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Naród zwycięski
Jan Paweł II jako prorok Polaków
(2 czerwca 1979)
Filozofia narodu Jana Paw∏a II to temat trudny

ma∏o kto si´ga∏ po ca∏oÊç tekstu. Tymczasem

z oczywistego wzgl´du – iloÊç koniecznych

w∏aÊnie tutaj, w treÊci tego wielkiego kazania

do uwzgl´dnienia homilii, przemówieƒ i wy-

kryje si´ êród∏o duchowej mocy, z której wy-

stàpieƒ Ojca Âwi´tego przyt∏acza swoim ogro-

p∏ywa∏o koƒcowe wezwanie. Owym êród∏em

mem. Istnieje jednak tekst, który mo˝e pos∏u-

jest wielka wizja dziejów ludzkich jako ducho-

˝yç za kwintesencj´ tej wielkiej nauki, tekst

wego dramatu – wielka wizja narodu jako

krótki i dzisiaj powszechnie przywo∏ywany:

wspólnoty odgrywajàcej w nim jednà z pierw-

tekst papieskiej homilii wyg∏oszonej w czasie

szoplanowych ról. ˚eby zrozumieç ten szcze-

mszy Êwi´tej odprawionej 2 czerwca 1979 roku

gólny skrót myÊlowy, wystarczy przytoczyç po-

w Warszawie na placu Zwyci´stwa. Fraz´:

czàtek poprzedniego zdania homilii: „I wo∏am,

„Niech zstàpi Duch Twój! I odnowi oblicze

ja, syn polskiej ziemi, zarazem ja, Jan Pawe∏ II,

ziemi. Tej ziemi!” zna dzisiaj ka˝dy, bowiem

papie˝, wo∏am z ca∏ej g∏´bi tego tysiàclecia…”.

moment jej wyg∏oszenia sta∏ si´ w zbiorowej

G∏´bia tysiàclecia historii narodu – oto w∏aÊci-

wyobraêni poczàtkiem koƒca komunizmu. To

we êród∏o politycznej mocy tego kazania.

dlatego po Êmierci Papie˝a w∏aÊnie ten fragment homilii przytaczano bez koƒca w przeka-

G∏owa KoÊcio∏a katolickiego jest przede wszyst-

zach telewizyjnych i to dlatego – ze wzgl´du

kim kap∏anem i naturalnym punktem odniesienia

na szczególnà wymow´ symbolicznà miejsca –

dla jego dzia∏aƒ jest KoÊció∏ rozumiany jako

ten w∏aÊnie plac, obecnie plac Pi∏sudskiego wy-

wspólnota wiernych. Papie˝ Polak zabierajàcy

brali spontanicznie warszawiacy na msz´ w in-

g∏os w samym sercu stolicy, kilkadziesiàt metrów

tencji Ojca Âwi´tego w kwietniu ubieg∏ego ro-

od Grobu Nieznanego ˚o∏nierza – w czerw-

ku. Ale jak to zwykle w takich wypadkach,

cu 1979 roku, a wi´c w epoce gierkowskiego
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„realnego socjalizmu” – si∏à rzeczy musia∏ wy-

o charakterze politycznym. Ateƒska eklezja –

kroczyç poza te ramy. JeÊli szukaç jakichÊ analo-

zgromadzenie ludowe – by∏a najwa˝niejszym

gii odwo∏ujàcych si´ do tradycji religijnej, to

elementem ateƒskiej politei. W w´˝szym zna-

mo˝na powiedzieç, ˝e odegra∏ wtedy rol´ po-

czeniu to w∏aÊnie eklezja stanowi∏a w∏aÊciwà

równywalnà do starotestamentowego proroka.

