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Znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II  
dla Europy Zachodniej



Pablo Pérez López

Profesor historii, szef zakładu historii najnowszej w Uniwersytecie Na-
warry, znawca historii najnowszej Hiszpanii i Francji, naukowo podejmuje 
m.in. temat historycznych konsekwencji pierwszej dekady pontyfikatu.
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Kontekst historyczny

Lata 70. XX wieku były dla Zachodniej Europy momentem kulmina-
cyjnym, ale również końcem stosowania pewnego modelu życia. We Francji 
okres od zakończenia II wojny światowej do połowy lat 70. nazywany jest les 
treinte glorieuses. Były to lata przeżywane z  nadzieją, że każdego dnia świat 
będzie lepszy. Nadzieja ta była podsycana przez codzienne zdarzenia. Trud-
ności nie brakowało, jednak sukcesów było dużo, np. ożywienie gospodar-
cze dzięki pomocy Stanów Zjednoczonych, o czym często się zapomina, jest 
niezaprzeczalnym sukcesem. Europa Zachodnia była wspólnotą liberalnych 
demokracji, społeczeństw żyjących w dobrobycie, w których zwiększająca się 
sprawiedliwość i równość społeczna dawały poczucie, że najgorsze demony 
ostatnich lat zostały daleko w tyle.

Również na arenie międzynarodowej sprawy uległy zmianom ociera-
jącym się o cud. Pojednanie francusko-niemieckie stało się faktem. Krwawe 
starcia na  terenie państwa Karolingów wydawały się już przeszłością. Te-
raz starano się wypracować projekt wspólnej Europy, który był atrakcyjny 
dla wszystkich. Nawet dla Brytyjczyków, którzy pukali do drzwi Wspólnot 
Europejskich z  chęcią wstąpienia do  nowego klubu, symbolizującego po-
kój, dobrobyt i sukces nowej Europy, zwanej Europą sześciu państw: Fran-
cji, Włoch, Republiki Federalnej Niemiec, Belgii, Holandii i Luksemburga. 
Francja za czasów Charlesa de Gaulle’a dwukrotnie odmówiła Brytyjczykom 
wstępu. Jednak po jego rezygnacji pod koniec lat 60. pojawiła się możliwość 
powiększenia jednolitego rynku.

Niemal nikt nie pamiętał o dwóch aspektach pozostających w cieniu 
historii i niejako na marginesie osiągniętego sukcesu. Po pierwsze, ta nowa 
tendencja pojawiła się w wyniku złagodzenia współzawodnictwa w zakresie 
kolonizacji świata. Europejczycy przestali być imperialistami, przynajmniej 
nieoficjalnie. Po drugie, połowa Europy była przetrzymywana w roli zakład-
nika przez reżim daleki od zachodniego sukcesu. Kraje komunistyczne były 
kontrapunktem dla sukcesu Zachodu. A może były alternatywnym mode-
lem sukcesu, jak utrzymywały partie komunistyczne?

Jednak samozadowolenie z sukcesu było tylko fatamorganą. W późnych 
latach 60. nastąpiły niespodziewane i  nieco niepokojące wstrząsy: młodzi 
Europejczycy, zwłaszcza studenci, zorganizowali głośne protesty kwestio-
nujące ważność dominującego systemu politycznego i społecznego. Inspiro-
wani radykalnymi lewicowymi ideologiami, wykraczającymi poza obecne 
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w parlamentach socjalizm i komunizm, proponowali alternatywę na wzór 
anarchizmu indywidualistycznego. Rewolta w maju 1968 r. we Francji była 
kulminacją tego buntu. Wydawało się, że  politycznie nic nie osiągnięto, 
ale w rzeczywistości zatriumfował sprzeciw wobec ówczesnego stylu życia, 
szczególnie w jego sferze seksualnej. Początkiem najważniejszej transforma-
cji zachodniego społeczeństwa w XX wieku było rozdzielenie seksualności 
od prokreacji.

Ten sygnał ostrzegawczy miał swoje konsekwencje, ale były one uzna-
ne za anomalie, które system usiłował kontrolować. Najbardziej oburzające 
były narodziny ruchów terrorystycznych przeciwnych demokracjom: Czer-
wonych Brygad we  Włoszech, Baader-Meinhof lub Frakcji Czerwonej Ar-
mii w Niemczech, IRA czy zbrojnych grup unionistów w Irlandii Północnej. 
Inną anomalią, która zdawała się wskazywać w kierunku przeciwnym, był 
wzrost konsumpcji narkotyków wśród młodych ludzi. Joseph Ratzinger cel-
nie określił wspólny mianownik dla tych dwóch nurtów, które wciąż stano-
wią o historii Europy. Były to dwa skróty do raju, do którego nie umiały do-
trzeć społeczeństwa konsumpcyjne, stworzone przez demokracje uważane 
przez terrorystów i narkomanów za obłudne i sfałszowane.

Aby zakończyć nakreślanie panoramy tamtych czasów powinniśmy 
przypomnieć, że  lata 60. przeżyły kulminację politycznej równowagi mię-
dzy stronami prowadzącymi zimną wojnę. Styl wyznaczany przez Richar-
da Nixona i Henrego Kissingera został zaakceptowany, z licznymi zastrze-
żeniami, przez Sowietów za czasów Leonida Breżniewa, do czego zmusiło 
ich częściowo zawarcie nowych stosunków pomiędzy Ameryką a Chinami, 
równie komunistycznymi co antyradzieckimi. Sowieci potrafili wykorzystać 
ugodowość okazywaną przez Amerykanów.

Osiągnięcia mierzono podpisaniem traktatu SALT I, chęcią zakończe-
nia wojny w Wietnamie oraz – w Europie – zorganizowaniem konferencji 
w Helsinkach i podpisaniem aktu końcowego. Inicjatywa niemieckich so-
cjalistów, Ostpolitik, wpisywała się w  stare radzieckie roszczenia o  zorga-
nizowanie konferencji o bezpieczeństwie w Europie z udziałem Sowietów. 
Celem ZSRR było doprowadzenie do usunięcia Amerykanów z kontynentu 
europejskiego oraz utworzenie regionalnego systemu bezpieczeństwa, który 
mogliby kontrolować. Ich marzenie zostałoby spełnione, gdyby Stany Zjed-
noczone zostały wyłączone z układu, jednak ostatecznie musieli się pogo-
dzić z ich obecnością. Akt końcowy przyniósł ważne korzyści dla Sowietów. 
Uznali oni, że  ich status quo w  powojennej Europie został zatwierdzony, 
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a dominacja nad połową kontynentu, nieoznaczająca rezygnacji z poszerze-
nia jej na resztę Europy, została usankcjonowana. Byli przekonani, że powin-
ni zmienić strategię, aby to osiągnąć, ale wywieranie presji nie przyniosło 
dobrych rezultatów. Przypadek Czechosłowacji w 1968 r. był bolesnym przy-
pomnieniem o ograniczeniu ich wpływów, nawet w kraju znajdującym się 
za żelazną kurtyną. Należało poszukać innej drogi zbliżenia, bardziej życz-
liwej w formie, ale z nie mniej ambitnym celem, którym nadal była domina-
cja nad kontynentem i rozprzestrzenienie sowieckiego komunizmu na cały 
świat. Postępy lat 70. w Afryce były imponujące, a w Ameryce Południowej 
przejęcie władzy przez sandinistów w 1979 r. było więcej niż obiecujące.

