sama modlitwa nie wystarczy. Po-
trzebna jest przemiana serc, uświadomienie sobie wagi jedności i siły
z niej płynącej. Nade wszystko potrzebna jest chęć dążenia do jedności,
przejawiana w słowie i czynie. Papież Jan Paweł II nie tylko prosił
i uczestniczył w modlitwach o jedność w imię tego, co nas łączy, i wbrew
temu, co nas dzieli. W ślad za jego słowem podążał czyn.

W czasie czwartej pielgrzymki do Polski papież odwiedził miasta za-
mieszkane przez katolików i wiernych obrządku prawosławnego. Spotkał
się z wiernymi w prawosławnej katedrze pod wezwaniem św. Mikołaja
w Białymstoku. Podczas ekumenicznego spotkania modlitewnego w ka-
tedrze wrócił do problemu jedności. Przytoczył słowa jednego z hymnów
oficjum bizantyjskiego na święto Zesłania Ducha Świętego: „wszelka
łaska pochodzi od Ducha Świętego, który podtrzymuje cały Kościół
w jedności”. Jednocześnie przypomniał, iż „Duch Święty, który jest
sprawcą jedności, pozwala nam odkrywać duchowe braterstwo istniejące
między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym”16.

Wyraził także swoją ogromną radość z tegoż spotkania. Powiedział
wówczas:

Cieszę się, że to spotkanie ma miejsce w tym mieście, gdzie od wieków spotykają
się obie tradycje chrześcijańskie – wschodnia i zachodnia i że spotykamy się
w katedrze pod wezwaniem świętego Mikołaja, który był biskupem w Kościele
jeszcze niepodzielonym i czczony jest zarówno na chrześcijańskim Wschodzie,
jak i Zachodzie17.

Zdaniem papieża Słowianina „wspólna cześć okazywana świętym
w naszych Kościołach jest jednym ze źródeł tęsknoty za pełną jedno-
ścią”18. Podczas czwartej pielgrzymki do Polski przywołał także postać
„świętego Włodzimierza, w którego chrzcie w 988 roku wyznawcy ob-
rządku prawosławnego i bizantyjsko-ukraińskiego dostrzegają początek
swojej wiary i swego Kościoła”19.

Wskazanie wspólnych korzeni historycznych, zwrócenie uwagi na
kult świętych wspólny dla wyznań słowiańskich, było kolejnym krokiem
Jana Pawła II na długiej drodze jednoczenia Słowian Wschodu i Zachodu.
                                                        

16 Ibidem, s. 147.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Ibidem, s. 49.



109

Na końcu tej drogi miało być świadectwo prawdziwej jedności chrześci-
jańskiej, przypieczętowane wspólną Eucharystią.

Kiedy Kościół sprawuje Eucharystię, urzeczywistnia to, czym jest – Ciało Chry-
stusa (por. I Kor 10, 17). Przez uczestnictwo w Ciele i Krwi Chrystusa wierni
wzrastają w tym tajemniczym przebóstwieniu, w którym dopełnia się ich przeby-
wanie w Synu i Ojcu przez Ducha. Wierzący ochrzczeni są w Duchu, w imię
Trójcy Świętej, aby tworzyć jedno ciało (por. I Kor. 12, 13)20.

Zjednoczenie przy stole Pana byłoby największym świadectwem jed-
ności chrześcijan. Tego świadectwa, zdaniem Jana Pawła II, bardzo

potrzebuje Zachód na historycznym etapie budowania nowego systemu wielora-
kich odniesień. Mocnego znaku zawierzenia Chrystusowi potrzebuje Wschód, du-
chowo spustoszony przez lata programowej ateizacji. Europa potrzebuje nas
wszystkich zebranych wokół Krzyża i Ewangelii21.

Wspólna Eucharystia wciąż pozostaje niespełnionym pragnieniem pa-
pieża Jana Pawła II. Świat jednak ujrzał wielkie świadectwo chrześcijań-
skiej jedności.

W kwietniu 2005 roku wierni różnych wyznań modlili się do jednego
Boga, w jednej, wspólnej intencji. Tego dnia urzeczywistniła się myśl
Jana Pawła II. Jesteśmy zdolni do budowania jedności, choć jest to proces
długotrwały. Świat poznał świadectwo jedności w modlitwie. Być może
nadejdzie wkrótce dzień, w którym jedność osiągnie pełnię we wspólnej
Eucharystii. Módlmy się o to i dążmy do pełnej jedności w imię „jednej
wiary, jednego chrztu i jednego Boga – Ojca nas wszystkich”22.

                                                        
20 Ibidem, s. 148.
21 V pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, op. cit., s. 28.
22 Zob. IV Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, op. cit., s. 38.



Mateusz Karolak i Marta Turkot
Poznań

Z przeszłości w przyszłość.
Stanowisko Jana Pawła II wobec prawosławnej

tradycji Słowian wschodnich przedstawione
w liście Orientale lumen

Omawiany list został napisany sto jeden lat po traktującym o ważności
tradycji Wschodu liście pasterskim Leona XIII. Jan Paweł II w swoim
nauczaniu zwracał szczególną uwagę na gesty i działania ekumeniczne.
Papież nie odrzuca tradycji i teologii prawosławia ani też nie dobiera wy-
biórczo tez zgodnych z nauczaniem Kościoła rzymskokatolickiego. Ak-
centując postawę następcy świętego Piotra wobec głębokiej duchowości
prawosławia, chcielibyśmy wskazać na jego otwarcie na dialog i wyni-
kającą z niego szansę dla całego Kościoła. Dialog, który przecież z defi-
nicji zakłada gotowość do zmiany zarówno jednej, jak i drugiej strony.
Wspólny trzon chrześcijaństwa oraz dążenie do zapowiedzianej i zadanej
przez Jezusa jedności Kościoła skłaniają papieża do niespotykanego do-
tąd złagodzenia stanowiska Rzymu wobec prawosławnych braci. W liście
Orientale lumen tradycja staje się czymś, co zarazem stanowi o autonomii
danego Kościoła, jak i skłania, a wręcz zobowiązuje, do działania na
rzecz jedności chrześcijan. Realizacja tego pozornego paradoksu jest tym,
do czego dążył i wzywał Jan Paweł II. Szacunek dla wschodnich chrze-
ścijan i pokora Ojca Świętego sprawiły, że napisał: „Nawrócenia ocze-
kuje się również od Kościoła łacińskiego, aby respektował i w pełni do-
wartościował godność chrześcijan Wschodu”1.

Analiza listu ma na celu zarysowanie funkcji i sensu, jaki tradycji na-
daje Jan Paweł II. Ma także pokazać, jak w nakreślonych przez papieża
znaczeniach i rolach tradycji sytuuje się tradycja Wschodu. Chcemy za-
akcentować proponowany przez papieża sposób patrzenia na tradycję

                                                       
1 Orientale lumen, 21, „L’Osservatore Romano” 1995, wyd. pol., nr 6, s. 42.
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przez pryzmat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Sama tradycja
nie jest oglądaniem się w przeszłość z żalem i tęsknotą, ale żywą pamię-
cią Kościoła, która zarazem w dniu dzisiejszym może być podstawą do
budowania tożsamości oraz czynnikiem nadającym kierunek przyszłości.

Ojciec Święty kładzie nacisk na bogactwo i rolę, jaką tradycja
Wschodu odgrywa w historii Kościoła, kształtowaniu poglądu na świat,
mentalności europejskiej oraz postrzeganiu ludzkiej wiary. Owa „czci-
godna starodawność” nie jest tylko skostniałym schematem, ale w istocie
wciąż ta sama, zarazem dynamiczna w formie zobowiązuje nas do kon-
kretnego działania.

Skąd przychodzimy, kim jesteśmy,
dokąd zmierzamy – pytanie o tożsamość

W podrozdziale listu zatytułowanym Między pamięcią a oczekiwaniem
papież skupia się na funkcjach i znaczeniach, jakie tradycja pełni w Ko-
ściele. Jest ona „żywą pamięcią o Zmartwychwstałym”, dziedzictwem
Kościoła. Ma charakter ciągły, wciąż wzbogacana o wątki lokalne, ewo-
luuje, uwzględniając kontekst, w którym się rozwija, w tym sensie jest
skierowana do ludzi wszystkich czasów. W pewnych aspektach jest ade-
kwatna do czasu i miejsca, jednocześnie wciąż pozostaje stała w swojej
istocie, którą jest Ewangelia i Eucharystia.

Po pierwsze, tradycja chroni przed niebezpieczeństwem przyswajania
sobie wciąż zmiennych opinii. Stoi na straży stabilności poglądów i sta-
nowiska Kościoła, osłania go przed uleganiem zmieniającym się co kilka
lat nurtom, trendom, nowym koncepcjom wizji świata.

Po drugie, tradycja gwarantuje poczucie trwałości i niezmienności
swoim opiniom, które to poczucie zaspokaja potrzebę stabilności czło-
wieka w świecie i porządku organizującym nasze postrzeganie świata.
Szczególnie w dzisiejszych czasach człowiek współczesny doświadcza
załamania się podstaw, na których mógł budować swoją tożsamość, sto-
jąc samotnie w obliczu pluralizmu i relatywizmu prawd i wartości. Sta-
łość tradycji jest jednym z elementów budowania własnej tożsamości.
Kolejną funkcją tradycji jest bycie punktem odniesienia, który daje po-
czucie ciągłości i stabilności podstaw. Utrzymywanie więzi, a także
umieszczanie siebie między przeszłością a przyszłością oraz świadomość
przynależenia do historii kształtują naszą tożsamość.
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Ponadto tradycja uczy wierności swoim źródłom. Człowiek może od-
ciąć się od swoich korzeni, lecz wtedy nie będzie potrafił prawdziwie żyć
– odpowiadać sobie na podstawowe pytania swojej egzystencji. To, skąd
przychodzę, warunkuje to, kim jestem. Wierność źródłom nie jest, tak
ujęta, przymusem lub determinizmem, ale darem, dzięki któremu łatwiej
nam poznawać samych siebie. „Święta pamięć”, jak tradycję nazywa Jan
Paweł II, daje nam, niepewnym ukończenia naszych działań, nadzieję na
ich kontynuację. W tym sensie okazuje się, że mamy pewność i pozba-
wieni jesteśmy strachu, gdyż nasze działania, dążenia i intencje, w które
wkładamy tyle serca i autentyczności, nie ulegną zapomnieniu, zniwe-
czeniu, ignorancji. Będą docenione, a nawet pożądane. Mogą stać się
skarbem, pomocą i radą, z których później będą czerpać inni ludzie. Ta
świadomość wyrywa nas z samotności i zamknięcia. Alienacja człowieka
może stać się realna w świecie, gdzie jego działanie zagrożone jest zapo-
mnieniem, a wysiłki erozją, brakiem przypisania wartości. Na szczęście
istnieje odpowiedź na tę sytuację – tradycja. Papież zobowiązuje do
przedstawiania innym tej wartości tradycji:

Winniśmy ukazywać ludziom piękno pamięci – tę moc, którą otrzymujemy od
Ducha i która czyni nas świadkami, ponieważ jesteśmy synami świadków; dać im
odczuć smak wspaniałych dzieł, które Duch rozsiał w dziejach ludzkości; ukazać,
że to właśnie Tradycja je zachowuje, dając w ten sposób nadzieję tym, którzy
choć nie doczekali uwieńczenia sukcesem swoich dążeń, wiedzą, iż ktoś inny do-
prowadzi je do spełnienia; wówczas człowiek będzie się czuł mniej samotny,
mniej zamknięty w ciasnym kręgu własnego działania2.

Ostatnia z funkcji tradycji może okazać się bardzo pomocna i przy-
datna w życiu. Odnoszenie się do tradycji z szacunkiem i godnością
oraz bycie jej posłusznym umożliwia zrozumienie sytuacji i warunków
historyczno-kulturowych zarówno naszego, jak i obcego nam kontekstu
dziejów.

W skarbnicy Wschodu

Ta mnogość funkcji i zastosowań tradycji znajduje swoje wypełnienie
w „czcigodnej tradycji Wschodu”. Przykładem jest tradycja monastyczna.
Monastycyzm stanowił zawsze samo serce Kościołów wschodnich:
pierwsi mnisi chrześcijańscy pojawili się na Wschodzie, a życie mona-
                                                       

2 Ibidem, 8, s. 35.
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styczne było integralną częścią wschodniego lumen, przekazanego na Za-
chód przez wielkich Ojców niepodzielonego Kościoła. Monastycyzm był
pomostem, łącznikiem między Wschodem a Zachodem3.

Papież ukazuje pełnię bogactwa tradycji Wschodu. Postaramy się od-
powiedzieć na pytanie, jak wiele i w jaki sposób możemy czerpać z tego
skarbu, jak bardzo może stać się to dla nas, ludzi Zachodu, pomocą
w rozumieniu i przeżywaniu świata oraz wiary. Postawa mnicha – stoją-
cego w pokorze wobec Słowa Bożego, oddaniu i cichości, świadomości
swojej małości i wielkiej godności dziecka Bożego – wskazuje, jak słu-
chać tak, by Słowo zmieniało życie. Mnisie życie w ubóstwie jest dla nas
świadectwem radości zbawienia, tym bardziej wspaniałomyślnego, że
nieosiągalnego z otchłani ludzkiej nędzy. Mnich ukazuje sposób dojścia
na drogę nawrócenia. Sposób ukształtowany przez ich życie, kontempla-
cję, doświadczanie i partycypację w Eucharystii.

Natomiast w liturgii tradycja wschodnia ukazuje nowe spektrum pa-
trzenia na osobę ludzką. Następuje jej dowartościowanie jako integralnej
całości. Odrzucenie dualizmu duszy i ciała, tak zakorzenionego przecież
w mentalności zachodniej, podkreśla i przypomina Zachodowi, że chrze-
ścijaństwo nie odrzuca materii. Przeciwnie, co widoczne jest właśnie
w liturgii wschodniej, cielesność zostaje w pełni dowartościowana, ludz-
kie ciało ukazuje wewnętrzną naturę świątyni Ducha i jednoczy się z Pa-
nem Jezusem, który również przyjął ciało, by zbawić świat4. Ta koncep-
cja przebóstwienia jest bardzo potrzebna świadomości zachodniej.

Niepowtarzalność i tajemnica wschodniej liturgii w swojej jedności
i wspólnym przenikaniu się obrazu, dźwięku, słowa jest tym, co odzwier-
ciedla „boską harmonię”5. Takie rozumienie i przeżywanie liturgii może
nam pomóc w odzyskaniu poczucia pełni, braku rozczłonkowania i frag-
mentaryzacji naszego życia, a także doświadczania pełni boskiej chwały.

Niesamowitym bogactwem, jakie oferuje Wschód i jego tradycja, jest
podejście do odkrywania samego siebie, samoświadomości. Kształtowana
w poczuciu własnej grzeszności, która nie jest końcem nas, oraz skruchy,
jest poszukiwaniem i przyjęciem wewnętrznego spokoju. Ukazane są
również sposoby poznawania siebie – przez miłość Jezusa. Jednocześnie
tradycja wschodnia podkreśla, że nawet nie znając tej ścieżki, nie jest się
przegranym w oczach Boga, bo poszukując autentycznie, mając dobrą
                                                       

3 Zob. G. Przebinda, Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy, Kraków 2001,
s. 130–132.

4 Orientale lumen, 11, op. cit., s. 37.
5 Przebinda, Większa..., op. cit., s. 129–130.
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intencję, będąc uczciwym, ostatecznie oblicze Ojca da się rozpoznać
w swoim sercu. Czerpać więc w tym miejscu możemy z pełnego zrozu-
mienia, troski i usprawiedliwienia (które jest wyznacznikiem miłości do
drugiego), patrzenia na ludzką osobę i jej naturalną wiarę.

Skarbem może stać się dla nas również doświadczenie mnichów, któ-
rym przewodniczą Ojcowie w duchu. Cenne stają się wówczas metody,
które możemy wykorzystywać, gdyż są one, jak zauważa w liście Jan
Paweł II, naprawdę owocne. W świecie, gdzie jest coraz mniej punktów
odniesienia, ojciec, jako kierownik duchowy, może być takim punktem
dla wiernych. Jest pasterzem wskazującym kierunek drogi ku Bogu, za-
pewniającym indywidualną, dostosowaną do potrzeb i duchowości danej
osoby realizację owej drogi. Ojciec, który jest darem dla Kościoła, powi-
nien być otaczany troską i opieką, by także z drugiej strony mógł do-
świadczać wspólnoty, która jest darem dla niego. Ta komunia pasterza
i owiec jest proponowanym przez tradycję Wschodu wzorem życia Ko-
ścioła, popartym doświadczeniem życia codziennego.

Drugą, lecz nie opozycyjną postawą, której przykład daje nam
Wschód, jest wybór drogi pustelniczej. W niej także możemy odnajdywać
ścieżkę do odkrycia miłości Chrystusa. Z tym łączy się zwrócenie uwagi
przez Wschód na tajemnicę miłości Boga i sposób jej traktowania. Mil-
czenie i adoracja to jedne z najpiękniejszych reakcji na komunię z Bo-
giem, które podpowiada nam Wschód6. To niesamowite, że mamy ten dar
dziś, w czasach pędu, zgiełku i hałasu. W postawie milczenia ujawnia się
transcendencja Boga, która jest u szczytu Jego poznania i spotkania
z Nim. Mnich milczy i woła równocześnie Zachód, zwraca uwagę na po-
trzebę zachowania tabu w głębokiej relacji do sacrum, która jest sposo-
bem bycia w świecie człowieka zawsze, niezależnie od czasów, która jest
podstawową relacją w naszej egzystencji7. Ta właśnie metoda teologicz-
na, jak ją nazywa papież, jest dla nas prawdziwym darem.

