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Dziedzictwo Testamentowe
Jana Paw³a II

“Przecie¿ nieca³y umieram. — To, co we mnie niezniszczalne, trwa”
“TRYPTYK RZYMSKI”

Rozwa¿aj¹c jak wielkie dziedzictwo pozostawi³ po sobie Koœcio³owi Powszechnemu nasz ukochany Papie¿ Jan Pawe³ II,
dotyka nas olœnienie, ¿e zrealizowa³o siê ono w osobie wykonawcy papieskiego przes³ania zawartego w Jego testamencie.
Dziedzicem – W³odarzem ca³ego dorobku Koœcio³a Powszechnego, ubogaconego przez naszego Papie¿a Jana Paw³a II,
autentycznie Wielkiego na miarê naszych czasów, zosta³ Jego bliski wspó³pracownik w Winnicy Pañskiej Kardyna³
Joseph Ratzinger i ma On spe³niæ to czego Jan Pawe³ II nie zd¹¿y³ wykonaæ. To za wstawiennictwem Jana Paw³a II Duch
Œwiêty natchn¹³ kardyna³ów w dniu Konklawe, by dziedzictwo to zosta³o przekazane w rêce tego w³aœnie Kardyna³a.
W tej wiêzi bêdziemy uczestniczyæ w dziedzictwie testamentowym Jana Paw³a II przez pryzmat poczynañ Papie¿a
Benedykta XVI-ego. Bêdziemy staraæ siê przybli¿aæ wed³ug naszych skromnych mo¿liwoœci nauczanie p³yn¹ce od
Papie¿a Benedykta XVI-go — Wykonawcy Testamentu Jana Paw³a II-go.
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Jana Paw³a II idea wolnoœci w prawdzie
I
Trud i niepokój naszych czasów maj¹ swe Ÿród³o w odejœciu od Boga. Ojciec Œwiêty stwierdza ten fakt jednoznacznie „...odrzucono Boga jako Stwórcê, a przez to jako Ÿród³o
stanowienia o tym, co dobre, a co z³e” (Jan Pawe³ II, Pamiêæ i to¿samoœæ, Kraków 2005, s. 20). Wiek XX z ca³¹
si³¹ ujawni³ narastanie procesów dziejowych i nurtów ideowych, które doprowadzi³y do wielkiego „wybuchu z³a”
w postaci potê¿nych systemów totalitarnych: nazizmu
w Niemczech i komunizmu w Zwi¹zku Radzieckim oraz
w formie liberalizmu w Unii Europejskiej w krajach Zachodnich, jako nowe wcielenie z³a po ustrojowym upadku
tych dwu uk³adów bezbo¿nych si³.
Ideologicznym korzeniem wojuj¹cego ateizmu na naszym
kontynencie od Atlantyku a¿ po Ural by³o Oœwiecenie.
Przyjêto tê nazwê dla szerokiego ruchu intelektualnego
w XVIII-wiecznej Francji, Niemczech, Anglii, W³och
i z wielkim opóŸnieniem w Rosji. W Polsce zaœ przebiega³
on w formie ³agodnej. Sama nazwa „Oœwiecenie” sugeruje, ¿e w tym okresie rzucono œwiat³o na bieg ludzkich spraw,
odrzucaj¹c równoczeœnie wszystkie przejawy ¿ycia tradycyjnego, chrzeœcijañskiego, prawnego i filozoficznego.
Ca³kowite sparali¿owanie przekazu pamiêci pokoleñ ludów
i narodów; odejœcie od prawa naturalnego – Ÿród³a prawa
ma³¿eñskiego, maj¹tkowego i spadkowego; odrzucenie Objawienia uœwiêcaj¹cego tradycjê, uzupe³niaj¹cego porz¹dek
naturalny ¿ycia zbiorowego inspiruj¹cego filozofiê realistyczn¹, zwan¹ klasyczn¹; doprowadzi³o do zachwiania siê
cywilizacji ³aciñskiej, a tym samym do „wybucha z³a”.
„Trzeba – pisze Jan Pawe³ II – zrekonstruowaæ „filozofiê
z³a” w jej wymiarze europejskim i nie tylko europejskim"
(Jan Pawe³ II, tam¿e s. 13). Wydaje siê, ¿e mo¿na to uczyniæ w ramach filozoficznej refleksji nad dziejami myœli filozoficznej. Bli¿sza analiza metodologiczna i epistemologiczna rozwoju filozofii pokazuje, ¿e dzieli siê ona na trzy
g³ówne paradygmaty, a mianowicie: metafizyczny, mentalistyczny i lingwistyczny.
Pierwsza koncepcja filozofii zajmuje siê dziedzin¹ bytu
(realnego i mo¿liwego – pluralizm tomistyczny ks. Kazimierza K³ósaka), druga zaœ bazuje na œwiadomoœci (bez
mo¿liwoœci przejœcia do realnej rzeczywistoœci - René Descartes (1596-1650), naczeln¹ ide¹ jest twierdzenie „myœlê
wiêc jestem”). Natomiast trzecia teoria filozofii przyjmuje
za swój przedmiot badañ – analizê sensu struktur jêzykowych – Ludwig Wittgenstein (1889-1951), myœl¹ przewodni¹ jest teza: „wszelka filozofia jest krytyk¹ jêzyka”. Ewolucja paradygmatów filozofowania przebiega od obiektywizmu (Staro¿ytnoœæ, Œredniowiecze), przez scjentyzm i subiektywizm (nowo¿ytnoœæ z osiemnastowiecznym oœwieceniem liberalistycznym) a¿ po ustalanie sensu jêzyka.