W Europie helsiński akt końcowy uznawał roszczenia Sowietów i two-
rzył ramy dla ufnych relacji, co odpowiadało ich nowej strategii. Jedynym 
minusem było przyjęcie regulacji znanych jako Koszyk  III, dotyczących 
praw człowieka, na który tak bardzo nalegali w czasie negocjacji przedstawi-
ciele Francji i Watykanu. Sowieci uznali to za mniej ważne zagadnienie, ale 
czas pokazał, jak bardzo się w tym zakresie mylili.

Zmiany w latach 70. XX wieku

W Europie lata 70. były związane z pierwszym rozszerzeniem Wspólnot 
Europejskich. Po wygaśnięciu francuskiego weta Wielka Brytania, Irlandia 
i Dania przyłączyły się do jednolitego rynku w 1973 r. Było to potwierdzenie 
sukcesu, ale jednocześnie ograniczenie. Kraje łączyły się w  zasadzie tylko 
na poziomie gospodarczym, wyjątkiem tego było kilka kwestii dotyczących 
polityki jądrowej. To była Europa kupców, choć była budowana z nadzieją 
osiągnięcia większej integracji politycznej. Oczywiście rys demokratyczny 
jej członków był nierozerwalnie związany z przynależnością do klubu i spo-
sobem rozumienia jego przyszłości.

Potwierdzeniem tej idei były zmiany w  krajach południowej Europy, 
których w tamtym czasie nie można było uznać za demokracje: Portugalii, 
Hiszpanii i Grecji.

W  Portugalii miały miejsce dramatyczne wydarzenia: wybuchła re-
wolucja napędzana przez komunistyczny nurt w armii, a kraj miał przecież 
wkrótce stać się pierwszym komunistycznym członkiem NATO. Amery-
kański alarm osiągnął taki poziom, że Kissinger zaproponował generałowi 
Franco, żeby Hiszpania dokonała militarnej interwencji w Portugalii, jednak 
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wiekowy już hiszpański generał odrzucił tę propozycję. Sytuację w Portuga-
lii udało się uspokoić, a kraj ewoluował w kierunku demokracji z silną partią 
socjalistyczną i równie silną, ale kontrolowaną partią komunistyczną. We-
dług wielu analityków z Ameryki Północnej i Europy było to idealne rozwią-
zanie. Należało znaleźć punkt pośredni między modelem komunistycznym 
a  modelem kapitalistycznym, a  więc akceptowalny socjalizm, który miał-
by powstrzymać komunizm. Takie były zamiary administracji Roosevelta 
w końcowym etapie wojny, gdy poszukiwano czegoś na wzór „rządów Be-
neša” dla narodów wyzwolonych, pomimo niezbyt chlubnego końca samego 
Edvarda Beneša w Czechosłowacji.

W  Grecji w  1974  r. upadł reżim czarnych pułkowników oraz doszło 
do szybkiej demokratyzacji pod rządami Konstandinosa Karamanlisa.

Po śmierci generała Franco w  1975  r. Hiszpania przeżyła podobny 
proces demokratyzacji – intensywny, ale zakończony powodzeniem. Przed 
pierwszymi wyborami miała miejsce legalizacja partii komunistycznej, 
a wygrała je Unia Demokratycznego Centrum i rządziła do 1982 r., mając 
podejście reformistyczne wobec opozycji zdominowanej przez socjalistów.

Wydaje się, że  w  latach 60. nawet partie komunistyczne były pod 
wpływem triumfu idei demokratycznych. Echa represji w  Czechosłowacji 
w 1968 r. pojawiły się wśród niektórych członków partii komunistycznych. 
Niektórzy z nich opuszczali jej szeregi lub wyrażali swoją nieufność wobec 
moskiewskich wytycznych. Wynikiem tej sytuacji było pojawienie się tzw. 
eurokomunizmu w krajach takich jak: Włochy, Francja czy Hiszpania. Był 
to komunizm przedstawiany jako zgodny z liberalną demokracją. Nie wiemy 
dokładnie, jakie były zamierzenia Moskwy, ale można podejrzewać, że nie 
miała ona nic przeciwko temu, bo taki rozwój wypadków pasował do zmia-
ny jej strategii i podążania w kierunku łagodniejszego modelu.

Ostatecznie demokracja wyszła wzmocniona z kryzysu polityczno-go-
spodarczego początku lat 70., który był wynikiem kryzysu naftowego spo-
wodowanego wojną Yom Kipur. System pokazał jeszcze większą stabilność 
niż w 1929 r., kiedy podobny kryzys oddalił od demokracji większość krajów 
europejskich. Z punktu widzenia Sowietów można było odnieść wrażenie, 
że kapitalizm dożywa swoich ostatnich dni, podczas gdy wpływy ZSRR ro-
sły, aż osiągnęły swoje historyczne maksimum.
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Czasy sekularyzacji

Wspomnieliśmy już o obecności przedstawicieli Watykanu na helsiń-
skiej Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, co przypomina 
nam, że  działania dyplomatyczne są  jednym z  wymiarów obecności Ko-
ścioła katolickiego na  świecie i  w  samej Europie. Jednak z  pewnością nie 
to jest najważniejsze. Kościół jest organizacją złożoną z ludzi i posiadającą 
rozpoznawalną zewnętrzną strukturę, działającą instytucjonalne, ale przede 
wszystkim jest transcendentalną rzeczywistością, która w szczególny spo-
sób wpływa na swoich wiernych we wszystkich krajach w wymiarze, który 
wyprzedza politykę i dynamikę społeczną. Lata, które nas interesują, były 
naznaczone Soborem Watykańskim II i tym, co zostało nazwane kryzysem 
katolicyzmu związanym z tym procesem. Jednym z jego istotniejszych skut-
ków był szybki spadek liczby duchownych i zakonników w Europie, co z ko-
lei przyniosło kryzys w  strukturach kościelnych, kryzys tożsamości dok-
trynalnej szczególnie głęboki w niektórych krajach i środowiskach, a także 
znaczną dezorientację wiernych, którzy byli świadkami kwestionowania 
doktryny i zachowań, które do tej pory były przedstawiane jako modelowe.