Od poznania do spotkania

Jan Paweł II, przedstawiając nam schedę Wschodu, ukazując jej ogromną
wartość, nawołuje do jej poznania. Wtedy dopiero możliwe jest głębsze
spotkanie „dwóch płuc Europy”: ekumeniczny dialog, który umożliwi
                                                       

6 Orientale lumen, 16, op. cit., s. 39.
7 Por. M. Eliade, Sacrum i profanum: o istocie religijności, Warszawa 1999.
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dalsze zrozumienie. Przechodząc od przeszłości, stajemy w teraźniejszo-
ści z wzrokiem skierowanym ku przyszłości. Ojciec święty podkreśla, że
dzisiejszy podział jest ciężkim grzechem i istnieje realna potrzeba komu-
nii – jedności między Kościołami już tu, na ziemi8. Choć posiadamy róż-
ne tradycje, wywodzą się one z jednego pnia i nie są przeszkodą, ale bo-
gactwem obdarowywania. W tym sensie stanowią właśnie motywację do
podejmowania starań o powrót jedności. Łączy nas bowiem wspólny cel
– zbawienie przez Jezusa i osiągnięcie Królestwa Bożego. Narzędziem
zabiegania o jedność może być dialog. Dialog jest wychodzeniem na-
przeciw drugiemu, chęcią rozmowy. By jednak mógł zaistnieć, potrzebne
jest stworzenie przestrzeni pełnej akceptacji drugiego, wyrozumiałości,
usprawiedliwienia dla niego, przestrzeni, w której będzie miał możliwość
bycia sobą do końca9. Tego właśnie uczy tradycja Wschodu. Papież wy-
mienia w liście konkretne formy owego dialogu:

poznawanie liturgii Kościołów Wschodu, pogłębianie znajomości tradycji ducho-
wych Ojców i Doktorów Kościoła; branie przykładu z Kościołów Wschodu w in-
kulturacji ewangelicznego orędzia; łagodzenie napięć między chrześcijanami ob-
rządku łacińskiego i wschodniego oraz pobudzanie do dialogu między katolikami
i prawosławnymi; kształcenie w instytutach specjalizujących się w zakresie Wscho-
du chrześcijańskiego teologów, liturgistów, historyków, kanonistów, którzy mo-
gliby szerzyć znajomość Kościołów Wschodu; zapewnienie w seminariach i na
wydziałach teologicznych odpowiedniego nauczania w tych dziedzinach, przede
wszystkim przyszłym kapłanom10.

Co ważne, papież zwraca uwagę, by owe działania miały miejsce nie
tylko na szczytach, ale i w codziennym życiu wiernych, szczególnie tych
mieszkających na terenach pogranicza kultur. Kolejną formą dialogu jest
bezpośrednie spotkanie, np. zapraszanie prawosławnych wykładowców
i studentów na uniwersytety papieskie i do innych katolickich instytucji
akademickich. Konstruktywne mogą okazać się także wzajemne kontakty
między parafiami bliźniaczymi. Inną ważną dziś formą dialogu jest
wspólne działanie, często na rzecz potrzebujących. Uwagę należy po-
święcić obszarom diaspory.

Miejsca te mogłyby być idealnym środowiskiem dla pogłębienia i ożywienia
współpracy między Kościołami na polu formacji przyszłych kapłanów oraz reali-

                                                       
8 Orientale lumen, 17, op. cit., s. 40.
9 Por. J.A. Kłoczowski, Filozofia dialogu, Poznań 2005.
10 Orientale lumen, 26, op. cit., s. 43.
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zacji programów duszpasterskich i charytatywnych, służących także regionom,
z których pochodzą chrześcijanie Tradycji wschodniej11.

Ważnym krokiem, będącym owocem dialogu, może być tworzenie
wspólnego dziedzictwa. Aktem o wielkim znaczeniu w tym zakresie
(wspólnych pielgrzymek) byłoby wzajemne uznanie świętości tych chrze-
ścijan, którzy w ciągu ostatnich dziesiątków lat, szczególnie w krajach
Europy Wschodniej, przelali krew za jedną wiarę w Chrystusa.

Dialog jest więc patrzeniem w przyszłość z nadzieją. Tradycja towa-
rzyszy przeszłości w sposób ciągły, lecz w zmiennym charakterze, będąc
zarazem pamięcią i historią, jak i teraźniejszością. Określając naszą toż-
samość i pomagając odnaleźć się w świecie, jest obecna w patrzeniu na
przyszłość jako motywacja i podstawa do jej budowania.

                                                       
11 Ibidem, 24, s. 43.



Ksenia Przybyś

Gdańsk

Jan Paweł II w oczach Rosjan
(analiza pracy Jeleny Twierdisłowej)

Ekumenizm to nie tylko „szlachetna idea” (...) – to równocześnie wielka próba
wiary, nadziei i miłości: wyjście w stronę tego, co jest „możliwe u Boga”, na
przekór temu, co po ludzku może zdawać się „niemożliwe”1.

W taki prosty sposób Jan Paweł II formułował złożone zagadnienie eku-
menizmu. Ta, jak mówił, „wielka próba” przyświecała całemu jego pon-
tyfikatowi.

Jednakże początków wprowadzania w życie idei ekumenizmu nale-
żałoby szukać w postanowieniach 21. soboru Kościoła powszechnego,
znanego jako Vaticanum II (1962–1965). To wtedy Kościół katolicki do-
strzegł w innych chrześcijanach braci w Chrystusie. Natomiast milowym
krokiem na drodze do rozpoczęcia dialogu było zdjęcie ekskomuniki na-
łożonej na siebie wzajemnie przez Kościół i Cerkiew w 1054 roku.

Zwołanie Vaticanum II „stało się początkiem najbardziej radykalnej
zmiany kierunku od czasu soboru trydenckiego”2. Dzięki ustaleniom 21.
soboru został przygotowany grunt do dalszego, pogłębionego dialogu.
Owocem tego była encyklika Jana Pawła II Ut unum sint (Aby byli jedno)
wydana 25 maja 1995 roku. Była to pierwsza w dziejach Kościoła ency-
klika w całości poświęcona tematyce ekumenicznej. Ten dokument trzeba
traktować jako zwiastun kolejnych, powstałych w tym samym duchu,
papieskich nauk.

2 czerwca 1985 roku, w tysięczną rocznicę dzieła ewangelizacji
świętych Cyryla i Metodego, ukazała się – objętościowo najmniejsza –
encyklika Jana Pawła II Slavorum apostoli (Apostołowie Słowian). Przy-
pominała ona biografie świętych z Sołunia i podkreślała cechy ich misyj-

                                                        
1 A. Frossard, Nie lękajcie się, tłum. A. Turowiczowa, Rzym 1982, s. 211.
2 N. Davies, Europa: rozprawa historyka z historią, tłum. E. Tabakowska, Kraków

2001, s. 1149.
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nej działalności: łączenie prawowierności i szacunku dla depozytu wiary
z właściwym, głębokim zrozumieniem oryginalności kultury słowiańskiej
i obroną jej odrębności3. Papież akcentował w encyklice zjednoczeniowy
charakter działalności świętych Braci: „Dla nas, ludzi współczesnych, ich
apostolat ma także wymowę wezwania ekumenicznego: wezwania do
odbudowy, w pokoju pojednania, tej jedności, która po czasach Cyryla
i Metodego została poważnie naruszona; w pierwszym rzędzie jedności
między Wschodem i Zachodem”4.

Kolejnym ważnym punktem w dialogu ekumenicznym był list apo-
stolski Orientale lumen (Światło ze Wschodu), w którym papież wyrażał
szacunek dla dziedzictwa wiary, liturgii i pobożności wiernych Kościo-
łów wschodnich, zarówno katolików, jak i prawosławnych. Namawiał
w nim także wyznawców obu „Kościołów siostrzanych” do zintensyfi-
kowania dialogu, zaś katolików do zrozumienia i docenienia skarbów
Kościołów wschodnich, którymi są silne więzy wiary i kultury oraz mo-
nastycyzm. We wspomnianym liście Jan Paweł II przypominał, że pełna
jedność nie może zmniejszyć własnej oryginalności.

Jednakże mimo tylu dobrych intencji dialog z rosyjską Cerkwią natra-
fiał na przeszkody ze strony władz państwowych i cerkiewnych.

W latach dziewięćdziesiątych Watykan został oskarżony przez Mo-
skwę o prozelityzm. Jan Paweł II odrzucał ten zarzut, cytując w swojej
encyklice Deklarację o wolności religijnej ogłoszoną przez Sobór Waty-
kański II: „Świadom, że »prawda nie inaczej się narzuca, jak tylko siłą
samej prawdy, która wnika w umysły jednocześnie łagodnie i silnie«
[Kościół] nie pragnie dla siebie niczego poza wolnością głoszenia Ewan-
gelii”5.

 Tę trudną sytuację zaostrzyło ustanowienie 13 kwietnia 2001 roku
administratur apostolskich, które miały objąć opieką duszpasterską kato-
lików obrządku łacińskiego w europejskiej i azjatyckiej części Rosji.
Konflikt między Kościołami jeszcze bardziej się pogłębił, gdy 11 lutego
2002 roku Jan Paweł II podniósł administratury do rangi pełnoprawnych
diecezji6. Stosunki pogarszały się z miesiąca na miesiąc: patriarcha Alek-
sy II wszędzie powtarzał, że wizyta papieża w Rosji byłaby szkodliwa,

                                                        
3 Zob. Slavorum apostoli, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2000,

s. 227.
4 Ibidem, s. 232.
5 Ut unum sint, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, op. cit., s. 993.
6 Zob. Jan Paweł II. Pielgrzym nadziei. Jestem z wami, red. J. Fronczak, Warszawa

2004, s. 462–465.
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odbywały się antypapieskie demonstracje. W 2002 roku nastąpiło apo-
geum – pięciu katolickim duchownym odmówiono prawa wjazdu na teren
Federacji Rosyjskiej.

Ten incydent stał się jednocześnie punktem zwrotnym w ekumenicz-
nym dialogu. 22 grudnia 2002 roku Aleksy II przesłał Janowi Pawłowi II
życzenia świąteczne, proponując wznowienie kontaktów. Od tego mo-
mentu stosunki moskiewsko-watykańskie zaczęły się powoli, ale sukce-
sywnie poprawiać. Kolejny gest wykonał następca Piotrowy, przekazując
w 2004 roku Patriarchatowi Moskiewskiemu ikonę Matki Boskiej Kazań-
skiej. Niestety stosunki między Moskwą a Watykanem nie były na tyle
poprawne, by Jan Paweł II mógł zrealizować swoje marzenie i odwiedzić
Rosję.

Po śmierci Karola Wojtyły Patriarchat Moskiewski ogłosił komunikat,
w którym w ciepłych słowach wspominał zmarłego papieża. Aleksy II
pisał, że pontyfikat Jana Pawła II był „(...) epoką samą w sobie, zarówno
w życiu Kościoła katolickiego, jak w historii współczesnej”7. Patriarcha
wyraził jednocześnie nadzieję, iż „(...) w życiu Kościoła katolickiego
otwiera się nowy okres, w którym możliwe stanie się nawiązanie między
naszymi Kościołami stosunków wzajemnego szacunku i braterskiej miło-
ści chrześcijańskiej”8.

Idea ekumenizmu znalazła oddźwięk nie tylko na szczeblu władz ko-
ścielnych, rozwijali ją przede wszystkim światli ludzie z całego świata.
W Rosji prekursorem propagowania ekumenizmu była Jelena Twierdi-
słowa.

Profesor Ryszard Łużny, polski recenzent jej książki Papież Jan Pa-
weł II. Portret literacki stwierdził, że Jelena Twierdisłowa to „(...) litera-
turoznawca, poeta, dobry znawca i przenikliwy interpretator twórczości
Karola Wojtyły, człowiek określonych intelektualnych tradycji – religij-
nej i artystycznej duchowości, w swojej postawie jest rzeczywiście eku-
meniczna (...)”9.

Dzięki Jelenie Twierdisłowej – wykładowczyni z Uniwersytetu Mo-
skiewskiego – rosyjski czytelnik poznaje nie tylko twórczość i naukę Jana
Pawła II, ale także dzieła ks. Józefa Tischnera. Polski czytelnik mógł po-
znać wycinek pracy moskiewskiej polonistki, która ze swoim dorobkiem

                                                        
7 Е. Яковлева, Последняя молитва, „Российская газета”, http://www.rg.ru/2005/

/04/04katoliki.html
8 Ibidem.
9 E. Твердислова, Папa Pимский Иoaнн Павел II. Литepaтурный пopтреm,

Москва 1995, s. IV [wszystkie tłumaczenia K.P.].
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gościła m.in. na łamach „Dekady Literackiej”, „Tygodnika Powszechne-
go”, „Przeglądu Rusycystycznego”, a także w dwumiesięczniku „Arcana”.

Jelena Twierdisłowa jest również animatorem kultury. W swoim do-
robku ma zarówno organizację oraz prowadzenie wydarzeń (np. wieczór
muzyczno-literacki z okazji 81. rocznicy urodzin Jana Pawła II, który
miał miejsce w Instytucie Polskim w Moskwie), jak i uczestnictwo (brała
udział m.in. w drugiej edycji debaty społecznej poświęconej współpracy
kulturalnej pomiędzy Polską a Rosją w 2002 roku).

We wspomnianej książce Jeleny Twierdisłowej Papież Jan Paweł II.
Portret literacki można znaleźć wielowymiarowy obraz papieża. Autorka
przedstawia go jako literata, Polaka, głowę Kościoła katolickiego oraz
polityka. Najwięcej miejsca poświęca twórczości Karola Wojtyły, przed-
stawiając m.in. wnikliwą analizę utworu Przed sklepem jubilera, oraz
własne tłumaczenia jego poezji.

Jak pisał Grzegorz Przebinda, Watykan nieodparcie Rosjanom koja-
rzył się z Polską.

W świadomości „tradycyjnego Rosjanina” – co oznacza „Rosjanina przeciętne-
go”, gdyż chyba nigdzie historia nie wpisała się mocniej w zbiorową podświado-
mość aniżeli w Rosji – Polska i Watykan stanowią absolutną jedność, przejawianą
w złowrogim „jezuickim sojuszu”, co to od „tysiąca lat” ma na celu konwersję
wszystkich Słowian na katolicyzm10.

Dzięki osobie Jana Pawła II obraz Polaków nieco zmienił się
w oczach naszych wschodnich sąsiadów. W książce Jeleny Twierdisłowej
znajdujemy takie stwierdzenie, że dzięki niemu narodowość: Polak
„przybrała charakter metafory, kryterium niezależności, nieprzekupności
i poczucia godności człowieka”11. Na przykład w ocenie politycznej
działalności Ojca Świętego autorka zwraca uwagę na wydarzenia sięgają-
ce 1981 roku, kiedy w geście solidarności ze strajkującymi zapalił
w Watykanie świecę12.

Najciekawsze z punktu widzenia ekumenicznej nauki są dwa frag-
menty książki, w których jest mowa o różnym postrzeganiu miłosierdzia
Bożego i osoby Maryi przez prawosławnych i katolików. W pierwszym
z nich Jelena Twierdisłowa zwraca uwagę, że tłumaczenie tytułu wydanej
w 1980 roku encykliki Dives in misericordia na język rosyjski i polski
ukazuje różnicę w pojmowaniu przez Wschód i Zachód zagadnienia mi-
                                                        

10 G. Przebinda, Piekło z widokiem na niebo: spotkania z Rosją 1999–2004, Kraków
2004, s. 194.

11 Tвepдислова, Папa Pимский Иoaнн Павел II…, op. cit., s. 8–9.
12 Ibidem, s. 9.



123

łosierdzia Bożego. Rosyjski tytuł brzmi Бог, богатый милосердием
i wskazuje na Boga, który obdarza ludzi swoim bogactwem miłosierdzia.
Natomiast polski tytuł O Bożym miłosierdziu sugeruje, iż miłosierdzie
należy traktować jako Boski przymiot13. Natomiast drugie zagadnienie
autorka opisuje w następujący sposób:

W prawosławnej świadomości, wydaje mi się, bardziej żyje obraz Maryi z Dzie-
ciątkiem na rękach, z Nim Ona uciekała, wychowywała Je i Nim się opiekowała,
jest zdumiewający obraz umi łowania , który jak gdyby przesiąknął do duszy
każdego prawosławnego. U katolików Dziewica Maryja jest bardziej – uosobie-
niem uduchowienia i krzewicielką idei Syna, Tą, która jako jedna z pierwszych
niosła w świat Jego naukę14.

Na uwagę zasługuje to, że w obu porównaniach różnych sposobów
myślenia autorka unika waloryzowania. Ona nie ocenia, a jedynie wska-
zuje.

Nietrudno zauważyć, że idea ekumenizmu w ujęciu Jeleny Twierdi-
słowej ma bardzo osobisty charakter. Ta intymność wypowiedzi towarzy-
szy nam przy lekturze całej książki, również wtedy, gdy autorka opisuje
swoje pierwsze zetknięcie z Janem Pawłem II. Opis jej początkowo kry-
tycznej postawy wobec polskiego papieża i zmiany podejścia do niego po
obejrzeniu wystawy fotografii tchną zarazem autentyzmem i niespotyka-
ną uczuciowością15.

W swojej pracy autorka podkreśla również ekumeniczną postawę Ka-
rola Wojtyły. Przytacza słowa, które Jan Paweł II skierował w maju 1983
roku na powitanie do uczestników międzynarodowej konferencji poświę-
conej Wiaczesławowi Iwanowowi, mówiące o tym, że słowiańska dusza
równocześnie należy do Wschodu i Zachodu, czerpiąc siły z podwójnego
źródła, jedynego dziedzictwa, zakorzenionego w wierze Chrystusa16.

Myśl o jedności Wschodu i Zachodu nie opuszczała papieża. „Intere-
sującym może wydać się fakt, że kojarzona nierozłącznie z Janem
Pawłem II alegoria »dwóch płuc« Europy została zapożyczona przez Pa-
pieża od rosyjskiego poety i myśliciela – Wiaczesława Iwanowa (1866–
–1949). Metafora organicznego związku obydwu części kontynentu po-
chodzi z listu Iwanowa do Charles’a du Bos, z 1930 roku. Jan Paweł II po
raz pierwszy publicznie odwołał się do niej w rok po objęciu Stolicy Pio-

                                                        
13 Ibidem, s. 140.
14 Ibidem, s. 166.
15 Por. ibidem, s. 9.
16 Jan Paweł II, Dusza słowiańska należy do Wschodu i Zachodu, „L’Osservatore Ro-

mano” 1983, nr 5–6, s. 6.
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trowej, w Paryżu, w przemówieniu do niekatolickich wspólnot chrześci-
jańskich”17. Iwanow z kolei myśl tę zaczerpnął od znakomitego rosyj-
skiego teologa i działacza ekumenicznego Władimira Sołowjowa (1853–
–1900), do którego twórczości Jan Paweł II często nawiązuje. Wschód
chrześcijański – zdaniem tegoż myśliciela – cechuje mistycyzm, Zachód
natomiast charakteryzuje się tradycją autorytetu i działaniem praktycz-
nym. „(...) W odkrywaniu przez Karola Wojtyłę, a później papieża, war-
tości religijnej i kulturowej »wschodniego płuca« Europy niewątpliwie
spory udział miała także lektura dzieł Dostojewskiego. Jan Paweł II nie-
rzadko zresztą przywołuje postać tego autora, wskazując, że doskonale
przewidział on spustoszenia, jakich w XX wieku dokonał »sekularyzm«
i odejście od wartości chrześcijańskich”18.

