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rzed dwunastoma laty, w trzecim numerze „Politei”, ogłosiłem w związku ze śmiercią Ojca Świętego Jana Pawła II tekst, którego tytuł nawiązywał do fragmentu
Jego Testamentu: Niewymownie trudne i niespokojne czasy… Przytoczyłem w nim słowa Zmarłego nie tylko o tym, że Kościół znajduje się w okresie takiego prześladowania, które w niczym nie ustępuje pierwszym stuleciom, a nawet je przewyższa co do stopnia bezwzględności i nienawiści, czego w wielu miejscach świata wciąż doświadczamy.
Przytoczyłem też słowa również znajdujące potwierdzenia po kilkunastu latach: o tym,
że tylu ludzi ginie niewinnie, dopowiedzmy: nawet w bezpośredniej bliskości naszego
kraju. Zainteresowanie Jana Pawła II, wówczas nawet nie błogosławionego jeszcze, dzisiaj już świętego, sprawami międzynarodowymi było wielkie. Nie tylko był On przecież
głową Kościoła rzymskokatolickiego, Stolicy Apostolskiej; był także monarchą Państwa
Watykańskiego i z racji pełnienia obu tych godności włączał się w prace nad regulowaniem stosunków z różnymi krajami i w działania na rzecz pokoju w różnych częściach
świata, stale zatroskany o stan spraw człowieka niezależnie od jego koloru skóry, płci,
narodowości i warstwy społecznej, do jakiej należy.
Pragnąc uczcić świętego już Jana Pawła II, oddajemy do rąk Czytelników szczególny numer naszego pisma, prezentujący wystąpienia wygłoszone na dwóch wielce interesujących spotkaniach, jednego w Krakowie, drugiego w Rzymie, dwóch miastach,
z którymi Święty był związany szczególnie. Wprawdzie zdecydowaliśmy o odwróceniu ich kolejności (współorganizowane przez Ambasadę RP i Papieski Uniwersytet
Gregoriański spotkanie w Rzymie odbyło się 15 listopada 2005 r., dla uczczenia osiemdziesiątej rocznicy podpisania pierwszego konkordatu, a spotkanie w Krakowie w październiku 2013 r.), uczyniliśmy to jednak nie tylko dlatego, że najpierw Karol Wojtyła
związany był z miastem pod Wawelem i Uniwersytetem Jagiellońskim, a później Jan
Paweł II z Wiecznym Miastem i Stolicą Piotrową, ale także dlatego, by zarysować szerszy kontekst aktywności dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej i na tym tle pełniej ukazać działania zmierzające do zawarcia konkordatu z Rzeczpospolitą Polską i próby jego
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realizacji. Przedstawiamy teksty przygotowane przez hierarchów Kościoła, polityków,
uczonych i dziennikarzy z wielu krajów, także tych, którzy brali udział już to w aktywności dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej, już to w pracach nad konkordatem zawartym w 1993 r., zestawianym z umową z 1925 r.
Pragnę gorąco podziękować kilku osobom, bez których pomocy niepodobna byłoby zgromadzić teksty tak znakomitych Autorów. W pierwszej kolejności wdzięczny
jestem Pani Premier, Minister, Ambasador dr Hannie Suchockiej, która nie tylko udostępniła nam teksty z konferencji rzymskiej, ale także przygotowała wprowadzenie do
nich i tekst prezentujący ocenę konkordatu po dwudziestu latach od jego podpisania;
co więcej, zdołała ona przygotować artykuł Jan Paweł II wobec zmian w Polsce w związku z wejściem do Unii Europejskiej prezentowany Czytelnikowi w pierwszej części. Część
ta nie mogłaby powstać bez pomocy Pana dr. Krzysztofa Strzałki, adiunkta w Instytucie