Był to problem wewnętrzny, jednak wynikał również z dynamiki ob-
cej Kościołowi i  starszej niż czasem przyznawano. Było to  nowe wydanie 
kryzysu modernistycznego, który miał już miejsce na początku wieku, aby 
był kolejnym epizodem zaprzeczania nadprzyrodzonym wierzeniom przez 
społeczeństwo zachłyśnięte swoimi materialnymi osiągnięciami, które bez-
granicznie przeceniano, odrzucając jakąkolwiek wartość, która nie była na-
macalnym sukcesem naukowym, gospodarczym czy technicznym. W pew-
nym sensie była to  kulminacja kapitalistycznej utopii, równie ateistycznej 
jak komunizm. Rozwiązaniem wszystkich ludzkich problemów były: analiza 
naukowa i organizacja. Wszystko inne było uważane za pustosłowie.

To technokratyczne rozwiązanie nie było trudne do  obalenia. Była 
to  mechaniczna, biurokratyczna i  bezduszna konstrukcja, przeciwko któ-
rej częściowo podniesiono bunt w 1968 r. Jednak alternatywą dla kapitali-
stycznej utopii był anarcho-komunizm, a nie powrót do religijnych rozwa-
żań, bo to dla utopistów z jednego lub drugiego nurtu było już przeszłością. 
Chrześcijanie byli rozbitkami pośrodku współczesnej kultury, która ich od-
rzucała w imię swoich zasad i starań o sukces.

Rozwiązaniem, które niektórzy z nich znaleźli, było staranie się o so-
jusz z grupami społecznymi, mającymi zbieżne cele: chciano unowocześnić 
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religię poprzez jej adaptację do zwyciężających światowych kryteriów. Dla 
większości materializm kapitalizmu był, w  sposób oczywisty, niezgod-
ny z ich religijnymi odczuciami, a więc wybór ruchów lewicowych stał się 
dominujący. Głównym założeniem tego rozwiązania był dialog pomiędzy 
chrześcijanami a marksistami. Jego początek miał miejsce w czasie spotka-
nia w Salzburgu w 1965 r., tuż po Soborze, a kontynuowany był w Chiemsee 
(RFN, 1966 r.) i w Mariańskich Łaźniach (Czechosłowacja, 1967 r.). Wszyst-
kie te  działania miały aprobatę Watykanu mimo niepokoju lokalnych bi-
skupów, prześladowanych przez komunistów1. ZSRR już dawno zauważył 
możliwość zbliżenia do ruchu katolickiego poprzez wspólne ideały, np. pa-
cyfizm. Jednak teraz otworzyła się możliwość wywarcia znacznie większego 
wpływu. Ruchy katolickie miały się stać wektorem penetracji komunistycz-
nej, szczególnie w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Łacińskiej. Często 
ironicznie mówiono, że ich członkowie nie chcieli być ostatnimi chrześcija-
nami, a stali się ostatnimi marksistami.

Niemniej dla wielu katolików i chrześcijan w ogóle religia sprowadzona 
do polityki lub rynku w sytuacji, gdy niebiański mesjanizm został zastąpio-
ny łatwo dostępnym ziemskim, niemal całkowicie traciła swój sens. Logicz-
nymi skutkami były: przyspieszenie porzucania praktyk religijnych i rosną-
ca sekularyzacja struktur społecznych podążających za  nowymi modami. 
Ważną rolę w szerzeniu tych ideologii, które przeważały wśród specjalistów 
od komunikacji bardziej niż wśród ogółu społeczeństwa, pełniła telewizja. 
Nowym bogiem stała się konsumpcja, a kaznodziejami – agenci reklamowi, 
którzy starali się wskazać drogę do materialnego raju w możliwie najbardziej 
atrakcyjny sposób. Materialny dobrobyt wymagał dopełnienia sentymental-
nego dwojakiego rodzaju: wyzwolenia seksualnego, które obiecywało nie-
ograniczoną przyjemność, oraz rozmytej solidarności, gwarantowanej przez 
lewicowe przekonania, dzięki którym każdy uważał się za obrońcę bardziej 
sprawiedliwego i solidarnego świata. W razie niezadowolenia istniało prawo 
do protestu. Wszystko pozostawało w rękach opiekuńczego państwa i do-
brze zaopatrzonego rynku.

Znaczące jest, że  tę materialistyczną tendencję oraz wewnętrzny kry-
zys religii można było zaobserwować w równym stopniu w demokracjach 
i  dyktaturach Europy Zachodniej. W  tym kontekście nie ma  wielu różnic 
między frankistowską Hiszpanią, Włochami Chrześcijańskiej Demokracji 

1 M. Alcalá, Historia del sínodo de los obispos, 1996, s. 379.
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czy V Republiką Francuską. Być może istnieje pewne przesunięcie chrono-
logiczne, jednak niewielkie.

Ta kulturalna i  społeczna presja wyrzuciły religię na  margines życia 
społecznego i politycznego, traktując ją jak swego rodzaju dziedzictwo prze-
szłości z  datą ważności, która wydawała się raczej bliska. Podsumowując, 
można powiedzieć, że  utrwalony został pogląd, iż  pod koniec XX  wieku 
wierzenia i praktyki religijne były nieistotne – nie wywarły ani nie miały 
wywierać wpływu na budujący się świat.

Kościół wobec kryzysu katolicyzmu w Europie Zachodniej

Wybór Jana Pawła  II 16  października 1978  r. oznaczał przybycie 
do Rzymu polskiego biskupa, który patrzył na najnowszą historię Kościoła 
i kontynentu zupełnie inaczej niż jego zachodni odpowiednicy. W zachod-
nim, posoborowym środowisku kościelnym panowało przekonanie, że wiel-
kim błędem Kościoła wobec współczesnego świata była jego determinacja, 
aby utrzymać przeszłość przy życiu. Ta próba odbudowy katolicyzmu byłaby 
wielkim błędem. Utraconoby możliwość dialogu ze  współczesnym świa-
tem i otwarcia na  jego osiągnięcia, a  tym samym Kościół straciłby szansę 
na korzystanie z osiągnięć ostatnich czasów w zakresie kultury, nauki, życia 
społecznego i polityki. Nadszedł czas, żeby przypieczętować sojusz z nowo-
czesnością i na nowo odkryć chrześcijaństwo, aby nadążało za swoimi czasa-
mi. Powstał rodzaj obsesji zerwania z przeszłością, co było traktowane jako 
niezbędny warunek osiągnięcia ewangelicznej autentyczności. Wynikiem 
odgrodzenia się od spuścizny przeszłości była próżnia doktrynalna i dusz-
pasterska o niszczycielskich skutkach. Wdrażanie innowacji nie jest łatwe, 
ale ich wprowadzanie bez uwzględniania owoców innowacji z  przeszłości 
jest niemal równoznaczne z naśladownictwem. A tak właśnie w dużej mie-
rze było. Środowiska kościelne oddały się poszukiwaniu świeckich mesjani-
zmów, które można by było naśladować. Jak marksistowski socjalizm, który 
był najbardziej rozpowszechnioną modą intelektualną. Przyciągał najwięk-
sze rzesze zwolenników, więc nie może dziwić, że był on preferowany.

