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Papież przewrotu kopernikańskiego

Ludzi ogarnia∏ entuzjazm i bili brawa. Czy ta

Papie˝ Jan Pawe∏ II zrewolucjonowa∏ Êwiat,

wypowiedê by∏a a˝ tak nadzwyczajna? Czy lu-

choç tego wcale nie chcia∏, przynajmniej

dzie równie˝ biliby brawa, gdyby to samo po-

w tradycajnym rozumieniu okreÊlenia „rewo-

wiedzia∏ inny duchowny? Albo: podczas tej sa-

lucja”. My, w Europie, znamy przede wszyst-

mej homilii w Êwi´to Zes∏ania Ducha Âwi´tego

kim rewolucj´ francuskà i rewolucj´ paêdzier-

Papie˝ wo∏a∏: „Niech zstàpi Duch Twój i odnowi

nikowà, w nast´pstwie któr ych pola∏a si´

oblicze ziemi”, i z naciskiem, uderzajàc pasto-

krew i odmieniono – niekoniecznie na lepsze

ra∏em w stopnie o∏tarza, doda∏: „Tej Ziemi!”.

– oblicze naszego kontynentu.

T∏um wr´cz nie posiada∏ si´ z entuzjazmu.
Przecie˝ w dzieƒ Zes∏ania Ducha Âwi´tego tak

Jan Pawe∏ II nie pos∏ugiwa∏ si´ bronià, tylko

si´ mówi wsz´dzie, na ca∏ym Êwiecie, we

Ewangelià, o której ludzie cz´sto myÊlà, ˝e

wszystkich koÊcio∏ach. W zasadzie nic szcze-

jest starodawna i staroÊwiecka. W doÊç rozpo-

gólnego. A jednak… Polacy, wyczuleni przez

wszechnionym przekonaniu ksi´˝a wprawdzie

wiele lat na ka˝de s∏owo wypowiedziane przez

g∏oszà Ewangeli´, ale bez wi´kszych na-

biskupów, szczególnie Prymasa Wyszyƒskiego,

st´pstw czy to na p∏aszczyênie prywatnej, czy

umieli odczytywaç to, co by∏o pomi´dzy wier-

publicznej.

szami. Polakom do g∏owy by nie przysz∏o s∏ów
Papie˝a nie odczytywaç w kontekÊcie politycz-

Papie˝ mówi∏ o Ewangelii prostym j´zykiem,

nym. Dlatego mo˝na zaryzykowaç stwierdze-

np. w Polsce w czasie swojej pier wszej ho-

nia, ˝e Papie˝ bez reakcji t∏umu w Polsce dzie-

milii w Warszawie w roku 1979: „Nie mo˝na

∏a obalenia komunizmu by nie dokona∏. Tutaj

zrozumieç historii Polski bez Chr ystusa”.

Rodak o wielkim autor ytecie przemawia∏
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do Polaków jako „swój”, któr y dobrze wie-

konferencji bezpieczeƒstwa i wspó∏pracy

dzia∏, jak Naród czuje.

uchwalonej w Helsinkach. W g∏owach si´ nie
mieÊci∏o, ˝e mo˝e byç inaczej. A kiedy po kilku

W Gnieênie 3 czer wca 1979 roku Ojciec

latach powstawa∏a SolidarnoÊç, wielu tego fak-

Âwi´ty powiedzia∏: „Czy˝ Chrystus tego nie

tu nawet nie wiàza∏o z Papie˝em. Gdy nasta∏

chce, czy Duch Âwi´ty tego nie rozrzàdza,

stan wojenny, to i tak wszyscy myÊleli, ˝e to ko-

a˝eby ten papie˝ Polak, papie˝ S∏owianin w∏a-

niec SolidarnoÊci. Jednak bój to nie by∏ ostatni.

Ênie teraz ods∏oni∏ duchowà jednoÊç chrzeÊcijaƒskiej Europy, na którà sk∏adajà si´ dwie

Z tradycji wschodniego chrzeÊcijaƒstwa, o któ-

wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu? My, Po-

rym Papie˝ mówi∏ w Gnieênie w roku 1979,

lacy, którzy braliÊmy przez ca∏e tysiàclecie

na Wschodzie z pewnoÊcià niewiele zosta∏o,

udzia∏ w tradycji Zachodu, podobnie jak nasi

ale jego s∏owa dawa∏y do myÊlenia. Papie˝ nie

bracia Litwini, szanowaliÊmy zawsze przez na-

zawaha∏ si´ te˝ w∏àczyç Litwinów w obieg za-

sze tysiàclecie tradycje chrzeÊcijaƒskiego

chodniego chrzeÊcijaƒstwa. Kto o nich jesz-

Wschodu... Pragniemy prosiç goràco naszych

cze pami´ta∏? Na Zachodzie na dobrà spraw´

braci, którzy sà wyrazicielami tradycji wschod-

nie wiedziano nawet, gdzie le˝y Litwa. Wi´-

niego chrzeÊcijaƒstwa, a˝eby pami´tali s∏owa

cej: Papie˝ zaczà∏ mówiç o tym, ˝e jest „Jeden

aposto∏a: Jedna wiara, jeden chrzest. Jeden

Bóg i Ojciec”, i ˝e Wschód i Zachód majà od-

Bóg i Ojciec wszystkich” (por. Ef 4,4-6).