wspólnot´ politycznà Ateƒczyków. W poj´ciu

By∏ nie tylko kap∏anem, lecz równie˝ przywódcà

eklezji – zarówno zgromadzenia ludowego,

pe∏niàcym oprócz funkcji religijnych tak˝e funk-

jak i KoÊcio∏a – mieszajà si´ znaczenia z zakre-

cje zarezerwowane w naszym nowoczesnym j´-

su polityki i religii. Gdyby przy∏o˝yç t´ w∏a-

zyku dla polityków. Moj˝esz ∏àczy∏ rol´ najwy˝-

Ênie perspektyw´, zrozumia∏y staje si´ konsty-

szego kap∏ana z rolà prawodawcy i przywódcy

tutywny

kierujàcego ˝yciem publicznym – nade wszyst-

z 2 czerwca – setki tysi´cy ludzi, którzy zeszli

ko zaÊ by∏ czynnym wspó∏twórcà dziejów swego

si´ na plac Zwyci´stwa, przeistaczajà si´

narodu. KimÊ takim jest w∏aÊnie Jan Pawe∏ II 2

w dwoistà eklezj´: eklezj´ – KoÊció∏ i eklezj´

czerwca 1979 roku – w tej postaci wo∏ajàcej

– naród; inaczej – zgromadzenie duchowe Po-

o odmian´ biegu historii splata si´ w jedno reli-

laków oraz zgromadzenie polityczne Polaków.

charakter

wystàpienia

Papie˝a

gia i polityka, historia polityczna narodu i duchowy wymiar historii zbawienia. Tu tkwi si∏a

Ju˝ na samym poczàtku homilii Jan Pa-

tego obrazu i stàd wyp∏ywa jego wielka moc od-

we∏ II wskazuje na wspólnot´ narodowà jako

dzia∏ywania. Papie˝ prorok obejmuje przywódz-

punkt odniesienia swojego wystàpienia – mó-

two swego narodu i prowadzi go do wielkiego

wià o tym pierwsze jej s∏owa: „Umi∏owani Ro-

starcia, które koƒczy si´ – wbrew wszelkim ra-

dacy, Drodzy Bracia i Siostry”, czy te˝ dalsze

cjonalnym kalkulacjom – zwyci´stwem. Polityka

s∏owa wst´pnej cz´Êci kazania: „Jako (…)

to sfera interesów materialnych i stosunku si∏.

wasz rodak, syn polskiej ziemi, a zarazem jako

Jan Pawe∏ II swoje wyzwanie rzuca systemowi,

papie˝ pielgrzym witam was wszystkich!”.

którego twórca rzuci∏ kiedyÊ na wzmiank´ o Wa-

Wszyscy obecni na placu majà te˝ Êwie˝o

tykanie pogardliwy komentarz: „Papie˝? A ile on

w pami´ci scen´, w której Papie˝ uca∏owa∏

ma dywizji?”. Dla Stalina i Bieruta liczy∏a si´ tyl-

ziemi´ ojczystà na samym poczàtku swej piel-

ko brutalna fizyczna si∏a jako ultima ratio ka˝dej

grzymki, tu˝ po tym, jak wysiad∏ na warszaw-

skutecznej polityki. A jednak to bezbronny piel-

skim Ok´ciu z samolotu – gest póêniej tak

grzym pokoju okaza∏ si´ zwyci´zcà tego starcia,

cz´sto oglàdany w trakcie ka˝dej zagranicznej

poniewa˝ w∏aÊciwym wymiarem historii okazu-

pielgrzymki Ojca Âwi´tego, ˝e nie jesteÊmy ju˝

je si´ wymiar duchowy. I w tym równie˝ wy-

w stanie w pe∏ni przypomnieç sobie wstrzàsa-

miarze konstytuuje on naród jako wspólnot´ po-

jàcego wra˝enia, jakie wówczas wywiera∏.

litycznà odnoszàcà swoje zwyci´stwo tak˝e

DoÊç szybko Papie˝ przechodzi te˝ od podsta-

w wymiarze politycznym.

wowego przes∏ania homilii – Chr ystus to
„klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawo-

Sobotnia msza 2 czerwca 1979 odbywa si´

wej rzeczywistoÊci, jakà jest cz∏owiek” –

w przeddzieƒ Zielonych Âwiàtek, w przed-

do teologii i filozofii narodu: „Nie mo˝na…

dzieƒ Êwi´ta Zes∏ania Ducha Âwi´tego, kiedy

bez Chr ystusa zrozumieç dziejów Polski –

to aposto∏owie i zebrani wokó∏ nich wierni

przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy

z wielu ludów i j´zyków stali si´ – jak to opi-

przeszli i przechodzà prze t´ ziemi´”.

sujà Dzieje Apostolskie – KoÊcio∏em. ¸aciƒ-
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skie ecclesia – koÊció∏ – pochodzi z greki.

