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Nie lękajcie się stawiać na pokój, wychowując do pokoju.
Dążenie do pokoju nie dozna nigdy zawodu.
Wysiłek na rzecz pokoju, natchniony przez miłość, która nie mija,
zrodzi owoce. Pokój będzie ostatnim słowem Historii1.
Jan Paweł II

Przez cały pontyfikat w latach 1978–2005 Jan Paweł II odnosił się do różnych kwestii, posługując się dostępnymi środkami dyplomacji watykańskiej.
Przeciwstawiał się dzieleniu Europy na Wschodnią i Zachodnią; dążył do
pokojowego obalenia komunizmu; nawoływał do konstruktywnego dialogu
zwróconego ku drugiemu człowiekowi; poszukiwania rozwiązań różnych konfliktów zbrojnych XX i XXI wieku, w tym konfliktu zbrojnego na Bałkanach,
któremu będzie poświęcona niniejsza praca. Zachęcał do budowania pokoju opartego na jego filarach: prawdzie, sprawiedliwości, miłości, wolności
oraz solidarności, upominał się o poszanowanie praw człowieka, w tym praw
mniejszości narodowych i etnicznych, najuboższych i najbardziej cierpiących.
Zwracał uwagę na respektowanie prawa do wolności religijnej, które jest sercem wszystkich innych praw, a także o poszanowanie praw narodów, w tym
prawa do istnienia, prawa do wolności, prawa do własnej kultury i języka, do
wszechstronnego rozwoju.
W polskiej literaturze przedmiotu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat pojawiło się wiele opracowań dotyczących problematyki narodowościowej regionu bałkańskiego oraz konfliktu zbrojnego na tym obszarze. W gronie politologów znajdziemy prace np. Andrzeja Chodubskiego, Grzegorza Janusza,
Wawrzyńca Konarskiego, Adama Koseskiego, Romana Kuźniara, Piotra
Mazurkiewicza, Jakuba Pieńkowskiego, Małgorzaty Podolak, Izabeli Rycerskiej,
Marka Waldenberga, Wiesława Walkiewicza, Radosława Zenderowskiego,
Ryszarda Zięby.
Niniejsza monografia stanowi analizę dokumentów papieskich zamieszczonych w innej pracy autorki, zatytułowanej Jan Paweł II wobec konfliktu
1

Zob. Jan Paweł II, Osiągniemy pokój wychowując do pokoju, [w:] Paweł VI, Jan Paweł II,
Orędzia papieskie na Światowy Dzień Pokoju, red. K. Cywińska, T. Konopka, M. Radwan,
Rzym–Lublin 1987, s. 104–114.
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zbrojnego na Bałkanach. Dokumenty papieskie (Wydawnictwo UNUM, Kraków
2016). Teksty te autorka zebrała z wersji polskiej miesięcznika „L’Osservatore
Romano” z lat 1991–2003 i ułożyła chronologicznie. Podstawowym materiałem badawczym były dokumenty papieskie, m.in. przemówienia, wypowiedzi, apele pokojowe, homilie, rozważania wygłoszone przy różnych okazjach,
w których papież poruszał problematykę konfliktu bałkańskiego w latach 90.
XX w., wywołanego wyborami w 1990 r., które doprowadziły najpierw do wojny w Chorwacji w 1991 r., następnie do wojny w Bośni i Hercegowinie w 1992 r.
oraz w Kosowie w 1999 r. Są one istotne zarówno ze względów historycznych,
jak i dla zrozumienia określonych procesów politycznych.
W pracy zostaną zaprezentowane dyplomatyczne, charytatywne i religijne
działania Jana Pawła II i Stolicy Apostolskiej na rzecz pokoju na Bałkanach.
Stanowi ona pierwszą w literaturze próbę całościowego spojrzenia na działalność Jana Pawła II i Stolicy Apostolskiej na rzecz rozwiązania konfliktu bałkańskiego. Pontyfikat wnosił nowe elementy do teorii i praktyki stosunków
międzynarodowych, pociągając za sobą uaktywnienie różnych form działalności dyplomatycznej. Papież podejmował niezliczone próby mediacji, aby wyeliminować konflikty zbrojne ze stosunków międzynarodowych.
Inspiracją do niniejszej pracy stały się apele, zachęty, inicjatywy Jana Pawła II
skierowane do wszystkich ludzi dobrej woli, wyznawców różnych religii, społeczności międzynarodowej, mające na celu zaprowadzenie pokoju na Bałkanach
oraz uświadomienie wagi, jaką religia odgrywa w życiu społeczeństw i w polityce międzynarodowej.
Temat zostanie przedstawiony w czterech rozdziałach. Rozdział I jest swoistym wprowadzeniem w podjętą problematykę, który koncentruje się na następujących zagadnieniach: pojęcie narodu w nauczaniu Jana Pawła II oraz dwie
podstawy wobec narodu: nacjonalizm i patriotyzm (§ 1); mniejszości narodowe
i etniczne, zwłaszcza w ujęciu papieskim (§ 2); nazwa Bałkany, kraje bałkańskie i ich struktura narodowościowa i wyznaniowa oraz członkostwo w sojuszach i organizacjach międzynarodowych (§ 3); konflikt zbrojny i jego rodzaje, w tym konflikty o podłożu politycznym i terytorialnym, etniczne i religijne
występujące na terenie Bałkanów (§ 4), a także definicje pokoju i wojny (§ 5).
W kolejnym rozdziale autorka podejmie refleksję na temat: dialogu i jego rodzajów – ekumenicznego i międzyreligijnego – oraz form tego ostatniego (dialog życia, dialog w zakresie dzieł i współpracy, dialog ekspertów, dialog modlitwy oraz dialog intermonastyczny w nauczaniu Soboru Watykańskiego II
(1962–1965) i Jana Pawła II) (§ 1); wkładu w obalenie komunizmu w krajach byłego bloku wschodniego papieża, który był praktykiem tzw. faith-based diplomacy – dyplomacji motywowanej religijnie, oraz podejścia do ustroju demokratycznego (§ 2); poszanowania praw człowieka w ujęciu papieskim, przede
wszystkim prawa do wolności sumienia i religii jako warunku pokoju między
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narodami i religiami, prawa mniejszości narodowych i etnicznych; poszanowania praw narodów oraz obowiązków, jakie narody mają wobec siebie nawzajem i wobec całej ludzkości (§ 3); fundamentalizmu religijnego, zwłaszcza
muzułmańskiego, jego cech i przejawów widocznych w rejonie Bałkanów (§ 4);
współpatronów Europy – św. Cyryla i św. Metodego – apostołów Słowian, bez
których przykładu nie można w pełni zrozumieć dziejów Europy (§ 5).
Rozdział III jest poświęcony: działalności papieża i Stolicy Apostolskiej na
płaszczyźnie politycznej; papieskiemu rozumieniu polityki; chrześcijańskiemu sensowi polityki; prerogatywom Jana Pawła II legitymizującym papieskie
wskazania dotyczące życia politycznego; mediacji papieskiej, podstawom interwencji Kościoła katolickiego w dziedzinie społecznej i politycznej, formom
obecności Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych (§ 1); papieskiej koncepcji pokoju, zasadom i czynnikom pokojowego ładu międzynarodowego, filarom pokoju, drogom wiodącym do pokoju, odpowiedzialności za
budowanie pokoju, koncepcji polityki konsensu opartego na dialogu oraz polityce niestosowania przemocy (non-violence), tradycji wojny etycznie usprawiedliwionej i jej przewartościowaniu, kryteriom wojny, przyczynom wojen,
pacyfizmowi, uchodźcom jako szczególnej kategorii ofiar wojen, obowiązkowi obrony niewinnych, prawie do pomocy humanitarnej cierpiącej ludności
i uchodźców, zwłaszcza w odniesieniu do konfliktu bałkańskiego oraz jej zasadom (§ 2); inicjatywom Jana Pawła II i Stolicy Apostolskiej na rzecz rozwiązania konfliktu na Bałkanach, rozpadowi Jugosławii, jego przyczynom w latach
1991–1992, narodom Chorwacji i Słowenii, które skorzystały ze swego prawa
do stanowienia, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą
Apostolską a Chorwacją i Słowenią (§ 3); wojnie w Bośni i Hercegowinie jako
pochodnej procesu wielonarodowej Jugosławii, zwłaszcza między Serbami
a Muzułmanami, Serbami a Chorwatami, a przez kilkanaście miesięcy między
Chorwatami a Muzułmanami, niepodległości Bośni i Hercegowiny, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Republiką Bośni
i Hercegowiny, prawnemu obowiązkowi społeczności międzynarodowej do
interwencji humanitarnej, aktywności Jana Pawła II i Stolicy Apostolskiej na
rzecz przywrócenia pokoju w tym kraju, np. ogłoszeniu dnia modlitwy i postu
w Asyżu w dniach 9–10 stycznia 1993 r., ludobójstwie w Srebrnicy we wschodniej Bośni, porozumieniu w Dayton (Ohio, USA), utworzeniu Specjalnego
Trybunału ds. Zbrodni Wojennych (§ 4); relacjom serbsko-albańskim w powojennej Jugosławii, głównym przyczynom konfliktu w Kosowie, interwencji
zbrojnej NATO, jej motywom humanitarnym, operacji NATO „Allied Force”
stanowiącej przykład wojny asymetrycznej, misji abpa Jeana-Louisa Taurana,
tzw. planowi Ahtisaariego, niepodległości Kosowa (§ 5).
Ostatni rozdział dotyczy podróży apostolskich Jana Pawła II do krajów bałkańskich, podczas których papież spotykał się m.in. z przedstawicielami władz
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państwowych oraz przedstawicielami różnych religii, zapewniając o swojej solidarności ze wszystkimi, modlitwie o pokój na Bałkanach, podkreślając potrzebę wzajemnego przebaczenia i pojednania, tj. Albanii w 1993 r. (§ 1); niezrealizowanej pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny w 1994 r. (§ 2); Chorwacji
w 1994 r. (§ 3); Słowenii w 1996 r. (§ 4); Bośni i Hercegowiny w 1997 r. (§ 5);
Chorwacji w 1998 r. (§ 6); Rumunii w 1999 r. (§ 7); Słowenii w 1999 r. (§ 8);
Chorwacji w 2003 r. (§ 9); Bośni i Hercegowiny w 2003 r. (§ 10) oraz innych
spotkań okolicznościowych z Janem Pawłem II (§ 11).
Opierając się na rozbudowanej literaturze materiałów źródłowych, autorka zaprezentuje ogromny wkład Jana Pawła II i Stolicy Apostolskiej w pokojowe rozwiązanie konfliktu na Bałkanach, wiele inicjatyw, konkretnych działań
na różnych płaszczyznach. Tak zarysowany schemat pracy wskazuje nie tylko
teologiczny, ale również polityczny charakter podjętej w niej refleksji. Przez
aktywność pokojową papież inspirował działalność dyplomatyczną i humanitarną Stolicy Apostolskiej i całego Kościoła, aby pomóc ludności w omawianym regionie, której podstawowe prawa były łamane. Główny motyw otwartości na wyznawców innych religii stanowiła troska o pokój między narodami
i między wyznawcami różnych religii.

Rozdział I

Podstawowe
pojęcia i definicje

Narody należą do grupy pierwotnych uczestników podmiotowych stosunków
międzynarodowych, ponieważ od początku ery nowożytnej były głównymi
animatorami tych stosunków, a także stały się kreatorami grupy wtórnych
uczestników stosunków międzynarodowych, w tym państw, organizacji międzynarodowych i pozarządowych oraz struktur transnarodowych2.
Naród3, obok rodziny, zajmował w nauczaniu Jana Pawła II szczególne miejsce, co wiązało się m.in. z jego osobistym doświadczeniem polskiego życia narodowego, do którego wielokrotnie z dumą się przyznawał4. Im słabsza osoba w rodzinie, tym większą troską powinna być otaczana, a w konsekwencji
taką rodziną powinna być wspólnota narodów5.
Termin naród pochodzi według Jana Pawła II od czasownika „rodzić”: „słowo «naród» z punktu widzenia etymologii jest związane z rodzeniem. Termin
«naród» oznacza tę społeczność, która znajduje swoją ojczyznę w określonym
miejscu świata i która wyróżnia się wśród innych własną kulturą. Katolicka nauka społeczna uważa zarówno rodzinę, jak i naród za społeczności naturalne,
2
3

4
5

J. Kukułka, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003, s. 99.
R. Zenderowski (Stosunki międzynarodowe. Uczestnicy – ich miejsce i rola w systemie międzynarodowym, Warszawa 2005, s. 158) dodaje, że w literaturze zachodniej można spotkać się z wymiennym używaniem terminów „naród” i „państwo”, co do pewnego stopnia
jest usprawiedliwione, gdy przyjmuje się jedną z dwóch zasadniczych koncepcji narodu
– jako wspólnoty politycznie zorganizowanej, w której proces tworzenia się narodu był
wspierany przez państwo.
W. Zagrodzki, Człowiek drogą Kościoła. Jan Paweł II w Polsce, Kraków 2002, s. 162.
S. Ewertowski, Europa – jedność wielu narodów. Stanowisko Jana Pawła II, „Studia Elbląskie”
2002, t. 4, s. 282.
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a więc nie owoc zwyczajnej umowy. Niczym innym zatem nie można ich zastąpić w dziejach ludzkości”6.
Zagadnienie narodu w myśli Jana Pawła II jawi się jako spójna koncepcja,
ujęta w duchu personalizmu chrześcijańskiego, a pierwszym istotnym elementem jest kultura narodowa, która stanowi „zespół ożywiających wartości, które będąc wspólne dla wszystkich obywateli, jednoczą ich”7. Wartości
te wyrażają się oraz kształtują poprzez obyczaje, język, sztukę, literaturę, instytucje i struktury życia społecznego, a jedynym twórcą tak rozumianej kultury jest zawsze konkretny człowiek, który nie tylko tworzy kulturę, lecz także potrzebuje jej dla pełni swojego rozwoju8.
Naród jest zwłaszcza dziełem kultury, jego istotę stanowi więź kulturalna
między ludźmi, co prezentował w swoim nauczaniu Jan Paweł II9. Stwierdzał,
że „naród istnieje z «kultury» i dla «kultury» […]. Jest tą wielką wspólnotą ludzi, których łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura”10. Człowiek
jest nie tylko twórcą kultury, ale również jej adresatem, o czym pisał w encyklice Fides et ratio z 14 września 1998: „Człowiek jest jednocześnie i dzieckiem, i ojcem kultury, w której żyje” (nr 71)11.
W siedzibie UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw
Oświaty, Nauki i Kultury, ang. United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization) w Paryżu 2 czerwca 1980 r. Jan Paweł II zaznaczył, że
kultura narodowa jawi się jako najważniejsza przestrzeń suwerenności i autonomii narodu: „strzeżcie wszelkimi dostępnymi Wam środkami tej podstawowej suwerenności, którą każdy naród posiada dzięki swej kulturze […]. Nie
dopuszczajcie, aby ta podstawowa suwerenność stawała się łupem jakichkolwiek interesów politycznych czy ekonomicznych. Nie dopuszczajcie, aby padła ofiarą różnego rodzaju totalitaryzmów12, różnego rodzaju imperializmów
czy hegemonii, dla których człowiek liczy się tylko jako przedmiot dominacji,
a nie podmiot własnego człowieczego bytowania. Dla których również i naród, własny lub cudzy, liczy się tylko jako przedmiot dominacji i różnorodnych

6
7

8
9
10

11
12

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, s. 74.
R. Misiak, Naród w nauczaniu społecznym Kościoła, Szczecin 2007, s. 27, 31, przyp. 78;
zob. S. Górzna, Pamięć a tożsamość na Pomorzu w ujęciu papieża Jana Pawła II, „Studia
Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 2014, nr 34, s. 33–51.
R. Misiak, Naród w nauczaniu…, dz. cyt., s. 40.
P. Mazurkiewicz, Kościół i demokracja, Warszawa 2001, s. 37, przyp. 70.
Zob. Jan Paweł II, Nauczanie papieskie III, 1, 1980 (styczeń–czerwiec), oprac. E. Weron,
A. Jaroch, Poznań–Warszawa 1985, s. 732; Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość…, dz. cyt.,
s. 89–90.
Zob. Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio”, „L’Osservatore Romano” 1998, nr 11, s. 4–40.
Zob. S. Górzna, Hannah Arentdt – critic of the totalitiarianism, „European Journal of
Transformation Studies” 2013, vol. 1, no. 2, s. 59–70.
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Jan Paweł II, Nauczanie papieskie III…, dz. cyt., s. 732–733.
Z. Stachowski, Kultura w ujęciu Jana Pawła II, [w:] Jan Paweł II a wyzwania współczesności, red. tenże, Warszawa 1991, s. 25, 29.
Zob. Jan Paweł II, Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 1996, s. 619–702.
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interesów, a nie podmiot: pierwszy podmiot suwerenności, wynikającej z jego
własnej autonomicznej kultury”13.
Jan Paweł II twierdził, że człowiek jest tym, kim jest, dzięki kulturze, wyznaczając kulturze czołowe miejsce i pierwszoplanową rolę w procesie rechrystianizacji współczesnego świata. Według papieża kryzys kultury, przede
wszystkim w odniesieniu do Europy, był kryzysem kultury chrześcijańskiej14.
W encyklice Centesimus annus podejmuje problematykę systemu totalitarnego, zaznaczając: „totalitaryzm […] w formie marksistowsko-leninowskiej,
utrzymuje, że niektórzy ludzie z racji głębszej znajomości praw rozwoju społeczeństwa, szczególnej pozycji klasowej czy kontaktu z najgłębszymi źródłami kolektywnej świadomości nie mylą się, a zatem mogą sobie rościć prawo do
sprawowania władzy absolutnej. Trzeba dodać, że totalitaryzm rodzi się z negacji obiektywnej prawdy: jeżeli nie istnieje prawda transcendentna, przez posłuszeństwo której człowiek zdobywa swą pełną tożsamość, to nie istnieje też
żadna pewna zasada, gwarantująca sprawiedliwe stosunki pomiędzy ludźmi.
Istotnie, ich klasowe, grupowe i narodowe korzyści nieuchronnie przeciwstawiają jednych drugim. Jeśli się nie uznaje prawdy transcendentnej, triumfuje siła władzy i każdy dąży do maksymalnego wykorzystania dostępnych mu
środków, do narzucenia własnej korzyści czy własnych poglądów, nie bacząc
na prawa innych. Wówczas człowiek jest szanowany tylko na tyle, na ile można się nim posłużyć do własnych egoistycznych celów. Tak więc, nowoczesny
totalitaryzm wyrasta z negacji transcendentnej godności osoby ludzkiej, będącej widzialnym obrazem Boga niewidzialnego i właśnie dlatego z samej swej
natury podmiotem praw, których nikt nie może naruszać: ani jednostka czy
grupa, ani też klasa, naród lub państwo. Nie może tego czynić nawet większość danego społeczeństwa, zwracając się przeciwko mniejszości, spychając ją na margines, uciskając, wyzyskując czy usiłując ją unicestwić” (nr 44)15.
Jan Paweł II podkreślał, że totalitaryzm neguje Kościół i stara się go zniszczyć: „Kultura i praktyka totalitaryzmu niosą z sobą także negację Kościoła.
Państwo czy też partia, które utrzymują, że mogą realizować w historii dobro absolutne i które siebie stawiają ponad wszelkimi wartościami, nie będą
tolerowały uznawania obiektywnego kryterium dobra i zła, innego aniżeli
wola sprawujących władzę, które w określonych okolicznościach może stać
się podstawą osądu ich zachowań. To właśnie dlatego totalitaryzm stara się
zniszczyć Kościół, a przynajmniej podporządkować go sobie i uczynić z niego narzędzie swego aparatu ideologicznego” (enc. Centesimus annus, nr 45).
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Roman Misiak, autor książki Naród w nauczaniu społecznym Kościoła zauważa, że rozpad Jugosławii ujawnił dążenie narodów tworzących to państwo
do odrębności, domagającej się uznania i zabezpieczenia przez własne struktury polityczne. Zaznacza, że Jan Paweł II uważał, iż bałkańskie narody miały prawo zaspokajać godziwe aspiracje, tworząc własne państwa16.
Według Jana Pawła II język stanowił jedną z form, w których wyraża się tożsamość narodowa. Planując pielgrzymki do różnych krajów i narodów, w tym
bałkańskich, omówionych w rozdziale IV niniejszej pracy, starał się przyswoić sobie język miejscowy, aby choć kilka zdań wypowiedzieć do zgromadzonych pielgrzymów w ich własnej mowie17.
Jedną z postaw wobec narodu jest nacjonalizm, a termin ten wykształcił się
na kanwie słowa „naród”. Jego semantycznego rodowodu należy szukać w języku łacińskim: od czasownika nasci, nascere, czyli „urodzić się”, rozumiany niekiedy jako „wspólnota pochodzenia” oraz od rzeczownika natio, czyli
„urodzenie”, „naród” albo „lud”18.
Próbę rekapitulacji stosunku Kościoła do nacjonalizmu podjął Jan
Paweł II. Uczynił to przynajmniej w trzech wymiarach: (1) uniwersalnym, który został na zlecenie papieża zakreślony przez Komisję „Iustitia et Pax” w dokumencie Kościół wobec rasizmu. W trosce o pogłębienie braterstwa między
ludźmi19 z 3 listopada 1988 r., który traktuje nacjonalizm jako jedno z poważnych wyzwań współczesności; (2) duszpasterskim, który wyraża się w papieskim nauczaniu i dokumentach; (3) teologicznym i stricte narodowym, związanym bowiem z tzw. teologią narodu, którą w Polsce próbował zbudować kard.
Stefan Wyszyński, traktujący naród jako zbiorowość zwróconą ku Bogu20.
Według nauczania Jana Pawła II swoistą przeciwwagą dla nacjonalizmu21
był właściwie rozumiany patriotyzm, o czym traktuje m.in. ostatnia książka papieża – Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, w której
16
17
18

19
20
21

R. Misiak, Naród w nauczaniu…, dz. cyt., s. 55.
Tamże, s. 86.
W. Konarski, Nacjonalizm i pojęcia powiązane. Interpretacje autorskie oraz wybrana egzemplifikacja, [w:] Bałkany. Etnokulturowe podłoże konfliktów, red. tenże, A. Koseski,
Pułtusk 2006, s. 12, przyp. 3.
Treść tego dokumentu zob. Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana
Pawła II (1965–1989), oprac. W. Chrostowski, R. Rubinkiewicz, Warszawa 1990, s. 76–84.
Z. Stachowski, Kościół katolicki wobec nacjonalizmu, [w:] Nacjonalizm. Konflikty narodowościowe w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Helnarski, Toruń 1994, s. 125–127.
E. Gellner (Narody i nacjonalizm, tłum. T. Hołówka, Warszawa 1991, s. 9) dodaje, że nacjonalizm jest zwłaszcza „zasadą polityczną, która głosi, że jednostki polityczne powinny pokrywać się z jednostkami narodowościowymi. Zasada ta pozwala natychmiast zdefiniować nacjonalizm jako sentyment i jako ruch. Sentyment nacjonalistyczny to uczucie
gniewu, wzbudzone przez jej naruszenie, bądź uczucie satysfakcji, wzbudzone przez jej
przestrzeganie. Ruch nacjonalistyczny zaś to ruch, który został wywołany tego rodzaju
sentymentem”.

czytamy: „Charakterystyczne dla nacjonalizmu jest bowiem to, że uznaje tyko
dobro własnego narodu i tylko do niego dąży, nie licząc się z prawami innymi.
Patriotyzm natomiast, jako miłość do ojczyzny, przyznaje wszystkim innym
narodom takie samo prawo jak własnemu, a zatem jest drogą do uporządkowanej miłości społecznej”22.
Pojawienie się nacjonalizmu nie jest związane z istnieniem głębokiej wiary chrześcijańskiej, ale z dokonującym się w cywilizacji zachodniej powrotem do pogaństwa. Na uwagę zasługują słowa Jana Pawła II wobec konfliktu
zbrojnego w Bośni i Hercegowinie: „Znajdujemy się w obliczu nowego pogaństwa: ubóstwienia narodu”23.
Pojęcie patriotyzmu papież rozumiał jako: „umiłowanie tego, co ojczyste:
umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to
miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla
tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna”24.
Patriotyzm stanowi specyficzną formę solidarności wobec własnego państwa oraz grupy, solidarności, prowadzącej nie tylko do poczucia wspólnoty i przynależności czy nabycia określonych praw, ale także do konieczności wypełnienia pewnych obowiązków oraz przestrzegania ustalonych norm
i zasad prawnych25.

Zdaniem politologa Marka Waldenberga nie należy traktować mniejszości etnicznej i narodowej jako osobnych, jakościowo różnych kategorii, ponieważ mniejszości narodowe wchodzą w skład pojęcia mniejszości etnicznych26. Mniejszość narodowa to część narodu innego niż naród państwowy.
Waldenberg rozróżnia dwie sytuacje: (1) jest to część narodu, który poza granicami zamieszkiwanego przez nią państwa tworzy własne państwo, jest narodem państwowym albo w wyniku federacji27 jednym z narodów państwowych;
22

23
24
25
26
27

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość…, dz. cyt., s. 73; zob. R. Zenderowski, Religie a tożsamość
narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etosu (narodu), Wrocław 2011.
P. Mazurkiewicz, Kościół…, dz. cyt., s. 41, przyp. 91.
Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość…, dz. cyt., s. 71–72.
S. Wojciechowski, Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław 1998, s. 41.
R. Zenderowski, J. Pieńkowski, Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej,
t. 1, Warszawa 2014, s. 133.
L. Dubel (Elementy teorii państwa, [w:] tenże, J. Kostrubiec, G. Ławnikowicz, Z. Markwart,
Elementy nauki o państwie i polityce, Warszawa 2011, s. 69) dodaje, że federacja, inaczej
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jako przykład podaje Rumunów, Serbów i Włochów w Austro-Węgrzech;
(2) jest to, po pierwsze, część narodu nieposiadającego własnego państwa,
a po drugie, osiadła w państwie, które nie obejmuje jej ziem etnicznych albo
obejmuje nieznaczną ich część28. Mniejszości narodowe pojawiają się w danym kraju wskutek ustanowienia albo przesunięcia granic państwowych oraz
wskutek migracji29.
Mniejszość etniczną tworzą ludzie należący do społeczności, które nie są
narodem, a kategorię „grupa etniczna” rozumie Waldenberg bardzo szeroko,
odnosząc ją „do każdej grupy, która oparta jest w znacznym stopniu na trafnym lub bezpodstawnym przeświadczeniu, że jej członków, a w każdym razie ich większość, łączy wspólne pochodzenie”30. Do podstawowych aspektów związanych z odrębnością etniczną należy zaliczyć język i kulturę, która
wynika ze związku z określonym terytorium i historią31.
Grzegorz Janusz zauważa, że na przełomie XX i XXI w. można wyróżnić
cztery typy państw w Europie, wyłączając małe państwa (tj. Andora, Islandia,
Lichtenstein, Luksemburg, Malta, Monako, San Marino, Watykan): (1) państwa jednonarodowe, w których udział mniejszości nie przekracza 5 proc.
ogółu obywateli państwa, np. Grecja; (2) państwa wielonarodowe, ale z bezwzględną przewagą narodu panującego, w których wśród obywateli większość etniczna stanowiła minimum 60 proc. ogółu, a mniejszości maksimum
40 proc., np. Albania, Bułgaria, Chorwacja, Kosowo, Macedonia, Rumunia,
Serbia, Słowenia, Turcja; (3) państwa wielonarodowe o równoważącej się liczbie członków narodu większościowego i mniejszości lub mniejszościowym narodzie państwowym: Łotwa, Czarnogóra; (4) państwa, w których ustrój terytorialny wynika ze struktury narodowościowej, np. Bośnia i Hercegowina32.
Obraz etniczny Europy zmienił się znacznie na przełomie XX i XXI w., a wpłynęły na to różne czynniki, tj. przemiany ustrojowe i terytorialne w Europie

28

29
30
31

32

państwo złożone, charakteryzuje podwójny wymiar organizacji. Występuje ono jako całość, federacja, ale cechę państwowości utrzymują również jego poszczególne części składowe, tj. państwa sfederowane, republiki, stany itp.
M. Waldenberg, Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej.
Dzieje konfliktów i idei, Warszawa 2000, s. 30; zob. tenże, Kwestie narodowe w Europie
Środkowo-Wschodniej. Dzieje, idee, Warszawa 1992; U. Świętochowska, rec. M. Waldenberg,
Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje, idee, Warszawa 1992,
[w:] Przemiany społeczne, kwestie narodowościowe i polonijne, red. A. Chodubski, Toruń
1994, s. 180–182.
Mniejszości narodowe, [w:] Wielka Encyklopedia Jana Pawła II, t. 4, red. G. Polak, Warszawa
2005, s. 221.
M. Waldenberg, Narody zależne…, dz. cyt., s. 32.
M. Lesińska-Staszczuk, Przyczyny rozpadu Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Jugosławii,
[w:] Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich, red. W. Podolak, t. 1, Lublin 2013,
s. 68.
G. Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin 2011, s. 104–105.