dychaç dwoma p∏ucami. W Europie, która by∏a rozerwana na pó∏, tutaj nagle ktoÊ ma od-

Sà to s∏owa jak najbardziej pokojowe, z pod-

wag´ si´ temu sprzeciwiaç i powiedzieç, ˝e

tekstem politycznym. Papie˝ odwa˝y∏ si´ mó-

Europa jest jedna, wspólna, a to nie za sprawà

wiç o „duchowej jednoÊci Europy”, podczas

walki klasowej, podsycania mas, czy za pomo-

gdy komunistycznym w∏adcom w∏aÊnie na tym

cà broni. Nie – tylko s∏owami Ewangelii, no

zale˝a∏o, by tej jednoÊci duchowej nie by∏o.

i charyzmà, która z Jana Paw∏a II emanowa∏a.

Dla komunistów s∏owa Jana Paw∏a II musia∏y
zabrzmieç tak, jak kiedyÊ dla nich samych za-

Nigdzie na Êwiecie nie by∏o porównywalnej si-

brzmia∏y s∏owa Mi´dzynarodówki: „Bój to jest

∏y. KomuniÊci zgrzytali z´bami, w Moskwie

nasz ostatni...”. Co w∏aÊciwie wówczas myÊla-

i Berlinie Wschodnim chyba bardziej ni˝ w Pol-

∏a w∏adza? Teksty papieskich wystàpieƒ by∏y

sce; bàdê co bàdê niejeden polski komunista

przecie˝ powszechnie dost´pne. Najogólniej

by∏ po kryjomu z tego Polaka dumny. Polska

chyba przewa˝a∏a myÊl, ˝e jest to poczàtek

zawsze by∏a gdzieÊ tam w tyle, w drugim sze-

koƒca. Wszyscy przeczuwaliÊmy, ˝e odtàd ju˝

regu, a nagle stoi w pierwszym rz´dzie. Mo-

nic nie b´dzie tak, jak by∏o przedtem, przede

skwa, która chyba w czasach powojennych nie

wszystkim w Polsce. Zacz´to inaczej ni˝ do-

raz ˝a∏owa∏a, ˝e zaw∏adn´∏a Polskà – teraz naj-

tychczas odliczaç czas: przed Papie˝em

ch´tniej chyba by si´ jej pozby∏a. Przecie˝

i po Papie˝u.

Polska do koƒca nigdy nie by∏a tak naprawd´
komunistyczna. Zwiàzek Radziecki nie zna∏ pol-
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My, dyplomaci krajów zachodnich, s∏uchali-

skiej duszy, zrobi∏ rachunek, nie uwzgl´dniajàc

Êmy Jana Paw∏a II i myÊleliÊmy: racj´ to on ma,

polskiej mentalnoÊci. A polska dusza to tak˝e

ale co z tego wyniknie? Praktycznie nic. Wy-

pami´ç historyczna. Polacy przypomnieli sobie,

dawa∏o nam si´, ˝e ∏ad polityczny, jaki si´

˝e w roku 1848 S∏owacki przepowiedzia∏ s∏o-

w wyniku drugiej wojny Êwiatowej ustabilizo-

wiaƒskiego papie˝a: „PoÊród niesnasek Pan Bóg

wa∏, b´dzie trwa∏ w imi´ wspólnej deklaracji

uderza w ogromny dzwon...”.
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Zapoczàtkowanego rozwoju nie da∏o si´ zatrzy-

przy powitaniu na lotnisku, a Papie˝ mu po-

maç, nawet za sprawà zamachu na Papie˝a.

grozi∏ palcem. Intencje tej teologii politycznej

Ludzka ÊwiadomoÊç dojrza∏a do przewrotu.

czy wyzwolenia by∏y skàdinàd zrozumia∏e,

I tak dosz∏o do jak˝e donios∏ego „przewrotu

przyÊwieca∏y jej szczere intencje, ale Ewange-

kopernikaƒskiego” w dziedzinie politycznej.

lia zosta∏a niew∏aÊciwie odczytana i pomiesza-

Kopernik zmieni∏ Êwiat sposobem pokojowym,

na z ideologià. To by∏ b∏àd. A zawsze tam,

to samo uczyni∏ Jan Pawe∏ II w naszych cza-

gdzie wyst´puje ideologia, niezale˝nie z któ-

sach i na naszych oczach. Ewangelia sta∏a si´

rej strony, przekreÊla to wolnoÊç cz∏owieka.

zupe∏nie nieoczekiwanym narz´dziem pokojowej teologii politycznej.