Dzięki szerokiemu otwarciu na kulturę różnych narodów papież zy-
skał wielu zwolenników. Jelena Twierdisłowa w wypowiedzi dla „Tygo-
dnika Powszechnego” roztacza wizję Biskupa Rzymu, który zyskał uzna-
nie milionów tego świata: „Jan Paweł II już dawno stał się papieżem całej
kuli ziemskiej, i to zarówno papieżem wierzących, jak i niewierzących”19.

Nasze siostrzane wyznania mają trudną wspólną historię, wiele tu
wzajemnych krzywd i rozczarowań. Jednak, jak pisze ks. Alfons Skow-
ronek, papież zrobił wiele, by żyjących obok siebie katolików i prawo-
sławnych skłonić do przełamywania „nawyków izolacji”20, począwszy od
stworzenia nowego sposobu mówienia o ekumenizmie, a kończąc na
konkretnych działaniach.

Jednocześnie Jan Paweł II zwracał szczególną uwagę na różnicę
w znaczeniu słów „ekumenizm” i „tolerancja”. Przez ekumenizm Ojciec
Święty rozumiał tzw. „dialog miłości”21, czyli stopniowe podejmowanie
różnych kroków. Zaznaczał, że sedno leży w tym, aby „nie tylko spoty-
kać się w modlitwie o jedność, ale wszędzie gdzie to możliwe świadczyć
w jedności i świadczyć o jedności – oraz usuwać przeszkody, zarówno te,
które tkwią w mentalności napiętnowanej wiekami podziału i rozłączenia,
jak też te ważniejsze, które tkwią w doktrynie i teologii”22. Natomiast
często podkreślał, że ekumenizm nie jest jednoznaczny z tolerancją:

                                                        
17 Zob. G. Przebinda, Większa Europa, Kraków 2001, s. 79–80.
18 Zob. Europa jutra. Jana Pawła II wizja Europy, red. A. Sujka, Kraków 2000, s. 73.
19 Je. Twierdisłowa, Głosy po śmierci Papieża, „Tygodnik Powszechny”, www.tygodnik.

onet.pl/, 6.04.2005.
20 A. Skowronek, Światła ekumenii, Warszawa 1984, s. 371.
21 Tвердисловa, Папa Pимский Иоанн Павел II…, op. cit., s. 43.
22 Frossard, Nie lękajcie się, op. cit., s. 211.
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Jeśli przypominamy światu potrzebę tolerancji między Kościołami, nie znaczy to,
że sama tolerancja wystarcza. To stanowczo za mało. Proste tolerowanie siebie
nie może wystarczać chrześcijanom i kościołom Chrystusa. Toleruje się czasem
przecież nawet zło – w imię większego dobra. Nie chciałbym, żebyście mnie tylko
tolerowali. I nie chcę was, drodzy bracia i siostry, jedynie tolerować. Cóż to za
bracia i siostry, którzy się jedynie tolerują?!23

W encyklice Slavorum apostoli papież, podsumowując swoje rozwa-
żania, napisał, iż „każdy człowiek, każdy naród, każda kultura i cywiliza-
cja mają swoją rolę do wypełnienia i swoje miejsce w tajemniczym Planie
Boga i w powszechnej historii zbawienia”24.

Po śmierci Jana Pawła II można było przeczytać w „Tygodniku Po-
wszechnym” wzruszającą wypowiedź Jeleny Twierdisłowej: „Jakże cięż-
ko po śmierci Papieża. Jaki ból, że nie dane Mu było pielgrzymować do
Rosji, gdzie tak Go oczekiwaliśmy”25. Myślę, iż autorka wyraziła tęsk-
notę za spotkaniem z Janem Pawłem II, która była w sercu wielu Rosjan.
Szacunek i przywiązanie do jego osoby były zawsze ponad podziałami,
politycznymi rozgrywkami. Był człowiekiem posiadającym niezwykłą
charyzmę. Urzekał wszystkich swoim zorientowaniem w problemach,
którymi żyją narody całego świata, nauką języków w celu lepszego ko-
munikowania się z wiernymi, odbywaniem kolejnych pielgrzymek. Wo-
bec osoby następcy Piotrowego wszyscy odczuwali respekt, natomiast on
potrafił zachować wobec siebie dystans, próbując jednocześnie duchowo
pochylić się nad każdym z nas.

Z Janem Pawłem II można było się nie zgadzać, ale nie można było
go nie szanować. W takim duchu pisze Jelena Twierdisłowa o swoim
pierwszym zetknięciu z fotografiami papieża: „Z fotografii, a było ich
wiele na wystawie, i wszystkie powiększone, patrzyła ładna twarz: dobra,
spokojna, troskliwa – nic nadzwyczajnego, ale takiego wyrazu twarzy nie
zagrasz”26. Od tamtego wydarzenia minęło kilkanaście lat, jednakże Jele-
na Twierdisłowa nadal wraca nam nadzieję na to, że nasze „siostrzane
Kościoły” połączy światła myśl ekumenizmu. Autorka jest Ziarnem, któ-
re w Rosji „padało na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stukrot-
ny” (Łk 8, 8).

                                                        
23 Przemówienie z 9 VI 1991, [w:] Naucz nas być wolnymi. Czwarta pielgrzymka Jana

Pawła II do Ojczyzny, Warszawa 1995, s. 274.
24 Slavorum apostoli, op. cit., s. 238.
25 Twierdisłowa, Głosy po śmierci Papieża, op. cit.
26 Tвердислова, Папa Pимсий Иоанн Павел II…, op. cit., s. 9.
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Idea ekumenizmu przenikała cały pontyfikat Ojca Świętego, nieustan-
nie do niej wracał, nawoływał do jej realizacji. Wraz ze śmiercią Jana
Pawła II nie odeszła ona w zapomnienie, lecz wręcz przeciwnie – jest
kontynuowana i rozwijana, choćby przez takie inicjatywy, jak niniejsza
konferencja.



Katarzyna Jakubowska-Krawczyk

Warszawa

Tożsamość i zakorzenienie.
Ukraina w nauczaniu Jana Pawła II

Swoistym paradoksem nauczania Jana Pawła II jest to, że choć główne
jego przesłanie, Dobra Nowina o Chrystusie, miało charakter całkowicie
uniwersalny, to jednak bardzo wiele miejsca poświęcał on sprawom par-
tykularnym, narodowym – specyficznemu dziedzictwu poszczególnych
ludów. Ogólną charakterystykę tej bogatej refleksji nad zagadnieniami
narodu, ojczyzny, stosunku do historii i tradycji zamieszczono gdzie in-
dziej1. W niniejszej pracy chciałabym skupić uwagę na zastosowaniu po-
jęcia „filozofii narodu” Jana Pawła II do konkretnego kraju – Ukrainy.
Stanowi ona przypadek szczególnie ciekawy. Po pierwsze, jest to kraj
o młodej państwowości i wciąż kształtującej się tożsamości, czego jawnie
dowiodła choćby groźba rozpadu w wyniku kontrowersji wokół ostatnich
wyborów prezydenckich. Kondycję państwa określa napięcie między aspi-
racjami do europejskiej demokracji i dobrobytu z jednej strony a postso-
wiecką zoligarchizowaną rzeczywistością z drugiej. Historia własnego
narodu jawi się zaś wielu Ukraińcom jako pasmo klęsk i udręk zaznanych
z ręki silniejszych sąsiadów. Zarazem współczesna Ukraina jest spadko-
bierczynią tysiącletniej i bogatej tradycji kulturowej, skupiającej jak
w soczewce rozwój, ale i rozłam w obrębie Kościoła2. Jan Paweł II, wi-

                                                        
1 Por. K. Czuba, Ojczyzna w nauczaniu Jana Pawła II, Olsztyn 1990; D. Tanalski,

Bóg, człowiek i polityka: człowiek w teorii Jana Pawła II, Warszawa 1986; J. Krucina, Co
mówi papież: nauczanie społeczne Jana Pawła II, Wrocław 2005; Myśl społeczna Jana
Pawła II: studia i szkice, pod red. W. Piątkowskiego, Warszawa 1999.

2 Pamiętać należy o wciąż panujących tu podziałach i napięciach religijnych. Obok
siebie istnieją i ze sobą rywalizują Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego, Ukra-
ińska Cerkiew Prawosławna zależna od Patriarchatu Moskiewskiego i Autokefaliczny
Kościół Prawosławny Ukrainy, a ponadto Kościół katolicki obrządku greckiego i łaciń-
skiego, a także liczne sekty.



128

tając się z Ukraińcami podczas swojej pielgrzymki w dniach 23–27
czerwca 2001 roku, rzekł:

Z uczuciami szczerej przyjaźni obejmuję naród ukraiński, w ogromnej większości
chrześcijański, o czym świadczą kultura, zwyczaje ludowe, liczne cerkwie zdo-
biące krajobraz Ukrainy, jak i niezliczone dzieła sztuki znajdujące się w tym kra-
ju. Pozdrawiam ziemię, która zaznała cierpień i ucisku, zachowując przywiązanie
do wolności, którego nikt nie potrafił zniszczyć3.

Dla wszystkich wymienionych powodów papieskie słowa o potrzebie
poszanowania dla własnej historii i wykorzystania jej lekcji brzmią tu
szczególnie mocno i aktualnie.

W ostatnich dziesięcioleciach coraz rzadziej słyszy się w publicznym
dyskursie pojęcia ojczyzny i narodu; ich miejsce zajmują „państwo”
i „społeczeństwo”. Różnice w konotacji są tu znaczące. Jan Paweł II
w swojej nauce wielokrotnie akcentował konieczność sięgania do korzeni
i identyfikowania się ze swoją ojczyzną. W swojej posłudze apostolskiej
często podkreślał, jak świadomość tego jest ważna dla pełnego i harmo-
nijnego rozwoju człowieka. Ojczyzna jest miejscem jego pierwotnego
i najgłębszego zakorzenienia. W jednym z wierszy Karola Wojtyły czy-
tamy:

Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym,
aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
z niej się wyłaniam… gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia4.

Już w jego wczesnej poezji wyraźne jest poszukiwanie dróg i sposo-
bów pracy na rzecz ojczystego dobra. Wynika to z silnego przekonania,
że z powołaniem do życia w konkretnym miejscu i kraju wiążą się sta-
wiane przed człowiekiem życiowe zadania, przewidziany dla niego Boży
plan. Dary, które otrzymuje on jako członek konkretnego narodu, a więc
jego doświadczenie historyczne, dorobek poprzednich pokoleń, nie tylko
w pewien sposób determinują jego przyszłe losy, ale i zobowiązują.
W czasie swojej pielgrzymki na Ukrainę papież wielokrotnie te myśli
przywoływał. Odwołując się do przekazów ukraińskiej tradycji, przypo-

                                                        
3 Przemówienie Jana Pawła II wygłoszone do świata polityki, kultury, nauki i biznesu

w Pałacu Mariańskim 23 czerwca 2001 roku, [w:] W. Mokry, Apostolskie słowo Jana
Pawła II na Ukrainie w 2001 roku, Kraków 2002, s. 310.

4 K. Wojtyła, Myśląc ojczyzna..., [w:] idem, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 87.
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minał mieszkańcom, jak bardzo spuścizna poprzednich pokoleń ich zo-
bowiązuje.

Pozdrawiam cię, Ukraino, odważny i wyrwały świadku wierności wartościom
wiary. Ileż wycierpiałaś, walcząc w trudnych chwilach w obronie wolności wy-
znawania wiary!
Przychodzą mi na myśl słowa Apostoła św. Andrzeja, który, jak mówi tradycja,
zobaczył na wzgórzach Kijowa światło chwały Bożej. I to właśnie stało się po
wiekach wraz z chrztem księcia Włodzimierza i jego narodu. Lecz widzenie, jakie
miał Apostoł, nie dotyczy jedynie waszej przeszłości; jego światło przyświeca
również przyszłości kraju5.

W nauczaniu Jana Pawła II o ojczyźnie bardzo ważne miejsce zajmuje
umiłowanie ojczystej ziemi. Papież powoływał się na naukę świętego
Tomasza z Akwinu, wedle którego ziemia jest niejako częścią składową
pojęcia ojczyzny, stanowi jeden z jej podstawowych składników. W trak-
cie swojej pielgrzymki na Ukrainę papież podniósł ziemię do rangi swo-
istego sacrum. Już zaraz po wylądowaniu na lotnisku Boryspol wypowie-
dział znamienne w tej kwestii zdanie: „Wreszcie, z głębokim wzrusze-
niem i radością mogłem ucałować ukochaną ziemię Ukrainy”6. Trudno
wyobrazić sobie mocniejsze wezwanie Ukraińców do umiłowania ojczy-
stej ziemi niż to świadectwo dane przez następcę świętego Piotra. Oto-
czona troską ojcowizna winna być miejscem, gdzie człowiek dojrzewa
i buduje silne relacje braterskie. W nauczaniu papieża ojczyzny doświad-
cza się przede wszystkim w relacjach z innymi ludźmi. To wspólnota do-
świadczeń powoduje, że mieszkańcy danej ziemi tworzą wspólnotę naro-
dową, w której na pierwszym miejscu winno stać to, co ich łączy.
23 czerwca 2001 roku papież wołał: „Drodzy Ukraińcy, niezależnie od
odmienności waszej religijnej i kulturalnej przynależności jednoczy was
uczestnictwo w tych samych wydarzeniach historycznych, a także wyni-
kające z nich nadzieje i rozczarowania”7. Przypomnijmy, że uczestnictwo
w historii o wielowiekowej tradycji. Kronikarz Nestor w Powiesti wrie-
miennych let, zgodnie z panującym wówczas zwyczajem, początków
dziejów mieszkańców tej ziemi dopatruje się wśród potomków Jafeta,
syna Noego, którzy m.in. zamieszkiwali rzymską prowincję Noricum,
z której wywodzić się mieli Słowianie.

                                                        
5 Powitalne przemówienie Jana Pawła II na międzynarodowym lotnisku Boryspol wy-

głoszone w dniu 23 czerwca 2001 roku, [w:] Mokry, Apostolskie słowo…, op. cit., s. 300.
6 Ibidem, s. 298.
7 Ibidem, s. 304.
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Należy przy tym pamiętać, że wspólnotę tworzy się nie tylko ze
współczesnymi rodakami, ale również z tymi wszystkimi, którzy współ-
tworzyli naszą ojczyznę przed nami. W nauczaniu papieża szczególną
rolę w tym względzie odgrywają święci. Ich życie ziemskie dobiegło już
końca, lecz ich obecność wciąż umacnia tych, których wędrówka trwa:
„Poprzez nich ziemia widzi siebie w sakramencie nowego istnienia. Jest
Ojczyzną, bowiem z niej dom Ojca się poczyna, z niej się rodzi”8 – napi-
sał Karol Wojtyła w jednym ze swoich wierszy.

Dzięki świętych obcowaniu ojczyzna ziemska staje się namiastką nie-
bieskiej, dlatego też podczas pielgrzymki na Ukrainę papież tak wiele
miejsca poświęcił błogosławionym synom i córkom tej ziemi. „Ileż świa-
dectw świętości nastąpiło w waszym kraju od czasu jego chrztu! Na sa-
mym początku pojawiają się kijowscy męczennicy, książęta Borys i Gleb,
których nazywacie »cierpiętnikami«, którzy przyjęli męczeństwo z rąk
brata, nie podnosząc przeciwko niemu broni. To oni zarysowali duchowe
oblicze Cerkwi kijowskiej, gdzie męczeństwo w imię miłości braterskiej
jawi się jako prawdziwy powszechny charyzmat. Wyraźnie to potwier-
dziła również niedawna przeszłość”9 – przypomniał podczas homilii
w Kijowie.

Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że Ukraińcy powinni być dumni
ze świadectwa, które ich święci wnieśli do spuścizny Kościoła. Przywo-
ływał postaci pochodzących z tego kraju męczenników, którzy winni być
„przykładem i zachętą” dla współczesnych. Dziękował ukraińskiej ziemi
za to, że wydała na świat ludzi, którzy pozostali wierni Ewangelii do
końca, choć niejednokrotnie przyszło im za to zapłacić bardzo wysoką
cenę, czym dali świadectwo całemu chrześcijańskiemu światu. Jednocze-
śnie papież zaakcentował specyfikę Kościoła ukraińskiego. Położenie na
przecięciu wschodniej i zachodniej cywilizacji nie jawi się w nauczaniu
Jana Pawła II jako piętno; przeciwnie, jest to skarb, który wzbogaca Ko-
ściół powszechny. Podczas spotkania z biskupami katolickimi Ukrainy
obrządku łacińskiego i greckokatolickiego 24 czerwca 2001 roku papież
powiedział:

Przede wszystkim chciałbym (…) podziękować Bogu za świadectwo które dali
katolicy tej ziemi, gdzie Kościół ukazuje swoją Boską i ludzką rzeczywistość
ubogaconą geniuszem ukraińskiej kultury. Tutaj kościół oddycha dwoma płucami
tradycji wschodniej i zachodniej. Tutaj w braterskim dialogu spotykają się ci, któ-

                                                        
8 Wojtyła, Myśląc ojczyzna..., op. cit., s. 87.
9 Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas greckokatolickiej Mszy Św. Dnia 25

czerwca 2001 roku w Kijowie, [w:] Mokry, Apostolskie słowo…, op. cit., s. 360.
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rzy czerpią ze źródeł duchowości bizantyjskiej, a także ci, którzy żyją duchowo-
ścią łacińską. Tu spotyka się i wzajemnie wzbogaca głębokie poczucie tajemnicy,
która panuje w świętej liturgii Cerkwi Wschodu, oraz mistyczna istota obrzędu ła-
cińskiego10

Obszerniej do tej tematyki Jan Paweł II odniósł się w liście Euntes in
mundum11 z okazji tysiąclecia chrztu Rusi. Zawiera on refleksje na temat
historii Cerkwi wschodniej. Papież podkreśla, że jej początki sięgają
okresu, w którym Kościół bizantyjski pozostawał jeszcze w jedności
z Rzymem. Papież zwraca także uwagę na przyjęcie w liturgii języka sta-
ro-cerkiewno-słowiańskiego, co przyczyniło się do szybszego a zarazem
oryginalnego rozwoju Cerkwi. W Kijowie stwierdził: „Życie i przynależ-
ność do jedynego Kościoła z poszanowaniem różnych tradycji obrzędo-
wych daje wam wielką możliwość tworzenia ważnego »laboratorium ko-
ścielnego« w celu budowania jedności przy zachowaniu odmienności”12.
Ta specyfika wyznacza Ukrainie bardzo wyjątkowe miejsce w społeczno-
ści chrześcijańskiej. W cytowanym liście apostolskim Euntes in mundum
Jan Paweł II podkreśla jak ważne jest, by katolicy i prawosławni znaleźli
nowe drogi wzajemnej współpracy. Poprzez swoje dziedzictwo Ukraina
w sposób szczególny predestynowana jest do działalności na rzecz zjed-
noczenia chrześcijan. Po powrocie z Ukrainy papież stwierdził: „Ut unum
sint: te słowa żarliwej modlitwy Chrystusa rozbrzmiewały szczególnie
wymownie na tej »ziemi pogranicza«, w której dzieje wpisane jest krwią
powołanie, aby była »mostem« między podzielonymi braćmi”13. Jednak
to powołanie mieszkańcy tej ziemi mogą wypełnić tylko poprzez do-
świadczenie ukraińskiego dziedzictwa narodowego, troskę o nie oraz jego
rozwój. Głębokie zakorzenienie we własnym narodzie umacnia poczucie
przynależności do szerszej wspólnoty ludów, którą jednoczą wspólne
wartości i wzajemny szacunek dla inności. Dziedzictwo to nie tylko po-
zostawiona po przodkach spuścizna, ale również zadanie i wyzwanie, by
mu sprostać. Podjęcie go wiąże się przede wszystkim z przyjęciem
i uznaniem za swój systemu wartości, którego dopracowały się poprzed-
nie pokolenia. Papież wzywał Ukraińców, aby nie odcinali się od swoich
korzeni, ale z dumą odnosili się do tradycji i historii swego narodu:

                                                        
10 Spotkanie z biskupami katolickimi Ukrainy obrządku łacińskiego i greckokatolickie-

go 24 czerwca 2001 roku w Kijowie, [w:] Mokry, Apostolskie słowo…, op. cit., s. 324.
11 Por. Euntes in mundum, www.ekai.pl/europa
12 Spotkanie z biskupami katolickimi…, op. cit., s. 324.
13 Ibidem, s. 341.
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Jako Pasterz Kościoła katolickiego ze szczerym uznaniem podkreślam fakt, że
w preambule do konstytucji Ukrainy przypomina się obywatelom o „odpowie-
dzialności wobec Boga”. Na pewno taka była optyka waszego Hryhorija Skowo-
rody, kiedy zapraszał swoich współczesnych do stawiania na pierwszym miejscu
„zrozumienia człowieka”, szukając dla niego odpowiednich dróg, aby mógł osta-
tecznie wyjść z głuchych zaułków nieprzejednania i nienawiści.
Niechaj wartości Ewangelii, które stanowią cząstkę waszej tożsamości narodowej,
pomagają wam w budowaniu otwartego i solidarnego społeczeństwa, w którym
każdy będzie mógł wnosić własny szczególny wkład do dobra wspólnego, czer-
piąc z niego równocześnie odpowiednią pomoc w celu lepszego rozwijania wła-
snych talentów.
Kieruję zwłaszcza apel do młodych, ażeby idąc śladami tych, którzy oddali życie
za wysokie ideały ludzkie, społeczne, obywatelskie i religijne, potrafili zachować
nienaruszonym to dziedzictwo cywilizacji14.

W swoim nauczaniu Jan Paweł II wielokrotnie wskazywał na bezpo-
średni związek dziejów narodowych z losami każdego człowieka. Działa-
nie jednostek zostaje wpisane w dorobek całego narodu. Człowiek powi-
nien być zespolony z dziejami swojego narodu, a on z kolei identyfikować
się z każdym swoim członkiem, gdyż to człowiek jest centrum losów
świata. Historia świata staje się nią przede wszystkim dzięki człowiekowi.
Podczas omawianej pielgrzymki papież nawoływał, aby kryterium oceny
dziejów Ukrainy był przede wszystkim wkład, jaki wnoszą one w rozwój
człowieka, jego osobowość i sumienie. W tym kontekście papież przypo-
mniał słowa Włodzimierza Monomacha: „nie pozwolić mocarnym na nisz-
czenie człowieka”, prosząc, aby Ukraińcy, pamiętając o nich, zawsze mieli
na uwadze przede wszystkim dobro osoby ludzkiej15.

Przynależność człowieka do danego narodu jest czynnikiem, który
w ogromnym stopniu determinuje jego późniejsze losy. Jako istota szcze-
gólnie przez Boga umiłowana zostaje przez niego nie tylko powołany do
konkretnych zadań, ale również otrzymuje potrzebne łaski do ich wypeł-
nienia. Człowiek urodzony jako Ukrainiec otrzymał poszczególne ele-
menty dziedzictwa tego narodu, lecz swoją tożsamość musi potwierdzić
życiem. Zatem pielęgnowanie w sobie tego wszystkiego, co ukraińskie,
co stanowi wartość tego narodu, staje przed nim jako zadanie jego życia
i moralna powinność.

W słowie Ukraina jest przypomnienie wielkości waszej Ojczyzny, która przez
swoją historię świadczy o swoim szczególnym powołaniu jako granica i brama
między Wschodem i Zachodem. W ciągu wieków ten kraj był uprzywilejowanym

                                                        
14 Przemówienie Jana Pawła II wygłoszone do świata polityki…, op. cit., s. 316.
15 Ibidem.
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skrzyżowaniem różnych kultur, punktem spotkania między bogactwami kultural-
nymi Wschodu i Zachodu. Ukraina ma wyraźne powołanie europejskie, podkre-
ślone także przez chrześcijańskie korzenie waszej kultury. Życzę, aby te korzenie
umacniały waszą jedność narodową, zapewniając przeprowadzanym przez was re-
formom ożywcze soki autentycznych i zgodnych wartości, z których mogliby ko-
rzystać wszyscy. Niech ta Ziemia nadal rozwija swoją misję z dumą wyrażoną
przez cytowanego przed chwilą poetę: „Nie ma na świecie innej Ukrainy, nie ma
innego Dniepru”. Narodzie, który zamieszkujesz te ziemie, nie zapominaj
o tym!16.

Ważnym elementem dziedzictwa narodowego jest tradycja17. Jan Pa-
weł II nadawał jej znaczenie szczególne, podnosił ją do rangi sacrum.
Podkreślał, jak ważne jest, aby odwołując się do przeszłości, mieć na
względzie dzień dzisiejszy, a także troszczyć się o przyszłość. „Ludzie
kultury! Macie za sobą wielką historię” – mówił papież 23 czerwca 2001
roku, przypominając postać Piotra Mohyły – „Do was należy krytyczne
i twórcze posługiwanie się rozumem w każdej dziedzinie wiedzy, wiążąc
kulturalne dziedzictwo przeszłości z wymogami nowoczesności tak, aby
przyczyniać się do autentycznego postępu ludzkiego pod znakiem cywili-
zacji miłości”18. Dzięki takiemu podejściu do tradycji naród może, we-
dług Jana Pawła II, nie tylko ocalić dorobek przeszłości, ale czerpać z jej
doświadczeń przy weryfikacji planów na przyszłość. Papież wielokrotnie
podkreślał, że wierność tradycji w żaden sposób nie może prowadzić do
bezrefleksyjnego kopiowania zaczerpniętych z niej wzorców. Ma ona być
raczej punktem wyjścia do twórczych rozwiązań, do szukania odpowiedzi
na problemy współczesności. Winna łączyć w sobie elementy wiary
i kultury, historii i teraźniejszości, życia codziennego i ewangelicznego.
Tak rozumiana tradycja jest według papieża gwarantem zachowania
dziedzictwa i rozwoju narodu. Wezwanie to ma szczególną wagę w przy-
padku Ukrainy, nie brakuje tu bowiem głosów dowodzących, że jedyną
możliwość przełamania prowincjonalizmu i włączenia się w pełni w eu-
ropejski obieg kulturowy daje porzucenie własnej tradycji i języka i za-
stąpienie ich tradycją i językiem rosyjskim.

Zagadnienie ojczystego języka pojawiało się przy tym w trakcie piel-
grzymki papieża po Ukrainie szczególnie często. W tekstach Karola
Wojtyły spotykamy określenie języka jako świadka dojrzewania i prze-

                                                        
16 Powitalne przemówienie Jana Pawła II…, op. cit., s. 306–308.
17 Por. Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów. Sympozjum w Castel

Gandolfo 19–20 sierpnia 1996 roku, pod red. M. Bobrownickiej, L. Suchanka, F. Ziejki,
Kraków 1997.

18 Przemówienie Jana Pawła II wygłoszone do świata polityki…, op. cit., s. 318.
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mijania całych pokoleń. Ojczysty język jest nie tylko czynnikiem odróż-
niającym człowieka od innych, ale i skarbnicą narodowej kultury. W jed-
nym z wierszy czytamy:

Gdy dookoła mówią językami, dźwięczy pośród nich jeden: nasz własny.
Zagłębia się w myśli pokoleń i ziemię naszą opływa
i staje się dachem domu, w którym jesteśmy razem19.

Język staje się zatem czynnikiem integrującym naród, gwarantującym mu
zdrowy wzrost. „Tak zwarci wśród siebie jedną mową, istniejemy w głąb
własnych korzeni, czekając na owoc dojrzewań i przesileń”20.

Kwestie te pojawiały się w skierowanym do Ukraińców papieskim na-
uczaniu. Szczególnie warto podkreślić, że część z homilii pasterz Kościoła
katolickiego wygłosił po ukraińsku, a więc w języku pogardzanym przez
wielu obywateli tego państwa. Jan Paweł II często odwoływał się do się-
gającego czasów romantyzmu przekonania, że ducha danego narodu, jego
najgłębszą tożsamość, można wyrazić tylko za pomocą jego własnego ję-
zyka. Podczas seminarium „Współcześni Słowianie wobec własnych trady-
cji i mitów” (Castel Gandolfo, 1996) podkreślał rolę języka w zachowaniu
kulturowej ciągłości na przestrzeni wieków. W szerszym jeszcze ujęciu,
mowa służy wyrażeniu wszelkiej ludzkiej rzeczywistości i wskazuje na
podobieństwo człowieka do Słowa, które „było na początku”.

Podczas swojej pielgrzymki Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że
ukraińskie dziedzictwo kulturowe jest ważnym elementem dziedzictwa
Europy21. Na spotkaniu z przedstawicielami świata kultury, polityki, na-
uki i biznesu stwierdził: „Z radością pozdrawiam ciebie, cudowne miasto
Kijów, które rozciągasz się nad środkowym brzegiem Dniepru, kolebko
dawnych Słowian i kultury ukraińskiej, głęboko przenikniętych chrześci-
jańskim duchem”22. Papież przypomniał, że Ukraina promieniowała kul-
turą chrześcijańską na sąsiednie państwa i narody:

Tutaj w tym mieście, dokonał się chrzest Rusi. Od Kijowa zaczął się rozkwit ży-
cia chrześcijańskiego, które rozbudziła Ewangelia najpierw na ziemiach dawnej
Rusi, potem na terytoriach Europy Wschodniej, a wreszcie za Uralem, w prze-
stworzach Azji. A więc także Kijów odegrał w pewnym sensie rolę „prekursora

                                                        
19 Wojtyła, Myśląc ojczyzna..., op. cit., s. 87.
20 Ibidem, s. 88.
21 Por. G. Przebinda, Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy, Kraków 2001.
22 Przemówienie Jana Pawła II wygłoszone do świata polityki…, op. cit., s. 312.
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Pańskiego” pośród licznych narodów, do których wychodząc stąd, dotarło orędzie
zbawienia23.

Kultura chrześcijańska towarzyszy mieszkańcom tych ziem od wieku
X do czasów dzisiejszych. W święto Narodzenia św. Jana Chrzciciela
w Kijowie Jan Paweł II powiedział:

Chrześcijanie (…) stanowią w pełnej mierze integralną cząstkę narodu ukraiń-
skiego, są nią na mocy tysiącletniej historii rozpoczętej od chrztu Włodzimierza
i Rusi Kijowskiej w 988 roku w wodach Dniepru; lecz są nimi przede wszystkim
dzisiaj na mocy chrztu krwi, który przyjęli podczas straszliwych prześladowań
XX wieku: w ciągu tych strasznych lat było bardzo wielu świadków wiary, nie
tylko katolików, lecz także prawosławnych i protestantów, którzy z miłości Chry-
stusa cierpieli wszelkiego rodzaju prześladowania, składając w licznych przypad-
kach ofiary z życia24.

Papież dowodził także, iż na przestrzeni tysiącletniej historii Sło-
wiańszczyzny, „nawet w okresach zeświecczenia życia społeczno-kul-
turalnego w epoce oświecenia oraz pozytywizmu, zwłaszcza zaś drama-
tycznych XX-wiecznych doświadczeń z ateistycznym komunizmem”
chrześcijaństwo pozostało w bliskim i bezpośrednim związku z życiem
narodowym.

W swoim nauczaniu Jan Paweł II kulturę stawiał najwyżej wśród
składników tożsamości narodowej. To za jej pomocą stawiane są czło-
wiekowi wymagania, to ona przechowuje ideały. Podczas jednej z piel-
grzymek do Polski powiedział, że „jest [ona] szkołą rzetelnego i uczci-
wego patriotyzmu”. W czerwcu 2001 roku w czasie swojej pielgrzymki
po Ukrainie szczególną troskę poświęcił papież kulturze tego kraju.
Zwracając się do mieszkańców tych ziem, przypomniał o potrzebie pielę-
gnowania ich chrześcijańskich korzeni:

Najdrożsi Ukraińcy, chrześcijaństwo inspirowało waszych najwybitniejszych lu-
dzi kultury i sztuki i obficie zraszało moralne, duchowe i społeczne korzenie wa-
szego Kraju. Chciałbym tu przypomnieć to, co napisał wasz rodak, Hryhorij Sko-
woroda: „wszystko przemija, lecz na końcu wszystkiego pozostaje miłość.
Wszystko przemija z wyjątkiem Boga i miłości”. Podobną intuicję mógł mieć je-
dynie człowiek głęboko przeniknięty duchem wiary25.

                                                        
23 Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas Mszy Św. w Święto Narodzenia św. Jana

Chrzciciela 24 czerwca 2001 roku w Kijowie, [w:] Mokry, Apostolskie słowo…, op. cit.,
s. 336.

24 Przemówienie pożegnalne Jana Pawła II na lotnisku we Lwowie 27 czerwca 2001
roku, [w:] Mokry, Apostolskie słowo…, op. cit., s. 406.

25 Przemówienie Jana Pawła II wygłoszone do świata polityki…, op. cit., s. 312.
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Z owego głębokiego zakorzenienia kultury ukraińskiej w cywilizacji
chrześcijańskiej wypływa niesione przez nią postrzeganie wolności. Pa-
pież wielokrotnie podkreślał, że pragnienie wolności jest przypisane nie
tylko człowiekowi, ale i narodowi. Wolność winna pobudzać i mobilizo-
wać do działania. Winna definiować sposób życia. Dar wolności nie tylko
uwalnia od krępujących więzów, ale i otwiera nowe perspektywy. Wol-
ność narodu nie tylko gwarantuje uwolnienie od więzów zewnętrznych,
ale też objawia się w niczym nie skrępowanej możliwości określenia toż-
samości. Jednak w pełni korzystać z niej można jedynie wtedy, kiedy
każdy z członków tego narodu przyjmie i podejmie trud realizowania
swojej osobistej wolności we wspólnocie narodu.

Jan Paweł II przypominał, że aby naród mógł realizować swoją wol-
ność, musi ją wpierw określić. Konsekwencją pełnego przyjęcia daru
wolności jest gotowość przyjęcia odpowiedzialności zarówno za samego
siebie i sobie najbliższych, jak i za cały swój naród. Papież wzywał
Ukraińców, aby w swoich wyborach człowiek kierował się względami
dobra ogólnego i wartościami humanistycznymi:

Przychodzi mi na myśl uroczysta przestroga waszego wielkiego poety Tarasa Szew-
czenki: „Jedynie w twoim własnym domu znajdziesz prawdę, siłę i wolność”. Naro-
dzie ukraiński, korzenie twojej przyszłości zapuszczone są w żyznej ziemi twoich
tradycji. Możecie ją budować razem, razem możecie podejmować wyzwania chwili
obecnej, będąc ożywieni tymi wspólnymi ideałami, które stanowią niezbywalną
spuściznę dawnej i najnowszej historii. Wspólna jest misja; niech wspólne będzie
również zaangażowanie podjęte przez cały naród ukraiński26.

Z wielu powodów pielgrzymka Jana Pawła II na Ukrainę miała wyjąt-
kowe znaczenie. Wyjątkowe dla samego papieża, w oczach którego była
„hołdem złożonym temu ludowi, jego długiej i chwalebnej historii wiary,
świadectwa i męczeństwa”27. Przy różnych wcześniejszych okazjach, jak
choćby przy spotkaniach z diasporą ukraińską w Kanadzie, mówił on
o swoich, sięgających jeszcze czasów krakowskich, związkach z tym na-
rodem i szczególnej uwadze, którą poświęcał jego męczennikom. Wyjąt-
kowe znaczenie jednak pielgrzymka ta miała przede wszystkim dla samej
Ukrainy. Stanowiła kolejny sygnał dla świata przypominający o istnieniu
„narodów i ludów [Europy] często zapomnianych”, a tym samym ważny
element papieskiego programu wspierania europejskiej integracji. Warto

                                                        
26 Przemówienie pożegnalne Jana Pawła II na lotnisku we Lwowie…, op. cit., s. 408.
27 „Zachowuję w pamięci i w sercu obrazy z tej podróży”. Audiencja generalna po po-

wrocie Ojca Świętego Jana Pawła II z Ukrainy, 4 lipca – Watykan, [w:] Mokry, Apostol-
skie słowo…, op. cit., s. 410.
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tu bowiem przypomnieć głębokie przekonanie papieża o konieczności
przywrócenia jedności Europy na wspólnej bazie wiary.