Pierwszym krokiem wykonanym przez Jana Pawła  II po  rozpoczę-
ciu pontyfikatu było wezwanie do przezwyciężenia lęków i otwarcia drzwi 
Chrystusowi. Biorąc pod uwagę zakres naszych zainteresowań, można 
stwierdzić, że strach przed niedopasowaniem się do współczesnych ideologii 
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był poza jego zainteresowaniami, a zatrważał część chrześcijan w Europie 
Zachodniej.

Jedną z wielkich nowości w podejściu papieża Polaka było to, że całko-
wicie naturalnie przejął on inicjatywę rozpowszechniania przesłania 
Ewangelii, nie martwiąc się czy odpowiada to światowym mocarstwom 
lub wpisuje się w dominujące tendencje.

Z pewnością świat, z którego przybył, ułatwił podejście tak odmienne 
od  tego, które było powszechne wśród wielu katolików w wolnej Europie. 
Jednym z pierwszych zadań, których musiał się podjąć nowy papież, było 
m.in. zajęcie się podziałami w Europie Zachodniej wywołanymi kryzysem 
posoborowym.

Najbardziej dramatycznym i  obrazowym przykładem jest Kościół 
w Holandii. Wcześniej była to wzorowa wspólnota wierności, dynamizmu 
i życia misyjnego, jednak Sobór ją podzielił i wywołał proces przyspieszonej 
sekularyzacji, grożącej jej zniszczeniem. Paweł VI próbował na różne spo-
soby zaradzić tej sytuacji, jednak bez powodzenia. Przed upływem roku peł-
nienia swej funkcji Jan Paweł II zwołał specjalny synod biskupów holender-
skich, który odbył się na początku 1980 roku2. Papież przede wszystkim ich 
wysłuchał i zachęcił (na początku oraz na końcu), aby wspólnie podejmo-
wali pracę duszpasterską. Zgromadzenie zakończyło się pełnym nadziei do-
kumentem i wezwaniem do wspólnej pracy. Jednak w praktyce jego wyniki 
były bardzo skromne. Kryzys władzy biskupiej, podziały między prałatami 
i  postępująca dominacja życia kościelnego przez duchownych i  radykal-
nych świeckich – wszystko to nie pozostawiło wiele miejsca na ożywienie. 
Świeccy zintegrowani w strukturach kościelnych należeli do najbardziej ra-
dykalnych i często ograniczali, a nawet uniemożliwiali sprawowanie jakiej-
kolwiek władzy biskupom. To był ich pomysł na demokratyzację. W ciągu 
następnych dziesięcioleci życie Kościoła holenderskiego słabło. Rana okaza-
ła się zbyt głęboka.

Dla innych krajów europejskich nie zorganizowano specjalnych syno-
dów. Jan Paweł II kontynuował swoje zwykłe nauczanie oraz program podró-
ży apostolskich, aby nieść swoje przesłanie wiernym i ich pasterzom w spo-
sób jak najbardziej bezpośredni. Uwaga poświęcona Europie Zachodniej 

2 Tamże, s. 190-205.
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w pierwszych latach pontyfikatu była znacząca. W latach 1978-1989 odbył 
105 podróży, z  których 61  było wizytami duszpasterskimi we  Włoszech, 
a 44 – wyjazdami poza granice tego kraju. Z tych 44 podróży, 21 odbyło się 
po Europie (3 do Polski, a 18 do państw Europy Zachodniej – bez wątpienia 
najczęściej odwiedzanego regionu w tamtych latach).

W  podziale na  kraje należy rozróżnić podróże do  Włoch i  pozosta-
łych krajów Europy Zachodniej. Sama liczba wizyt we Włoszech świadczy 
o  intensywnym poświęceniu, największym w historii papiestwa. W ciągu 
pierwszych 18 lat pontyfikatu Jan Paweł II odbył 127 wizyt duszpasterskich 
do Włoch, do 250 siedzib biskupich i do takiej samej liczby parafii w diecezji 
rzymskiej. Przebył ponad 72 000 kilometrów. Innym w kolejności najczę-
ściej odwiedzanym do 1989 r. krajem była Francja (4 razy), a następnie: Re-
publika Federalna Niemiec, Szwajcaria, Austria i Hiszpania, dokąd udał się 
dwukrotnie. Portugalię, Wielką Brytanię, Holandię, Belgię, Luksemburg, 
Liechtenstein, Norwegię, Islandię, Finlandię, Danię i Szwecję odwiedził tyl-
ko raz. Podsumowując, na Włoszech, Francji i Hiszpanii skupiła się głównie 
jego uwaga.

Podstawy nowego kursu

Jeden z wiodących autorów zajmujących się historią stosunków mię-
dzynarodowych podczas zimnej wojny utrzymuje, że  Jan Paweł  II do-
magał się radykalnej transformacji w historii konfliktu Wschód-Zachód 
z  podstawowego powodu. Zmienił kategorie, w  jakich problem był po-
strzegany, zakres jego rozumienia oraz interpretował sprawy w nowy spo-
sób. Wydaje się, że jego sposób kierowania Kościołem zasługuje na jeszcze 
większe uznanie.

Nowy papież nie tylko wprowadził nowe zabiegi, ale przede wszystkim 
zmienił kategorie myślenia o ówczesnej sytuacji i przyczynił się w ten 
sposób do bezprecedensowej transformacji, która zmieniła wydarzenia 
końca XX wieku w historii powszechnej i samego Kościoła.

Przeanalizujemy jego zmianę spojrzenia na  problem poprzez jedną 
przesłankę, trzy główne scenariusze zmian i centralną myśl w jego kierowa-
niu Kościołem.
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Przesłanka ma wiele wspólnego ze sposobem rozumienia historii, życia 
i  przyszłości. Można ją  podsumować uproszczonym i  ironicznym stwier-
dzeniem: gdzie nie ma tradycji, istnieje naśladownictwo. Ludzkie działanie 
i wiedza oparte są na tradycji i innowacji. Jednak zerwanie z tradycją ozna-
cza utracenie całego dziedzictwa oraz wielu możliwości badawczych, co gro-
zi ponownym odkrywaniem Morza Śródziemnego. Jan Paweł II poruszał się 
po tym terenie swobodnie, ponieważ rozumiał znaczenie tradycji i innowa-
cji oraz konieczność ich wzajemnego uzupełniania się. Miał on od początku 
historyczną przewagę. Nie pochodził z kraju, w którym uważano za kano-
niczny związek między rzeczywistością doczesną a kościelną, tym bardziej 
nie uważał, że chwila obecna była kulminacją innowacji dających rozwiąza-
nie, które wcześniej było ignorowane. Przeciwnie, jego życie kontemplowało 
ciągłą sprzeczność między nadzieją a rzeczywistością, która opierała się jej 
odzwierciedleniu tu i teraz. Nie przejmował się tym jednak, wiedział, że już 
dziś pracuje na jutro, ufając w to, co pozaziemskie. Chciał zmieniać teraź-
niejszość i wyciągał jak najwięcej wniosków z przeszłości.