Czy papie˝ Jan Pawe∏ II uprawia∏ teologi´ politycznà? Owszem, tak, ale nie w takiej inten-

Co to jest teologia polityczna

cji, by komuÊ zaszkodziç, nie w sposób ide-

Pod tym okreÊleniem rozumiemy przede

ologiczny. Ojciec Âwi´ty nie rozwa˝a∏, w jaki

wszystkim ruchy wolnoÊciowe w Ameryce ¸a-

sposób mo˝e obaliç komunizm, ale rozwa˝a∏

ciƒskiej, inspirowane przez

kwesti´ istnienia z∏a w dzie-

cz´Êç tamtejszego kleru.

jach Europy. By∏ zdania, ˝e

My, teologowie zachodni,
szczególnie studenci teologii w latach 60. i 70., byliÊmy po cz´Êci zwolennikami
tej˝e teologii wyzwolenia.
Przypominam sobie przyk∏adowo ksi´dza Ernesto Cardenal, który zdoby∏ s∏aw´
w Nikaragui jako poeta i teolog w Ameryce ¸aciƒskiej.
Nam si´ jego wiersz pod ty-

z∏o istnieje, by zrodziç do-

W Europie, która by∏a
rozerwana na pó∏, nagle ktoÊ
ma odwag´ si´ temu sprzeciwiaç
i powiedzieç, ˝e Europa jest
jedna, wspólna, a to nie za sprawà
walki klasowej, podsycania mas,
czy za pomocà broni.
Nie – tylko s∏owami
Ewangelii, i charyzmà, która
z Jana Paw∏a II emanowa∏a.

bro. To znaczy, ˝e z∏u zosta∏y wyznaczone przez Boga
granice, by to z∏o w koƒcu
obróci∏o si´ w dobro. Papie˝ w swojej ksià˝ce Pami´ç i to˝samoÊç pisze:
„Po zwyci´stwie w II wojnie
Êwiatowej nad faszyzmem
komuniÊci z ca∏ym impetem
szli znowu na podbój Êwiata,

tu∏em „Rozerwij drut kol-

a w ka˝dym razie Europy.

czasty” podoba∏. Nie rozu-

Doprowadzi∏o to na poczàt-

mieliÊmy wtedy, ˝e tego

ku do podzia∏u kontynentu

ruchu nie da si´ przenieÊç na grunt europejski.

na sfery wp∏ywów, zgodnie z porozumieniem za-

A gdyby si´ uda∏o, to w zetkni´ciu z realnym

wartym na konferencji w Ja∏cie w lutym 1945

socjalizmem mog∏o dojÊç do chaosu w Euro-

roku. By∏ to uk∏ad, który komuniÊci pozornie

pie. Màdrzy teologowie, jak Joseph Ratzinger,

respektowali, naruszajàc go jednoczeÊnie

obecny Benedykt XVI, to wiedzieli, ale kto ich

na ró˝ne sposoby, przede wszystkim przez in-

tam s∏ucha∏?

wazj´ ideologicznà i propagand´ politycznà
nie tylko w Europie, ale i w innych cz´Êciach

W Ameryce ¸aciƒskiej nie by∏o natomiast co

Êwiata. Sta∏o si´ wi´c dla mnie jasne, ˝e ich

liczyç na Jana Paw∏a II w dziedzinie odnowio-

panowanie potrwa d∏u˝ej ni˝ nazizm. Jak d∏u-

nego marksizmu. On nie uleg∏ tej teologii po-

go? Trudno by∏o przewidzieç. Mo˝na by∏o my-

litycznej. On przyszed∏ z bloku socjalistyczne-

Êleç, ˝e to z∏o by∏o w jakimÊ sensie potrzebne

go. Jeszcze dzisiaj pami´tam uj´cie kamery,

Êwiatu i cz∏owiekowi... Ostatecznie, zastana-

gdy Ernesto Cardenal, b´dàc zarazem minist-

wiajàc si´ nad z∏em, dochodzimy do uznania

rem kultury Nikaragui, uklàk∏ przed Papie˝em

wi´kszego dobra.”.
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Papie˝ nazywa rzecz po imieniu. Z∏o jest

maryjnoÊç odnosi si´ do egzystencji Narodu

z∏em. Komunizm by∏ z∏em. Ale Jan Pawe∏ II ni-

w przesz∏oÊci, teraêniejszoÊci oraz przysz∏o-

gdzie nie przypisuje sobie zas∏ugi, ˝e sam

Êci. MaryjnoÊç jakby odpowiada na potrzeby

przyczyni∏ si´ do obalenia komunizmu. Papie˝

ludzi w dziedzinie niezb´dnych kwestii poli-

wszystko widzi w kategoriach Ewangelii. Wo-

tycznych, w dziedzinie wolnoÊci i bezpieczeƒ-

bec tego Bóg jest sprawcà wszystkiego. On

stwa Narodu. Taka religijnoÊç traktuje potrze-

pozwala z∏u istnieç wÊród ludzi, by ludzie le-

by ludzi bardzo powa˝nie, ona przemawia ich

piej potrafili zrozumieç dobro.