33

34
35
36
37

S. Kowalczyk (Socjalizm, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 18, red. nacz. E. Gigilewicz, Lublin
2013, s. 487) dodaje, że socjalizm (łac. sociare – łączyć, socialis – społeczny) oznacza teoretyczno-ideologiczną negację indywidualizmu, liberalizmu i kapitalizmu połączoną z postulatem uspołecznienia środków produkcji w imię równości społecznej i sprawiedliwości;
system instytucjonalno-polityczny realizowany w państwach komunistycznych i w tzw.
demokracjach ludowych w Europie Środkowej.
G. Janusz, Ochrona praw…, dz. cyt., s. 105–106.
T. Paleczny, Mniejszości narodowe, [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II,
red. A. Zwoliński, Radom 2003, s. 304.
Mniejszości narodowe, [w:] Wielka Encyklopedia…, t. 4, red. G. Polak, dz. cyt., s. 222.
Zob. Paweł VI, Jan Paweł II, Orędzia papieskie…, dz. cyt., s. 123-133.
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pojawiające się po 1989 r.; konflikty narodowościowe w latach 90. (Bałkany);
pojawienie się nowych aspiracji narodowościowych wśród różnych grup etniczno-kulturowych oraz zwiększona aktywność społeczności regionalnych;
zmiany w danych statystycznych w latach 1989–2002 (największe w byłych
państwach federacyjnych o strukturze narodowościowej, np. Socjalistyczna
Federacyjna Republika Jugosławii – FSRJ)33; wypracowanie i akceptacja międzynarodowych standardów praw mniejszości narodowych i ich upowszechnienie; upodmiotowienie mniejszości narodowych w stosunkach międzynarodowych i wewnętrznych34.
Szczególne miejsce w nauczaniu Jana Pawła II zajmowała właśnie problematyka mniejszości narodowych, a także etnicznych35. Papież uważał zarówno
mniejszości narodowe, jak i całe narody, stanowiące części większej wspólnoty
kulturowej, za podstawowe jednostki życia społecznego. Ze względu na swoją
odmienność na tle większości mniejszości narodowe są bardzo często narażone
na prześladowania, dyskryminacje, zepchnięcie na margines życia społecznego36.
W orędziu na XIV Światowy Dzień Pokoju zatytułowanym Chcesz służyć sprawie pokoju – szanuj wolność (Watykan, 8 grudnia 1980) Jan Paweł II
zwrócił uwagę m.in. na dążenia niektórych narodów do zdominowania innych: „Wszystkie kontynenty są świadkami i ofiarami wojen i walk bratobójczych spowodowanych pragnieniem ograniczenia autonomii jednego narodu przez drugi. Można by nawet zadać sobie pytanie, czy nie istnieje ryzyko,
iż wojna stanie się – lub pozostanie – normalnym zjawiskiem naszej cywilizacji wobec «ograniczonych» konfliktów zbrojnych, które ciągną się w nieskończoność, nie powodując już poruszenia opinii publicznej, lub wobec kolejnych wojen domowych” (nr 8)37.
Jan Paweł II zaznaczył w orędziu na XXII Światowy Dzień Pokoju Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju (Watykan, 8 grudnia 1988), że we wszystkich społeczeństwach istnieją mniejszości, jako wspólnoty, które wywodzą się
z odmiennych tradycji kulturowych, różniące się przynależnością rasową i etniczną, wierzeniami religijnymi czy doświadczeniami historycznymi. Zauważył, że „Z jednej strony mamy grupy bardzo małe, zdolne do zachowywania
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i potwierdzania własnej tożsamości, odznaczające się dużym stopniem zintegrowania ze społeczeństwami, do których należą. W niektórych przypadkach
te grupy mniejszościowe są nawet w stanie narzucić większości swoją przewagę
w życiu publicznym. Z drugiej strony istnieją mniejszości, które nie wywierają
wpływu i cieszą się w pełni swoimi prawami, lecz przeciwnie, żyją w cierpieniu
i niedostatku. To może je doprowadzić bądź do stanu biernej rezygnacji, bądź
powodować wzburzenie, a nawet bunt. Jednakże ani bierność, ani przemoc nie
są odpowiednią drogą prowadzącą do prawdziwego pokoju” (pkt 2)38. W orędziu tym papież wymienił prawa mniejszości narodowych i etnicznych: (1) prawo do istnienia; (2) prawo do zachowania i rozwijania własnej kultury; (3) prawo do wolności religijnej; (4) prawo swobodnych kontaktów z innymi grupami.
W przemówieniu do korpusu dyplomatycznego39 Europa i świat na progu
ostatniej dekady XX wieku (Rzym, 13 stycznia 1990) Jan Paweł II przestrzegał: „Dostrzegając pozytywną ewolucję, która umożliwiła narodom odzyskanie tożsamości i godności, nie można zapominać, że niczego nie zdobywa się
raz na zawsze. Skutki II wojny światowej, która wybuchła 50 lat temu, skłaniają do zachowania czujności. Wielowiekowa rywalizacja zawsze może się
odrodzić, mogą na nowo zaognić się konflikty między mniejszościami narodowymi, zaostrzyć nacjonalizmy”40.
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Nazwa „Bałkany” pochodzi z języka tureckiego (Balkanlar), co oznacza dosł.
„Lesiste Góry”. Była używana prawdopodobnie od 1365 r. przez Turków
osmańskich na określenie bułgarskich masywów górskich – Rodopów i Starej
Płaniny. Tym mianem jest określany również Półwysep w Europie PołudniowoWschodniej, który graniczy od wschodu z Morzem Czarnym, od południa
z Bosforem, Morzem Marmara, Dardanelami, Morzem Egejskim i Śródziemnym,
a od zachodu z Morzem Jońskim i Adriatyckim. Rzekę Sawę i dolny bieg Dunaju
przyjmuje się za północną granicę Półwyspu Bałkańskiego41.
38
39

40
41

Jan Paweł II, Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju, ORP 1988, nr 12, s. 1.
M. J. Wasiński (Prawo dyplomatyczne i konsularne w zarysie. Skrypt wykładu, Łódź 2014,
s. 49) dodaje, że korpus dyplomatyczny oznacza: 1) wszystkich dyplomatów akredytowanych w danym państwie i ich małżonków; 2) wszystkich dyplomatów akredytowanych
w danym państwie; 3) jedynie szefów misji dyplomatycznych akredytowanych w danym
państwie.
Jan Paweł II, Europa i świat na progu ostatniej dekady XX wieku, ORP 1990, nr 1, s. 5–6.
M. Lesińska-Staszczuk, Przyczyny rozpadu Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Jugosławii,
dz. cyt., s. 53; zob. P. Cwetkow, Bałkany i wybór Europy, tłum. A. Petrowa-Wasilewicz,
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44
45

46

47

48
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50

„Więź” 1999, nr 12, s. 34–39.
Zob. T. Kapuśniak, Polityka czarnomorska Grecji, Lublin 2010, s. 38–43.
Zob. tenże, Polityka czarnomorska Turcji, Lublin 2010, s. 32–40.
Zob. P. Olszewski, Macedonia. Historia i współczesność, Radom 2010.
Zob. A. Vadura, Sicherheitspolitische Ziele Rumäniens im Rahmen der gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur, [w:] Demokratisierung der Streitkräfte im Kontext europäischer Sicherheit: Rumänien, Slowakei, Ukraine, red. H.-G. Ehrhart, Hamburg 1998, s. 9–34.
A. Majchrzak, Konflikty etniczne i religijne o charakterze separatystycznym w regionie
Bałkanów, [w:] Europa – bezpieczny kontynent? Potencjalne źródła zagrożeń bezpieczeństwa europejskiego, red. A. Antczak, Warszawa 2011, s. 61.
Strukturę narodowościową krajów bałkańskich zob. P. Eberhardt, Między Rosją a Niemcami.
Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w., Warszawa 1996,
s. 259–323.
A. Skowron-Nalborczyk, Islam w Europie – historia i współczesność, [w:] Od krucjat ku spotkaniu z muzułmanami w duchu św. Franciszka z Asyżu, red. S. B. Brzuszek, A. SkowronNalborczyk, Z. M. Styś, Warszawa–Rzym 2005, s. 172; zob. S. Górzna, rec. E. Sakowicz,
Rozmowy o islamie i dialogu, Lublin 2007, „Athenaeum. Political Science” 2008, t. 20,
s. 215–219; Muslims in Poland and Eastern European Europe. Widening the European
Discourse on Islam, red. K. Górak-Sosnowska, Warszawa 2011, s. 266–335.
A. Parzymies, Wprowadzenie, [w:] Muzułmanie w Europie, red. taż, Warszawa 2005, s. 25.
O Kościele w Słowenii, ORP 1996, nr 5, s. 66; zob. E. Godlewska, M. Lesińska-Staszczuk,
Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, [w:] Mniejszości narodowe w państwach
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W regionie Bałkanów można wskazać następujące kraje: Słowenię (kojarzoną
z Bałkanami ze względu na wchodzenie w skład byłej Jugosławii), Chorwację,
Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Albanię, Grecję42, europejską część Turcji43,
Macedonię44, Serbię, Kosowo, Bułgarię i Rumunię45 (dwa ostatnie czasami zaliczane do państw bałkańskich ze względów historycznych i kulturowych)46.
Poniżej autorka zaprezentuje strukturę narodowościową47 oraz wyznaniową na Bałkanach, a także członkostwo krajów bałkańskich w sojuszach i organizacjach międzynarodowych państw tego regionu.
Agata Skowron-Nalborczyk z Zakładu Islamu Europejskiego na Uniwersytecie
Warszawskim zauważa, że w różnych okresach niektóre regiony europejskie
znajdowały się pod władzą muzułmanów, a wtedy niemała część ich ludności
przejmowała islam, np. na Półwyspie Bałkańskim (XIII–XIX w.)48.
Muzułmanie na Półwyspie Bałkańskim są ludnością autochtoniczną (termin
„autochtoniczny” jest w tym przypadku użyty tylko jako opozycja do terminu
„napływowy” wobec muzułmanów w Europie Zachodniej, którzy są stosunkowo
niedawnymi przybyszami) i napływową, a do tej grupy należeli ci, którzy osiedlili się w czasach imperium osmańskiego, a więc między XIV a XIX wiekiem49.
Według spisu ludności z 1991 r. Słowenia liczyła 1 965 986 mieszkańców,
z których 1,7 mln to Słoweńcy, a wśród mniejszości narodowych są Węgrzy
oraz Włosi. Największą wspólnotę religijną stanowią katolicy (ponad 1,4 mln),
społeczności prawosławne (47 tys.), muzułmanie (30 tys.) oraz protestanci (19 tys.)50.
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Słowiańscy muzułmanie to narody słowiańskie, które w wyniku aneksji
przez imperium osmańskie, kierując się przede wszystkim interesem ekonomicznym, dokonały konwersji51 na islam. Ich status prawno-narodowy zaczął
się kształtować dopiero po II wojnie światowej, a w 1948 r. mogli zadeklarować się jako Chorwaci muzułmanie, Serbowie muzułmanie albo muzułmanie
bez narodowości. W 1971 r. Josip Broz-Tito, pierwszy prezydent FSRJ w latach
1953–1980, uznał ich za odrębny naród, aby zakończyć wieloletni spór serbsko-chorwacki o przynależność muzułmanów do ich narodowości. Obecnie
zamieszkują oni tereny byłej Jugosławii, zwłaszcza Bośni i Hercegowiny, rzadziej Serbii, Czarnogóry i Chorwacji52.
Według spisu z 1991 r. przed wojną ojczyźnianą mniejszości narodowe
w Chorwacji stanowiły ok. 14 proc. ogólnej liczby mieszkańców. Istnieje nieoficjalny podział na mniejszości „lepsze i gorsze”; do pierwszej z nich można zaliczyć Włochów i Czechów, do drugiej zaś, ze względu na występujące
konflikty, Serbów, którzy zamieszkują tereny najmniej rozwinięte, dotknięte
odpływem ludności z powodu skutków ostatniej wojny53.
W 2007 r. Chorwacja liczyła 4 mln 440 tys. mieszkańców, a jako republika
nie miała tzw. religii państwowej. Wyznaniem dominującym był katolicyzm
(87,8 proc.), a do prawosławia przyznawało się tylko 4,4 proc. mieszkańców.
Oprócz tego 5,2 proc. stanowili ateiści54 albo bezwyznaniowcy, muzułmanie 1,3 proc., a do innych religii należało 1,3 proc. Katolicyzm otrzymał pełną swobodę i doświadczył szybkiego wzrostu popularności po przemianach
społecznych i politycznych. Przywrócono naukę religii w szkołach, powstała
Konferencja Episkopatu Chorwacji, a w dniu 9 kwietnia 1997 r. wszedł w życie konkordat55 regulujący stosunki państwa i Kościoła56.
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Unii Europejskiej. Stan prawny i perspektywy, red. też, Lublin 2013, s. 11–24.
E. Hałas (Konwersja: perspektywa socjologiczna, Warszawa 2007, s. 15) dodaje, że konwersja oznacza „nawrócenie” od „nawrócić się”, czyli nakłonić kogoś do przyjęcia, ewentualnie przyjąć jakąś religię, wyznanie, niekoniecznie chrześcijańskie.
M. Ickiewicz-Sawicka, Religie na Bałkanach ze szczególnym uwzględnieniem islamu – szkic
historyczny, „Nurt SVD” 2014, z. 2, s. 14.
A. Zanki, Relacja z konferencji „Mniejszości narodowe w Chorwacji – problem (nie)rozwiązany?”, „Adeptus. Pismo humanistów” 2014, nr 3, s. 115.
Z. Krzyszowski (Ateizm, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, red.
E. Sakowicz, Radom 2006, s. 61) dodaje, że ateizm (gr. a – przeczenie, theós – Bóg) oznacza pogląd, doktrynę albo egzystencjalną postawę negującą istnienie Boga i wszelkich sił
nadprzyrodzonych.
A. Mikusińska (Politologia. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2008, s. 85) dodaje, że
konkordat (łac. concordia – zgoda) oznacza umowę międzynarodową zawieraną między
państwem a Kościołem rzymskokatolickim, regulująca sytuację prawną Kościoła w danym państwie.
M. Marczewska-Rytko, A. Wawryniuk, Religie na Bałkanach, [w:] Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich, dz. cyt., s. 206–207.
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A. Majchrzak, Konflikty etniczne i religijne o charakterze separatystycznym w regionie
Bałkanów, [w:] Europa – bezpieczny kontynent?…, dz. cyt., s. 64; zob. M. Bobrownicka,
Patologie tożsamości narodowej w postkomunistycznych krajach słowiańskich: uwagi o genezie i transformacjach kategorii tożsamości, Kraków 2006, s. 157.
Zob. D. Cirlić-Straszyńska, Jedna czy trzy Bośnie?, „Więź” 1999, nr 12, s. 75–81.
M. Ickiewicz-Sawicka, Religie na Bałkanach…, dz. cyt., s. 14.
Zob. C. Moe, ‘Is Multi-Cultural Man Circumcised?’ Bosnian Muslim and European Identity
Discourses, [w:] Konfliktfeld Islam in Europa, red. M. Wohlrab-Sahr, L. Tezcan, BadenBaden 2007, s. 261–281.
A. Parzymies, Muzułmanie w Serbii i Czarnogórze, [w:] Muzułmanie w Europie, dz. cyt.,
s. 101.
Tamże, s. 124.
Tamże.
G. Janusz, Ochrona praw…, dz. cyt., s. 235, przyp. 272; zob. I. Kadare, Naród albański
u progu trzeciego tysiąclecia, tłum. D. Horodyńska, „Więź” 1999, nr 12, s. 59–74.
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Na przełomie 1991 i 1992 r. Bośnia i Hercegowina składała się z trzech zróżnicowanych mniejszości narodowych. Dominowali Muzułmanie, zwani Bośnikami (44 proc.), mniejszość serbska (31 proc.) oraz chorwacka (17 proc.)57. Na
terenie Bośni i Hercegowiny obserwuje się największe zróżnicowanie religijne
na Bałkanach. Egzystują obok siebie wyznawcy islamu i chrześcijaństwa (prawosławni i katolicy), a pozostali to ateiści i agnostycy. Podziały religijne idą w parze
z podziałami narodowościowymi: Bośniacy58 są muzułmanami, Serbowie prawosławnymi, zaś Chorwaci katolikami59. W Sarajewie – stolicy Bośni i Hercegowiny – stykają się islam, prawosławie, judaizm, katolicyzm i protestantyzm60.
W kwietniu 1992 r. Serbia i Czarnogóra ogłaszają powstanie Federalnej
Republiki Jugosławii, która w dniu 4 lutego 2003 r. zmieniła nazwę na Republikę
Serbii i Czarnogóry61. Według spisu ludności z 2003 r. w Czarnogórze, liczącej 663 tys. obywateli, Czarnogórcy stanowią 40,64 proc. (w zaokrągleniu
273 tys.), Serbowie 30,01 proc. (202 tys.), Muzułmanie 4,27 proc. (29 tys.),
Bośniacy 9,41 proc. (63 tys.), Albańczycy 7,09 proc. (48 tys., część z nich to
katolicy), Chorwaci 1 proc. (7 tys.), Romowie 0,43 proc. (3 tys.) i pozostali
7,11 proc. to różni, niezadeklarowani i bez informacji (48 tys.)62. Prawosławni
stanowią 69,61 proc., wyznawcy islamu – 18–19 proc., i katolicy 4,19 proc., pozostali zaś to tzw. różni. Słowiańscy muzułmanie w Czarnogórze są liczniejsi
od Albańczyków, ponieważ liczą ok. 92 tys. osób63.
Duża liczba państw europejskich, np. Albania, nie prowadzi żadnych statystyk narodowościowych, dlatego dane mają charakter szacunkowy. Mimo
przeprowadzenia spisu powszechnego w dniu 1 kwietnia 2001 r. nie zamieszczono danych o składzie narodowym na stronie Instytutu Statystycznego
Albanii64. Według tzw. danych oficjalnych w 2010 r. Albania liczyła 3 mln
670 tys. obywateli, wśród których muzułmanie stanowili ok. 65 proc. (sunnici – 50 proc., oraz bektaszyci – 15 proc.), prawosławni ok. 20 proc., katolicy zaś ok. 15 proc. W rzeczywistości, na skutek ateizacji narzuconej przez
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dziesięciolecia, zarówno w okresie, gdy Albania należała do bloku państw
wschodnich, jak i podczas podporządkowania Chińskiej Republice Ludowej
większość obywateli była świecka65.
Według oficjalnych danych z 2001 r. społeczeństwo greckie jest jednolite
pod względem etnicznym. W północno-wschodniej części kraju (Macedonia
i Tracja Zachodnia) występuje najbardziej zróżnicowana struktura narodowościowa, gdzie skupiają się mniejszości turecka i macedońska, Romowie, Żydzi,
a nawet Gaugazi i Athingani. Pod względem religijnym 97,6 proc. stanowią
wyznawcy prawosławia (według innych danych 96 proc.), a inne wyznania to:
muzułmanie (98 tys.), świadkowie Jehowy (50 tys.), katolicy (50 tys.), ewangelicy (30 tys.), scjentolodzy (12 tys.), religia mojżeszowa (5 tys.)66.
Społeczność muzułmańska w Macedonii liczy 700 tys. osób na 2 mln obywateli, a według spisu ludności z 2002 r. pod względem językowym, etnicznym i kulturowym składa się ona z: Turków, Albańczyków, macedońskojęzycznych Torbeszów, Bośniaków i Romów. Najliczniejszą grupę stanowią
Albańczycy (25,17 proc. mieszkańców kraju – 509 tys.), Turcy (3,85 proc.
– 78 tys.), Romowie (1,78 proc. – 36 tys.). Osobną grupę, określaną w pracach
naukowych jako Turko-Albańczycy, stanowi ludność mieszkająca w miastach,
pochodząca z mieszanych małżeństw turecko-albańskich67.
Według danych z 2012 r. w Macedonii jest ponad 1 mln 200 tys. wyznawców prawosławia (Macedoński Kościół Prawosławny – Arcybiskupstwo
Ochrydzkie). Drugą grupą pod względem liczby wyznawców jest islam, który wyznają zwłaszcza mieszkający w tym kraju Albańczycy, katolicy zaś stanowią niewielki odsetek ludności68.
Serbię zamieszkuje, według danych z lipca 2009 r., 7 mln 352 tys. osób,
w tym Serbowie (82,9 proc.), Węgrzy (3,9 proc.), Bośniacy (1,8 proc.), Romowie
(1,4 proc.), Czarnogórcy (0,9 proc.) oraz inne narodowości (8 proc.). Prawosławni
stanowią 85 proc., katolicy 5,5 proc., muzułmanie 3,2 proc., protestanci 1,1 proc.
i inni 5,2 proc.69
Nazwa Kosowo jest pochodzenia serbskiego, wywodzi się ze słowiańskiej
nazwy gatunku ptaków – kos (turdus merula). W literaturze można spotkać
pogląd, że nazwa ta pochodzi od terminu kosowski wilajet – jednostki administracyjnej znajdującej się w ramach imperium osmańskiego, obejmującego
65
66

67
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M. Marczewska-Rytko, A. Wawryniuk, Religie na Bałkanach, dz. cyt., s. 194.
T. Czekalski, Grecja, Warszawa 2003, s. 29; A. Parzymies, Muzułmanie w Grecji, [w:] Muzułmanie
w Europie, dz. cyt., s. 40; zob. J. Kamiński, Republika Grecji, [w:] Systemy polityczne państw
Unii Europejskiej, red. K. A. Wojtaszczyk, M. Poboży, t. 1, Warszawa 2013, s. 508.
A. Parzymies, Muzułmanie w Macedonii, [w:] Muzułmanie w Europie, dz. cyt., s. 133,
przyp. 1, 2.
M. Marczewska-Rytko, A. Wawryniuk, Religie na Bałkanach, dz. cyt., s. 222–224.
Tamże, s. 225.
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Konstytucja Republiki Kosowa, wstęp i tłum. K. Nowak, Rzeszów 2010, s. 7, przyp. 1.
Tamże, s. 7–8, przyp. 2.
Tamże, s. 8.
Tamże; Kosovo, http://www.rks-gov.net/en-US/Republika/Kosova/Pages/default.aspx
(28.07.2015).
Tamże, s. 10.
A. Koseski, M. Willaume, Nowe kraje Unii Europejskiej. Bułgaria i Rumunia, Warszawa
2007, s. 52–53; zob. T. Czekalski, Bułgaria, Warszawa 2010, s. 288–293.
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Skopje, Prizren, Peć, Prisztinę i Novi Pazar70. Etymologia nazwy „Kosowo” jest
oczywista dla każdego, kto zna jakikolwiek język słowiański, podczas gdy po
albańsku nie ma żadnego znaczenia71.
W przeszłości obszar ten był nazywany Kosowo i Metochia. Ziemie dzisiejszego Kosowa składają się z dwóch krain geograficzno-historycznych: Kosowa
i Metochii. Ta druga kraina pochodzi od greckiego słowa metach, które oznacza ziemie należące do Cerkwi, posiadłości klasztorne, majątki kościelne oraz
ziemską własność kościoła prawosławnego72.
Dominującą grupę etniczną w Kosowie stanowią Albańczycy – 92 proc.
ogółu mieszkańców, i Serbowie – 5,3 proc., pozostałe grupy etniczne obejmują zaś 2,7 proc., a wśród nich można wyróżnić: Bośniaków, Turków, Romów,
Goran, bałkańskich Egipcjan oraz Aszkali73. Islam jest religią dominującą
w Kosowie (92 proc.), wyznają ją Albańczycy, Bośniacy, Turcy, Gorani i część
Romów, a 5 proc. mieszkańców (głównie Serbowie) deklaruje wyznanie prawosławne. Katolicy stanowią tylko 3 proc. populacji74.
Bułgaria nie jest krajem jednolitym pod względem narodowościowym, ale
Bułgarzy stanowią większość jej obywateli (84 proc.). Poza nimi najliczniejsze grupy narodowe i etniczne tworzą Turcy (9 proc.) i Cyganie (5 proc.). Do
innych niebułgarskich zbiorowości zaliczamy Macedończyków (w Pirińskiej
Macedonii), Ormian i Tatarów. Kraj zamieszkują również Grecy, Rumuni,
Rosjanie, Żydzi, Czerkiesi oraz nieliczne grupy ludnościowe: Karakaczanowie
oraz Gagauzowie. Grupa ok. 83 proc. ludności związana jest z prawosławiem,
wyznawcy islamu stanowią ok. 12 proc., ok. 1 proc. ludności to katolicy, protestanci – 0,2 proc., a wyznawcy judaizmu – 0,1 proc.75
Według danych z pierwszego spisu ludności przeprowadzonego po rewolucji 1992 r. społeczeństwo Rumunii liczyło 22,81 mln mieszkańców, w tym etnicznych Rumunów było 20,4 mln (89,5 proc.). Przynależność do narodowości innej niż rumuńska zadeklarowało ponad 2,4 mln obywateli (10,5 proc.),
z tego do: węgierskiej 1,62 mln (7,1 proc.), niemieckiej 119,4 tys. (0,5 proc.),
ukraińskiej 65,7 tys. (0,3 proc.), rosyjskiej (Lipowianie) 38,6 tys. (0,2 proc.),
serbskiej i chorwackiej 33,4 tys. (0,1 proc.), tureckiej 29,8 tys. (0,1 proc.),
tatarskiej 24,6 tys. (0,1 proc.), słowackiej 19,6 tys. (0,1 proc.). Do pozostałych mniejszości, które nie przekroczyły progu 0,1 proc. populacji, należą:
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bułgarska (9,8 tys.), żydowska (8,9 tys.), czeska (5,8 tys.), grecka (3,9 tys.),
ormiańska (1,9 tys.)76.
Według spisu powszechnego z 2002 r. struktura etniczna ludności Rumunii przedstawia się następująco: Rumuni stanowią 89,5 proc., Węgrzy 6,6 proc., Romowie
2,5 proc., Niemcy 0,3 proc., Ukraińcy 0,3 proc., Turcy i Rosjanie po 0,2 proc., a inne
narodowości, w tym Polacy – 0,4 proc.77 Większość społeczeństwa rumuńskiego
jest wyznania prawosławnego (86,8 proc.), reszta to katolicy (4,7 proc.), protestanci
(7,5 proc.), muzułmanie (1 proc.). Romowie są wyznania prawosławnego w 85 proc.,
część z nich wyznaje katolicyzm (4,7 proc.), a część protestantyzm (4,3 proc.)78.
Należy zaznaczyć, że na Bałkanach narodowość jest nie tylko kategorią socjologiczną, ale także polityczną, dlatego kwestie narodowościowe stanowiły tam nieustanne zarzewie konfliktów79.
Członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ, ang. United Nations
Organization) – organizacji międzynarodowej o charakterze uniwersalnym80,
są: Grecja (1945), Albania (1955), Bułgaria (1955)81, Rumunia (1955), Chorwacja
(1992), Słowenia (1992), Bośnia i Hercegowina (1992)82, Macedonia (1993,
FYROM – Former Yugoslav Republic of Macedonia) oraz Czarnogóra (2006)83.
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO, ang. North Atlantic
Treaty Organization) została powołana do życia na podstawie traktatu podpisanego w dniu 4 kwietnia 1949 r. w Waszyngtonie, ma charakter polityczno-wojskowy, a jej głównym celem jest zagwarantowanie wolności i bezpieczeństwa oraz integralności terytorialnej wszystkim swoim członkom84, do
których należą: Grecja (1952), Bułgaria (2004), Rumunia (2004)85, Słowenia
(2004), Albania (2009) oraz Chorwacja (2009)86.
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A. Koseski, M. Willaume, Nowe kraje…, dz. cyt., s. 113.
Tamże, s. 114.
M. Lesińska-Staszczuk, Przyczyny rozpadu Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Jugosławii,
dz. cyt., s. 73.
Organizacja Narodów Zjednoczonych, [w:] J. Sutor, Leksykon dyplomatyczny, Warszawa
2010, s. 296–298.
A. Koseski, M. Willaume, Nowe kraje…, dz. cyt., s. 71–72.
J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945–2000, wyd. 5,
Warszawa 2007, s. 548.
Member States of the United Nations, http://www.un.org/en/members/index.shtml
(24.11.2015); G. Ciechowski, Polacy w operacjach pokojowych na Bałkanach, [w:] tenże,
M. Franz, J. J. Piątek, R. Podgórzańska, D. Wybranowski, Bałkany we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Wybrane problemy, Poznań 2010, s. 13.
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, [w:] J. Sutor, Leksykon…, dz. cyt., s. 302.
A. Koseski, M. Willaume, Nowe kraje…, dz. cyt., s. 72.
K. Kubiak, Sojusz Północnoatlantycki w drugiej dekadzie XXI wieku. Refleksja krytyczna,
http://www.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/RBM/RBM_artykuly/2011_3.
pdf (24.11.2015).

Do członków Unii Europejskiej (UE, ang. European Union87) należą: Grecja
(1981), Słowenia (2004)88, Rumunia (2007), Bułgaria (2007)89 oraz Chorwacja
(2013)90. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii uzyskała status państwa
kandydującego do UE w 2005 roku91. Pozostałe kraje postjugosłowiańskie oraz
Albania są znacznie mniej stabilne, a perspektywa ich przystąpienia do europejskiej wspólnoty jest odleglejsza92.
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Unia Europejska, [w:] J. Sutor, Leksykon…, dz. cyt., s. 456. Autor dodaje, że nazwa UE została wprowadzona na podstawie Traktatu z Maastricht w 1992 r., w miejsce dotychczasowej EWG – Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
P. Turczyński, Dylematy i perspektywy kolejnych rozszerzeń, [w:] Procesy integracyjne
i dezintegracyjne w Europie. Podręcznik akademicki, red. P. Pacześniak, M. Klimowicz,
Wrocław 2014, s. 329.
Zob. Rozszerzenie Unii Europejskiej a mobilność zagraniczna mieszkańców Bułgarii
i Rumunii, oprac. A. Fihel, P. Kaczmarczyk, M. Okólski, Warszawa 2007, s. 5; K. Gelles,
Miejsce Rumunii i Bułgarii w niemieckiej polityce zagranicznej po II wojnie światowej,
Lublin 2009, s. 9; T. Olejarz, Bułgaria i Rumunia we Wspólnocie Europejskiej. Aspekty
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Rumunii, Lublin 2010, s. 9.
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na Bałkanach Zachodnich, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2011,
z. 2, s. 39–56; zob. M. Łakota-Micker, Republika Chorwacji – 28. państwo członkowskie, [w:] Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością, red. P. Chmielewski,
S. L. Szczesio, Łódź 2013, s. 577–589.
Zob. P. Olszewski, Stosunki Macedonii z Unią Europejską. Starania o członkostwo, Lublin
2009, s. 10.
P. Turczyński, Dylematy i perspektywy kolejnych rozszerzeń, [w:] Procesy integracyjne…,
red. P. Pacześniak, M. Klimowicz, dz. cyt., s. 330.
T. Klin, Rola religii w badaniach geopolitycznych, [w:] Religijne determinanty polityki, red.
R. Michalak, Zielona Góra 2014, s. 183–191.

4. Konflikt zbrojny i jego rodzaj

Współcześnie rośnie rola religii w badaniach geopolitycznych ze względu na:
(a) wzrost znaczenia aktorów niepaństwowych, w tym różnego rodzaju religijnych: organizacji o charakterze zbrojnym albo terrorystycznym, Kościołów,
sekt i in.; (b) występowanie konfliktów zbrojnych o charakterze religijnym, gdy
przynajmniej jedna ze stron deklaruje chęć obrony wiary lub jej szerzenia czy
upowszechnienia, np. wojna w północnej Ugandzie; (c) wzrost znaczenia mocarstw islamskich, które aktywnie promują swoją religię93.
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Politolog Radosław Zenderowski zauważa, że pojęcie konfliktu zbrojnego
obejmuje wszelkie przejawy walki z użyciem przemocy fizycznej, w której stosowana jest broń w jakiejkolwiek postaci, w obrębie poszczególnych państw
oraz między nimi albo również między państwami a podmiotami niepaństwowymi94.
Za przyczyny powstawania konfliktów uznaje się wiele czynników, m.in.
asymetrię sił i potencjałów państw, zmianę układu siły w środowisku międzynarodowym, nacjonalizm, wyścig zbrojeń, brak demokracji, traktowanie
wojny jako racjonalnego, siłowego mechanizmu rozwiązywania konfliktów
międzynarodowych95.
Możemy wymienić różne przyczyny konfliktów o charakterze: ideologicznym (np. konfrontacja komunistów z niekomunistami), religijnym (np. bunt
uciskanej mniejszości religijnej przeciwko innowierczej większości), cywilizacyjnym (konfrontacja na styku różnych cywilizacji (np. konflikt muzułmańsko-chorwacko-serbski w Bośni i Hercegowinie), ekonomicznym (np. antyrządowy bunt wyzyskiwanej ekonomicznie prowincji, skutkujący nierzadko
żądaniem secesji), politycznym sensu stricto (np. walka o władzę albo terytorium między różnymi stronnictwami politycznymi w państwie, nieróżniącymi się zasadniczo pod względem ideologicznym). Ustawienie w tym samym
szeregu przyczyn o charakterze etnicznym wydaje się problematyczne, ponieważ kategoria ta nierzadko obejmuje swym zakresem większość albo nawet
wszystkie wyżej wymienione przyczyny konfliktów zbrojnych96.
Na terenie Półwyspu Bałkańskiego identyfikacja przyczyn konfliktów jest
trudna, ale mają one cechy wspólne i można je uszeregować według czterech
czynników, które się wzajemnie przenikają – politycznych i terytorialnych
wiążących się z przeszłością oraz o podłożu etnicznym i religijnym. Historia
tego regionu wskazuje, że każda z czterech kategorii konfliktów wiąże się ze
sobą, ale również zdarza się, że jedne wynikają z drugich97.
Konflikty o podłożu politycznym odgrywają współcześnie mniejszą rolę na
terenie Bałkanów, chociaż od początku kształtowania się państwowości w tym
regionie władze obejmowały zewnętrzne mocarstwa przez podporządkowywanie sobie poszczególnych obszarów. Po II wojnie światowej czynnikiem politycznym było panowanie niedemokratycznych reżimów, usiłujących siłą tłumić
94
95
96

97

R. Zenderowski, Religia i konflikty zbrojne, [w:] Religia i polityka. Zarys problematyki, red.
P. Burgoński, M. Gierycz, Warszawa 2014, s. 600.
K. Pawłowski, Kosowo: konflikt i interwencja, Lublin 2008, s. 26–27, przyp. 40.
R. Zenderowski, Religia i konflikty zbrojne, [w:] Religia i polityka…, dz. cyt., s. 601, 604;
zob. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, red. K. Żukrowska,
Warszawa 2011, s. 49–67.
A. Majchrzak, Konflikty etniczne i religijne o charakterze separatystycznym w regionie
Bałkanów, [w:] Europa – bezpieczny kontynent?…, dz. cyt., s. 93.