Pierwszym wielkim scenariuszem zmian były kwestie doktrynalne. 
Kryzys religijny XX wieku miał wiele wspólnego z postulatem samowystar-
czalnego rozsądku, który gardził wiarą w to, co nadprzyrodzone. Tak poja-
wiła się protestancka teologia liberalna, która przyczyniła się do sekularyza-
cji wiary. W praktyce doprowadziło to do sytuacji, w której wiara nie była 
już sprawą wiernych, dla których pastorzy stali się ostatecznymi gwarantami 
jej czystości. Musiała ona zostać przeanalizowana i poparta przez akademi-
ków, teologów, filologów, filozofów lub historyków, którzy byli jej interpreta-
torami. Zależność od świata akademickiego i jego ludzi stała się absolutna. 
Ale w świecie akademickim niewiele prawd jest pewnych, z definicji wszyst-
ko musi zostać sprawdzone. Takie jest zadanie uczonego. Problem polega 
na  tym, że nie ma w nim miejsca na nadprzyrodzoną wiarę, o  ile nie jest 
to wyjątek lub coś dalekiego od zdrowego rozsądku.

Jan Paweł  II od  początku proponował inne podejście. Kultura była 
podstawą całego życia społecznego, także dla wierzeń, ale kultura była też 
czymś szerszym niż życie akademickie, a doktryna – czymś więcej niż opi-
niami teologów, którzy byli zaledwie jednym czynnikiem w  pogłębianiu 
i  przekazywaniu wiary. Życie wiernych było co  najmniej tak samo ważne 
jak teologia, a nawet bardziej. Papież wkrótce pokazał to w swoim upodo-
baniu do przedstawiania życia świętych i, w miarę możliwości, przyszłych 
świętych, którzy przemawiali w naszych czasach poprzez swoje świadectwo 
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wiary. Ale również przywiązując wielkie znaczenie do  życia duchowego 
w ogóle, a w szczególności do religijności ludowej. Szersze i mniej elitarne 
pojmowanie kultury stało się sposobem pokonania aporii, w którą wkroczy-
ła ona w związku z kryzysem modernistycznym, posoborową debatą i skut-
kami racjonalistycznego suprematyzmu w życiu Kościoła.

W czasie podróży Jan Paweł II spotykał się z teologami niemal w każ-
dym kraju. Nie zawsze przyjęcie należało do najbardziej entuzjastycznych, 
zdarzało się nawet, że było otwarcie wrogie, jak np. w środowiskach niemiec-
kojęzycznych, ale papież nie rezygnował z  prób okazania zainteresowania 
teologią i teologizowania z poczuciem wiary. Tej postawie towarzyszyła chęć 
spotykania się z naukowcami, pisarzami i ludźmi ze świata kultury. Miało 
to  przypominać, że  wiara odizolowana od  tych czynników nie mogła ani 
przetrwać, ani niczego wnosić, bo nie zachowała swej tożsamości.

Jego przesłanie kulturowe było szczególnie intensywne we Francji, gdzie 
wielokrotnie przypominał, że kultura religijna tego kraju miała znaczenie 
dla całego katolickiego świata i zachęcał, aby nie zaniedbywać jej pielęgno-
wania, dbania o jej przejawy oraz aby nie oddawać się świeckiej dynamice 
z obawy przed wykluczeniem ze środowisk niewierzących intelektualistów. 
Jan Paweł II był wielkim wielbicielem kultury francuskiej, a jego wielokrotne 
wizyty w tym kraju były motywowane pragnieniem przekonania mieszkań-
ców, aby się nie poddawali i przejmowali inicjatywę zarówno jako wierzący, 
jak i myśliciele.

Kolejnym ważnym gestem w  tym scenariuszu były wielokrotne proś-
by o współpracę w Rzymie skierowane do arcybiskupa Monachium, kard. 
Josepha Ratzingera. Niemiecki prałat był profesorem teologii, ekspertem 
soborowym i  jednym z  najbardziej błyskotliwych umysłów teologicznych. 
Zwrócenie się do niego, aby służył katolickiej doktrynie, było postawieniem 
na teologiczną dyscyplinę i sygnałem uznania dla pracy teologów, szczególnie 
tych ze świata niemieckojęzycznego, mających wielki wpływ na prace Soboru 
i w czasie następującej po nim debaty. Zadanie Ratzingera, stojącego na czele 
Kongregacji Nauki Wiary, i  jego nieprzerwany dialog teologiczny z  Janem 
Pawłem  II były cechami charakterystycznymi pontyfikatu oraz stanowiły 
prawdopodobnie największy wkład Kościoła europejskiego w to dzieło.

Drugim scenariuszem, który proponuję rozważyć, jest triumf sekula-
ryzacji w życiu społecznym i politycznym. Bóg został wygnany z zamożnych 
społeczeństw, krok po  kroku, niemal nieodczuwalnie, i  zastąpiony przez 
nowych bogów: pieniądze, bezpieczeństwo, dobrobyt i przyjemność. Był to 
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triumf pragnienia władzy jako najważniejszej zasady organizacji życia pu-
blicznego i przyjemności w życiu prywatnym, połączonych w największych 
możliwych dawkach. Papież odrzucał ten nowy kult, nie wahając się obnażać 
wiążących się z nim kłamstw. Bez transcendentalności ludzie byliby niczym 
więcej niż niewolnikami nowych bogów, których sami wytwarzali za  po-
mocą swoich wyrafinowanych metod technologicznych lub finansowych. 
Co więcej w swoim dyskursie skierowanym do bogatych narodów, które po-
rzuciły swoje chrześcijańskie przyzwyczajenia na rzez cieszenia się dobra-
mi tego świata, podkreślał, że bez Jezusa Chrystusa człowiek nie mógł być 
w pełni człowiekiem. Ci, którzy tracili ten horyzont, schodzili poniżej tego, 
co ludzkie. Jego katecheza na temat teologii ciała, opracowana w ciągu tych 
lat i jedna z najbardziej rozbudowanych w jego pontyfikacie, była szczegó-
łową i wymowną odpowiedzią na hiperseksualność i inne poniżające skutki 
nadal szerzącej się tzw. rewolucji seksualnej.

