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 Przeszło pięćdziesiąt lat temu, 11 października 1962 roku, rozpoczął się II Sobór Wa-

tykański. Bez wątpienia doprowadził on do przełomu w wielu sferach życia religijnego, 

społecznego i politycznego, w tym na nowo określił relacje Kościoła katolickiego wzglę-

dem innych religii. Pamiętając, że chrześcijanie stanowią obecnie ponad dwa miliardy, 

a katolicy ponad miliard w przeszło siedmiomiliardowej społeczności ludzkiej, to skrom-

ny co do wielkości i rangi dokument Vaticanum II zatytułowany Nostra aetate (pełna na-

zwa: Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich) wyznaczał nowy program 

układania koegzystencji pomiędzy wyznawcami różnych religii opartej na zapomnia-

nych przez wieki zasadach, które odkryto w dążeniu ad fontes wpisanym w ówczesne 

kościelne aggiornamento. 

 W niniejszym artykule zostanie skupiona uwaga głównie na wybranych politycznych 

uwarunkowaniach dialogu religijnego pomiędzy katolicyzmem a judaizmem w okresie 

pontyfikatu Jana Pawła II. Siłą rzeczy niezbędne stało się przywołanie w nim tych kono-

tacji z okresu bezpośrednio go poprzedzającego, aby dostrzec, jakie dziedzictwo w tym 

zakresie przejmował papież-Polak nazwany później człowiekiem dialogu i jak je rozwi-

jał oraz co wniósł szczególnego w dialog międzyreligijny, który niemal zawsze prowadzo-

ny jest na styku religii i polityki. 
 

 

I 
 

 Kościół katolicki w momencie rozpoczęcia II Soboru Watykańskiego posiadał zupeł-

nie odmienny stosunek niż obecnie do istniejących poza chrześcijaństwem religii. Szcze-

gólna relacja istniała między nim a judaizmem. To ona ukierunkowała myślenie zarówno 

przygotowujących sobór, jak i jego uczestników. Chciano, aby sobór określił stosunek Ko-
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ścioła katolickiego do Żydów, szczególnie wyznawców judaizmu. Dopiero później rozsze-

rzono tę perspektywę na wyznawców innych religii, co w końcu – po długich dyskusjach 

– znalazło wyraz w soborowej Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. 

 Można zapytać, dlaczego istniała taka potrzeba odniesienia się Kościoła katolickiego 

do religii, z którą chrześcijaństwo łączyło swój rodowód, a przez wieki narosły między 

nimi głębokie podziały nie tylko natury religijnej (doktrynalnej), ale społecznej, kulturo-

wej i politycznej. Otóż, przyczyna była najpierw historyczna. Od zakończenia II wojny 

światowej do otwarcia Vaticanum II minęło nieco ponad 17 lat. Wciąż żywa była pamięć 

o przeszło 70 mln ofiar (żołnierzy i cywilów), w tym o kilku milionach wymordowanych 

Żydów w sercu chrześcijańskiej Europy. Te historyczne fakty skłaniały do refleksji natu-

ry religijno-moralnej: jak mogło do tego dojść i na ile za to winę ponoszą chrześcijanie, 

zwłaszcza w kontekście szerzącego się przez wieki w chrześcijańskich państwach anty-

judaizmu i antysemityzmu. Inspirować do tego mogła książka Th. Adorno i M. Horkhe-

imera Dialektyka oświecenia1, w której autorzy, snując refleksje nad przyczynami szoah, 

wskazali na antysemityzm jako przyczynę masowego mordu Żydów, jakiego dokonano 

w Europie wzburzonej konfliktami etnicznymi i zmianami społeczno-ekonomicznymi. 

Według nich, Żydzi stali się ofiarą buntu drobnego mieszczaństwa i chłopów przeciwko 

kapitalizmowi2. Intelektualiści chrześcijańscy sformułowali na ten temat swoją diagnozę. 

Według nich nazizm, główny sprawca wojennej i żydowskiej tragedii, nie miał rodowo-

du chrześcijańskiego, niemniej rozwijał się w krajach, w których chrześcijanie byli więk-

szością, trafiając na podatny grunt społeczny, obarczony wielowiekowymi znamionami 

antysemityzmu i antyjudaizmu. Wielu chrześcijan, nie radząc sobie z tym problemem, ma-

sowo występowało ze wspólnot kościelnych, dając tym wyraz dezaprobaty wobec mil-

czenia i zaniechania działań przez swoich zwierzchników i współwyznawców. Inni pod-

jęli zdecydowane działania na rzecz zapobieżenia na przyszłość podobnym tragediom. 

Do nich należały wspólnoty protestanckie, których przedstawiciele latem 1947 r. w szwaj-

carskim Seelisbergu na Międzynarodowym Nadzwyczajnym Kongresie Chrześcijan i Ży-

dów wypracowali zasady programu edukacyjnego zmierzającego do zwalczania antyse-

mityzmu i promocji dialogu międzyreligijnego3. Nie był to jednak głos Kościoła katolic-

kiego, który zrywałby z dotychczasowym jego nauczaniem i praktyką. Katolicy uczestni-

czyli w kongresie tylko w roli obserwatorów. Niemniej zaczynał tworzyć się klimat do 

zweryfikowania przez katolicyzm własnej doktryny i praktyki względem Żydów i juda-

izmu. Nie był to proces łatwy. Już na jego początku stanęła kwestia powstania państwa 

izraelskiego. Watykan był zdecydowanie przeciwny przyjętemu przez ONZ w 1947 roku 

planowi podziału Palestyny na państwo arabskie i żydowskie. Nie wyraził nawet apro-

                                                           
 1 Th. Adorno, M. Horkheimera, Dialektyka oświecenia, Warszawa 1994 [1947]. 

 2 Motywy te później rozwinęła H. Arendt. Zob. Korzenie totalitaryzmu, 1951, tłum. pol. poza cenzurą 1989, 

nowe wydanie, t. 1-2, Warszawa 1993. 