98 Tamże, s. 94.
99 Tamże.
100 R. P. Podgórzańska, Konflikt etniczny, [w:] Encyklopedia zagadnień międzynarodowych,
red. E. Cała-Wacinkiewicz, R. P. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz, Warszawa 2011, s. 744;
zob. J. Maciejewski, Ethnic conflict analysis in comparative methodolical persepctives,
[w:] Pogranicza etniczne w Europie. Harmonia i konflikty, red. K. Krzysztofek, A. Sadowski,
Białystok 2001, s. 50–68.
101 J. S. Nye, Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, tłum. M. Madej,
Warszawa 2009, s. 223; zob. J. Kurth, Religion and the ethnic conflict – in theory, „Orbis”
2001, vol. 45, no. 4, s. 557–568; W. C. Clemens, Ethnic peace, ethnic conflict: Complexity
theory on why the Baltic is not the Balkans, „Communist and Post-Communist Studies”
2010, vol. 43, no. 3, s. 245–261.
102 S. Szynkiewicz, Konflikt tożsamości, tożsamość w konflikcie, [w:] Konflikty etniczne. Źródła
– typy – sposoby rozstrzygania, red. tenże, Warszawa 1996, s. 22.
103 A. Majchrzak, Konflikty etniczne i religijne o charakterze separatystycznym w regionie
Bałkanów, [w:] Europa – bezpieczny kontynent?…, dz. cyt., s. 95.
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niepożądane aspiracje narodowe, co później miało odzwierciedlenie w stosunku do tworzących się i rozwijających państw niepodległych w XX wieku98.
Konflikty o podłożu terytorialnym nie tylko noszą znamiona historyczne,
ale również są związane z czynnikiem politycznym, etnicznym i religijnym.
Do dzisiaj trudno jasno sprecyzować granice poszczególnych państw tej części Europy, a przykładem jest ciągły spór o poszczególne tereny Półwyspu99.
Jednym z rodzajów konfliktu jest konflikt etniczny, który występuje wówczas,
gdy stronami konfliktu, a przynajmniej jedną z nich, są plemiona, grupy etniczne,
mniejszości narodowe albo narody, które ze względu na polityczne czy również
historyczne uwarunkowania funkcjonują w społeczeństwie wieloetnicznym i wielonarodowym. Główny element różnicujący, wyróżniający i oddzielający strony
konfliktu stanowią odmienności etniczne, a uświadomionym i artykułowanym
powodem konfliktu jest poczucie zagrożenia dla etnicznej i kulturowej tożsamości strony konfliktu100. Dochodzi do nich, gdy zawodzą ustanowione w danym
państwie mediacyjne mechanizmy rozwiązywania konfliktów101.
W polskiej literaturze etnologicznej konflikt etniczny traktowany jest „jako
mobilizacja i podjęte w jej wyniku działania, powstałe na skutek uświadomionego zagrożenia dla tożsamości etnicznej grupy”102.
Na Bałkanach można odnotować znaczną liczbę mniejszości narodowych,
a niektóre kraje mają charakter wielonarodowy, np. Macedonia, Bośnia i Herce
gowina czy Serbia, a obszary, jakie zamieszkują poszczególne mniejszości, nie
zawsze odpowiadają granicom państwowym, co powoduje spory o podłożu
etnicznym. Czynnik etniczny, tak jak terytorialny, jest powiązany z czynnikiem politycznym, a przykład upolitycznienia stanowi mniejszość turecka
i tureckojęzyczna w Bułgarii103.
Gdy w 1991 r. doszło do rozpadu Jugosławii, nacjonalistyczne i etniczne napięcia w byłych republikach pogrążyły Półwysep Bałkański w krwawych walkach.
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Narody funkcjonujące dotąd w jednym organizmie państwowym FSRJ, zabiegając o samodzielność czy umocnienie swojej pozycji w ramach wspólnego państwa, doprowadziły do jego rozpadu, czego konsekwencją była eskalacja konfliktów etnicznych na tym obszarze. Rozpad Jugosławii nie tylko nie zakończył waśni
etnicznych, ale wręcz je spotęgował i doprowadził do destabilizacji regionu104.
Należy zwrócić uwagę na rolę religii w konfliktach etnicznych. W jednych
czynnik religijny determinuje ich powstawanie albo przebieg, wzmagając etniczną nienawiść, zaś w innych odgrywa rolę łagodzącą czy nawet rozwiązującą konflikt. Dopiero uwikłanie się religii albo uwikłanie się religii w ideologię
nacjonalistyczną powoduje, że może być postrzegana jako czynnik wzmacniający konflikt, czego przykładem jest Bośnia, gdzie przez wieki wyznawcy
czterech religii monoteistycznych żyli we względnym spokoju, a potem doszło do „późnego narodowego przebudzenia na Bałkanach”, któremu towarzyszyła „silna polityzacja religii i organizacji kościelnych”105. W modelu polityzacji religii, religia zostaje w punkcie wyjścia poddana polityce, ma służyć
za instrument politycznej przemiany w kierunku pożądanym przez daną polityczną grupę i jej „politycznych teologów”106.
Konflikt religijny oznacza rodzaj konfliktu społecznego, którego podłożem
są różnice na tle religijnym, a przynajmniej jedna ze stron walczy w imię swoich przekonań religijnych, żąda prawa do otwartego praktykowania albo głoszenia zasad wyznawanej wiary albo odmawia tego prawa innym grupom107.
Przykładem mogą być wydarzenia w Bośni i Hercegowinie omówione w rozdziale III niniejszej pracy. Aspekty religijne były silnie akcentowane w wojnie państw powstałych po rozpadzie Jugosławii. Cechą konfliktów religijnych
jest możliwość ich eskalacji i rozprzestrzeniania się poza początkowe terytorium, na którym został on zainicjowany. Towarzyszy im eskalacja przemocy,
są długotrwałe, wyniszczające, trudne do zażegnania108.
Socjolog Grzegorz Babiński podkreśla, że relacje między etnicznością i religią są wielopłaszczyznowe i wielowymiarowe oraz mogą być rozpatrywane
w następujący sposób: zarówno etniczność, jak i religia są tak powszechne
i uniwersalne, że nie mogą występować rozłącznie; powiązania te mają charakter instytucjonalny, zwłaszcza poprzez instytucje państwowe – chodzi
o proporcje państw o przewadze jakiejś jednej religii w stosunku do państw
104 R. P. Podgórzańska, Konflikt etniczny, [w:] Encyklopedia zagadnień międzynarodowych,
dz. cyt., s. 745.
105 R. Zenderowski, Religia i konflikty zbrojne, [w:] Religia i polityka…, dz. cyt., s. 614–616.
106 J. Węgrzecki, Modele polityki w społeczeństwie wielokulturowym, [w:] Przemiany w Europie
Środkowej. Teoria i praktyka, red. P. Mazurkiewicz, R. Zenderowski, Warszawa 2011, s. 40.
107 R. P. Podgórzańska, Konflikt etniczny, [w:] Encyklopedia zagadnień międzynarodowych,
dz. cyt., s. 748.
108 Tamże, s. 749.

wieloreligijnych; oba zjawiska w swym społecznym kształcie przybierają podobne formy, a kluczową rolę odgrywa sacrum religijne i narodowe; istotne
powiązania występują zarówno w przypadku tworzenia się narodów politycznych, jak i etnicznych109.
Czynnik religijny jest często traktowany na terenie Bałkanów jako zależny, a nawet nierozerwalnie związany z czynnikiem etnicznym, co jest związane, podobnie jak etniczność, z brakiem wyłonienia jednej głównej religii.
Najbardziej widocznym przejawem istnienia czynnika religijnego są Bośnia
i Hercegowina, gdzie islam stał się ogniwem spajającym Bośniaków – jeden
z trzech narodów Bośni i Hercegowiny110.
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109 G. Babiński, Etniczność i religia – formy, płaszczyzny i poziomy powiązań, [w:] Etniczność
a religia, red. A. Posern-Zieliński, Poznań 2003, s. 10–11.
110 A. Majchrzak, Konflikty etniczne i religijne o charakterze separatystycznym w regionie
Bałkanów, [w:] Europa – bezpieczny kontynent?…, dz. cyt., s. 96.
111 H. J. J. M. van Straelen, The Church and the non-Christian religions at the threshold of
the 21st century. A historical and theological study, tłum. R. Nowell, London 1998, s. 262;
T. Lane, A concise history of Christian thought. Completely revised and expanded edition,
London 2007, s. 311–314.
112 Treść tego dokumentu zob. Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst
polski, red. J. Groblicki, E. Florkowski, Poznań 1986, s. 537–620.

5. Pokój i wojna

W literaturze spotykamy się z różnymi definicjami pokoju w następujących
aspektach: biblijnym, teologicznym czy społecznym, oraz wojny w aspekcie
biblijnym, teologicznym, prawnym czy społecznym.
Dokument Soboru Watykańskiego II111 (1962–1965) Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes112 został poświęcony m.in. naturze pokoju. W numerze 78. czytamy: „Pokój nie jest prostym
brakiem wojny ani też nie sprowadza się jedynie do stanu równowagi sił sobie
przeciwstawnych, nie rodzi się także z despotycznego władztwa, lecz słusznie
i właściwie zowie się «dziełem sprawiedliwości»” (KDK, nr 78).
KDK zwraca uwagę na dynamiczny aspekt pokoju: „pokoju nigdy na zawsze
nie da się zdobyć, lecz ciągle go trzeba budować. Ponieważ ponadto wola ludzka okazuje się ułomna, a przy tym zraniona grzechem, zabieganie o pokój wymaga ze strony każdego człowieka stałego panowania nad namiętnościami,
a ze strony prawowitej władzy – czujności” (nr 78).
Według Encyklopedii wiedzy politycznej pokój oznacza uniwersalną wartość
polityczną, odnoszącą się do stosunków wewnętrznych państwa oraz relacji
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międzynarodowych: „Pokój jest […] wartością, której zaistnienie może być
korzystne dla wszystkich uczestników stosunków międzynarodowych. […]
Należy jednak wskazać, że ów pokój zawierać musi w sobie także związek
z równością, poszanowaniem odrębności, tolerancją”113.
Ks. Tadeusz Ślipko (1918–2015) zarysował elementy etyki szczegółowej m.in.
zagadnień pokoju i wojny. Uważał, że pokój oznacza „stan współżycia między państwami oparty na wzajemnym uznaniu ustalonego stanu posiadania
oraz możności współdziałania w sferze życia społecznego i prywatnego”114.
Zgodnie z definicją Encyklopedii katolickiej pokój w aspekcie społecznym
„oznacza spokój, bezpieczeństwo i sprawiedliwość społeczną, poszanowanie dóbr człowieka, jego praw i godności, swobodną wymianę myśli, zgodną
współpracę, braterskie współżycie, rozwój, ład i porządek w świecie oraz jest
wyrazem prawdy, wolności i miłości”115, zaś wojna to „stan zorganizowanego,
zbrojnego konfliktu, zazwyczaj otwartego i wypowiedzianego, między państwami, narodami, grupami etnicznymi lub społecznymi, stosującymi wobec
siebie agresję i przemoc (terroryzm), w celu zadośćuczynienia za krzywdy,
zdobycia terytorium, osiągnięcia korzyści, egzekwowania roszczeń, wyniszczenia wroga; może być zakończony rozejmem, zawieszeniem broni, kapitulacją lub zawarciem pokoju; rodzi niesprawiedliwość, prowadzi do strat moralnych i materialnych społeczeństw”116.
W Leksykonie pojęć politycznych czytamy, że pokój (łac. pax) to w najprostszym znaczeniu słownikowym: „1. «stosunek między państwami, które nie prowadzą ze sobą wojny»; również sytuacja, w której państwo, naród itp. nie jest
w stanie wojny; 2. układ o zakończeniu działań wojennych między państwami prowadzącymi wojnę”117, wojna oznacza zaś „formę kooperacji negatywnej,
o najwyższym stopniu nasilenia procesów niszczycielskich oraz destrukcyjnych”,
a niekiedy jest traktowana jako zintensyfikowana forma walki. Pojęcie to kojarzy się ze sferą działań militarnych, a za cechy wojny jako konfliktu zbrojnego
uważa się następujące: „1. długotrwałe działania militarne; 2. występowanie oddziałów wojskowych podlegających przynajmniej jednemu ośrodkowi rządowemu; 3. liczbę ofiar zbrojnych na poziomie co najmniej jednego tysiąca osób”118.
113 C. Maj, Pokój, [w:] Encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, J. Marszałek-Kawa,
W. Sokół, Toruń 2004, s. 253–254.
114 T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, t. 2: Etyka społeczna, Kraków 2005, s. 348.
115 L. Cynarzewska-Wlaźlik, Pokój, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 15, red. nacz. E. Gigilewicz,
Lublin 2011, s. 1025.
116 D. Dziadosz, Wojna, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 20, red. nacz. E. Gigilewicz, Lublin
2014, s. 849.
117 W. Kostecki, Pokój, [w:] Leksykon pojęć politycznych, red. M. Karwat, J. Ziółkowski, Warszawa
2013, s. 236.
118 J. Ziółkowski, Wojna, [w:] tamże, s. 383.

Rozdział II

Wybrane aspekty
nauczania społecznego
i moralnego Jana Pawła II

Dialog (gr. dialogos – rozmowa, dia-logos – wypowiadać się razem) w szerszym
rozumieniu oznacza sposoby i formy uzgadniania stanowisk w rzeczach istotnych. Na płaszczyźnie życia moralnego jest to wspólne poszukiwanie prawdy
w celu uregulowania podstawowych kwestii dotyczących ludzkich działań119.
Jako metoda wzajemnych kontaktów oznacza zwłaszcza wzajemny wysiłek,
który zmierza w kierunku lepszego obopólnego zrozumienia się i poznania,
a jego warunkiem jest wzajemne respektowanie przekonań drugiej strony120.
Wpływ na kształt dialogu wywarli filozofowie dialogu tacy jak: Martin Buber121
(1878–1965), Emmanuel Lévinas (1906–1995), ks. Józef Tischner (1931–2000).
Filozofia dialogu, zwana również filozofią spotkania, pojawiła się jako odrębny
kierunek po I wojnie światowej. Według tego nurtu filozofii współczesnej dialog jest źródłowym, zakorzeniającym się w świecie, autentycznym sposobem
119 J. A. Sobkowiak, Dialog, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczana Moralnego, red. J. Nagórny,
K. Jeżyna, Radom 2005, s. 145; M. Nowak (Dialog z innymi, Warszawa 1999, s. 16) dodaje, że dialog to „autentyczna relacja w miłości. Objawienie siebie samego oraz przyjęcie
drugiej strony. Wzajemnym otwarciem się i komunikowaniem sobie tego, co najbardziej
osobiste. Czynnikiem łączącym dwie osoby i pomostem między nimi jest słowo. Ale dialog nie tylko jest mówieniem, lecz w o wiele większym stopniu słuchaniem”.
120 Buddyzm i hinduizm w nauczaniu Jana Pawła II (1978–1999), oprac. S. Lach, Z. J. Kijas,
Kraków 2000, s. 12.
121 Zob. S. Górzna, Martin Buber – father of the philosophy of dialogue, „European Journal
of Science and Theology” 2014, vol. 10, no. 5, s. 45–53.
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bytowania człowieka122. Jan Paweł II wielokrotnie nawiązywał do filozofii dialogu i myśli filozoficznej jej przedstawicieli. W ujęciu papieskim dialog oznacza sposób komunikacji międzyludzkiej, w której podmioty – pojedyncze czy
zbiorowe – dążą, w sposób szczególny przez słowo, do wzajemnego zrozumienia, zbliżenia się oraz współdziałania123.
W przemówieniu do korpusu dyplomatycznego (12 stycznia 1981 r. w Sali
Konsystorza) Jan Paweł II wskazał m.in. na dwa rodzaje dialogu, które – jak
podkreślił – był zobowiązany nieustannie prowadzić. Konstatował, że „Podczas pasterskich podróży, odwiedzając różne regiony świata, odnoszę wrażenie, że istnieje podwójna rzeczywistość: z jednej strony, spotyka się ludność
wnoszącą swój wkład w historię i życie, wyrażający się poprzez wiarę religijną, kulturę, przekonania, nadzieje, a nawet i cierpienia, to wszystko, w czym
Kościół, wspólnota wierzących, jest głęboko obecny jako bardziej lub mniej
znacząca część tej rzeczywistości ludzkiej; z drugiej strony, są przedstawiciele życia instytucjonalnego każdego kraju oraz rządy, z którymi zawsze
mogłem spotkać się i przeprowadzić rozmowy. Ta podwójna rzeczywistość
odpowiada podwójnemu dialogowi, który według mego przekonania, mam
obowiązek prowadzić nieustannie, sprawując misję Pasterza powszechnego: jeden dialog prowadzi się z człowiekiem życia konkretnego, aby rozniecić w nim ożywiającą siłę słowa Ewangelii lub przynajmniej po to, by mu je
zwiastować, ażeby je znał i określił wobec niego swą postawę; drugi dialog
skierowany jest do odpowiedzialnych za życie polityczne i społeczne, ażeby
zaproponować prostą i bezinteresowną współpracę w wielkich sprawach dotyczących życia ludzkości: pokoju, sprawiedliwości, praw człowieka, wspólnego dobra” (pkt 4)124.
Jan Paweł II w swoim nauczaniu podkreślał znaczenie dialogu między ludźmi i między narodami. U podstaw doświadczenia i nauki chrześcijańskiej leży
szacunek dla ludzi i narodów, dla ich niepowtarzalnych zadań i kultury. Według
papieża, aby Europa mogła stać się płaszczyzną dialogu kultur, który prowadzi do jej zjednoczenia, powinny być spełnione warunki, tj. uznanie godności
osoby ludzkiej, uznanie praw narodów do własnych kultur, dialog ekumeniczny i międzyreligijny, niwelowanie podziałów ekonomicznych i kulturowych125.
122 S. Górzna, „Inny” w filozofii Emmanuela Lévinasa, „Słupskie Studia Filozoficzne” 2012,
nr 11, s. 57–58; zob. S. Górzna, Józef Tischner’s philosophy of drama, „European Journal
of Science and Theology” 2015, vol. 11, no. 1, s. 185–194.
123 H. Skorowski, Dialog, [w:] Encyklopedia nauczania…, dz. cyt., s. 105.
124 Jan Paweł II, Stolica Apostolska wobec problemów ludzkości, ORP 1981, nr 2, s. 6.
125 K. Czuba, Integracja europejska w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Myśl społeczno-polityczna Jana Pawła II: wskazania dla polityków. Konferencja zorganizowana przez Komisję
Kultury i Środków Przekazu Senatu RP, oprac. M. Lipińska, Warszawa 2011, s. 122; zob.
S. Górzna, rec. Jan Paweł II. Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, red. E. Sakowicz, Radom
2006, „Athenaeum. Political Science” 2008, t. 19, s. 267–269.

126 Zob. Jan Paweł II, Encyklika „Ut unum sint” o działalności ekumenicznej, ORP 1995, nr 6,
s. 4–31.
127 S. Górzna, Dzieci Abrahama. Dialog Kościoła katolickiego z islamem i judaizmem w Polsce
w okresie pontyfikatu Jana Pawła II, Słupsk 2013, s. 25; zob. M. Włosiński, Pontyfikat Jana
Pawła II wielką kartą historii Polski, [w:] Przyszłość i polityka. Nadzieje i strachy zbiorowe
przełomu tysiącleci, red. E. Ponczek, A. Sepkowski, Toruń 2008, s. 129–130; B. Z. Smolka,
Recepcja ekumenicznego przesłania encykliki Jana Pawła II „Ut unum sint”, [w:] Pontyfikat
ekumenicznej nadziei. Z Janem Pawłem II na drogach ekumenii, red. Z. Glaeser, Opole
2008, s. 331–346.
128 S. Pawłowski, Ekumeniczne dokumenty i inicjatywy Jana Pawła II oraz ich istotne przesłanie, [w:] Pontyfikat ekumenicznej nadziei…, dz. cyt., s. 173–174.
129 Zob. Jan Paweł II, List Apostolski Novo millennio ineunte do biskupów, duchowieństwa
i wiernych na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, ORP 2001, nr 2, s. 4–23.
130 S. Górzna, Dzieci Abrahama…, dz. cyt., s. 25–26, przyp. 74–75; zob. T. Kondrusiewicz,
Ekumeniczne implikacje pontyfikatu Jana Pawła II, [w:] Pontyfikat ekumenicznej nadziei…,
dz. cyt., s. 21.

1. Dialog i jego rodzaje: ekumeniczny i międzyreligijny

Jednym z rodzajów dialogu jest dialog ekumeniczny, który oznacza poglądy, postawy, inicjatywy wyrażające dążenia do zjednoczenia wszystkich
chrześcijan. Jan Paweł II podjął działalność m.in. w kierunku tego rodzaju
dialogu. Na uwagę zasługuje encyklika papieska Ut unum sint126, podpisana
w Rzymie 25 maja 1995 r., poświęcona jedności chrześcijan, która potwierdza, że Kościół katolicki „nie pragnie niczego innego, jak tylko pełnej komunii między Wschodem i Zachodem” (nr 61)127.
Do innych ekumenicznych dokumentów papieskich można zaliczyć np. list
apostolski Egregiae virtutis (Rzym, 31 grudnia 1980) oraz encyklikę Slavorum
Apostoli (Rzym, 2 czerwca 1985) zaprezentowane w niniejszej pracy, list apostolski Orientale lumen (2 maja 1995)128.
W liście apostolskim Novo millenio ineunte129 (Watykan, 6 stycznia 2001)
Jan Paweł II wyzwał: „Pamięć o czasach, gdy Kościół oddychał «dwoma płucami», niech przynagla chrześcijan Wschodu i Zachodu, aby szli razem w jedności wiary, szanując uprawnione odmienności, akceptując się wzajemnie
i wspomagając jako członki jedynego Ciała Chrystusa” (nr 48).
Dialogiem ekumenicznym i relacjami z innymi wyznaniami chrześcijańskimi zajmuje się Papieska Rada do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan.
W dniu 5 czerwca 1960 r. Jan XXIII (pontyfikat w latach 1958–1963) powołał
do istnienia Sekretariat dla Promocji Jedności Chrześcijan jako jedną z komisji
przygotowujących obrady Soboru Watykańskiego II. Jan Paweł II przekształcił ten Sekretariat w Papieską Radę do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan
konstytucją apostolską Pastor bonus z 28 czerwca 1988 r.130
Potwierdzeniem skutecznego dialogu ekumenicznego wśród chrześcijan
Europy stały się prace Konferencji Kościołów Europejskich (ang. Conference of
European Churches – CEC) oraz Rady Konferencji Episkopatów Europy (łac.
Consilium Conferentarium Episcoparum Europae – CCEE) przedstawione
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w dokumencie zatytułowanym Karta Ekumeniczna, podpisanym przez przewodniczących obu gremiów 22 kwietnia 2001 r.131
Należy także wspomnieć o licznych homiliach, modlitwach i przemówieniach
Jana Pawła II z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, pielgrzymkach papieskich, spotkaniach z hierarchami innych wspólnot chrześcijańskich,
podczas których Biskup Rzymu podejmował problematykę tego dialogu132.
Podczas środowej audiencji generalnej 21 stycznia 1981 r. Jan Paweł II nawiązał do przeżywanego wówczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
(18–25 stycznia), wzywając wszystkich ochrzczonych do intensywnej modlitwy.
Podkreślił znaczenie dialogu teologicznego z całym Kościołem prawosławnym,
ogłosił oficjalne rozpoczęcie dialogu w kompetentnej komisji mieszanej. Zwrócił
uwagę na to, że „od niemal tysiąca lat Kościoły Wschodu i Zachodu nie sprawują wspólnie Eucharystii, oznacza, że uznały one zagadnienia sporne za poważne.
Nie można sprowadzić wszystkiego do czynników historycznych i kulturowych,
choć miały one poważny i szkodliwy wpływ na stopniowe oddalanie się Wschodu i Zachodu. Trzeba zatem, by dialog wspierany był żarliwą modlitwą wszystkich. Sam zaś dialog służyć ma rozwiązaniu wszystkich ważniejszych otwartych
problemów, które mają związek z wiarą; z drugiej strony dialog stanowi cenne
narzędzie, służące wyjaśnianiu nieporozumień i wzajemnych uprzedzeń, a także
uzgodnieniu uzasadnionej różnorodności i odrębności, które dają się pogodzić
w jedności wiary. W tej perspektywie dialogu i w kontekście braterskich relacji z Kościołami Wschodu, chciałem ogłosić wschodnich świętych Cyryla i Metodego – współpatronami Europy, obok św. Benedykta. Dla dobra pełnej jedności winniśmy wszyscy przywyknąć do mentalności otwartej zarówno na tradycję
Wschodu, jak i Zachodu” (pkt 3)133.
W Liście do Konferencji Episkopatów Europy134 pt. Jedność i współpraca
(2 stycznia 1986) Jan Paweł II podkreślił istniejące podziały pomiędzy Wschodem
131 S. Rabiej, Ekumenizm i integracja Europy według Jana Pawła II, [w:] Pontyfikat ekumenicznej nadziei…, dz. cyt., s. 68; zob. Karta Ekumeniczna (Charta Oecumenica), oprac.
L. Górka, Lublin 2002.
132 S. Pawłowski, Ekumeniczne dokumenty i inicjatywy Jana Pawła II oraz ich istotne przesłanie, [w:] Pontyfikat ekumenicznej nadziei…, dz. cyt., s. 174.
133 Jan Paweł II, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, ORP 1981, nr 1, s. 20.
134 A. Szczęsny (Struktura Kościoła. Instytucje i urzędy kościelne w rozumieniu prawa kościelnego – studium teologiczno-prawne, Gniezno 2013, s. 45, przyp. 252) dodaje, że
Konferencja Episkopatu „będąca organizacją powołaną na stałe, ex definitione jest zebraniem jakiegoś kraju bądź określonego terytorium, wypełniających wspólnie pewne zadania pasterskie wobec wiernych jej terytorium, w celu pomnożenia dobra udzielanego
ludziom przez Kościół. Dokonuje się to głównie przez odpowiednio przystosowane do bieżących okoliczności czasu i miejsca formy i metody apostolatu, z zachowaniem przepisów prawa; zob. List apostolski motu proprio Jana Pawła II o naturze teologicznej i prawnej Konferencji Episkopatów, ORP 1999, nr 1, s. 17–25; Konferencja Episkopatów Europy,
[w:] Wielka Encyklopedia Jana Pawła II, t. 3, red. G. Polak, Warszawa 2005, s. 238–239.

135 Abp Jakub (Kostiuczuk) (Moralność chrześcijańska jako płaszczyzna współpracy katolicko-prawosławnej w jednoczącej się Europie, [w:] Ekumenia a współczesne wyzwania moralne, red. T. Kałużny, Z. Kijas, Kraków 2009, s. 87–88) dodaje, że Wschód i Zachód różniły się od siebie mentalnościowo prawie od początku. Rzym słynął ze swojego prawa,
a Wschód miał charakter bardziej kontemplacyjny, co wyraziło się w rozwijającym się monastycyzmie oraz teologii; zob. Jan Paweł II w dialogu miłości z Kościołem Wschodnim,
oprac. A. Polkowski, Warszawa 1984.
136 Jan Paweł II, Jedność i współpraca. List do Konferencji Episkopatów Europy, ORP 1986,
nr 1, s. 14.
137 Tenże, O podstawową tożsamość Europy, ORP 1988, nr 3–4, s. 32.
138 List Ojca Świętego Jana Pawła II do Biskupów kontynentu europejskiego na temat stosunków między katolikami a prawosławnymi w nowej sytuacji Europy Środkowej i Wschodniej,
ORP 1991, nr 7, s. 37.
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i Zachodem135 oraz wezwał do przywrócenia jedności, do zaangażowania na rzecz
dialogu ekumenicznego. Zaznaczył, że „Trzeba więc, by każdy angażował się bez
reszty w sprawę ekumenizmu, tak by dążenie ku jedności nie tylko nie ustawało,
ale przy udziale wszystkich czyniło szybkie postępy […]. «Ojczyzną» tych podziałów jest Europa, na niej więc w sposób szczególny spoczywa obowiązek poszukiwania najwłaściwszych dróg jak najszybszego ich przezwyciężenia” (pkt 2)136.
W dniu 17 marca 1988 r. papież przyjął 30-osobową grupę członków Komitetu
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europejskiej do stosunków z parlamentami krajowymi. Wygłosił wówczas przemówienie poświęcone sprawie
jedności Europy, w którym podkreślił, że „jeśli Europa pragnie odzyskać swą
podstawową jedność, musi zwrócić się ku tym wartościom, które za sprawą
chrześcijaństwa od samego początku kształtowały się w obrębie jej kultury
i jej społeczności” (pkt 4)137.
W Liście do Biskupów kontynentu europejskiego na temat stosunków między
katolikami a prawosławnymi w nowej sytuacji Europy Środkowej i Wschodniej
(Watykan, 31 maja 1991), Jan Paweł II nawiązał do przemian w Europie Środkowo-Wschodniej, do problemów i napięć w stosunków między katolikami a prawosławnymi w tej części Europy, ale też w innych częściach świata, szczególnie regionu Bliskiego Wschodu. Życzył z całego serca, „aby wszędzie tam, gdzie
żyją razem katolicy wschodni i prawosławni, zostały nawiązane braterskie więzi, nacechowane wzajemnym poszanowaniem i szczerym dążeniem do wspólnego świadczenia o jedynym Panu. Pomoże to nie tylko w konkretnych sytuacjach
wspólnego życia, ale ułatwi również teologiczny dialog, który zmierza do usunięcia istniejących jeszcze podziałów między katolikami a prawosławnymi. Chrześcijanie naszej epoki, naznaczonej wielkimi przemianami kulturowymi, społecznymi i politycznymi, winni troszczyć się przede wszystkim o to, by być wiernymi
świadkami Chrystusa, który nas wyzwolił, tak byśmy mogli w sposób wiarygodny głosić razem jedyną ewangelię zbawienia oraz czynić pokój i budować zgodę
w świecie nieustannie zagrożonym przez spory i wojny”138.
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W dniach 20–25 października 1992 r. odbyło się w Prato w Toskanii ekumeniczne spotkanie włosko-rumuńskie na temat społecznej nauki Kościoła. Zostało ono zorganizowane przez ordynariusza diecezji bpa Gastone Simoniego.
Podczas spotkania poddano analizie, w świetle encykliki Centesimus annus Jana
Pawła II, przemiany, które zaszły po 1989 r. w Europie Środkowo-Wschodniej.
Ukazano zadania, jakie stawiają one przed chrześcijanami w dziedzinie kultury,
polityki, życia społecznego i duchowego, oraz omawiano możliwości współpracy pomiędzy katolikami i prawosławnymi. Delegacja rumuńska spotkała się z biskupami Toskanii oraz z grupą specjalistów m.in. z Centrum Studiów Teologicznych we Florencji. W dniu 24 października papież udzielił audiencji139 delegacji
rumuńskiej. Nawiązał do spotkania w Prato oraz zaznaczył, że w skład delegacji rumuńskiej wchodzili prawosławni oraz katolicy obrządku łacińskiego i bizantyńskiego. Dodał, że „Fakt ten świadczy o tym, że chcecie razem stawić czoło trudnościom, na jakie jedni i drudzy napotykacie w waszym społeczeństwie.
Świadczy również o tym, że chcecie podjąć rozwiązywanie problemów, dotyczących wzajemnych stosunków między waszymi wspólnotami. Jest to dobry znak”140. Ponadto papież przypomniał przesłanie Listu z 31 maja 1991 r. do Biskupów
kontynentu europejskiego na temat stosunków między katolikami i prawosławnymi. Na zakończenie życzył rozwoju spokojnego i owocnego dialogu między
Cerkwią prawosławną a Kościołem katolickim w Rumunii, podziękował za tę
wizytę oraz skierował pozdrowienia zwłaszcza do członków Świętego Synodu141
Cerkwi prawosławnej i patriarchy, Jego Świątobliwości Teoktysta142.
W katechezie podczas audiencji generalnej 31 maja 1995 r. zatytułowanej
Chrystus drogą zbawienia dla wszystkich Jan Paweł II podkreślił rolę religii
i Kościoła: „Religie mogą wywierać pozytywny wpływ na losy swoich wyznawców, którzy stosują się do ich wskazań szczerym sercem. […] Kościół
nie istnieje bowiem i nie pracuje dla siebie, lecz pozostaje w służbie ludzkości powołanej do boskiego synostwa w Chrystusie. Spełnia więc on w sposób
domyślny rolę pośrednika również wobec tych, którzy nie znają Ewangelii”143.
139 J. Sutor (Leksykon…, dz. cyt., s. 45–46) dodaje, że audiencja (łac. audientia – uwaga; od
audire – słyszeć) oznacza w dyplomacji oficjalną wizytę nowo mianowanego ambasadora
u głowy państwa z okazji składania listów uwierzytelniających, wizytę pożegnalną albo
wizytę specjalnego wysłannika głowy państwa w celu przekazania orędzia czy pisma odręcznego głowy państwa wysyłającego.
140 Jan Paweł II, Dialog może nam pomóc w dążeniu do pełnej jedności, ORP 1991, nr 9–10, s. 39.
141 S. Karczewski (Jan Paweł II – Encyklopedia Pontyfikatu 1978–2005, Radom 2005, s. 523)
dodaje, że Synod to zwołane, zgodnie z prawem kanonicznym, zebranie wybranych albo
powołanych przedstawicieli diecezji lub kraju (biskupi, kapłani, zakonnicy, świeccy), podczas którego są omawiane problemy Kościoła powszechnego bądź lokalnego.
142 Jan Paweł II, Dialog może nam pomóc…, dz. cyt., s. 39.
143 Tenże, Chrystus drogą zbawienia dla wszystkich, ORP 1995, nr 8–9, s. 53; zob. tenże,
Różnorodność w jedności: sprawa ekumenizmu, ORP 1995, nr 8–9, s. 56–57.