Naród to wspólnota duchowej, zbiorowej pra-

Pierwotnie to s∏owo znaczy∏o zgromadzenie

cy, której owocem jest kultura: „Dzieje narodu
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zas∏ugujà na w∏aÊciwà ocen´ wedle tego, co

Morze atramentu wylali Polacy, spierajàc si´

wniós∏ on w rozwój cz∏owieka i cz∏owieczeƒ-

o to, czy Powstanie by∏o najbardziej skrajnym

stwa, w jego ÊwiadomoÊç, serce, sumienie. To

przyk∏adem polskiej nieodpowiedzialnoÊci

jest najg∏´bszy nurt kultury. To jej najmocniej-

w robieniu polityki i karygodnà egzemplifika-

szy zràb. To jej rdzeƒ i si∏a”. To dlatego wspól-

cjà polskiego romantyzmu. Zarzut romanty-

nota narodowa pe∏ni funkcj´ wyjàtkowà: „Nie

zmu zresztà mia∏ sens g∏´bszy – chodzi∏o

sposób zrozumieç cz∏owieka inaczej jak w tej

o kwestionowanie wizji historii, w której war-

wspólnocie, którà jest jego naród. Wiadomo, ˝e

toÊci duchowe sà wa˝niejsze od realnych, na-

nie jest to wspólnota jedyna. Jest to jednak˝e

macalnych interesów. W tym zresztà sensie

wspólnota szczególna, najbli˝ej chyba zwiàzana

Powstanie zmieni∏o polityczne obyczaje Pola-

z rodzinà, najwa˝niejsza dla dziejów ducho-

ków – pokolenie Karola Wojty∏y, pokolenie

wych cz∏owieka”. JeÊli naród jest wspólnotà du-

„Kolumbów” doÊwiadczy∏o dobroczynnych

chowà, to jego granice rozciàgajà si´ w czasie

skutków lekcji Powstania w 1956 roku, kiedy

– ta wspólnota obejmuje tak˝e minione pokole-

po raz pierwszy w polskiej historii zaistnia∏a

nia i zak∏ada ∏àcznoÊç z tymi, którzy po nas na-

wprawdzie kolejna modelowa sytuacja insu-

dejdà (Papie˝ mówi o Polsce jako „tysiàcletniej

rekcyjna, lecz mimo to nie dosz∏o do powsta-

wspólnocie”). W∏aÊnie dlatego wspólnocie tej

nia. Po tragedii 1944 roku ˝aden polski poli-

przys∏ugujà, jak mówi Papie˝, godnoÊç i prawa,

tyk nie móg∏ ju˝ byç czystym romantykiem.

których – w domyÊle – ∏amaç nie wolno.
A jednak, chocia˝ insurekcyjno-romantyczna
Naród jako duchowa wspólnota polityczna po-