j´zykiem. Jej przes∏anie zwraca si´ nie tylko
do uczuç pojedynczego cz∏owieka, ale rów-

Papie˝ zawsze czu∏ si´ narz´dziem Chrystusa,

nie˝ do nieustajàcej pami´ci historycznej, do-

i to Go odró˝nia od innych, czy to politolo-

cierajàc poza sferà uczuciowà tak˝e do sfery

gów, czy socjologów, nawet cz´sto samych

ÊwiadomoÊci. W polskim kulcie maryjnym za-

teologów. Teologia wyzwolenia te˝ myÊla∏a, ˝e

myka si´ ca∏a tradycja polskoÊci. A tradycja ta

przyniesie dobro, ale za cen´ wspó∏pracy

nie ogranicza si´ do indywidualnej duchowo-

z ideologià marksistowskà. Dlatego ten ekspe-

Êci. Si´ga po spo∏eczeƒstwo jako takie, do je-

ryment nie móg∏ si´ udaç.

go egzystencji w dziedzinie socjalno-bytowej
oraz politycznej. MaryjnoÊç nie jest kultem

Polska maryjność jako teologia polityczna

ukierunkowanym wstecz, lecz odwrotnie –

Niemcom trudno wyt∏umaczyç zjawisko pol-

jest wymiarem aktualnym, a to znaczy ukie-

skiej maryjnoÊci. Mo˝na spróbowaç to uczy-

runkowanym w przysz∏oÊç. Kult taki zawiera

niç za pomocà polityki. Fakt, ˝e Jan Kazimierz

w sobie jakby dà˝enie spo∏eczeƒstwa do kry-

obra∏ Maryj´ jako Królowà Polski, jest do tego

tycznego, a zarazem pozytywnego spojrzenia

stopnia aktem politycznym, ˝e Matka Boska

na Êwiat.

przez wieki, szczególnie w trudnych czasach,
by∏a jakby g∏owà paƒstwa polskiego. Dopiero

Tego wszystkiego doÊwiadczyliÊmy w roku 1980

w tym kontkeÊcie stajà si´ zrozumia∏e wszel-

podczas strajków w Stoczni Gdaƒskiej, gdzie

kie maryjne wypowiedzi Prymasa Stefana Wy-

odprawiano msze Êw. i odmawiano ró˝aniec. Za-

szyƒskiego w czasach komunistycznych. Pol-

chód tudzie˝ Niemcy pojàç nie mogli, ˝e robot-

ska mar yjnoÊç nie by∏a nigdy zacofanym

nicy coÊ takiego wyprawiajà. Ale to by∏ prze-

folklorem religijnym, tylko bodêcem do myÊle-

cie˝ ich sposób dà˝enia do wolnoÊci. Ten

nia politycznego. Losy Narodu zwiàzane by∏y

sposób ró˝ni∏ si´ mocno od wszelkich straj-

zawsze z Maryjà. Naród, który Maryj´ sobie

ków i protestów w Niemczech i gdzie indziej

obra∏ na królowà, obarcza Jà równie˝ obowiàz-

na Êwiecie, ale by∏ skuteczny, gdy˝ by∏ osa-

kami, oczekujàc pomocy.

dzony w autentycznych wartoÊciach spo∏eczeƒstwa polskiego. Gdyby w Gdaƒsku straj-

Ludowa religijnoÊç Polaków Êwiadczy o wie-

kowano na wzór zachodni, nic by si´ nie

rze, którà nale˝y rozumieç nie tylko w katego-

powiod∏o. Zachód do dzisiaj tej kwestii nie

riach pr ywatnej modlitwy poszczególnych

zrozumia∏. Dlatego te˝ ówczesna SPD trzyma-

wiernych, ale przede wszystkim w wymiarach

∏a si´ z daleka od SolidarnoÊci. Niemieccy so-

przebywania Boga w historii kraju i ludzi. Tu

cjaldemokraci nie mogli pojàç, ˝e robotnicy

nie chodzi jedynie o wymiar wertykalny, ale

domagajà si´, na przyk∏ad, transmisji mszy

wymiar horyzontalny. Nie poszczególny i po-

Êwi´tej przez radio.