144 Tenże, Duchowość ekumeniczna, ORP 2004, nr 3, s. 10.
145 W. Miziołek, Starania o pokój w byłej Jugosławii podejmowane ze strony Kościoła Rzymsko
katolickiego, „Biuletyn Ekumeniczny” 1993, nr 3, s. 10–11.
146 Tamże.
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W dniach 3–8 listopada 2003 r. obradowało w Watykanie zgromadzenie plenarne Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, które było poświęcone duchowości ekumenicznej. Do uczestników zgromadzenia papież skierował
przesłanie Duchowość ekumeniczna (Watykan, 3 listopada 2003), które odczytał przewodniczący Rady kard. Walter Kasper, poświęcone pilnemu zadaniu Kościoła, jakim jest przywrócenie pełnej jedności chrześcijan, przeszkodom w drodze ku jedności, zachęcie chrześcijan do modlitwy o jedność. Czytamy w nim:
„Pragniemy razem przezwyciężać różnice i pokonywać trudności, chcemy wspólnie uznać niedociągnięcia i opóźnienia na drodze do jedności, chcemy na nowo
wzbudzić wolę pojednania tam, gdzie wydaje się zagrożona przez nieufność i podejrzenia. Wszystko to jest możliwe – wewnątrz samego Kościoła katolickiego
oraz w jego działalności ekumenicznej – jeśli będziemy przeświadczeni, że nie
ma innego wyboru, ponieważ «ruch na rzecz jedności chrześcijan, nie jest jakimś tylko ‘dodatkiem’, uzupełnieniem tradycyjnego działania Kościoła. Przeciwnie, należy on w sposób organiczny do całości jego życia i działania»” (pkt 3)144.
Należy podkreślić ekumeniczne próby ratowania pokoju na Bałkanach, których cechą charakterystyczną była bezstronność, nieopowiadanie się za żadną ze stron walczących. Na uwagę zasługuje wspólna działalność rzymskokatolickiej CCEE oraz CEC, reprezentującej Kościoły niekatolickie. W dniu
3 lipca 1991 r. przewodniczący obydwu organizacji zwrócili się do swoich
Kościołów członkowskich z oświadczeniem potępiającym każdą formę przemocy, wskazując środki polityczne, a zwłaszcza dialog jako jedyny środek rozwiązywania konfliktów145.
Jednym z najważniejszych wydarzeń, zorganizowanym przez CCEE i CEC,
było spotkanie zwierzchników Serbskiego Kościoła Prawosławnego, Kościoła
rzymskokatolickiego oraz wyznawców islamu z byłej Jugosławii, które odbyło się
w Instytucie Ekumenicznym Château de Bossey w Szwajcarii 21 września 1992 r.
W spotkaniu wzięli udział: prawosławny patriarcha Pavle z Belgradu, kard. Franjo Kuharić z Zagrzebia, Jakub Selimoski, zwierzchnik wspólnoty muzułmańskiej
z Sarajewa. Spotkanie nie przyniosło jednak spodziewanych rezultatów, a w dniach
24–26 listopada 1992 r. delegacje i przywódcy religijni trzech walczących stron
w byłej Jugosławii spotkali się ponownie w Szwajcarii, najpierw w Bernie, a ostatniego dnia w Zurychu. Widoczny rezultat narad stanowiła uzgodniona uchwała, że dzień 23 grudnia 1992 r. będzie dniem modlitwy i solidarności ze wszystkimi narodami Bośni i Hercegowiny o przywrócenie pokoju146.
Dialog międzyreligijny stanowi pozytywne novum w relacjach między religiami i oznacza „spotkanie umysłów i serc pomiędzy wyznawcami różnych religii
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i między samymi religiami”147. Jest oparty na podstawach teologicznych: antropologicznej (niezbywalna wartość człowieka jako osoby), kreacjonistycznej (wiara,
że Bóg jest Stworzycielem całego świata i każdego człowieka), rewelacjonistycznej (objawienie się Boga człowiekowi), chrystologicznej (Chrystus jest Odkupicielem wszystkich ludzi) oraz pneumatologicznej (wiara we wszechobecność
Ducha Świętego, również w religiach niechrześcijańskich)148.
W dniu 19 maja 1964 r. papież Paweł VI149 (pontyfikat w latach 1963–1978)
ustanowił Sekretariat dla Niechrześcijan, którego zadaniem miało być „poszukiwanie metody i dróg nawiązywania stosownego dialogu z niechrześcijanami”150. W dniu 28 czerwca 1988 r. Jan Paweł II zmienił nazwę Sekretariatu
dla Niechrześcijan na Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego, której
nadrzędnym zadaniem jest nawiązywanie kontaktów oraz rozwijanie współpracy z wyznawcami innych religii w sferze społecznej, kulturalnej oraz religijnej151. Polityczny wymiar Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego
stanowi m.in. jej zaangażowanie w krzewienie pokoju między wyznawcami
różnych religii; wskazywanie na dialog międzyreligijny jako fundamentalny
warunek pokoju; oparcie działalności na czterech filarach pokoju, tj. prawdzie, wolności, sprawiedliwości oraz miłości; działalność na rzecz wspólnego dobra; podejmowanie inicjatyw na rzecz praw człowieka152.
Dokument Sekretariatu dla Niechrześcijan pt. „Postawa Kościoła wobec wyznawców innych religii”153 z 10 czerwca 1984 r. wskazuje różne formy154 dialogu międzyreligijnego: dialog życia, w którym każdy wyznawca
Chrystusa powinien „tworzyć ewangeliczną atmosferę w każdym środowisku, w którym żyje i działa: rodzinnym, społecznym, wychowawczym, artystycznym, ekonomicznym, politycznym”155 (nr 30); dialog w zakresie dzieł
147 E. Sakowicz, Pryncypia dialogu Kościoła katolickiego z religiami Dalekiego Wschodu i Indii
w świetle nauczania Soboru Watykańskiego II oraz dokumentów posoborowych, Warszawa
2006, s. 46, przyp. 2; S. Górzna, Dialog chrześcijańsko-muzułmański w Polsce, „Nurt SVD”
2010, z. 2, s. 211, przyp. 1.
148 S. Górzna, Dialog Kościoła katolickiego z islamem według Jana Pawła II, „Ateneum
Kapłańskie” 2008, z. 1, s. 57–58, przyp. 4.
149 Zob. J. Guitton, Dialog mit Paul VI, Wien 1967, s. 166, 170.
150 S. Górzna, Dialog z islamem w nauczaniu papieża Pawła VI, „Forum Teologiczne” 2013,
t. 14, s. 158.
151 Taż, Polityczny wymiar Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, „Nurt SVD” 2012,
z. 2, s. 46.
152 Tamże, s. 52.
153 Zob. M. Zago, Les documents du conseil Pontifical pour le dialogue interreligieux, „Bulletin”
1989, nr 3, s. 367–368, 374.
154 Zob. S. Górzna, The political dimension of interreligious trialogue during the pontificate
of John Paul II, „Społeczeństwo i Polityka” 2013, nr 4, s. 144–145.
155 E. Sakowicz, Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965–1996), War
szawa 1997, s. 40.

156 J. Kukułka (Wstęp do nauki…, dz. cyt., s. 110) dodaje, że organizacje międzynarodowe należą do grupy wtórnych uczestników stosunków międzynarodowych, stanowią zinstytucjonalizowane formy współdziałania różnych podmiotów stosunków międzynarodowych
oraz różnych ich uczestników, a ich celem jest zorganizowane i powtarzane na rzecz maksymalizacji określonych potrzeb i interesów danej zbiorowości państw albo innych uczestników stosunków międzynarodowych.
157 E. Sakowicz, Islam w dokumentach…, dz. cyt., s. 40.
158 Tamże, s. 41.
159 Tamże; Recognize the Spiritual Bonds which Unite Us. 16 years of Christian-Muslim
Dialogue, red. T. Michel, M. Fitzgerald, Vatican City 1994, s. 68–69, 99–101.
160 Zob. Sobór Watykański II…, dz. cyt., s. 40–70.
161 Zob. tamże, s. 105–170.
162 Zob. tamże, s. 203–218.
163 Zob. tamże, s. 286–300.
164 Zob. tamże, s. 313–324.
165 Zob. tamże, s. 334–338; K. Rahner, The Church after the Council, Montreal 1966, s. 38;
P. Antes, Der Islam als politischer Faktor, Bonn 1991; H. J. J. M. van Straelen, The Church…,
dz. cyt., s. 56; zob. S. Górzna, rec. Pokój dla świata. Znaczenie dialogu międzyreligijnego (w kontekście „Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra
aetate Soboru Watykańskiego II) dla społeczności polskiej i ukraińskiej oraz Kościoła
w Europie Środkowoschodniej (1965–2005), red. S. J. Żurek, Lublin 2006, „Roczniki
Teologii Fundamentalnej i Religiologii” 2009, t. 1, s. 200–205; A. M. Piwko, E. Sakowicz,
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i współpracy, który jest podejmowany „na płaszczyźnie humanitarnej, społecznej, ekonomicznej i politycznej, których celem jest wyzwolenie i wyniesienie człowieka. Taka sytuacja występuje często w łonie organizacji lokalnych, krajowych i międzynarodowych156, w których chrześcijanie i wyznawcy
innych religii wspólnie stawiają czoło problemom świata” (nr 31)157; dialog
ekspertów, „pozwalający na skonfrontowanie, pogłębienie i ubogacenie religijnego dziedzictwa każdej ze stron, a także na wykorzystanie ich bogactwa w rozwiązywaniu problemów, które w ciągu dziejów stają przed ludzkością” (nr 33)158; dialog modlitwy, który był szczególnie widoczny podczas
spotkań asyskich (1986, 1993, 2002) omówionych w niniejszej pracy, służący
sprawie pokoju i rozwoju ludzkości, sprzyjający porozumieniu między religiami, „ten rodzaj dialogu prowadzi do obopólnego wzbogacenia i owocnej
współpracy w popieraniu i chronieniu tych wartości i duchowych ideałów,
które są w człowieku najwyższe” (nr 35)159.
Dokumenty Soboru Watykańskiego II podejmujące problematykę dialogu
międzyreligijnego to: Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium160
(4 grudnia 1963), Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium161 (21 listopada 1964), Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio162 (21 listopada 1964), Dekret o formacji kapłańskiej Opatam totus163 (28 października
1965), Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis164
(28 października 1965), Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate165 (28 października 1965), Konstytucja dogmatyczna
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o Objawieniu Bożym Dei Verbum166 (18 listopada 1965), Dekret o działalności
misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus167 (7 grudnia 1965), Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae168 (7 grudnia 1965), KDK169.
Jan Paweł II realizował ten dialog przez swoje spotkania z przedstawicielami religii niechrześcijańskich w Watykanie oraz podczas pielgrzymek
apostolskich na wszystkich kontynentach, w tym w Europie170. Przykładowe dokumenty Jana Pawła II podejmujące problematykę dialogu międzyreligijnego to: posynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici171 (Rzym,
30 grudnia 1988, nr 35), encyklika Redemptoris missio172 (Rzym, 7 grudnia 1990, nr 56–57), list apostolski Tertio millenio adveniente173 (Watykan,
10 listopada 1994, nr 6), list apostolski Novo millenio ineunte (nr 55), posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Europa174 (Watykan, 28 czerwca 2003, nr 56–57).
W posynodalnej adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa Jan Paweł II
wezwał do rozważnego dialogu międzyreligijnego, przede wszystkim z judaizmem i islamem. Podkreślił, że trzeba „wyraźniej uświadomić sobie relację
łączącą Kościół i naród żydowski oraz szczególną rolę Izraela w historii zbawienia. […] trzeba uznać istnienie wspólnych korzeni chrześcijaństwa i narodu żydowskiego, wezwanego przez Boga do przymierza, które pozostaje
nieodwołalne, ponieważ osiągnęło ostateczną pełnię w Chrystusie” (nr 56).
W następnym numerze tego dokumentu papież zachęcał do poszanowania
innych religii, aby podjąć braterski dialog międzyreligijny w Europie, w szczególności z islamem: „Dialog ten, jak w tych latach wielokrotnie uświadamiali
to sobie Biskupi europejscy, «musi być […] roztropnie prowadzony, z jasnym

166
167
168
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Jan Paweł II i Benedykt XVI w dialogu z muzułmanami, [w:] Chrześcijanie i muzułmanie razem dla pokoju, red. M. T. Kozubek, T. Czakański, W. J. Sztyk, Katowice-Panewniki
2012, s. 34.
Sobór Watykański II…, dz. cyt., s. 350–362.
Tamże, s. 436–474.
Tamże, s. 414–425.
Por. K. Gładkowski, Muzułmanie w nauczaniu Kościoła, [w:] Islam w Europie Wschodniej.
Historia i perspektywy dialogu. Materiały Konferencji Naukowej w Olsztynie, w dniu
26 I 2001 r., red. W. Nowak, J. J. Pawlik, Olsztyn 2001, s. 64–81.
Z. Pawłowicz, Objawienie, religie, dialog, wolność, Pelplin 2006, s. 151.
Zob. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici o powołaniu
i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, ORP
1988, nr 12, s. 9–24.
Zob. tenże, Encyklika Redemptoris missio o stałej aktualności posłania misyjnego, ORP
1991, nr 1, s. 4–37.
Zob. tenże, Tertio Millennio Adveniente do Biskupów, Duchowieństwa i Wiernych w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku 2000, ORP 1994, nr 12, s. 4–22.
Zob. tenże, Posynodalna adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, ORP 2003, nr 7–8,
s. 4–39.

175
176
177
178

IX Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, ORP 1995, nr 1, s. 3.
C. Drążek, W duchu ewangelizacji odnowy, ORP 1995, nr 1, s. 13.
Jan Paweł II, Kościół wobec religii niechrześcijańskich, ORP 1996, nr 3, s. 47.
A. Ziółkowski, Pluralizm, [w:] Encyklopedia nauczania…, dz. cyt., s. 356.
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rozeznaniem możliwości i ograniczeń oraz z ufnością w zbawczy plan Boga,
obejmujący wszystkie Jego dzieci». Między innymi koniecznie trzeba pamiętać o znacznej rozbieżności między kulturą europejską, która ma głębokie
korzenie chrześcijańskie, a myślą muzułmańską” (nr 57).
W dniach od 2 do 29 października 1994 r. Jan Paweł II zwołał IX Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęcone osobom konsekrowanym, które odbyło się w Watykanie. Synod wyraził pragnienie, aby
konsekrowani żyjący w różnych krajach włączyli się w dzieło nowej ewangelizacji, a także w dialog ekumeniczny i międzyreligijny175. W obradach
Synodu uczestniczyło 348 osób (największa liczba w dotychczasowej historii Synodu), w tym: 244 Ojców Synodalnych, 75 audytorów, 20 ekspertów oraz 9 audytorów reprezentujących wspólnoty zakonne innych Kościołów chrześcijańskich. Wśród uczestników było 218 osób konsekrowanych.
W gronie 138 członków Synodu wybranych przez poszczególne Konferencje Episkopatów 40 pochodziło z Europy, 27 z Afryki, 44 z Ameryki, 22
z Azji i 5 z Oceanii176.
Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, zatytułowane Kościół wobec religii niechrześcijańskich (Watykan, 14 stycznia 1996), było poświęcone soborowej deklaracji Nostra aetate, która wskazała kierunek, w jakim powinny
się rozwijać relacje międzyreligijne między chrześcijanami a wyznawcami
innych religii, klimat wzajemnego szacunku, dialogu i współpracy we wzajemnych kontaktach. Na zakończenie papież wezwał ludzi różnych wyznań
do budowania pokoju i braterstwa177.
W dniach 23–27 października 1996 r. w Rzymie odbyło się IX Sympozjum
Biskupów Europejskich, zorganizowane przez CCEE, poświęcone roli religii i Kościoła w społeczeństwie pluralistycznym178. Jan Paweł II skierował do
uczestników sympozjum przesłanie pt. W duchu nowej ewangelizacji (Watykan,
22 października 1996), w którym wezwał do rozwijania dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego: „Nasze pluralistyczne społeczeństwo stawia wierzącym wciąż nowe zadania; przynagla ich nie tylko do poszukiwania odważnych
dróg ewangelizacji, ale także do odkrywania nowych sposobów przeżywania
wiary, odpowiadających zmienionym warunkom społeczno-kulturowym.
Dlatego Kościół musi nadal wsłuchiwać się z szacunkiem w głos tych, którzy
szukają prawdy, a nade wszystko rozwijać dialog ekumeniczny i międzyreligijny, aby wraz z chrześcijanami innych Wspólnot oraz z wyznawcami innych
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religii dawać wobec zsekularyzowanego179 świata wyraziste świadectwo wartości transcendentnych”180.
W przemówieniu do Wspólnego Komitetu CCEE i CEC pt. W poszukiwaniu jedności chrześcijan w Europie w dniu 20 lutego 1998 r., Jan Paweł II ukazał wyzwanie, przed jakim stała Europa, tj. problem przyjęcia i integracji grup
ludzkich i społeczności o innych tradycjach religijnych, dlatego podkreślił, że
„chrześcijańskie Kościoły powinny przyjąć postawę ufnej otwartości i głębiej
włączyć się w «dialog życia», do którego miałem już sposobność wezwać wiernych katolików oraz naszych braci muzułmanów; dialog ten otwiera drogę do
wspólnej służby ludziom w wielu różnych dziedzinach. Pragnąc sprostać temu
wyzwaniu, współpracujecie między sobą i zachęcacie do współpracy swoich
wiernych, aby znaleźć rozwiązanie problemów społecznych, przed jakimi staje dziś człowiek. Nie można też zapominać o konfliktach, o trudnościach ekonomicznych osłabiających rodziny, a także o deptaniu godności i praw ludzi
i narodów, zwłaszcza gdy dotyczy to kobiet i dzieci”181.
W katechezie podczas audiencji generalnej w dniu 21 kwietnia 1999 r., zatytułowanej Dawać świadectwo o Bogu Ojcu w dialogu z wyznawcami wszystkich religii, Jan Paweł II nawiązał m.in. do soborowej deklaracji Nostra aetate,
zbliżającego się Wielkiego Jubileuszu, do listu apostolskiego Tertio millenio
adveniente, gdzie dodał „zaprosiłem do pogłębienia dialogu z wielkimi religiami, także poprzez spotkania w miejscach o symbolicznym znaczeniu (nr 1)”182.
W katechezie podczas audiencji generalnej 28 kwietnia 1999 r., zatytułowanej Dialog z Żydami, Jan Paweł II nawiązał do listu apostolskiego Tertio millenio
adveniente, który zachęca do dialogu międzyreligijnego; do przymierza zawartego przez Boga z Izraelem; deklaracji soborowej Nostra aetate; do odwiedzin
rzymskiej synagogi w 1986 r. Konstatował, że „Oparte na dialogu stosunki między chrześcijanami i Żydami wyrażają nie tylko ogólną wartość dialogu między
religiami, lecz również wspólnie przebytą drogę, prowadzącą od Starego do Nowego Testamentu. Chrześcijanie i Żydzi dzielą długi rozdział historii zbawienia, bowiem «w odróżnieniu od innych religii niechrześcijańskich wiara żydowska jest już odpowiedzią na Objawienie Boże w Starym Przymierzu»” (pkt 2)183.
179 K. Ligęza („Areopag” środków społecznego przekazu, jako wyzwanie dla ewangelizacji
współczesnej kultury w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2000, s. 78, przyp. 95) dodaje,
że sekularyzacja jako ideologia może być utożsamiana z sekularyzmem, stając się wówczas istotną przeszkodą w ewangelizacji współczesnej kultury, gdyż jest procesem desakralizacji laicyzacji świata, zabijając w kulturze to wszystko, co ma nadprzyrodzony, duchowy, religijny, Boży wymiar.
180 Jan Paweł II, W duchu nowej ewangelizacji, ORP 1997, nr 1, s. 20.
181 Tenże, W poszukiwaniu jedności chrześcijan w Europie, ORP 1998, nr 5–6, s. 44–45.
182 Tenże, Dawać świadectwo o Bogu Ojcu w dialogu z wyznawcami wszystkich religii, ORP
1999, nr 7, s. 51–52.
183 Tenże, Dialog z żydami, ORP 1999, nr 9–10, s. 44–45.

184 Tenże, Dialog z islamem, ORP 1999, nr 9–10, s. 45–46.
185 Tenże, Dialog z wielkimi religiami, ORP 1999, nr 9–10, s. 46–47.
186 F. Giovanelli, Rola religii w pojednaniu narodów południowo-wschodniej Europy, tłum.
B. Hołubowicz, „Społeczeństwo” 2000, nr 3, s. 579.
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Katecheza podczas audiencji generalnej 5 maja 1999 r. pt. Dialog z islamem
była poświęcona dialogowi międzyreligijnemu, zwłaszcza z islamem. Jan Paweł II
nawiązał do postaci Abrahama, w którym muzułmanie, żydzi i chrześcijanie
widzą wzór bezwarunkowego podporządkowania się Bożym postanowieniom,
do spotkania z młodzieżą muzułmańską w Casablance (Maroko) w 1985 r., do
wspólnych wartości, które chrześcijanie dzielą z wyznawcami islamu, oraz
różnic pomiędzy dwiema religiami. Podkreślił, że „Wielkim znakiem nadziei
jest dialog międzyreligijny, prowadzący do głębszego poznania i szanowania
innych […]. Obydwie tradycje, chrześcijańska i muzułmańska, mają długą historię studiów, refleksji filozoficznej i teologicznej, sztuki, literatury i nauki,
która pozostawiła swój ślad w kulturach zachodnich i wschodnich. Adoracja
jedynego Boga, Stworzyciela wszystkich, stanowi dla nas zachętę, by w przyszłości pogłębić nasze wzajemne poznanie” (pkt 4)184.
W katechezie podczas audiencji generalnej w dniu 19 maja 1999 r., zatytułowanej Dialog z wielkimi religiami świata, Jan Paweł II ukazał podstawę spotkania Kościoła z wielkimi religiami, formy i poziomy dialogu międzyreligijnego, poczynając od tzw. dialogu życia, a skończywszy na dialogu modlitwy.
Ponadto zwrócił uwagę na szczególną formę wymiany doświadczenia religijnego, dialog intermonastyczny: „od wielu już lat spotkania ze środowiskami
monastycznymi innych religii, odbywające się w atmosferze serdecznej przyjaźni, otwierają możliwość wzajemnego dzielenia się duchowymi bogactwami w zakresie tego, co «dotyczy modlitwy i kontemplacji, wiary i sposobów
poszukiwania Boga i Absolutu»”185.
Na uwagę zasługuje konferencja poświęcona roli religii w pojednaniu narodów Europy Południowo-Wschodniej, która odbyła się w Budapeszcie w dniach
31 maja–2 czerwca 2000 r., a szczególnym powodem jej zorganizowania przez
węgierską Komisję „Iustitia et Pax” było to, że w pierwszym półroczu 2000 r.,
Węgry współprzewodniczyły pracom Working Table One Paktu Stabilności
Europy Południowo-Wschodniej186.
W konferencji wzięły udział reprezentacje katolickie, reformowane, prawosławne oraz muzułmańskie z następujących krajów: Albania, Austria, Bośnia
i Hercegowina, Bułgaria, Jugosławia, Macedonia, Rumunia i Węgry. Spośród
tematów i problemów poruszonych podczas konferencji, najważniejsze były
następujące: (1) źródłem konfliktów w Europie Południowo-Wschodniej są
polityka i gospodarka, a nie religia; konflikty bałkańskie określano jako „antyreligijne” na skutek zniszczenia wielu miejsc kultu; (2) potwierdzono pozytywną wartość tożsamości narodowej zarówno ze strony cywilnej (sekretarz
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stanu sprecyzował w swoim wystąpieniu, że Europa nie jest tyglem), jak i religijnej (abp Anastasios podkreślił, że tożsamość narodowa stanowi dar), reprezentant wspólnoty muzułmanów z Bośni i Hercegowiny powiązał zaś te
dwie tożsamości, narodową i religijną, zaznaczając, że należy wyróżnić „tożsamość priorytetową”; (3) ujawniły się różne perspektywy stosunków między
państwem a religią na gruncie wyznawanych religii: rozdzielenie pomiędzy
dwoma zakresami w chrześcijaństwie i zjednoczenie tych samych zakresów
właściwe dla islamu; (4) wszyscy obecni na konferencji przywódcy duchowi ogłosili się zwolennikami wolności sumienia i wyznania; (5) pojednanie
i to, co religie mogą uczynić dla jej promowania; (6) konieczność ustalenia
prawdy na temat przemocy i okrucieństw dokonanych w czasie konfliktów;
(7) przebaczenie i wstępne zadośćuczynienie jako krok w kierunku pojednania; (8) wszyscy przywódcy podkreślili konieczność „wychodzenia poza” tolerancję, a stąd również fundamentalne znaczenie roli religii, która zorientowana jest na wychowanie187.
Należy się zgodzić z politologiem Radosławem Zenderowskim, że religie
trzeba uznać za uczestników stosunków międzynarodowych, ponieważ jeśli
w XIX i do połowy XX w. nacjonalizm był głównym organizatorem zbiorowej
tożsamości, a w drugiej połowie XX w. również komunizm, to XXI w. będzie
wiekiem religii i ich znaczenia dla zbiorowej identyfikacji188.

2. Komunizm i demokracja
Komunizm oznacza ideologię i wynikający z niej program całkowitego zniesienia ucisku oraz wyzysku społecznego w przyszłym bezklasowym społeczeństwie, którego gospodarka miała się opierać na państwowej własności środków produkcji i sprawiedliwym podziale dóbr zgodnie z zasadą: od każdego
według jego możliwości, każdemu według jego potrzeb189.
W 1946 r., po otrzymaniu święceń kapłańskich Karol Wojtyła jako młody ksiądz wyjechał na studia do Rzymu, a kiedy wrócił do Polski, była już
ona pod rządami zależnymi od Moskwy. Nazizm190 zastąpiony został przez

187
188
189
190

Tamże, s. 579–582.
R. Zenderowski, Stosunki międzynarodowe. Vademecum, wyd. 2, Wrocław 2006, s. 347.
Komunizm, [w:] Wielka Encyklopedia…, t. 3, dz. cyt., s. 235.
Z. Zieliński (Narodowy socjalizm, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 13, red. nacz. E. Gigilewicz,
Lublin 2009, s. 739) dodaje, że nazizm to kierunek polityczny, który łączy elementy nacjonalizmu i socjalizmu, najpełniej zrealizowany w doktrynie politycznej hitleryzmu.

191 E. Sienkiewicz (Nie lękaj się Europo, Szczecin 2010, s. 112, przyp. 9) dodaje, że marksizm
stanowi historyczną formę odejścia od chrześcijańskiej Europy, neguje nie tylko chrześcijańskie wartości, ale też chce widzieć inaczej i rozumieć historię, weryfikując ją przez
rewolucję, jest produktem europejskim, a jednocześnie najbardziej radykalnym odejściem
od Europy w znaczeniu jej wewnętrznej tożsamości kształtowanej przez wieki.
192 P. Machalski, Naród, pamięć i tożsamość w nauczaniu społecznym św. Jana Pawła II,
„Analecta Cracoviensia” 2014, t. 46, s. 65.
193 J. O’Sullivan, Prezydent, papież, premier: oni zmienili świat, tłum. P. Amsterdamski,
Warszawa 2007, s. 19.
194 J. Kulska, Faith-based diplomacy i transnarodowi aktorzy religijni, [w:] Religia i polityka…, dz. cyt., s. 579–582.
195 R. Zenderowski (Stosunki międzynarodowe…, dz. cyt., s. 350) dodaje, że Kuria Rzymska
stanowi zespół instytucji zwanych dykasteriami.
196 M. Tanty, Bałkany XX wieku. Dzieje polityczne, Warszawa 2003, s. 337–338; A. Koseski
i M. Willaume (Nowe kraje…, dz. cyt., s. 109–111) dodają, że N. Ceaușescu to rumuński
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marksistowski191 komunizm, tępiący wolność, ograniczający niemalże do
minimum wszelkie prawa narodu. Ateizacja państwa była ukierunkowana
na wyeliminowanie religii, wiary i Kościoła katolickiego z życia społecznego.
Współpracując m.in. z Prymasem Tysiąclecia, kard. Stefanem Wyszyńskim
(1901–1981), bp Karol Wojtyła konfrontował się z tym reżimem, broniąc praw
każdego człowieka, przede wszystkim potrzebującego i poniżonego192.
Waszyngtoński publicysta, John O’Sullivan, dokonując interpretacji papieskiej biografii, stwierdził: „A gdy chodziło o stosunek Kościoła do komunizmu
– trzeci ważny problem w myśli katolickiej w latach siedemdziesiątych – Wojtyła mógł bronić tradycyjnego stanowiska, powołując się na coś znacznie bardziej przekonującego niż teoretyczne argumenty: na własne doświadczenie”193.
Joanna Kulska z Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego zwraca uwagę na wkład jednego z najbardziej znanych praktyków tzw. faith-based diplomacy (dyplomacji motywowanej religijnie), Jana Pawła II, w obalenie komunizmu w Polsce i w krajach byłego bloku wschodniego. Dyplomacja ta oznacza
przede wszystkim konkretne inicjatywy podmiotów angażujących się w rozwiązywanie konfliktów oraz w budowanie pokoju. Aby zrealizować rozmaite pokojowe, humanitarne, rozwojowe cele, podmioty religijne i motywowane religijnie podejmują wiele działań nie tylko np. w konkretnych sytuacjach
konfliktowych czy w obliczu klęsk humanitarnych, ale też wskutek czynności dyplomatycznych na różnych forach międzynarodowych194.
W przemówieniu do Kurii Rzymskiej195 (Sala Klementyńska, 22 grudnia
1989) Jan Paweł II podkreślił, że zjednoczona Europa musi zachować i ochraniać tożsamość poszczególnych narodów. Ukazał, co w języku Kościoła znaczy pojęcie „wspólnego domu europejskiego” oraz wyraził zaniepokojenie stanem poważnego napięcia między narodem i władzą w Rumunii. W dniach
16–27 grudnia 1989 r. doszło do serii walk i protestów, w wyniku których
obalono reżim komunistyczny Nicolae Ceauşescu196. Papież konstatował:
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„Właśnie w tych dniach doszły nas przerażające wieści o przemocy użytej wobec bezbronnych obywateli, o licznych ofiarach śmiertelnych, o pogwałceniu
praw ludzkich. Podczas ostatniej audiencji środowej zabrałem głos, wzywając do zaprowadzenia powszechnego pokoju. Ponawiam ten apel i potępiając
wszelką przemoc, wzywam do przebaczenia i do radykalnych przemian inspirowanych szacunkiem dla człowieka” (pkt 4)197.
W dniu 25 grudnia 1989 r. w orędziu Urbi et Orbi Jan Paweł II odniósł się
m.in. do trudnej sytuacji w Rumunii. Powiedział: „Pobłogosław, Panie, w tej
godzinie zwłaszcza szlachetną ziemię rumuńską, której mieszkańcy bijącymi
sercami obchodzą tegoroczne Boże Narodzenie, pełni bólu z powodu tragicznej śmierci tylu ludzi i cieszący się z odzyskania wolności” (pkt 8)198.
Rumunia to jedyny kraj bloku wschodniego, który krwawo obalił komunistyczną dyktaturę199. Charakterystyczne dla czasów jej panowania było dławienie wszelkiego autentycznego życia religijnego oraz bezwzględne podporządkowanie duchowieństwa i struktur większościowego Kościoła prawosławnego
władzy państwowej. Po upadku reżimu zalegalizowano ponownie w 1990 r.
Kościół greckokatolicki200.
W dniu 15 maja 1990 r. Stolica Apostolska i Rumunia, pragnąc rozwijać
wzajemne przyjazne relacje, postanowiły przywrócić stosunki dyplomatyczne201 na szczeblu nuncjatury202 apostolskiej i ambasady. W komunikacie czytamy: „Przywrócenie stosunków dyplomatycznych poprzedziły bardzo istotne
akty. W lutym tego roku obsadzono wakujące stolice biskupie: 6 obrządku łacińskiego i 5 obrządku wschodniego; uchylono ustawy z r. 1948 i 1949; w maju
zaś do Rumunii udał się abp Angelo Sodano, sekretarz II Sekcji Sekretariatu

197

198
199
200
201

202

polityk komunistyczny, od 1965 r. Sekretarz Generalny Rumuńskiej Partii Komunistycznej,
prezydent Rumunii w latach 1967–1989. W dniu 25 grudnia 1989 r. został wraz z żoną osądzony w Târgoviște przez „trybunał rewolucyjny” i skazany na karę śmierci.
Jan Paweł II, Ujrzały wszystkie krańce ziemi, ORP 1989, nr 12 bis, s. 4; zob. Z. Stachowski,
Przebaczenie i pojednanie w doktrynie społecznej Kościoła katolickiego, [w:] Przebaczenie
– rozliczanie – pojednanie. Globalne i lokalne problemy integrującej się Europy, red.
Z. Drozdowicz, Poznań 2002, s. 185–196.
Jan Paweł II, W Tobie Bóg przyjął nas wszystkich, ORP 1989, nr 12 bis, s. 15.
Zob. T. Czekalski, Rumunia, [w:] Wielka historia świata, t. 12, red. W. Rojek, Kraków 2006,
s. 210–211.
Rumunia, [w:] Wielka Encyklopedia Jana Pawła II, t. 5, red. G. Polak, Warszawa 2005,
s. 270.
Stosunki dyplomatyczne to oficjalne (urzędowe), pokojowe stosunki, ustanawiane za
obopólną zgodą między uznającymi się, suwerennymi państwami albo między tymi państwami a innymi niż państwa podmiotami prawa międzynarodowego, zwłaszcza organizacjami międzynarodowymi (zob. Stosunki dyplomatyczne, [w:] J. Sutor, Leksykon…, dz.
cyt., s. 409–410).
C. Stryjewski (Hierarchia rzymska, Warszawa 1963, s. 115) dodaje, że nuncjatury to stałe
przedstawicielstwa dyplomatyczne przy rządach katolickich większych państw.