II

G³ówna magistrala filozofii biegnie od: 1) przedmiotu, przez
2) œwiadomoœæ, a¿ do 3) sensu jêzyka – Szko³a Brytyjska.
Nast¹pi³o zatem odstêpstwo od filozofii klasycznej, czyli
od realizmu myœli. Upad³a zatem obiektywna teoria prawdy w sensie korespondencji myœli z rzecz¹. Bóg filozofów,
jako Absolut istnienia bytów (przedmiotów) przygodnych,
przesta³ istnieæ. Cz³owiek utraci³ sens swego istnienia. Oderwany od Ÿród³a istnienia i pozbawiony obiektywnej relacji
z drugim cz³owiekiem znalaz³ siê nagle w bezkresnym oceanie „nicoœci”. Nic go z nikim i z niczym nie ³¹czy. WiêŸ
bowiem z otaczaj¹cym œwiatem i z drugim cz³owiekiem ma
charakter podmiotowy, subiektywny, wyselekcjonowany
przez w³asne „ego” (postawa samolubna, egoistyczna). Postawê egotyczn¹ i egocentryczn¹ nazywamy w psychiatrii
charakteropati¹ tym bardziej, ¿e te objawy ³¹cz¹ siê z brakiem samokrytycyzmu. W filozofii podmiotu cz³owiek sta³
siê istot¹ "nieokreœlon¹", pozbawion¹ sensu istnienia z racji swego „zawieszenia” we wszechœwiecie wiecznej materii (wiara materialistów), lub w œwiecie empirycznych zjawisk bez odniesieñ poznawczych do realnego bytu nawet
bez wiary materialistów (przekonania scjentystów), wzglêdnie ca³kowitego zagubienia siê w œwiecie bez mo¿liwoœci
stawiania pytañ egzystencjalnych w niepoznawalnym œwiecie (mniemania nihilistów).
Po upadku komunizmu rozbudowa³ siê liberalizm na
bazie oœwiecenia osiemnastowiecznego. Jest to najwiêksze
z³o odstêpstwa od europejskiej kultury i chrzeœcijañskiej
religii, czyli cywilizacji ³aciñskiej. S³usznie zatem utrzymuje Jan Pawe³ II, “¿e ideologie z³a s¹ g³êboko zakorzenione w dziejach europejskiej myœli filozoficznej (...) trzeba
wróciæ jeszcze do (...) rewolucji, jakiej w myœleniu filozoficznym dokona³ Kartezjusz. Cogito, ergo sum – „myœlê
wiêc jestem” (tam¿e, s. 16). Twierdzenie to odwróci³o porz¹dek w obszarze filozofowania.
Dotychczas bowiem filozofia rozwa¿aj¹c sens: „cogito” (myœlê), czy raczej cognosco (poznajê) by³a podporz¹dkowana do esse (byæ), które by³o czymœ pierwotnym” (s.16).
W ten sposób dokona³a siê nie tylko zmiana kierunku filozofowania, ale równie¿ radykalne – mówi Jan Pawe³ II –
odejœcie od: tego, czym dawniej by³a filozofia, czym by³a
w szczególnoœci filozofia œw. Tomasza z Akwinu: filozofia
esse.” (tam¿e s.17). Jan Pawe³ II mówi tu o paradygmacie
metafizycznym. W tym paradygmacie klasycznym
„...wszystko – mówi wielki myœliciel – by³o interpretowane przez pryzmat istnienia (esse) i wszystko siê przez ten
pryzmat t³umaczy³o. Bóg jako samoistne Istnienie (Ens subsistens) stanowi³ nieodzowne oparcie dla ka¿dego ens non
subsistens, ens participatum, czyli dla wszystkich bytów
stworzonych, a wiêc tak¿e dla cz³owieka. „Cogito, ergo
sum” – stanowczo stwierdza Jan Pawe³ II – przynios³o ze-
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rwanie z tamt¹ tradycj¹ myœli. Pierwotne sta³y siê teraz „ens
cogitans” (istnienie myœl¹ce). Od Kartezjusza filozofia –
kontynuuje krytyczn¹ sw¹ myœl w duchu klasycznej m¹droœci Zachodu – staje siê nauk¹ czystego myœlenia: wszystko to, co jest bytem (esse) – zarówno œwiat stworzony, jak
i Stwórca – pozostaje w polu „cogito” jako treœæ ludzkiej
œwiadomoœci. Filozofia zajmuje siê bytami o tyle, o ile s¹
treœciami œwiadomoœci, a nie o tyle, o ile istniej¹ poza ni¹
(tam¿e s. 17). Myœl kartezjañska leg³a u podstaw Oœwiecenia, jako filozofii podmiotu, która zaowocowa³a w liberalizmie: ideologicznym, ekonomicznym i politycznym. Oœwiecenie bardzo mocno nadw¹tli³o filozofiê klasyczn¹. I tym
samym cywilizacjê chrzeœcijañsk¹. Natomiast w Polsce pr¹d
ten ró¿ni³ siê od innych krajów. Przyniós³ on przede wszystkim rozwój myœli spo³eczno-politycznej (Stanis³aw Konarski, Hugo Ko³³¹taj, Stanis³aw Staszic), której ukoronowaniem by³a Konstytucja 3 Maja, oraz reformê szkolnictwa
przeprowadzon¹ przez Komisjê Edukacji Narodowej. „Rosja zaœ – pisze Jan Pawe³ II – chyba nie prze¿y³a wstrz¹su
oœwieceniowego” (tam¿e s. l6). Natomiast kryzys „...tradycji chrzeœcijañskiej przyszed³ tam inn¹ drog¹ i na pocz¹tku
XX wieku wybuch³ z tym wiêksz¹ gwa³townoœci¹ w postaci radykalnie ateistycznej rewolucji marksistowskiej" (tam¿e
s. l6). Da³a ona o sobie znaæ równie¿ i w Polsce, „...po dojœciu do w³adzy partii komunistycznej z uniwersytetów usuwano wszelkie formy myœlenia filozoficznego, które nie
odpowiada³y modelowi marksistowskiemu (...) wydarzenia
(te) przynios³y podobne do tych, jakie wyniknê³y w zwi¹zku z procesami, które ju¿ wczeœniej – pisze Jan Pawe³ II –
wyst¹pi³y w Europie Zachodniej w okresie pooœwieceniowym (...). Mówi³o siê miêdzy innymi o zmierzchu realizmu
tomistycznego”, a równoczeœnie próbowano to rozumieæ
jako odwrót od chrzeœcijañstwa jako Ÿród³a filozofowania.
W ostatecznoœci kwesti¹, która by³a poddana w w¹tpliwoœæ
by³a sama mo¿liwoœæ dotarcia do Boga” (tam¿e s. 18).
(...) „Bóg Objawienia” przesta³ istnieæ jako „Bóg filozofów”. Pozosta³a tylko „idea Boga”, jako temat do dowolnego kszta³towania przez ludzk¹ myœl.
W ten sposób zawali³y siê równie¿ podstawy „filozofii
z³a”. Z³o bowiem, w znaczeniu realistycznym, mo¿e zaistnieæ tylko w relacji do dobra, a zw³aszcza w relacji do Boga,
najwy¿szego Dobra. (...). To wszystko, ca³y ten wielki dramat dziejów zbawienia, zanik³o w umys³owoœci oœwieceniowej. Cz³owiek zosta³ sam: sam jako twórca w³asnych
dziejów i w³asnej cywilizacji; sam jako ten, który stanowi
o tym, co jest dobre, a co z³e, (tam¿e s. 18-19). Konsekwentnie, cz³owiek zacz¹³ decydowaæ o unicestwianiu pewnych
grup zbiorowoœci ludzkiej. „Takie decyzje, na przyk³ad, by³y
podejmowane w Trzeciej Rzeszy przez osoby, które po dojœciu do w³adzy na drodze demokratycznej ucieka³y siê do
nich, aby realizowaæ przewrotny program ideologii narodowego socjalizmu, inspiruj¹cej siê przes³ankami rasowymi. Podobne decyzje podejmowa³a te¿ partia komunistyczna w Zwi¹zku Radzieckim i w krajach poddanych ideologii
marksistowskiej. W tym kontekœcie dokona³a siê eksterminacja ¯ydów, a tak¿e innych grup, jak na przyk³ad Romów,
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ch³opów na Ukrainie, duchowieñstwa prawos³awnego i katolickiego w Rosji, na Bia³orusi i za Uralem. Podobnie dokonywa³y siê przeœladowania wszystkich osób niewygodnych dla ustroju: na przyk³ad kombatantów wrzeœnia 1939
roku oraz ¿o³nierzy Armii Krajowej w Polsce po II Wojnie
Œwiatowej, a tak¿e przedstawicieli inteligencji, którzy nie
podzielali œwiatopogl¹du marksistowskiego czy nazistowskiego. Chodzi³o tu zawsze o eliminacjê w wymiarze fizycznym, ale czasem tak¿e moralnym: mniej lub bardziej
drastycznie osoba by³a pozbawiona przys³uguj¹cych jej praw
(tam¿e s. 19-20). Odmawia siê tych praw na podstawie z³ej
antropologii liberalistycznej przyjêtej przez kraje Zachodu
od ideologii Rewolucji Francuskiej i tak jest a¿ do naszych
czasów. W tej ideologii liberalistycznej odrzucono prawo
naturalne (wrodzone) i Bo¿e (objawione w Dekalogu). Kraje
o tej tradycji pragn¹ narzuciæ konstytucjê strukturom Unii
Europejskiej i oprzeæ formalnie ³ad ¿ycia zbiorowego na
prawie stanowionym. O takim prawie decyduje w³adza, która obecnie organizuje siê w pañstwo globalistyczne. Ludzkoœæ zorganizowana na zasadzie prawa stanowionego stanie siê struktur¹ o jednym wspólnym „szczycie” na wzór
„pañstwa owadów”, gdzie struktury podrzêdne s¹ œlepo
podporz¹dkowane „matce – królowej”. Biblia Starego Testamentu przestrzega ludzkoœæ przed takim modelem œwiata na przyk³adzie opisu zbuntowanej ludzkoœci przeciw Bogu
– w przypadku budowy Wie¿y Babel. Stwórca Wszechœwiata postawi³ jednak granice z³u. Bezbo¿nym pomiesza³ jêzyki. W Nowym zaœ Testamencie dokona³ zbawienia w Jezusie Chrystusie i podarowa³ Wieczernik w Duchu Œwiêtym,
gdzie wspólnoty ró¿nych jêzyków po³¹czy³ jednym sensem zrozumia³ym przez ró¿ne ludy i narody.
Ateistyczny sens jêzyka ustala siê na drodze prawa stanowionego, oderwanego od prawa naturalnego i od prawa
Bo¿ego. Czyni siê to przez wymianê Bo¿ego sensu jêzyka
ludzkiego w zbiorowoœci ró¿nych kultur na sens bezbo¿nej
kultury konsumpcji i œmierci, na sens samozag³ady gatunku ludzkiego. Przed tak¹ perspektyw¹ broni siê cz³owiek
jako gatunek zoologiczny – choroby cywilizacji jako wspólnota ludu bo¿ego na drodze przeœladowania i mêczeñstwa.
Przez ca³y œwiat przetacza siê straszliwa fala przeœladowañ chrzeœcijan. Obejmuje ona swym zasiêgiem geografiê
niemal ca³ego globu: od Arabii Saudyjskiej po Chiny, od
Kolumbii po Pakistan, od Sudanu – po Indie. Chrzeœcijanie
s¹ przeœladowani, a najbardziej dotkliwie cierpi¹ wyznawcy Koœcio³a Rzymskokatolickiego i to codziennie, uporczywie i z ca³¹ œwiadomoœci¹. Biskupi, kap³ani, zakonnicy, siostry zakonne, misjonarze, katolicy œwieccy obrzucani s¹
oszczerstwami, obelgami i wyrafinowana kpin¹. Doznaj¹
licznych ran i s¹ okrutnie zabijani. W roku 2005 przeœladowania te przekroczy³y granice islamskie i kraje o orientacji
marksistowskiej.
Zdarzy³y siê przypadki napaœci, fakty represji i profanacji, w prawdzie o charakterze pojedynczych zajœæ, ale bardzo wymownych. Poczynaj¹c od Francji nale¿y tytu³em
przyk³adu przytoczyæ fakt ataku na rektora katedry paryskiej, na proboszcza w Macon. Na sile przybra³y liczne pro-
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fanacje katolickich cmentarzy. Pojawia³y siê karygodne
karykatury znies³awiaj¹ce Papie¿a. Nie do rzadkoœci nale¿a³y obel¿ywe reklamy. Propagowano nienawistne filmy
przeciw chrzeœcijañstwu i to w krajach takich jak: Belgia,
Szwajcaria, Niemcy, Anglia, Hiszpania i Stany Zjednoczone.
Thomas Grimaux w swej ksi¹¿ce: „Perseæution antichretiennes dans le monde. Rapport 2005” analizuje sprawê globalnych przeœladowañ i wyznañ chrzeœcijañskich ze szczególnym uwzglêdnieniem Koœcio³a Katolickiego – z racji
Jego historycznej misji z bezpoœredniego mandatu otrzymanego przez Piotra od samego Chrystusa: „Piotrze jesteœ
Opok¹, a na tej Opoce zbudujê mój Koœció³, a bramy piekielne Go nie przemog¹”.
Autor ten wprowadza klasyfikacjê krajów wspó³czesnego œwiata na cztery klasy wg stopnia ograniczonoœci wolnoœci religijnych: 1) kraje, w których nie ma wolnoœci religijnej; 2) kraje, w których wolnoœæ religijna jest bardzo
ograniczona; 3) kraje, w których wolnoœæ religijna jest ograniczona; 4) kraje, w których wolnoœæ religijna jest przestrzegana. Do klasy pierwszej zalicza: Afganistan, Arabiê Saudyjsk¹, Bhutan, Chiny, Cypr turecki, Komory, Koreê Pó³nocn¹, Malediwy, Mauretaniê, Nigeriê (pó³nocna i po³udniowa czêœæ kraju), Wietnam i Jemen. Do klasy drugiej: Albaniê, Bangladesz, Kambod¿ê, Kolumbiê (w czêœci okupowanej przez lewicow¹ partyzantkê), Kubê, Egipt, Indie i Indonezjê (w niektórych czêœciach tych krajów), Kosowo,
Kuwejt, Nepal, Pakistan, Sudan (na pó³nocy), Sri Lankê,
Tanzaniê i Turcjê. Kraje o ograniczonej wolnoœci religijnej
to Izrael, Iran, Jamajka i Kenia. Grimaux stwierdza, ¿e
w 2005 roku liczba osób zamordowanych podwoi³a siê
w stosunku do roku poprzedniego. Autor szczegó³owo omawia 26 zabójstw kap³anów, zakonników i zakonnic oraz
1 osoby œwieckiej. Nale¿y ponadto dodaæ, ¿e w krajach,
ogarniêtych fal¹ przemian przeciw komunizmowi zginê³o
w skrytobójczych mordach wiele osób duchownych i œwieckich. W ca³ej Polsce ponios³o œmieræ mêczeñsk¹ ostatnimi
czasy oko³o dziesiêciu osób duchownych. Niech za przyk³ad pos³u¿y wyszukane okrucieñstwo mordu na ks. Jerzym
Popie³uszcze. Obok œmierci fizycznej szala³a œmieræ cywilna w postaci szykan, oszczerstw, k³amstw, plotek, wymierzonych w dobra duchowe osób, kalecz¹c niejednokrotnie
godnoœæ osobist¹, honor narodowy, pos³uszeñstwo koœcielne i czeœæ obywatelsk¹. Represje te bez orzeczeñ s¹dowych
przybiera³y charakter wrêcz terrorystyczny. Mia³o to miejsce np. odnoœnie o. Hejmo, ks. Jankowskiego, ks. Mikulskiego, ks. arcybp Paetza, ks. prof. Kowalczyka i innych.
W teorii przeœladowania chrzeœcijañstwa mo¿na wyró¿niæ cztery typy jego realizacji:
1. Strategia ataków przeciw chrzeœcijanom. Przybieraj¹
one formê krwaw¹ (zabójstwa, pobicia, gwa³ty, zatrucia, okaleczenia, kontrolowane wypadki drogowe, uprowadzenia ze
skutkiem œmiertelnym, rabunki w „majestacie prawa”.
2. Front podstêpnych dzia³añ przeciw strukturom ¿ycia
chrzeœcijañskiego. Wystêpuj¹ one w postaci podstêpnej (nêkanie administracyjne, rujnowanie finansowe, udrêki s¹do-
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we, znies³awianie propagandowe, profanacje koœcio³ów,
bezczeszczenie cmentarzy).
3. Organizowanie œrodowisk twórczych przeciw doktrynie chrzeœcijañskiej: a) na bazie ideologii marksistowskiej,
¿e byt kszta³tuje œwiadomoœæ (materialistyczna interpretacja dziejów ludzkoœci, fideizm scjentystyczny o nie istnieniu Boga, ateizm wojuj¹cy g³ównie z chrzeœcijañstwem, b)
na p³aszczyŸnie oœwieceniowej, ¿e wolny rynek jedynie
dyktuje œwiat wartoœci (gra interesów indywidualnych w ramach absolutnego prawa stanowionego, konsumpcyjna obojêtnoœæ wobec Boga i cz³owieka, ateizm zniewalaj¹cy postawy chrzeœcijañskie, zw³aszcza katolickie)