jedynczy cz∏owiek jest tutaj si∏à nap´dowà,
lecz spo∏eczeƒstwo, ca∏a wspólnota. Dlatego
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Papież a Niemcy

wyrazi∏ w sposób bardzo mocny podczas trze-

Gdy w roku 1980 Papie˝ po raz pierwszy poje-

ciej i ostatniej pielgrzymki do Niemiec, ju˝ zjed-

cha∏ do Niemiec, niektórzy Polacy uwa˝nie Êle-

noczonych, w roku 1996. Przyjecha∏ do Berlina

dzili ka˝dy jego krok, sàdzàc, ˝e tym razem Pa-

i przeszed∏ przez Bram´ Brandenburskà wraz

pie˝ Polak nie uca∏uje ziemi niemieckiej, gdy˝

z kanclerzem Helmutem Kohlem, kroczàc ze

Polacy doznali od Niemców straszliwych cier-

strony wschodniej do zachodniej. Ten kierunek

pieƒ. Ale Papie˝ nie tylko uca∏owa∏ ziemi´ nie-

by∏ dla Ojca Âwi´tego bardzo wa˝ny, przecie˝

mieckà, ale od razu, jak tylko stanà∏ na ziemi

On sam przyszed∏ ze Wschodu. Tutaj, na styku

Marcina Lutra, powiedzia∏: „Dzisiaj ja przycho-

dwóch systemów politycznych oddzielonych

dz´ do Was, duchowych spadkobierców Marci-

murem, uwidoczni∏ si´ symbol, ˝e Europa po-

na Lutra; przychodz´ jako pielgrzym. Przycho-

winna oddychaç dwoma p∏ucami.

dz´, aby w Êwiecie tak zmienionym uczyniç to
spotkanie znakiem jednoÊci w centralnych ta-

Papie˝ przy Bramie Brandenburskiej wyzna∏,

jemnicach naszej wiary”. Przy tym stanowisku

˝e dla niego to spotkanie jest „chwilà gl´boko

Papie˝ trwa∏ przez ca∏y swój pontyfikat.

wzruszajàcà”. I dalej: „Nigdzie podczas podzia∏u kraju pragnienie jednoÊci nie uwidocz-

Karol Wojty∏a zna∏ Niemcy z czasów, kiedy

ni∏o si´ tak mocno jak przy Bramie Branden-

jeszcze nie by∏ papie˝em. Pos∏ugiwa∏ si´ bie-

burskiej... Brama ta w roku 1989 sta∏a si´

gle j´zykiem niemieckim. Zawsze mia∏ wielki

Êwiadkiem, i˝ ludzie potrafià prze∏amaç brze-

szacunek dla KoÊcio∏a niemieckiego, mimo

mi´ ucisku. [...] Brama Brandenburska sta∏a

pewnych k∏opotów, jakich ów KoÊció∏ mu

si´ bramà do wolnoÊci. W tym historycznym

przysparza∏.

miejscu pragn´ zaapelowaç do [...] narodu
niemieckiego, do ca∏ej Europy – która jest we-

Papie˝ oczywiÊcie czu∏ przede wszystkim

zwana do jednoÊci w wolnoÊci – oraz

po polsku. Do Polski jako do swojej Ojczyzny

do wszystkich ludzi dobrej woli, by o t´ wol-

mia∏ stosunek wr´cz rodzinny. W swoim po-

noÊç si´ troszczyli... Bowiem nie ma wolnoÊci

emacie MyÊl jest przestrzenià dziwnà pisa∏:

bez prawdy”. Na koniec Papie˝ powiedzia∏:

„S∏aby jest lud, jeÊli godzi si´ ze swojà kl´skà,

„Do berliƒczyków i do wszystkich Niemców,

gdy zapomina, ˝e zosta∏ pos∏any, by czuwaç,

którym wyra˝am g∏´bokà wdzi´cznoÊç za po-

a˝ przyjdzie jego godzina. Godziny wcià˝ po-

kojowà rewolucj´ ducha, która doprowadzi∏a

wracajà na wielkiej tarczy historii. Oto liturgia

do otwarcia Bramy Brandenburskiej, kieruj´

dziejów. Czuwanie jest s∏owem Pana i s∏owem

zawo∏anie: Nie gaÊcie Ducha!”.