metoda robienia polityki odesz∏a w prze-

trzebuje miejsc i symboli do aktualizacji swoje-

sz∏oÊç, pozosta∏o coÊ, co tkwi∏o u podstaw

go potencja∏u zawartego w wypracowanej przez

trwa∏ej dyspozycji mentalnej Polaków – upo-

kolejne pokolenia kulturze. Takim miejscem

rczywe obstawanie przy idei wolnoÊci oraz

jest stolica Polski – Warszawa. Najwi´ksze mia-

przekonanie, ˝e prawdziwà p∏aszczyznà histo-

sto w kraju, ale jednoczeÊnie polityczne cen-

rii jest wielki moralny dramat, w którym Êcie-

trum ˝ycia narodu oraz symbol jego politycznej

ra si´ dobro ze z∏em, wolnoÊç z tyranià i znie-

woli. Uderzajàcy w homilii z 2 czerwca 1979

woleniem. Papie˝ w czer wcowej homilii

roku wydaje si´ fakt, ˝e z ca∏ej dramatycznej

dokona∏ dwóch niezwyk∏ych rzeczy: pos∏u˝y∏

i wielkiej historii Warszawy, ze wszystkich

si´ metaforà, która wprost odwo∏ywa∏a si´ do

powstaƒ, bitew, rewolucji i innych gwa∏tow-

mesjanistycznego i romantycznego imagina-

nych epifanii narodowych dziejów Jan Pa-

rium Polaków (Polska jako Chrystus narodów –

we∏ II jako ilustracj´ swojego wywodu wybra∏

ulubiona teza szyderców i realistów, wed∏ug

Powstanie Warszawskie: „Nie sposób zrozu-

nich kompromitujàco naiwna politycznie),

mieç tego miasta, Warszawy, stolicy Polski,

i jednoczeÊnie poprzez t´ tradycyjnà metafor´

która w roku 1944 zdecydowa∏a si´ na nie-

uzyska∏ efekt jak najbardziej odleg∏y od tej˝e

równà walk´ z najeêdêcà, na walk´, w której

tradycji, zarazem jednak ca∏y czas pozostajàc

zosta∏a opuszczona przez sprzymierzone po-

w jej wn´trzu – zwo∏a∏ zgromadzenie Polaków

t´gi, na walk´, w której leg∏a pod w∏asnymi

po to, aby wezwaç ich do kolejnego, tym ra-

gruzami, jeÊli si´ nie pami´ta, ˝e pod tymi

zem bezkrwawego, pokojowego powstania na-

samymi gruzami leg∏ równie˝ Chr ystus Zba-

rodowego.

wiciel ze swoim krzy˝em sprzed koÊcio∏a
na Krakowskim PrzedmieÊciu”.

Poj´cie powstania odsy∏a do kolejnego, istotnego elementu homilii – do heroizmu. S∏owo
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to wprawdzie nie pada ani razu, ale zasugero-

mi∏oÊci rodzicielskiej, która nie cofa si´

wane zosta∏o przez przywo∏anie walki – nie-

przed daniem ˝ycia nowemu cz∏owiekowi

równej walki Warszawy w 1944 roku. Poj´cie

i podejmuje ca∏y trud wychowawczy. Czy to

walki i heroizmu wprowadza bowiem do ho-

b´dzie ziarno pracy twórczej w uczelniach, in-

milii sama obecnoÊç na placu z Grobem Nie-

stytutach, bibliotekach, na warsztatach narodo-

znanego ˚o∏nierza. Papie˝ odnosi si´ do niego

wej kultury. Czy to b´dzie ziarno modlitwy

bezpoÊrednio, rozpoczynajàc ostatni frag-

i pos∏ugi przy chorych, cierpiàcych, opuszczo-

ment homilii, poprzedzajàcy koƒcowe we-

nych. Czy to b´dzie ziarno samego cierpienia

zwanie: „Stoimy tutaj w pobli˝u Grobu Nie-

na ∏o˝ach szpitalnych, w klinikach, sanatoriach,

znanego ˚o∏nierza. W dziejach Polski –

po domach: «wszystko, co Polsk´ stanowi»”.

dawnych i wspó∏czesnych – grób ten znajduje szczególne pokr ycie. Szczególne uzasad-

Koƒcowe s∏owa, przytoczone z Aktu Milenij-

nienie. Na ilu to miejscach ziemi ojczystej pa-

nego prymasa Wyszyƒskiego, stanowià klucz

da∏ ten ˝o∏nierz. Na ilu to miejscach Europy

do tego rozszerzonego rozumienia narodu –

i Êwiata przemawia∏ swojà Êmiercià, ˝e nie

wspólnoty duchowej ∏àczàcej wszystkie poko-

mo˝e byç Europy sprawiedliwej bez Polski

lenia Polaków. W heroizm Nieznanego ˚o∏nie-

niepodleg∏ej na jej mapie? Na ilu to polach

rza w∏àczona zostaje nie tylko walka o militar-

walk Êwiadczy∏ o prawach cz∏owieka wpisa-

nym czy szerzej – politycznym charakterze,

nych g∏´boko w nienaruszalne prawa narodu,

lecz tak˝e praca fizyczna, intelektualna, pos∏u-

ginàc za «wolnoÊç naszà i waszà»”?

ga mi∏osierdzia czy cierpienie chorych.