4. Przebudowa œwiata w paradygmacie monistycznego
globalizmu (zwalczanie kultur ludów i narodów, niszczenie religii zw³aszcza monoteistycznych w tym g³ównie
chrzeœcijañskiej jako cywilizacji ³aciñskiej z Chrystusow¹
„Opok¹” w papiestwie za jego globalizm (uniwersalizm)
pluralistyczny – w duchu solidarnoœciowym.
5. Zaw³aszczenie jêzyka religii przez nadawanie jego
terminom innego sensu.
Redukcjonizm ten wystêpuje dziœ w ekspansywnym ruchu na bazie New Age i filozofii orientalnej, odrzuciwszy
Boga transcendentnego (Absolut istnienia ponad œwiatem
przygodnym) przyjmuje sens tego terminu, jako bezosobow¹
fuzjê cz³owieka z ca³oœci¹ kosmosu, aby siebie odnaleŸæ.
Wystêpuje tu redukcja osoby do rzeczy (soboœæ) w dziedzinie antropologicznej i teodycealnej. Odkupienie i uœwiêcenie Chrystusowe rozumie siê tu jako poszerzenie œwiadomoœci a¿ do wymiarów planetarnych i kosmicznych dziêki
wy³¹cznej ludzkiej mocy. Bóg Ojciec i Duch Œwiêty jawi
siê w d¹¿eniu, przekroczeniu i spe³nieniu ludzkim przez
swego rodzaju wch³oniêciu w potêgê anonimowej Energii
kosmicznej i boskiej, ale bez twarzy i bez imienia. Punkt
„Omega” Teilharda de Chardin jest w New Age’u interpretowany, jako zjawisko kosmogenetyczne i antropogenetyczne bez odniesieñ do transcendencji Chrystycznej, jak to ma
miejsce u Myœliciela francuskiego. Religijno-filozoficzny
Orient w ogólnoœci g³osi tezy: cz³owiek niczym siê nie ró¿ni od Wszechœwiata; wszystko jest efemeryczne, iluzoryczne, nietrwa³e i pozbawione realnoœci; boskoœæ bezosobowa
znajduje siê w ka¿dym cz³owieku przez co jest on identyczny z innymi i ze œwiatem; ignorancja natury rzeczy,
ducha, „soboœci” jest Ÿród³em cierpienia; wychodzenie poza
bieg czasu prowadzi do nirwany – stan bycia z ca³oœci¹ œwiata; rozwój dokonuje siê przez niesta³oœæ, cierpienie i niesubstancjalnoœæ; m¹droœæ absolutna – transcendentalna rodzi siê ze zrozumienia jednoœci niesta³oœci niesubstancjalnoœci wszystkich bytów; jednoœæ ³adu kosmicznego i moralnego (hinduizm), budda jest wyrazicielem tego ³adu (buddyzm); chiñska ksiêga przemian przepowiada przeznaczenie i losy œwiata na podstawie kombinacji szeœciu poziomów
linii ³amanych i ci¹g³ych (konfucjonizm, taoizm, zwolennicy
New Age’u); nirwana – wygaœniêcie pragnieñ, przywi¹zania,
pragnienia ¿ycia, prowadzi do przebudzenia siê i wyzwalania
zjawisk w œwiecie; m¹droœæ nie ze zrozumienia, ale z doœwiadczenia pustki rzeczy, czyli jednoœci i nonsubstancjalnoœci.
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Religijno-filozoficzny Orient zarysowa³ koncepcjê œwiata i cz³owieka na bazie procesu wszystkiego, ale bez Objawionego Boga w Trójcy Jedynego i bez objawionej godnoœci osoby ludzkiej. Zrozumia³ to dobrze Teilhard de Chardin i ca³y proces realnego œwiata osadzi³ na kanwie punktu
Alfa i Omega, czyli na S³owie Wcielonym – Jezusie Chrystusie. Objawienie zinterpretowane naukowo mo¿e odegraæ
ewangelizacyjn¹ rolê w stosunku do Wschodu, podobnie
jak zosta³o zinterpretowane metafizycznie w dialogu z pogañskim Zachodem.
Naturalistyczny teizm Wschodu i naturalistyczny ateizm
Zachodu, maj¹ wspólny mianownik w „naturalizmie”. Pe³ni on jednak ró¿n¹ rolê w tych dwu orientacjach. W pierwszym przypadku jest on Ÿród³em b³êdu w teistycznej wizji
œwiata i cz³owieka, w drugim zaœ jest kamieniem wêgielnym globalnego z³a, z racji odrzucenia Boga (w nurcie nazistowskim, komunistycznym jak i liberalistycznym).
W sprawie pierwszej wypowiedzia³ siê Jan Pawe³ II odnoœnie Islamu. „Bóg Koranu (...) pozostaje tylko Majestatem,
a nie jest nigdy Emmanuelem, Bogiem-z-nami. Islam nie
jest religi¹ odkupienia” (Przekroczyæ próg nadziei..., Lublin 1994, s. 82). W drugiej zaœ zabra³ g³os w Adhortacji
Apostolskiej „Ecclesia in Europa”, gdy pisa³ o gaœniêciu
nadziei; „To s³owo zwrócone jest dzisiaj równie¿ do Koœcio³ów w Europie, czêsto wystawionych na pokusê gaszenia nadziei. (...). Tylu ludzi sprawia wra¿enie, ¿e s¹ (...) pozbawieni nadziei (...). Liczne niepokoj¹ce oznaki pojawi³y
siê (...) na horyzoncie kontynentu europejskiego, który (...)
odczuwa skutki spustoszenia, jakiego dawna i najnowsza
historia dokona³a w najg³êbszych tkankach jej ludów, czêsto rodz¹c rozczarowanie. (...) chcia³bym – pisze Ojciec
Œwiêty – przypomnieæ utratê pamiêci i dziedzictwa chrzeœcijañskiego, któremu towarzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i obojêtnoœæ religijna, wywo³uj¹ca u wielu
Europejczyków wra¿enie, ¿e ¿yj¹ bez duchowego, zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo
pozostawione im przez historiê. Nie dziwi¹ zatem zbytnio
próby nadania Europie oblicza – uœwiadamia nam Jan Pawe³ II – wykluczaj¹cego dziedzictwo religijne, a w szczególnoœci g³êbok¹ duszê chrzeœcijañsk¹, przez stanowienie
praw dla tworz¹cych j¹ ludów w oderwaniu od ich ¿yciodajnego Ÿród³a, jakim jest Chrzeœcijañstwo.
Oczywiœcie na kontynencie europejskim brak jest cennych symboli chrzeœcijañskiej obecnoœci i wraz z powolnym, stopniowo wkraczaj¹cym zeœwiecczeniem, powstaje
niebezpieczeñstwo, ¿e stan¹ siê jedynie pami¹tk¹ przesz³oœci. (...)
Z t¹ utrat¹ chrzeœcijañskiej pamiêci – mówi Jan Pawe³ II
– wi¹¿e siê swego rodzaju lêk przed przysz³oœci¹. (...) Niepokoj¹c¹ oznak¹ tego jest miêdzy innymi wewnêtrzna pustka drêcz¹ca wielu ludzi i utrata sensu ¿ycia. (...) dramatyczny spadek liczby urodzin, zmniejszenie liczby powo³ali do kap³añstwa i ¿ycia konsekrowanego, trudnoœci w podejmowaniu definitywnych wyborów ¿yciowych (...).
Jesteœmy œwiadkami rozpowszechnionej fragmentaryzacji egzystencji; dominuje poczucie osamotnienia; mno¿¹ siê
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podzia³y i kontrasty (...) zauwa¿a siê (...) zjawisko kryzysów rodzinnych (...) konflikty etniczne, odradzanie siê (...)
postaw rasistowskich, (...) egocentryzm izoluj¹cy jednostki
i grupy od innych, narastanie powszechnej obojêtnoœci
etycznej oraz gor¹czkowe zabieganie o w³asne interesy
i przywileje. Wielu ludzi – stwierdza Jan Pawe³ II – obawia
siê, ¿e trwaj¹ca obecnie globalizacja, zamiast prowadziæ
ku wiêkszej jednoœci rodzaju ludzkiego, pójdzie za logik¹,
która spycha najs³abszych na margines i zwiêksza liczbê
ubogich na ziemi.
W powi¹zaniu z szerz¹cym siê coraz powszechniejszym
indywidualizmem dostrzega siê coraz mniej przejawów solidarnoœci miêdzyludzkiej (...) choæ nie brakuje im tego, co
konieczne pod wzglêdem materialnym – czuj¹ siê bardziej
osamotnieni, pozostawieni samym sobie, pozbawieni uczuciowego oparcia” (Adhortacja ..., p. 8).
Jedn¹ z przyczyn gaœniêcia nadziei jest d¹¿enie do narzucenia antropologii bez Boga i bez Chrystusa. (...) Zapomnienie o Bogu – naucza Jan Pawe³ II – doprowadzi³o do
porzucenia cz³owieka i dlatego nie nale¿y siê dziwiæ, ¿e
jeœli w tym kontekœcie otworzy³a siê rozleg³a przestrzeñ dla
swobodnego rozwoju nihilizmu na polu filozofii, relatywizmu na polu teorii poznania i moralnoœci, pragmatyzmu i nawet cynicznego hedonizmu w strukturze ¿ycia codziennego. Europejska kultura sprawia wra¿enie „milcz¹cej apostazji” cz³owieka sytego, który ¿yje tak, jakby Bóg nie istnia³ (...).
Jesteœmy œwiadkami narodzin nowej kultury, (...) której
cechy charakterystyczne i treœci czêsto sprzeczne s¹ z Ewangeli¹ i z godnoœci¹ osoby ludzkiej. Do kultury tej nale¿y te¿
coraz bardziej rozpowszechniony agnostycyzm religijny,
zwi¹zany z pog³êbiaj¹cym siê relatywizmem moralnym
i prawnym, który jest nastêpstwem zagubienia prawdy
o cz³owieku, jako fundamencie niezbywalnych praw ka¿dego. Oznak¹ gaœniêcia nadziei bywaj¹ niepokoj¹ce formy
tego, co mo¿na nazwaæ „kultur¹ œmierci” (tam¿e, p. 9).
Na szeroko pojêt¹ kulturê œmierci z³o¿y³o siê wiele czynników, takich jak: niechêæ do zawierania ma³¿eñstw wed³ug zamys³u Bo¿ego, rozpad rodzin w pogoni za konsumpcj¹ doraŸnych dóbr, brak postaw altruistycznych w œrodowiskach, w których borykaj¹ siê rodziny w trudzie ¿ycia
codziennego. Programowe zacieranie psychicznych ró¿nic
p³ciowych w obszarze zachowañ, mody, obyczajowoœci,
stylu ¿ycia i jêzyka, co ma decyduj¹cy wp³yw na spadek
popêdu do zachowania gatunku. Lansowanie mody na
zwi¹zki partnerskie tej samej p³ci jest form¹ ludobójstwa
(w sensie skutku). Obok tych uwarunkowañ wymierania
ludzkiego gatunku „(...) trzeba ze smutkiem – pisze Jan
Pawe³ II – wymieniæ przede wszystkim szerzenie siê aborcji, dokonywanej równie¿ przy u¿yciu preparatów chemiczno-farmakologicznych, które j¹ umo¿liwiaj¹ bez potrzeby
udania siê do lekarza; wymyka siê ona w ten sposób wszelkiej formie odpowiedzialnoœci spo³ecznej, sprzyja temu
obecnoœæ w prawodawstwie wielu pañstw naszego kontynentu permisywnych ustaw w odniesieniu do tego czynu,
który pozostaje „haniebnym przestêpstwem” i stanowi za-
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wsze powa¿ny nie³ad moralny. Nie mo¿na te¿ zapomnieæ
o zamachach na ¿ycie, jakimi s¹ „zabiegi na embrionach
ludzkich, które chocia¿ zmierzaj¹ do celów (...) godziwych
prowadz¹ nieuchronnie do zabicia embrionów” albo niew³aœciwe stosowanie prenatalnych technik diagnostycznych (...).
Trzeba równie¿ wspomnieæ wystêpuj¹c¹ w niektórych
czêœciach Europy tendencjê do uwa¿ania, jakoby, dopuszczalne by³o œwiadome po³o¿enie kresu ¿ycia w³asnemu albo
innej istoty ludzkiej. St¹d szerzenie siê eutanazji zamaskowanej czy dokonywanej jawnie; nie brak jej ¿¹dañ i smutnych przyk³adów legalizacji” (p. 95).
Wszystkie te przejawy cywilizacji œmierci maj¹ w g³ównej mierze charakter eksterminacyjny ze strony spo³ecznoœci pañstwowych wielu krajów naszego kontynentu i nie
tylko... Pañstwa wielu krajów programowo prowadzi³y tê
eksterminacjê w ramach swych ustrojów, jak nazizm czy
komunizm, a po ich za³amaniu siê – liberalizm. „Po upadku
ustrojów – stwierdza Jan Pawe³ II – zbudowanych na „ideologii z³a” wspomniane formy eksterminacji w tych krajach wprawdzie usta³y; utrzymuje siê jednak nadal legalna
eksterminacja poczêtych istnieñ ludzkich przed ich urodzeniem. Równie¿ i to jest eksterminacja zadecydowana przez
demokratycznie wybrane parlamenty i postulowana w imiê
cywilizowanego postêpu spo³eczeñstw i ca³ej ludzkoœci. Nie
brak innych powa¿nych form naruszania prawa Bo¿ego.
Myœlê na przyk³ad o silnych naciskach Parlamentu Europejskiego, aby zwi¹zki homoseksualne zosta³y uznawane
za inn¹ postaæ rodziny, której przys³ugiwa³oby równie¿ prawo adopcji. Mo¿na, a nawet trzeba siê zapytaæ, czy tu –
podkreœla stanowczo Jan Pawe³ II – nie dzia³a równie¿ jakaœ
inna jeszcze „ideologia z³a”, w pewnym sensie g³êbsza
i ukryta, usi³uj¹ca wykorzystaæ nawet prawa cz³owieka przeciwko cz³owiekowi oraz przeciwko rodzinie”. (Jan Pawe³
II, „Pamiêæ i to¿samoœæ”, s. 20)
Nasz wielki Myœliciel na kanwie dog³êbnych analiz fenomenologicznych, dochodz¹cych do ontologicznych podstaw narracji doktrynalnych papieskiego nauczania, podejmuje procedurê t³umaczenia fundamentalnych zagadnieñ
wspó³czesnego œwiata, jakimi s¹ „ideologie z³a”, pocz¹wszy od racjonalizmu Europejskiego Oœwiecenia. Jaki jest
korzeñ tych ideologii pooœwieceniowych? „OdpowiedŸ –
stwierdza Jan Pawe³ II – jest jednoznaczna i prosta: dzieje
siê to po prostu dlatego, ¿e odrzucono Boga jako Stwórcê, a
przez to jako Ÿród³o stanowienia o tym, co jest dobre, a co
z³e. Odrzucono to, ¿e – argumentuje Papie¿ na gruncie antropologii metafizycznej – co najg³êbiej stanowi o cz³owieczeñstwie, czyli pojêcie „natury ludzkiej” jako rzeczywistoœci, zastêpuj¹c j¹ – upomina Papie¿ – przed liberalistyczn¹
antropologi¹ Unii Europejskiej – „wytworem myœlenia dowolnie kszta³towanym i dowolnie zmienianym wed³ug okolicznoœci. (...) Jeœli sensownie chcemy mówiæ o dobru i z³u,
musimy – zdaniem – Jana Paw³a II – wróciæ do œw. Tomasza z Akwinu, to jest do filozofii bytu. Mo¿na na przyk³ad
metod¹ fenomenologiczn¹ – rozumuje Ojciec Œwiêty – analizowaæ doœwiadczenia, takie jak doœwiadczenie moralnoœci, religii czy te¿ cz³owieczeñstwa, wzbogacaj¹c w zna-
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cz¹cy sposób nasze poznanie. Nie mo¿n¹ jednak zapominaæ, ¿e te wszystkie analizy poniek¹d milcz¹co – rozumuje
Papie¿ – zak³adaj¹ rzeczywistoœæ bytu ludzkiego, to znaczy bytu stworzonego, a tak¿e rzeczywistoœæ Bytu Absolutnego. Je¿eli nie wychodzimy od tego „realistycznego”
za³o¿enia, – jak chce filozofia podmiotu – argumentuje Papie¿ – poruszamy siê w pró¿ni” (Jan Pawe³ II, tam¿e s. 19-22).
Na tle dotychczasowych rozwa¿añ przychodzi na myœl
znane prawo dialektyczne dziejów o równowadze napiêæ.
Prawo przyrody g³osi, ¿e natura nie znosi pustki. Dzia³a tu
bowiem system naczyñ po³¹czonych. Analogicznie jest w
dziedzinie ducha. Niespokojne jest serce cz³owieka dopóki
nie spocznie w Stworzycielu. U progu upad³ej ludzkoœci
Bóg wyznaczy³ granice z³u, zachowuj¹ jednak bezkres dobra z czasów stwarzania cz³owieka w stanie jego szczêœliwoœci wiecznej.