Ludu, które b´dziemy przyjmowaç ciàgle
na nowo. Godziny przechodzà w psalm nie-

Gdzie˝by indziej Ojciec Âwi´ty móg∏ wypo-

ustajàcych nawróceƒ: idziemy uczestniczyç

wiedzieç tak trafne s∏owa? Przecie˝ w tym

w Eucharystii Êwiatów” (1974 r.).

miejscu, gdzie panoszy∏y si´ dwa totalitarne
systemy, nazizm i komunizm – ponownie zro-

Czy tych s∏ów nie mo˝na odnieÊç równie˝

dzi∏a si´ wolnoÊç Niemiec. Dla Papie˝a Polaka

do innych narodów? Naród niemiecki nie go-

by∏ to jeden z najwa˝niejszych symboli zmian

dzi∏ si´ „ze swojà kl´skà” – podzia∏em kraju

politycznych w Europie. Papie˝ ubolewa∏, ˝e

na dwie cz´Êci. Kiedy nadesz∏a odpowiednia

poêniej tak ma∏o do tamtego wydarzenia na-

pora w roku 1989, domaga∏ si´ jednoÊci, wy-

wiàzywano. Przemawiajàc w polskim Sejmie,

czu∏, ˝e przysz∏a „jego godzina”. Papie˝ ducho-

odchodzàc od przygotowanego tekstu, do tej

wo te ruchy zawsze wspiera∏. Swoje uczucia

Bramy Brandenburskiej jeszcze raz nawiàza∏,
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przypominajàc przejÊcie przez nià razem

Czy pomyÊla∏y o tym, ˝e jest nam potrzebne

z kanclerzem Kohlem. Obecnie mamy wra˝e-

transgraniczne duszpasterstwo pastoralne? Ta-

nie, ˝e tego Ducha, niestety, gasimy. Pami´ç

kie ma∏˝eƒstwa mieszane potrzebujà przecie˝

jest u∏omna, a Duch jest t∏amszony. My, chrze-

pomocy duszpasterskiej. Dlatego potrzeba

Êcijanie, jakoÊ wstydzimy si´ przyznaç do na-

nam, szczególnie w regionie przygranicznym,

szej wiary.

czegoÊ w rodzaju transgranicznego i mi´dzykonfesyjnego synodu, który by si´ tymi proble-

Papie˝ jednak zdawa∏ sobie spraw´, ˝e obale-

mami zajà∏. Stosowanie prawa kanonicznego

nie komunizmu i muru berliƒskiego – to do-

odnoÊnie do – przyk∏adowo – matrimonium

piero poczàtek trudnego wyzwolenia. Na tym

mixtum nie wystarcza. Ponad 90% m∏odych

wydarzeniu jego misja, jego teologia politycz-

Niemców na terenie by∏ej NRD jest nieochrz-

na si´ nie koƒczy∏a. Widzia∏ „skandaliczne

czonych. Je˝eli oboj´tnie b´dziemy si´ temu

przegrody n´dzy, przemocy i ucisku” na Êwie-

zjawisku przyglàdaç, oderwiemy si´ wszyscy

cie. Widzia∏, ˝e niesprawiedliwoÊç i nietole-

od chrzeÊcijaƒstwa. Przypominanie o chrze-

rancja nadal trzymajà si´ mocno, widzia∏ nie-

Êcijaƒskich korzeniach to dobra rzecz, tylko to

udolnoÊç wszelkiego rodzaju w∏adz. Dlatego

nie wszystko, trzeba dzia∏aç. Trzeba dà˝yç

Ewangelia pozostaje nadal najlepszym instru-

do jednoÊci w imi´ nawo∏ywania Jana Paw∏a II,

mentem, za pomocà którego mo˝na naprawiç

któremu bardzo bliska by∏a Ojczyzna. Polsko-

sytuacj´ polityczno-spo∏ecznà na Êwiecie. Do-

-niemiecki region nadgraniczny nale˝y rów-

tyczy to w du˝ej mierze Niemiec, gdzie –

nie˝ do naszej Ojczyzny.

szczególnie na terenie by∏ej NRD – szerzy si´
nowoczesne pogaƒstwo, gdzie chrzeÊcijaƒ-

Symbol dwóch papieży

stwo zepchni´te zosta∏o na zupe∏ny margines.

Wyobraêmy sobie, ˝e w roku 1978 zosta∏by

Praktykowanie „Jugendweihe”, co za czasów

wybrany na papie˝a kardyna∏ Joseph Ratzinger.

komunistycznych by∏o przymusem, obecnie

Jest to niewyobra˝alne! Ale po papie˝u Polaku

obchodzone jest dobrowolnie. „Jugendweihe”

jest to nie tylko wyobra˝alne, ale sta∏o si´. Tak

jest obrz´dem laickim w miejsce pierwszej

samo niewyobra˝alne by∏o, ˝e Polska i Niemcy

komunii u katolików lub konfirmacji u ewan-

razem b´dà nale˝eç do Unii Europejskiej. Oto

gelików, i oznacza coÊ w rodzaju wejÊcia w ˝y-

symbol zjednoczonej Europy. Oto symbol po-

cie doros∏ych.

jednania polsko-niemieckiego w duchu s∏ów:
„Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.