Chrześcijaństwo musi podjąć na nowo swój udział w kształtowaniu duchowej
jedności Europy. Same racje ekonomiczne i polityczne jej nie ukształtują. Musi-
my zstąpić głębiej: do racji etycznych. (…) Kiedy Chrystus powiedział do Piotra:
„Utwierdzaj twoich braci” (Łk 22, 32), powiedział mu przez to samo: „Służ ich
jedności”28.

Podczas swojego pontyfikatu Jan Paweł II przypomniał światu i przy-
wrócił wartość takim pojęciom, jak chrześcijańskie korzenie Europy, to-
pos dwóch płuc kulturowych (Rzymu i Bizancjum), a także nadał należne
miejsce Cyrylowi i Metodemu – apostołom Słowian jako patronom całej
Europy. Przypomnijmy, że troska o przywrócenie należnego miejsca na-
rodom Europy Wschodniej przyświecała Karolowi Wojtyle od samego
początku jego duszpasterskiego posługiwania. W 1978 roku w odpo-
wiedzi na ankietę dotyczącą granic Europy podkreślał, że na jej bogactwo
składają się tradycje związane z dwoma stolicami: Rzymem i Konstanty-
nopolem, a więc wschodnia i zachodnia, pomijanie którejkolwiek z nich
jest fałszowaniem rzeczywistości29. Wygłaszane na Ukrainie homilie były
kontynuacją zabiegów o uświadomienie Europie tej prawdy.

Pielgrzymka ta była także symbolem powrotu do normalnych stosun-
ków religijnych w kraju przeoranym konfliktami i obciążonym brzemie-
niem ideologii komunistycznej. Papież wyznał: „Z głębi mojego serca
wypływa jedno życzenie, aby naród ukraiński podążał (…) drogą pokoju
dzięki zgodnemu wkładowi różnych grup etnicznych, kulturalnych i reli-
gijnych!”30. W innym zaś miejscu rzekł:

Jest rzeczą pilną, aby z udziałem wszystkich w miastach i wsiach Ukrainy aktyw-
nie sprzyjać rozwojowi nowego autentycznego humanizmu. Takie marzenie wy-
raził wasz wielki poeta Taras Szewczenko w słynnym tekście: „... nie będzie już
nieprzyjaciół, lecz będzie syn, i będzie matka, i będą ludzie na tej ziemi!”31.

Co być może jeszcze istotniejsze, Ukraina, borykająca się z proble-
mem tożsamości, potrzebowała głosu światowego autorytetu podkreślają-
cego wartość jej historii i dziedzictwa. Papież nazwał ją „ziemią błogo-
sławioną przez Boga” i przypomniał rolę Kijowa w szerzeniu chrześci-
                                                        

28 Jan Paweł II, Przemówienie do Konferencji Episkopatu Polski, Częstochowa,
5 czerwca 1979.

29 Kard. Karol Wojtyła, Gdzie znajduje się granica Europy?, „Ethos” 1994, r. 7, nr
4(28), s. 30.

30 Powitalne przemówienie Jana Pawła II…, op. cit., s. 300.
31 Ibidem, s. 306.
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jaństwa wśród Słowian oraz obronie kontynentu przed najeźdźcami.
Szczególnie ważne w tym względzie było akcentowanie przynależności
do kulturowej spuścizny Europy i Kościoła zachodniego. Te treści przy-
czyniły się do wzrostu nadziei na włączenie się w nurt europejskiej inte-
gracji, na dzielenie z zachodnimi sąsiadami dobrobytu i bezpieczeństwa.
Świadectwem tego może być fakt, że na spotkanie z papieżem we Lwo-
wie młodzież przyniosła flagi ukraińskie i zjednoczonej Europy. Szcze-
gółowa analiza tych wydarzeń będzie zadaniem historyków i socjologów,
można jednak zaryzykować tezę, że pielgrzymka papieża przyczyniła się
również do przemian społecznych i politycznych Ukrainy.



Małgorzata Burzyńska

Toruń

Spór o zbawcze piękno.
Nauczanie Jana Pawła II wobec koncepcji

Fiodora Dostojewskiego i Paula Evdokimova

„Piękno zbawi świat” – w słowach tych wyraża się żywe w naszej euro-
pejskiej kulturze przekonanie o metafizycznej jedności Prawdy, Dobra
i Piękna. Zaś z racji ich tożsamości człowiek miłujący Piękno, podążając
za nim, dotrzeć może do Prawdy i Dobra, które w świecie chrześcijań-
skim mają swe źródło w Bogu. Umiłowanie tego, co piękne, staje się
przyczyną, dla której osoba ludzka przekracza samą siebie w dążeniu ku
doskonałości i może osiągnąć zbawienie.

Przedmiotem mojego referatu będzie dialog powiązanych ze sobą,
lecz nieco odmiennych ujęć tej idei w myśli Fiodora Dostojewskiego,
Paula Evdokimova i Jana Pawła II.

Na wstępie wypadałoby pokrótce odwołać się do rodowodu twierdze-
nia o zbawczej mocy estetycznej doskonałości. Sięga on niewątpliwie
filozofii Platona. Najbardziej znane sformułowanie tej myśli pojawia się
w przypowieści wieszczki Diotymy w ramach Uczty jako pochwała Erosa
– miłości do piękna1. W ujęciu filozofa piękno, nawet czysto zmysłowe,
rozbudzając w duszy człowieka miłość i tęsknotę, staje się przyczyną je-
go nieustannego, postępującego rozwoju duchowego, wznoszenia się co-
raz wyżej ku doskonałości, kierowania uczucia ku przedmiotom coraz
bliższym absolutu. Człowiek, miłując piękno, z początku czysto zmysło-
we, widzialne – obecne w ciałach, dochodzi poprzez kontemplację jego
kolejnych, doskonalszych, coraz mniej zmysłowych postaci (jak piękno

                                                        
1 Nazwy trzech wartości uznawanych za przynależne sferze absolutu (zaś w chrze-

ścijaństwie Bogu) piszę wielką literą, ujmując je w kontekście metafizycznym, gdy do-
tyczą bezpośrednio Osoby Boga lub sfery czystych idei; małą zaś, gdy chodzi o ich
obecność fenomenalną (przejawianie się) w świecie ludzkim: o to, co piękne (resp. do-
bre, prawdziwe).
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sztuki, słusznych praw, piękno moralne) aż do samej idei Piękna, które
tożsame jest z Dobrem i Prawdą. Także w myśl mitu zawartego w Platoń-
skim Fajdrosie, duszy, która, strącona na ziemię i uwięziona w pożądli-
wym ciele, napotyka jednak na swej drodze piękno, odrastają utracone
wskutek upadku skrzydła i może ona powrócić do nieba, oglądać wraz
z bogami najprawdziwszą, absolutną rzeczywistość samych idei. Piękno
prowadzi zatem od tego, co bezpośrednio uchwytne, widzialne, ku temu,
co w koncepcji greckiego filozofa stanowi źródło i nieosiągalny wzór dla
całego dostępnego nam świata – ku sferze idei. Dusza za sprawą este-
tycznej doskonałości, miłując ją, może stać się podobnie doskonałą i ob-
cować z doskonałością absolutu.

Pokrewieństwo naszkicowanych wyżej twierdzeń filozoficznych
z myślą chrześcijańską zdaje się samo narzucać. Jednakże w świecie
chrześcijańskim idea ta zyskała całkowicie nowe oświetlenie, przede
wszystkim za sprawą „zakotwiczenia” tych trzech form doskonałości
w Osobie Boga, który stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo.
Całkiem inną, swoistą postać zyskała też chrześcijańska idea zbawienia
– przez Zmartwychwstanie Syna Bożego i, Jego śladem, wszystkich lu-
dzi, którzy, by zmartwychwstać, winni naśladować Go i upodobnić się do
Niego.

Wskazaną przez Chrystusa Drogą, tożsamą z Prawdą i Życiem, stara
się podążać książę Lew Myszkin, tytułowy „idiota” z powieści Dostojew-
skiego. Sam pisarz w swych notatkach określa go mianem „księcia-
Chrystusa”, konstruuje tę szczególną postać na zasadzie właściwej ikonie
„odwróconej perspektywy”2 i czyni wyrazicielem tezy o możliwości
zbawienia świata przez piękno. Głoszący tę ideę odkupienia Myszkin
w mrocznym świecie powieści jawi się jako żywa ikona Zbawiciela3.
I nie chodzi tu bynajmniej o czysto zewnętrzny wizerunek – choć ciało
księcia nosi symptomy kenozy: wychudłe, mizerne, naznaczone świętą
chorobą – epilepsją, która wprowadza go w stany niezwykłego duchowe-
go uniesienia. Bardziej znamienna jest jednak jego postawa, działania
i losy. Naiwny, nieudolny życiowo, „ogołocony”, stał się on „głupim
w oczach świata”, by w ewangelicznie paradoksalny sposób zwyciężać
zło dobrem i wyrozumiałością (np. wobec oszusta Burdowskiego, Rogo-
żyna czy Lebiediewa, gdy nawiązuje przyjaźń i zdobywa szacunek ludzi,
którzy chcieli go oszukać, wyrządzić mu zło), pychę – pokorą (jak wielo-
krotnie dzieje się w przypadku Nastasji Filipowny), zaś miłość Agłai,
                                                        

2 E. Mikiciuk, „Chrystus w grobie” i rzeczywistość „Anastasis”, Gdańsk 2003, s. 185.
3 Ibidem, s. 128, 185.
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kobiety, którą kocha, zdobywa poprzez wyrzeczenie. Jego przedziwna
postawa, szaleństwo, jurodstwo jest dla bohaterów tej mrocznej powieści
światłem. Naiwna, niewyczerpana dobroć i wyrozumiałość, skłonność do
poświęceń, do rezygnacji z własnego szczęścia, niosą wszystkim pocie-
szenie, choć nierzadko stają się też przedmiotem zawiści i drwin. Drogę
Myszkina wieńczy ostry nawrót choroby umysłowej, wynikły z ogromu
zła, które rozegrało się wokół niego, dotykając bliskich mu osób. Jednak-
że reakcja ta świadczy o tym, że do końca zachował on przenikające go
duchowe piękno w stanie nieskażonym, dziewiczym, przeszedł przez zło
nietknięty, czysty i przyjął cierpienie.

W tym kontekście niezrozumiałe wydają się głosy niektórych teolo-
gów prawosławnych (Paul Evdokimov, Henryk Paprocki) upatrujących
w nim jedynie „uzurpatora”, „Łżechrystusa”4. Wszak sam książę nie stara
się przypisywać sobie cech Boskich ani miana Zbawiciela; nazywa siebie
co najwyżej chrześcijaninem5. Zaś fakt czynienia dobra poprzez liczne
ofiary czy dążenie do uratowania duszy zrozpaczonej, zbłąkanej Nastasji
Baraszkowej nie mogą być przecież przedmiotem zarzutów – w końcu
każdy wierzący zobowiązany jest naśladować swym życiem Jezusa. To,
że Myszkin na swej drodze potwierdza Prawdę i działa na jej rzecz, nie-
zaprzeczalnie upodabnia go do Boskiego wzoru i zarazem zdaje się tłu-
maczyć głoszony przezeń eschatologiczny pogląd, o którym w powieści
w sposób bezpośredni mówi się bardzo niewiele.

Sformułowanie tezy księcia pada jedynie raz, i to z ust nie samego
bohatera, lecz chorego, umierającego młodego człowieka, Hipolita Tie-
rentiewa:

Panowie – zwrócił się głośno do wszystkich – książę twierdzi, że świat będzie
zbawiony przez piękno! (…) Jakież to piękno ma zbawić świat? Powiedział mi to
Kola… (…) Kola mówi, że książę sam siebie nazywa chrześcijaninem6.

                                                        
4 P. Evdokimov pisze całkiem niezrozumiałe słowa: „Myszkin głosi Raj, ale jego

anielska niewinność ignoruje drogę, która prowadzi do Krzyża” (P. Evdokimov, Gogol
i Dostojewski czyli zstąpienie do otchłani, tłum. A. Kunka, Bydgoszcz 2002, s. 256), „po-
stać księcia Myszkina jest pastiszem ikony, podróbką, co najwyżej portretem bez żadnej
mocy” (ibidem, s. 298). Zaś Henryk Paprocki tytułuje rozdział swej książki „Książę Mysz-
kin jako zbawiciel fałszywy” (H. Paprocki, Lew i mysz, czyli tajemnica człowieka. Esej
o bohaterach Dostojewskiego, Białystok 1997, s. 75–80). Twierdzi w nim m.in.:
„W Myszkinie tkwi metafizyczna pycha przyswojenia sobie obrazu Oblubieńca i Zbawi-
ciela, który to obraz przynależy komuś Innemu” (ibidem, s. 77). Zaś największego błędu
księcia doszukuje się autor w… pomocy, jaką stara się on nieść Nastasji Filipownie.

5 F. Dostojewski, Idiota, tłum. J. Jędrzejewicz, Warszawa 1977, s. 434.
6 Ibidem.
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Gorączkowy stan mówiącego sprawia, że po krótkim milczeniu
Myszkina rozmowa zmienia bieg – chaotycznie wypowiedziane słowa
pozostają bez odpowiedzi. Z przytoczonych zdań dowiadujemy się tylko,
że książę formułuje swe przesłanie poza ukazaną w powieści akcją, wo-
bec Koli, dziesięcioletniego chłopca, zaś gdy Hipolit przypomina mu je
w obecności kilku innych osób, milczy zawstydzony. Dlaczego? Czyżby
wstydził się własnej idei? Czy boi się wyśmiania? A może chodzi o to, że
za enigmatycznym sformułowaniem nie kryje się żadna wymagająca
rozwinięcia teoria, tylko – praktyka jego własnej egzystencji?

Wydaje się, zwłaszcza w świetle opisanych wyżej działań księcia i je-
go postawy życiowej oraz zamysłu rosyjskiego pisarza, by ukazać w swej
powieści naśladowcę Zbawiciela, że postać ta samym życiem głosi swą
ideę i w nim też zaświadcza, jakie piękno ma moc zbawczą: ukazuje je
samym sobą. Końcowa uwaga Hipolita: „książę sam siebie nazywa
chrześcijaninem” zdaje się to mniemanie potwierdzać. Nie ma wątpliwo-
ści, że Myszkin reprezentuje duchowe piękno żywej ikony, wynikające
z Chrystusa i z Jego naśladowania, z wcielania w praktykę na drodze
swego życia Dobra, które jest Prawdą. Ma ono wymiar zbawczy. Zbaw-
cze piękno jest pięknem świadectwa żywej ikony, która nie jest ze-
wnętrznym wizerunkiem, lecz obecnością. Książę, jak ikona, nosi w sobie
piękno Chrystusa i Jego mocą ogarnia, zachwyca innych, świeci jak
światłość w ciemności.

Podobnie zdaje się pojmować wyrażoną w powieści Dostojewskiego
eschatologiczną ideę znawca twórczości pisarza i teolog prawosławny,
Paul Evdokimov, gdy pisze: „Człowiek nie odbija światłości, lecz staje
się nią, wciela wartość duchową i dlatego aniołowie są jego sługami”7.
Osoba ludzka mocą wartości ducha staje się światłością, gdyż dzięki nim
odnajduje w sobie zapisany już w momencie Stworzenia obraz Boga.
„Archetyp człowieczeństwa objawia świętość jako właściwą prawdę
ludzkiej natury”8. Wartości ducha pomagają człowiekowi odkryć jego
powołanie do przebóstwienia wynikające z istotowego podobieństwa do
Stwórcy. Wypływająca z Niego doskonałość jest w ludzkim wnętrzu
obecna, trzeba ją tylko odkryć – odnaleźć w sobie to podobieństwo. Nie-
zbędnej mocy duchowej do realizacji tego celu dostarczają właśnie pięk-
no, prawda, dobro. Wówczas Bóg, powrót do Niego jako do Archetypu
człowieka, jawi się jako najważniejszy cel ludzkich działań. Jak pisze
święty Augustyn, „niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spo-
                                                        

7 P. Evdokimov, Kobieta i zbawienie świata, tłum. E. Wolicka, Poznań 1991, s. 72.
8 Ibidem, s. 208.
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cznie”9. Rozwój, pobudzenie ducha, rodzi w człowieku tęsknotę, która
uświadamia mu napięcie między nim samym a jego powołaniem do Bo-
skości.

Jak „ikona jest postacią wizji rzeczy niewidzialnych (…) zaświadcza
i wzbudza obecność transcendencji”10, tak też piękno obecnego w ludz-
kim wnętrzu obrazu Boga zaświadcza o obecności Stwórcy, odkrywa ją
w człowieku przed nim samym, napełniając go zachwytem i entuzja-
zmem – miłością. Piękno ikony stwarza łączność między tym, co wi-
dzialne i niewidzialne. Każdy człowiek jest żywą ikoną niewidzialnego
Boga, zaś widzialna kultura – ikoną Królestwa Niebieskiego namalowaną
środkami tego świata11. Poprzez piękno ikony, tak namalowanej, jak
i kształtowanej życiem (jak ma to miejsce, dodajmy, w przypadku boha-
tera powieści Dostojewskiego) może dokonać się zbawienie. W ujęciu
autora świętość – osiągnięcie zbawienia – polega na rozwijaniu, realizacji
immanentnego człowiekowi potencjału – obrazu Bożego, do którego wy-
zwolenia potrzebne jest piękno duchowych doświadczeń, tak jak
w uobecnieniu Boga pomaga piękno malarskiej ikony12.

Szczególnym aspektem sformułowanej przez rosyjskiego myśliciela
eschatologii piękna jest rola, jaką odgrywa w niej kobieta, jego zdaniem,
szczególnie otwarta na Ducha Świętego13. Toteż w planie zbawienia
przypada jej misja budowania kultury duchowej, kultury bycia, wzorem
Theotokos, Bogurodzicy. Każda kobieta jest bowiem, jak Maryja, wypo-
sażona „w moc rodzenia Boga w spustoszonych duszach”14, a to za spra-
wą pokory właściwej jej naturze.