Wzywał do  nowego humanizmu, skupiającego się na  obronie życia, 
szczególnie tego najsłabszego, na wszystkich jego etapach oraz do pryma-
tu „być” nad „mieć”. Było to przeciwieństwem kompleksu niższości, który 
paraliżował niektórych w obliczu sukcesu społeczeństw materialistycznych. 
Raj konsumpcji, płatnych i wyszukanych wakacji, łatwego seksu i pełnego 
brzucha został potępiony jako fatamorgana, niebędąca żadnym osiągnię-
ciem, a jedynie degradacją.

Proponowana alternatywa była życiem, które było prawdziwie ludzkie, 
ponieważ odkrywało bogactwa ofiarowane przez Chrystusa, przede wszyst-
kim miłość do Boga i  innych oraz spokojne i pełne życie, zrodzone z har-
monii ze Stwórcą i innymi stworzeniami. A to było w zasięgu ręki, wystar-
czyło poszukać w zwykłym życiu, ukazać je  jako duszpastersko dostępne, 
z częstą praktyką sakramentalną i atrakcyjnym przedstawieniem rzeczywi-
stości religijnych. Wiele z  tych lekcji papież zilustrował bliską opieką nad 
rzymskimi parafiami lub Kościołem we  Włoszech. Tam mógł się udawać 
najczęściej i  tam praktykował to, co nazwał później „nową ewangelizacją” 
Europy. Chodziło o szukanie wiernych i przedstawianie im wiary na różne 
sposoby, np.: dzielenie z nimi momentów adoracji eucharystycznej, spotkań, 
procesji i pielgrzymek, publiczne pojawianie się w celu spowiadania i bycia 
spowiadanym. W  skrócie, Jan Paweł  II zastosował w  Rzymie to, co  robił 
w diecezji krakowskiej, która dostosowywał do nowej sytuacji: spotykał się 
z parafianami, aby ich wysłuchać, rozmawiać z nimi o Bogu i wspólnie się 
modlić. Temperatura życia religijnego wzrosła, a włoscy biskupi przyłączyli 
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się do nowej dynamiki zamiast rozpaczać nad prądami sekularyzacyjnymi, 
co poskutkowało pozyskiwaniem wiernych. Przesłanie było jasne: odpowie-
dzią na sekularyzację nie było jej usprawiedliwianie, ale odnowienie ewan-
gelizacji. W tych latach praktyka wiary we Włoszech wzrosła.

Przypadek Hiszpanii był w tym zakresie równie znaczący. W momencie 
wyboru Jana Pawła II Hiszpania była na etapie budowy demokracji. Zmiany, 
jakich doświadczyło społeczeństwo hiszpańskie w latach 60. i 70., były bar-
dzo intensywne: kraj zmodernizował się gospodarczo i imponująco rozwijał. 
Był on również bardziej otwarty na wpływy zewnętrzne, dzięki trendom roz-
powszechnianym przez media i rosnącemu natężeniu ruchu turystycznego. 
Niewielu biskupów martwiło się odłączeniem Kościoła od anachronicznej 
dyktatury Franco w ostatnich jej latach. Udało im się to, co uznali za wiel-
kie osiągnięcie. Owszem, nie było małe, ale w tym samym czasie społeczeń-
stwo hiszpańskie przeżywało proces sekularyzacji, który promował rosnący 
materializm w  obyczajach, a  co za  tym idzie  – spadek praktyki religijnej. 
Do tego doszedł ostry kryzys, jakiego doświadczył Kościół po Soborze Wa-
tykańskim II. Seminaria niemal opustoszały, a tożsamość katolicka zaczęła 
szukać nowych odniesień, czasem zaczerpniętych ze  świata polityki anty-
frankistowskiej lub związków zawodowych. Efektem był niezwykle szybki 
proces sekularyzacji i niezadowolenia Hiszpanów związanego z Kościołem. 
Pontyfikat Jana Pawła II był momentem ponownego przemyślenia prioryte-
tów Kościoła w Hiszpanii i ponownego skupienia się na ewangelizacji, a nie 
życiu politycznym. Podróże Jana Pawła II do Hiszpanii i zgromadzone tłumy 
służyły przede wszystkim do przekonania biskupów o możliwości przepro-
wadzenia takiej zmiany, która została szybko zauważona w planach duszpa-
sterskich, chociaż nurt laicyzmu nadal dominował w panoramie kulturalnej.

Trzecim wielkim scenariuszem był ten związany z przemocą politycz-
ną. W niektórych europejskich kręgach intelektualnych, zwłaszcza w Niem-
czech, narodziły się teorie natury marksistowskiej, które okrzepły jako tzw. 
teologia wyzwolenia. Chodziło o sekularyzację nadziei chrześcijańskiej, któ-
ra próbowała szybko i skutecznie zaradzić poważnym niesprawiedliwościom 
społecznym doświadczanym w wielu krajach nierozwiniętych, szczególnie 
w Ameryce Łacińskiej. W ten sposób usprawiedliwiano powstania zbrojne, 
a wiele osób duchownych stało się partyzantami, wierząc, że  reprezentują 
prawdziwie zaangażowane chrześcijaństwo. Pewnego usprawiedliwienia 
przemocy dokonali także niektórzy duchowni w przypadku ruchów terro-
rystycznych, tj.: IRA w Irlandii Północnej i ETA w Hiszpanii. W tle istniała 
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kwestia uprawomocnienia przemocy jako siły wyzwalającej z  ucisku poli-
tycznego, a  nawet moralnego obowiązku walki z  niesprawiedliwością, za-
czerpniętego od autorów marksistowskich.

Pierwszym odchyleniem w  dyskursie było potępienie niesprawiedli-
wych prześladowań, jakich doświadczyło wielu chrześcijan w  krajach ko-
munistycznych. Była to istotna nowość, gdyż ta rzeczywistość była zazwy-
czaj wyciszana w mediach i w wielu środowiskach kościelnych. Oskarżenia 
o łamanie praw człowieka przez organizacje chrześcijańskie, które systema-
tycznie unikały rozmów o  tym, co  dzieje się w  krajach komunistycznych, 
nie były rzadkością. Sama obecność Polaka na tronie Piotrowym oznaczała 
zwrócenie uwagi opinii publicznej na ten kraj i jego kontekst. Gdy pojawiła 
się niezależna organizacja związkowa „Solidarność” i rozpoczęły się represje 
wobec robotników wszczynających strajki, zachodnie sympatie, szczególnie 
w  niektórych krajach, doprowadziły do  powstania ruchów popierających 
Polaków, np. we francuskich środowiskach katolickich. Ryzyko interwencji 
sowieckiej w Polsce w grudniu 1980 r. było wysoce prawdopodobne i, choć 
największy opór dawały Stany Zjednoczone, kraje Europy Zachodniej zaczę-
ły zmieniać sposób mówienia o tym, co się działo za żelazną kurtyną i so-
lidaryzować się z dysydentami w niespotykanym do tej pory stopniu. Silna 
i pokojowa postawa polskich katolików, popierana przez papieża, była ważną 
lekcją radzenia sobie z uciskiem. Dała też odpowiedź na pytanie, czy użycie 
przemocy było uzasadnione.