II
U pod³o¿a nauczania Jana Paw³a II znajduje siê zasadnicza koncepcja wolnoœci cz³owieka. Bez tej teorii nie mo¿na zrozumieæ: godnoœci osoby ludzkiej, ofiarnej mi³oœci,
miêdzyludzkiej solidarnoœci, twórczego rozwoju i autentycznego wyzwolenia (zob. SRS 33, 46). U podstaw wrodzonej
godnoœci osoby ludzkiej, w myœl prawa naturalnego, znajduje siê wolnoœæ. Jest ona zroœniêta z obowi¹zkiem poznawania prawdy. Kategoriê prawdy nie mo¿na oddzieliæ od
indywidualnych i zbiorowych aspiracji d¹¿enia w procesie
d¹¿enia co wyzwolenia z niesprawiedliwych struktur sto³ecznych. Pojêcie prawdy jest spraw¹ istotn¹ w filozoficzno-spo³ecznej polemice z marksizmem (teori¹ ustroju komunistycznego) i z liberalizmem (ideologia ustroju kapitalistycznego). Oba ustroje buduj¹ globalizm œwiatowy. Skoro koncepcja prawdy jest tak wa¿na, to powstaje pytanie
(pi³atowe): co to jest prawda? Otó¿ w klasycznym ujêciu
mówi siê, ¿e prawda jest zgodnoœci¹ myœli z rzecz¹, a nieco
œciœlej g³osi: „Myœl jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy,
gdy myœl stwierdza, ¿e jest tak a tak i tak a tak jest w³aœnie”
(K. Ajdukiewicz). Koncepcjê t¹ zwalcza marksizm, twierdz¹c, ¿e ka¿da prawda jest wzglêdna oraz liberalizm, który
utrzymuje, ¿e istniej¹ tylko myœl – bez odniesienia do przedmiotu rzeczywistego, gdy¿ on jest niepoznawalny. Taka myœl
jest tylko opini¹. A opinie najwy¿ej podlegaj¹ g³osowaniu.
G³osowanie zaœ nie jest kryterium prawdy.
Zanegowanie obiektywnoœci prawdy prowadzi do zakwestionowania mo¿liwoœci wyboru w dzia³aniu tak jednostek, jak i spo³eczeñstw. Odrzucenie zatem prawa zasadnego (filozoficznie) wyboru prowadzi do zniewolenia
w dzia³aniu. Bez prawdy nie ma wolnoœci!
Realny socjalizm bloku komunistycznego by³ form¹
zniewolenia jednostek ludzkich i ca³ych spo³eczeñstw. Podporz¹dkowa³ on bowiem wszystkie nurty ¿ycia zbiorowego, jak kulturê, naukê, obyczaje, ekonomiê, politykê, a nawet wyznania religijne, wtym Koœció³ Katolicki dyktaturze
proletariatu. Na tym polega w³aœnie wzglêdnoœæ prawdy
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w ideologii marksistowskiej komunizmu. U podstaw tego
ustroju znajdowa³ siê w³aœnie antropologiczny b³¹d „w koncepcji ludzkiej wolnoœci oderwanej od pos³uszeñstwa prawdzie, a zatem równie¿ od obowi¹zku poszanowania praw
innych ludzi. Treœci¹ wolnoœci staje siê wówczas mi³oœæ
samego siebie posuniêta a¿ do wzgardzenia Bogiem i bliŸnim, mi³oœæ, która prowadzi do bezgranicznej afimacji w³asnej korzyœci i nie daje siê ograniczyæ ¿adnymi nakazami
sprawiedliwoœci” (CA 17).
Ideologiczny liberalizm pañstw Zachodniej Europy porzuci³ staro¿ytn¹ myœl greck¹ w jej pochodzie przez staro¿ytne Chrzeœcijañstwo, Œredniowieczn¹ myœl filozoficzn¹
i przez Nowo¿ytnoœæ a¿ do naszych czasów w relacji do
wspó³czesnych nauk, gubi¹c tym samym ideê prawdy, jako
fundamentu wolnoœci. St¹d ponownie cytujê co Jan Pawe³ II
pisze: „chcia³bym przypomnieæ utratê pamiêci i dziedzictwa chrzeœcijañskiego, któremu towarzyszy swego rodzaju
praktyczny agnostycyzm, obojêtnoœæ religijna, wywo³uj¹ca u wielu Europejczyków wra¿enie, ¿e ¿yj¹ bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione im przez historiê. Nie dziwi¹ zatem
zbytnio próby nadania Europie oblicza wykluczaj¹cego dziedzictwo religijne, a w szczególnoœci g³êbok¹ duszê chrzeœcijañsk¹, przez stanowienie praw dla tworz¹cych j¹ ludów
w oderwaniu od ich ¿yciodajnego Ÿród³a, jakim jest chrzeœcijañstwo” (E in E, 7). W nauce chrzeœcijañskiej znajduj¹
siê bowiem „...odniesienia – naucza Jan Pawe³ II – pozwalaj¹ce broniæ struktury moralnej wolnoœci, tak by zachowaæ
europejskie spo³eczeñstwo i kulturê zarówno od totalitarnej utopii „sprawiedliwoœæ bez wolnoœci”, jak te¿ od utopii
„wolnoœci bez prawdy”, której towarzyszy fa³szywe pojecie „tolerancji”, a obie s¹ dla ludzkoœci zwiastunem b³êdów
i okropnoœci, czego smutne œwiadectwo daje najnowsza historia Europy” (E in E, 98). Wspó³czesne dzieje naszego
kontynentu bowiem wymownie wykazuj¹, ¿e sprawiedliwoœæ ustroju komunistycznego budowano na totalnym podporz¹dkowaniu ¿ycia zbiorowego klasie proletariatu, rz¹dzonej struktur¹ monopartyjn¹, sterowan¹ centralnie, o pod³o¿u materialistycznej (marksistowskiej) filozofii dziejów.
Podobnie i rekonstrukcja obecnego ustroju liberalistycznego buduje siê na ca³kowitym poddañstwie ¿ycia spo³ecznego grupie oligarchicznej, rz¹dzon¹ „œlepym” prawem rynku przy likwidacji pañstw narodowych na rzecz globalizmu
oligarchicznego œwiata, opartego na wolnoœci bez prawdy.
Utopie te „sprawiedliwoœæ bez wolnoœci” – komunizm, oraz
„wolnoœæ bez prawdy” – liberalizm, sprowadzi³y najwiêksze tragedie na Europê i na ca³y œwiat. Nie ma bowiem sprawiedliwoœci bez wolnoœci i zarazem nie ma wolnoœci bez
prawdy. Wolnoœæ, która generuje sprawiedliwoœæ jest zakorzeniona w prawdzie.
Taka koncepcja wolnoœci jest podstaw¹ dzia³ania Koœcio³a na rzecz wyzwolenia spo³eczeñstw, d¹¿¹cych do autentycznych suwerennoœci narodów. Uzasadnione „¿¹dania
ruchu robotniczego bardzo czêsto – przypomina Jan Pawe³ II
– prowadzi³y do nowych form zniewolenia, gdy¿ podlega³y inspiracji koncepcji ignoruj¹cej transcendentne powo³a-
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nie osoby ludzkiej i przyznawa³y cz³owiekowi cel wy³¹cznie doczesny. ¯¹dania te niejednokrotnie by³y nastawione
na projekty kolektywistyczne, które doprowadzi³y do powstania niesprawiedliwoœci równie dotkliwych jak te, które zamierza³y po³o¿yæ kres” (ICHW 13). O roli prawdy,
bêd¹cej podstaw¹ wolnoœci Jan Pawe³ II dobitnie podkreœla
w encyklice "Veritatis splendor" (6 VIII 1993). Dokument
ten nie tylko wskazuje na Ÿród³a klêski ustroju o pod³o¿u
filozofii marksistowsko-leninowskiej, odrzuconego przez
narody, ale tak¿e przestrzega przed kszta³towaniem nowego porz¹dku spo³ecznego w oderwaniu od podstawowych
wartoœci aksjologicznych, a zw³aszcza od kategorii prawdy.
Widaæ to bardzo wyraŸnie w obszarze indywidualizmu,
zwi¹zanego filozoficznie z liberalizmem, gdzie „uwa¿a siê
cz³owieka za absolutne centrum rzeczywistoœci, ka¿¹c mu
w ten sposób wbrew naturze rzeczy zaj¹æ miejsce Boga,
zapominaj¹c o tym, ¿e to nie cz³owiek czyni Boga, ale Bóg
czyni cz³owieka. Zapomnienie o Bogu doprowadzi³o do
porzucenia cz³owieka i dlatego nie nale¿y siê dziwiæ, jeœli
w tym kontekœcie otworzy³a siê rozleg³a przestrzeñ dla swobodnego rozwoju nihilizmu na polu filozofii, relatywizmu
na polu teorii poznania i moralnoœci, pragmatyzmu i nawet
cynicznego hedonizmu w strukturze ¿ycia codziennego cz³owieka sytego, który ¿yje tak, jakby Bóg nie istnia³” (E in E,
9). Dalej Jan Pawe³ II, w poczuciu wielkiej odpowiedzialnoœci za Europê i œwiat, a w sposób szczególny za Polskê,
stwierdza, „Jesteœmy œwiadkami narodzin nowej kultury,
pozostaj¹cej w znacznej mierze pod wp³ywem œrodków
masowego przekazu, której cechy charakterystyczne i treœci czêsto sprzeczne s¹ z Ewangeli¹ i z godnoœci¹ osoby
ludzkiej. Do kultury tej nale¿y te¿ coraz bardziej rozpowszechniony agnostycyzm religijny, zwi¹zany z pog³êbiaj¹cym siê relatywizmem moralnym i prawnym, który jest
nastêpstwem zagubienia, prawdy o cz³owieku jako fundamencie niezbywalnych praw ka¿dego” (E in E, 9).
Ojciec Œwiêty, maj¹c wszechstronne rozeznanie w dziedzinie teoretycznej i w obszarze ¿ycia praktycznego, utrzymuje, ¿e bez respektowania wy¿szych wartoœci, jak prawdy, dobro, piêkno i œwiêtoœæ”, nie no¿na ukszta³towaæ ³adu
autentycznego: tak w ¿yciu indywidualnym jak i spo³ecznym. St¹d wskazuje w dokumencie VS oraz E in E (i inn.)
na koniecznoœæ uznania podstawowej wiêzi miedzy wolnoœci¹ a prawd¹, wyra¿on¹ w Piœmie œw. Na tej podstawie
Koœció³ g³osi, ¿e wolnoœæ zak³ada poznanie obiektywnej
prawdy, a Ÿród³em jej jest Bóg. On to najpe³niej objawi³ tê
myœl w Jezusie Chrystusie (por. J 4, J 8, 32; 1 J 4, 14). Cz³owiek poznaj¹c prawdê, posiada zdolnoœæ poznania swej istoty, mo¿e równie¿ dokonaæ wyboru miêdzy dobrem a z³em.
Jan Pawe³ II ci¹gle podkreœla, ¿e naturaln¹ aspiracj¹ cz³owieka jest d¹¿enie do dobra, a jego pe³niê gwarantuje tylko
Bóg. A czyni to przez objawienie swego prawa, które jest
wyrazem pe³nej prawdy o cz³owieku. Respektowanie zaœ
tego prawa jest podstawowym warunkiem wkroczenia na
drogê prowadz¹c¹ jednostkê ludzk¹ i spo³eczeñstwa ku
wolnoœci. Dlatego ustrój komunistyczny i liberalistyczny
zniewalaj¹ cz³owieka zamiast budowaæ przestrzeñ wolno-
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œci, a to dlatego, ¿e z samych swych za³o¿eñ systemowych
odrzucaj¹ mo¿liwoœæ respektowania podstawowej relacji
miedzy wolnoœci¹ a prawd¹, niwecz¹c tym samym prawdziwe dobro ludzkoœci; „najwy¿sze Dobro i dobro moralne
– uczy Jan Pawe³ II – spotykaj¹ siê w prawdzie: w prawdzie
Boga Stwórcy i Odkupiciela oraz w prawdzie cz³owieka
przez Niego stworzonego i odkupionego. Tylko na fundamencie tej prawdy mo¿na budowaæ odnowione spo³eczeñstwo i rozwi¹zaæ najbardziej z³o¿one i powa¿ne problemy,
które nim wstrz¹saj¹, a przede wszystkim przezwyciê¿yæ
ró¿ne formy totalitaryzmu, aby otworzyæ drogê, wiod¹c¹
ku autentycznej wolnoœci osoby (VS 99). Jan Pawe³ II w ca³ym swym nauczaniu g³osi orêdzie wolnoœci i wyzwolenia,
t³umacz¹c równoczeœnie, ¿e podstaw¹ koncepcji wyzwolenia jest pokazanie istotnego Ÿród³a zniewolenia. A jest nim
grzech, który kwestionuje prawa Bo¿e. Mówi¹c o miejscu
cz³owieka w Bo¿ej ekonomii zbawienia i o naturalnym porz¹dku œwiata, ma to swoje prze³o¿enie na ¿ycie publiczne
w sytuacji okreœlonej nazw¹ „grzechu spo³ecznego”. Temu
odstêpstwu od Boga Jan Pawe³ II poœwieci³ sw¹ uwagê
w Adhortacji „Reconciliatio et paenitentia (2 XII 1984) oraz
w encyklice „Sollicitudo rei socialis”.
Autor tych dokumentów, analizuj¹c z³e systemy polityczne, ukazuje je jako konsekwencjê ewangelicznego spojrzenia na ¿ycie zbiorowe w kontekœcie odrzucenia w nim
prawa Bo¿ego. Taki zatem stan rzeczy otrzymuje nazwê
„struktura grzechu”. Nazwa ta dobrze oddaje istotê z³a spo³ecznego w perspektywie Bo¿ego planu wzgl¹dem cz³owieka. Istota „struktury grzechu” sprowadza siê do filozofii
materialistycznej, która odrzuca istnienie Boga, jako Absolutu egzystencji wszystkiego i jako podstawê ³adu moralnego ludzkoœci. Ateizm tego systemu wystêpuje w postaci
teoretycznej w wersji marksistowskiej (komunizm) i w formie praktycznej w wersji oœwieceniowej (liberalizm).
W pierwszym przypadku jest to system myœlenia i wartoœciowania z prze³o¿eniem na postawy ¿yciowe sposób odczytywania faktów na bie¿¹co w myœl nieobecnoœci Boga.
Marksistowski materializm historyczny i oœwieceniowy liberalizm praktyczny zastêpuj¹ Objawione Dzieje Zbawienia. Cz³owiek pozbawiony Boga zaczyna ¿yæ wbrew prawu naturalnemu, a w konsekwencji bez Dekalogu i œci¹ga
tym samym gniew natury przeciw Rodzajowi Ludzkiemu.
Gatunek ludzki bez Wszechœwiata, jako ca³oœci, ginie œmierci¹ podyktowan¹ przez kosmoekologiê. Rz¹dzi siê ona bowiem zasad¹, która polega na trwaniu i rozwoju wszystkich
gatunków i bioplanety ³¹cznie z Cz³owiekiem w/g antropicznej zasady kosmologicznej. Bez cz³owieka nauka
o Wszechœwiecie jest niezrozumia³a, a uniwersalna wizja
wszechdziejów Teilharda de Chardin – nie do pomyœlenia.
Nauka o Kosmosie z dziur¹ antropiczn¹ (ateistyczne samobójstwo cz³owieka bez Boga) jest pocz¹tkiem upadku wiedzy o œwiecie, wypracowan¹ przez cywilizacje ³aciñsk¹,
i tylko pomyœleæ, ¿e zag³adê Rodzaju Ludzkiego sprowadza teoretyczny marksizm (podstawa komunizmu) i praktyczny materializm oœwieceniowy (pod³o¿e liberalizmu).
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Materializm tak teoretyczny z prze³o¿eniem na ludzkie
postêpowanie w ustroju komunistycznym, jak i praktyczny
z odniesieniem uzasadniaj¹cym do New Age, buduj¹ teoriê
„struktury grzechu”. Teoria ta, naucza Jan Pawe³ II za œw.
Paw³em, stawia opór „...w wymiarze wewnêtrznym i podmiotowym jako napiêcie, walkê i sprzeciw w sercu ludzkim. Znajduje niestety w ró¿nych epokach dziejów, a zw³aszcza w epoce nowo¿ytnej, swój wymiar zewnêtrzny, zobiektywizowany jako treœæ kultury i cywilizacji, jako system
filozoficzny, jako ideologia, jako program postêpowania
i kszta³towania ludzkich zachowañ”. Dalej Ojciec Œwiêty
odwo³uje siê do filozofii wspó³czesnej pisz¹c: „Najwy¿szym
tego wyrazem jest – materializm, z jednej strony w jego
postaci teoretycznej jako system myœlenia; z drugiej strony
- w jego postaci praktycznej jako sposób odczytywania
i wartoœciowania faktów oraz jako odpowiadaj¹cy temu program postêpowania” (DV 56). Obie formy materializmu
wykluczaj¹ radykalnie obecnoœæ Boga i Jego dzia³anie, a to
dlatego, ¿e jest On duchem. Wprawdzie materializm przyjmuje ducha, ale tylko, jako istotê pochodn¹ od materii. Zatem materia generuje duchow¹ rzeczywistoœæ œwiata. Odrzucenie Boga Objawionego dokonuje siê w orientacji materialistycznej na podstawie „œlepej wiary”, albowiem nauka, która jest dziedzin¹ przes³ankow¹ dla rozumowania
materializmu marksistowskiego, ma wartoœæ wy³¹cznie hipotetyczn¹ i jest odmienn¹ p³aszczyzn¹ epistemologiczna
i metodologiczn¹ ani¿eli system filozoficzny. St¹d kategoria prawdy posiada jedyny sens. Teoria wzglêdnoœci prawdy nie mo¿e budowaæ wolnoœci tak jednostek, jak i ca³ych
spo³eczeñstw. Podobnie i materializm liberalistyczny nie
uznaje koncepcji prawdy, aczkolwiek z innych powodów.
A mianowicie z podmiotowej filozofii, która g³osi, ¿e tok
filozofowania winien przebiegaæ „od podmiotu do przedmiotu” (np. Kartezjusz). St¹d tyle jest rodzajów konstrukcji
przedmiotu ile jest typów podmiotów myœl¹cych. Dlatego
to materializm liberalistyczny odszed³ od teorii prawdy, a jedynie przysta³ do zjawiska opinii, „która ci¹gle podlega g³osowaniu. Samo zaœ g³osowanie nie jest kryterium prawdy.
Liberalizm materialistyczny nie mo¿e byæ noœnikiem wolnoœci.
Dwa te wielkie systemy materialistyczne, generuj¹ce
globalizm œwiatowy, s¹ pozbawione idei wolnoœci. Ona
bowiem jest wartoœci¹ komplementarn¹ w stosunku do absolutnej wartoœci, jak¹ jest prawda.
Klasyczna antropologia jest w³aœnie fundamentem organicznej jednoœci pomiêdzy prawd¹ a wolnoœci¹. Prawda
o cz³owieku g³osi tu, ¿e cz³owiek jest jednoœci¹ ducha i materii o¿ywionej: „cz³owiek jest zwierzêciem rozumnym”.
A zwierzêcoœæ ta jest pochodn¹ genetycznie od rozumu,
w akcie stworzenia na pocz¹tku œwiata. W chwili zaœ poczêcia na bazie zygoty (po³¹czenia dwu gamet rodzicielskich) Bóg stwarza duszê cz³owieka. Odt¹d cia³o i dusza
tworz¹ jednoœæ aczkolwiek o dwu ci¹¿eniach dialektycznych: „cia³o ku materii Wszechœwiata i dusza ku Bogu –
Stworzycielowi wszystkiego. Wizja ta opisuje „strukturê
dobra nadprzyrodzonego”, a Duch Œw. nad ni¹ czuwa. Chry-
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stus zaœ przekonuje œwiat o grzechu, nauczaj¹c, ¿e „struktura z³a” prowadzi do œmierci, albowiem materi¹ rz¹dzi prawo wzrostu entropii, czyli prawo œmierci. Natomiast struktura dobra nadprzyrodzonego – jak naucza Chrystus – prowadzi do ¿ycia, a to dlatego, ¿e kultur¹ duchow¹ rz¹dzi prawo negentrooii (wzrost ³adu i harmonii), polegaj¹cej na
ofiarnej mi³oœci miedzy Bogiem a bliŸnim.
Jan Pawe³ II pisze – œw. Pawe³ sta³ siê szczególnym wyrazicielem owego napiêcia i zmagania, jakie nêkaj¹ serce
cz³owieka (DV 55).
„W cz³owieku, który jest istot¹ dwoist¹, duchowo-cielesn¹, istnieje pewne napiêcie, toczy siê poniek¹d walka –
pomiêdzy d¹¿eniami „ducha” i „cia³a”. Walka ta nale¿y do
dziedzictwa grzechu, jest jego nastêpstwem i równoczeœnie
je potwierdza. Stanowi czêœæ codziennego doœwiadczenia.
(DV 55). Ojciec Œwiêty, pod¹¿a za ide¹ œw. Paw³a – który
naucza – „Ci bowiem, którzy ¿yj¹ wed³ug cia³a, d¹¿¹ do
tego, czego chce cia³o; ci zaœ, którzy ¿yj¹ wed³ug Ducha, –
do tego, czego chce Duch”. ¯yjemy zaœ wed³ug Ducha, jeœli tylko Duch Bo¿y w nas mieszka”. (Por. Rz 8, 5.9.).
W wypowiedziach Œw. Paw³a znajduj¹ siê trzy p³aszczyzny: ontologiczna (cia³o, duch), etyczna (dobro i z³o)
oraz pneunatologiczna (dzia³anie Ducha Œwiêtego – dar
³aski). „Tak wiêc najwy¿sze Dobro i dobro moralne – naucza Jan Pawe³ II – spotykaj¹ siê w Prawdzie: w Prawdzie
Boga Stwórcy i Odkupiciela oraz o prawdzie cz³owieka
przez Niego stworzonego i odkupionego. Tylko na fundamencie tej – Prawdy – stwierdza Ojciec Œwiêty – mo¿na
budowaæ odnowione spo³eczeñstwo (...) a przede wszystkim przezwyciê¿yæ ró¿ne formy totalitaryzmu, aby otworzyæ drogê wiod¹ca ku autentycznej wolnoœci osoby”.
(VS 99).
Wolnoœciowe d¹¿enia ludów i narodów w œwiecie wspó³czesnym postrzegane jest w kontekœcie Pontyfikatu Jana
Paw³a II. Ca³ym swym nauczaniem Papie¿ g³osi orêdzie
wolnoœci i wyzwolenia, pochodz¹ce z Bo¿ego Objwienia.
Papie¿ nieustannie naucza, ¿e podstaw¹ koncepcji wyzwolenia jest pe³ne zrozumienie przyczyn zniewolenia. Tymi
przyczynami jest czêsto bardzo z³o¿ona struktura grzechu,
który w ¿yciu publicznym nosi ona nazwê „grzechu spo³ecznego”. Tej sprawie Jan Pawe³ II poœwieci³ wiele uwagi
w swej adhortacji „Reconciliatio et paenitentia (2 XII 1984).
Oraz w encyklice „Sollicitudo rei socialis”.
Jana Paw³a II wizja wyzwolenia cz³owieka ma charakter Biblijny. Czerpie on moc przemiany œwiata z Ewangelii.
Postêpuje On nawet wtedy, gdy „dokonuje oceny ruchów
politycznych zmierzaj¹cych walczyæ z nêdz¹ i uciskiem,
kieruj¹cych siê teoriami i metodami sprzecznymi z Ewangeli¹ i przynosz¹cych szkodê cz³owiekowi” (ICHW, 65).
Wyp³ywa st¹d krytyczna ocena ustrojów, które nie respektuj¹ pe³nej wolnoœci cz³owieka jego dzia³añ na rzecz wyzwolenia w stosunkach spo³ecznych. Papie¿ tê s³u¿bê uczyni³ zadaniem Koœcio³a. Powinnoœæ ta kieruje siê postulatem, ¿e ca³kowita wolnoœæ wyp³ywa z przyjêcia Ewangelicznego Orêdzia Jezusa Chrystusa. Ono bowiem poucza,
¿e tylko w Jezusie Chrystusie mo¿na w ca³ej pe³ni otwo-