 3 Zob. U. Reck, Das Judentum im katholischen Religionsunterricht. Wandel und Neuenentwicklung, Freiburg am 

Breisgau 1990, s. 60; G. Ignatowski, Pięćdziesiąt lat temu w Seelisbergu, „Więź“, 1997, nr 5, s. 63-68; M. Horoszewicz, 

Półwiecze Karty Seelisberskiej, „Maqom“, 1997, nr 2, s. 49-64. 
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baty dla zawartego w tym planie umiędzynarodowienia Jerozolimy i Betlejem jako corpus 

separatum. Popierał natomiast powstanie niepodległej Palestyny, ustanawiając w lutym 

1948 roku delegaturę apostolską we wschodniej Jerozolimie. Kierował nią msgr Testa, któ-

ry publicznie dawał wyraz swym nadziejom, że ONZ zmieni decyzję i Palestyna stanie 

się państwem federalnym, a więc bez wyraźnej żydowskiej tożsamości. Natomiast Jerozo-

lima z chrześcijańskimi miejscami świętymi na jego terytorium będzie posiadała status 

międzynarodowy. Poparcie dla projektu umiędzynarodowienia Jerozolimy wyraził sam 

papież Pius XII w encyklice Auspicia quaedam4 z 1 maja 1948 roku, na dwa tygodnie przed 

ogłoszeniem niepodległości Izraela. Koncepcja ta została rozwinięta w dwóch następnych 

encyklikach papieskich, In multiplicibus z października 1948 i w Redemptoris nostri5 z kwie-

tnia 1949 roku. Stolica Apostolska nie była także zainteresowana kontaktami z nowo po-

wstałym żydowskim państwem. Delegacja izraelskiego ministerstwa, która przybyła do 

Rzymu we wrześniu 1948 roku, nie została w Watykanie przyjęta. Przeszkodą do uzna-

nia państwowości Izraela przez Watykan były względy teologiczne i stosunek Watykanu 

do Ziemi Świętej, którą uznawano za szczególną własność chrześcijan. Watykan nie krył 

obawy, że ustanowienie Izraela groziło obniżeniem liczby chrześcijan w Ziemi Świętej, co 

zresztą później (zwłaszcza obecnie) w pełni się potwierdziło. Ponadto wyrażał zatroska-

nie o bezpieczeństwo miejsc świętych w obliczu konfliktu między Żydami a Arabami. Wa-

runkiem, od którego Watykan uzależniał też uznanie Izraela, było określenie uznanych 

prawem międzynarodowym granic państwa. 

 Mimo tych przeciwności duch Seelisbergu znajdował rezonans w nielicznych środo-

wiskach katolickich, które podjęły pierwsze próby wdrożenia tych zasad w konkretne pro-

gramy edukacyjne na różnych poziomach kształcenia. W nauczaniu ogólnokościelnym 

nie znalazło to jednak wyrazu. Niemniej ciążyła nad Kościołem katolickim swoista prze-

stroga sformułowana przez kard. Jules-Géraund Saliège z Tuluzy, który pisał: „Gdy obraz 

Żyda morderczego, Żyda zakłamanego, Żyda zdradzieckiego utrwali się w umyśle nasze-

go dziecka, jakże dorosły może później w innym świetle widzieć swego żydowskiego 

współobywatela?”6. Zapewne ten głos i wiele innych dochodzących do papieża Jana XXIII 

i później do jego następcy Pawła VI wzięto pod uwagę przy formułowaniu oficjalnego sta-

nowiska Kościoła katolickiego wyrażonego w soborowej deklaracji Nostra aetate, do której 

ostatecznej formy przyczynił się w dużym stopniu kard. Agostino Bea. Przy jej opracowa-

niu nie obyło się bez napięć i kontrowersji, w tym także mających uwarunkowania polity-

czne. W środowisku uczestników soboru rozdawano ulotki, które głosiły, że Bea to „brud-

ny Żyd”, a Jan XXIII „dał się oślepić przez »Międzynarodówkę Judeo-Masońską«”; że bi-

skupi opowiadający się za soborowym dokumentem zmieniającym stosunek Kościoła 

do Żydów byli opłacani „złotem żydowskim”; że pewni uczestnicy soboru utracili wia-

rę i „szerzą fałszywą doktrynę” – owi „Żydzi-konwertyci raz jeszcze starają się zniszczyć 

                                                           
 4 Zob. „L’Osservatore Romano”, 3-4 maja 1948; „Acta Apostolicae Sedis” (dalej: AAS) 40: 1948, s. 169-172. 

 5 Zob. „L’Osservatore Romano”, 17 kwietnia 1949; AAS 41: 1949, s. 161-164. 

 6 Cyt. za: M. Horoszewicz, Przez dwa millenia do rzymskiej synagogi. Szkice o ewolucji postawy Kościoła katolickiego 

wobec Żydów i judaizmu, Warszawa 2001, s. 286. 
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boskie dzieło”. Treść ulotek świadczyła, że ich autorzy mają jakieś poparcie części człon-

ków kurii rzymskiej, a nawet niektórych ojców soboru, nie mówiąc już o państwach arab-

skich z obszaru Bliskiego Wschodu7. Zmiana stosunku Kościoła do Żydów nie oznacza-

ła jednak otwarcia nowego rozdziału w relacjach Stolicy Apostolskiej do Państwa Izraela, 

o czym świadczyła wizyta papieża Pawła VI w Ziemi Świętej na początku roku 1964, 

w czasie której wręcz ostentacyjnie demonstrowano względem niego dystans polityczny. 

Papież ani razu nie użył w swych przemówieniach jego nazwy, co w medialnych komen-

tarzach politycznych podkreślano, a spotkanie z prezydentem Izraela w Megiddo miało 

charakter prywatnej wizyty8. 