Wypowiedzi papieża przeciwko tym, którzy ją [przemoc] legitymizo-
wali, były jednoznaczne, czasem ogniste, ale to znowu jego własny 
przykład wstrząsał najbardziej. Zamach na jego życie 13 maja 1981 r. 
również stanowił rodzaj symbolicznego ucieleśniania cierpień ofiar 
prześladowań religijnych i przemocy w ogóle. Obraz jego zakrwawionej 
białej sutanny był argumentem trudnym do odparcia dla tych, którzy 
zamierzali udzielać mu lekcji poświęcenia na rzecz sprawiedliwości.

Jego oskarżenia o bezprawne użycie przemocy od tej pory nosiły znak 
autentyczności i identyfikacji z tymi, którzy jej doświadczyli, co niewątpli-
wie wpłynęło na utratę siły atrakcyjności tych radykalnych doktryn wśród 
niektórych chrześcijan.
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Centralna myśl w kierowaniu Kościołem

Celami były: wyjście od tradycji, ulepszanie jej i budowanie europejskiej 
kultury na chrześcijańskich fundamentach, wspieranie nowego humanizmu 
chrześcijańskiego w obliczu świeckiej dehumanizacji, kultury, w której doce-
nia się odpowiednio ciało i ducha, wspieranie wykorzeniania przemocy i nie-
nawiści w życiu politycznym i społecznym. Były to trzy ważne lekcje w trzech 
istotnych dziedzinach życia europejskiego. Wszystko to było utkane wokół 
wielkiej inicjatywy, którą Jan Paweł  II zaproponował Europie: współpracy 
na rzecz szerzenia Ewangelii. Jej przesłanie, mające różne formy, wyznaczało 
ściśle określony cel. Europa miała być świadoma swojej tożsamości chrześci-
jańskiej i ważnej misji ewangelizacyjnej. Jan Paweł II sformułował ją w przej-
rzysty sposób podczas swojej pierwszej wizyty w Hiszpanii w 1982 r. w San-
tiago de Compostela. Zaczęło się od odwołania do przeszłości, które pokazuje, 
jak ją rozumiał: „Historia tworzenia się narodów europejskich idzie w parze 
z  ich ewangelizacją, do  tego stopnia, że  europejskie granice pokrywają się 
z zasięgiem przenikania Ewangelii. Po dwudziestu wiekach historii, pomimo 
krwawych konfliktów, w których obliczu stawały narody Europy, jakie od-
cisnęły swoje piętno na życiu kontynentu do tego stopnia, że przed świado-
mością współczesną stają poważne znaki zapytania co do jego przyszłych lo-
sów, należy stwierdzić, że tożsamości europejskiej nie można zrozumieć bez 
chrześcijaństwa i że właśnie w niej znajdują się te wspólne korzenie. To na ich 
podstawie cywilizacja kontynentu dojrzewała, podobnie jak jej kultura, dy-
namika, aktywność, zdolność do konstruktywnej ekspansji również na po-
zostałe kontynenty. Jednym słowem wszystko to, co  stanowi o  jej chwale”.

Następnie naszkicował opis teraźniejszości, który był pragnieniem 
określenia pozytywnych aspektów stanowiących bogactwo Europy: „Jeszcze 
dzisiaj dusza Europy pozostaje zjednoczona, ponieważ oprócz tych wspól-
nych początków żyje wspólnymi wartościami chrześcijańskimi i ludzkimi, 
takimi jak: godność osoby ludzkiej, głębokie przywiązanie do sprawiedliwo-
ści i do wolności, pracowitość, duch inicjatywy, miłość rodzinna, szacunek 
dla życia, tolerancja, pragnienie współpracy i pokoju, które są  jej cechami 
charakterystycznymi”3.

3 Akt europejski z Santiago de Compostela, przemówienie Jana Pawła  II, 9.11.1982, https://
w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1982/november/documents/hf_jp-ii_
spe_19821109_atto-europeistico.html [02.11.2018]
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Było to potwierdzenie bogactwa, ale również wyrażenie życzenia. „Eu-
ropa – kontynuował – jest kontynentem, który w największym stopniu przy-
czynił się do rozwoju świata, zarówno w dziedzinie myśli, jak i w dziedzinie 
pracy, nauki i sztuki, ale Europa przeżywa trudny moment”.

Europa była podzielona, przede wszystkim w sferze obywatelskiej, i to 
właśnie ze względu na wpływ idei sekularyzacyjnych, zarówno komunistycz-
nej, jak i konsumpcyjnej utopii, „naznaczona konsekwencjami ideologii seku-
larystycznych, które od negacji Boga czy też ograniczania wolności religijnej 
posuwają się do  przypisywania nadmiernego znaczenia sukcesowi ekono-
micznemu w stosunku do wartości ludzkiej pracy i produkcji; od materiali-
zmu i hedonizmu, które zagrażają wartościom rodziny, płodnej i zjednoczo-
nej, życia zaledwie poczętego, moralnej troski o młodzież, aż po «nihilizm», 
rozbrajający wolę stawiania czoła kluczowym problemom (takim jak nowi 
ubodzy, emigranci, mniejszości etniczne i religijne, godziwy użytek czyniony 
ze środków społecznej komunikacji), uzbrajający zaś ręce terrorystów”.

Podział w sferze obywatelskiej był szkodliwy, ale jeszcze bardziej po-
ważny był wpływ na sferę religijną. Europa była podzielona „nie tyle nawet 
z powodu podziałów, które dokonały się przed wiekami, ile z powodu od-
dalania się ochrzczonych i wierzących od głębokich uzasadnień ich wiary 
oraz od doktrynalnej i moralnej siły tej chrześcijańskiej wizji życia, która 
zapewnia równowagę zarówno osobom, jak i społecznościom”.

