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Jan Pawe³ II by³ papie¿em nie tylko katolików, ale ca³ego �wiata. Wystarczy

przypomnieæ jego wezwanie: Nie lêkajcie siê!, które ca³¹ ówczesn¹ opozycjê

w komunistycznej Wschodniej Europie nape³ni³o wiar¹ i by³o dla niej natchnie-

niem. Podobnie wezwanie: Id�cie w g³¹b! odnosi³o siê do ca³ej naszej cywilizacji,

która, przyzwyczaiwszy siê do migotania wideoklipów na telewizyjnych ekra-

nach, zanurzy³a siê w nie mniej migotliwym ¿onglowaniu pó³prawdami i po-

wierzchownymi s¹dami.

NOWE �WIAT£O NADZIEI

Bior¹c pod uwagê, ¿e czytelnikami tego tekstu bêd¹ przede wszystkim Pola-

cy, pozwolê sobie przeanalizowaæ tu kilka my�li Jana Paw³a II, wypowiedzianych

w 2001 roku w trakcie jego pielgrzymki na Ukrainê. Znaczenie tych wypowiedzi

by³o oczywiste ju¿ wtedy, jednak dzi�, z perspektywy czasu, czytane niejako

nad grobem Jana Paw³a Wielkiego, nabieraj¹ ca³kiem nowego sensu.

23 czerwca 2001 r., podczas wyst¹pienia na lotnisku Boryspol w Kijowie, Jan

Pawe³ II mówi³: Przychodz¹ mi na my�l s³owa aposto³a Andrzeja, który wed³ug trady-

cji mia³ powiedzieæ, ¿e ujrza³ chwa³ê Bo¿¹ ja�niej¹c¹ nad wzgórzami Kijowa.[�] Jed-

nak¿e wizja aposto³a nie dotyczy tylko waszej przesz³o�ci, ale rzuca �wiat³o tak¿e na

przysz³o�æ kraju. Oczyma duszy widzê bowiem jakby nowe �wiat³o opromieniaj¹ce wa-

sz¹ b³ogos³awion¹ ziemiê� W 2001 roku Papie¿ nie móg³ przewidzieæ, ¿e to

�wiat³o ju¿ wkrótce zabarwi siê na pomarañczowo, si³a jego proroctwa by³a

jednak ogromna. Aby sobie j¹ u�wiadomiæ, warto przypomnieæ, ¿e w trakcie

wizyty Papie¿a Ukraina by³a � tak przynajmniej siê wydawa³o � ostatecznie

zhañbiona �kasetowym� skandalem, a miêdzynarodowa izolacja re¿imu Leoni-

da Kuczmy by³a ca³kowicie uzasadniona. Dla Jana Paw³a II s³owa Jezusa: Jestem

Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem (J 14,6) nie by³y jedynie piêkn¹ poetyck¹ metafor¹, za

któr¹ nic nie stoi. On wiedzia³, ¿e ka¿dy, kto wejdzie na tê drogê � nawet ci,

którzy s¹ dzi� najbardziej zhañbieni i upo�ledzeni � sam stanie siê �wiat³em

dla swoich narodów. Istota odwagi Jana Paw³a II polega na tym, ¿e kiedy poda-

wa³ on rêkê równie¿ tym politykom, wobec których � w³a�nie ze wzglêdów

politycznych � ¿aden powa¿ny polityk nie pozwoli³by sobie na taki gest, nie
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oznacza³o to odpuszczenia win, lecz by³o zaproszeniem do wej�cia na drogê

oczyszczenia, którego dost¹piæ mog¹ nawet najwiêksi grzesznicy.

To prorocze �widzenie oczyma duszy� zaczê³o siê sprawdzaæ ju¿ po trzech

latach, kiedy Kijów roz�wietli³ siê pomarañczowym �wiat³em nadziei. Nie chcê

przesadzaæ: wp³yw Papie¿a na Polskê i Ukrainê nie by³ identyczny. Ale kijowski

Majdan z absolutn¹ pewno�ci¹ wiedzia³, ¿e wyzwala tylko Prawda i Mi³o�æ. Na

Majdanie wzesz³y ziarna chrze�cijañskiej prawdy, które tak szczodrze sia³ rów-

nie¿ niestrudzony Jan Pawe³ II. Majdan wiedzia³, ¿e je¿eli wejdzie siê na drogê

prawdy, mi³o�ci i sprawiedliwo�ci, to nawet najbardziej pohañbiony kraj mo¿e

zadziwiæ �wiat i staæ siê s³awny.