203 Przywrócenie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską a Rumunią, ORP
1990, nr 5, s. 29.
204 Jan Paweł II, Co Duch Święty mówi Kościołowi przez doświadczenia wschodniej i zachodniej Europy?, ORP 1990, nr 6, s. 17.
205 Wkład Jana Pawła II w obalenie komunizmu. „Lectio magistralis” kard. Stanisława Dziwisza
na uniwersytecie w Tiranie, ORP 2013, nr 6, s. 50.
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Stanu ds. Stosunków z Państwami, i wraz z abpem Francesco Colasuonno
i kard. László Paskaiem dokonali konsekracji nowych biskupów”203.
W dniu 5 czerwca 1990 r. w przemówieniu do uczestników zebrania konsultacyjnego przed specjalnym zgromadzeniem Synodu Biskupów poświęconym Europie Jan Paweł II zwrócił uwagę na zmiany w krajach tzw. bloku
komunistycznego, które przyniósł koniec 1989 roku. Podkreślił, że „Wyniki
wolnych wyborów potwierdzają niechęć społeczeństw do narzucanych przez
te partie form życia politycznego, gospodarczego i społecznego. Wszystko to
odbywa się drogą pokojowej rewolucji, zainicjowanej w Polsce w 1980 r. przez
«Solidarność», bez rozlewu krwi (z wyjątkiem Rumunii). Proces demokratyzacji postępuje we wszystkich krajach tego obszaru oprócz – przynajmniej
na razie – Albanii”204.
W dniu 25 kwietnia 2013 r., w 20. rocznicę podróży apostolskiej Jana Pawła II
do Albanii (omówionej w rozdziale IV niniejszej pracy), uniwersytet w Tiranie
nadał doktorat honoris causa metropolicie krakowskiemu kard. Stanisławowi
Dziwiszowi. Podczas uroczystości kard. Dziwisz wygłosił lectio magistralis,
w której podkreślił wkład Jana Pawła II w obalenie komunizmu. Powiedział:
„Karol Wojtyła doświadczył […], czym jest system komunistyczny, narzucony
Polsce, Albanii i krajom Europy Środkowowschodniej. Przyszły papież przez
ponad 30 lat swego dojrzałego życia konfrontował się z tym systemem jako pasterz – jako ksiądz i biskup. Uważał, że ideologia marksistowska jest szkodliwa,
ponieważ zawierała w sobie «błąd antropologiczny». Budowała wizję świata
i człowieka pozbawionego fundamentu, źródeł i korzeni. Pozbawionego nadziei.
Ideologia komunistyczna dzieliła antagonistyczne społeczeństwo na obce sobie klasy. Tak zwana dyktatura proletariatu w rzeczywistości oznaczała dyktaturę wymierzoną przeciw człowiekowi, również człowiekowi ubogiemu”205.
Kard. Dziwisz przypomniał, że system komunistyczny upadł w Polsce w 1989 r.,
a następnie w pozostałych krajach, także w Albanii. Dodał: „Doświadczenie
waszego kraju było chyba najtrudniejsze ze wszystkich krajów zniewolonych przez nieludzki i bezbożny system komunistyczny. Przez cały ten czas
byliście obecni w codziennej modlitwie i w sercu Jana Pawła II. Czekaliśmy
w Watykanie z nadzieją w sercu, aby po upadku reżimów totalitarnych Europy
Środkowowschodniej również dla was zajaśniała jutrzenka wolności i nadziei.
I doczekaliśmy się. Dla Jana Pawła II priorytetem stała się jak najszybsza wizyta
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w waszym kraju. To był odruch jego serca. On wiedział, co to jest komunizm.
Wiedział też, że cierpieliście więcej niż jakikolwiek inny naród” (pkt 3)206.
Demokracja (gr. demos – lud, kratos – władza) oznacza władzę ludu, formę ustroju państwowego, w którym władza należy do społeczeństwa albo też
wszystkim obywatelom przyznaje się równe prawa społeczne i polityczne oraz
zapewnia się jednakowy udział w sprawowaniu władzy207.
Nauczanie Jana Pawła II o demokracji było szczególnie istotne w sytuacji
upadku totalitaryzmu komunistycznego i innych ustrojów totalitarnych, gdy
ujawniła się wyraźna dominacja ideału demokratycznego, troszczącego się
o prawa człowieka208.
Piotr Mazurkiewicz, ksiądz, politolog, zwraca uwagę, że współczesne podejście do demokracji jest powiązane z jej światem wartości. Należy cenić demokrację, ale nie można jej przeceniać. Demokratyczne procedury stanowią środek służący społeczeństwu do osiągnięcia zamierzonych przez nie celów209.
Jan Paweł II nie uważał ustroju demokratycznego za doskonały i dostrzegał
jego ograniczenia. Podkreślał, że musi on opierać się na normach moralnych210.
W encyklice Evangelium vitae211 (Rzym, 25 marca 1995) zaznaczał: „W rzeczywistości demokracji nie można przeceniać, czyniąc z niej namiastkę moralności lub «cudowny środek» na niemoralność. Jest ona zasadniczo «porządkiem»
i jako taka środkiem do celu, a nie celem. Charakter «moralny» demokracji nie
ujawnia się samoczynnie, ale zależy od jej zgodności z prawem moralnym, któremu musi być podporządkowana, podobnie jak każda inna ludzka działalność:
zależy zatem od moralności celów, do których zmierza, i środków, jakimi się
posługuje. Jeśli wartość demokracji jest dziś prawie powszechnie uznawana, to
należy w tym widzieć pozytywny «znak czasów» […]. Ale wartość demokracji
rodzi się albo zanika wraz z wartościami, które ona wyraża i popiera” (nr 70).
Należy dodać, że większość konstytucji państw bałkańskich ustanowiła parlamentarny system rządów, które w swoich postanowieniach odpowiadają standardom konstytucjonalizmu zarówno europejskiego, jak i światowego, a umieszczone w pierwszych rozdziałach zasady konstytucyjne stanowią klasyczny
katalog fundamentalnych reguł współczesnych państw demokratycznych212.
206 Tamże.
207 Demokracja, [w:] Wielka Encyklopedia Jana Pawła II, t. 2, red. G. Polak, Warszawa 2005,
s. 28.
208 A. Zwoliński, Demokracja, [w:] Encyklopedia nauczania…, dz. cyt., s. 103.
209 P. Mazurkiewicz, Religia i aksjologiczne fundamenty polityki, [w:] Religia i polityka…, dz.
cyt., s. 208.
210 Demokracja, [w:] Wielka Encyklopedia…, t. 2, red. G. Polak, dz. cyt., s. 28–29.
211 Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae” o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego,
Watykan 1995.
212 M. Podolak, Systemy polityczne w regionie – między autorytaryzmem a demokracją,
[w:] Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich, dz. cyt., s. 241.

Jan Paweł II przypominał o konieczności poszanowania praw każdej wspólnoty narodowej oraz praw każdego człowieka, zwłaszcza prawa do wolności
sumienia i religii. Uważał, że poszanowanie prawa do wolności religijnej jest
zasadniczym gwarantem poszanowania należnych osobie uprawnień213. Tę problematykę poruszał w wielu dokumentach m.in. w encyklikach: Redemptor hominis214 (Rzym, 4 marca 1979), Laborem exercens215 (Castel Gandolfo, 14 września 1981), Redemptoris missio, Evangelium vitae216.
Zdaniem papieża istotą pokoju było bezwzględne poszanowanie człowieka
w jego godności, bowiem człowiek jest podmiotem szeroko rozumianego bycia społecznego217. Godność ludzka podczas II wojny światowej została szczególnie sponiewierana poprzez obozy koncentracyjne, masowe deportacje, rozstrzeliwanie niewinnych. Tuż po jej zakończeniu powstała w San Francisco
ONZ, która od początku swej działalności staje w obronie ludzkiej godności.
Najpełniejszym tego wyrazem jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
uchwalona w dniu 10 grudnia 1948 r. przez trzecią sesję Ogólną Zgromadzenia
ONZ na posiedzeniu w Paryżu218. Do zasad działania ONZ należą: suwerenność i równość członków; przestrzeganie zobowiązań międzynarodowych;
pokojowe rozstrzyganie sporów; troska o pokój na całym świecie; utrzymanie ładu oraz utrwalanie porządku międzynarodowego219.
W siedzibie UNESCO w Paryżu w dniu 2 czerwca 1980 r. Jan Paweł II zwrócił
się do przedstawicieli państw z apelem: „Budujcie pokój od samego fundamentu:
od poszanowania wszystkich praw człowieka, zarówno tych, które dotyczą duchowych i wewnętrznych wymiarów jego bytowania w tym świecie” (pkt 22)220.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański pt. Imię Boga jest święte
(Watykan, 21 marca 1993) Jan Paweł II zaznaczył, że imię Boga domaga się
213 Zob. H. Skorowski, Rozwój problematyki praw człowieka w myśli społecznej Kościoła. Od
Leona XIII do Jana Pawła II, [w:] Ewolucja nauki społecznej Kościoła. Od Rerum novarum do Centesimus annus, red. W. Piątkowski, Łódź 1997, s. 82, przyp. 70.
214 Zob. Jan Paweł II, Redemptor hominis, red. T. Królak, Warszawa 2007.
215 Zob. tenże, Laborem exercens: tekst i komentarze, Lublin 1986.
216 S. Górzna, Polityka w nauczaniu Jana Pawła II, „Collectanea Theologica” 2013, nr 2, s. 158,
przyp. 104.
217 P. Góralczyk, Pokój, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia…, dz. cyt., s. 399.
218 J. Kowalski, D. Sikorski, G. Ślęzak, Poznać człowieka w Chrystusie. Jan Paweł II o godności ludzkiej, Częstochowa 1983, s. 5–6.
219 A Barcik, Organizacja Narodów Zjednoczonych, [w:] Encyklopedia nauczania…, dz. cyt.,
s. 329.
220 Jan Paweł II, Nauczanie papieskie III…, dz. cyt., s. 736.
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czci i miłości, a niestety często traktowane jest lekkomyślnie, dochodzi nawet
do publicznego obrażania Boga, zaś „Publiczne obrażanie Boga to nie tylko
poważna wina moralna, ale również pogwałcenie konkretnego prawa osoby
do szacunku dla jej przekonań religijnych. Brak szacunku wobec Boga obraca się w pierwszym rzędzie przeciw ludziom. Zabijając własne poczucie misterium człowiek staje się coraz mniej zdolny do zdziwienia, słuchania oraz
szacunku i ulega zdradliwemu pragnieniu władzy, pozwalającej manipulować
osobami i rzeczami bez żadnych reguł ani granic. Szacunek do Boga, który
nie ma nic wspólnego z fanatyzmem, stanowi zatem najpewniejszą gwarancję szacunku dla człowieka”221.
Na szczególną uwagę zasługuje orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju
Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju (Watykan,
8 grudnia 1998), w którym Jan Paweł II poruszył problematykę praw człowieka, ich powszechność i niepodzielność. Nawiązał w nim do przypadającej
w 1998 r. 50. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Podkreślił, że poszanowanie godności człowieka jest dziedzictwem ludzkości,
która jest wartością transcendentną. Dodał, że „Współczesna historia ukazała
w sposób tragiczny niebezpieczeństwa, jakie się pojawiają, gdy prawda o ludzkiej osobie zostaje zapomniana. Mamy przed oczyma owoce ideologii, takich
jak marksizm, nazizm, faszyzm, a także mity wyższości rasowej, nacjonalizmu
czy egoizmu etnicznego” (nr 2)222. Konstatował, że życie ludzkie jest święte
i nienaruszalne, a „Opowiedzieć się za życiem znaczy […] odrzucić wszelkie
formy przemocy; wszelką nędzę i głód, które nękają tak wielu ludzi; wszelkie
konflikty zbrojne; zbrodniczy handel narkotykami i przemyt broni; bezmyślne niszczenie środowiska naturalnego. We wszelkich okolicznościach należy
zabezpieczać prawo do życia stosownymi gwarancjami prawnymi i politycznymi, nie wolno bowiem lekceważyć żadnego wykroczenia przeciw prawu do
życia i przeciw godności poszczególnej osoby” (nr 4)223.
W numerze 5 tegoż orędzia czytamy, że wolność religijna jest sercem praw
człowieka, bowiem: „Religia wyraża najgłębsze aspiracje człowieka, określa
jego światopogląd, kształtuje jego relacje z innymi: w istocie rzeczy dostarcza
odpowiedzi na pytanie o prawdziwy sens istnienia na płaszczyźnie indywidualnej i społecznej. Wolność religijna stanowi zatem samo serce praw człowieka”224. Ponadto papież przestrzegał przed szczególnie groźną formą dys221 Tenże, Imię Boga jest święte, ORP 1993, nr 5–6, s. 56; zob. S. Górzna, The political dimension…, dz. cyt., s. 150.
222 Tenże, Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju, ORP 1999, nr 1,
s. 4.
223 Tamże, s. 5; zob. Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych, oprac. T. Jasudowicz,
M. Szuniewicz, M. Balcerzak, Toruń 2008.
224 Tamże, s. 5.

225 Tamże, s. 6.
226 U. Altermatt (Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalizm w Europie, tłum. G. Sowinski, Kraków
1998, s. 318) dodaje, że za najbardziej reprezentatywny sojusz pokojowy w 1996 r. obejmujący państwa europejskie można uznać OBWE, stojącą na straży bezpieczeństwa zbiorowego i będącą gwarantem integralności terytorialnej państw europejskich.
227 Zob. Akt Końcowy KBWE, [w:] J. Sutor, Leksykon…, dz. cyt., s. 21–22.
228 Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, [w:] J. Sutor, Leksykon…, dz. cyt.,
s. 289–291; Participating States, www.osce.org/states (30.11.2015) dodaje, że do OSCE należy 57 państw członkowskich, w tym kraje bałkańskie: Albania, Bośnia i Hercegowina,
Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Grecja, Macedonia, Rumunia, Serbia, Słowenia, Turcja.
229 Jan Paweł II, Wolność religijna warunkiem bezpieczeństwa, ORP 2004, nr 3, s. 18.
230 S. Górzna, Poszanowanie praw człowieka warunkiem pokoju między narodami i religiami
w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Religia, kultura i edukacja w świetle zagrożeń współczesnego
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kryminacji, która „polega na odbieraniu grupom etnicznym i mniejszościom
narodowym prawa do istnienia jako odrębne społeczności. Dokonuje się to
przez ich unicestwienie lub brutalne przesiedlenia, a także przez próby zatarcia ich tożsamości etnicznej, tak aby przestały być rozpoznawalne. Czyż
można milczeć w obliczu tak poważnych przestępstw przeciw ludzkości? Nie
wolno szczędzić wysiłków, aby położyć kres podobnym wypaczeniom, niegodnym człowieka” (nr 7)225.
W dniu 10 października 2003 r. Jan Paweł II przyjął na audiencji w Sali
Klementyńskiej członków zgromadzenia OBWE226 (Organizacja Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie, ang. Organization for Security and Co-operation in
Europe – OSCE; na szczycie w Budapeszcie w 1994 r. dokonano zmiany nazwy z Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie227 – KBWE na
OBWE228), uczestniczących w konferencji poświęconej wolności religijnej,
zorganizowanej z inicjatywy Marcella Paciniego, przewodniczącego delegacji włoskiej. W przemówieniu Wolność religijna warunkiem bezpieczeństwa
papież podkreślił: troskę OBWE o przestrzeganie prawa do wolności religijnej, opartego na godności osoby ludzkiej, pozytywną rolę wierzących w życiu
publicznym, szkodę dla społeczeństwa, które spycha religię do sfery prywatnej, promowanie wolności religijnej za pomocą ustaw dotyczących różnych
aspektów prawnego statusu poszczególnych religii, gdy tożsamość i wolność
każdej religii jest w pełni respektowana, poszanowanie wolności religijnej we
wszystkich postaciach jako najskuteczniejszego środka gwarantującego bezpieczeństwo oraz stabilność rodziny narodów w XXI wieku229.
Problematykę poszanowania praw człowieka w kontekście pokoju autorka zaprezentowała w artykule Poszanowanie praw człowieka warunkiem pokoju między narodami i religiami w nauczaniu Jana Pawła II, który dotyczy
następujących zagadnień: generacje praw człowieka, godność człowieka jako
osoby, prawo do życia, prawo do wolności religijnej, związek pomiędzy pokojem a prawami człowieka230.
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W siedzibie UNESCO w dniu 2 czerwca 1980 r.231 Jan Paweł II podkreślał,
że współżycie jednostek i narodów musi opierać się na „prawach narodów”.
Podobnie jak każdy człowiek, tak i całe społeczeństwo ma prawo do istnienia, do własnego rozwoju, który odpowiada bogactwom kultury narodowej,
a z nich czerpią rodziny, które przez wychowanie swoich dzieci przekazują
przyszłym pokoleniom ojczystą kulturę.
Do najczęściej eksponowanych w nauczaniu Jana Pawła II praw narodów
zaliczamy: prawo do istnienia, prawo do wolności, prawo do własnej kultury
i języka, do wszechstronnego rozwoju. Te prawa zostały szczegółowo omówione podczas wizyty papieskiej w dniu 5 października 1995 r. w siedzibie ONZ,
która obchodziła 50-lecie istnienia. Organizacja ta powstała oficjalnie 24 października 1945 r., w dniu wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej poprzednio przez przedstawicieli 50 krajów podczas konferencji w San
Francisco (25 kwietnia–26 czerwca 1945). Było to już trzecie spotkanie głowy Kościoła katolickiego ze Zgromadzeniem Ogólnym ONZ (po raz pierwszy odwiedził ONZ Paweł VI dnia 4 października 1965 r., po raz drugi zaś Jan
Paweł II dnia 2 października 1979)232.
Przemówienie to świadczy o obecności Kościoła na arenie międzynarodowej i jego wkładzie w dzieło budowania nowego ładu światowego, opartego
na fundamencie podstawowych wartości ludzkich i chrześcijańskich, tj. wolności, poszanowania praw człowieka i narodów, sprawiedliwości, solidarności, braterstwa i pokoju233.
W przemówieniu do Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu 5 października 1995 Od praw człowieka do praw narodów Jan Paweł II nawiązał do: poprzedniej wizyty w siedzibie ONZ, podczas której zaznaczył fundament dążenia do wolności – powszechne prawa człowieka; Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka sformułowanej trzy lata po powstaniu ONZ ze względu na
akty barbarzyńskiego deptania ludzkiej godności, która mówi o prawach człowieka. Podkreślił uniwersalność praw człowieka, zakorzenionych w naturze
osoby, w której odzwierciedlenie znajdują uniwersalne oraz niezbywalne wymogi powszechnego prawa moralnego, zapisanego w ludzkim sercu; moralne podłoże powszechnego dążenia do wolności, które ujawniło się w 1989 r.
w czasie bezkrwawych rewolucji w Europie Środkowej i Wschodniej, możliwe dzięki działaniu ludzi odważnych, doświadczeniu solidarności społecznej. Przypomniał przyczynę II wojny światowej, którą było pogwałcenie praw
świata, red. H. Czakowska, M. Kuciński, Bydgoszcz 2014, s. 41–59.
231 Zob. Jan Paweł II, Nauczanie papieskie III…, dz. cyt., s. 726–36.
232 Papież Jan Paweł II w siedzibie ONZ, ORP 1995, nr 11–12, s. 4; zob. M. Lorenc, Spory i konflikty międzynarodowe – z perspektywy rozważań klasyfikacyjnych, [w:] Bariery rozwoju
na progu XXI wieku. Wybrane problemy, red. T. Wallas, Warszawa 2007, s. 243–245.
233 Siedemnasty rok pontyfikatu Jana Pawła II, ORP 1995, nr 11–12, s. 3.

234 A. Modrzejewski (Aksjologiczna jedność a kulturowa różnorodność Europy w świetle filozofii społecznej Karola Wojtyły – Jana Pawła II, „Studia Gdańskie” 2009, t. 6, s. 155)
dodaje, że Jan Paweł II uznawał za naturalne napięcie między uniwersalizmem a partykularyzmem. Z jednej strony człowiek jest zakorzeniony w pewnej konkretności historyczno-geograficznej i kulturowej, której wyrazem są naturalne wspólnoty, w tym wspólnoty terytorialne, tj. wspólnota lokalna, etniczna, narodowa i państwowa, zaś z drugiej
ma poczucie przynależności do „jednej wielkiej rodziny”.
235 Zob. Jan Paweł II, Od praw człowieka do praw narodów, ORP 1995, nr 11–12, s. 4–9.
236 Zob. R. Szul, Język, naród, państwo. Język jako zjawisko polityczne, Warszawa 2009.
237 R. Misiak, Naród w nauczaniu…, dz. cyt., s. 76.
238 J. S. Nye, Konflikty międzynarodowe…, dz. cyt., s. 235, 237.
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narodów, zaznaczając, że prawa te nadal są deptane. Przestrzegał przed odradzaniem się partykularyzmów234 etniczno-kulturowych, zjawiskiem, którego nie można lekceważyć, stwierdzając, że granice etniczno-kulturowe są
coraz mniej wyraźne z powodu oddziaływania czynników takich jak migracje, środki przekazu, globalizacja gospodarki235.
Papież wyszczególniał prawa narodów, tj. (1) prawo do istnienia, które oznacza, że żadne państwo, inny naród bądź organizacja międzynarodowa nie może
utrzymywać, że dany naród nie zasługuje na istnienie; (2) prawo do wolności zapewnione przez rzeczywistą realizację zasady samostanowienia ludów; (3) prawo do własnego języka236 i kultury, zaznaczając, że w skrajnych okolicznościach
kultura narodu pozwala mu przetrwać pomimo utraty niepodległości politycznej i ekonomicznej. Podkreślał też obowiązki, jakie narody mają wobec siebie nawzajem i wobec całej ludzkości, akcentując pierwszy z nich – obowiązek współżycia z innymi narodami w atmosferze pokoju, szacunku i solidarności wobec
innych narodów. Ukazał niedawne wydarzenia na Bałkanach, które były świadectwem braku poszanowania odmienności, lękiem przed odmiennością, wyrażanym przez nacjonalizm odmawiający „innemu” wszelkich praw; różnice między nacjonalizmem a patriotyzmem. Należy podkreślić, że Bośnia i Hercegowina
stanowią przykład destrukcyjnego wykorzystania sił drzemiących w przekonaniu o wspólnocie pochodzenia237, a nienawiść, niesprawiedliwość, wrogość wobec „odmienności” stanowią podstawę złowrogich ideologii.
Samostanowienie oznacza prawo narodów do utworzenia państwa. Może
okazać się bardzo nieczytelną zasadą moralną. Na obszarze byłej Jugosławii
doszło bowiem do secesji i wystąpienia z żądaniami prawa do samostanowienia ze strony różnych grup etnicznych i religijnych. We wczesnych latach 90.
Słoweńcom, Serbom, Chorwatom udało się wydzielić swoje własne niezależne republiki, ale bośniaccy Muzułmanie (Bośniacy) z Bośni i Hercegowiny nie
odnieśli już takiego sukcesu, a po 1992 r. stali się ofiarami czystek etnicznych
przeprowadzonych przez Serbów i Chorwatów238.
Prawo do istnienia niekoniecznie domaga się prawa do suwerenności państwowej. Jan Paweł II uważał, że to nie suwerenność państwowa, ale duchowa
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stanowi podstawę istnienia narodu i gwarantuje jego przyszłość239. Konstatował,
że każdej kulturze i każdemu narodowi należy się szacunek, a każda kultura jest
sposobem wyrażania transcendentnego wymiaru ludzkiego życia. Wymienił
filary praw człowieka i fundamenty każdego prawdziwie wolnego społeczeństwa, którym są prawa wolności religii i wolności sumienia oraz dwie formy
utylitaryzmu240, czyli doktryny określającej zasady moralności nie na podstawie tego, co dobre, ale co przynosi korzyść, stanowiącej zagrożenie dla wolności ludzi i narodów, uniemożliwiającej budowę prawdziwej kultury wolności:
(1) utylitaryzm w polityce, który stanowi inspirację do agresywnego nacjonalizmu; (2) utylitaryzm ekonomiczny, który skłania kraje silniejsze do uzależniania od siebie i do wyzyskiwania słabszych. Docenił rolę ONZ, uznając skuteczność jej działania, np. mediacje w rozwiązywaniu konfliktów, dodając, że
musi ona stawać się ośrodkiem moralnym, w którym wszystkie narody świata będą się czuły jak u siebie w domu, oraz wskazał na cywilizację miłości241,
wzniesioną na fundamencie uniwersalnych wartości – pokoju, solidarności,
sprawiedliwości, wolności, która pozwala przezwyciężyć lęk242.
Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ Diogo Pinto de Freitas do
Amaral w swoim przemówieniu wyraził uznanie dla działalności Jana Pawła II, mówiąc: „Wasza Świątobliwość, bardziej niż którykolwiek z jego poprzedników, podróżował do wszystkich zakątków świata, pragnąc nieść jego
mieszkańcom, nawet najdalszym, swoje orędzie pokoju i porozumienia, tolerancji i sprawiedliwości między ludźmi. […] Jak Wasza Świątobliwość może
sam stwierdzić, na tej sali są obecni przedstawiciele prawie wszystkich krajów
świata, członkowie różnych narodowości i społeczności religijnych. Wszyscy darzą jednak Waszą Świątobliwość takim samym szacunkiem i z uwagą przyjmują jego słowa. Sądzę, że dzieje się tak, ponieważ Wasza Świątobliwość podczas całego pontyfikatu dał przykład całkowitej gotowości do
współdziałania ze wszystkimi, którzy naprawdę pragną, aby człowiek mógł
239 P. Mazurkiewicz, Tożsamość Europy w kontekście migracji, [w:] Idea wielokulturowości
jako wyzwanie. Dyskurs religijny, kulturowy i społeczny, red. H. Czakowska, M. Kuciński,
Bydgoszcz 2015, s. 108.
240 J. Zabielski (Utylitaryzm, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia…, dz. cyt., s. 556, 560) dodaje,
że utylitaryzm (łac. utilitas – korzyść, przydatność) jako koncepcja myślenia i działania
oznacza odmianę eudajmonizmu etycznego. W stosowaniu zasady użyteczności upatruje
skuteczny sposób osiągania szczęścia. Zdaniem Jana Pawła II w ogólnym założeniu utylitaryzm sprzeciwia się fundamentalnym potrzebom prawdy i sensu, jakie prezentuje człowiek jako byt osobowy, oraz ubogacającemu przeżyciu pełni wartości jego działań.
241 Zob. M. Leśniak, Cywilizacja miłości, [w:] Encyklopedia nauczania…, red. A. Zwoliński,
dz. cyt., s. 76–80; P. Mazurkiewicz, Jan Paweł II i zderzenie cywilizacji, „Teologia polityczna” 2005–2006, nr 3, s. 91–99.
242 Zob. J. Życiński, Europejska wspólnota ducha. Zjednoczona Europa w nauczaniu Jana
Pawła II, Warszawa 1998, s. 89.

243 Przemówienie przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ, ORP 1995, nr 11–12, s. 10.
244 Przemówienie sekretarza generalnego ONZ, ORP 1995, nr 11–12, s. 10.
245 Osoba ludzka w centrum wszelkiego działania. Przemówienie Papieża do pracowników
ONZ, ORP 1995, nr 11–12, s. 11.
246 Jan Paweł II, W imię chrześcijańskiej nadziei, ORP 1995, nr 11–12, s. 12.

3. Prawa człowieka i prawa narodów

w pełni zrealizować swoje człowieczeństwo, wykorzystując całe swoje bogactwo duchowe i materialne”243.
Sekretarz generalny ONZ, Boutros Boutros-Ghali, podkreślił w swoim przemówieniu duchowy wymiar Narodów Zjednoczonych, które „powstały po to,
aby nadzieja mogła przeważyć nad okropnościami wojny. Powstały po to, aby
współczucie – wspólne wszystkim religiom – mogło przezwyciężyć rozpacz
ubóstwa, chorób i niesprawiedliwości. Nadzieja pozwala nam wypełniać naszą misję mimo najbardziej niesprzyjających okoliczności”244.
Jan Paweł II, zwracając się do pracowników ONZ w przemówieniu Osoba
ludzka w centrum wszelkiego działania, podkreślił m.in. fakt, że świat jest nadal sceną konfliktów zbrojnych, napięć politycznych i ekonomicznych, które
prowadzą do zbrodni przeciw życiu ludzkiemu i wolności, w tym kontekście
oddając hołd wszystkim, którzy oddali życie w służbie ONZ, uczestnicząc
w misjach pokojowych i humanitarnych. Dodał: „Pragnę was zapewnić, że
możecie liczyć na pełne i całkowite poparcie Stolicy Apostolskiej dla waszej
pracy, która ma umacniać sprawiedliwość, budować pokój i zapewniać poszanowanie ludzkiej godności i praw człowieka wszędzie na świecie”245.
Podczas audiencji generalnej w dniu 11 października 1995 r. W imię chrześcijańskiej nadziei Jan Paweł II podkreślił m.in. nieprzemijającą aktualność
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, proponując opracowanie dokumentu, który chroniłby i umacniał prawa narodów tzw. „Karty Narodów”, konstatując, że: „Karta powinna uznawać i gwarantować wszystkim narodom świata,
niezależnie od ich sytuacji prawno-państwowej, pewne pierwotne i niezbywalne prawa: prawo do istnienia, do posiadania własnego języka i kultury, do
wychowania młodych pokoleń w duchu szacunku dla praw innych, zwłaszcza dla mniejszości”246.
Włoski historyk i politolog Giorgio Rumi (1938–2006), analizując przemówienie Jana Pawła II w ONZ z 1995 r. zatytułowane Od praw człowieka do praw
narodów, zaznaczył, że „Papieskie przemówienie w ONZ jest natomiast zdecydowanym wezwaniem do działania, skierowanym do polityków i dyplomatów,
bezpośrednich rozmówców Papieża podczas tego spotkania – wezwaniem do
stworzenia nowego stylu współistnienia. Trzeba usunąć relacje oparte na sile,
podejmując ryzyko pokoju i wolności, «szanując odmienności», poszukując
w innych kulturach owej «próby refleksji nad tajemnicą świata, a w szczególności człowieka», która jest prawdziwym źródłem twórczego działania i postępu. Jest to jedyna droga, uciążliwa i mało uczęszczana, która pozwala zbliżyć
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się do «największej tajemnicy: tajemnicy Boga», osiągalnej dzięki zachowaniu
nieograniczonego skarbca różnorodności i odmienności”247.
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Pojęcie fundamentalizmu narodziło się w początkach XX w., w kontekście
sporów w łonie amerykańskiego protestantyzmu248. Pojęciem fundamentalizmu religijnego na ogół określa się pewien rodzaj wynaturzonej wiary religijnej, w której szacunek do drugiego człowieka zostaje ściśle uwarunkowany
jego gotowością do zaakceptowania przedstawionych mu poglądów fundamentalisty249.
Kościół katolicki nieustannie zwraca uwagę na niebezpieczeństwo ideologizowania religii, czyli fundamentalizmów religijnych250. Stanowisko Kościoła
jest następujące: „Religijny fanatyzm, bądź ekstremizm, manifestujący się niekiedy poprzez nietolerancję, a nawet morderstwa i akty przemocy, stanowi zasadniczą przeszkodę w dialogu”251.
Cechą wszystkich fundamentalizmów, zwłaszcza o podłożu religijnym, są zachęcanie do przemocy, dyskredytacja praw obywatelskich, wolności i demokracji, nienawiść do „innego”, do innej kultury252. Grupy fundamentalistyczne są
przekonane o posiadaniu, w sensie pełnego i właściwego zrozumienia, prawdy253.
Jednym z największych wyzwań dla Europy jest rozumienie „inności”, umiejętność radzenia sobie z kulturową odmiennością, tym bardziej że Europa staje się coraz bardziej pluralistyczna, a rozszerzenie UE i jej otwieranie się na
sąsiednie obszary ten proces pluralizacji jeszcze pogłębi254.
Politolog Bassam Tibi uważa, że „wszelkie współczesne nam fundamentalizmy cechuje opozycja wobec cywilizacji kulturowego modernizmu, przy czym
247
248
249
250
251
252
253
254

G. Rumi, Naród ma naturalne prawo do istnienia, ORP 1995, nr 11–12, s. 13.
M. Gierycz, Fundamentalizm, [w:] Religia i polityka…, dz. cyt., s. 483.
M. Machinek, Religia źródłem terroryzmu?, „Homo Dei” 2006, nr 2, s. 33.
Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego i politycznego,
red. S. Fel, J. Kupny, Katowice 2007, s. 275–276.
Jan Paweł II i dialog międzyreligijny, oprac. B. L. Sherwin, H. Kasimow, tłum. A. Nowak,
Kraków 2001, s. 202.
R. S. Czarnecki, Fala fundamentalizmu, „Dziś” 2007, nr 7, s. 66.
M. Gierycz, Fundamentalizm, [w:] Religia i polityka…, dz. cyt., s. 487.
Z. Mach, Kształtowanie rozumienia pluralizmu kulturowego w edukacji dla zjednoczonej Europy, [w:] Europa Środkowa – nowy wymiar dziedzictwa. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1–2 czerwca 2001, red. J. Purchla, Kraków 2002,
s. 171–172.