W tym kontekÊcie istnieje jeszcze inny aspekt:

Strona/128

Odra i Nysa Polaków i Niemców ju˝ nie dzieli,

Gdy w roku 1965 biskupi polscy w iÊcie proro-

ale dzieli nas wyraêna granica konfesyjna.

czy sposób wypowiedzieli te s∏owa, wyprzedzili

Po stronie polskiej mieszkajà prawie wy∏àcznie

ca∏à polityk´ w obu naszych krajach. Nast´p-

katolicy, ale ich partnerami po stronie nie-

stwa by∏y po jednej i po drugiej stronie przy-

mieckiej sà niewierzàcy, niekiedy zagorzali

kre. Ale nied∏ugo poêniej politycy zacz´li si´

ateiÊci. Podobnej granicy nie ma w Europie.

do tego listu i tych s∏ów odwo∏ywaç i na nich

Jak ci ludzie po obu stronach tej granicy majà

bazowaç, najpier w w Niemczech, a potem

si´ porozumieç? NieznajomoÊç j´zyka to nie

i w Polsce. Z czym nasi politycy by poszli

jedyna trudnoÊç. O wiele wi´cej wa˝y ró˝nica

do swoich spo∏eczeƒstw, t∏umaczàc, ˝e pojed-

mentalnoÊci. Polacy obracajà si´ w kr´gu kul-

nanie jest potrzebne? Biskupi przez wymian´

tury chrzeÊcijaƒskiej, Niemcy w kr´gu wycho-

listów utorowali drog´ politykom, czy to nie-

wania marksistowskiego. Co na to KoÊcio∏y?

mieckim, czy polskim. Rzàdy paƒstw nie mogà

Teologia polityczna Jana Pawła II
Winfried Lipscher

si´ pojednaç, bo pojednanie jest kategorià czy-

zacz´∏y od razu krytykowaç, ˝e Ratzinger to

sto teologicznà. W dziedzinie polityki zawiera

„pancerny kardyna∏”, ˝e jest zacofany i nie-

si´ uk∏ady czy traktaty, jakie nale˝y wype∏niç.

ust´pliwy. Zacz´li wyliczaç, czego Jan Pa-

Ale pojednaç si´ ze sobà mogà tylko ludzie,

we∏ II nie zrobi∏, a co ten papie˝ powinien

chrzeÊcijanie. W czasach komunistycznych by-

zrobiç: zezwoliç na interkomuni´, znieÊç celi-

∏o to utrudnione, czy nawet niemo˝liwe, bo-

bat, wprowadziç kap∏aƒstwo kobiet, rozluêniç

wiem w∏adcom totalitarnym zale˝a∏o i chyba

przepisy w zakresie stosowania Êrodków anty-

zawsze zale˝eç b´dzie na podsycaniu wrogoÊci.

koncepcyjnych itd. Kr ytycy patrzà jedynie
pod kàtem w∏asnych egoistycznych potrzeb,

UniwersalnoÊç KoÊcio∏a katolickiego bazuje

cz´sto tylko niemieckich. Co to by∏by za pa-

na innych fundamentach. Wchodzàc do Kapli-

pie˝, który spe∏nia takie ˝àdania? Czy taki pa-

cy Sykstyƒskiej kardyna∏owie z ca∏ego Êwiata

pie˝ by∏by jeszcze s∏ugà Ewangelii?

nie mogli myÊleç w sposób polityczny lub ideologiczny. Papie˝ Jan Pawe∏ II o wybór swoje-

Nie rozumiejà krytycy, ˝e przyzwolenie na in-

go nast´pcy by∏ spokojny. W Tryptyku rzym-

terkomuni´ lub wr´cz zjednoczenie KoÊcio-

skim pisze: „… i tak b´dzie znów, gdy zajdzie

∏ów w Niemczech doprowadzi∏oby od razu

potrzeba, po mojej Êmierci... Ty, który wszy-

do schizmy? BylibyÊmy zjednoczeni, ale tylko

sto przenikasz – wska˝! On wska˝e…”.

w Niemczech. Czy uniwersalny KoÊció∏ ma
w ogóle takie same problemy jak w Niem-

Wskaza∏! Wskaza∏ na Josepha Ratzingera,

czech? Czy ekumenia ma dotyczyç tylko lokal-

Niemca. Tak jak w roku 1978 wskaza∏ na Ka-

nych KoÊcio∏ów katolickich i ewangelickich?