Wtedy na kijowskim lotnisku pad³y inne jeszcze bardzo wa¿ne s³owa �

pro�ba o wybaczenie: Prosz¹c o przebaczenie za b³êdy pope³nione w odleg³ej i nie-

dawnej przesz³o�ci, ze swej strony wybaczamy doznane

krzywdy. Nie by³a to pierwsza w czasie tego pontyfi-

katu pro�ba o wybaczenie, nie pomniejsza to jednak

jej znaczenia. Przypomnijmy: przeciwnicy przyjazdu

Papie¿a na Ukrainê niezmordowanie wyliczali krzyw-

dy�prawdziwe i wymy�lone� których naród ukra-

iñski dozna³ ze strony katolicyzmu. Kiedy zabrzmia³y

przywo³ane tu s³owa Papie¿a, wszystkie te historycz-

ne �weksle� przemieni³y siê w �wistki papieru, poni-

¿aj¹ce jedynie tych, którzy je przedstawiali. Jan Pa-

we³ II by³ pierwszym papie¿em w skrusze schyla-

j¹cym g³owê przed wszystkimi, którzy w swoim sercu ¿ywili pamiêæ historycz-

nych krzywd doznanych ze strony katolików, i prosz¹cym ich o wybaczenie.

Uczyni³ to nie tylko w swoim imieniu. Poprowadzi³ za sob¹ ca³y Ko�ció³ katolicki

� pocz¹tkowo trochê oszo³omiony, a pó�niej nawet uradowany, ¿e wyprowa-

dzono go ze stanu przyziemnej pychy i otworzono przed nim tê niespodzie-

wan¹ � nie tylko w wymiarze osobistym, ale przede wszystkim w wymiarze

Ko�cio³a powszechnego� rado�æ skruchy. Jak¿e mizerne, a w �wietle Ewange-

lii w¹tpliwe, by³o na tym tle twierdzenie innych chrze�cijan, ¿e jakoby �nie maj¹

za co przepraszaæ�!

W stanowisku Jana Paw³a II ewangeliczny duch pojednania i wybaczenia

przenika³ wszystkie aspekty cz³owieczeñstwa, wychodz¹c poza wymiar konfe-

syjny czy religijny. Dzisiaj [�] � mówi³ we Lwowie 26 czerwca w czasie Mszy

�w. w obrz¹dku ³aciñskim � odczuwamy g³êbok¹ wewnêtrzn¹ potrzebê uznania

ró¿nych przejawów niewierno�ci, braku wierno�ci ewangelicznym zasadom, jakich nie-

rzadko dopuszczali siê chrze�cijanie pochodzenia zarówno polskiego, jak i ukraiñskie-

go, zamieszkuj¹cy te ziemie. Czas ju¿ oderwaæ siê od bolesnej przesz³o�ci! Chrze�cija-
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nie obydwu narodówmusz¹ i�æ razemw imiê jedynego Chrystusa, ku jedynemu

Ojcu, prowadzeni przez tego samego Ducha, który jest �ród³em i zasad¹ jed-

no�ci. Niech przebaczenie� udzielone i uzyskane� rozleje siê niczym dobro-

czynny balsam w ka¿dym sercu. Niech dziêki oczyszczeniu pamiêci historycz-

nej wszyscy bêd¹ gotowi stawiaæ wy¿ej to, co jednoczy, ni¿ to, co dzieli, a¿eby

razem budowaæ przysz³o�æ opart¹ na wzajemnym szacunku, na braterskiej

wspólnocie, braterskiej wspó³pracy i autentycznej solidarno�ci.

Jak¿e jednak te proste i prawdziwe s³owa zaniepokoi³y tych � zarówno Po-

laków, jak i Ukraiñców � którzy uwa¿ali za oczywiste, ¿e ��d�b³o w oku� kon-

kurenta jest rzecz jasna o wiele wiêksze! I którzy powiadali, ¿e przecie¿ nie

mo¿na zrównywaæ win tych dwóch narodów, bo zbrodnie �tego innego� narodu

s¹ nieporównanie wiêksze od b³êdów w³asnego narodu?! Niepokój ten, je¿eli

ju¿ siê pojawia³, gas³ jednak natychmiast w atmosferze ogólnej przyja�ni i mi-

³o�ci, któr¹ Polacy i Ukraiñcy otoczyli bia³¹ postaæ, która uciele�nia³a ich na-

dziejê.