 Mimo tych przeciwności deklaracja Nostre aetate została przyjęta, a wraz z nią na no-

wo określone relacje Kościoła katolickiego z judaizmem (sic: tego terminu w niej nie znaj-

dziemy) i Żydami. Warto przypomnieć, co nowego wniósł w swym nauczaniu II Sobór 

Watykański: przypomniał duchową więź między Kościołem a ludem żydowskim; uznał, 

że Kościół otrzymał „objawienie Starego Testamentu” za pośrednictwem tego ludu, z któ-

rym Bóg „postanowił zawrzeć Stare Przymierze”; potwierdził judaistyczne korzenie chrze-

ścijaństwa, począwszy od żydowskiego pochodzenia Jezusa, Maryi Panny i wszystkich 

apostołów; obwieścił, że Bóg nie żałuje uczynionych darów i powołań, a Żydzi pozostają 

„bardzo drodzy Bogu”; zaznaczył, że tym, co wydarzyło się w męce Chrystusa, nie moż-

na obwiniać ani bez różnicowania wszystkich Żydów podówczas żyjących, ani Żydów 

dzisiejszych; oznajmił, że Żydzi nie są ani odrzuceni, ani przeklęci przez Boga; ogłosił wy-

parcie się przez Kościół nienawiści, prześladowań oraz przejawów antysemityzmu w ja-

kimkolwiek czasie i z czyjejkolwiek strony; poparł wzajemne zrozumienie i szacunek 

przez studia biblijne czy teologiczne oraz braterskie dialogi9. 

 Przełom uczyniony przez Vaticanum II jest dopiero dostrzegalny, gdy uwzględni się 

wielowiekowe złe stosunki między chrześcijanami a żydami, które zaczęły się już w pierw-

szych dziesięcioleciach Kościoła. Sama deklaracja nie była w stanie ich naprawić. Nie li-

kwidowała też groźnego antysemityzmu, ani oskarżeń Żydów o bogobójstwo obecnych 

pośród chrześcijan, ale nie można było ich już łączyć z oficjalnym i zatwierdzonym nau-

czaniem katolickim. Dokonany przełom w nauczaniu Kościoła tworzył przede wszystkim 

nową perspektywę na przyszłość, która wzajemne relacje między katolicyzmem i judaiz-

mem ujmowała w pojęcie – dialog, którego wcześniej nie używano. Nawet nie posługiwał 

się nim Jan XXIII. Pojawiło się dopiero w encyklice Ecclesiam suam (łac. colloqium) Pawła VI. 

 Deklaracja Nostra aetate, będąca bez wątpienia aktem historycznym, kończyła minio-

ną epokę dziejów Kościoła naznaczoną prześladowaniami Żydów, ich ekspulsjami z róż-

nych państw Europy, fanatyzmem, krucjatami i wojnami religijnymi. Cezura z nią zwią-

zana otwierała zarazem długi proces (trwa on nadal) przebudowy mentalności katolików 

                                                           
 7 Tamże, s. 297-298. 

 8 Zob. Il pellegrinaggio di Paolo VI in Terra Santa, Città del Vaticano 1964. 

 9 Tak to sformułował z perspektywy dwudziestu lat po soborze Gerhard Riegner, przewodniczący Świato-

wego Kongresu Żydów. Zob. G. Riegner, Nostra aetate: Twenty Years After, w: Fifteen Years of Catholic-Jewish Dialogue, 

1970-1985, Città del Vaticano 1988, s. 277-278. 
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i urzeczywistnienia religijnych stosunków z judaizmem w nowym duchu. Te cele wpisy-

wały się zarazem w wielką reformę Kościoła, której priorytety wyznaczał papież Paweł 

VI. Z jego inicjatywy w pierwszych posoborowych latach organizowano przede wszyst-

kim struktury kościelne odpowiedzialne za realizację celów cząstkowych tej reformy. 

 Sprawami dialogu z judaizmem zajmowały się najpierw dwie instytucje watykań-

skie, Centrum Dialogu i Informacji Judeo-Chrześcijańskiej (1965) i Sekretariat do Spraw 

Jedności Chrześcijan, tylko dlatego, że na jego czele stał kard. Agostino Bea. W 1970 roku 

powstał Międzynarodowy Katolicko-Żydowski Komitet Łączności, obejmujący pierwot-

nie po pięciu członków z każdej strony. Miał on pobudzać wzajemne zrozumienie mię-

dzy obydwoma wspólnotami religijnymi i promować współpracę w dziedzinach je obcho-

dzących z uwzględnieniem obszarów „konfliktowych” oraz kwestii wynikających z sy-

tuacji bliskowschodniej10. Wyłoniony zespół koordynacyjny miał spotykać się zazwyczaj 

corocznie, przygotowując program przyszłych spotkań. W 1974 roku papież Paweł VI po-

wołał Komisję do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem przyłączoną do Sekretaria-

tu Jedności Chrześcijan. To sprawiało, że sprawy dotyczące dialogu z judaizmem otrzy-

mały w strukturze kurii rzymskiej status specjalny. 

 Niemniej na przeszkodzie w jego zawiązaniu i rozwijaniu stanęły zaraz po soborze 

wydarzenia polityczne, które skutkowały napięciem na linii Watykan – Izrael. Powstałe 

zagrożenie na Bliskim Wschodzie, z powodu rozpoczęcia przez Izrael w 1967 roku woj-

ny, określanej później mianem sześciodniowej, skłoniło papieża Pawła VI do wystosowa-

nia listu do prezydenta Izraela (w nim po raz pierwszy użyta zostanie w dokumencie wa-

tykańskim nazwa „Izrael”) z apelem o przerwanie walk, które mogły doprowadzić do 

zniszczenia świętych miejsc w Ziemi Świętej. Apel okazał się wówczas bezskuteczny, po-

dobnie jak przedstawiona pod koniec czerwca 1967 roku przez ambasadora Watykanu 

przy ONZ propozycja – ostatnia tego typu ze strony Stolicy Apostolskiej – by Jerozolimę, 

zjednoczoną po aneksji jej wschodniej części przez Izrael, umiędzynarodowić. Tego same-

go dnia, gdy w ONZ watykański ambasador składał swą propozycję, Paweł VI w wystą-

pieniu przed kolegium kardynałów zaproponował, by miastu nadać „statut międzyna-

rodowy”, co oznaczało radykalny zwrot w polityce kościelnej względem Izraela. Propo-

zycja nadania „statusu” sformułowana jeszcze przez Piusa XII oznaczała bowiem powo-