255 B. Tibi, Fundamentalizm religijny, tłum. J. Danecki, Warszawa 1997, s. 23.
256 H. Mynarek, Zakaz myślenia. Fundamentalizm w chrześcijaństwie i islamie, tłum.
S. Lisiecka, Gdynia 1996, s. 33.
257 Zob. J. R. Schindler, Defeating the Sixth Column: Intelligence and strategy in the War on
Islamist Terrorism, „Orbis” 2005, vol. 49, no. 4, s. 695–712.
258 J. Kulska, Faith-based diplomacy i transnarodowi aktorzy religijni, [w:] Religia i polityka…, dz. cyt., s. 577.
259 P. Mazurkiewicz, Przemoc w polityce, Wrocław 2006, s. 121.
260 A. Parzymies, Islam na Bałkanach, [w:] Zagadnienia współczesnego islamu. Materiały sympozjum naukowego w Poznaniu, 14 października 2002 Katedra Orientalistyki, Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza, red. A. Abbas, Poznań 2003, s. 29–30.
261 Zob. S. Górzna, Catholic fundamentalism, [w:] Current problems of politics, red.
A. Modrzejewski, T. Tökölyová, Tbilisi 2013, s. 92–107.
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ta opozycja wyrasta z globalnego kontekstu historycznego tej cywilizacji […].
W społeczeństwach innych niż zachodnie religijny fundamentalizm, jako ideologia polityczna, skierowany jest głównie przeciwko sekularnemu państwu
narodowemu. Ponieważ u swoich źródeł państwo jest instytucją zachodnią,
w związku z tym niezachodnie fundamentalizmy są również antyzachodnie”255.
Teolog Hubertus Mynarek uważa, że „fundamentalizm religijny jest najpotężniejszą, a zarazem najatrakcyjniejszą ideologią, najbardziej porywającą
masy, toteż każdy dyktator zawsze będzie dążył do zaprzęgnięcia jakiejś religii bądź wyznania do własnych celów”256.
Zamach terrorystyczny fundamentalistów muzułmańskich na World Trade
Center z 11 września 2001 r.257 można uznać za jednej z najbardziej tragicznych w historii współczesnych stosunków międzynarodowych oraz najbardziej spektakularny przejaw dysfunkcjonalnego wpływu czynnika religijnego
na politykę globalną258. Religia była przywoływana zarówno przez terrorystów jako jeden z istotnych motywów zamachu, jak i przez Jana Pawła II jako
zachęta do rezygnacji z żądzy odwetu259.
Anna Parzymies z Zakładu Islamu Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
zwraca uwagę, że temat muzułmanów na Bałkanach powrócił właśnie po wspomnianym zamachu, ale już w zmienionej formie, bowiem wolno już było mówić np. o roli ekstremistycznych organizacji muzułmańskich, o obecności
Talibów w Bośni260.
Nie należy jednak ograniczać pojęcia fundamentalizmu do świata muzułmańskiego, bowiem mamy do czynienia z fundamentalizmem w obrębie
każdej religii, czego przykładem jest np. fundamentalizm katolicki, żydowski, hinduski261.
Skrajnie negatywne konsekwencje islamizmu, rozumianego jako islam polityczny, czyli ideologia, która wszystkie problemy człowieka i świata widzi tylko
w islamie, to: demonizacja Europy i jej świeckich wartości społecznych, brak
szacunku dla demokracji, liberalizmu i podstawowych praw obywatelskich,
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odrzucenie kategorii tożsamości narodowej na rzecz tożsamości religijnej, poszukiwania właściwego modelu porządku społecznego, wzorując się na konkretnych przykładach ze świata islamskiego262.
Ideologia wahhabicka przeniknęła Bałkany z końcem lat 80. XX w., a podczas wojny w Bośni i Hercegowinie trafiła na podatny grunt wśród miejscowych muzułmanów. Jej rozpowszechnianiu sprzyjała obecność arabskich mudżahedinów, wstępujących do armii Bośni i Hercegowiny, którzy utworzyli
własną jednostkę El-Mudżahid i prowadzili działalność misyjną wśród miejscowych muzułmanów263.
Podczas wojny w Bośni i Hercegowinie sprawę islamu i armię rządową wsparli licznie napływający ochotnicy z krajów muzułmańskich (przede wszystkim
z Arabii Saudyjskiej, Afganistanu, Jemenu, Turcji, Iranu, Kuwejtu, Egiptu,
Sudanu, Tunezji, Libii i Algierii), a także z diaspory muzułmańskiej Francji,
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, USA i Kanady, a pojedyncze grupki przybyły z obszaru krajów Kaukazu, Pakistanu, Malezji, Indonezji oraz Chin. Grupy
bojowników (mudżahedinów) tworzyło wielu weteranów wojny afgańskiej tudzież członków różnych ugrupowań terrorystycznych, np. Hezbollahu. Z nich
tworzono także formacje ochotnicze w składzie armii Bośni i Hercegowiny
(Armija Bosne i Hercegovine – ARBiH), które podczas działań wojennych dopuściły się licznych aktów okrucieństwa na wziętych do niewoli żołnierzach
serbskich i chorwackich264.
Bośniaccy wahhabici mają powiązania ze służbami wywiadowczymi kilku
państw muzułmańskich, negują tradycyjne pojmowanie i praktykowanie islamu, charakteryzują się ślepą wiarą i fanatyczną religijnością, do osób, które
nie przyjmują ich sposobu myślenia, odnoszą się z pogardą i agresją, odrzucają cywilizację europejską265. Nie wolno lekceważyć siły politycznej wahhabizmu ze względu na ogromne gospodarcze i finansowe znaczenie tego ruchu
we współczesnym islamie266.
262 M. Babić, Dramat tożsamości narodowej. Muzułmanie bośniaccy, [w:] Islam w Europie.
Bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów?, red. M. Widy-Behiesse, Warszawa 2012,
s. 154; zob. K. Izak, Radykalny islam na Bałkanach źródłem konfliktów społecznych i terrorystycznego zagrożenia dla Europy, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2013,
nr 9, s. 52–74.
263 K. Izak, Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych, Warszawa 2014, s. 514; zob. A. Balcer,
Polityczny islam w Bośni oraz jego związki z Bliskim Wschodem i muzułmańskim terroryzmem, [w:] Islam a terroryzm, red. A. Parzymies, Warszawa 2003, s. 216–218.
264 D. Wybranowski, Między laicyzacją a islamem radykalnym, „europejskim” i „reislamizacją”. Społeczeństwo Bośni i Hercegowiny w procesie przemian w XX i na początku XXI
wieku, [w:] Nadzieje i zagrożenia sekularyzacji, red. C. Korc, R. Misiak, Szczecin 2010,
s. 190–191.
265 K. Izak, Leksykon organizacji…, dz. cyt., s. 514–515.
266 M. Babić, Dramat tożsamości narodowej. Muzułmanie bośniaccy, dz. cyt., s. 155.

267 J. Odziemkowski, Międzynarodowe konflikty zbrojne po drugiej wojnie światowej, Warszawa
2006, s. 335–336.
268 M. Marczewska-Rytko, A. Wawryniuk, Religie na Bałkanach, dz. cyt., s. 200.
269 Zob. D. Kjuranow, Bombardujcie po kolei, Bóg rozpozna swoich, tłum. A. Petrowa-Wasilewicz,
„Więź” 1999, nr 12, s. 40–49.
270 K. Izak, Leksykon organizacji…, dz. cyt., s. 519–520.
271 M. Mihajić, Bałkański kompleks niestabilności i bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba, Warszawa 2008, s. 304.
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Brak zdecydowanej reakcji Zachodu na walki między chrześcijanami i muzułmanami w Bośni spowodował napływ do tego kraju kilku tysięcy ochotników z państw arabskich, których celem było uzyskanie zaszczytnego miana
mudżahedina, walczącego w obronie islamu i prześladowanych braci muzułmanów. Po zakończeniu wojny w tym regionie w 1995 r. część mudżahedinów
pozostała na miejscu, wprowadzając ideę walki i planując budowę państwa islamskiego w Europie. Obecność grupy mudżahedinów w Bośni powodowała
realne niebezpieczeństwo uzyskania w tym kraju przyczółków islamskich organizacji terrorystycznych. Obawiano się także, że do podobnej sytuacji może
dojść w Kosowie, jeśli Europa nie zareaguje zdecydowanie267.
Kard. Vinko Puljić, abp Sarajewa, stwierdził, że „radykalni islamiści zyskują
wpływy w Bośni i Hercegowinie, ponieważ władze nie kontrolują ich i możliwe
jest przesyłanie im środków finansowych z Bliskiego Wschodu. «Nikt w rządzie nie ma odwagi, żeby zrobić cokolwiek w celu ograniczenia tego rozwoju». Niepokój kardynała wywołuje szczególnie to, że tylko w ostatnich latach
w Sarajewie wybudowano 70 nowych meczetów”268.
W szeregach Armii Wyzwolenia Kosowa (alb. Ushtria Çlirimtare e Kosovës
– UÇK)269, zbrojnej organizacji działającej na terenie Kosowa, znaleźli się muzułmańscy ochotnicy. Rozbudowała ona swoje szeregi, wchłaniając wiele jednostek kontrolowanych i finansowanych przez amerykańskie, niemieckie,
brytyjskie i chorwackie służby wywiadowcze. Sponsorowane przez NATO
oddziały UÇK liczyły ok. 25–30 tys. bojowników, funkcjonując obok tajnych
fundamentalistycznych komórek składających się z ochotników pochodzących z Europy Zachodniej oraz z Albańczyków, Turków i obywateli państw
Afryki Północnej270.
Przejawy fundamentalizmu muzułmańskiego były widoczne w Sandżaku,
regionie w południowo-wschodniej Serbii, zamieszkanym przez ludność muzułmańską, gdzie religia stała się ważnym czynnikiem społecznej i politycznej identyfikacji271.
Jan Paweł II w wielu dokumentach i przemówieniach wypowiadał się na
temat fundamentalizmu religijnego. W encyklice Centesimus annus podkreślał, iż „Kościół nie zamyka bynajmniej oczu na niebezpieczeństwo fanatyzmu czy fundamentalizmu tych ludzi, którzy w imię ideologii uważającej się
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za naukową albo religijną czują się uprawnieni do narzucania innym własnej
koncepcji prawdy i dobra” (nr 46).
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Jan Paweł II ogłosił patronem Europy św. Benedykta z Nursji, a braci św. Cyryla
i św. Metodego współpatronami Europy. Żaden inny święty w Kościele nie doczekał się tak wielu dokumentów papieża jak św. Cyryl i św. Metody272.
W Liście Apostolskim na 1500. rocznicę narodzin św. Benedykta (Rzym, 11 lipca 1980) Jan Paweł II ogłosił św. Benedykta z Nursji (ur. ok. 480, zm. 21 marca
547) patronem Europy. Papież podkreślił w tym dokumencie, że „Święty Benedykt nawiedza nas w tym roku, niejako na nowo wskazując, jak ludzie powinni
kształtować swoje życie, aby było jak najbliższe nauce Ewangelii. Wobec takiego zaproszenia nie wolno nikomu pozostać niezainteresowanym i obojętnym,
święty Patriarcha przede wszystkim wzywa swoich synów, aby wierni przykładowi i pouczeniom ojca, dawali świadectwo tej tak wzniosłej, a zarazem pewnej
i wyraźnie określonej formy życia, świadectwo to zdoła poruszyć nawet i ludzi
o twardym sercu, do których słowa już nie docierają. Wzrastająca stąd odnowa
może odmienić oblicze świata, uczynić je bardziej duchowym, bardziej szczerym i ludzkim. Każdy jednak, kto sprawuje władzę w jakiejkolwiek grupie społecznej, na jakimkolwiek poziomie, musi coraz bardziej rozwijać w sobie dar ojcostwa i coraz bardziej go uzewnętrzniać, bo tylko ojcostwo może połączyć ludzi
więzami braterstwa. To oni w pokoju będą budowali lepszy świat i organizowali społeczeństwo, w którym przez modlitwę i pracę człowiek stanie się bliskim
współpracownikiem i współrozmówcą Boga”273.
W Liście Egregiae Virtutis Jan Paweł II ogłosił św. Cyryla (ur. ok. 827, zm.
14 lutego 869) i św. Metodego (ur. ok. 815, zm. 6 kwietnia 885) współpatronami Europy, zaznaczając, że „Głównym ich dziełem ewangelizacyjnym była
jednakże misja na Wielkich Morawach, wśród ludów zamieszkujących podówczas Półwysep Bałkański, i ziemie nad Dunajem, a stało się to na prośbę
księcia morawskiego Rościsława, skierowaną do Cesarza i do Kościoła konstantynopolitańskiego” (nr 1)274. W zakończeniu niniejszego dokumentu czytamy: „niechaj za sprawą miłosierdzia Przenajświętszej Trójcy, za pośrednictwem Bogurodzicy i wszystkich świętych, zanika to, co dzieli Kościoły,
272 S. Sowiński, R. Zenderowski, Europa drogą Kościoła…, dz. cyt., s. 41.
273 Jan Paweł II, List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II na 1500 rocznicę urodzin św.
Benedykta, ORP 1980, nr 12, s. 13.
274 Tenże, List Apostolski Jana Pawła II „Egregiae Virtutis”, ORP 1980, nr 12, s. 14.

275 Tamże.
276 Jan Paweł II, Patronowie wspólnego dziedzictwa kontynentu europejskiego, ORP 1981, nr 2,
s. 4.
277 Zob. tenże, Encyklika „Slavorum Apostoli” w 1100 rocznicę dzieła ewangelizacji świętych
Cyryla i Metodego, ORP 1985, nr 4–5, s. 1, 3–6.
278 E. J. Pałyga (Dyplomacja papieska 1914–1989 (specyfika własnej podmiotowości i form stosunków z państwami), Warszawa 1993, s. 133) dodaje, że papież może ustanawiać i odwoływać swoich legatów, którzy są kierowani zwłaszcza do kościołów lokalnych w poszczególnych państwach, chyba że równocześnie do władz odnośnych państw, a także przenosić
ich i odwoływać legatów ustanowionych w państwach z zachowaniem przepisów prawa
międzynarodowego.
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a także ludy i narody; różnice zaś tradycji i kultury niech okazują się wzajemnym dopełnieniem wspólnego bogactwa. Niech świadomość tego duchowego bogactwa, które na różnych drogach stawało się udziałem poszczególnych społeczeństw kontynentu europejskiego, pomoże trwać współczesnym
pokoleniom we wzajemnym poszanowaniu słusznych praw każdego narodu
i w pokoju, nie przestając oddawać potrzebnych usług wspólnemu dobru całej ludzkości oraz przyszłości człowieka na ziemi” (nr 4)275.
W dniu 14 lutego 1981 r. Jan Paweł II odwiedził bazylikę św. Klemensa
w Rzymie, gdzie spoczywają szczątki św. Cyryla. Podczas Mszy św. papież wygłosił homilię, w której zaznaczył, że św. Cyryl i św. Metody stawiali na pierwszym miejscu dzieła ewangelizacyjne: „Dla Świętych Cyryla i Metodego oznaczało to stawianie na pierwszym miejscu głoszenia Ewangelii: głoszenia, które
nie zabijało, nie niszczyło, nie eliminowało, a przeciwnie – scalało, wynosiło
i podkreślało autentyczne wartości ludzkie i kulturowe, typowe dla charakteru ewangelizowanych krajów, przyczyniając się do otwarcia i solidarności,
dzięki którym było możliwe pokonywanie antagonizmów i tworzenie wspólnego dziedzictwa duchowego i kulturowego, to zaś dało solidne podwaliny
sprawiedliwości i pokoju” (pkt 3)276.
W encyklice Slavorum Apostoli, skierowanej do biskupów i kapłanów, do rodzin zakonnych, do wszystkich wierzących chrześcijan w tysiąc setną rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego, Jan Paweł II nawiązał do
orędzia jedności, które w IX w. przekazali św. Cyryl i św. Metody jako fundament nowego europejskiego ładu i które pozostaje „aktualne również dla naszej epoki, która w świetle licznych i złożonych problemów natury religijnej
i kulturowej, państwowej i międzynarodowej szuka żywotnej jedności w prawdziwej wspólnocie różnorodnych części składowych” (nr 26)277.
W Jugosławii w dniach 3–4 lipca 1985 r. w miejscowości Djakovo w Chorwacji
odbywały się główne uroczystości związane z obchodami tysiąc setnej rocznicy
śmierci św. Metodego. Wybór padł na Djakovo, gdyż biskup tej diecezji połączonej ze Srijem (dawne Sirimium) jest następcą na stolicy biskupiej św. Metodego. Przewodniczył im papieski legat278, kard. Agostino Casaroli, który przybył
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do Jugosławii w towarzystwie abpa Luigiego Poggi i innych osobistości. W uroczystościach uczestniczyli pronuncjusz279 apostolski w Belgradzie, abp Francesco
Colasuonno, przedstawiciele Episkopatów wielu krajów, ponad 30 biskupów jugosłowiańskich z kard. Franjo Kuhariciem280 na czele, przedstawiciele Kościołów
prawosławnych Serbii, Macedonii, Grecji i Bułgarii. Kard. Casaroli uczestniczył
w nadzwyczajnym posiedzeniu Konferencji Episkopatu Jugosławii w Djakovie,
podczas którego biskupi wyrazili życzenie, aby uczniowie św. Cyryla i św. Metodego: Klemens, Naum, Angelarij, Gorazd, Sawa, Ławrentij oraz Konstantyn,
czczeni od dawna w Kościele prawosławnym jako święci, zostali uznani za świętych również w Kościele katolickim. Równolegle, także w Djakovie, odbywała się
sesja naukowa zorganizowana przy współpracy jugosłowiańskich instytucji naukowych: Akademii Nauki i Sztuki, Uniwersytetów w Zagrzebiu i Osijeku, Instytutu Języka i Literatury Słowiańskiej. W dniu 5 lipca, na zakończenie uroczystości, kard. Casaroli przewodniczył Mszy św. w katedrze w Djakovie, w której
wzięło udział ok. 10 tysięcy wiernych, przybyłych z całego kraju281.
W liście skierowanym do kard. legata papież ukazał, kim dla narodów słowiańskich byli św. Cyryl i św. Metody. Podkreślił w tym dokumencie, że jako
„Pierwszy Papież Słowianin, bardziej niż jakikolwiek inny, czuje się duchowo
złączony ze świętymi Apostołami ludów słowiańskich. Religia chrześcijańska,
wcielana w życie w Duchu Świętym według odwiecznej nauki Ewangelii, nigdy nie umniejszała ani nie przeszkadzała, przeciwnie, popierała i podnosiła świadomą, odpowiedzialną przynależność każdego wierzącego do własnego narodu i swojej epoki, potęgując w nim jednocześnie szczery szacunek dla
wszystkich ludów i wszystkich kultur, a także kształtując w nim przekonanie,
że wszędzie w sposób tajemniczy mogą rozwijać się ziarna Słowa Bożego. Oby
to, co dokonało się w przeszłości wśród ludów słowiańskich dzięki dziełu świętych Cyryla i Metodego oraz tych wszystkich, dla których natchnieniem stały się nauka i przykład obu świętych, dokonywało się i dzisiaj poprzez zgodne
279 W. Jakubowski (O Roma Felix. Geneza, specyfika i przeobrażenia instytucji politycznych
Państwa Miasta Watykańskiego, Warszawa 2005, s. 325) dodaje, że od 1965 r. istnieje stała ranga pronuncjusza [Pronuntius Apostolicus] – szefa misji I klasy, używana w przypadku krajów o większości niekatolickiej, krajów socjalistycznych oraz krajów rozwijających
się. W przeciwieństwie do nuncjusza, pronuncjusz nie był z urzędu dziekanem korpusu
dyplomatycznego. W 1994 r. ranga ta została zniesiona, a tytuł został zachowany tylko
w przypadku nuncjuszy mianowanych przed 1994 rokiem. Aktualnie został utrwalony
zwyczaj wysyłania nuncjuszy również do krajów, w których nie pełnią oni z urzędu funkcji dziekana korpusu.
280 Kuharić Franjo, [w:] Wielka Encyklopedia…, t. 3, dz. cyt., s. 286 dodaje, że F. Kuharić był
pierwszym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Chorwacji, wieloletnim przewodniczącym Konferencji Episkopatu Jugosławii.
281 Obchody tysiąc setnej rocznicy śmierci świętego Metodego w Jugosławii i Czechosłowacji,
ORP 1985, nr 8, s. 6.

282 Kardynał Sekretarz Stanu Agostino Casaroli Papieskim Legatem na obchody 1100-lecia
śmierci św. Metodego w Djakovie w Jugosławii, ORP 1985, nr 8, s. 7.
283 A. Casaroli, Święci Cyryl i Metody symbolem jedności, ORP 1985, nr 8, s. 8.
284 Recognize the Spiritual Bonds…, dz. cyt., s. 45 dodaje, że termin ad limina Apostolorum
oznacza do progów (grobów) Apostołów.
285 Jan Paweł II, Bądźcie apostołami prawdy i budowniczymi braterskiej wspólnoty, ORP 1992,
nr 11, s. 13.
286 Tenże, Patronowie Europy, ORP 1999, nr 4, s. 50.
287 Tenże, Uznać chrześcijańskie dziedzictwo Europy, ORP 2003, nr 5, s. 50; modlitwę do świętych Cyryla i Metodego zob. w: Europa jutra. Jana Pawła II wizja Europy, oprac. A. Sujka,
Kraków 2000.
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zaangażowanie ludzi, którzy uznają w nim ślad niebieskich Patronów, zawsze
gotowych spieszyć z pomocą. Oby dokonywało się to w sposób szczególny
wśród drogich mieszkańców Jugosławii, których zawsze noszę w sercu”282.
W homilii wygłoszonej 5 lipca w języku chorwackim kard. Casaroli nakreślił
historię dzieła apostołów Słowian, ukazując jego znaczenie także dla współczesnej Europy, podkreślając płynące z dziedzictwa św. Cyryla i św. Metodego
wnioski ekumeniczne. Zaznaczył, że „Przybywszy z Konstantynopola, Cyryl
i Metody znaleźli w Rzymie zrozumienie, obronę, aprobatę, oparcie i zachętę. Jawią się oni przed naszymi oczyma jako symbol jedności i zachęta do pracy nad jej przywróceniem”283.
W dniu 1 czerwca 1992 r., po 50 latach nieobecności, po raz pierwszy z wizytą ad limina284 przybyli do Watykanu biskupi bułgarscy. Podczas audiencji dla biskupów Jan Paweł II uczcił pamięć bułgarskich świadków wiary, którzy oddali życie za Chrystusa i Kościół, nakreślił drogi nowej ewangelizacji
w zmiennych warunkach, a na zakończenie wyraził nadzieję: „Niech święci bracia Cyryl i Metody, których naród bułgarski od wieków otacza głęboką
czcią, wyjednają wam u Boga łaskę nowego rozkwitu Ewangelii na waszej ziemi, gdzie niegdyś sami ją głosili”285.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański (Watykan, 14 lutego 1999)
pt. Patronowie Europy Jan Paweł II nawiązał do obchodów dnia świętych Cyryla
i Metodego, głosicieli Dobrej Nowiny w świecie słowiańskim, którzy wraz ze
św. Benedyktem są patronami Europy. Zaznaczył, że: „«Stara Europa» otrzymała dar Ewangelii, ale teraz prosi o nową lekcję chrześcijaństwa, która nauczy ludzi i narody łączyć wolność z prawdą oraz umocni duchowe i etyczne
podwaliny procesu ekonomicznego i politycznego jednoczenia kontynentu”286.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański (Watykan, 16 lutego 2003)
pt. Uznać chrześcijańskie dziedzictwo Europy Jan Paweł II nawiązał do obchodzonego 14 lutego święta Apostołów Słowian, św. Cyryla i św. Metodego,
ukazując cechy charakterystyczne ich apostolstwa. Podkreślił, że „Ich dzieło
przyczyniło się […] do umocnienia wspólnych chrześcijańskich korzeni Europy
– korzeni, które wzbogaciły historię oraz instytucje europejskie” (nr 2)287.
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Św. Cyryl i św. Metody reprezentują bogactwo tradycji Wschodu, które dopełnia dorobek myśli i dzieła reprezentantów Europy Zachodniej w postaciach świętych, m.in. Benedykta288. Bez przykładu św. Cyryla i św. Metodego
nie można według Jana Pawła II w pełni zrozumieć dziejów Europy, sensu
dążenia do jedności. Stanowią oni wyraz czynnego zaangażowania w dzieło
zjednoczenia kontynentu europejskiego oraz wyzwanie, przed którym stoją
współcześni Europejczycy289.

288 S. Rabiej, Ekumenizm i integracja Europy według Jana Pawła II, [w:] Pontyfikat ekumenicznej nadziei…, dz. cyt., s. 66.
289 S. Sowiński, R. Zenderowski, Europa drogą Kościoła. Jan Paweł II o Europie i europejskości, Wrocław 2003, s. 95–96.

Rozdział III

Jan Paweł II wobec konfliktu
zbrojnego na Bałkanach

W papieskim rozumieniu polityka to wszelka ludzka działalność, która jest nacechowana roztropnością zmierzającą do wspólnego dobra, mocno osadzona
w miłości i solidarności społecznej290. Jan Paweł II był powszechnie uznawany
za jednego z najbardziej wpływowych przywódców świata291. Dobro wspólne
stanowiło według papieża czynnik jednoczący, jakim jest każda społeczność
i każda wspólnota oraz rację formalną zjednoczenia ludzi292.
Chrześcijański sens polityki w nauczaniu Jana Pawła II można rozpatrywać
przy uwzględnieniu całego wcześniejszego nauczania społecznego Kościoła
w tym zakresie w trzech podstawowych relacjach: (1) do Prawa objawionego
przez Boga jako wyraz służby Prawdzie; (2) do podmiotu całego życia społecznego, jakim jest człowiek; (3) do zasady dobra wspólnego293.
Dokumenty, w których Jan Paweł II podejmował zagadnienie możliwości zaangażowania się chrześcijan w życie polityczne w świecie współczesnym, to m.in.
encykliki: Laborem exercens, Solllicitudo rei socialis294 (Rzym, 30 grudnia 1987),
Centesimus annus oraz adhortacje: Catechesi trandendae295 oraz Christifideles laici.
290 S. Górzna, Polityka w nauczaniu…, dz. cyt., s. 148, przyp. 18.
291 R. Zenderowski, Religia w teorii stosunków międzynarodowych, [w:] Religia i polityka…,
dz. cyt., s. 554.
292 J. Koral, Dobro wspólne, [w:] Encyklopedia nauczania…, dz. cyt., s. 118.
293 P. Nitecki, Ewangelizacja i polityka, Katowice 1994, s. 15.
294 Jan Paweł II, Encyklika „Sollicitudo rei socialis”, ORP 1988, nr 1, s. 7–15.
295 Tenże, Encykliki i adhortacje 1979–1981: „Redemptor hominis”, „Dives in misericordia”,
„Laborem exercens”, „Catechesi tradendae”, „Familiaris consortio”, Warszawa 1983,
s. 161–219.

1. Działania papieża i Stolicy Apostolskiej na płaszczyźnie politycznej

1. Działania papieża i Stolicy Apostolskiej
na płaszczyźnie politycznej

63

Rozdział III. Jan Paweł II wobec konfliktu zbrojnego na Bałkanac

64

Jan Paweł II widział istotę polityki w służbie dla dobra ludzkości i mniejszych
wspólnot narodowych i państwowych296. Józef Krukowski wskazuje prerogatywy Jana Pawła II, legitymizujące papieskie wskazania dotyczące życia politycznego: (1) sprawowanie funkcji organu najwyższej władzy w Kościele katolickim; (2) posiadanie przez najwyższy organ władzy Kościoła katolickiego,
powszechnie nazywany Stolicą Apostolską, podmiotowości publicznoprawnej w stosunkach międzynarodowych uzyskanych na podstawie wielowiekowego zwyczaju międzynarodowego297.
Jan Paweł II pełnił, jak każdy biskup rzymski, funkcje jedynego w świecie
podmiotu suwerenności duchowej, który na zasadzie partnerstwa utrzymywał
stosunki dyplomatyczne z najwyższymi organami państw i organizacji międzynarodowych, prowadził z nimi dialog, zawierał umowy międzynarodowe
– dwustronne, czyli konkordaty, które miały na celu normalizację stosunków
między danym państwem a Kościołem na jego terytorium, jak też umowy wielostronne, które dotyczyły ochrony praw i wolności należnych każdemu człowiekowi298. Papież zwracał się z apelami o pokój bezpośrednio do przywódców innych państw oraz organizacji międzynarodowych. Działania papieskie
na płaszczyźnie politycznej wyrażały się przez aktywność mediacyjną w wielu konfliktach regionalnych, które były widoczne podczas konfliktu zbrojnego na Bałkanach299. Mediacja jest jedną z dróg, które prowadzą do pojednania. Ujmując to w kategoriach etycznych i teologicznych, staje się też drogą
do nawrócenia człowieka, który uwikłany w konflikt, gubi drogę do Boga, ale
Bóg czeka wciąż na człowieka, nie pozostawiając go samego z jego problemami. Człowiek ma zatem możliwość wejścia na właściwą drogę300.
Jan Paweł II był mediatorem w wielu konfliktach światowych, zaś mediacja
papieska powodowała, że stawał się w takich sytuacjach głównym aktorem sceny międzynarodowej, traktowanym niekiedy błędnie jako decydent polityczny. Nie można zaliczyć Jana Pawła II do grona klasycznych polityków, ponieważ nie podejmował decyzji o politycznym charakterze, nie występował jako
strona w politycznej walce, ale był autorytetem moralnym albo mediatorem
w rozwiązywaniu konfliktów na arenie międzynarodowej301.
296 M. M. Drozdowski, Chrześcijański etos życia publicznego w interpretacji Jana Pawła II
i Benedykta XVI, [w:] Myśl społeczno-polityczna Jana Pawła II…, dz. cyt., s. 109.
297 J. Krukowski, Wskazania dla polityków w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Myśl społeczno-polityczna Jana Pawła II…, dz. cyt., s. 148, przyp. 2; zob. T. J. Reese, Watykan od wewnątrz.
Polityka i organizacja Kościoła katolickiego, tłum. M. Betley, Warszawa 1999, s. 17–41.
298 Tamże, s. 148–149; S. Górzna, The political dimension…, dz. cyt., s. 151–152.
299 S. Górzna, Polityczny wymiar cywilizacji miłości Jana Pawła II, „Studia Socialia Cracoviensia”
2011, nr 2, s. 85, przyp. 28.
300 M. Nakielska, Konflikt – dialog – mediacja, „Nurt SVD” 2013, z. 1, s. 42. Całość s. 35–49.
301 L. Ślepowroński, Osobowość Jana Pawła II a polityka, [w:] Pontyfikat Jana Pawła II.
Zagadnienia historyczne i społeczne, red. K. Guzikowski, R. Misiak, Szczecin 2008,