Swoim wewnêtrznym arystokratyzmem Papie¿-Polak niezwykle uszlachet-

ni³ ca³o�æ polsko-ukraiñskich stosunków. W jego obecno�ci, w atmosferze, któ-

r¹ roztacza³, historyczne sprzeczno�ci traci³y swoj¹ pozorn¹ logikê i determi-

nizm. W �wietle g³oszonej przez niego Ewangelii argumentacja obu wrogich

obozów blak³a, a wzajemne wybaczenie i porozumienie stawa³y siê niezbêdn¹

potrzeb¹ dnia. Formu³a �jedynego Boga� sta³a siê tym, co zdolne jest przynie�æ

pokój naszym sercom i zakoñczyæ rachunki naszej nieprostej historii. Ta formu-

³a ju¿ przynosi piêkne owoce�we wspólnych modlitwach na polskim i ukraiñ-

skim cmentarzach wojskowych we Lwowie, we wspólnych i wzajemnych piel-

grzymkach, których program opracowali prymas Polski i zwierzchnik Ukraiñ-

skiego Ko�cio³a greckokatolickiego; we wzajemnych listach otwartych, których

kanw¹ jest duch przebaczenia.

NATYCHMIAST!

W homilii wyg³oszonej podczas Mszy �w. obrz¹dku wschodniego 27 czerw-

ca we Lwowie Papie¿mówi³: Ci nasi bracia i siostry s¹ znanymi nam przedstawiciela-

mi wielkiej rzeszy anonimowych bohaterówmê¿czyzn i kobiet, mê¿ów i ¿on, kap³anów,

zakonników i zakonnic, ludzi m³odych i starych, którzy w ci¹gu ca³ego XX w., �wieku

mêczeñstwa�, znosili prze�ladowania, przemoc i �mieræ, aby nie wyrzec siê swej wiary.

Jak¿e nie wspomnieæ tu o dalekowzrocznej i konsekwentnej pracy duszpasterskiej s³ugi

Bo¿ego Andrzeja Szeptyckiego, którego proces beatyfikacyjny jest w toku i którego

mamy nadziejê ujrzeæ kiedy� w chwale �wiêtych! Musimy odwo³aæ siê do jego heroicz-
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nej dzia³alno�ci apostolskiej, aby zrozumieæ niewyt³umaczaln¹ po ludzku p³odno�æ

Ukraiñskiego Ko�cio³a greckokatolickiego w mrocznych latach prze�ladowañ.

Aby zrozumieæ znaczenie tych s³ów Papie¿a, trzeba przyjrzeæ siê temu,

z czym mieli�my do czynienia przed jego pontyfikatem. Równie¿ w przesz³o�ci

nie mo¿na by³o zanegowaæ masowego mêczeñstwa grekokatolików, jednak

w warunkach Ostpolitik Watykan czêsto odsuwa³ potrzebê ko�cielnego uznania

dla mêczenników tego Ko�cio³a na pó�niej, na czas bardziej sprzyjaj¹cy ekume-

nicznie. W rezultacie grekokatolickich biskupów

czêsto proszono o wyj�cie z pomieszczenia, do któ-

rego mieli wej�æ prawos³awni biskupi z Moskwy.

To w³a�nie za pontyfikatu Jana Paw³a II realnych

kszta³tów nabra³o uznanie przez Watykan mêczeñ-

stwa grekokatolików. Beatyfikowano pierwsz¹ grupê

� dwadzie�cia siedem osób � nowych mêczenników Ko�cio³a greckokatolic-

kiego, którzy byli ofiarami terroru komunistycznego. Trwaj¹ przygotowania do

nastêpnych beatyfikacji nowych mêczenników ukraiñskiej ziemi. Je¿eli za�

idzie o beatyfikacjê metropolity Andreja [Szeptyckiego], to dla grekokatolików

sta³ siê on �wiêtym ju¿ dawno. Jego rolê dla Ukraiñskiego Ko�cio³a mo¿na �mia-

³o porównaæ ze znaczeniem Jana Paw³a II dla polskich katolików � i mo¿na je-

dynie wyraziæ ¿al, ¿e sytuacja polityczna wci¹¿ jeszcze stoi na przeszkodzie

nale¿ytej ocenie jego znaczenia dla ca³ego Ko�cio³a katolickiego.

W tamtej homilii we Lwowie pad³y inne jeszcze bardzo wa¿ne s³owa, czêsto

cytowane jako przyk³ad nowego teologicznego wyja�nienia ekumenicznej wagi

mêczeñstwa. Jan Pawe³ II mówi³ wówczas:Wraz z nimi byli prze�ladowani i zabija-

ni ze wzglêdu na Chrystusa tak¿e chrze�cijanie innych wyznañ. Ich wspólne mêczeñ-

stwo jest donios³ym wezwaniem do pojednania i jedno�ci. Na tym polega ekumenizm

mêczenników i �wiadków wiary, wskazuj¹cy drogê jedno�ci chrze�cijanom XXI w.