ANEKS

rzyæ siê na Prawdê Bo¿¹ o cz³owieku i o œwiecie, b¹d¹c¹
podstaw¹ wolnoœci cz³owieka. W Encyklice Redeptoris missio (7 XII 1990) wyraŸnie mówi „Misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Koœcio³owi, nie zosta³a jeszcze bynajmniej wype³niona do koñca. (...) Od samego pocz¹tku mojego pontyfikatu zdecydowa³em siê podró¿owaæ a¿ po krañce ziemi, by daæ wyraz tej trosce misyjnej, w³aœnie w bezpoœrednim kontakcie z ludami, które nie znaj¹ Chrystusa”
(RM 1). (...) Nagl¹ca potrzeba dzia³alnoœci misyjnej wynika równie¿ z radykalnej nowoœci ¿ycia”, która polega na
tym, i¿ „Wiara w Chrystusa jest propozycj¹ skierowan¹ do
wolnoœci cz³owieka” (RM 7). W Nim i tylko w Nim zostajemy wyzwoleni od wszelkiej alienacji i zagubienia, od zniewolenia przez moce grzechu i œmierci” (RM 11). „Tylko
otwarcie siê na mi³oœæ Chrystusa jest autentycznym i na
wskroœ prawdziwym wyzwoleniem z niewoli grzechu strukturalnego na bazie ustroju komunistycznego w wersji marksistowsko-leninowskiej. Podsumowaniem tego zniewolenia
jest Encyklika „Centesimus annus”, autorstwa Jana Paw³a II z okazji stulecia "Rerum Novarum” Leona XIII. Papie¿ wskazuje w swym dokumencie na trafnoœæ ujêæ rocznicowej encykliki. Leon XIII doskonale zdawa³ sprawê z zagro¿eñ ze strony socjalizmu marksistowskiego, który zrodzi³ siê w dziewiêtnastoletnim kapitalizmie o przes³ankach
ontologicznego naturalizmu (istniej¹ wy³¹cznie przedmioty, cechy, zdarzenia, zjawiska, nale¿¹ce do natury), materializmu (istnieje tylko materia, a duch jest pochodny od
niej), ateizmu (Bóg nie istnieje – œlepa wiara). Mimo zrozumia³ych motywów formowania siê ruchu robotniczego Koœció³ nigdy nie zaaprobowa³ metod proponowanych przez
ideologiê marksistowsk¹. Ojciec Œwiêty w „Centesimus
Annus” z wielk¹ aprobat¹ powtórzy³ krytyczn¹ ocenê marksizmu z „Rerum Novarum”, która negowa³a uprzedmiotowienie cz³owieka, odrzuca³a tezê o prymacie kolektywu,
zwalcza³a negacjê religijnych aspektów ¿ycia ludzkiego, nie
dopuszcza³a do lansowania logiki nienawiœci i walki, nie
godzi³a siê na prymat si³y przed prawem i etyk¹. Przestrzega³a przed ograniczaniem wolnoœci, pokazywa³a zagro¿enia dla prawa w³asnoœci oraz przestrzega³a przed wadliw¹
koncepcj¹ pañstwa.
Jan Pawe³ II w kontekœcie „Rerum Novarum” zwróci³
uwagê na ró¿ne strategie przeciwdzia³ania wp³ywom marksistowskich tendencji we wspó³czesnym œwiecie, a zw³aszcza na zagadnienie umocowania rozwoju gospodarczego
w obszarze: inspiracji do dzia³ania, tworzenia spo³eczeñstw
dobrobytu, oraz w dziedzinie politycznego i militarnego
zabezpieczenia przed komunizmem. „Trzeba jednak – pisze Ojciec Œwiêty – podejmowaæ konkretne dzia³ania zmierzaj¹ce do stworzenia b¹dŸ umocnienia miêdzynarodowych
struktur, które w przypadku konfliktów miedzy narodami
s¹ w stanie interweniowaæ i proponowaæ s³uszne rozstrzygniêcia, zapewniaj¹c poszanowanie praw ka¿dego z nich,
osi¹gniecie sprawiedliwego porozumienia i pokojowego
uk³adu, szanuj¹cego prawa innych” (SA 27).
Kryzys filozofii marksistowskiej nie oznacza bynajmniej
automatycznej likwidacji niesprawiedliwoœci spo³ecznej
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i ucisku polityczno-ekonomicznego. Jawi¹ siê bowiem nowe
niebezpieczeñstwa zwi¹zane z kryzysem gospodarczym,
z rozbudzonymi nadziejami wielu grup spo³ecznych oraz
z niebezpieczeñstwem wzrostu d¹¿eñ nacjonalistycznych.
Wobec tego Jan Pawe³ II przestrzega: „konieczna jest cierpliwa odbudowa materialna i moralna, podczas gdy tymczasem wyczerpane d³ugotrwa³ymi wyrzeczeniami narody
domagaj¹ siê od rz¹dz¹cych natychmiastowych i namacalnych rezultatów: dobrobytu i odpowiedniego zaspokojenia
ich s³usznych aspiracji” (CA 27).
Maj¹c na uwadze przy tym Spo³eczn¹ Naukê Koœcio³a
o w³asnoœci w myœl prawa naturalnego (wrodzonego), le¿¹cego u pod³o¿a krytycznej oceny komunizmu, Jan Pawe³ II
po obaleniu komunizmu przestrzega przed automatycznym
przejœciem do ustroju radykalnego kapitalizmu. „Przekonaliœmy siê, ¿e nie do przyjêcia jest twierdzenie, jakoby po
klêsce socjalizmu realnego kapitalizm pozosta³ jedynym
modelem organizacji gospodarczej. Nale¿y obaliæ bariery
i monopole, które wielu narodom nie pozwalaj¹ na w³¹czanie siê w ogólny proces rozwoju, i wszystkim – jednostkom
i narodom – zapewniæ podstawowe warunki uczestnictwa
w nim. Osi¹gniecie tego celu – pisze Papie¿ – wymaga planowych i odpowiedzialnych dzia³añ ca³ej wspólnoty miêdzynarodowej (CA 35).
Koœció³, odrzucaj¹c komunizm o totalnej nacjonalizacji, jako niereformowany nigdy, nie aprobowa³ kapitalizmu
absolutyzuj¹cego prawo w³asnoœci. Zasada w³asnoœci prywatnej winna byæ zrównowa¿ona z w³asnoœci¹ spó³dzielcz¹
i pañstwow¹. Spo³ecza Nauka Koœcio³a wyraŸnie wskazuje, jak budowaæ kapitalizm postkomunistyczny. Otó¿ nale¿y uznaæ pozytywn¹ rolê przedsiêbiorstwa, rynku, w³asnoœci prywatnej (w relacji do innych rodzajów w³asnoœci),
odpowiedzialnoœci za œrodki produkcji, inicjatywê jednostek, praworz¹dnoœci w myœl prawa naturalnego, Bo¿ego
i stanowionego.
Koœció³ w swoim nauczaniu stanowczo odrzuca model
bezwzglêdnego kapitalizmu, w którym wolnoœæ gospodarcza nie jest podporz¹dkowana prawu naturalnemu, Bo¿emu i stanowionemu. Ten ostatni rodzaj prawa winien obwarowywaæ dwa pierwsze typy praw. Nie mo¿na bowiem
zbudowaæ wolnoœci gospodarczej na fa³szywej koncepcji
pañstwa, tj. niepodporz¹dkowanemu prawu wrodzonemu
i bo¿emu. Pañstwo oparte wy³¹cznie na prawie stanowionym jest fa³szyw¹ wspólnot¹ pañstwow¹, Takie pañstwo
rodzi jedynie zniewolenie ¿ycia gospodarczego. Natomiast
pañstwo prawa (nie myliæ z pañstwem prawnym – dop.
red. *), oparte na prawie naturalnym i Dekalogu jest struktur¹ w prawdzie i mo¿e tym samym budowaæ wolnoœæ ¿ycia
gospodarczego. Komunizm i bezwzglêdny kapitalizm liberalistyczny s¹ nosicielami fa³szu i dlatego nie zbudowa³y
wolnoœci gospodarczej. St¹d pañstwa przesz³y z komunistycznego zniewolenia gospodarczego w zniewolenie bezwglêdnego kapitalizmu liberalistycznego. W jednym
i w drugim przypadku zafunkcjonowa³ analogiczny mechanizm: fa³szywa struktura gospodarcza zrodzi³a zniewolenie
spo³eczne.
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W takim procesie dziejów Jan Pawe³ II deklaruje chêæ
wspó³dzia³ania na rzecz budowy humanistycznego porz¹dku spo³ecznego w okresie postkomunistycznym. Wspó³dzia³anie to polega na promocji wartoœci absolutnych jak: dobro, prawda, piêkno. W budowie nowego porz¹dku œwiata
papie¿ wystêpuje, jako nauczyciel i œwiadek zarazem. Doœwiadczy³ On bowiem fa³szu komunizmu i liberalizmu.
U podstaw bowiem tych trzech systemów leg³a fa³szywa
analogia. Fa³sz antropologiczny tych ustrojów przyniós³
zniewolenie ludów i narodów œwiata. Dwa pierwsze "systemy" totalitarne, tak tragicznie – pisze – Jan Pawe³ II –
zaci¹¿y³y na naszym stuleciu, z jednej strony nazizm, z ca³¹
groz¹ wojny i obozów koncentracyjnych, z drugiej zaœ –
ucisk i terror rz¹dów komunistycznych (Dar i Tajemnica).
Trzeci natomiast system “liberalizm” uwa¿aj¹cy „cz³owieka za absolutne centrum rzeczywistoœci, ka¿e mu (...) zaj¹æ
miejsce Boga (...)”, co mo¿na nazwaæ kultur¹ œmierci
(E in E, 9)
q
______
) Ka¿de pañstwo prawa jest pañstwem prawnym,
ale nie ka¿de pañstwo prawne jest pañstwem prawa. (red.)
*
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Z dziedzictwa nauczania Jana Paw³a II
... zanim odejdê
I dlatego pozwólcie, ¿e zanim odejdê, popatrzê jeszcze st¹d na Kraków, na ten Kraków, w którym ka¿dy
kamieñ i ka¿da ceg³a jest mi droga – i popatrzê st¹d na
Polskê... I dlatego – zanim st¹d odejdê, proszê was, abyœcie ca³e to duchowe dziedzictwo, któremu na imiê „Polska", raz jeszcze przyjêli z wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹
– tak¹ jak¹ zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie
Œwiêtym;
– abyœcie nigdy nie zw¹tpili i nie znu¿yli siê i nie
zniechêcili;
– abyœcie nie podcinali sami tych korzeni, z których
wyrastamy. Proszê was,
– abyœcie mieli ufnoœæ nawet wbrew ka¿dej swojej
s³aboœci, abyœcie szukali zawsze duchowej mocy u Tego,
u którego tyle pokoleñ ojców naszych i matek j¹ znajdowa³o;
– abyœcie od Niego nigdy nie odst¹pili;
– abyœcie nigdy me utracili tej wolnoœci ducha, do
której On „wyzwala" cz³owieka;
– abyœcie nigdy nie wzgardzili t¹ Mi³oœci¹, która jest
„najwiêksza", która siê wyrazi³a przez Krzy¿, a bez której ¿ycie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.
Proszê was o to przez pamiêæ i przez potê¿ne wstawiennictwo Bogarodzicy z Jasnej Góry i wszystkich jej
sanktuariów na ziemi polskiej, przez pamiêæ œw. Wojciecha, który zgin¹³ dla Chrystusa nad Ba³tykiem, przez
pamiêæ œw. Stanis³awa, który leg³ pod mieczem królewskim na Ska³ce - Proszê Was o to. Amen.
Kraków, 10 czerwca 1979