Znów zatem mamy na pozór bezpoÊrednie od-

W tym porzàdku nie chodzi ju˝ o bohaterstwo

wo∏anie do tradycji romantycznej polityki pol-

g∏oÊne czynami i utrwalone w pami´ci pomni-

skiej, której tyle razy zarzucano brak realizmu

kami czy legendà, lecz tak˝e o najprostsze

– na pozór, bowiem nie chodzi tu wprost o bo-

fakty codziennego na pozór ˝ycia. Polska to

haterstwo, lecz raczej o si∏´ Êwiadectwa praw-

w∏aÊnie ten wielki, rozciàgni´ty w czasie wysi-

dy i wolnoÊci jako wartoÊci najwy˝szych, a nade

∏ek ludzi wielkich i ludzi prostych, zdolnych

wszystko jako Êwiadectwa mi∏oÊci. Nast´puje

zarówno do wielkoÊci na ludzkà miar´, jak

bowiem w kolejnym fragmencie istotne roz-

i do pozbawionej widowiskowoÊci codziennej

szerzenie patriotyzmu jako mi∏oÊci posiadajà-

Êwi´toÊci. Tutaj najpe∏niej widaç zasadnicze

cej charakter polityczny (obiekt tego uczucia

rozszerzenie poj´cia wspólnoty – zgromadze-

to naród i paƒstwo) na mi∏oÊç bliênich w ogó-

nia (eklezji); wspólnota polityczna tradycyjnie

le – w tym kontekÊcie patriotyzm w∏aÊciwie

rozumiana w o wiele mniejszym stopniu zdolna

rozumiany staje si´ cz´Êcià chrzeÊcijaƒskiej

jest wch∏onàç w siebie tak˝e niepolityczne wy-

caritas. Pos∏uchajmy Papie˝a: „Przykl´knà∏em

miary ˝ycia ludzkiego. ChrzeÊcijaƒska eklezja,

przy tym grobie, wspólnie z Ksi´dzem Pryma-

chrzeÊcijaƒska wspólnota polityczna – naród ja-

sem, aby oddaç czeÊç ka˝demu ziarnu, które –

ko zbiorowoÊç po∏àczona w´z∏em solidarnej

padajàc w ziemi´ i obumierajàc w niej – przy-

wspólnoty losu – przekracza wymiar doczesny,

nosi owoc. Czy to b´dzie ziarno krwi ˝o∏nier-

obejmujàc Êwi´toÊç jednostek choçby najskrom-

skiej przelanej na polu bitwy, czy ofiara m´-

niej ˝yjàcych w Êwietle standardów doczesnoÊci.

czeƒska w obozach i wi´zieniach. Czy to
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b´dzie ziarno ci´˝kiej codziennej pracy w po-

Warto przy tym jednoczeÊnie zaznaczyç, ˝e

cie czo∏a na roli, przy warsztacie, w kopalni,

tak rozumiana wspólnota polityczna narodu

w hutach i fabrykach. Czy to b´dzie ziarno

nie daje si´ zredukowaç tylko do wspólnoty
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etnicznej. Wed∏ug Papie˝a Polska jako wielka

Ciàgle tropiono, wtràcano do wi´zieƒ, torturo-

duchowa ca∏oÊç obejmuje tak˝e „dzieje lu-

wano i zabijano ˝o∏nierzy niepodleg∏ej Polski.

dów, które ˝y∏y wraz z nami i wÊród nas”,

T´piono wszelkie Êlady suwerennoÊci i naro-

na przyk∏ad ˚ydów – Jan Pawe∏ II wspomina

dowej tradycji – Êwiadczy∏ o tym w 1979 sam

bowiem o tych, których „setki tysi´cy zgin´∏o

wyglàd placu, na któr ym Papie˝ odprawia∏

w murach warszawskiego getta”.

msz´: przed wojnà plac nosi∏ imi´ marsza∏ka
Pi∏sudskiego; w Pa∏acu Saskim, w kolumnadzie

Dopiero po tak szerokim zakreÊleniu ram naro-

którego umieszczono Grób Nieznanego ˚o∏-

du jako duchowej wspólnoty Papie˝ „wo∏a z g∏´-

nierza, mieÊci∏ si´ Sztab Generalny. W∏aÊnie

bi tego tysiàclecia”, przywo∏ujàc Ducha Bo˝ej

dlatego po wojnie komunistyczne w∏adze nie

OpatrznoÊci kierujàcego ludzkimi dziejami.