s. 112–113, przyp. 23, 119.
302 J. Krukowski, Wskazania dla polityków w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Myśl społeczno-polityczna Jana Pawła II…, dz. cyt., s. 149.
303 J. S. Nye (Konflikty międzynarodowe…, dz. cyt., s. 228, 230) dodaje, że termin „interwencja” w szerokim ujęciu odnosi się do akcji podmiotów zewnętrznych wpływającej na sytuację wewnętrzną suwerennego państwa. Niektóre interwencje miały charakter międzynarodowy, ale z reguły jedno państwo obejmuje wtedy kierownictwo misji, np. USA
przewodziły interwencji NATO w Kosowie w 1999 roku.
304 Dlaczego i w jaki sposób Kościół zabiera głos w dziedzinie społecznej i politycznej? Nauczanie
społeczne Jana Pawła II (w okresie październik 1978 – luty 1980), ORP 1981, nr 8, s. 19.
305 Tamże, s. 20.
306 Tamże.
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Jan Paweł II sprawował funkcję głowy państwa watykańskiego, które tak
jak każde państwo jest wyposażone w atrybut suwerenności terytorialnej.
Sprawował swoją misję religijno-moralną względem całej ludzkości w sposób
niezależny od jakiegokolwiek innego organu władzy państwowej albo ponadpaństwowej. Podczas podróży apostolskich miał zapewnioną ochronę prawną, jaka przysługuje osobom, które sprawują funkcje głowy państwa. Do tych
prerogatyw natury formalnej, przysługujących biskupowi Rzymu, dołączył
wysoki autorytet osobisty, charyzmat mądrości i umiejętności inspirowania
procesów społecznych, politycznych i gospodarczych302.
Nasuwa się pytanie, jakie są podstawy interwencji303 Kościoła katolickiego
w dziedzinie społecznej i politycznej oraz w jakim sensie jego działanie ma
wymiar polityczny. Należy zauważyć, że wybierając podejście do rzeczywistości społecznych, poprzez opis aktualnych zadań ludzkości, takich jak pokój, sprawiedliwość, postęp, rozwój czy obrona praw człowieka, Jan Paweł II
wykazywał, że „interwencja Kościoła wpisana jest we właściwie pojętą misję
Kościoła. Ta zaś polega na służeniu pełnemu zbawieniu człowieka, każdego
człowieka, konkretnego człowieka, realizującego swe powołanie do wieczności w ziemskiej historii, w ramach wszystkich wspólnot i społeczeństw”304.
Trzeba podkreślić, że „działanie Kościoła, aby posiadało pewien wpływ na
politykę – na ekonomię, życie oraz na struktury społeczne w ogóle – aby nie
szło na marne i nie stało się hamującym i nieodpowiedzialnym moralizmem,
musi w jakiś sposób uznać otoczenie, w którym się odbywa, za swoje, musi
znać jego naturę i specyficzne cele, musi uznać konieczności i trudności, jakie ludzie w tym otoczeniu napotykają. W tym sensie działanie Kościoła ma
wymiar polityczny”305. Papież nie wahał się używać takich wyrażeń, jak interweniować, zajmować się sprawami politycznymi, wstawiać się, a także podkreślał konieczność rozeznania w rzeczywistości306.
Szczególną rolę odgrywa Stolica Apostolska, która jest określeniem zwierzchniej władzy w Kościele katolickim, używanym w kilku znaczeniach: oznacza pełnię wszelkiej władzy w Kościele uosabianej przez Biskupa Rzymu
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jako Następcę św. Piotra; oznacza dykasterie Kurii Rzymskiej z papieżem na
czele; materialną organizację władzy papieża w Kościele307. Z pomocą Kurii
Rzymskiej, biurokratycznego narzędzia, papież zarządza Stolicą Apostolską
i pełni funkcję najwyższego zwierzchnika Kościoła katolickiego, a także suwerennego podmiotu działań dyplomatycznych308.
Wyrazem zmiany, jaka dokonała się w doktrynie społeczno-politycznej katolicyzmu, jak też w formach obecności Stolicy Apostolskiej w stosunkach
międzynarodowych, stały się trzy nurty politycznego zaangażowania Stolicy
Apostolskiej: (1) uczestnictwo Stolicy Apostolskiej w wielostronnym procesie KBWE; (2) dialog polityczno-dyplomatyczny Stolicy Apostolskiej z państwami realnego socjalizmu (Ostpolitik – polityka wschodnia); (3) czynny
udział Stolicy Apostolskiej w utrzymywaniu pokojowego charakteru stosunków międzynarodowych309.
Podejmowana przez Stolicę Apostolską normalizacja z państwami socjalistycznymi wyrażała się w: (1) pragmatyce zawierania umów o charakterze
międzynarodowym; (2) utrzymywaniu pełnoprawnych stosunków dyplomatycznych; (3) zawieraniu umów i nawiązywaniu pełnoprawnych stosunków
dyplomatycznych, np. z Jugosławią310.
Należy zwrócić uwagę, że „konkretna obecność Stolicy Apostolskiej we
wspólnocie międzynarodowej – nigdy nieprzekształcająca jej w świecką i polityczną strukturę – narzuca temu rodzajowi aktywności reguły dyplomacji w najlepszym tego słowa znaczeniu. Są to bezpośrednia i dyskretna obecność w różnych krajach przy ich rządach i narodach; stałe wzajemne stosunki
nacechowane uprzejmością, dyskrecją i lojalnością; wola dialogu z wszystkimi narodami i ustrojami; ufność pokładana w moralnych zasadach narodów; gotowość do rewizji układów, gdy okoliczności ulegają zmianom. Ten
typ stosunków z samej natury nie pociąga za sobą uznania jakiegoś ustroju
ani tym bardziej aprobaty wszystkich jego posunięć. Stosunki dyplomatyczne pomiędzy Stolicą Apostolską i państwami stanowią uprzywilejowany sposób, aby poprzez najrozmaitsze formy umów zabezpieczyć wolność Kościoła
w służbie różnych narodów […]. Ale ułatwiają one również ogólną działalność Stolicy Apostolskiej na rzecz rozwoju człowieka i pokoju, uczestnictwo
307 Podstawowe akty ustrojowe Państwa Miasta Watykańskiego, oprac. W. Jakubowski, PułtuskWarszawa 2004, s. 13.
308 J. L. Allen, Wszyscy ludzie papieża. Watykan za zamkniętymi drzwiami, tłum. A. Maziarska,
J. Maziarska, Warszawa 2009, s. 27.
309 T. Olejarz, Polityka wschodnia Stolicy Apostolskiej. Idee, kierunki ewolucji, instrumenty
realizacji, Lublin 2010, s. 17, przyp. 17.
310 Tamże, s. 23, przyp. 27; Ważniejsze daty pierwszego pięciolecia pontyfikatu Ojca Świętego
Jana Pawła II, ORP 1984, nr 1–2, s. 26 dodaje, że w dniu 29 września 1981 r. nastąpił oficjalny początek stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Socjalistyczną
Federacyjną Republiką Jugosławii.

311 Dlaczego i w jaki sposób Kościół…, dz. cyt., s. 20; zob. M. Stępniak, Dyplomacja w służbie
Ewangelii, „Przegląd Powszechny” 2003, nr 5, s. 291–301.
312 A. Gianelli, A. Tornielli, Papieże a wojna, tłum. L. Rodziewicz, Kraków 2006, s. 258.
313 K. Pawłowski, Kosowo…, dz. cyt., s. 16–17, przyp. 17.
314 S. Górzna, Polityczny wymiar cywilizacji…, dz. cyt., s. 86–87, przyp. 34–35.
315 P. Nitecki, Polityka, [w:] Encyklopedia nauczania…, red. A. Zwoliński, s. 376.
316 M. Czekański, Chrześcijanin wobec wyborów politycznych, Kraków 2000, s. 55.
317 G. Kwaśniewski, Teologiczne i społeczne aspekty polityki w nauczaniu Jana Pawła II,
Kraków 2014, s. 33, przyp. 88.
318 P. Mazurkiewicz, Kościół…, dz. cyt., s. 157.
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w zgromadzeniach międzynarodowych, ewentualne interwencje, proponowane w duchu mediacji”311.
Ze względu na istotne polityczne znaczenie tego typu działań w stosunkach
międzynarodowych specyficzną formą interwencji dyplomatycznej pozostaje
wykorzystanie kwestii uznania międzynarodowego (np. uznanie przez Niemcy
w grudniu 1991 r. niepodległości Chorwacji i Słowenii początkowo wpłynęło
na stanowisko Serbii w sprawie zawieszenia broni, jednak gdy Zachód nie podjął żadnych kroków celem ochrony suwerenności Chorwacji, walki wybuchły
na nowo i przeniosły się również do Bośni, Włosi zaś bronili tego, czego nie
udało się obronić, czyli utrzymania dawnej Jugosławii ze względu na dobre
stosunki polityczne i gospodarcze)312 albo nawiązania stosunków dyplomatycznych313. Tradycyjna dyplomacja watykańska została natomiast wzbogacona funkcją nadzwyczajnego wysłannika papieskiego, usytuowanego między
nuncjuszami a papieżem, którego misje specjalne stanowiły wyraz szczególnego zaangażowania Jana Pawła II w rozwiązywanie konfliktów zbrojnych.
Należy podkreślić, że kard. Roger Etchegaray spełniał misję mediatora w ponad 20 zakątkach świata, w tym na Bałkanach314.
Z nauczania społecznego Jana Pawła II wynika, że działalność polityczna nie jest sama w sobie czymś moralnie podejrzanym, ale jest szansą czynienia dobra. Może być wyrazem troski o człowieka315. Zadaniem chrześcijan jest zwłaszcza konsekwentne budzenie i ożywianie własnej świadomości,
że działalność ta nie jest celem samym w sobie, ale służbą społeczną, która wynika ze współuczestnictwa we wspólnocie Kościoła316. Papież podkreślał, że choć istnieją punkty styczne między sferą religijną a polityczną, obie
te dziedziny odznaczają się właściwą sobie autonomią, którą należy respektować oraz umacniać317.
Według papieża jedyną skuteczną długofalowo polityką była polityka oparta na mocnym fundamencie etycznym318. Jan Paweł II przeciwstawiał się komunizmowi, ale również na nowo podkreślił fundamentalne znaczenie niezbywalnych wolności, swobód i praw człowieka. Był najwyższym autorytetem
moralnym oraz równorzędnym rozmówcą dla osobistości politycznych świata,
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które traktowały jego osobę poważnie, jako postać mającą ważny wpływ na
decyzje polityczne319.
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Jana Pawła II można określić mianem Pontifex, tj. „budujący mosty”, a dotyczy
to zwłaszcza papieskiego zaangażowania na rzecz pojednania w szerokim znaczeniu320. Działalność na rzecz pokoju była jednym z priorytetów pontyfikatu
Jana Pawła II, który w ten sposób nawiązywał do idei swoich poprzedników:
Benedykta XV (1914–1922), Piusa XII (1939–1958), Jana XXIII i Pawła VI321.
Papieska koncepcja pokoju przewidywała działania w trzech zasadniczych
kierunkach: (1) działalność doktrynalna na płaszczyźnie nauczania moralnego; (2) kształtowanie opinii publicznej poprzez zachęty do działalności na
rzecz pokoju; (3) powszechna ewangelizacja poprzez obecność we wspólnocie międzynarodowej322. W orędziach na Światowy Dzień Pokoju oraz w innych dokumentach, przemówieniach, wypowiedziach itp. wzywał do obowiązku budowania pokoju opartego na pięciu filarach: prawdzie, sprawiedliwości,
miłości, wolności oraz solidarności, które były stale obecne w nauczaniu Jana
Pawła II. Wskazywał drogi wiodące do niego oraz podkreślał, że można osiągnąć pokój dzięki wzajemnemu pojednaniu i przebaczeniu, a wielkie religie
i wyznania chrześcijańskie powinny ze sobą współpracować w imię pokoju
między narodami323.
W orędziu na XIV Światowy Dzień Pokoju (Watykan, 8 grudnia 1980), zatytułowanym Chcesz służyć sprawie pokoju – szanuj wolność, Jan Paweł II nawiązał do encykliki papieża Jana XXIII Pacem in terris324, w której wymienił on cztery filary pokoju: prawdę, sprawiedliwość, miłość oraz wolność325.
319 L. Ślepowroński, Osobowość Jana Pawła II a polityka, [w:] Pontyfikat Jana Pawła II…, dz.
cyt., s. 103.
320 A. Nossol, Jana Pawła II pontyfikat ekumenicznej nadziei, [w:] Pontyfikat ekumenicznej
nadziei…, dz. cyt., s. 9.
321 S. Górzna, Polityczny wymiar cywilizacji…, dz. cyt., s. 84, przyp. 5.
322 K. Malak, O pokój powszechny, [w:] Jan Paweł II…, dz. cyt., s. 148.
323 Pokój, [w:] Wielka Encyklopedia…, t. 5, dz. cyt., s. 156–157; R. Kuźniar, Jana Pawła II wizja
porządku międzynarodowego, [w:] Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku. Wizje
– koncepcje – paradygmaty, red. tenże, Warszawa 2005, s. 212.
324 Zob. Jan XXIII, Encyklika O pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie,
sprawiedliwości, miłości i wolności „Pacem in terris”, Paris 1963.
325 Zob. S. Górzna, The political dimension…, dz. cyt., s. 146–147; W. Łużyński, Globalna
kwestia społeczna. Wybrane zagadnienia z perspektywy nauczania społecznego Kościoła,

Toruń 2013, s. 118–128.
326 R. Kuźniar, Jana Pawła II wizja porządku międzynarodowego, [w:] Porządek międzynarodowy u progu…, dz. cyt., s. 213–218.
327 Jan Paweł II, Pokój – dar Boga powierzony ludziom, ORP 1981, nr 12, s. 4; zob. Jan Paweł II
wobec obecności islamu i muzułmanów w krajach Unii Europejskiej. Wybór dokumentów,
wybór i wstęp S. Górzna, Słupsk 2015, s. 99.
328 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Reconciliatio et paenitentia”, ORP 1984, nr 10, s. 5–15.
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Zasady i czynniki pokojowego ładu międzynarodowego to według Jana Pawła
II: uczestnictwo (prawo do uczestnictwa stanowiło w nauczaniu papieskim podstawę procesu demokratycznego zarówno w wymiarze wewnętrznym – podejmowanie decyzji, jak i międzynarodowym), dialog, poszanowanie praw człowieka, prawa narodów, prawo do pomocy humanitarnej. Papież zwracał uwagę
na tych, na których spoczywa obowiązek budowy bardziej ludzkiego porządku
międzynarodowego: na polityków, dyplomatów, organizacje międzynarodowe,
opinię publiczną, krajową i tzw. międzynarodową, a zatem środki społecznego
przekazu. Właściwe miejsce w działalności zmierzającej do zbudowania pokojowego porządku międzynarodowego wyznaczył badaniom naukowym: „Badania
naukowe poświęcone wojnie, jej naturze, przyczynom, środkom, celom i kosztom pouczają o warunkach pokoju. Rzucając światło na powiązania między wojną a polityką, studia te ukazują, że w zażegnaniu konfliktów większą rolę w przyszłości będą miały negocjacje aniżeli posługiwanie się bronią”326.
W orędziu na XV Światowy Dzień Pokoju (Watykan, 8 grudnia 1981) zatytułowanym Pokój – dar Boga powierzony ludziom Jan Paweł II podkreślił m.in.,
że za budowanie pokoju odpowiedzialni są przywódcy polityczni. Czytamy
w tym dokumencie, że „Jakkolwiek o pokój troszczyć się mają wszyscy ludzie,
to jednak zadanie budowania go spoczywa bezpośrednio i wprost na przywódcach politycznych. Z tego punktu widzenia podstawowym «miejscem»
budowania pokoju jest zawsze naród jako społeczność politycznie zorganizowana. Skoro formacja danej społeczności ma na celu ustanowienie sprawiedliwości, rozwój dobra wspólnego i udział w nim wszystkich, to pokój w owej
nowej społeczności urzeczywistnia się na tyle, na ile są respektowane te trzy
zasady. Pokój może rozkwitać tylko tam, gdzie są zachowywane elementarne
wymagania sprawiedliwości” (pkt 9)327.
W adhortacji apostolskiej Reconciliatio et paenitentia Jana Pawła II do
Episkopatu, duchowieństwa i wiernych po Synodzie biskupów o pojednaniu
i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła (Rzym, 2 grudnia 1984) znajdujemy obrazowe wyjaśnienie znaczenia pojednania: „dążenie do szczerego
i trwałego pojednania jest niewątpliwie w naszym społeczeństwie czymś istotnym, jako odbicie niezłomnej woli pokoju” (nr 3)328.
W orędziu na XIX Światowy Dzień Pokoju (Watykan, 8 grudnia 1985) „Pokój
jest wartością, która nie zna podziałów na Północ–Południe, Wschód–Zachód:
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jest tylko jeden pokój”, Jan Paweł II wskazał drogę solidarności, dialogu i powszechnego braterstwa jako jedyną i właściwą drogę do wspólnoty światowej,
w której panować będą sprawiedliwość i pokój. Wezwał do oparcia nowych
stosunków na solidarności i dialogu: „W duchu solidarności i przy pomocy
dialogu nauczymy się:
• szacunku dla każdej osoby ludzkiej;
• szacunku dla prawdziwych wartości i kultury innych;
• szacunku dla słusznej autonomii i prawa innych do samostanowienia;
• przezwyciężania własnego egoizmu, aby zrozumieć i popierać dobro innych;
• włączania własnych środków w rozwój solidarności społecznej dla postępu
i rozwoju, płynących z równości i sprawiedliwości;
• budowania struktur, które sprawią, że społeczna solidarność i dialog będą
trwałymi znamionami świata, w którym żyjemy (pkt 5)”329.
W dniu 30 marca 1986 r. po zakończeniu Mszy św. papież od ołtarza (nie
jak zwykle z loggii) wygłosił wielkanocne orędzie „Urbi et Orbi”, w którym zaznaczył, że „Budować pokój znaczy odważnie i odpowiedzialnie uczestniczyć
w działaniu Boga żyjących. Bóg wzywa człowieka, aby sprzeciwiał się śmierci tam, gdzie jawi się ona dzisiaj w sposób jaskrawy jako owoc egoizmu, podziału, przemocy: w przesiąkniętych krwią rejonach walk i konfliktów, tam,
gdzie rodzą się pokusy terroryzmu i odwetu, w krajach, w których gwałcona
jest godność osoby, jej prawa i jej swobody” (pkt 6)330.
W przemówieniu do korpusu dyplomatycznego (11 stycznia 1986) pt. Pokój
nie jest możliwy bez międzynarodowej solidarności i sprawiedliwości papież
zaznaczył, że „Pokój jest nie tylko owocem ugody, rokowań, wciąż rozszerzanej solidarności. Głębiej jeszcze, jest wartością powszechną, bo wszędzie
musi się opierać na sprawiedliwości i jednakowym poszanowaniu praw człowieka, które obowiązuje wszystkich. Dwa wymagania idą tu w parze: iustitia
et pax” (pkt 9)331.
W orędziu na XX Światowy Dzień Pokoju Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju (Watykan, 8 grudnia 1986) Jan Paweł II zwrócił uwagę
na istnienie licznych przeszkód na drodze solidarności: „postawy polityczne
i ideologiczne, które utrudniają lub ograniczają urzeczywistnianie solidarności pomiędzy ludźmi i narodami. Chodzi tu o te postawy czy rodzaje polityki,
które pomijają lub kwestionują podstawową równość i godność osoby ludzkiej. Mam tu w szczególności na myśli:
329 Tenże, Pokój jest wartością, która nie zna podziałów na Północ–Południe, Wschód–Zachód:
jest tylko jeden pokój, ORP 1986, nr 1, s. 3.
330 Orędzie Wielkanocne Jana Pawła II, ORP 1986, nr 3, s. 9.
331 Jan Paweł II, Pokój nie jest możliwy bez międzynarodowej solidarności i sprawiedliwości,
ORP 1986, nr 1, s. 6.

332 Tenże, Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju, ORP 1986, nr 11–12, s. 3.
333 Tenże, Pokój przekracza ludzkie siły, ORP 1987, nr 1, s. 7–8; zob. Jan Paweł II wobec obecności islamu…, s. 165–168.
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• ksenofobię, która zamyka narody w sobie lub skłania rządy do wydawania
dyskryminujących praw, godzących w ludzi w granicach ich własnych krajów;
• zamykanie granic w sposób samowolny i niesprawiedliwy, w wyniku czego ludzie są całkowicie pozbawieni możliwości poruszania się i poprawienia swego bytu, łączenia się z najbliższymi czy po prostu odwiedzenia rodziny lub okazania innym troski i zrozumienia;
• ideologie głoszące nienawiść i nieufność, systemy, które wznoszą sztuczne bariery. Nienawiść rasowa, nietolerancja religijna, podziały klasowe
– wszystko to nasila się w wielu społeczeństwach, zarówno w sposób jawny, jak utajony. Wprowadzanie tego rodzaju podziałów przez przywódców
politycznych do systemu panującego w danym kraju lub do polityki dotyczącej stosunków z innymi narodami sprawia, że owe uprzedzenia godzą
w samą istotę ludzkiej godności. Stają się ważnym źródłem przeciwdziałań,
zaostrzających podziały, wrogość, represje i stan wojny” (pkt 4)332.
W przemówieniu do korpusu dyplomatycznego (10 stycznia 1987) zatytułowanym Bóg przekracza ludzkie siły Jan Paweł II podkreślił m.in. znaczenie
wydarzenia, jakim był międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój w Asyżu
z 27 października 1986 r. Zaznaczył, że poszanowanie człowieka przebiega
przez poszanowanie jego praw, oraz wskazał na prawa narodów: „Dziś szczęśliwie jesteśmy świadkami coraz lepszego artykułowania praw człowieka i coraz
bardziej stanowczej ich rewindykacji: prawa do życia, we wszystkich stadiach
jego rozwoju, prawa do poszanowania bez względu na rasę, płeć, wyznanie,
prawa do niezbędnych życiowo dóbr materialnych, prawa do pracy, do sprawiedliwego podziału jej owoców, prawa do kultury, prawa do wolności ducha, do twórczości, prawa do poszanowania sumienia i w sposób szczególny
do wolności stosunków z Panem Bogiem” (pkt 7)333.
Na uwagę zasługuje Orędzie przewodniczących Episkopatów Europy do katolików, wszystkich chrześcijan i ludzi dobrej woli o umocnieniu pokoju przez
zaufanie i prawdę z 1987 r., podpisane m.in. przez kard. Franja Kuharicia, abpa
Zagrzebia (Jugosławia), Ioana Robu, administratora apostolskiego Bukaresztu
(Rumunia), Antoinego Varthalitisa, abpa Corfu (Grecja). Czytamy w nim o wkładzie Kościoła w pogłębianie pokoju: „Kościół katolicki nie uważa się ani za
część, ani za konkurenta różnorodnych systemów politycznych. Może on żyć
w jakimkolwiek systemie politycznym, jeśli tylko ów system respektuje prawa
człowieka, a szczególnie prawo do wolności religii. Kościół uznaje i przyjmuje
z wdzięcznością w danym systemie wszystko to, co służy wspólnemu dobru.
Jeśli zaś Kościół wypowiada się krytycznie, czyni to również w służbie dobra
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ogólnego. […] Kościół katolicki otwarcie deklaruje współpracę, aby – w perspektywie cywilizacji miłości – polityka i życie społeczne kształtowane były
przez sprawiedliwość i miłość. W tym też sensie Kościół katolicki obwieszcza solidarność ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, żyjącymi w jakimkolwiek
systemie politycznym i ustroju społecznym. Jednocześnie domaga się on dla
swoich sióstr i braci wyznań chrześcijańskich, jak i dla wyznawców innych
religii, pełnej wolności życia, zgodnie z ich wyznaniami i religiami. Wzywa
równocześnie wszystkich odpowiedzialnych za życie polityczne do zaniechania wszelkiego rodzaju dyskryminacji ludzi wierzących”334.
W orędziu na XXI Światowy Dzień Pokoju Wolność religijna warunkiem pokojowego współżycia (Watykan, 8 grudnia 1987) Jan Paweł II podkreślił znaczenie prawa do wolności religijnej, które „leży u podstaw wszystkich praw
ludzkich, a więc jest niezbędnym czynnikiem dobra osoby i całego społeczeństwa, jak również osobistej realizacji każdego. Wynika stąd, że prawo jednostek i wspólnot do wyznawania i praktykowania własnej religii jest istotnym
warunkiem pokojowego współżycia między ludźmi. Pokój, budowany i umacniany na wszystkich płaszczyznach ludzkiego współistnienia, opiera się na
wolności i na otwarciu się sumień na prawdę”335.
W orędziu Jana Pawła II do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, zebranego
na trzeciej nadzwyczajnej sesji poświęconej rozbrojeniu (Watykan, 31 maja
1988), odczytanym 2 czerwca tego roku przez kard. sekretarza stanu Agostino
Casarolego, papież zwrócił uwagę, że „temat rozbrojenia, tak ściśle związany
ze sprawą polityki, zawsze skupiał na sobie uwagę Stolicy Apostolskiej. Zasady
moralne, które Kościół czerpie z Ewangelii i które są zakorzenione w sumieniach wszystkich ludzi, obowiązują […] wszystkie ludzkie wspólnoty niezależnie od okoliczności. Pokój jest dobrem, którego pragnie każda ludzka istota,
niezależnie od jej korzeni kulturowych czy systemu społecznego, do którego należy” (pkt 1)336.
Robert Rajecki, autor książki Stolica Apostolska wobec rozbrojenia, podkreśla, że działania Stolicy Apostolskiej na rzecz rozbrojenia rozwijają się w trzech
zasadniczych kierunkach: (1) działalność doktrynalna na płaszczyźnie nauczania moralnego; (2) kształtowanie opinii publicznej, przede wszystkim katolickiej, przez zachęcanie do działalności na rzecz pokoju i rozbrojenia; (3) powszechna ewangelizacja poprzez obecność we wspólnocie międzynarodowej,
czyli bezpośrednie oddziaływanie na podejmujących decyzje, na organizacje
334 Orędzie przewodniczących Episkopatów Europy do katolików, wszystkich chrześcijan i ludzi dobrej woli o umacnianiu pokoju przez zaufanie i prawdę, ORP 1987, nr 4, s. 26.
335 Jan Paweł II, Wolność religijna warunkiem pokojowego współżycia, ORP 1988, nr 1, s. 3.
336 Orędzie Ojca Świętego do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, zebranego na trzeciej nadzwyczajnej sesji poświęconej rozbrojeniu, ORP 1988, nr 7, s. 1.

337 R. Rajecki, Stolica Apostolska wobec rozbrojenia, Warszawa 1989, s. 7.
338 Jan Paweł II, U progu nowego etapu, ORP 1988, nr 10–11, s. 11.
339 Tenże, Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju, ORP 1990, nr 12,
s. 17.
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międzynarodowe, modelowanie stosunków międzynarodowych na podstawie zasad moralnych337.
W przemówieniu w Parlamencie Europejskim (Strasburg, 11 października
1988) Jan Paweł II poparł wysiłki zmierzające do integracji Europy, wskazał
na wspólne dziedzictwo chrześcijańskie, przypomniał o aspiracjach ludów
słowiańskich, „drugiego płuca” wspólnej europejskiej ojczyzny. Na zakończenie wymienił trzy dziedziny, w których zjednoczona Europa, otwarta ku
wschodniej części kontynentu, powinna „na nowo objąć rolę przewodniczki
cywilizacji światowej:
• najpierw należy pojednać człowieka ze stworzeniem, dbając o zachowanie
integralności natury, jej fauny i flory, powietrza i rzek, jej subtelnej równowagi, ograniczonych surowców oraz piękna głoszącego chwałę Stwórcy;
• następnie, trzeba pojednać człowieka z jego bliźnim tak, aby Europejczyk
akceptował innych mieszkańców tego kontynentu, reprezentujących różne
kultury i prądy myślowe, był gościnny wobec przybysza i uchodźcy, otwarty na duchowe bogactwa ludów innych części świata;
• na koniec, należy pojednać człowieka z nim samym: tak, trzeba na nowo
stworzyć integralną i całościową wizję człowieka i świata, która przeciwstawi się kulturze zwątpienia i dehumanizacji; wizję, w której nauka, technika
i sztuka nie wykluczają, ale prowadzą do wiary w Boga” (pkt 12)338.
W orędziu na XXIV Światowy Dzień Pokoju Poszanowanie każdego człowieka warunkiem pokoju (Watykan, 8 grudnia 1990) Jan Paweł II podkreślił
m.in. znaczenie porozumienia między religiami, podjęcie licznych inicjatyw
mających na celu popieranie czynnej współpracy. Zwrócił uwagę, że „Stolica
Apostolska dysponuje specjalną dykasterią – Papieską Radą do spraw Dialogu
Międzywyznaniowego – której szczególnym celem jest rozwijanie dialogu
i współpracy między różnymi religiami, w duchu absolutnej wierności wobec tożsamości katolickiej i w duchu pełnego poszanowania tożsamości innych religii” (pkt 5)339.
W orędziu na XXV Światowy Dzień Pokoju Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju (Watykan, 8 grudnia 1991) Jan Paweł II zaznaczył moralną i religijną naturę pokoju, nawoływał do ożywiania „ducha Asyżu”, dążenia do pokoju, ku któremu zmierzają kontakty międzyreligijne i ekumeniczne. Na koniec
wezwał wszystkich rządzących państwami i odpowiedzialnych za wspólnotę
międzynarodową, „by okazywali zawsze najwyższe poszanowanie dla przekonań religijnych każdego człowieka oraz uznanie dla szczególnego wkładu
religii w postęp cywilizacji i rozwój narodów. Nie powinni oni ulegać pokusie
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manipulowania religią, traktowania jej jako narzędzia władzy, zwłaszcza gdy
zaangażowani są w zbrojne konflikty. Te same władze publiczne i polityczne
powinny zapewnić religiom należne im miejsce i gwarancje prawne – na szczeblu krajowym i międzynarodowym – nie dopuszczając do tego, aby wkład religii w budowanie pokoju został zepchnięty na ubocze, ograniczony do sfery
prywatnej czy wręcz zapoznany” (pkt 8)340.
W orędziu na kolejny Światowy Dzień Pokoju zatytułowanym Jeśli pragniesz
pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim (Watykan, 8 grudnia 1992) Jan Paweł II zachęcił do refleksji nad licznymi powiązaniami łączącymi ubóstwo i pokój.
Przypomniał słowa orędzia na Światowy Dzień Pokoju 1981 Jeśli pragniesz
służyć pokojowi, szanuj wolność wobec tragicznych wydarzeń, które doprowadziły do rozlewu krwi, najczęściej z przyczyn etnicznych. Konstatował, że
działania wojenne w Bośni i Hercegowinie powodują ofiary i straty materialne, a wojna niczego nie rozwiązuje. Podkreślił niezbędny fundament prawdziwego pokoju, którym jest poszanowanie wolności i praw innych – jednostek i społeczności. Według papieża brak poszanowania suwerenności danego
narodu czy ludu przyczynia się do wybuchu wojen (pkt 2). Wskazał ubóstwo
jako źródło konfliktu (pkt 3), ubóstwo jako skutek konfliktu (pkt 4) oraz duch
ubóstwa jako źródło pokoju (pkt 5)341.
W orędziu na XXVII Światowy Dzień Pokoju pt. Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości (Watykan, 8 grudnia 1993) Jan Paweł II zaznaczył, że świat
pilnie potrzebuje pokoju, jednak „Mimo to wojny, konflikty, szerząca się
powszechnie przemoc, niepokoje społeczne i strukturalne ubóstwo nadal
zbierają żniwo niewinnych ofiar i wprowadzają podziały między jednostkami i narodami. Pokój niekiedy wydaje się doprawdy nieosiągalny! W klimacie zimnej obojętności, często zatrutym przez nienawiść, jakże mamy ocalić nadzieję, że nadejdzie era pokoju, którą przybliżyć może tylko postawa
solidarności i miłości? Nie powinniśmy jednak tracić nadziei. Wiemy, że pokój jest mimo wszystko możliwy, ponieważ został wpisany w pierwotny zamysł Boży” (pkt 1)342. Zauważył, że całe narody w wielu częściach świata są
wciągnięte w krwawe konflikty, których pierwszą ofiarą są rodziny. Wspominał tragiczny konflikt między grupami etnicznymi toczący się w Bośni
i Hercegowinie (pkt 3).
Orędzie Jana Pawła II na XXX Światowy Dzień Pokoju (Watykan, 8 grudnia
1996) pt. Przebacz, a zaznasz pokoju dotyczy następujących kwestii: przemocy, która nadal zagrażała życiu wielu ludzi; trudności, takich jak przynależność etniczna, język, kultura, religia, które mogą powodować wielowiekowe
340 Tenże, Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju, ORP 1991, nr 12, s. 6.
341 Tenże, Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim, ORP 1993, nr 1, s. 4–7.
342 Tenże, Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości, ORP 1994, nr 1, s. 4.