... wolnoœæ jest trudna
S³ysza³em wielokrotnie, tak¿e i podczas tego pielgrzymowania po Polsce, s³owa: „trudna jest ta wolnoœæ któr¹
mamy". Wolnoœæ jest trudna. Wolnoœæ jest trudna, trzeba siê jej uczyæ, trzeba siê uczyæ byæ prawdziwie wolnym, trzeba siê uczyæ byæ wolnym tak, a¿eby nasza wolnoœæ nie stawa³a siê nasz¹ w³asn¹ niewol¹, zniewoleniem
wewnêtrznym ani te¿ nie stawa³a siê przyczyn¹ zniewolenia innych. Ta sprawa bardzo ci¹¿y nad dziedzin¹ œwiatowej ekonomii. Zreszt¹ trzeba siê uczyæ, jak byæ wolnym w ró¿nych wymiarach ¿ycia i st¹d wydaje mi siê,
ze te katechezy zwi¹zane z Dekalogiem s¹ mo¿e najlepsz¹ przys³ug¹, jak¹ pielgrzymuj¹cy papie¿ móg³ oddaæ swoim rodakom w czasie tej pielgrzymki. Pozostaje
jeszcze jedno i najwiêksze przykazanie, przykazanie
mi³oœci, ale to sobie zostawiamy na Warszawê. "Je¿cie
siê ode Mnie"... Ucz¹c siê ca³ej prawdy zawartej w ka¿dym z przykazañ Dekalogu. Uczcie siê prawdy dziesi¹tego przykazania. Po¿¹danie rzeczy test korzeniem egoizmu, a nawet zawiœci i nienawiœci wzajemnych.
P³ock, 7 czerwca 1991
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... ducha nie gaœcie
„Bogu dziêkujcie”. Tak. Trzeba dziêkowaæ Bogu. To
jest zasadniczy warunek, aby „nie gasiæ ducha”. S³owa
Aposto³a s¹ wezwaniem i przestrog¹ zarazem. Jeœli Bóg
da³ nam si³y ducha potrzebne do „przejœcia przez Morze
Czerwone" - jeszcze raz odwo³ujê siê do tego porównania Ksiêdza Prymasa - to teraz, wêdruj¹c ku przysz³oœci,
nie mo¿emy zra¿aæ siê trudnoœciami. Te trudnoœci s¹ nieodzowne. Nale¿¹ one poniek¹d do samej istoty przemian,
jakie musz¹ siê dokonaæ. Przejœcie od spo³eczeñstwa
„zniewolonego" do spo³eczeñstwa obywatelskiego, suwerennego, do Rzeczypospolitej, stawia przed ka¿dym
nowe zadania. Przeciw ich podjêciu dzia³aj¹ dawne nawyki, a czêœciowo tez dawne struktury, których nie sposób wymieniæ z dnia na dzieñ. „Ducha nie gaœcie" to
znaczy te¿ nie pozwólcie siê zniewoliæ ró¿nym odmianom materializmu, który pomniejsza pole widzenia wartoœci – i cz³owieka samego tez pomniejsza. Duch Prawdy, którego przyniós³ Chrystus, jest Ÿród³em prawdziwej wolnoœci i prawdziwej godnoœci cz³owieka.
Warszawa, 9 czerwca 1991

... a¿ebyœmy nie rozproszyli wolnoœci
Wolnoœæ mo¿na utraciæ od zewn¹trz, mo¿e ktoœ mi tê
wolnoœæ zabraæ, ale mo¿na tak¿e wolnoœæ posiadaæ i Ÿle
jej u¿ywaæ. To jest czasem gorsze od utraty wolnoœci
zewnêtrznej, gdy¿ utrata wolnoœci prowokuje, tak jak nas
prowokowa³a w przesz³oœci: w XIX w. w czasie rozbiorów, w XX w. w czasie, okupacji i po okupacji. Jeszcze
wiêksze niebezpieczeñstwo dla wolnoœci, jeszcze wiêksze zagro¿enie pochodzi od wewn¹trz, gdy myœlimy, ¿e
jesteœmy wolni i tej wolnoœci Ÿle u¿ywamy i j¹ rozpraszamy. I na to te¿ nie ma innej mocy jak tylko ta jasnogórska moc wielkiej modlitwy. I dlatego z wami razem
tutaj, pielgrzymami w Rzymie i z wszystkimi, którzy s¹
na Jasnej Górze i bêd¹ jutro, i bêd¹ kiedykolwiek przez
ca³y rok, ³¹czê siê w proœbie o tê wielk¹ modlitwê ca³ego narodu, a¿ebyœmy nie rozproszyli wolnoœci, któr¹
mamy, bo i takie doœwiadczenia historyczne s¹ za nami.
Watykan, 2 maja 1993

... wierzcie w pokój, w przebaczenie i w mi³oœæ
Warn wszystkim, którzy mnie s³uchacie, mówiê: nie
wierzcie w przemoc, nie popierajcie przemocy. To nie
jest droga chrzeœcijañska. To nie jest droga Koœcio³a katolickiego. Wierzcie w pokój, w przebaczenie i w mi³oœæ; one istotnie nale¿¹ do Chrystusa.
Drogheda (Irlandia), 29 wrzeœnia 1979
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... musimy siê wzajemnie akceptowaæ
Patrz¹c z tego miejsca w Europie na wszystkie kraje
europejskie – od Zachodu po Wschód, od Atlantyku po
Ural – musimy potwierdziæ znaczenie fundamentalnych
praw, które pozwalaj¹ ludziom, spo³ecznoœciom i narodom ¿yæ w pokoju, ¿yæ w duchu wzajemnego poszanowania swoich praw. Fundamentem cywilizacji ludzkiej,
chrzeœcijañskiej, demokratycznej i europejskiej s¹ prawa ludzkiej osoby, a tak¿e prawa narodów. Wydaje siê,
¿e bardzo œciœle ³¹cz¹ siê z t¹ problematyk¹ s³owa dzisiejszej liturgii, które omówiliœmy ju¿ i rozwa¿yliœmy
w homilii. Musimy siê wzajemnie akceptowaæ, bo Chrystus nas zaakceptowa³. Musimy siê akceptowaæ w relacjach miêdzy osobami. W pewnym sensie sprowadzaj¹
siê one do poszanowania praw osoby ludzkiej. Wzajemna akceptacja w stosunkach miêdzy narodami i pañstwami tak¿e wyra¿a siê przez wzajemne poszanowanie praw
tych narodów i pañstw. Tak wiêc ca³y porz¹dek ludzkiego wspó³istnienia sprowadza siê do dwóch rodzajów
praw: praw osoby i praw narodów.
Wzajemna akceptacja miêdzy narodami oznacza poszanowanie praw innych narodów. Narody wielkie i ma³e
powinny cieszyæ siê takimi samymi prawami. Je¿eli zabraknie tego wzajemnego poszanowania praw, powstaje
ryzyko, ¿e powrócimy znów do tego, od czegoœmy odeszli, bo w naszym stuleciu widzieliœmy ju¿, jak mo¿na
deptaæ prawa cz³owieka i narodów. Jeœli chcemy wejœæ
do nowej Europy – sprawiedliwej, godnej w³asnych tradycji, tak¿e chrzeœcijañskich, godnej swoich chrzeœcijañskich korzeni – musimy ponownie g³êboko rozwa¿yæ
te dwa porz¹dki: prawa osób i prawa narodów. (...) Dziœ
chcemy wejœæ w nowy okres. Po doœwiadczeniach obecnego stulecia, po tylu dziesiêcioleciach ludzkich cierpieñ, indywidualnych i narodowych, chcemy wejœæ
w epokê wzajemnego szacunku, szacunku wielkich wobec ma³ych. Wszyscy maj¹ prawo do szacunku. Zw³aszcza najmniejsi musz¹ mieæ pewnoœæ, ¿e ich suwerenne
prawa bêd¹ respektowane. Nie mo¿e znów zapanowaæ
lêk przed silniejszymi i wiêkszymi. Ci ostatni zaœ nie
tylko nie powinni budziæ lêku w mniejszych i s³abszych,
ale sami winni gwarantowaæ poszanowanie ich praw.
Tallin (Estonia), 10 wrzeœnia 1993