rola Wojty∏´, Polaka. „Przysz∏a godzina na tar-

A gdzie prawos∏awie, na któr ym przecie˝

czy historii”. Czy politycy w Europie oraz

zmar∏emu Papie˝owi tak bardzo zale˝a∏o? Bez

w obu naszych krajach b´dà w stanie w∏aÊci-

prawos∏awia nie ma ekumenii, czy to w Niem-

wie zinterpretowaç ten wybór, ten fenomen –

czech, czy na Êwiecie. Wcale nie jest wyklu-

i wykorzystaç go do celów porozumienia i po-

czone, ˝e Benedykt XVI porozumie si´ z pra-

jednania mi´dzy narodami? Je˝eli politycy b´-

wos∏awiem. Jan Pawel II by∏ Polakiem. To

dà roztropni, to zrozumiejà przes∏anie tego

Rosjanom przeszkadza∏o. Cerkiew rosyjska by-

wyboru, tej epoki dwóch papie˝y. Czy˝ nie

∏a mu przeciwna ze wzgl´du na jego narodo-

jest na czasie, by odsunàç na bok wszelkie wa-

woÊç. Mo˝e Cerkiew wobec niemieckiego pa-

Ênie, skoro Duch Âwi´ty obdarzy∏ nas takim

pie˝a b´dzie bardziej elastyczna.

znakiem pokoju? Jan Pawe∏ II i Benedykt XVI – to dwaj papie˝e dialogu i modlitwy,

Papie˝ Niemiec nie wyg∏osi∏ ˝adnego exposé

dwaj teologowie wielkiej rangi, dwaj papie˝e

rzàdowego, ale jasno, jak na Ratzingera przy-

pokoju i ekumenii, or´downicy porozumienia

sta∏o, naszkicowa∏ linie, któr ymi si´ b´dzie

z religiami niechrzeÊcijaƒskimi, w pierwszym

kierowa∏. Po pierwsze, pragnie kontynuowaç

rz´dzie z ˚ydami.

dzie∏o swojego poprzednika. Na niego powo∏uje si´ prawie w ka˝dym wystàpieniu. Uro-

KiedyÊ mówiono, ˝e bez Prymasa Wyszyƒskie-

czystoÊci pogrzebowe Jana Paw∏a II, którym

go nie by∏oby Papie˝a Polaka. Teraz mo˝na po-

przewodniczy∏, by∏y ju˝ jakby programem, za-

wiedziç, ˝e bez Papie˝a Polaka nie by∏oby pa-

nim zosta∏ wybrany na papie˝a. Zaraz po wy-

pie˝a Niemca. Niemcy muszà si´ dopiero

borze powiedzia∏: „Je˝eli dzisiaj ktoÊ ma ja-

uczyç Benedykta XVI. Niemcy z jego wyboru

sno okreÊlonà wiar´ zgodnie z credo KoÊcio∏a,

jakby si´ nie cieszyli. OkreÊlone Êrodowiska

to si´ go cz´sto okreÊla jako fundamentalist´,
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natomiast relatywizm [...] uwa˝any jest za je-

swój g∏os” – mówi Ratzinger. Takimi myÊlami

dynà postaw´ godnà uwagi. Powstaje dyktatu-

kierowa∏ si´ równie˝ Jan Pawe∏ II. Dzisiaj ca∏y

ra relatywizmu, która niczego nie uznaje

Êwiat jest bezradny. Zdawa∏oby si´, ˝e KoÊció∏

za definitywne, a w∏asne JA, w∏asne potrzeby

tak˝e jest bezradny, bowiem ludzie od niego

stajà si´ miarà absolutnà”. Papie˝ og∏osi∏, ˝e

odchodzà. Ogromny potencja∏ duchowy

b´dzie mu bardzo zale˝alo na ekumenii

dwóch papie˝y, którzy si´ wychowali na telo-

i na dialogu z m∏odym pokoleniem. A w odnie-

gii i kulturze dwóch krajów, Polski i Niemiec,

sieniu do swojego poprzednika powiedzia∏:

w sercu Europy, ka˝e nam ufaç, ˝e KoÊció∏ po-

„Przede mnà stoi Êwiadectwo Papie˝a Jana

trafi si´ odnowiç, a co za tym idzie – „odzy-

Paw∏a II. On pozostawi∏ po sobie KoÊció∏, któ-

skaç swój g∏os”.

ry jest bardziej odwa˝ny, bardziej wolny i bardziej m∏ody”.

Je˝eli to si´ uda, b´dziemy mogli powiedzieç,
˝e jest to nowa teologia polityczna. Bo inne

Tak jak Jan Pawel II nie pasowa∏ do szablonu

zawiod∏y.

„konserwatywny – post´powy”, tak i BendeWinfried Lipscher

dykt XVI do takiego szablonu nie pasuje. Bo
co to znaczy w odniesieniu do papie˝a? Ko-

teolog, t∏umacz

Êció∏ nie potrzebuje ani papie˝a konserwatyw-

(prze∏o˝y∏ m.in. na j´zyk niemiecki

nego, ani post´powego. Potrzebuje autentycz-

papieski Tryptyk rzymski),

nego s∏ugi Ewangelii. „W sytuacji bezradnoÊci

wieloletni dzia∏acz na rzecz pojednania

chrzeÊcijaƒstwo musi ponownie odzyskaç

polsko-niemieckiego.
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