Służebna rola Pocieszyciela – Parakleta – łaska niesienia pociechy i radości jest
postulatem wpisanym w samą bytową strukturę kobiecości – jako właściwy jej
dar bycia matką, dla której każda istota staje się jej własnym dzieckiem. Piękno
zbawi świat, ale nie byle jakie piękno, lecz to, które pochodzi od Ducha Świętego,
piękno „kobiety odzianej w słońce”15.

Wydaje się jednak, że idea ta odbiega nieco od intencji wyrażonej
przez autora Idioty w postaci księcia Myszkina. Myśl Dostojewskiego,
być może za sprawą jej niedookreślenia (bowiem nie jest, jak u Evdoki-

                                                        
9 Św. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, ks. 1, Kraków 2007.
10 Evdokimov, Kobieta i zbawienie świata, op. cit., s. 144.
11 Ibidem, s. 147.
12 Ibidem, s. 247.
13 Ibidem, s. 242.
14 Ibidem.
15 Ibidem, s. 243.
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mova, rozwiniętą teorią eschatologiczną), zdaje się mieć zasięg daleko
bardziej uniwersalny, przekraczający nawet potraktowany symbolicznie
podział na płcie, zaś Myszkin, jej wyraziciel i zarazem ilustracja (choć
wypada przypomnieć, iż autor Kobiety i zbawienia świata go za takiego
nie uznaje), wprawdzie posiada charyzmaty kobiecej natury, jednakże
jest, bądź co bądź, mężczyzną.

Rosyjski teolog w swojej oryginalnej koncepcji głoszącej eschatolo-
giczną funkcję piękna zwraca uwagę przede wszystkim i prawie wyłącz-
nie na duchowe manifestacje tej wartości:

Święci mają dar bezpośredniej intuicji piękna, pojmując świat, nawet w jego ak-
tualnym stanie skażonym, jako rzeczywistość duchonośną – pneumatoforyczną –
„cała ziemia pełna jest Jego chwały” (Iz 6, 3). Piękno-harmonia jest ontologicz-
nym warunkiem przyjęcia Boga (…) Wnętrze natury stworzonej otwiera się na
nieskończoność16.

Przymiotem świętych jest zatem pojmowanie niejako poprzez ze-
wnętrzną warstwę świata widzialnego rzeczywistości duchowej świad-
czącej o jego źródle i celu – o Stwórcy. Królestwo Boże zdobywa się
przez „ujarzmianie chaosu tego świata”, objawianie jego „ukrytej głę-
bi”17. By osiągnąć ten cel, człowiek powinien postrzegać rzeczywistość
jako „kosmiczną liturgię”18, ujawniającą swą harmonię zawsze w wymia-
rze religijnym. Z wypowiedzi tych jasno wynika, iż piękno dla Evdoki-
mova istnieć może tylko i wyłącznie w wymiarze sakralnym, zaś poza
sferą sacrum nie przejawia ono żadnej pozytywnej, a tym bardziej zbaw-
czej mocy. Zachwyt nad pięknem ma moc doskonalenia duchowego oso-
by ludzkiej tylko wówczas, gdy odnosi ją bezpośrednio do Boga. Toteż
dla teologa prawdziwa, obdarzona mocą zbawczą sztuka ogranicza się do
religijnej19. „Nie chodzi o ucieleśnienie idei, ale o wcielenie natchnień
Ducha Świętego, o sztukę teofaniczną”20. To właśnie „sztuka sakralna
jest formalnym argumentem na istnienie prawdy”21. Świecka zaś, zwłasz-
cza w czasach nowszych, to jedynie wynaturzenie, zło, źródło zamętu.

Sztuka współczesna nie ma przed sobą żadnej możliwości rozwoju, ponieważ
w swej istocie jest burzycielska – obnaża wszystkie okropności i całą ohydę wie-
ku schyłkowego. (…) Artysta nie odnajdzie swego kapłaństwa, dopóki nie przyj-

                                                        
16 Ibidem, s. 79.
17 Ibidem, s. 142.
18 Ibidem, s. 79.
19 Ibidem, s. 144.
20 Ibidem, s. 145.
21 Ibidem, s. 143.
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mie sakramentu teofanicznego i nie zacznie malować, rzeźbić, śpiewać Imienia
Boga22.

Autor powyższych słów zdaje się nie pokładać zbyt wiele wiary
w człowieku i jego twórczych możliwościach. Źródeł duchowego roz-
woju upatruje w zasklepieniu się w niezmiennych, skodyfikowanych raz
na zawsze formach23. Jego eschatologiczny punkt widzenia człowieka
i jego życia wyłącznie w obliczu wieczności ignoruje zupełnie realia
współczesności. Taka postawa w istotny sposób redukuje osobę ludzką
– odcina ją od teraźniejszości – wymiaru najbardziej realnego i wcale nie
bezbożnego; bowiem czy wszystko, co nie pieczętuje się mianem liturgii,
ma być bezbożne? Czyżby Bóg stworzył tylko kościoły, ikony i misty-
ków i tylko tym ostatnim udzielił natchnienia i zdolności rozumienia, po-
znawania, tworzenia? Sztuka i duchowość współczesna należy tak samo
do tego stworzonego świata, jak harmonia natury, zaś jej niewspółmierna
wobec natury zmienność oddaje ducha czasów – pomaga człowiekowi
poznać samego siebie, co w niewątpliwy sposób przyczynia się do du-
chowego pogłębienia ludzkiego bycia-w-świecie.

Głębokie zrozumienie tej kwestii znajdujemy w nauczaniu Jana Pawła
II. W Liście do Artystów czytamy:

Sztuka, bowiem, jeżeli jest autentyczna, choć niekoniecznie wyraża się w formach
typowo religijnych, zachowuje więź wewnętrznego pokrewieństwa ze światem
wiary, tak, że nawet w sytuacji głębokiego rozłamu między kulturą a Kościołem
właśnie sztuka pozostaje swego rodzaju pomostem prowadzącym do doświadcze-
nia religijnego. (…) Sztuka jest ze swej natury swoistym wezwaniem do otwarcia
się na Tajemnicę. Nawet wówczas, gdy artysta zanurza się w najmroczniejszych
otchłaniach duszy lub opisuje najbardziej wstrząsające przejawy zła, staje się
w pewien sposób wyrazicielem powszechnego oczekiwania na odkupienie24.

Wymiar piękna duchowości religijnej, który opisuje Evdokimov, jest
bardzo istotny, jednakże wyznaczając pięknu granice, pozostawiamy poza
nimi istotne aspekty człowieczeństwa, odcinamy się od części prawdy,
decydujemy niejako za Boga, która inspiracja od Niego pochodzi, a która
– nie. A przecież duchowy potencjał sztuki zależy od wartości, jakie re-
                                                        

22 Ibidem, s. 144.
23 Por. ibidem, s. 142–145. Scharakteryzowawszy pokrótce losy sztuki (głównie na

przykładzie malarstwa) i wieszcząc upadek jej współczesnej postaci, Evdokimov dochodzi
do wniosku, iż optymalna forma sztuki – ikona – już powstała i innej nie potrzeba, ponie-
waż to ona stanowi jedyny „pomost między tym, co widzialne, a tym, co niewidzialne”
(s. 144), dlatego też zatriumfuje, jak stało się po upadku klasycznej starożytności. „To, co
absolutnie nowe, narodzi się przez powrót do źródeł” (s. 145).

24 List Ojca Świętego Jana Pawła II do Artystów, Watykan 1999, s. 26.
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prezentuje, nie zaś od miana, jakie jej przysługuje. Nie można dać się
zwodzić etykietkom (zwłaszcza we współczesnej muzyce komercyjna
dziś etykietka „duchowości” zastępuje często autentyczne wartości hu-
manistyczne).

W szerokim, obejmującym całego człowieka, horyzoncie nauczania
papieskiego wszelkie, nie tylko sakralne, piękno może nakłaniać osobę
ludzką ku Bogu. „Każda autentyczna inspiracja artystyczna wykracza
bowiem poza to, co postrzegają zmysły (…) Ma swoje źródło w głębi
ludzkiej duszy – tam, gdzie pragnienie nadania sensu własnemu życiu
łączy się z nieuchwytnym doznaniem piękna i tajemniczej jedności rze-
czy”25. Swoją rolę w zrozumieniu opisanych powyżej tajemnic twórczo-
ści odgrywa także autopsja papieża jako artysty słowa i teatru. Dzięki niej
na swej własnej drodze życia doświadczył on w momentach natchnienia
piękna stokroć intensywniejszego od zawartego w dziełach ludzkich. To-
też, jego zdaniem, popartym praktyką artysty, doświadczana w ludzkich
aktach twórczych doskonałość ma swe źródło w Bogu26 i Jego też może
w nich twórca spotkać, ponieważ, jak pisze papież, „człowiek ma tu
możliwość doświadczenia w jakiejś mierze Absolutu, który go przera-
sta”27.

Toteż twórczość uznaje on, podobnie jak Evdokimov, za szczególnie
doniosły sposób objawienia „obrazu Bożego” w człowieku28, zwracając
uwagę na pokrewieństwo między „twórcą” i „Stwórcą”. Przemawia tu
niewątpliwie (obecna także w innych aspektach papieskich nauk – np.
w kwestii współdziałania wiary i rozumu jako darowanych człowiekowi
przez Boga) szczególna wyrozumiałość i ufność w człowieka w to, że
jako twór Boży jest on ze swej istoty dobry, oraz że, szukając siebie
w najróżniejszych sferach swej działalności, szuka też – i może odnaleźć
– Boga. Jego wpływ i moc nie ograniczają się bowiem do sfery sacrum,
lecz obejmują cały darowany przezeń człowiekowi świat – ze wszystkim,
co ludzkie.

Doniosłość poszukiwań samego siebie w naszej współczesności
w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności podkreśla też konstytucja
soborowa Gaudium et spes29, w przygotowaniu której szczególną rolę

                                                        
25 Ibidem, s. 14.
26 Ibidem.
27 Ibidem, s. 35.
28 Ibidem, s. 5.
29 Por. Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współcze-

snym, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Kraków 1967, par. 53–
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odegrał ówczesny kardynał Karol Wojtyła. Ton papieskiego przesłania
– chęć nawiązania konstruktywnego dialogu z człowiekiem współcze-
snym w jego codziennej, ziemskiej działalności stanowi kontynuację na-
uczania Soboru, w którym uczestniczył także Paul Evdokimov.

Z pewnością zgodne z myślą prawosławnego teologa jest wyrażone
przez Jana Pawła II przekonanie, iż prawdziwe piękno (upowszechnione
przez sztukę) jest echem Ducha Bożego i przekształca materię, „otwiera-
jąc umysły na rzeczywistość wieczną”30. Również Evdokimov uznaje
sztukę za owoc natchnienia Ducha. Jednakże obydwaj myśliciele różnią
się w ocenie możliwego owocu owego natchnienia. Właściwe przesłaniu
polskiego papieża szersze ujęcie piękna – jako nie tylko odnoszącego ku
Bogu całą rzeczywistość, lecz także darowanego przezeń na powrót
w najróżniejszych przejawach i formach człowiekowi – pozwala dojrzeć
w zachwycie nad nim niewyczerpane źródło entuzjazmu, dzięki któremu

(…) ludzkość po każdym upadku będzie mogła wciąż dźwigać się i zmartwych-
wstawać. W tym właśnie sensie powiedziano z proroczą intuicją, że „piękno zba-
wi świat”. Piękno jest kluczem tajemnicy i wezwaniem transcendencji31.

Wezwanie to polega na tym, że piękno rzeczy stworzonych nie może
przynieść człowiekowi zaspokojenia i budzi tęsknotę za Bogiem32.
Z przytoczonych słów jasno wynika, iż każde „piękno rzeczy stworzo-
nych”, każdy jego przejaw, jest darem Bożym, kroplą entuzjazmu i na-
dziei na człowieczej drodze ku zmartwychwstaniu. Ojciec Święty rozwi-
nął tę myśl w przemówieniu, z którym w 1987 roku zwrócił się do zgro-
madzonych w warszawskim kościele św. Krzyża przedstawicieli świata
kultury i sztuki:

Duch ludzki żyje prawdą i miłością. stąd rodzi się także potrzeba piękna. Powie-
dział poeta: „Cóż wiesz o pięknem?... Kształtem jest Miłości”… (Cyprian Kamil
Norwid, Promethidion, Bogumił) Jest to zaś miłość twórcza. Miłość, która dostar-
cza natchnienia. Dostarcza najgłębszych motywów w twórczej działalności czło-
wieka. Jakże daleko idzie tutaj Norwid, gdy mówi: „Bo piękno na to jest, by za-
chwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało”33.

                                                       
–62. Tekst konstytucji głosi m.in. „Powinny również znaleźć uznanie Kościoła nowe formy
sztuki, odpowiadające ludziom współczesnym” (par. 62).

30 List Ojca Świętego Jana Pawła II do Artystów, op. cit., s. 38.
31 Ibidem, s. 36.
32 Ibidem, s. 36–37.
33 Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli świata kultury zgromadzonych w ko-

ściele Świętego Krzyża, [w:] idem, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kra-
ków 2005, s. 532.
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Myśl polskiego poety, rówieśnika Dostojewskiego, sytuuje go, zda-
niem papieża, w rzędzie prekursorów nauczania Vaticanum II, bowiem
sam rdzeń chrześcijańskiego działania polega na związku między za-
chwytem, pracą i zmartwychwstaniem. Zmartwychwstanie przez piękno
dotyczy zatem – i tu objawia się szczególna doniosłość wcielonej w pa-
pieskie przesłanie idei rosyjskiego pisarza – najbardziej dotykalnej,
świeckiej codzienności. To bowiem na drodze życia dokonuje się trud
dążenia do Zmartwychwstania. Piękno zbawia, budząc miłość. Piękno
świata – kształt Bożej miłości darowanej człowiekowi, stanowi wieczne
źródło natchnienia ducha ludzkiego na drodze ku doskonałości. I nie musi
to wcale być kontemplacja stricte religijna. Papież cytuje tu zwykłego,
świeckiego, choć – wielkiego – poetę, któremu dane jednak było odgad-
nąć cząstkę tajemnicy codziennego, zbawczego piękna. Jako Kształt Mi-
łości pozostaje ono „w jakimś intymnym, bardzo rzeczywistym związku
z Tym, który umiłował do końca”34, który, jak zaznacza Jan Paweł II,
w duchowości Wschodu „określany jest jako »Najpiękniejszy, obdarzony
pięknem bardziej niż wszyscy śmiertelni«”35, i z tego związku czerpie
swą moc zbawczą. Piękno zbawia, wzbudzając miłość, zachwyt, entu-
zjazm; podnosi ono człowieka, dając mu nadzieję. Platoński ideał uszla-
chetnia w chrześcijaństwie miłość Chrystusa, nie znosząc go jednak, lecz
wprowadzając w działanie na drodze codziennego życia.

Tajemniczą, istotową więź między pięknem ducha a tym uchwytnym
zmysłami wyjaśnia książę Myszkin, kiedy w stanie euforii, szczególnego
duchowego pobudzenia, poprzedzającego atak epilepsji, przemawia wo-
bec arystokratycznych gości zgromadzonych na przyjęciu u Jepanczy-
nów:

Nie rozumiem, wie pan, jak można przechodzić koło drzewa i nie być szczęśli-
wym, że się je widzi? (…) O, ja tylko nie umiem wypowiedzieć… a ileż jest na
każdym kroku takich pięknych rzeczy, które nawet najbardziej zatracony czło-
wiek znajduje pięknymi? Spójrzcie na dziecko, spójrzcie na jutrzenkę Bożą,
spójrzcie na trawkę, jak rośnie, spójrzcie w oczy, które patrzą na was i kochają
was…36

Także książę, żywa ikona Chrystusa, łączy, jak Norwid, a za nim Jan
Paweł II, piękno z miłością, w ten sposób, że wynika z niej ono, jak
w nauczaniu papieża. Na niej – na miłości Bożej opiera się wiara i na-
dzieja na zbawienie. Piękno, kształt miłości, niesie dotykalną, uchwytną
                                                        

34 Ibidem.
35 List Ojca Świętego Jana Pawła II do Artystów, op. cit., s. 16.
36 Przemówienie do przedstawicieli świata kultury…, op. cit., s. 532.
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nadzieję odkupienia, dając już w ziemskim życiu zaznać człowiekowi
nieziemskiej doskonałości. Jak zauważa Myszkin, odczucie uchwytnej
zmysłowo doskonałości, doświadczenie jej w codziennym życiu najbar-
dziej nawet zatraconych ludzi podnosi, wynosi, gdyż objawia się im na
równi z tymi, którzy postępują moralnie – objawia doskonałość najbar-
dziej niedoskonałym. I przez to – choćby na chwilę – niweluje, unieważ-
nia zło w człowieku, wynosi go ponad to, co w nim samym złe, i stawia
przed obliczem Boga, tak samo głośno wobec wszystkich objawia Jego
dzieła.

Toteż, jak naucza Jan Paweł II, jak pokazuje swą postawą i działaniem
Myszkin, każde piękno ma zbawczą moc przemiany zła w dobro w ludz-
kim wnętrzu. Cudu tego dokonać może, wywołana zachwytem, podzi-
wem, miłość, twórczy radosny entuzjazm. Nie zawsze jednak moc ta zo-
staje w duszy zaktualizowana. Zależy to od jej podatności na zachwyt,
wrażliwości, którą jednak można kształtować. Książę, który sam jest
potwierdzeniem swej eschatologicznej teorii, nadwrażliwy, podatny na
wpływ każdego rodzaju piękna – sztuki (poruszający obraz Hansa Hol-
beina Chrystus w grobie), twarzy ludzkiej (Nastasja), jej tragedii, na
piękno każdego przejawu dobra (także u ludzi wątpliwej moralności, jak
Lebiediew, Rogożyn), ukazuje drogę od piękna estetycznego, poprzez
etyczne ku wszechogarniającej miłości. Ta zaś staje się przyczyną niemal
doskonałości etycznej tej zadziwiającej postaci. Człowiek wrażliwy na
piękno dostrzega je we wszystkim i wszystkich i ogarnia wszystko miło-
ścią, zaś powodowany nią – czyni wobec nich dobro. „Piękno jest bo-
wiem poniekąd widzialnością  dobra,  tak jak dobro jest metafi-
zycznym warunkiem piękna”37. To, co piękne, jest zmysłowo
uchwytnym – zatem danym każdemu człowiekowi (i to za darmo, jak
łaska) uobecnieniem Bożej miłości, niewyczerpanego Dobra. Nawet jeśli
nie kieruje człowieka bezpośrednio ku Niemu, dotyka go i milcząco na-
znacza jego życie.