Europeistyki, jednostki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, byłego konsula generalnego RP w Mediolanie, głównego organizatora konferencji z 2013 r.,
która powiodła się dzięki współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im.
Jana Pawła II w Krakowie, kierowanym przez Panią Agatę Szutę (słowa wdzięczności kieruję również pod adresem Pani Dyrektor). Dziękuję wreszcie Panu Piotrowi
Samerkowi, przez wiele lat współpracującemu z Panią Ambasador Suchocką na placówce przy Stolicy Apostolskiej, który opracował część publikowanych tekstów i stale
gotów był wspierać prace redakcji naszego pisma.
Szczególne słowa podziękowania składam Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi
Stanisławowi Dziwiszowi zarówno za to, że zgodził się przyjąć patronat nad spotkaniem krakowskim w 2013 r., jak i za to, że przez tak wiele lat towarzyszył Świętemu
Janowi Pawłowi II w Jego posłudze sprawowanej w „niewymownie trudnych i niespokojnych czasach”.
Prezentowany tom jest znakiem hołdu składanego Świętemu, a zarazem znakiem wdzięczności członków społeczności Wydziału Studiów Międzynarodowych
i Politycznych dla pierwszego Polaka papieża, który również w działalności dyplomatycznej kierował się zasadą znaną wszystkim pracownikom i studentom Uniwersytetu
Jagiellońskiego: plus ratio quam vis; zasadą, o której należy pamiętać również w naszych, znaczonych tak wieloma konfliktami, wciąż „niewymownie trudnych i niespokojnych czasach”.
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1. Witam serdecznie wszystkich uczestników międzynarodowej konferencji „Stolica
Apostolska na arenie międzynarodowej w okresie pontyfikatu Jana Pawła II (1978
‑2005)”. Wyrażam radość, że konferencja odbywa się w Krakowie, mieście Karola
Wojtyły i Jana Pawła II. Pamiętamy, że zaraz po wyborze powiedział on, że kardynałowie powołali nowego Biskupa Rzymu i wezwali go z dalekiego kraju. Trzydzieści pięć
lat temu drogi z Krakowa i Polski do Rzymu nie mierzono tylko w kilometrach. Z jednej strony odległość powiększał zamknięty, totalitarny system komunistyczny, z drugiej jednak strony w wymiarze duchowym, a więc najgłębszym, skracała tę odległość
„wspólnota wiary i tradycji chrześcijańskiej”.
Rok po śmierci Jana Pawła II jego następca, Benedykt XVI, mógł powiedzieć
o naszym mieście: Kraków Karola Wojtyły i Kraków Jana Pawła II jest również moim
Krakowem! Jest także drogim sercu Krakowem dla niezliczonej rzeszy chrześcijan na całym świecie (28 maja 2006 r.). Nie ulega wątpliwości, że w okresie „polskiego” pontyfikatu dokonał się również proces w odwrotnym kierunku, Jan Paweł II przybliżył bowiem Polakom nie tylko Rzym, ale także wielkie sprawy Kościoła i świata.
2. O pontyfikacie Jana Pawła II powiedziano już wiele i napisano wiele. Bogactwo
tego pontyfikatu sprawia, że poszczególne jego aspekty stają się przedmiotem badań
naukowych, analizy i refleksji w wielu krajach i środowiskach. W ten nurt wpisuje się
obecna konferencja, podejmująca ważną problematykę obecności i działań Stolicy
Apostolskiej na arenie międzynarodowej.
Powiedzmy jasno: Jan Paweł II nie był politykiem. Nie miał ambicji politycznych,
bo miał znacznie wyższe ambicje. Chciał, aby ewangeliczne orędzie o Bogu i człowieku
docierało do wszystkich, do najdalszych zakątków świata. Chciał, by przenikało ono do
ludzkich sumień, do środowisk i kultur. Chciał, by kształtowało postawy oraz pomagało w tworzeniu sprawiedliwych praw i struktur. Ewangeliczne przesłanie zapowiada