odbudowa∏y zniszczonego przez Niemców
gmachu – bowiem tak samo jak Zamek Kró-

Dalszy ciàg wszyscy doskonale znamy. S∏owa Pa-

lewski symbolizowa∏ on ide´ suwerennoÊci

pie˝a uruchomi∏y lawin´ – kilkanaÊcie miesi´cy

Rzeczypospolitej. Resztk´ kolumnady z Gro-

póêniej rozpoczà∏ si´ strajk w Stoczni Gdaƒskiej.

bem Nieznanego ˚o∏nierza zamieniono na po-

Rozpoczà∏ si´ poczàtek koƒca komunizmu.

mnik-ruin´, a ca∏oÊç powi´kszonego placu
(brak∏o bowiem na nim tak˝e pa∏acu Brühla –

W ca∏ej tej historii jest jeszcze jedna okolicz-

siedziby przedwojennego MSZ i zburzonych

noÊç warta podkreÊlenia. Msza Êwi´ta 2 czerw-

kamienic) nazwano placem Zwyci´stwa.

ca odby∏a si´ na ówczesnym placu Zwyci´stwa. Nazwa ta odwo∏ywa∏a si´ do dnia 9

W PRL-owskiej nazwie placu zawarta zosta∏a

maja 1945, daty, której rocznice obchodzono

nuta okrutnego szyderstwa – w zwyci´stwo

jako oficjalne Êwi´to Polski Ludowej. Âwi´to,

Stalina z maja 1945 roku wpisana by∏a bo-

w któr ym – trzeba dodaç – przewija∏a si´

wiem zag∏ada Warszawy z jesieni 1944.

pewna dwuznacznoÊç, czy mo˝e raczej ideolo-

I w∏aÊnie na tym placu – placu Zwyci´stwa –

giczna pycha komunistycznych w∏adców.

Jan Pawe∏ II zwo∏a∏ zgromadzenie-eklezj´ Po-

Po pierwsze bowiem 9 maja nie by∏ w rzeczy-

laków, aby poprowadziç ich do ostatecznego

wistoÊci koƒcem wojny, poniewa˝ armia nie-

triumfu nad komunizmem. Niemal równo

miecka podpisa∏a bezwarunkowà kapitulacj´

dziesi´ç lat póêniej, 4 czerwca 1989, odby∏y

wobec Amerykanów dzieƒ wczeÊniej. To mar-

si´ w Polsce wybory, które uruchomi∏y reak-

sza∏ek ˚ukow, który dosta∏ sza∏u z powodu te-

cj´ ∏aƒcuchowà w ca∏ym regionie; reakcj´,

go afrontu, za˝àda∏ odegrania kapitulacyjnego

która w koƒcu nie omin´∏a samej Moskwy.

przedstawienia po raz drugi, tym razem wo-

Polska sta∏a si´ wolna, a plac, na którym odby-

bec dowództwa Armii Czerwonej. Moskwa nie

∏a si´ pami´tna msza, jest znów placem Pi∏-

tylko wygra∏a najwi´kszà wojn´ w dziejach

sudskiego. I to jest prawdziwa miara wielkoÊci

ludzkoÊci, chcia∏a tak˝e kontrolowaç pami´ç

Jana Paw∏a II – Papie˝a, proroka Polaków.

o niej. Zwyci´stwo militarne musia∏o byç po∏àczone ze zwyci´stwem w sferze symboli i rytu-

Dariusz Gawin

a∏ów. Po drugie – o czym trzeba pami´taç – ko-

historyk myÊli politycznej, pracuje

niec wojny nie przyniós∏ Polakom wyzwolenia.

w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz

To prawda, przesta∏y dymiç kominy obozów za-

Ostatnio wyda∏ Polska, wieczny romans.

g∏ady, min´∏o zagro˝enie fizycznà eksterminacjà

O zwiàzkach literatury i polityki w XX wieku

narodu, jednak Polacy nie odzyskali wolnoÊci.

(OMP, Kraków 2005).

w Muzeum Powstania Warszawskiego.
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