Z przekonania o tożsamości prawdy, dobra i piękna wynika także
przeświadczenie, że piękno bez dobra jest kalekie. Dostojewski, jak
i Myszkin, świadom jest dwoistości, niejednoznaczności piękna, które
może skrywać także zło. W innej jego powieści Dymitr Karamazow
przyznaje, że człowieka pociąga tak samo ideał Madonny, jak i ideał So-
domy. Jednakże kaleki ideał złego piękna wywiera szczególnie intensyw-
ne wrażenie za sprawą tragicznego dysonansu – domaga się on bowiem

                                                        
37 List Ojca Świętego Jana Pawła II do Artystów, op. cit., s. 9.
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przywrócenia harmonii, objęcia go na powrót mocą Dobra poprzez mi-
łość. Tak dzieje się w przypadku obłąkanej, rozdwojonej, tragicznie pięk-
nej Baraszkowej, wobec której „księciem powoduje chęć przywrócenia
pięknu dobra, a tym samym pragnienie uwolnienia Nastasji od udręki
i rozpaczy”38.

Prześledziwszy sposoby pojmowania różnych przejawów piękna,
można uznać, że jego zbawcza moc w myśli Jana Pawła II i Fiodora Do-
stojewskiego przekracza nałożone mu przez Paula Evdokimova ograni-
czenia. Te zaś nie mają sensu przede wszystkim dlatego, że łaska Boża
porusza się nieznanymi nam szlakami, zaś sam człowiek jest istotą wolną,
a przez to – nieprzewidywalną. Dlatego w rozumieniu papieża Polaka
i rosyjskiego pisarza piękno zbawia, oddziałując także w sferach pozasa-
kralnych, za to najbliższych codziennemu życiu człowieka. Przepaja ono
zachwytem na drodze całego, zanurzonego w codzienności, współczesno-
ści życia i nie odrywa odeń, lecz napełnia entuzjazmem do działania
z miłością. Miłość odnajduje piękno w każdym stworzeniu i spieszy
przywrócić je mocy Dobra. Nie zawsze się to udaje. Jednak nie wolno po
prostu rezygnować, warto mieć piękno przed oczami i wcielać je w życie
na każdym kroku, gdyż „zadaniem każdego człowieka jest być twórcą
własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki”39. Bo-
wiem to już w codziennym życiu na ziemi, jak pokazuje przykład literac-
ki – księcia Myszkina czy nader rzeczywisty – Jana Pawła II, Prawda,
Dobro i Piękno mogą się spotkać.

„Jakież to piękno ma zbawić świat?” – pyta Hipolit milczącego księ-
cia. Ten zaś odpowiada mu… własnym życiem. I odpowiedź ta zgadza
się z przesłaniem polskiego papieża zainspirowanym słowami wielkich
twórców: Norwida i Dostojewskiego. Każde piękno, które wzbudza mi-
łość, zbawia. W świetle najważniejszego chrześcijańskiego przykazania
prawda ta staje się jasną i oczywistą drogą życia.

                                                        
38 Mikiciuk, „Chrystus w grobie” i rzeczywistość „Anastasis”, op. cit., s. 95.
39 List Ojca Świętego Jana Pawła II do Artystów, op. cit., s. 6.



Anna Radziwiłł

Kraków

„Człowiek a Bóg” w ujęciu Jana Pawła II
i rosyjskiej myśli filozoficznej na przykładzie

koncepcji Mikołaja Bierdiajewa
i Piotra Czaadajewa

Niniejszy tekst ma na celu porównanie poglądów na naturę człowieka
w myśli Jana Pawła II z rozwiązaniami tej kwestii wypracowanymi
w systemach filozoficznych dwóch rosyjskich myślicieli: Mikołaja Bier-
diajewa i Piotra Czaadajewa. Nacisk został położony na poglądy Miko-
łaja Bierdiajewa, które, jak się okazało w trakcie pisania referatu, są
zbieżne z poglądami Jana Pawła II w większym stopniu niż poglądy Cza-
adajewa.

Jednym z centralnych problemów obecnych w myśli filozoficzno-
-teologicznej Jana Pawła II jest zagadnienie istoty człowieka jako jed-
nostki duchowo-cielesnej, w której obie jej natury połączone są w równo-
prawny sposób i wzajemnie na siebie wpływają.

Problem ten rozważany był przez papieża na gruncie filozofii i teolo-
gii. Zagadnieniem tym zajął się Karol Wojtyła w rozprawie doktorskiej
pt. Osoba i czyn, która jest filozoficznym rozważaniem nad naturą czło-
wieka ujawniającą się w podejmowanym działaniu. Celem analizy było
zrozumienie człowieka jako osoby1. Dla zrozumienia istoty człowieka
najważniejsze jest doświadczenie, będące źródłem poznania, ale, jak pod-
kreśla autor, doświadczenie nie może zostać sprowadzone do funkcji
i treści samych zmysłów, wówczas bowiem możliwa do uchwycenia jest
jedynie powierzchowna sfera bytu2. Tym, co „ogarnia” przedmiot do-
świadczenia w jego istocie, a więc nawiązuje kontakt bezpośrednio
z przedmiotem, jest umysł3. Już w tym momencie widać zależność myśli
                                                        

1 Karol Wojtyła, Osoba i czyn, wyd. II, poprawione i uzupełnione, Kraków 1985, s. 19.
2 Idem, Rozważania o istocie człowieka, Kraków 1999, s. 12.
3 Ibidem, s. 13.
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Karola Wojtyły od Tomasza z Akwinu, który twierdził, że byt poznający,
czyli człowiek, posiada istotę (forma) rzeczy poznawanej w poznawczym
„odbiciu” (species). „Kontakt ten polega na tym, pisze Wojtyła, że pod-
miot poznający przyjmuje niejako w siebie samą treść, samą istotę
przedmiotu poznającego”4. Ten sposób rozumienia doświadczenia i po-
znania dominował w filozofii aż do czasów Kanta, który zakwestionował
możliwość uchwycenia „rzeczy samej w sobie” przez niedoskonały ludz-
ki umysł. Wojtyła przyjmuje za Tomaszem, że umysł jest w stanie dosię-
gnąć pozaumysłowej rzeczywistości, czyli poznawać rzeczywistość
przedmiotową, niebędącą jego wytworem, a istniejącą obiektywnie. Jed-
nocześnie Karol Wojtyła podkreślał problem świadomości i samoświa-
domości człowieka, której istnienie pozwala na ukucie terminu „osoba”.
Przyjął definicję osoby autorstwa Boecjusza: „rationalis naturae indivi-
dua substantia”5. Definicja ta podkreśla rolę rozumu, ale i podmiotowości
człowieka jako wyznacznika ludzkiej natury, wyznacznika odróżniające-
go człowieka od zwierząt i roślin. Dopracowanie tej definicji przez Woj-
tyłę pozwala na podkreślenie dwoistości natury ludzkiej, w której niero-
zerwalnie i współzależnie istnieją natura psychofizyczna i natura ducho-
wa. Dusza ludzka, według Wojtyły, stanowi o istocie każdej jednostki,
gdyż „ożywia ona materię ludzkiego organizmu”6 (materia w rozumieniu
arystotelesowskim oznacza „pierwsze podłoże wszelkich zmian, które
dopiero za pośrednictwem formy [tu: duszy] zostaje urobione jako dana
postać bytu materialnego7). Duch i materia pozostają więc w związku
substancjalnym, tzn. są tą samą substancją bytu jednostkowego. Substan-
cja natomiast to „taki byt, który posiada samoistność (est per se), czyli
sam jest podmiotem swego istnienia i działania”8.

Na temat człowieka wypowiedział się Jan Paweł II także w wywia-
dzie udzielonym Vittorio Messoriemu. Papież akceptuje realizm poznaw-
czy filozofów mówiących, że

nihil est in intellectu, quod non fuerit prius in sensu (nie ma nic w intelekcie, co
najpierw nie byłoby w zmysłach). Jednakże granice tego sensus nie są wyłącznie
sensualistyczne. Wiemy przecież, że człowiek poznaje nie tylko barwy, tony czy
kształty, ale poznaje przedmioty całościowo – na przykład nie tylko zbiór jakości
związanych z przedmiotem „człowiek”, ale również człowieka samego w sobie

                                                        
4 Ibidem, s. 32.
5 „Substancjalny byt jednostkowy natury rozumnej”, ibidem, s. 96.
6 Ibidem, s. 90.
7 Ibidem.
8 Ibidem, s. 78.
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(owszem, człowieka jako osobę). Poznaje więc prawdy poza-zmysłowe lub też
inaczej mówiąc: trans-empiryczne. Nie można też powiedzieć, żeby to, co trans-
-empiryczne przestało być empiryczne9.

Istotnym czynnikiem konstytuującym osobę jest posiadana przez nią
wolna wola, z którą współpracuje rozum. Wolna wola oparta jest na prze-
żywaniu momentu chcenia („chcę”) i „mogę – nie muszę”. Wolna wola to
dokonywanie wyborów poprzedzonych analizą motywów i nakierowa-
nych na cel. Cel ten oceniany jest wartościująco, czyli ze względu na do-
bro przedmiotu. Z natury swej wolna wola nakierowana jest bowiem na
dobro, dobro jest jej celem rozpoznawanym przez rozum w akcie pozna-
nia10. Dlaczego natomiast wola jest wolna? Analiza odnosi się znów do
działania człowieka. W działaniu swym człowiek poprzez samostanowie-
nie jest podmiotem („ja działam”) i sam dla siebie przedmiotem. Samo-
stanowienie związane jest z samo-posiadaniem, gdyż stanowić można
tylko o tym, co się realnie posiada.

Wolna wola oraz wolność wewnętrzna człowieka jest „właściwością
osoby, która dlatego zdolna jest spełniać czyny, że właściwość taką po-
siada”11. Odwrócenie tego stosunku prowadzi do stwierdzenia, że

osoba unaocznia się poprzez wolę (...) wola ujawnia się jako właściwość osoby
– osoba zaś jako rzeczywistość pod względem swego dynamizmu ukonstytuowa-
na właściwie przez wolę. Stosunek ów określimy jako samostanowienie12.

Ono właśnie świadczy o odrębności ontycznej każdej jednostki.
Wola jest także władzą, ponieważ człowiek używa jej do osiągnięcia

swoich celów. Jest więc zależna od osoby, jej podporządkowana. Wol-
ność woli jest ściśle związana z osobą. Wyraża się to w przytaczanym już
przeżyciu „mogę – nie muszę”, które każdorazowo jest wyborem. „Wła-
śnie dzięki tej całkowitej i wyłącznej władzy osoby nad wolą, wola jest
władzą wolności osoby”13, a wolność ujawnia się w akcie wyboru przed-
miotu (celu woli)14.

Czynnik duchowy odnosi do aspektu wiary, przyjęte więc jest założe-
nie o podobieństwie człowieka do Boga. Ów czynnik niematerialny, du-
sza ludzka, został stworzony przez samego Boga na Jego obraz i podo-

                                                        
9 Przekroczyć próg nadziei, Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego,

Lublin 1994, s. 44.
10 Wojtyła, Rozważania o istocie człowieka, op. cit., s. 66.
11 Wojtyła, Osoba i czyn, op. cit., s. 131.
12 Ibidem.
13 Ibidem, s. 152.
14 Ibidem, s. 163.
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bieństwo. Człowiek jako syn Boży (o czym mówi Pismo św.) musi mieć
cechy wspólne z Bogiem, być istotą tej samej natury co Bóg. Wynika to,
według Wojtyły, z faktu zrodzenia człowieka przez Boga, a ojcostwo to
przekazanie tej samej natury (istoty bytu, a nie jego cech przypadłościo-
wych). Fakt ten wyróżnia człowieka spośród całego stworzenia i nadaje
mu szczególną pozycję. Synostwo Boże oparte jest na uczestnictwie
w naturze Boga (koinonia)15 i upodobnieniu się do Niego. Za pomocą
łaski Bożej człowiek dostępuje owej natury, ale uczestnictwo w niej
możliwe jest wraz z przyjęciem Chrystusa jako najpełniejszego jej wyra-
ziciela.

Niewątpliwie postać Chrystusa stoi w centrum antropologii chrześci-
jańskiej, ale najbardziej wyraźnie fakt ten został pokazany w nauczaniu
Jana Pawła II. Jak pisze George Huntston Williams, nigdy wcześniej Ko-
ściół katolicki nie pokusił się o stworzenie wyczerpującej i całościowej
doktryny człowieka. Jan Paweł II podkreślał, że Jezus Chrystus jest ob-
jawieniem tego, czym jest człowiek – złożony z ciała, umysłu, woli i du-
szy jako wyjątkowe odbicie boskiego wzoru16.

Wykładnia papieska na temat natury człowieka ma swoje inspiracje
zarówno w postanowieniach Soboru Watykańskiego II, w obradach któ-
rego kardynał Wojtyła brał aktywny udział, jak i w wypowiedziach po-
przednich papieży17. Jednak nikt wcześniej nie powiązał godności osoby
ludzkiej z przyjściem Chrystusa18. W Gaudium et spes hierarchowie Ko-
ścioła podkreślali jedność duszy i ciała w obrębie jednostki ludzkiej stwo-
rzonej na podobieństwo Boże, odnowionej do tego podobieństwa przez
Drugiego Adama – Jezusa Chrystusa. Zwłaszcza ta ostatnia teza została
rozwinięta przez Jan Pawła II.

Podstawowym faktem dla chrześcijaństwa jest boskość i człowieczeń-
stwo Chrystusa. W Chrystusie – człowieku Bóg odsłonił swoją naturę
i w ten sposób dopuścił człowieka do jej poznania. Bóg dokonał najpeł-
niejszego samo-objawienia (w Starym Testamencie Bóg nie odsłonił się
nawet przed Mojżeszem19), stając się człowiekiem w swoim synu. Nie-
wyrażalne ujawniło się w formie materialnej. Zarazem jednak objawienie
                                                        

15 Idem, Rozważania..., op. cit., s. 110.
16 G.H. Williams, The Mind of John Paul II. Origins of his Thought and Action, New

York 1982, s. 279.
17 Pius XII w orędziu Bożonarodzeniowym z 1942 roku i w Mystici Corporis z 1943

roku, Jan XXIII w Mater et Magistra (1961) i In Pacem in Terris (1963); zob. Williams,
The Mind…, op. cit., s. 187.

18 Ibidem.
19 Przekroczyć próg nadziei..., op. cit., s. 48.
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to osiągnęło swój szczyt w męce i zmartwychwstaniu Chrystusa20. Dlate-
go Chrystus jest najpełniejszym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi.

Jest pośrednikiem przez to, że jest Bogiem-Człowiekiem. Nosi w sobie cały we-
wnętrzny świat Bóstwa, całą Tajemnicę Trynitarną, a zarazem tajemnicę życia
w czasie i nieśmiertelności. Jest prawdziwym człowiekiem. To, co Boskie nie
zlewa się w Nim z tym, co ludzkie. Pozostaje czymś istotowo Boskim21.

Sam Chrystus podkreślał, że jego istota nie jest jego, a tego, który Go
posłał22. Przez to człowiek zdobył „pełną świadomość swej godności,
swego wyniesienia, transcendentnej wartości samego człowieczeństwa,
sensu swojego bytowania”23. Za sprawą Chrystusa świat odzyskuje więź
z Bogiem zerwaną przez grzech pierworodny24.

Sobór Watykański II podkreślił zjednoczenie Chrystusa z każdym
człowiekiem25 za pomocą wewnętrznej mocy przemieniającej człowieka
wewnętrznie i dającej mu nowe życie – życie wieczne. Jest to przekro-
czenie doczesności i materializmu, odniesienie do duchowej sfery osoby,
która stanowi jej istotę.

Jednak sam człowiek nie byłby w stanie pojąć swoim skończonym
umysłem Bożej Tajemnicy odsłoniętej w Chrystusie, gdyby nie łaska po-
chodząca od samego Boga. Rozum jest władzą poznawczą, za pomocą
której działa „dusza duchowa” człowieka, ale bez łaski nie byłby on
w stanie poznać Boga w Jego naturze. Nadprzyrodzone poznanie zostaje
zaszczepione ludziom z zewnątrz, nie wynika z życia duchowego ani in-
telektualnego. Jednak gdyby człowiek nie posiadał owej „duszy ducho-
wej”, poznanie takie nie byłoby możliwe. Łaska zaszczepiona na „natu-
ralnym podłożu duchowej duszy”26 kształtuje życie wewnętrzne człowie-
ka i rozwój osoby ludzkiej.

Ten aspekt człowieczeństwa podkreśla teologia chrześcijańska, nato-
miast, jak zauważa papież i inni myśliciele, od czasów oświecenia
w kulturze europejskiej zaczyna się wyodrębnianie jednego czynnika
ludzkiej natury i wysunięcie go przed pozostałe. Czynnikiem tym jest
rozum i jego funkcja – myślenie. Według Jana Pawła II, Kartezjusz ode-
rwał myślenie od całej egzystencji człowieka, a związał je jedynie z ro-

                                                        
20 Ibidem, s. 49.
21 Ibidem, s. 50.
22 Redemptor hominis, 4, Warszawa 1979.
23 Ibidem, s. 11.
24 Ibidem, s. 8.
25 Ibidem.
26 Wojtyła, Rozważania..., op. cit., s. 125.
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zumem. Przy takim założeniu to myślenie decyduje o istnieniu (cogito
ergo sum), a nie, jak chciał święty Tomasz, istnienie o myśleniu27. Czło-
wiek natomiast, jak już powiedziano, nie jest w stanie ogarnąć rozumem
„ograniczonym do własnej podmiotowości” Tajemnicy Boga. Racjona-
lizm zawęził więc możliwości poznania do doczesności. „Odsunął też
ludzi od filozofii istnienia i dróg św. Tomasza prowadzących do Boga”28.
Dalej papież pisze:

Kartezjusz ze swą absolutyzacją podmiotowej świadomości prowadzi raczej
w kierunku czys te j  świadomośc i ;  Absolu tu ,  k tó ry  jes t  czys ty m my -
ś len iem.  Taki Absolut nie jest samois tny m i s tn ien iem,  ale poniekąd sa -
mois tny m my ś len iem.  Tylko to ma sens, co odpowiada ludzkiej myśli. Nie
tyle ważna jest obiektywna prawdziwość tej myśli, ile sam fakt pojawienia się
czegokolwiek w ludzkiej świadomości29.