... przebaczenie wymaga wielkiej si³y duchowej
Apelujê szczególnie do mê¿czyzn i kobiet, którzy
w ubieg³ym stuleciu prze¿yli tragiczne wojny œwiatowe.
Zwracam siê do m³odych, którzy mieli szczêœcie tych
wojen nie widzieæ. Do wszystkich mówiê: musimy razem stanowczo przeciwstawiæ siê pokusie nienawiœci
i przemocy, które daj¹ jedynie pozorne rozwi¹zania konfliktów, a powoduj¹ rzeczywiste i trwa³e straty. Przebaczenie natomiast, które mo¿e siê wydawaæ s³aboœci¹,
wymaga wielkiej si³y duchowej i zapewnia d³ugotrwa³e
korzyœci. Przebaczenie, przeciwstawiaj¹ce siê odrucho-
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wi, by odpowiedzieæ z³em na z³o, jest postaw¹, która
szczególnie w przypadku chrzeœcijan ma g³êbok¹ motywacjê religijn¹, ale równie¿ podstawê racjonaln¹. W rzeczywistoœci wszystkich, wierz¹cych i niewierz¹cych,
obowi¹zuje zasada, by czyniæ innym to, czego oczekuje
siê od nich. Ta norma etyczna, zastosowana na p³aszczyŸnie spo³ecznej i miêdzynarodowej, jest najskuteczniejsz¹ drog¹, by zbudowaæ œwiat bardziej sprawiedliwy i solidarny. W œwiecie zglobalizowanym, w którym
skutki zamachów na sprawiedliwoœæ i pokój w g³ównej
mierze ponosz¹ najs³absi, konieczna staje siê globalna
mobilizacja sumieñ. Wielki Jubileusz Roku 2000 przygotowa³ jej fundamenty: nie nale¿y siê zniechêcaæ w obliczu prób, jakie niesie historia, lecz wytrwale d¹¿yæ do
tego, by wybory osobiste, rodzinne i spo³eczne, jak
i ogólne plany rozwoju narodowego i miêdzynarodowego mia³y w³aœciwy kierunek.
Watykan, 1 stycznia 2002

... b³ogos³awieni, którzy wprowadzaj¹ pokój
„B³ogos³awieni, którzy wprowadzaj¹ pokój, albowiem
oni bêd¹ nazwani synami Bo¿ymi" (Mt 5, 9). Jak te s³owa, które zapraszaj¹ do dzia³ania na niezmierzonym polu
budowania pokoju, mog³yby znaleŸæ g³êboki oddŸwiêk
w ludzkim sercu, jeœli nie odpowiada³yby na pragnienie
i nadziejê, które ¿yj¹ w nas niezniszczalne? Z jakiego
powodu wprowadzaj¹cy pokój mieliby byæ nazwani synami Bo¿ymi, jeœli me dlatego, ze Bóg ze swej natury
jest Bogiem pokoju? W³aœnie dlatego w przes³aniu zbawienia, jakie Koœció³ rozg³asza w œwiecie, s¹ elementy
doktrynalne o fundamentalnym znaczeniu dla opracowywania koniecznych pryncypiów pokojowego wspó³istnienia narodów. Historyczne dzieje ucz¹, ¿e budowanie
pokoju nie mo¿e siê dokonywaæ z pominiêciem poszanowania porz¹dku etycznego i prawnego, zgodnie z antycznym powiedzeniem: Serva ordmem et ordo servabit
te (zachowaj regu³ê, a regu³a zachowa ciebie). Prawodawstwo miêdzynarodowe winno zapobiegaæ sytuacjom,
w których przewa¿a³oby prawo silniejszego. Jego zasadniczym celem jest zast¹pienie „materialnej si³y broni
moraln¹ si³¹ prawa", przewiduj¹c w³aœciwe sankcje wobec tych, którzy nie przestrzegaj¹ jego norm, oraz odpowiednie odszkodowania dla ofiar. Powinno to dotyczyæ
tak¿e tych rz¹dz¹cych, którzy pod niedopuszczalnym pretekstem, ¿e chodzi o wewnêtrzne sprawy pañstwa, bezkarnie naruszaj¹ godnoœæ i prawa cz³owieka.
Orêdzie na XXXVII Œwiatowy Dzieñ Pokoju,
Watykan, 8 grudnia 2003
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... aby zawsze by³a szanowana godnoœæ ka¿dej
ludzkiej istoty
Dziœ nadal stoj¹ przed odpowiedzialnymi za politykê
ogromne zadania. Umacnianie instytucji demokratycznych, rozwój gospodarczy, wspó³praca miêdzynarodowa – wszystkie te dzia³ania osi¹gaj¹ swój prawdziwy cel
tylko wówczas, gdy zapewni¹ taki poziom ¿ycia, który
pozwoli³by cz³owiekowi rozwijaæ wszystkie wymiary
swojej osobowoœci. Wznios³oœæ misji ludzi kieruj¹cych
polityk¹ polega na tym, ¿e maj¹ oni dzia³aæ w taki sposób, aby zawsze by³a szanowana godnoœæ ka¿dej ludzkiej istoty; stwarzaæ sprzyjaj¹ce warunki dla budzenia
ofiarnej solidarnoœci, która me pozostawia na marginesie ¿ycia ¿adnego wspó³obywatela; umo¿liwiaæ ka¿demu dostêp do dóbr kultury; uznawaæ i wprowadzaæ w ¿ycie najwy¿sze wartoœci humanistyczne i duchowe; dawaæ wyraz swoim przekonaniom religijnym i ukazywaæ
ich wartoœæ innym. Postêpuj¹c t¹ drog¹, kontynent europejski umocni swoj¹ jednoœæ, dochowa wiernoœci tym,
którzy po³o¿yli podwaliny pod jego kulturê, i spe³ni swoje doczesne powo³anie w œwiecie.
Gniezno, 3 czerwca 1997

... zr¹b to¿samoœci europejskiej jest zbudowany
na chrzeœcijañstwie
Czy¿ nie mo¿na powiedzieæ, ¿e po upadku jednego
muru, tego widzialnego, jeszcze bardziej ods³oni³ siê inny
mur, niewidzialny, który nadal dzieli nasz kontynent –
mur, który przebiega przez ludzkie serca? Jest on zbudowany z lêku i agresji, z braku zrozumienia dla ludzi
o innym pochodzeniu i innym kolorze skóry, przekonaniach religijnych, jest on zbudowany z egoizmu politycznego i gospodarczego oraz z os³abienia wra¿liwoœci na
wartoœæ ¿ycia ludzkiego i godnoœæ ka¿dego cz³owieka.
Nawet niew¹tpliwe osi¹gniêcia ostatniego okresu na
polu gospodarczym, politycznym, spo³ecznym nie przes³aniaj¹ istnienia tego muru. Jego cieñ k³adzie siê na ca³ej
Europie. Dla prawdziwego zjednoczenia kontynentu europejskiego droga jeszcze jest daleka. Nie bêdzie jednoœci Europy, dopóki nie bêdzie ona wspólnot¹ ducha. Ten
najg³êbszy fundament jednoœci przynios³o Europie
i przez wieki go umacnia³o chrzeœcijañstwo ze swoj¹
Ewangeli¹, ze swoim rozumieniem cz³owieka i wk³adem
w rozwój dziejów ludów i narodów.
Nie jest to zaw³aszczanie historii. Jest bowiem historia Europy jakby wielk¹ rzek¹, do której wpadaj¹ rozliczne dop³ywy i strumienie, a ró¿norodnoœæ tworz¹cych
j¹ tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem. Zr¹b to¿samoœci europejskiej jest zbudowany na chrzeœcijañstwie. A obecny brak jej duchowej jednoœci wynika g³ównie z kryzysu tej w³aœnie chrzeœcijañskiej samoœwiadomoœci.
Gniezno, 3 czerwca 1997
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Zachêcam w³adze publiczne, rodziców, wychowawców, pracowników s³u¿by zdrowia oraz
wspólnoty chrzeœcijañskie, aby coraz aktywniej
i w sposób zorganizowany prowadzi³y dzia³alnoœæ
prewencyjn¹ wœród m³odzie¿y i doros³ych
Walka z plag¹ narkomanii jest spraw¹ wszystkich ludzi; wymaga, by ka¿dy wywi¹za³ siê z obowi¹zków, jakie na nim spoczywaj¹. Wzywam przede wszystkim
ma³¿onków, by budowali mocne wiêzi ma³¿eñskie i rodzinne, oparte na mi³oœci wy³¹cznej, trwa³ej i wiernej.
W ten sposób stworz¹ najlepsze warunki dla spokojnego ¿ycia w swoim domu, zapewniaj¹c dzieciom poczucie trwa³oœci relacji uczuciowych oraz wiary we w³asne
si³y, której potrzebuj¹, aby dojrzewaæ duchowo i psychicznie. Wa¿ne jest tez, aby rodzice, na których spoczywa najwiêksza odpowiedzialnoœæ za los dzieci, a wraz
z nimi ca³a spo³ecznoœæ doros³ych troszczy³a siê nieustannie o wychowanie i wykszta³cenie m³odzie¿y. Wzywam zatem wszystkich uczestnicz¹cych w procesie wychowania, aby podwoili wysi³ki na rzecz m³odych, którzy musz¹ w³aœciwie ukszta³towaæ swoje sumienie, rozwijaæ ¿ycie wewnêtrzne, nawi¹zywaæ pozytywne relacje i konstruktywny dialog z braæmi. Pomog¹ im w ten
sposób staæ siê wolnymi i odpowiedzialnymi twórcami
w³asnego ¿ycia. M³odzi ludzie posiadaj¹cy uporz¹dkowan¹ osobowoœæ oraz solidn¹ formacjê humanistyczn¹
i moraln¹, nawi¹zuj¹cy harmonijne i oparte na zaufaniu
relacje z rówieœnikami i doros³ymi, bêd¹ umieli skuteczniej przeciwstawiæ siê pokusom handlarzy narkotyków.
Wzywam w³adze cywilne, osoby kieruj¹ce gospodark¹
oraz odpowiedzialne na wszelkich szczeblach za sprawy spo³eczne, aby ze zdwojon¹ energi¹ d¹¿y³y do doskonalenia prawodawstwa wymierzonego przeciw narkomanii oraz zwalczania wszelkich form kultury narkotyków i handlu nimi, który stanowi Ÿród³o bogactwa zdobytego niegodziwie, bo ¿eruj¹cego na s³aboœci bezbronnych istot ludzkich. Zachêcam w³adze publiczne, rodziców, wychowawców, pracowników s³u¿by zdrowia oraz
wspólnoty chrzeœcijañskie, aby coraz aktywniej i w sposób zorganizowany prowadzi³y dzia³alnoœæ prewencyjn¹
wœród m³odzie¿y i doros³ych. Wa¿ne jest, aby zw³aszcza m³odzie¿ mia³a dostêp do powa¿nej i œcis³ej informacji medycznej, podkreœlaj¹cej szkodliwe efekty narkotyków w sferze cielesnej, intelektualnej, psychicznej,
spo³ecznej i moralnej. Wiem, z jakim poœwiêceniem i niestrudzon¹ cierpliwoœci¹ pracuj¹ ci, którzy opiekuj¹ siê
ludŸmi uwik³anymi w narkomaniê i ich rodzinami. Wzywam rodziców, których dziecko jest narkomanem, by nie
tracili nadziei, by nie przerywali dialogu z mm, by otoczyli je mi³oœci¹ i pomagali mu znaleŸæ kontakt z instytucjami, które bêd¹ mog³y mu pomóc. Serdeczne wsparcie rodziny bardzo pomaga w wewnêtrznej walce i sprzyja postêpom terapii odwykowej.
Watykan, 11 paŸdziernika 1998
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... powo³anie do jednoœci
W aktualnej sytuacji miêdzynarodowej wzywam
wszystkich – osoby indywidualne, rodziny, wspólnoty –
do odmawiania, w miarê mo¿liwoœci codziennie, ró¿añca w intencji pokoju, o zachowanie œwiata od z³owieszczej plagi terroryzmu. Straszliwa tragedia, do jakiej dosz³o 11 wrzeœnia br., wspominana bêdzie jako mroczna
karta dziejów ludzkoœci. W obliczu tej sytuacji Koœció³
pragnie byæ wierny swemu prorockiemu charyzmatowi
i wzywa wszystkich ludzi, by wype³niali swój obowi¹zek budowania pokojowej przysz³oœci rodziny ludzkiej.
Oczywiœcie, pokój ³¹czy siê zawsze ze sprawiedliwoœci¹,
a ona z kolei musi kierowaæ siê mi³osierdziem i mi³oœci¹. Powinniœmy pamiêtaæ, ¿e ¿ydzi, chrzeœcijanie i muzu³manie czcz¹ Jedynego Boga. Dlatego te trzy religie
s¹ powo³ane do jednoœci i pokoju. Niech Bóg zrz¹dzi,
by wierni Koœcio³a znaleŸli siê wœród tych, którzy ze
szczególnym zaanga¿owaniem d¹¿¹ do sprawiedliwoœci,
odrzucaj¹ przemoc i buduj¹ pokój! Niech Maryja, Królowa Pokoju, wstawia siê za ca³¹ ludzkoœci¹, aby nienawiœæ i œmieræ nie mia³y nigdy ostatniego s³owa!
rozwa¿anie przed modlitw¹ „anio³ pañski",
watykan, 30 wrzeœnia 2001

... obowi¹zek pomocy pañstwa rodzinie
Jako pierwotna komórka spo³eczeñstwa, rodzina ma
prawo oczekiwaæ wszelakiej pomocy od pañstwa. aby móc
wype³niæ w³aœciw¹ sobie misjê. Ustawy pañstwowe winny
wiêc wyra¿aæ troskê o jak najlepsze warunki bytowe rodziny i pomagaæ w realizacji jej zadañ. Wobec coraz odziej
dziœ natarczywej tendencji do uprawomocnienia owych
namiastek zwi¹zku ma³¿eñskiego, to znaczy form zwi¹zków, które ze wzglêdu na swe istotne cechy lub sw¹ zamierzon¹ nietrwa³oœæ nie mog¹ w ¿adnym wypadku wyra¿aæ
sensu rodziny ani s³u¿yæ jej dobru obowi¹zkiem Pañstwa
jest popieranie i ochrona autentycznej instytucji rodziny,
poszanowanie jej naturalnego kszta³tu raz przyrodzonych
i niezbywalnych praw. Wœród nich fundamentalne znaczenie ma prawo rodziców do wolnego i odpowiedzialnego
decydowania – w œwietle w³asnych przekonañ moralnych
i religijnych oraz w³aœciwie kszta³towanego sumienia –
o tym, kiedy daæ ¿ucie dziecku, aby nastêpnie wychowaæ je
godnie z takimi przekonaniami. Istotn¹ rolê odgrywa te¿
Pañstwo w tworzeniu warunków umo¿liwiaj¹cych rodzinom zaspokajanie swych podstawowych potrzeb w sposób
odpowiadaj¹cy ich ludzkiej godnoœci. Ubóstwo czy wrêcz
nêdza - nieustannie zagra¿aj¹ce ³adowi spo³ecznemu, rozwojowi ludów i sprawie pokoju – dotykaj¹ dziœ zbyt wielu
rodzin. Zdarza siê czasem, ze z braku odpowiednich œrodków m³ode pary ma³¿eñskie zmuszone s¹ odk³adaæ decyzjê
o stworzeniu rodziny lub wrêcz tego zaniechaæ, natomiast
rodziny ¿yj¹ce w niedostatku nie mog¹ w pe³ni uczestniczyæ w ¿yciu spo³eczeñstwa lub zostaj¹ ca³kowicie zepchniête na jego margines. Powinnoœci Pañstwa nie zwalniaj¹ jednak z odpowiedzialnoœci poszczególnych obywateli: rze-
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czywiste zaspokojenie najpowa¿niejszych potrzeb ka¿dego spo³eczeñstwa mo¿liwe jest bowiem dziêki zgodnej solidarnoœci wszystkich. Istotnie, nikt me powinien zaznaæ
spokoju, dopóki problem ubóstwa, nêkaj¹cy rodziny i jednostki, nie znajdzie w³aœciwego rozwi¹zania. Niedostatek
jest zawsze zagro¿eniem dla ³adu spo³ecznego i dla rozwoju gospodarczego, a wiêc – w ostatecznym rozrachunku –
dla pokoju. Pokój pozostanie zawsze chwiejny, dopóki jednostki i rodziny zmuszone bêd¹ walczyæ o w³asne przetrwanie.
Orêdzie na XXVII Œwiatowy Dzieñ Pokoju,
Watykan, 8 grudnia 1993