łanie „zarządu międzynarodowego”, co w praktyce miało prowadzić do zniesienia izra-

elskiej suwerenności nad Jerozolimą. „Statut” natomiast sugerował uregulowanie praw-

ne w ramach istniejącej (czyli izraelskiej) suwerenności. Zmiana w watykańskiej polityce 

nie pociągała za sobą formalnego zaakceptowania przez Watykan izraelskiej zwierzchno-

ści nad wschodnią częścią miasta ani też uznania zachodniej jego części za izraelską sto-

licę. W tych sprawach Watykan zajmował takie samo stanowisko jak cała społeczność mię-

dzynarodowa. Jedyna zmiana polega na tym, że Stolica Apostolska uznała za możliwe roz-

wiązanie uwzględniające jakąś formę izraelskiej suwerenności11. 

                                                           
 10 Zob. G. Ignatowski, Kościół wobec przejawów antysemityzmu, Łódź 1999, s. 82-90. 

 11 Zob. K. Pilarczyk, Szoah – cezura w nauczaniu Kościoła o Żydach..., „Studia Judaica”, 2005, nr 1-2, s. 157-158. 
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 Nowe realia powstałe po wojnie sześciodniowej znalazły odbicie w oficjalnej wizy-

cie w Watykanie ówczesnego szefa izraelskiego MSZ Abby Ebana, złożonej w paździer-

niku 1969 roku. Watykański komunikat z tego spotkania był zaskakujący. Nie wspomi-

nano w nim ani o „statucie” dla Jerozolimy, ani o „statusie”, lecz jedynie o jej „świętym 

i jedynym” charakterze. Papież zastrzegł, że stanowisko Watykanu wynika jedynie ze 

względów religijnych i humanitarnych, jak również z pragnienia ustanowienia trwałego 

i sprawiedliwego pokoju. Nuncjatura w Bejrucie, komentując tę wizytę dla krajów arab-

skich, oświadczyła, że nie oznacza ona ani uznania Izraela przez Stolicę Apostolską, ani 

zmiany polityki w kwestii Jerozolimy. 

 Nieco ponad trzy lata później wizytę w Watykanie złożyła premier Izraela Golda 

Meir (15 stycznia 1973)12. Obserwatorzy twierdzili, że przebiegała ona w serdecznej atmo-

sferze. Również ton komunikatu watykańskiego Sekretariatu Stanu po wizycie był pozy-

tywny. Paweł VI miał mówić o historii i cierpieniach narodu żydowskiego, losach ucho-

dźców (palestyńskich, choć nazwa ta nie padła w komunikacie) i sytuacji miejsc świętych, 

premier zaś o izraelskiej woli pokoju i o zagrożeniach terroryzmem. Watykańskie biuro 

prasowe wydało jednak komunikat nieodpowiadający charakterowi wizyty, sprowadza-

jąc ją do odwiedzin papieża przez prywatną osobę G. Meir, co oznaczało brak zmian w po-

lityce Watykanu wobec Izraela, tym bardziej że na Bliskim Wschodzie sprawa uchodźców 

palestyńskich zaczęła odgrywać coraz większą rolę, ponieważ Izrael negował wówczas 

samo istnienie narodu palestyńskiego, a tym samym jego zbiorowych praw politycznych. 

 Jesienią 1974 roku Izrael został większością głosów (kraje bloku sowieckiego, arab-

skie i rozwijające się) zawieszony w prawach członka UNESCO. Watykan, choć nie wprost, 

opowiedział się za jego powrotem do tej organizacji. Także jesienią 1975 roku Stolica Apo-

stolska potępiła rezolucję ONZ, uznającą syjonizm za formę rasizmu (rezolucja została 

odwołana dopiero w 1992 roku). Zapewne w Watykanie istniała na ten temat różnica 

zdań, ponieważ w lutym 1976 roku obradująca w Trypolisie konferencja katolicko-islam-

ska poparła rezolucję, domagającą się praw dla Palestyńczyków i podkreślającą arabski 

charakter Jerozolimy. Po interwencji izraelskiego ambasadora w Rzymie, który kontak-

tował się w tej sprawie z Watykanem, deklaracja została odwołana. 

 Ostatnim aktem dyplomatycznym papieża Pawła VI wobec Izraela było przyjęcie 

szefa izraelskiego MSZ Mosze Dajana w styczniu 1978 roku. Ma ono znaczenie w rozwo-

ju bilateralnych stosunków izraelsko-watykańskich, ponieważ papież, mówiąc o warun-

kach pokoju na Bliskim Wschodzie, po raz pierwszy użył słowa „bezpieczeństwo”. To 

słowo-klucz, stosowane często w izraelskiej argumentacji politycznej, teraz użyte przez 

Watykan dowodziło, że uznaje on uprawnione racje bezpieczeństwa Izraela i konieczne 

będzie wzięcie ich pod uwagę w dalszych rokowaniach. 