Podsumowując, współczesna apostazja była najpoważniejszą chorobą 
na kontynencie i aby ją wyleczyć, zakończył swoje przemówienie naglącym 
i uroczystym wołaniem:

Dlatego ja, Jan Paweł, syn polskiego narodu, który zawsze uważał się 
za naród europejski ze względu na swe początki, tradycje, kulturę i ży-
wotne więzy, syn narodu słowiańskiego wśród Latynów i łacińskiego 
pośród Słowian, ja, następca Piotra na Stolicy Rzymskiej, stolicy, którą 
Chrystus zechciał umieścić w Europie i którą kocha za jej trud szerzenia 
chrześcijaństwa na całym świecie. Ja, biskup Rzymu i pasterz Kościoła 
powszechnego, z Santiago kieruję do ciebie, stara Europo, wołanie pełne 
miłości: Odnajdź siebie samą. Bądź sobą. Odkryj swoje początki. Tchnij 
życie w swoje korzenie. Tchnij życie w te autentyczne wartości, które 
sprawiały, że twoje dzieje były pełne chwały, a twoja obecność na in-
nych kontynentach dobroczynna. Odbuduj swoją jedność duchową 
w klimacie pełnego szacunku dla innych religii i dla prawdziwych swo-
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bód. Oddaj cesarzowi to, co cesarskie, Bogu zaś to, co Boskie. Nie chełp 
się swoimi podbojami, pomna na ich możliwe negatywne konsekwen-
cje. Nie zniechęcaj się z powodu zmniejszania się twojego znaczenia 
w świecie czy też z powodu kryzysów społecznych i kulturalnych, które 
cię dotykają. Możesz jeszcze być latarnią cywilizacji i bodźcem postępu 
dla świata. Inne kontynenty patrzą na ciebie i spodziewają się po tobie 
tej samej odpowiedzi, jaką święty Jakub dał Chrystusowi: «mogę».

Myślę, że  te słowa podsumowują główny cel nauczania Jana Pawła II 
skierowanego do Europy Zachodniej. To, co proponował w każdym kraju, 
który odwiedził, lub na  każdym spotkaniu z  biskupami tych ziem, miało 
obudzić świadomość powołania ewangelizacyjnego. Odkrywając tę  misję 
można było zrozumieć, co należy zmienić i  jakimi sposobami. Planowany 
na przyszłość cel, któremu towarzyszyło poczucie służby dla ludzkości, był 
kluczem europejskiej idei tego papieża, który tak bardzo kochał stary kon-
tynent.

Ta chęć zjednoczenia potwierdzała istnienie ran wynikających z  po-
działów historycznych i  starała się je  zagoić, aby dążyć do  jedności. Jego 
spotkania ekumeniczne, szczególnie w  Szwajcarii, Anglii, Niemczech czy 
w  krajach nordyckich, były przykładem poszukiwania jedności opartej 
na zapamiętywaniu wspólnej historii, a przede wszystkim wspólnego celu: 
pokazania Chrystusa światu.

Był szczególnie świadomy, że jego posługa musiała dążyć do tego celu: 
podziały religijne można pokonać tylko w  jedności wiary, a  ona istniała 
dzięki Kościołowi, który został zbudowany w  eucharystii i  wokół Piotra. 
W tej dziedzinie małym postępom towarzyszyło pojawienie się nowych pro-
blemów, tj.: schizmy tradycjonalistów Lefebvre’a czy niepowodzenie zbliże-
nia się do anglikanów. Wydawało się, że były one najbliższe doktrynalnemu 
porozumieniu, jednak wyświęcenie kobiet, które rozpoczęło się w tamtych 
latach w Stanach Zjednoczonych i  rozszerzyło na Wielką Brytanię, a było 
konsekwencją wyboru współczesnych kryteriów socjologicznych, a nie tra-
dycji, stanowiło nową przeszkodę na drodze do zjednoczenia.

Wezwanie do jedności religijnej docierało nie tylko do katolików i chrze-
ścijan. Próbował także dotrzeć do Żydów i budować mosty porozumie-
nia z muzułmanami obecnymi na kontynencie, wykazując się intuicją, 
która dziś wydaje nam się prorocza.
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Jednak tekst jego przemówienia z 9 listopada w Santiago de Compo-
stela jasno pokazuje, że  najbardziej martwiła go  apostazja katolicka. Jego 
celem było odzyskanie siły wiary w wielu europejskich sercach, aby móc od-
budować ducha kontynentu. Innymi słowy, martwił się złem, dziejącym się 
w chwili obecnej. Idea ta znajdowała się w centrum jego nauczania: wierność 
Chrystusowi była sposobem na znalezienie rozwiązania problemów, przed 
którymi stoi Europa. Gdyby chrześcijanie nie wnieśli swojej wiary, nie uda-
łoby się osiągnąć trwałych rozwiązań. I to nie była kwestia podboju społe-
czeństwa czy odbudowy katolicyzmu, to była kwestia służby, przyczynienia 
się do rozwiązania problemów istniejących w danej chwili. W przeciwień-
stwie do tego, co twierdził sekularyzm, wiara nie była problemem, ale zasad-
niczym elementem jego rozwiązania.

Podsumowanie

Jan Paweł II zastał w Europie Zachodniej katolicyzm zakompleksiony, 
podzielony i pozbawiony nadziei. Ognisko dialogu ze współczesnym świa-
tem zdawało się gasnąć z  powodu niezdecydowania wobec sekularyzacji, 
której domagał się ówczesny świat.

Nowy papież inaczej pojmował ten problem i rzucił zupełnie inne wy-
zwanie. Sekularyzacja groziła zbudowaniem nieludzkiego świata, w którym 
„mieć” przeważało nad „być”. Konieczne było przywrócenie nadziei człowie-
kowi i w tym zadaniu Europa powinna stać na pierwszej linii. Aby to osią-
gnąć, chrześcijanie musieli dążyć do nowej ewangelizacji kontynentu, która 
wcześniej wymagała ponownej ewangelizacji samego Kościoła. Apostazja 
musiała zostać powstrzymana, aby chrześcijanie przypomnieli sobie, w jaki 
sposób ich przekonania przyczyniły się do rozwiązania współczesnych pro-
blemów, a to wymagało od duszpasterzy mówienia o Bogu, a nie o teoriach 
socjologicznych, politycznych czy gospodarczych. Przeciwstawiając się seku-
laryzacji trzeba było wykazać słuszność wiary w poszukiwaniu rozwiązań 
dla ludzkich problemów, również na progu trzeciego tysiąclecia.

Przesłania papieża czasami wysłuchano, a czasami nie. Ale jego obec-
ność i działania miały zmienić życie Europy. Przed jego wyborem sekula-
ryzacja była przyszłością, a  religia musiała zadowolić się swoim miejscem 
w przeszłości. Wraz z nim religia pojawiła się na forum publicznym jako istot-
ny element życia ludzkiego, decydujący o przyszłości. Jan Paweł II wywołał  
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w  Kościele ważną odnowę, która działa od  tamtej pory na  ruinach, jakie 
pozostały po  poważnych zniszczeniach, których Kościół doświadczył pod 
koniec XX wieku. Trudno przewidzieć, jaki wpływ będzie to miało na przy-
szłość, ale wydaje się, że  ewangeliczne porównanie nasion rozrzuconych 
na pole jest najlepszym sposobem podejścia do tego, co dzieło Jana Pawła II 
mogło oznaczać dla starej Europy.
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