wyzwolenie świata od zniewalającej rzeczywistości zła i grzechu oraz stwarza podstawy
prawdziwego pokoju, mającego swe źródło w sercu człowieka pojednanego z Bogiem,
z bliźnimi i z samym sobą.
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Papież był przywódcą duchowym. Powtórzmy: nie był politykiem, ale oczywiście
jego słowa i działania miały poważne reperkusje społeczne i polityczne. Nie mogło być
inaczej. Jego głos docierał do kręgów ludzi sprawujących władzę, a także do prostych
ludzi. Już sam wybór papieża pochodzącego „zza żelaznej kurtyny” zapowiadał realną
możliwość zmian w świecie, w którym akceptowano niesprawiedliwy dla wielu krajów
status quo i nie przewidywano istotnych zmian.
Jak zauważył Benedykt XVI, Karol Wojtyła wniósł do Stolicy Piotrowej swoją głęboką
refleksję nad sporem o człowieka, toczonym przez marksizm i chrześcijaństwo. Jego przesłanie brzmiało: „człowiek jest drogą Kościoła, a Chrystus jest drogą człowieka”. W ten
sposób odwrócił tendencję, która mogła się wydawać nieodwracalna (homilia, 1 maja
2011 r.). Nie ulega wątpliwości, że pontyfikat Jana Pawła II, niczym katalizator, przyczynił się w istotnym stopniu do radykalnych zmian politycznych w krajach Europy
Środkowo‑Wschodniej.
3. Oczywiście, papież w swoich działaniach na arenie międzynarodowej nie był sam.
Dysponował sprawną i sprawdzoną strukturą, którą reprezentował Sekretariat Stanu,
a w tym wypadku jego druga Sekcja – Relacji z Państwami. Dyplomacja watykańska
funkcjonowała dzięki szerokiej sieci nuncjatur, obejmujących swym zasięgiem zdecydowaną większość krajów. W ten sposób Stolica Apostolska miała dostęp do informacji na temat rzeczywistej sytuacji w różnych częściach świata i poszczególnych krajach.
Dzięki przedstawicielstwom dyplomatycznym poszczególnych krajów akredytowanym
przy Watykanie Stolica Apostolska miała także bezpośredni kontakt z rządami państw,
z którymi utrzymywała kontakty dyplomatyczne.
Jan Paweł II od początku włączył się aktywnie w sprawę sprawiedliwego pokoju na
świecie. Przykładem może być spór o granicę między Argentyną i Chile wzdłuż Kanału
Beagle. Jak widomo, mediacja Papieża doprowadziła do podpisana Tratado de Paz
y Amistad entre Argentina y Chile w 1984 r.
Nie zawsze głos Jana Pawła II był słuchany z uwagą. Nie zawsze chciano uznać jego
racje, a przecież nie kierował się partykularnym interesem. Pragnął pokoju opartego
na prawdzie, na poszanowaniu godności człowieka i narodów. Tak było w wypadku
Bliskiego Wschodu. Konflikt bliskowschodni przyniósł ogromne straty ludzkie i materialne i nie doprowadził do rozwiązania zasadniczych problemów.
4. Życzę Państwu konstruktywnych obrad. Jestem przekonany, że wspólna praca
i refleksja w tych dniach przyniesie dobre owoce, ukaże we właściwym świetle dokonania na arenie międzynarodowej błogosławionego, a wkrótce świętego Jana Pawła II.
Życzę sobie i Państwu, aby postawa i przykład papieża pomagały nam samym angażować się w dobro wspólne, w ważne sprawy człowieka we współczesnym świecie.
						

ak

						
Conferenza Internazionale
Collegium Novum UJ, 11 X 2013

ks. kard. Stanisław Dziwisz

Arcybiskup Metropolita Krakowski

pl

© KSIĘGARNIA AKADEMICKA Sp. z o.o.

ak

ad
e

m

ic
ka
.

Adres: ul. św. Anny 6, 31-008 Kraków,
tel./fax (12) 43 127 43, tel. (12) 422 10 33 w. 1167
e-mail: akademicka@akademicka.pl
KRS: 145510, NIP: 676-007-55-73