 

 

                                                           
 12 Zob. G. Ignatowski, Audiencja Pawła VI dla Goldy Meir i jej znaczenie dla relacji katolicko-żydowskich, w: Żydzi 

i judaizm we współczesnych badaniach polskich, K. Pilarczyk (red.), t. 5, Kraków 2010, s. 303-310. 
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II 
 

 W takie dziedzictwo dialogu z judaizmem i relacji Watykanu z państwem Izrael 

wszedł Jan Paweł II, obejmując 16 października 1978 roku urząd biskupa Rzymu i zwierz-

chnika całego Kościoła katolickiego. Jego pontyfikat trwający blisko ćwierćwiecze znamio-

nują w relacjach do judaizmu takie wydarzenia, jak wizyta w rzymskiej synagodze, dzie-

siątki spotkań z przedstawicielami gmin żydowskich w krajach, do których pielgrzymo-

wał, nawiązanie stosunków dyplomatycznych z państwem Izrael (1993), pielgrzymka do 

Ziemi Świętej (Izraela i Autonomii Palestyńskiej) w roku jubileuszowym 2000. Do budo-

wania nowych relacji z Żydami i judaizmem wniósł także Karol Wojtyła osobiste doświad-

czenie sięgające najwcześniejszych lat życia w rodzinnym mieście Wadowicach, w którym 

żydzi i chrześcijanie żyli w bliskości, a potem doświadczenie II wojny światowej i zagła-

dy Żydów13. Bez jego przywołania zaangażowanie Jana Pawła II w realizację nauczania 

Vaticanum II oraz dwóch jego poprzedników, Jana XXIII i Pawła VI, byłoby niezrozumia-

łe. Papież Wojtyła nie stworzył fundamentów dialogu katolicko-judaistycznego, bo jest to 

dzieło II Soboru Watykańskiego, ale był jego wybitnym posoborowym architektem, anga-

żującym się osobiście w jego prowadzenie i przezwyciężanie licznych trudności pojawia-

jących się na drodze do jego realizacji. 

 Nieraz w tym niezwykłym przedsięwzięciu przychodziło Janowi Pawłowi II oscylo-

wać pomiędzy religią a polityką, choć pragnął być przede wszystkim przywódcą religij-

nym, który prowadzi dialog religijny i jest jego moderatorem. Był jednocześnie głową pań-

stwa Watykan, a przez przywódców państw postrzegany w czasie pielgrzymek pastoral-

nych jako jego polityczny zwierzchnik. Poza tym niejednokrotnie Żydzi – partnerzy dia-

logu międzyreligijnego stawiali postulaty natury politycznej, unikając w rozmowach te-

matów stricte religijnych. Dominował w nich zwłaszcza problem odpowiedzialności za 

szoah (zagładę) i antysemityzm oraz ziemi Israela (Erec Israel) – domyślnie uznania przez 

Watykan państwa Izrael. Pozostańmy przy tych wątkach dialogu, które w jego historii 

przeplatają się, i przyjrzyjmy się im, ukazując przed jakimi dylematami stawał Jana Pa-

weł II, angażując się w ich rozwiązanie czy rozświetlanie. 

 Już w jednym z pierwszych przemówień papież przypomniał światu o ekstermina-

cji Żydów. Uczynił to 7 czerwca 1979 roku w czasie swoich odwiedzin na terenie dawnego 

hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Wrócił do niego jeszcze raz w stycz-

niu 2005 roku w przesłaniu z okazji 60. rocznicy wyzwolenia tegoż obozu, przypomina-

jąc, że „nie wolno nikomu przejść obojętnie wobec tragedii Szoah.  

 Ta próba planowego wyniszczenia całego narodu kładzie się cieniem na Europie i na 

całym świecie; jest zbrodnią, która na zawsze splamiła historię ludzkości. Niech przynaj-

mniej dzisiaj i na przyszłość będzie przestrogą: nie można ulegać ideologiom, które uspra-

                                                           
 13 Zob. Jan Paweł II, Przemówienie podczas wizyty w Instytucie Pamięci Yad Vashem, w: Żydzi i judaizm w naucza-

niu Jana Pawła II 1978-2005, W. Chrostowski (zebr. i oprac.), Warszawa 2005, s. 286. 
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wiedliwiają możliwość deptania godności człowieka odmiennością jego rasy, koloru skó-

ry, języka czy religii”14. 

 Te wystąpienia papieskie nie korespondowały jednak z krzepnącą coraz bardziej 

w środowisku Żydów amerykańskich i izraelskich ideologią holokaustu, ponieważ za 

każdym razem Jan Paweł II podkreślał fakt, że w czasie II wojny światowej na całkowite 

wyniszczenie, obok Żydów, skazani zostali przez Hitlera także Romowie, a największą 

ofiarę krwi złożyli Rosjanie i wielu innych ludzi różnych narodowości, o czym przypomi-

nają tablice w muzeum oświęcimskim. Wróciło to stwierdzenie jeszcze raz w dokumen-

cie Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem zatytułowanym Pamiętamy: re-

fleksje nad Szoah z 1998 roku, w którym napisano, że „Kościół katolicki potępia więc każ-

de prześladowania skierowane przeciwko wszystkim ludziom lub jakiejś grupie osób, 

gdziekolwiek i kiedykolwiek miałyby one miejsce. Kościół absolutnie potępia wszelkie 

formy ludobójstwa, jak również ideologie rasistowskie, które do nich prowadzą. Spoglą-

dając wstecz na mijające stulecia, jesteśmy głęboko zasmuceni przemocą, którą ogarnięte 

są całe grupy ludzi i narodów. Pamiętamy zwłaszcza masakrę mieszkańców Armenii, nie-

zliczone ofiary na Ukrainie, które zginęły na Ukrainie w latach trzydziestych, ludobójstwo 

dokonane na narodzie cygańskim, które to prześladowania były również rezultatem sze-

rzenia idei rasistowskich, a także podobne tragedie, które dokonały się w Ameryce, Af-

ryce i na Bałkanach. Nie wolno nam także zapomnieć milionów ofiar totalitarnej ideo-

logii w Związku Radzieckim, w Chinach, Kambodży i w wielu innych miejscach. Nie mo-

żemy też zapomnieć dramatu, jaki jest udziałem Bliskiego Wschodu, dramatu, którego 

okoliczności są dobrze znane. Nawet w czasie, gdy piszemy te słowa, »wiele istot ludz-

kich pada ofiarą współbraci«”15. 