... sprawiedliwoœæ i przebaczenie warunkami pokoju
– Nie ma pokoju bez sprawiedliwoœci, me ma sprawiedliwoœci bez przebaczenia – pragnê powiedzieæ w tym Orêdziu wierz¹cym i niewierz¹cym, ludziom dobrej woli, którym le¿y na sercu dobro ludzkiej rodziny i jej przysz³oœci.
– Nie ma pokoju bez sprawiedliwoœci, nie ma sprawiedliwoœci bez przebaczenia – pragnê przypomnieæ tym, którzy s¹ odpowiedzialni za losy ludzkich wspólnot, aby trudne i powa¿ne decyzje podejmowali zawsze w œwietle prawdziwego dobra cz³owieka, w perspektywie dobra wspólnego.
– Nie ma pokoju bez sprawiedliwoœci, me ma sprawiedliwoœci bez przebaczenia – nieustannie bêdê ostrzega³
wszystkich, których z tego czy innego powodu przepe³nia
nienawiœæ, pragnienie zemsty, ¿¹dza zniszczenia. Niech w
Dniu Pokoju z serca wszystkich wiernych pop³ynie na j ¿arli
wsz¹ modlitwa za ka¿d¹ z ofiar terroryzmu, za ich tragicznie doœwiadczone rodziny i za wszystkie narody, które terroryzm i wojna wci¹¿ rani¹ i pogr¹¿aj¹ w chaosie. Niech
nasza modlitwa obejmie równie¿ tych, którzy ciê¿ko obra¿aj¹ Boga i cz³owieka swymi bezlitosnymi czynami
– niech dane im bêdzie zastanowiæ siê nad sob¹ i uœwiadomiæ sobie z³o, które czyni¹, aby byli sk³onni porzuciæ
drogê przemocy i szukaæ przebaczenia. Oby w tych burzliwych czasach rodzina ludzka odnalaz³a prawdziwy i trwa³y
pokój, taki, który mo¿e siê zrodziæ wy³¹cznie ze spotkania
sprawiedliwoœci z mi³osierdziem!
Orêdzie na XXXV Œwiatowy Dzieñ Pokoju,
Watykan, 8 grudnia 2001
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Z tego wszystkiego jasno wynika, ¿e nie mo¿na myœleæ o budowie autentycznego „wspólnego domu" europejskiego, zaniedbuj¹c w³aœciw¹ to¿samoœæ narodów
naszego kontynentu. Chodzi bowiem bardziej jeszcze
o to¿samoœæ historyczn¹, kulturow¹ i moraln¹ ani¿eli
geograficzn¹, gospodarcz¹ czy polityczn¹; to¿samoœæ, na
któr¹ sk³ada siê ca³oœæ wartoœci uniwersalnych, do których ukszta³towania przyczyni³o siê chrzeœcijañstwo, odgrywaj¹c tym samym w stosunku do Europy rolê nie tylko historyczn¹, ale i konstytutywn¹. Wartoœci te, stanowi¹ce duszê kontynentu, musz¹ pozostaæ w Europie trzeciego tysi¹clecia jako „zaczyn" cywilizacji. Jeœliby bowiem mia³o ich zabrakn¹æ, jak móg³by Stary Kontynent
odgrywaæ nadal rolê „zaczynu" dla ca³ego œwiata? Je¿eli przy okazji 50-lecia Traktatów Rzymskich rz¹dy Unii
pragn¹ zbli¿yæ siê do swych obywateli, jak mog³yby wykluczyæ tak zasadniczy element to¿samoœci, jakim jest
chrzeœcijañstwo, z którym uto¿samia siê nadal szeroka
wiêkszoœæ? Czy¿ nie mo¿e budziæ zaskoczenia fakt, ¿e
dzisiejsza Europa, w momencie, gdy ma ambicjê staæ
siê wspólnot¹ wartoœci, zdaje siê coraz czêœciej negowaæ istnienie wartoœci uniwersalnych i absolutnych?
Czy¿ ta wyj¹tkowa forma „wyparcia siê" samej siebie
bardziej jeszcze ani¿eli Boga nie ka¿e jej pow¹tpiewaæ
w swoj¹ w³asn¹ to¿samoœæ? W rezultacie tego szerzy siê
przekonanie, ¿e „rozwaga dóbr" jest jedyn¹ drog¹ prowadz¹c¹ do moralnego rozeznania, a dobro wspólne jest
synonimem kompromisu. W rzeczywistoœci o ile kompromis mo¿e stanowiæ uzasadnione zrównowa¿enie odmiennych interesów partykularnych, o tyle przekszta³ca
siê on we wspólne z³o, ilekroæ prowadzi do uk³adów
szkodz¹cych naturze cz³owieka.
Wspólnota budowana bez uznania autentycznej godnoœci cz³owieka, zapominaj¹c, ¿e ka¿da osoba stworzona zosta³a na obraz Boga, koñczy siê na tym, ¿e nie przynosi dobra nikomu. Oto dlaczego coraz bardziej niezbêdne jest, aby Europa wystrzega³a siê tej rozpowszechnionej dziœ postawy pragmatyzmu, który systematycznie
usprawiedliwia kompromis w sprawie zasadniczych wartoœci ludzkich, jak gdyby nieuchronne by³o pogodzenie
siê z domniemanym mniejszym z³em. Pragmatyzm ten,
przedstawiany jako wywa¿ony i realistyczny, w gruncie
rzeczy nie jest taki w³aœnie dlatego, ¿e neguje ten wymiar wartoœci i idea³u, który jest nieod³¹czny od natury
cz³owieka. Kiedy z kolei do tego pragmatyzmu wpro-

wadza siê tendencje i pr¹dy laicystyczne i relatywistyczne, w rezultacie odmawia siê chrzeœcijanom samego prawa do udzia³u w debacie politycznej b¹dŸ przynajmniej
dyskwalifikuje siê ich wk³ad pod zarzutem, ¿e chc¹ broniæ nieuzasadnionych przywilejów. W obecnym momencie historycznym oraz w obliczu licznych wyzwañ, jakimi jest on naznaczony, Unia Europejska, a¿eby byæ cennym gwarantem pañstwa prawa i skutecznym promotorem wartoœci uniwersalnych, nie mo¿e nie uznaæ jednoznacznie pewnego istnienia sta³ej i trwa³ej natury ludzkiej, bêd¹cej Ÿród³em praw dla wszystkich jednostek,
w³¹cznie z tymi, którzy je neguj¹. W tym kontekœcie
nale¿y chroniæ prawo do sprzeciwu sumienia za ka¿dym
razem, gdy naruszane s¹ podstawowe prawa cz³owieka.
Drodzy Przyjaciele, wiem, jak trudno jest chrzeœcijanom broniæ niezmordowanie tej prawdy o cz³owieku. Nie
ustawajcie jednak i nie upadajcie na duchu! Wiecie, ¿e
waszym zadaniem jest przyczyniæ siê do budowy z Bo¿¹
pomoc¹ nowej Europy, realistycznej, ale nie cynicznej,
bogatej w idea³y i wolnej od naiwnych z³udzeñ, inspiruj¹cej siê wieczn¹ i o¿ywiaj¹c¹ prawd¹ Ewangelii. Dlatego b¹dŸcie obecni w sposób aktywny w dyskusji politycznej na szczeblu europejskim, zdaj¹c sobie sprawê,
¿e jest on ju¿ czêœci¹ szczebla krajowego, a zaanga¿owaniu temu niechaj towarzyszy skuteczna dzia³alnoœæ
kulturalna. Nie ulegajcie logice takiej w³adzy, która jest
celem sama dla siebie! Niechaj sta³ym bodŸcem i wsparciem bêdzie dla was ostrze¿enie Chrystusa: „jeœli sól ziemi utraci swój smak, na nic siê ju¿ nie przyda, chyba na
wyrzucenie i podeptanie przez ludzi" (por. Mt 5,13).
Niech Pan uczyni owocnym ka¿dy wasz wysi³ek i pomo¿e wam rozpoznaæ i dowartoœciowaæ pozytywne elementy, obecne w dzisiejszej cywilizacji, oraz obna¿aæ
œmia³o to wszystko, co sprzeczne jest z godnoœci¹ cz³owieka.
Pewien jestem, ¿e Pan Bóg nie omieszka b³ogos³awiæ wielkodusznym wysi³kom tych wszystkich, którzy
w duchu s³u¿by pracuj¹ na rzecz budowy wspólnego europejskiego domu, w którym ka¿dy wk³ad kulturowy,
spo³eczny i polityczny bêdzie mia³ na celu dobro wspólne. Wam, zaanga¿owanym ju¿ na rozmaite sposoby w to
wa¿ne ludzkie i ewangeliczne przedsiêwziêcie, wyra¿am
moje poparcie i dodajê otuchy. Nade wszystko zapewniam o pamiêci w modlitwie, a prosz¹c o macierzyñsk¹
opiekê Maryjê, Matkê S³owa Wcielonego, z serca wam,
waszym rodzinom i wspólnotom b³ogos³awiê.
Benedykt XVI-papie¿
T³um.: Marek Lehnert (KAI Rzym)/Watykan
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Benedykt XVI o korzeniach Europy
(w 50-t¹ rocznicê Traktatów Rzymskich)
Ksiê¿a Kardyna³owie, Czcigodni Bracia w Biskupstwie, Dostojni Parlamentarzyœci, Szanowne Panie, Szanowni Panowie!
Jestem szczególnie rad, mog¹c przyj¹æ was tak licznie
na tej audiencji, odbywaj¹cej siê w przeddzieñ 50. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, które odby³o siê 25
marca 1957 r. Dokonywa³ siê wówczas wa¿ny etap dla Europy, która – wycieñczona drug¹ wojn¹ œwiatow¹ – pragnê³a budowaæ przysz³oœæ pokoju oraz wiêkszego dobrobytu gospodarczego i spo³ecznego,
nie niweluj¹c czy neguj¹c
odmiennych to¿samoœci
narodowych. Witam bp.
Andrianusa Hermana van
Luyna, ordynariusza Rotterdamu, przewodnicz¹cego Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, i dziêkujê mu za
mi³e s³owa, które do mnie
skierowa³. Witam innych
hierarchów, szanowne
osobistoœci oraz wszystkich bior¹cych udzia³
w zjeŸdzie s³u¿¹cym refleksji nad Europ¹, zorganizowanym w tych
dniach przez COMECE.
Od marca 1957 r. kontynent ten przeby³ d³ug¹
drogê, która doprowadzi³a do pojednania dwóch
„p³uc" – Wschodu i Zachodu – zwi¹zanych
wspóln¹ histori¹, ale
w sposób arbitralny podzielonych kurtyn¹ niesprawiedliwoœci, integracja gospodarcza pobudza³a tê politykê i sprzyja³a dokonuj¹cym siê jeszcze z trudem poszukiwaniom struktury instytucjonalnej, adekwatnej dla Unii Europejskiej, która liczy ju¿ 27 krajów i d¹¿y
do odgrywania w œwiecie roli uczestnika na skalê globaln¹.

W ci¹gu tych lat coraz wyraŸniejsza stawa³a siê potrzeba ustanowienia zdrowej równowagi miêdzy wymiarem gospodarczym i wymiarem spo³ecznym, na drodze polityki
zdolnej do wytwarzania bogactwa i zwiêkszania konkurencji, nie zaniedbuj¹c jednak¿e s³usznych oczekiwañ ubogich
i zepchniêtych na margines. Z demograficznego
punktu widzenia nale¿y,
niestety, stwierdziæ, ¿e
Europa wydaje siê pod¹¿aæ drog¹, która mog³aby
j¹ doprowadziæ do po¿egnania siê z histori¹. To
w³aœnie, obok zagro¿enia
dla wzrostu gospodarczego, mo¿e przyczyniæ siê
do ogromnych trudnoœci
w spójnoœci spo³ecznej,
a nade wszystko sprzyjaæ
niebezpiecznemu indywidualizmowi, nie licz¹cemu siê z konsekwencjami
na przysz³oœæ. Mo¿na by
niemal pomyœleæ, ¿e kontynent europejski w istocie zdaje siê traciæ ufnoœæ
we w³asn¹ przysz³oœæ.
Oprócz tego, jeœli chodzi
np. o poszanowanie œrodowiska lub uregulowany
dostêp do zasobów oraz
inwestycji energetycznych, z trudem przebiega
zachêcanie do solidarnoœci, nie tylko w skali miêdzynarodowej, ale nawet
wy³¹cznie krajowej. Okazuje siê, ¿e nie wszyscy
podzielaj¹ ideê samego procesu zjednoczenia europejskiego, powszechne jest bowiem wra¿enie, ¿e rozmaite„rozdzia³y" projektu europejskiego napisane zosta³y bez w³aœciwego liczenia siê z oczekiwaniami obywateli.
Ci¹g dalszy na stronie 15.
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