Nastąpił odwrót od metafizyki, wyrzucono Boga poza świat, nie od-
mawiając mu jednak istnienia30. Całe poznanie świata zależeć miało tylko
od ludzkiego rozumu.

Ta krytyka oświecenia i racjonalizmu występuje u wielu myślicieli
chrześcijańskich, m.in. w pismach Bierdiajewa. Dla Bierdiajewa wycho-
dzący z fałszywych przesłanek konflikt między filozofią (pojmowaną
właśnie jako badanie świata na gruncie racjonalizmu i materializmu)
i religią jest efektem niezrozumienia zadań i przedmiotu filozofii. Pisał
on, że filozofia od starożytności zawsze miała na uwadze „odrodzenie
duszy” i zajmowała się problemem zbawienia31, a zatem problemami,
które absorbują też teologię i religię. „Filozofia jest przede wszystkim
nauką o sensie ludzkiego istnienia, o ludzkim losie”32. Greccy filozofowie
walczyli z mitem i ludowymi wierzeniami, ale nie walczyli z transcen-
dencją. Uzależnili życie od rozumu, ale ostatecznie „uwieńczeniem po-
znania filozoficznego jest mit. Owo poznanie filozoficzne ma charakter
duchowo-doświadczalny”33. Bierdiajew rozróżnia poznanie filozoficzne
i objawienie, które dla niego, w przeciwieństwie do Jana Pawła II, nie jest
poznaniem.

                                                        
27 Przekroczyć próg nadziei..., op. cit., s. 47.
28 Ibidem, s. 55.
29 Ibidem.
30 Ibidem, s. 56.
31 M. Bierdiajew, Rozważania o egzystencji. Filozofia samotności i wspólnoty, tłum.

H. Paprocki, Kęty 2002, s. 9.
32 Ibidem, s. 10.
33 Ibidem, s. 8.
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Poznanie jest reakcją myśli na objawienie. W związku z tym także teologia jest
poznawczym aktem człowieka, nie jest sama objawieniem. Jednak objawienie
może mieć ogromne znaczenie dla poznania, (...) dla poznania filozoficznego jest
doświadczeniem i faktem. Transcendencja objawienia jest immanen tną  [podkr.
moje] daną dla filozofii34.

Z tego względu filozofa pociąga też inny świat, swoją myślą transcen-
duje świat doczesny i zajmuje go metafizyka. Empiryzm i materializm
nazywa Bierdiajew „wulgarnym”. Świat empiryczny jest deterministycz-
ny i dlatego przytłacza filozofa, który chce wyrwać się do świata sensu35.

Dalej rozważany jest problem poznania z bytu, co było również obec-
ne w myśli papieża opartej na świętym Tomaszu. Rosyjski myśliciel
uważa, że istnienie poprzedza poznanie, filozofia inaczej zaczynałaby się
od pustki. Nie da się wyprowadzić bytu z poznania, możliwa jest jedynie
odwrotna droga. I dlatego istotne jest, aby filozof poznał tajemnice bytu
w celu poznania samego bytu. To jest właśnie jakość charakterystyczna
dla religii, stąd filozof nie może od religii być niezależnym. To w religii
odkrywamy tajemnicę bytu36. Wiara jest dla Bierdiajewa „otwarciem
świadomości na poznanie innych światów, na poznanie sensu istnienia”37.
Problemem natomiast jest kolektywność religii i kolektywność teologii.
Obie one narzucają filozofii określone rozumienie objawienia. Jednak na
poziomie indywidualnym, jednostkowym, filozofia jest nierozerwalnie
związana z metafizyką i doświadczeniem religijnym.

Poznanie, którego dokonuje filozof, nie opiera się jedynie na intelek-
cie, nawet oświeconym przez wiarę, jak chciał święty Bonawentura.
W poznaniu biorą udział także emocje i wola. Poznanie filozoficzne jest
aktem duchowym, ponieważ nie tylko to, co racjonalne, jest poznaniem.
Istnieje jeszcze element nieracjonalny w człowieku, który także jest czę-
ścią poznania. Z wolą związane jest wartościowanie, które dla Bierdiaje-
wa odgrywa istotną rolę w poznaniu filozoficznym. Za jego pomocą po-
znajemy Sens. Jednostka ludzka jest istotą integralną, więc w poznaniu
biorą udział wszystkie jej składniki, wymiar zmysłowy i duchowy38. Nie
oznacza to negacji rozumu, a tylko wskazanie jego granic. Duch ludzki
jest kryterium prawdy, której poszukuje filozof. „Filozofia jest twórczym

                                                        
34 Ibidem.
35 Ibidem, s. 10.
36 Ibidem.
37 Ibidem, s. 12.
38 Ibidem, s. 13.
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uświadamianiem sobie przez ducha sensu ludzkiego istnienia”39. Sam
rozum nie jest niezależny od podmiotu poznającego, w jego wewnętrz-
nym życiu ma swoją ontologiczną podstawę. I zarazem nie istnieje abso-
lutny rozum, każdy rozum może zmienić się pod wpływem objawienia.
Wiara lub niewiara jednostki poznającej ma wpływ na poznanie. Nie jest
też tak, że objawienie jest poznaniem rzeczy. To właśnie jest funkcją ro-
zumu wychodzącego na spotkanie objawienia i zmienionego wewnętrznie
pod jego wpływem40.

Bierdiajew nieco inaczej niż Jan Paweł II traktował sens wyrażenia
„człowiek jest obrazem Boga”. Dla Bierdiajewa jest to niewątpliwe, ale
zarazem podkreśla on, iż Bóg nosi w sobie także obraz i podobieństwo
człowieka. Występuje więc między nimi zależność, zależność Boga od
człowieka, której nie podkreśla doktryna katolicka. Wydaje się, że jest to
wynik wpływu myślenia z kręgu prawosławia, które wypracowało dok-
trynę o dostępnej każdej jednostce możliwości przebóstwienia człowieka.
Bierdiajew uważał, że element Boży w człowieku nie jest ani nadprzyro-
dzony, ani nie jest specjalną łaską pochodząca od Boga, ale jest to „zasa-
da duchowa jako odrębna realność”. Żeby zrealizować się jako człowiek,
trzeba zrealizować swój obraz Boży. Człowieczeństwo jest równe Bogo-
człowieczeństwu, zespoleniu w osobie obu tych jakości. Bóg domaga się
tego od człowieka i jest to wymóg stawiany przez niego całej ludzkości.

Realizując w sobie obraz Boży, człowiek realizuje w sobie obraz człowieka, a re-
alizując w sobie obraz człowieka, realizuje w sobie obraz Boży. W tym tajemnica
Bogoczłowieczeństwa, największa tajemnica życia człowieka41.

Bóg wymaga od człowieka realizacji swego obrazu, ale równocześnie
potrzebuje człowieka, aby zrealizować swoją pełnię. Zależność jest obu-
stronna – występuje ruch od Boga do człowieka i od człowieka do Boga.
Aktualizacja człowieka w Bogu jest konieczna, gdyż w Bogu istnieje
przedwieczne człowieczeństwo nazywane przez kabałę Adam Kadmon42.

 Człowiek, a dokładniej jego dusza, transcenduje sam siebie, zwraca
się ku czemuś wyższemu, nie jest więc samowystarczalny. Podobnie jak

                                                        
39 Ibidem, s. 14.
40 Ibidem.
41 M. Bierdiajew, Niewola i wolność człowieka: zarys filozofii personalistycznej, tłum.

i oprac. H. Paprocki, Kęty 2003, s. 80.
42 Ibidem, s. 81. Zastanawiające są świadectwa niektórych mistyków mówiące o dy-

namizmie świata i Boga, który bez przerwy aktualizuje świat w sobie, bez przerwy stwarza
go w sobie. Stąd aktywność człowieka w realizacji obrazu Absolutu jest potrzebna dla
pełnego istnienia zarówno świata, jak i Boga.
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Jan Paweł II, Bierdiajew krytykuje jednostronne rozumienie człowieka,
który miałby sam swoimi skończonymi władzami poznawać świat. Bez
urzeczywistnienia w sobie Bogoczłowieczeństwa człowiek skazany jest
na porażkę. Nie wolno też odrzucać elementu człowieczeństwa w osobie,
a co więcej, każda indywidualna dusza ludzka jest wartością najwyższą.
Tezę tę wypracował chrześcijański personalizm43, którego propagatorem
był także Jan Paweł II. Człowieczeństwo urzeczywistniane w chrześcijań-
stwie jest odniesieniem się do każdej konkretnej istoty ludzkiej. Godność
osoby jest najwyższą wartością, którą musi respektować społeczeństwo.
Te słowa Bierdiajewa stawiają go wśród myślicieli potępiających totalita-
ryzm i komunizm. Te same tezy głosił Jan Paweł II i chyba można
stwierdzić, że był on jednym z najzagorzalszych orędowników poszano-
wania osoby ludzkiej. Bierdiajew poszedł dość daleko jak na czasy,
w których żył, i jednoznacznie potępił rasizm. Odwoływał się w tym do
pracy z zakresu dziedziczenia biologicznego, która odmawiała rasizmowi
podstaw biologicznych44. Wydaje się, że nawet do dziś temat ten nie zy-
skał szerszego oddźwięku w opinii publicznej, mimo że wciąż prowadzi
się badania nad dziedziczeniem. Zapewne Bierdiajew nie był jedynym
myślicielem, który zabierał głos w sprawie rasizmu i totalitaryzmu w tra-
gicznych pod tym względem latach trzydziestych i czterdziestych XX
wieku, ale stawianie godności osoby wyżej niż wartości państwa, społe-
czeństwa i narodu jest niewątpliwe postępowe. Według niego, poszano-
wanie wolności jest warunkiem stworzenia wolnego społeczeństwa. Nie
społeczeństwo jednak nadaje człowiekowi wolność, ale duchowość czło-
wieka. Bez tego czynnika nikt nie osiągnie prawdziwej wolności, która
jest wolnością wewnętrzną45.

Warto zauważyć, że wizja człowieka w świecie przekazana przez
Bierdiajewa jest dość pesymistyczna, stąd ten zwrot ku innej rzeczywi-
stości. Jednak rosyjski filozof nie neguje bytu jako takiego – byłoby to
sprzeczne z chrześcijańską wykładnią stworzenia.

Afirmację bytu głosił także Czaadajew, który podkreślał, że stan du-
szy człowieka zależy od otaczającej ją rzeczywistości, a ascetyzm i asce-
tyczna moralność polegająca na odsunięciu się od świata ludzi jest zgub-
na. Obcowanie z ludźmi jest nieodzowne do życia, a istnienie ludzkie jest

                                                        
43 Ibidem, s. 84.
44 Ibidem, s. 86.
45 Ibidem, s. 88.
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w zgodzie z wszystkimi innymi przejawami życia46. „Nastrój duchowy”,
jak określa go Czaadajew, powinien harmonizować we wszystkich dzia-
łaniach rozumu i wszystkich emocjach idee prawdy i dobra, zwłaszcza
prawdy objawienia. Prawdy te są dostępne każdemu umysłowi, każdej
rozumnej istocie, są w zgodzie z cechami wszystkich umysłów. Wiodą do
nich wszystkie drogi – i pokorna, ślepa wiara, i głębokie poznanie. Ro-
zum ludzki jednak jest ograniczony i znaczna część ludzkiej działalności
u podstaw ma coś, co człowiekowi nie przynależy, a co jest najlepsze,
najwyższe i najbardziej przydatne i nie pochodzi od ludzi. Poddanie się
tej niewiadomej sile to nic innego jak instynkt samozachowawczy, który
jest charakterystyczny dla wszystkich duchowych istot. Przeobraża się on
w człowieku zgodnie z jego osobliwą naturą. Owo oddalone dobro jest
tym, czego naprawdę człowiek pożąda, mimo że w codziennym życiu
pragnie pośledniejszych dóbr. Absolutne dobro jest niewzruszonym pra-
wem, według którego wszystko podąża ku swemu przeznaczeniu. Czło-
wiek poznaje prawa natury z doświadczenia, używając swojego rozumu,
ale gdy przychodzi do poznania praw porządku duchowego, jest bezsilny.
Rozum jest wolny, lecz sięga tylko ziemskiej części świata i nie ma nic
wspólnego z drugą jego częścią, która jest nam nieznana. Żadna analogia
ze światem przyrody nie odkryje ludziom tajemnicy. Z tego wynika, że na
odkrycie praw świata duchowego pozwala jakiś zewnętrzny rozum, który
obejmuje sobą obie części świata. Dla niego de facto istnieje tylko jeden
niepodzielny świat.

Czaadajew pisał także o filozofii, która odkrywała prawdy, objaśnia-
jąc człowieka tylko przez człowieka i podsuwając mu myśl, że zależy
tylko od samego siebie47. Tę samą myśl wyraził Jan Paweł II, krytykując
racjonalizm mający swe źródło w oświeceniu. Filozofowie, według Cza-
adajewa, uważają, że istnieją prawdy, które może rozświetlić tylko filozo-
fia. Tymczasem filozofowie odkrywali prawdy, ale prawdy te nie zostały
odkryte przez ludzki rozum, ale zostały tam włożone „z góry” przez Bo-
ga. Człowiek jednak przez upadek Adama nie rozpoznaje tych prawd
w pełni. W momencie upadku zmieniła się natura człowieka, a prawda
nigdy już nie przejawiała się w całym swoim blasku i nie można jej było
rozpoznać. Po przyjściu Chrystusa, w nowym świecie, człowiek nadal jej
nie rozpoznaje, ale jest to już jego dobrowolne zaślepienie48.

                                                        
46 Zob. П.Я. Чаадаев, Письмo второе, [w:] Статьи и письма, Москва,

„Современник” 1987, s. 50.
47 Ibidem, s. 59.
48 Ibidem, s. 60.
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Analizując pisma obu filozofów, dostrzec można, że między poglą-
dami Bierdiajewa i Czaadajewa na naturę człowieka zachodzi wiele po-
dobieństw wynikających głównie z chrześcijańskiego światopoglądu
i jego założeń o duchowo-materialnej naturze ludzkiej i ograniczoności
ludzkiego umysłu. Natomiast istotna różnica leży w wyborze punktu wi-
dzenia, z którego natura człowieka jest rozpatrywana. Różnica ta jest
uzależniona od czasów, w których działali obaj filozofowie, i zmian, któ-
re zaszły między połową XIX wieku (życie Czaadajewa) a przełomem
XIX i XX wieku (życie Bierdiajewa).

Czaadajew patrzył na człowieka z punktu widzenia historii. Najbar-
dziej interesował go przejaw ducha Bożego objawiającego się stale
w historii, ale w różnym stopniu dostrzeganego przez człowieka. Czło-
wiek, mimo że Czaadajew nie odmawia mu wolności woli i rozumu ani
możliwości wpływania na otaczający go świat, jest postrzegany bardziej
z perspektywy społeczeństwa niż z perspektywy konkretnej jednostki.
Nie wydaje się, aby głównym problemem dla Czaadajewa był los czło-
wieka w świecie, ale problemem tym jest, jak się wydaje, los objawienia
Bożego w świecie, którego odbiorcą są ludzie, reagujący na nie w taki
czy inny sposób. Sposób ten zależny jest od ludzkiej natury zakorzenionej
w świecie materialnym, ale sięgającej z Bożą pomocą do świata niemate-
rialnego. Próba owego sięgania jest wyrazem wolności człowieka, który
może dostrzec Boże objawienie lub nie. Jednak to dzieje objawienia są
tym, czym zajmuje się rosyjski filozof. Mimo że krytykuje Hegla za „nie-
uchwytną konieczność”, czyli determinizm obecny w jego filozofii, to
jednak w systemie Czaadajewa dominuje ten sam sposób myślenia, który
wyraża się poprzez pojęcia takie, jak „duch ludzki” (a nie konkretna du-
sza ludzka), „rozum światowy” (a nie rozum konkretnej jednostki czy
charakterystyczny dla człowieka w ogóle), „moralna siła świata”. Mu-
siało upłynąć jeszcze parę lat, aby filozofia porzuciła taki „apersonalno-
-panteistyczny”49 sposób rozumowania i zwróciła się ku konkretnemu
człowiekowi i jego sytuacji w świecie, nie negując jednak społecznego
wymiaru życia ludzkości.

Natomiast spojrzenie Bierdiajewa jest już typowo personalistyczne,
rozpatruje on naturę człowieka jako jednostki w świecie, co będzie, jak
wiadomo, głównym motywem egzystencjalizmu (zarówno w wydaniu

                                                        
49 G. Przebinda, Czaadajew – ojciec prowidencjalizmu w Rosji, [w:] Między Moskwą

a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku, Kraków 2003, s. 27.
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Sartre’a, jak i w wydaniu chrześcijańskim50). Wydaje się też, że tym sa-
mym tropem, równolegle do Bierdiajewa, podążała myśl Jan Pawła II.
Najlepszym tego dowodem jest praca doktorska Karola Wojtyły, której
przedmiotem jest właśnie człowiek wyrażający się w działaniu.

                                                        
50 Za prekursora egzystencjalizmu uważa się Sørena Kierkegaarda, piszącego na po-

czątku XIX wieku i sprzeciwiającego się Heglowi. Jednak, jak pisze Jarosław Iwaszkie-
wicz we wstępie do przetłumaczonego przez siebie dzieła Bojaźń i drżenie, „potężna indy-
widualność wielkiego filozofa ciąży na nim, na jego pojęciach (słynna triada Hegla), na
jego języku”. Interesujący jest też fakt, że Jean Paul Sartre zapoznał się z ideami Kierkega-
arda za pośrednictwem interpretacji tych idei dokonanych przez Rosjanina Lwa Szestowa.
Por. S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie, tłum. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1995, s. 7 i 8.