 Komisja w tym samy dokumencie stwierdziła, że szoah to „jeden z najważniejszych 

faktów w historii naszego stulecia, który do dzisiaj zmusza nas do myślenia”. W dziejach 

narodu żydowskiego to najgorszy okres cierpień zadanych jego członkom tylko dlatego, 

że byli Żydami. Fakt, że dokonano tego w Europie, w krajach o dawnej cywilizacji chrześci-

jańskiej, skłania – jak napisano w dokumencie – do stawiania pytania o zależność między 

prześladowaniem nazistowskim a postawami, jakie w ciągu stuleci przyjmowali chrześci-

janie wobec żydów. W ocenie autorów dokumentu, bilans tych relacji jest dla chrześcijan 

całkowicie negatywny i domaga się wyciągnięcia z tego wniosków. Niemniej – jak pod-

kreślono – nie ma bezpośredniego związku pomiędzy antyjudaizmem, który wpisywał 

się w wieki koegzystencji chrześcijan i żydów (za niego chrześcijanie winę ponoszą) a anty-

semityzmem nazistowskim, który doprowadził do szoah. Ideologia narodowosocjalisty-

czna odrzuciła bowiem rzeczywistość transcendentną jako źródło życia i kryterium dobra 

moralnego, dezawuując w konsekwencji chrześcijaństwo. Antysemityzm hitlerowców 

                                                           
 14 Jan Paweł II, Nawet w otchłani cierpienia może zwyciężać miłość. Przesłanie papieskie z okazji 60. rocznicy wyzwo-

lenia obozu w Oświęcimiu-Brzezince, „L’Osservatore Romano”, 2005, nr 3, s. 10 *wyd. pl.]. 

 15 Pamiętamy: refleksje nad Szoah, Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem, „Studia Judaica”, 1998, 

nr 1, s. 77. Zob. Jan Paweł II, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego (15 stycznia 1994), AAS 86: 1994, s. 816. 
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miał zatem źródła pozachrześcijańskie, a oni sami nie wahali się walczyć także z Kościo-

łem i prześladować jego członków. 

 Katolicka refleksja nad szoah, inspirująca do podejmowania dialogu z judaizmem, 

napotykała na liczne przeszkody w dążeniu do stabilizacji kontaktów religijnych z Żyda-

mi. Jedną z większych było uczynienie przez Izrael z Jerozolimy „wiecznej i niepodziel-

nej” stolicy. Ustawa proklamująca to poddana została ostrej papieskiej krytyce. Stosunki 

watykańsko-izraelskie pogorszyły się jeszcze bardziej w związku z wojną w Libanie i przy-

jęciu przez papieża ewakuowanego z Bejrutu Jasera Arafata we wrześniu 1982 roku. Izra-

elska opinia publiczna uznała to za gest niewybaczalny. Doszło wówczas do wymiany os-

karżeń między rządem izraelskim a Watykanem, najostrzejszych od powstania Izraela. 

 Jan Paweł II w sposób ogólny odniósł się do Jerozolimy w ogłoszonym w 1984 roku 

liście apostolskim Redemptoris Anno, w którym zarazem napisał: „Dla ludu żydowskiego, 

który żyje w państwie Izrael i który przechowuje świadectwa swej historii i wiary, prosi-

my o pożądane bezpieczeństwo i należny spokój, który jest niezaprzeczalnym prawem 

każdego narodu oraz warunkiem do życia i postępu każdego społeczeństwa”16. 

 Ponownie Jan Paweł II powrócił do zarzuconej po cichu formuły o „międzynarodo-

wo gwarantowanym statucie” dla Jerozolimy w 1985 roku w czasie wizyty w Watykanie 

premiera Izraela Szimona Peresa. Strona izraelska odebrała to jako próbę przywrócenia 

koncepcji umiędzynarodowienia miasta. Papież jednocześnie coraz krytyczniej odnosił 

się do izraelskiej polityki wobec Palestyńczyków, wykazując dbałość o ich prawa do au-

tonomii. Przełom w tym zakresie nastąpił po izraelsko-palestyńskich rozmowach poko-

jowych w Oslo17. Wówczas w grudniu 1993 roku Izrael i Watykan ogłosiły nawiązanie 

stosunków dyplomatycznych. Podpisane 30 grudnia 1993 roku Porozumienie podstawowe 

gwarantuje swobody religijne, kultowe, wolność w dziedzinie nauczania, wypowiadania 

się i edukacji, poszanowanie obiektów sakralnych, takich jak kościoły i klasztory, prawi-

dłowego funkcjonowania wspólnot religijnych w Izraelu i na terytoriach okupowanych18. 

Podpisane porozumienie nie ustosunkowuje się do szeregu problemów politycznych, 

w tym do problemu statusu Jerozolimy19. W ślad za tym 10 listopada 1997 roku w Jerozo-

limie podpisano układ o „osobowości prawnej” instytucji katolickich w Izraelu. Niemniej 

nierozwiązana pozostawała dalej kwestia stosunków ekonomicznych między Kościołem 

a państwem. Mimo to wszystkie wspomniane wydarzenia tworzyły odpowiedni „klimat” 

dla upragnionej przez Jana Pawła II wizyty w Ziemi Świętej. 

 Tuż przed nią doszło do jeszcze jednej kontrowersji. Dyrektor generalny izraelskie-

go ministerstwa spraw zagranicznych zaprosił do siebie w połowie lutego 2000 roku nun-

cjusza papieskiego w Izraelu i złożył na jego ręce ostry protest rządu izraelskiego przeciw-

                                                           
 16 Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1989), W. Chrostowski, R. Rubin-

kiewicz (oprac.), Warszawa 1990, s. 138. 

 17 Zob. A. Chojnowski, J. Tomaszewski, Izrael, wyd. 2 uzup., Warszawa 2003, s. 373-380. 

 18 Tekst Porozumienia podstawowego w: G. Wigoder, The Vatican-Israel Agreement. A Watershed in Christian-Jewish 

Relations, „Policy Forum of Institute of the World Jewish Congress”, 1994, nr 2, s. 15-20. 