Papie¿ wskaza³ tutaj na teologiczny fundament, na którym mo¿e i powinna

byæ zbudowana wymarzona jedno�æ Ko�cio³a. Wcze�niej podczas spotkania

z biskupami katolickimi obu obrz¹dków w kijowskiej nuncjaturze (24 czerwca)

pad³y s³awne s³owa: Ko�ció³ oddycha tutaj dwoma p³ucami tradycji wschodniej i za-

chodniej. Braterski dialog prowadz¹ tutaj ci, którzy czerpi¹ ze �róde³ duchowo�ci bi-

zantyjskiej, i ci, którzy karmi¹ siê duchowo�ci¹ ³aciñsk¹. To znane sformu³owanie Ja-

na Paw³a II o �dwóch p³ucach� sta³o siê w³asno�ci¹ ca³ej ludzko�ci. ¯aden z jego

poprzedników nie zdoby³ siê na tak wielkie uznanie dla tradycji wschodnio-

chrze�cijañskiej.

Oczywi�cie, przywo³ane tu s³owa to nie wszystkie wa¿ne wypowiedzi Jana

Paw³a II na Ukrainie i o Ukrainie. W czasie audiencji, udzielonej zwierzchnikowi

naszej Cerkwi patriarsze Lubomyrowi Huzarowi w 2004 roku, Papie¿ powie-
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dzia³: PodzielamWasze pragnienie, które jest zakorzenione tak¿e w kanonicznych nor-

mach i soborowych wskazaniach, aby mieæ nowy ustrój prawno-ko�cielny [patriar-

chat]. Podzielam zarówno w modlitwie jak i w cierpieniu, oczekuj¹c wyznaczonego

przez Boga dnia, w którym ja, jako Nastêpca �wiêtego Aposto³a Piotra, bêdê móg³ po-

twierdziæ dojrza³y owoc Waszego rozwoju cerkiewnego.

Có¿, Jan Pawe³ II nie odwa¿y³ siê na uznanie patriarchatu Ukraiñskiego Ko�-

cio³a greckokatolickiego, czego tak bardzo oczekiwali grekokatolicy. Wydarze-

nia takiej rangi jak uznanie nowego patriarchatu maj¹ jednak swoj¹ szczególn¹

dynamikê, niewspó³miern¹ z niecierpliwo�ci¹ ludzkich serc. Na wdziêczno�æ

zas³uguje nie tylko ten, kto ostatnim tynkowaniem koñczy budowê domu, ale

i ten, kto k³adzie fundament i wznosi mury. Papie¿ oficjalnie uzna³, ¿e dzisiaj

nie ma ¿adnych kanonicznych lub historycznych przeszkód dla uznania patriar-

chatu Ukraiñskiego Ko�cio³a greckokatolickiego. Tych s³ów nie mo¿na ju¿ bê-

dzie wykre�liæ z ko�cielnej pamiêci. Teraz problem polega tylko na tym, który

z papie¿y przychylnie odczyta �znaki czasu� i poczuje odpowiedni¹ wolê Ducha

�wiêtego.

Dla Ukraiñców jest szczególnie wa¿ne, ¿e dla Jana Paw³a II �wiat³o s³owiañ-

skiegoWschodu bi³o z kijowskich wzgórz. Znajomo�æ polskiej historii pomog³a

mu rozró¿niæ niuanse tradycji cerkiewnych Kijowa i Moskwy, to znaczy dokonaæ

tego, co w ¿aden sposób nie udawa³o siê absolwentom Harvardu, Oxfordu czy

Sorbony. Przyje¿d¿aj¹c na Ukrainê, Papie¿ podniós³ jej naród i jego chrze�cijañ-

sk¹ kulturê na nale¿ne jej cywilizacyjnie miejsce. Znamienne, ¿e chrze�cijanie

na Ukrainie zostali uszanowani nie w b r e w Moskwie, lecz d l a n i c h sa-

mych.

W dzia³aniu i samej postaci Jana Paw³a II teoretyczne postulaty chrze�cijañ-

stwa zatraca³y doktrynaln¹ osch³o�æ i nabiera³y praktycznej, ¿yciowej wiary-

godno�ci. I w³a�nie to jest, wed³ug mnie, g³ównym powodem tego, ¿e tak oczy-

wiste wydaje siê wezwanie zebranych na placu �w. Piotra: �Santo subito!� �

��wiêty natychmiast!�.

Myros³aw Marynowycz

t³um. Bogumi³a Berdychowska

Myros³aw Marynowycz� prorektor Ukraiñskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, dawny dysydent i wiê-
zieñ sumienia, w 2001 r. �wiecki audytor Synodu Biskupów w Rzymie.
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