 19 Zob. Inter Apostolicam sedem atque Israelis Statum, AAS 1994, s. 716-727. 
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ko podpisanej dzień wcześniej przez Watykan umowie z władzami Autonomii Palestyń-

skiej, w której między innymi zawarte są paragrafy dotyczące Jerozolimy. Zdaniem rzą-

du izraelskiego stanowiło to ingerencję Watykanu w rokowania, jakie Izrael prowadzi 

z Palestyńczykami na temat uregulowania stosunków izraelsko-palestyńskich, które ob-

jąć miały również sprawę Jerozolimy. Według oficjalnego stanowiska izraelskiego władze 

palestyńskie nie mają i mieć nie będą żadnego politycznego statusu w Jerozolimie, która 

jest i pozostanie na wieki stolicą Izraela i dlatego nie mogą zawierać żadnych międzyna-

rodowych umów dotyczących tego miasta. 

 Wydarzenie to nie przeszkodziło papieżowi odbyć podróży do Ziemi Świętej, w tym 

do Izraela, który odwiedził w dniach 21-26 marca 2000 roku w czasie ogłoszonego przez 

Kościół katolicki roku jubileuszowego. Papież, poza pielgrzymką do miejsc kultu chrześci-

jańskiego, spotkał się też z najważniejszymi politykami izraelskimi, z prezydentem i pre-

mierem na czele, odwiedził Instytut Pamięci Yad Vashem, składając hołd milionom Ży-

dów – ofiarom nazizmu, modlił się przy zachodniej ścianie świątyni, spotkał się z dwoma 

naczelnymi rabinami Izraela. Odwiedził też obóz uchodźców palestyńskich w Deheisheh. 

 Wizyta papieża w Izraelu, oprócz znaczenia religijnego, jakie niewątpliwie posiada-

ła, była też symbolicznym ukoronowaniem długiego procesu złożonych stosunków zarów-

no między Izraelem a Watykanem, jak i między katolicyzmem a judaizmem. Wpływ na 

ich poprawę miała w niemałym stopniu pamięć o tragedii szoah. Jan Paweł II dał temu 

szczególne świadectwo w Yad Vashem, mówiąc: „Ja sam przechowuję wspomnienia 

o wszystkim, co działo się, gdy hitlerowcy okupowali Polskę podczas wojny. Pamiętam 

moich żydowskich przyjaciół i sąsiadów: niektórzy z nich zginęli, inni przeżyli. Przyby-

wam do Yad Vashem, aby złożyć hołd milionom Żydów, którzy ogołoceni z wszystkie-

go, przede wszystkim zaś z ludzkiej godności, zostali wymordowani w latach Holokau-

stu. Od tamtego czasu minęło ponad pół wieku, ale wspomnienia pozostały. Tutaj, po-

dobnie jak w Oświęcimiu i wielu innych miejscach w Europie, ze wszystkich stron sły-

szymy echo rozdzierającego płaczu milionów ludzi. Mężczyźni, kobiety i dzieci wołają 

do nas z otchłani udręki, jakiej zaznali. Czyż moglibyśmy nie usłyszeć ich krzyku? Nikt 

nie może zapomnieć ani lekceważyć tego, co się stało. Nikt nie może pomniejszyć roz-

miarów tych wydarzeń”20. 

 Pamięć o wydarzeniu szoah miała służyć – w rozumieniu papieża – ustanowieniu 

trwałego, powszechnie akceptowanego porządku aksjologicznego, w którym ekspono-

wana wartość człowieka zapobiegałaby na przyszłość zaprogramowanej ideologicznie 

jego pogardzie i zabijaniu. Taka aksjologia – według niego – miała także korzenie teolo-

giczne, ponieważ zakłada uznanie wartości samego Boga, co jest wspólne tradycji judai-

stycznej i chrześcijańskiej. Przy tym postulat zachowania pamięci o zagładzie nie wypły-

wał w rozumieniu Jana Pawła II z chęci jakiejkolwiek zemsty i nienawiści, ale z pragnie-

nia pokoju i sprawiedliwości. W kontekście bliskowschodnich, zwłaszcza izraelsko-pale-

styńskich, napięć politycznych i podejmowanych działań militarnych wezwanie papies-

                                                           
 20 Jan Paweł II, Budujemy nową przyszłość, „L’Osservatore Romano”, 2000, nr 5, s. 28 *wyd. pl+. 
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kie było dramatycznym wołaniem o pokój i sprawiedliwość nie tylko dla Żydów, ale in-

nych mieszkańców Bliskiego Wschodu. 

 Papież, pamiętając o wielowiekowych relacjach pomiędzy chrześcijanami a żydami, 

złożył jeszcze raz w Yad Vashem wyrazy głębokiego ubolewania „z powodu nienawiści, 

prześladowań i przejawów antysemityzmu, jakie kiedykolwiek i gdziekolwiek spotkały 

żydów ze strony chrześcijan”. W tymże przemówieniu najdobitniej zarazem podkre-

ślił związek pomiędzy zagładą a nowymi relacjami pomiędzy chrześcijanami i żydami: 

„W tym uroczystym miejscu pamięci modlę się żarliwie, aby nasz smutek z powodu tra-

gedii, jakiej zaznał naród żydowski w dwudziestym stuleciu, doprowadził do ukształto-

wania nowej relacji między chrześcijanami a żydami. Budujmy nową przyszłość, w któ-

rej chrześcijanie nie będą już żywić uczuć antyżydowskich ani żydzi uczuć antychrześci-

jańskich, ale raczej zapanuje wzajemny szacunek, jaki przystoi tym, którzy czczą jedne-

go Stwórcę i Pana oraz odwołują się do Abrahama jako naszego wspólnego ojca w wie-

rze. Świat musi usłyszeć przestrogę, jaką pozostawiły nam ofiary Holokaustu i jakim 

są świadectwa ocalonych. Tutaj w Yad Vashem pamięć żyje i wyciska niezatarty ślad 

w naszych duszach”21. 

 W tej perspektywie Jan Paweł II widział dalszy dialog katolicko-judaistyczny i kształ-

tującą się na nowo posoborową praktykę Kościoła w relacjach do innych religii. Samo je-

go rozpoczęcie oznaczało – jak sądził – już nową erę w kontaktach międzyreligijnych. Po 

wiekach walk religijnych papież próbował upowszechnić nową zasadę, w myśl której re-

ligia „jest wrogiem podziałów i dyskryminacji, nienawiści i rywalizacji, przemocy i kon-

fliktów (...). Nie może stawać się usprawiedliwieniem przemocy, zwłaszcza wówczas, gdy 

tożsamość religijna nakłada się na tożsamość kulturową i etniczną”22. Jan Paweł II sfor-

mułował również pozytywne cele religii, jakimi są uczenie prawd wiary i zasad właści-

wego postępowania oraz świadczenie pomocy ludziom w uświadamianiu sobie swoich 

obowiązków i wypełnianiu ich tak, aby mogli prowadzić życie wewnętrznie spójne, łą-

cząc harmonijnie wertykalny wymiar ich relacji z Bogiem z horyzontalnym wymiarem 

służby bliźnim. Natomiast we wzajemnych relacjach między religiami wskazywał na po-

trzebę 1. dochowania wierności temu, co jest przedmiotem własnej wiary, 2. słuchania się 

nawzajem w szacunku, 3. dostrzegania wszystkiego co dobre i święte w nauczaniu dru-

giej strony, 4. wspólnego popierania wszystkiego, co sprzyja wzajemnemu zrozumieniu 

i pokojowi oraz budowie większej sprawiedliwości w świecie23. 

 To modelowe widzenie funkcji religii w świecie nie przysłaniało Janowi Pawłowi II 

dostrzegania różnic w tradycjach religijnych, których nośnikiem jest judaizm i chrześci-

jaństwo. Każda z tych religii ma swą odrębną pamięć. Wyrazem świadomości tego były 

słowa papieża skierowane do prezydenta Izraela Israela Weizmana: „Pan reprezentuje 

pamięć żydowską, obejmującą nie tylko najnowsze dzieje tego kraju, ale niezwykłą wę-

                                                           
 21 Tamże.  

 22 Jan Paweł II, Razem żyć i pracować w przyjaźni i zgodzie. Spotkanie z przywódcami religijnymi chrześcijan, żydów 

i muzułmanów, „L’Osservatore Romano”, 2000, nr 5, s. 29 *wyd. pl.]. 

 23 Zob. tamże. 
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drówkę waszego narodu przez wieki i tysiąclecia. Ja przybywam jako ktoś, którego pa-

mięć chrześcijańska sięga wstecz poprzez dwa tysiące lat aż do czasu, gdy w tym właśnie 

kraju narodził się Jezus”24. Tym, co ma zbliżyć ludzi pielęgnujących te dwie pamięci, 

jest – według Jana Pawła II – pragnienie pojednania i pokoju pomiędzy żydami i chrze-

ścijanami. Osiągnięcie tej wartości powinno przełamywać bariery noszone przez współ-

czesnych chrześcijan i żydów z powodu różnych pamięci oraz stanowić nieodzowny wa-

runek w tworzeniu nowych paradygmatów koegzystencji wyznawców nie tylko katoli-

cyzmu i judaizmu, ale także innych religii. 

 Architektura dialogu katolicko-judaistycznego tworzona i realizowana przez Jana Pa-

wła II bez wątpienia powstała pod wpływem jego osobistego doświadczenia gehenny lat 

wojny oraz widzianych z autopsji losów Żydów na ziemiach polskich. To doświadczenie 

oraz doktrynalne podstawy stworzone tak przez Vaticanum II, jak i w latach posoboro-

wych za pontyfikatu Pawła VI stały się fundamentem dialogu katolicko-judaistycznego 

prowadzonego w czasie pontyfikatu Jana Pawła II. On sam okazał się Kościołowi i światu 

jako człowiek dialogu, który wniósł do niego szczególne cechy. Przede wszystkim świa-

dectwo wiary i życia oraz wyrazistą pamięć zbiorową Kościoła, wytrwałą dążność do za-

chowania praw osoby ludzkiej i wspólnot międzynarodowych, utrzymania niezbędnej 

symetrii w działaniu przez partnerów dialogu oraz dążność do odkrywania prawdy hi-

storycznej, choćby bolesnej, o sobie nawzajem i we wzajemnych relacjach. Te wartości 

wniesione przez Jana Pawła II w dialog z innymi religiami, w tym z judaizmem, są szcze-

gólnie ważne, zwłaszcza gdy wchodzi on w obszar polityki i łatwo można w nim odejść 

od postulowanych stricte religijnych celów. 

 

 
Krzysztof Pilarczyk – BETWEEN RELIGION AND POLITICS. ON THE VALUES BROUGHT 

BY POPE JOHN PAUL II INTO THE CATHOLIC AND JEWISH DIALOGUE 

 

 The article takes the topic of political conditioning of religious dialogue between Catholicism 

and Judaism during the pontificate of Pope John Paul II. In the first part the author presents the direct 

legacy of the Vaticanuum II taken by the Pope, as well that of his predecessors. In the second part 

the author presents how it had been developed by the Polish Pope and what had been brought into 

account of the interreligious dialogue, which is almost every single time placed on the edge of religion 

and politics. Among the values brought into this dialogue we may find first of all the testimony 

of faith and live, as well a very expressive group memory of the Church, a persistent striving for 

maintaining the rights of the human being and international communities, maintaining a necessary 

symmetry in agency by the partners of the dialogue and striving for revealing the historical truth 

(even when its painful) about ourselves and the mutual relations. 

 

 

 

                                                           
 24 Jan Paweł II, Niech zapanuje pokój na Bliskim Wschodzie. Spotkanie z prezydentem Izraela, „L’Osservatore Ro-

mano”, 2000, nr 5, s. 27 *wyd. pl+. 