343 Tenże, Przebacz, a zaznasz pokoju, ORP 1997, nr 1, s. 4–8.
344 Tenże, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na placu przed katedrą, Gniezno, 3 czerwca 1997 r., [w:] Jan Paweł II. Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995,
1997. Przemówienia, homilie, red. J. Poniewierski, Kraków 1997, s. 911; zob. J. Buczek,
Chrześcijańskie widzenie jedności Europy, [w:] Przyszłość w jedności. Ku chrześcijańskiej
Europie jutra, red. S. Budzik, M. Heller, Tarnów 2002, s. 172.
345 Tenże, Przebaczenie drogą do pokoju, ORP 2001, nr 3, s. 8–9.
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podziały; negatywnych zjawisk, tj. materializmu, pogardy dla ludzkiego życia, dyskryminacji człowieka z powodu rasy, narodowości, płci; wkładu, jaki
mogą wnieść różne religie na rzecz pokoju; ONZ, która uzyskała nowe środki na rzecz utrzymania i przywracania pokoju, oraz innych instytucji stanowiących narzędzia umacniania pokoju; przebaczenia, bez którego nie można
rozpocząć żadnego procesu pokojowego; warunków przebaczenia, tj. prawdy
i sprawiedliwości. Na zakończenie papież zaapelował: do wszystkich ludzi dobrej woli, aby stawali się narzędziami pokoju i pojednania; do biskupów i kapłanów, aby byli świadkami miłosierdzia Bożego; do rodziców, aby pomogli
swoim dzieciom dostrzegać braci i siostry we wszystkich ludziach bez wyjątku; do wychowawców, aby wpajali młodzieży autentyczne wartości życia; do
młodych, aby uczyli się żyć w pokoju i czerpać z bogactwa innych kultur i tradycji; do polityków, aby troszczyli się o wszystkich członków społeczeństwa,
zwłaszcza najsłabszych; do pracowników środków społecznego przekazu, aby
pamiętali o odpowiedzialności związanej z ich zawodem, oraz do wszystkich
wierzących w Chrystusa, aby szli drogą przebaczenia i pojednania343.
Jan Paweł II wielokrotnie wskazywał na znaczenie dzieła pojednania między narodami m.in. w swojej homilii wygłoszonej w Gnieźnie w dniu 3 czerwca 1997 r. Zwrócił uwagę, w kontekście byłej Jugosławii i Albanii, że po upadku muru widzialnego odsłonił się inny, niewidzialny, który przebiega przez
ludzkie serca: „Jest on zbudowany z lęku 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 osłabienia
wrażliwości na wartość życia ludzkiego i godność każdego człowieka. […] Jego
cień kładzie się na Europie”344.
Na uwagę zasługuje orędzie Jana Pawła II na Wielki Post (Watykan, 7 stycznia 2001) pt. Przebaczenie drogą do pokoju, które było poświęcone: przede
wszystkim przebaczeniu jako jedynej drodze do pokojowego współistnienia
ludzi i narodów, które stanowi wyzwanie przed konkretnymi ludźmi, społecznościami, narodami i całą ludzkością, a szczególnie przed rodzinami; miłości
nieprzyjaciół, która może przemienić walkę w solidarną współpracę; miłosierdziu Bożemu, które powinno być z przekonaniem ponawiane przez Kościół
katolicki; licznym przyczynom krwawych konfliktów nękających ludzkość,
m.in. wywołanych z pobudek religijnych345.
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Wyznawcom różnych religii Jan Paweł II proponował koncepcję: polityki
konsensu346 opartego na dialogu, którego podstawą jest godność osoby ludzkiej oraz jej prawa interpretowane w duchu wolności (prawa człowieka), a także politykę niestosowania przemocy (non-violence) na korzyść środków pokojowych347.
Dyplomata Adam Daniel Rotfeld, znawca stosunków międzynarodowych,
uzasadniając swój pogląd, że to właśnie Jan Paweł II byłby najlepszym kandydatem do Pokojowej Nagrody Nobla wskazuje pięć powodów przemawiających
za tym: (1) przywrócenie rangi czynnika moralnego w polityce; (2) przywrócenie rangi i znaczenia osoby ludzkiej i respektowanie jej godności w stosunkach międzynarodowych; (3) w stosunkach z innymi religiami papież nie tylko mówił o tolerancji, ale i stosował ją w praktyce; (4) zapoczątkowanie przez
papieża zasadniczej, pokojowej transformacji stosunków w świecie; (5) odegrana przez papieża ogromna rola w uregulowaniu i rozwiązywaniu konfliktów w różnych wymiarach348.
Karol Wojtyła jako młody człowiek doświadczył wojny, kiedy w latach
1939–1945 Kraków i cała Polska były okupowane przez nazistowskie Niemcy.
Żyjąc i pracując w Krakowie jako prosty robotnik w niemieckiej fabryce, poznał, co znaczą zniewolenie, pogarda i cierpienie. To doświadczenie wpisało
się później w nauczanie papieskie349.
Od początku pontyfikatu Jan Paweł II występował przeciwko realizowaniu polityki za pomocą działań zbrojnych, nawoływał do prowadzenia negocjacji pomiędzy zwaśnionymi stronami, nawet jeśli sprawa pokoju wydawała
się beznadziejna350. Ze względu na to, iż papież odnosił się do problemu wojny bardzo często i w wielu miejscach, trudno jest w sposób wyczerpujący zaprezentować wszystkie papieskie wystąpienia na ten temat.
Należy podkreślić, że najważniejszym dążeniem Jana Pawła II było, aby
wiara nigdy nie stała się zarzewiem wojen351. Przeciwstawiał się wszelkim
działaniom wojennym, apelując o powstrzymanie się od rozwiązań militarnych, nawet jeśli tzw. środki polityczne wydawały się całkowicie zawodzić352.
Wskazując na dramat wojen i walk bratobójczych, Jan Paweł II zwracał uwagę
346 Consensus, [w:] J. Sutor, Leksykon…, dz. cyt., s. 74–75 dodaje, że consensus (łac. zezwolenie, zgoda, porozumienie) to określenie stosowane zwłaszcza na konferencjach międzynarodowych zwoływanych przez organizacje międzynarodowe, na których istotne decyzje są często podejmowane w drodze dorozumianej zgody osiągniętej na ogół w wyniku
dyskusji, negocjacji, kompromisów.
347 S. Górzna, Dzieci Abrahama…, dz. cyt., s. 67.
348 A. D. Rotfeld, Pokojowe przesłanie Jana Pawła II, „Palestra” 2005, nr 9–10, s. 94–96.
349 Wojna, [w:] Wielka Encyklopedia Jana Pawła II, t. 6, red. G. Polak, Warszawa 2005, s. 288.
350 Tamże, s. 287–288.
351 G. Zizola, Pontifex politicus, „Forum” 2000, nr 25, s. 9.
352 A. Szostek, Człowiek drogą Kościoła, „Pastores” 2005, nr 4, s. 114.

353 J. Nagórny, Prawo do słusznej obrony, [w:] Wojna – sprawiedliwa? Przesłanie moralne
Kościoła, red. tenże, M. Pokrywka, Lublin 2003, s. 56–57, przyp. 7.
354 S. Olejnik, Dar. Wezwanie. Odpowiedź. Teologia moralna 7. Moralność życia społecznego,
Warszawa 1993, s. 349.
355 J. Piwowarczyk, Katolicka etyka społeczna, t. 1, Kraków 1960, s. 308.
356 Tamże.
357 G. Weigel, Porządek świata. O czym zapomnieli katolicy, tłum. D. Chabrajska, „Ethos” 2005,
nr 3–4, s. 103; zob. S. L. Głódź, Żołnierz w służbie sprawiedliwości i pokoju, [w:] Problematyka
pokoju u papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. W 25. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II i 40.
rocznicę „Pacem in terris”, red. J. Lewandowski, Ząbki 2004, s. 112–114.
358 H. Skorowski, Problematyka pokoju i wojny w nauce społecznej Kościoła, „Communio”
1996, nr 4, s. 103.
359 Zob. T. Borutka, Nauczanie społeczne Kościoła, [w:] Encyklopedia nauczania…, dz. cyt.,
s. 310–315.
360 H. Skorowski, Problematyka pokoju…, dz. cyt., s. 99, przyp. 28.
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na pewne przyzwolenie opinii publicznej, co rodziło ryzyko, że wojna stanie
się „normalnym zjawiskiem naszej cywilizacji”353.
Wojna i pokój nie są dwiema odrębnymi sprawami, niezależnymi od siebie, ale są sprawami i pojęciami korelatywnymi. Pokój wyklucza wojnę, a nie
ma pokoju, jeśli prowadzi się wojnę354. Naukę Kościoła katolickiego w ocenie
wojny z punktu widzenia etyki można ująć w następujące punkty: (1a) pokój
powinien być uważany za stan naturalny i normalny ludzkości, (b) nie wolno
uważać wojny za „biologiczną konieczność”355 albo za zjawisko zdeterminowane przez czynniki obiektywne; (2a) wojna jest jednak w pewnych warunkach dozwolona, jako ostateczny sposób obrony prawa, (b) wojna powinna być
prowadzona z należytym umiarkowaniem, aby nie przerodziła się w barbarzyństwo, (c) wojna powinna zakończyć się w sposób sprawiedliwy, a to oznacza, iż powinna być przywróceniem naruszonego prawa, a nie wprowadzaniem nowego bezprawia356.
Tradycja wojny sprawiedliwej to ta część katolickiej teorii relacji międzynarodowych, która odnosi się do zagadnienia, czy w pewnych szczególnych
okolicznościach i przy zastosowaniu pewnych szczególnych środków wykorzystanie sił zbrojnych w sposób proporcjonalny i rozważny może pomóc
w budowaniu pokoju. Tradycja wojny sprawiedliwej jest integralną częścią
szerszej, bardziej rozległej koncepcji polityki światowej357.
Kościół katolicki, definiując wojnę jako walkę zbrojną prowadzoną przez
równe i suwerenne państwa w celu uzyskania tego, co uważają one za swoje
prawo albo interes, wypracował pojęcie wojny etycznie usprawiedliwionej358.
Nauczanie społeczne Kościoła359 pod pojęciem tym rozumie taką wojnę: „kiedy określone państwo podejmuje walkę zbrojną w obronie fundamentalnych
swych praw zagrożonych lub w celu ich restytucji kierując się przy tym dobrą,
czyli etycznie godziwą intencją”360. Jej elementami fundamentalnymi są: dobra intencja, która określa „moralną stronę duchowej postawy kierowników
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państwa wciągniętego w sytuację konfliktu zbrojnego”361 oraz słuszna przyczyna – nauczanie społeczne Kościoła uznaje „obronę pogwałconej sprawiedliwości, czyli reakcję na jakąś wyrządzoną danemu państwu krzywdę, niesprawiedliwość”362.
Tradycja leżąca u podstaw zaangażowania Kościoła katolickiego na rzecz
pokoju nie zabrania całkowicie przemocy oraz prowadzenia wojen, a Kościół
stwierdza, iż rządy państw mają prawo, a nawet obowiązek obrony swoich
obywateli, nawet jeśli oznacza to wojnę. To prawo jest aktualne do czasu osiągnięcia stanu ogólnoludzkiej wspólnoty363.
Teoria „wojny sprawiedliwej” w chrześcijańskiej wersji służyła oddaleniu wojny, a w późniejszym okresie złagodzeniu skutków jej prowadzenia. Początek
nowoczesnej nauki społecznej Kościoła łączy się z papieżem Leonem XIII
(1878–1903). W mowie wygłoszonej do kardynałów na konsystorzu364 11 lutego 1889 r. zwrócił uwagę na inny niż w przeszłości charakter wojny, w której
biorą udział masowe armie, posługujące się nowoczesnym sprzętem. Otwarcie
potępił każdą wojnę, jednak dostrzegał jej ewentualną konieczność365.
Benedykt XV w latach 1914–1918 oraz Pius XII w 1939 r. starali się zapobiec
wybuchowi wojen, a gdy do nich dochodziło, szukali pokojowych rozwiązań.
Nie zamierzali opowiadać się po żadnej ze stron, płacąc wysoką cenę moralną
i polityczną366. Od papieża Piusa XII367 zauważa się znaczącą dyskusję w teologii katolickiej i rewizję niektórych poglądów na temat wojny368. Papież ten
jako pierwszy w dziejach Kościoła katolickiego przedstawił koncepcję oparcia pokoju światowego nie tylko na równowadze sił, ale i na bezpieczeństwie
zbiorowym (orędzie na Boże Narodzenie 1944 roku)369.
Po Soborze Watykańskim II dokonywało się przewartościowanie doktryny
wojny sprawiedliwej370. Jan XXIII całkowicie potępił wojnę jako niedopuszczalny środek rozwiązywania problemów międzynarodowych371. W konsty361 Tamże, s. 100, przyp. 29.
362 Tamże, s. 100, przyp. 31.
363 B. V. Johnstone, Zaangażowanie Jana Pawła II na rzecz pokoju, „Homo Dei” 2003, nr 3,
s. 17.
364 S. Karczewski (Jan Paweł II…, dz. cyt., s. 507) dodaje, że konsystorz to zgromadzenie kardynałów, zwoływane przez papieża i obradujące pod jego przewodnictwem, celem rozważenia niektórych ważniejszych spraw Kościoła albo dokonania bardziej uroczystych aktów.
365 J. Kondziela, Pokój w nauce Kościoła: Pius XII – Jan Paweł II, Lublin 1992, s. 73–74.
366 J. Moskwa, Prorok i polityk, Warszawa 2003, s. 351.
367 J. Dębowski, Watykańska doktryna pokoju i jej polskie odniesienia, Białystok 1991, s. 191–194.
368 P. Bortkiewicz, Pacyfizm – wojna – etyka pokoju, „Czas Kultury” 1999, nr 4–5, s. 20.
369 Być razem, aby się modlić. Światowy Dzień Modlitwy o Pokój Asyż, 27 października 1986
roku, oprac. A. Szafrańska, Warszawa 1989, s. 8.
370 J. Moskwa, Prorok…, dz. cyt., s. 351.
371 Być razem, aby się modlić…, oprac. A. Szafrańska, dz. cyt., s. 9.
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S. Olejnik, Dar…, dz. cyt., s. 345.
Tamże, s. 348.
T. Borutka, Wojna, [w:] Encyklopedia nauczania…, dz. cyt., s. 577.
Tamże.
Tamże.
Tamże, s. 577–578.
H. Skorowski, Moralność społeczna. Wybrane zagadnienia z etyki społecznej, gospodarczej i politycznej, Warszawa 1996, s. 229.
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tucji Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II problem wojny został ujęty
w ramach zagadnienia umocowania pokoju na świecie i rozwijania wspólnoty
narodów372. KDK dopuszcza w pewnych wyjątkowych wypadkach prawo do
wojny obronnej: „Wojny ze spraw ludzkich nie wyrugowano. Póki zaś będzie
istniało niebezpieczeństwo wojny, a równocześnie brakować będzie międzynarodowej władzy posiadającej niezbędne kompetencje i wyposażenie w odpowiednią siłę, póty rządom nie można zaprzeczać prawa do koniecznej obrony, byle wyczerpały się wpierw wszystkie środki pokojowych rokowań (KDK,
nr 79)”. Sobór Watykański II zajął się poważnie sprawą pokoju międzynarodowego właśnie w tym dokumencie373.
Należy wskazać również zasady moralne tradycji katolickiej, będące kryteriami wojny sprawiedliwej374. Musi istnieć słuszna przyczyna, którą stanowi
potrzeba stawiania czoła rzeczywistym i pewnym krzywdom, w obronie niewinnych, celem zapewnienia warunków potrzebnych dla przyzwoitej ludzkiej
egzystencji i dla ochrony podstawowych praw człowieka. Ponadto władza musi
być kompetentna, bowiem wojna powinna być wypowiedziana przez tych, którzy ponoszą odpowiedzialność za dobro ogółu, a nie przez jakiekolwiek grupy społeczne bądź jednostki375. Uciekanie się do wojny należy uznać za ostateczny środek. Musi istnieć również prawdopodobieństwo sukcesu. Jednym
z kryteriów wojny sprawiedliwej jest współmierność, która oznacza, iż szkody, które mogą być wyrządzone, oraz koszty spowodowane przez wojnę powinny być proporcjonalne do dobra, jakiego oczekuje się w wyniku użycia siły.
Żaden kraj nie może wywoływać wojny, nie biorąc pod uwagę skutków takiego działania dla innych i całej społeczności międzynarodowej376.
Nie wolno w żadnych okolicznościach użyć broni nuklearnej ani innych narzędzi masowej zagłady w celu zniszczenia ośrodków zamieszkanych przez
ludność. Ponadto nie można przyjąć sytuacji, w której da się usprawiedliwić
rozmyślne rozpoczęcie wojny nuklearnej, chociażby na ograniczoną skalę377.
Według nauki społecznej Kościoła w zakres wojny etycznie usprawiedliwionej
wchodzą: wojna defensywna podjęta dla obrony zagrożonych praw, wojna ofensywna celem restytucji naruszonego dobra oraz wojna interwencyjna dla wspomożenia państwa, które walczy o swoje zagrożone albo naruszone prawa378. Poza
pojęciem wojny etycznie usprawiedliwionej należy usytuować: wojnę ofensywną
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zaborczą, wojnę interwencyjną, która wspiera państwo dokonujące agresji oraz
wojnę prewencyjną, podjętą przez jedno państwo przeciwko drugiemu tylko ze
względu na jego rosnący potencjał ekonomiczny albo polityczny379.
Jan Paweł II wpisał do rejestru tematów dyskutowanych na gruncie kościelnej doktryny pokoju zwłaszcza zagadnienia wojny jądrowej oraz na nowo sprecyzował teorię wojen sprawiedliwych380. Papież mówił, iż są sytuacje, w jakich
walka zbrojna jest nieuniknionym złem, od którego w tragicznych okolicznościach nie mogą się uchylić także chrześcijanie381. Według papieża o wojnie
sprawiedliwej możemy mówić wówczas, gdy ingerencja militarna stanowi jedyną możliwość obrony życia i wartości ludzkich382. Podczas pontyfikatu Jana
Pawła II nauczanie Kościoła katolickiego na temat wojny sprawiedliwej zostało
doprecyzowane, obejmując zagadnienia takie jak: domniemanie niezgody na
użycie siły, dowartościowana preferencja rozwiązań bez stosowania przemocy, użycie siły ograniczone do wymogów zachowania porządku publicznego383.
Prawo do słusznej obrony stanowi konieczny element współczesnego systemu bezpieczeństwa, jednak z powodu zagrożenia eskalacji konfliktu, zwłaszcza ze strony technicznego wyścigu zbrojeń, wymaga nowej interpretacji. Jan
Paweł II nie przekreślał całkowicie możliwości użycia z konieczności, jako
jedynego sposobu, środków militarnych i posługiwania się nimi także przez
chrześcijan, jednocześnie przypominając o przykazaniu miłości384. Idea wojny sprawiedliwej została odrzucona, a zastąpiona prawem do uzasadnionej
obrony z użyciem środków militarnych385.
Watykańscy dyplomaci, zwłaszcza abp Jean-Louis Tauran (Jan Paweł II mianował go sekretarzem ds. stosunków z państwami w watykańskim Sekretariacie
Stanu, funkcja ta oznacza w praktyce ministra spraw zagranicznych Stolicy Apostolskiej, którym był w latach 1991–2003) i abp Renato Martino (stały delegat
Stolicy Apostolskiej przy ONZ w latach 1987–2002) rozszerzyli klasyczną naukę
o wojnie sprawiedliwej o dalsze kryterium, postulując, aby wojna była zawsze zaakceptowana przez uznany autorytet międzynarodowy. To oznacza, iż nie można zaaprobować wojny, na którą nie zgadza się Rada Bezpieczeństwa ONZ386.
379
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Tamże.
J. Dębowski, Watykańska doktryna…, dz. cyt., s. 65.
T. Borutka, Wojna, [w:] Encyklopedia nauczania…,. cyt., s. 576.
C. Ryszka, Jan Paweł II Wielki, Częstochowa 2005, s. 373.
W. Sokołowski, Dziedzictwo społeczne Jana Pawła II, „Studia Bobolanum” 2006, nr 3,
s. 55.
384 K. Kołodziejczyk, Militarna doktryna Jana Pawła II, „Cywilizacja” 2003, nr 6, s. 150–151,
przyp. 5.
385 P. Piontek, Kościół wobec wojny, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/wojna_koscielna.html (10.12.2015).
386 L. Ring-Eifel, Światowa potęga Watykanu. Polityka współczesnych papieży, tłum. T. Sotowska,
Warszawa 2006, s. 227.

387
388
389
390
391

Tamże, s. 228.
T. Borutka, Wojna, [w:] Encyklopedia nauczania…, red. A. Zwoliński, dz. cyt., s. 578.
J. Kondziela, Pokój w nauce Kościoła…, dz. cyt., s. 80.
Zob. Jan Paweł II, Nauczanie papieskie III…, dz. cyt., s. 726–736.
J. Dębowski, Watykańska doktryna…, dz. cyt., s. 66, przyp. 228.
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Od czasów Jana Pawła II Watykan ustanowił moralne warunki dla zbrojnej ingerencji w obronie określonych wspólnot wewnątrz danego państwa
(w przypadku np. „czystek etnicznych” – terror, masowe gwałty, masakry
ludności cywilnej)387.
Papież podkreślał, iż w sprawach wojny należy odwoływać się zwłaszcza do
rozumu, który czyni z człowieka istotę cywilizowaną, której możliwości rozwiązywania konfliktów z bliźnimi nie sprowadzają się tylko do używania siły388.
W orędziu w ONZ w dniu 2 października 1979 r. zaznaczył, iż „Ciągłe przygotowanie do wojny, czego dowodem jest ustawicznie wzrastająca w różnych
krajach produkcja broni coraz to straszliwszej i bardziej udoskonalonej, świadczy o gotowości do wojny, a ostatecznie oznacza możliwość jej wywołania,
oznacza również niebezpieczeństwo tego, że w jakimś momencie, w jakiejś
części globu, w jakiś sposób ktoś może uruchomić straszny mechanizm powszechnego zniszczenia”389.
W siedzibie UNESCO w dniu 2 czerwca 1980 r.390 Jan Paweł II powiedział:
„Do tej pory mówiło się, że broń nuklearna stanowiła siłę zapobiegającą wybuchowi straszliwej wojny, co jest – być może – prawdą. Ale równocześnie można
się pytać, czy tak będzie zawsze! […] Czy można mieć pewność, że użycie broni nuklearnej, nawet w celu obrony własnego kraju lub w konfliktach o ograniczonym zasięgu, nie pociągnie za sobą nieuniknionej eskalacji, prowadząc
do takiego zniszczenia, jakiego ludzkość nie może sobie nigdy wyobrazić ani
zaakceptować?” (pkt 21). Jan Dębowski zauważa, że powyższe słowa świadczą
o tym, iż papież odrzucił generalnie wojnę, podczas gdy będąc jeszcze kardynałem, nie wykazywał tak daleko idącej konsekwencji391.
W omawianym już orędziu na XIV Światowy Dzień Pokoju (Watykan,
8 grudnia 1980) zatytułowanym Chcesz służyć sprawie pokoju – szanuj wolność Jan Paweł II zwracał uwagę na różne przyczyny wojny: „Bezpośrednie
lub pośrednie przyczyny wojen są wielorakie i złożone: ekspansja terytorialna, imperializm ideologiczny, dla zwycięstwa którego gromadzona jest broń
masowej zagłady, nieustanny wyzysk gospodarczy, obsesja na tle bezpieczeństwa terytorialnego, różnice etniczne wykorzystywane przez handlarzy bronią i wiele innych. Bez względu na ich przyczyny, wojny te zawierają elementy niesprawiedliwości, pogardy i nienawiści oraz zamachu na wolność. […]
«Zarzewie wojny w swoim pierwotnym i podstawowym znaczeniu kiełkuje
i dojrzewa wszędzie tam, gdzie niezbywalne prawa człowieka są naruszone.
[…] Spojrzenie, które genezę wojny, a poniekąd samą jej istotę widzi bardziej

81

Rozdział III. Jan Paweł II wobec konfliktu zbrojnego na Bałkanac

82

kompleksowo, uzależniając ją od wielorakiej niesprawiedliwości, która naprzód
narusza prawa człowieka i w ten sposób podcina spojenia ładu społecznego,
a z kolei odbija się na całym układzie stosunków międzynarodowych” (pkt 8).
Jan Paweł II krytykował koncepcję odstraszania jako podstawy systemu bezpieczeństwa międzynarodowego. Sformułował stanowisko dotyczące odstraszenia nuklearnego w orędziu przesłanym w dniu 11 czerwca 1982 r. podczas
drugiej sesji specjalnej Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych,
stwierdzając: „W obecnych warunkach odstraszanie oparte na równowadze, traktowane, oczywiście, nie jako cel sam w sobie, lecz jako etap na drodze do stopniowego rozbrojenia, może być jeszcze za moralnie dopuszczalne. Jednakże dla zapewnienia pokoju absolutnie nie można zadowolić się tym
minimum, obciążonym zawsze realnym niebezpieczeństwem eksplozji”392.
W kontekście wojny i pokoju istotnym zagadnieniem jest pacyfizm. Pacyfiści
kwestionują jakąkolwiek formę prowadzenia działań393. Jan Paweł II wypowiedział się na ten temat w orędziu na XV Światowy Dzień Pokoju pt. Pokój – dar
Boga powierzony ludziom (Watykan, 8 grudnia 1981): „Chrześcijanin wie, że
w ludzkim sercu drzemią skłonności do agresji, do panowania, do manipulowania innymi; wie, że niejednokrotnie podświadomie skłonności te wpływają
na motywy działania, nawet mimo deklaracji czy postaw mających świadczyć
o nastawieniu pacyfistycznym; chrześcijanin wie, że na ziemi społeczeństwo
ludzkie, całkowicie pacyfistyczne, jest złudzeniem, i że ideologie, które je
ukazują jako łatwe do zrealizowania, budzą nadzieje niemożliwe do spełnienia, mają bowiem błędną koncepcję ludzkiej kondycji, nie ujmują problemu
w jego całości stosując ucieczkę, ażeby zagłuszyć lęk lub, w innych przypadkach, kierując się własną korzyścią. Chrześcijanin jest przekonany – ponieważ doświadczył tego boleśnie – że te zwodnicze nadzieje prowadzą wprost
do pseudopokoju reżimów totalitarnych” (pkt 12)394.
W orędziu na 40-lecie ONZ w 1985 r. Jan Paweł II zaznaczył, iż celem nauki społecznej Kościoła jest „powszechne, równomierne i kontrolowane rozbrojenie”395. Na temat rozbrojenia wypowiadał się wielokrotnie m.in. w orędziach na Światowy Dzień Pokoju.
Papież podkreślał, iż uchodźcy są szczególną kategorią ofiar wojny. Są to
osoby, które nie mogą lub nie chcą powrócić do swojego kraju pochodzenia albo stałego pobytu z powodu uzasadnionej obawy przed prześladowaniami ze względów: społecznych, ekonomicznych albo politycznych. Osoba
392 J. Kondziela, Pokój w nauce Kościoła…, dz. cyt., s. 85; zob. W. Łącznikowski, Wojna i jej
ocena moralna, „Ethos” 2005, nr 3–4, s. 22.
393 W. Łużyński, Globalna kwestia społeczna…, dz. cyt., s. 133.
394 Jan Paweł II, Pokój – dar Boga…, dz. cyt., s. 4.
395 Kompendium nauki społecznej Kościoła, red. J. Kupny, Kielce 2005, s. 334, przyp. 1067.

396 J. Balicki, E. Frątczak, Ch. B. Nam, Przemiany ludnościowe. Fakty – interpretacje – opinie.
Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa, wyd. 2, Warszawa
2007, s. 185–186; M. Poprawski (Migracje a bezpieczeństwo państw, [w:] Bezpieczeństwo
państw a procesy migracyjne, red. L. Kacprzak, J. Knopek, Piła 2008, s. 44) dodaje, że prawo do azylu dla prześladowanych stanowi jedno z podstawowych praw człowieka, jak również fundamentów europejskich wartości.
397 E. Rusin, Migracja, [w:] Encyklopedia nauczania…, dz. cyt., s. 291.
398 J. Balicki, E. Frątczak, Ch. B. Nam, Przemiany ludnościowe…, dz. cyt., s. 173.
399 Jan Paweł II, Troska o uchodźców, ORP 1990, nr 1, s. 3.
400 Kompendium nauki…, dz. cyt., s. 326, przyp. 1036.
401 Tamże, s. 326, przyp. 1039.
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starająca się o przyznanie azylu jest szczególną kategorią uchodźcy396. Wielu
migrantów to uchodźcy, ludzie bez dachu nad głową i bez przyszłości w swoich ojczyznach, ofiary wojen i przemocy, jak również ludzie biedni z ubogich
krajów. Poza migracją wojenną czy polityczną często występuje m.in. z powodów ekonomicznych397.
Migracja stanowi formę ruchliwości przestrzennej, związanej ze zmianą
stałego miejsca zamieszkania. Migracje dzieli się m.in. na wewnętrzne i zagraniczne, zaś migrantów dzieli się na pięć głównych kategorii: rezydentów,
robotników kontraktowych, specjalistów, imigrantów nielegalnych oraz starających się o azyl i uchodźców. Migracja wewnętrzna oznacza zmianę miejsca zamieszkania w granicach państwa, z przekroczeniem granic jednostek
administracyjnych (migracja między okręgami administracyjnymi, prowincjami, stanami, regionami), a zagraniczna oznacza zmianę miejsca zamieszkania między granicami państw398.
Na uwagę zasługuje Papieskie Orędzie na Wielki Post 1990 pt. Troska
o uchodźców (Watykan, 8 września 1989), w którym Jan Paweł II zarysował
problem uchodźców, zaznaczając, że wyznawcy Kościoła powinni podjąć działania jako naśladowcy Chrystusa, który również przyjął los uchodźcy i pragnął być w nim rozpoznawany i utożsamiany. W dokumencie tym czytamy:
„Pozbawieni ojczyzny, uchodźcy szukają schronienia w innych krajach świata,
naszego wspólnego domu; tylko nielicznym spośród nich dane jest powrócić
do kraju pochodzenia dzięki dokonującym się tam wewnętrznym przemianom; pozostali skazani są na jakże bolesną sytuację wygnania, zagrożenia, gorączkowego poszukiwania stabilizacji. Są pośród nich dzieci, kobiety, wdowy,
rodziny często rozbite, młodzież sfrustrowana w swoich dążeniach, dorośli
oderwani od pracy w swoich zawodach, pozbawieni wszelkich dóbr materialnych, domu, ojczyzny” (pkt 1)399.
W przemówieniu podczas audiencji generalnej w dniu 16 stycznia 1991 r. papież konstatował, że wojna nigdy nie może być odpowiednim sposobem rozwiązywania problemów międzynarodowych, „nigdy nim nie była i nigdy nie
będzie”400, staje się „ryzykiem, od którego nie ma odwrotu”401.
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Jan Paweł II podkreślał obowiązek obrony niewinnych. W dniu 7 marca
1993 r. w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański zatytułowanym Czas powrócić do Boga w Watykanie zaznaczył, iż w zbyt wielu przypadkach uderza
się w ludność cywilną, która jest czasami brutalnie mordowana albo wypędzana z własnych domów i ziemi przez przymusowe przesiedlenia pod niedopuszczalnym pretekstem czystek etnicznych402.
W przesłaniu na III Międzynarodowy Kongres Biskupów Polowych w dniu
11 marca 1994 r. papież podkreślił, iż faktem niezwykle znaczącym jest rosnąca liczba wojskowych pełniących służbę w siłach wielonarodowych, w ramach
popieranych przez ONZ „misji humanitarnych i pokojowych”403.
W omawianym już orędziu na XXXII Światowy Dzień Pokoju pt. Poszanowanie
praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju (Watykan, 8 grudnia 1998)
Jan Paweł II podkreślił, że przemoc jako środek rozwiązywania problemów
politycznych i społecznych nie jest skuteczna, a „Wojna niszczy, zamiast budować; podkopuje moralne fundamenty społeczeństwa, tworzy nowe podziały i trwałe napięcia. Mimo to nieustannie docierają do nas informacje o wojnach i konfliktach zbrojnych, pociągających niezliczone ofiary w ludziach. Ileż
razy moi Poprzednicy i ja sam wzywaliśmy do położenia kresu tym okropnościom! Będę to czynił nadal, dopóki wszyscy nie zrozumieją, że wojna jest
klęską autentycznego humanizmu” (pkt 11)404.
W kolejnym orędziu na XXXIII Światowy Dzień Pokoju pt. Na ziemi pokój
ludziom, których Bóg miłuje (Watykan, 8 grudnia 1999) Jan Paweł II podkreślił obowiązek zagwarantowania prawa do pomocy humanitarnej cierpiącej
ludności i uchodźcom, ponieważ najważniejsze jest dobro człowieka. Ukazał znaczenie metody negocjacji między stronami, która obejmuje również
działania mediacyjne i pokojowe organizacji międzynarodowych i regionalnych, jako środek zapobiegania konfliktom zbrojnym, wygaszania ich, jeśli
wybuchną, oraz przywracania pokoju. Nakreślił nowe warunki, w których
możliwa byłaby ingerencja humanitarna, gdy ludność cywilna padnie ofiarą niesprawiedliwego napastnika, gdy nie powiodą się próby działania politycznego i obrony bez użycia przemocy. Tego typu działania powinny być
ograniczone w czasie, mieć ściśle określone cele, być prowadzone z pełnym
poszanowaniem prawa międzynarodowego, pod nadzorem uznanego organu władzy o charakterze ponadnarodowym, w żadnym wypadku nie kierować się wyłącznie logiką militarną405. Miał na myśli możliwość ingerencji
humanitarnej w odniesieniu do konfliktu na Bałkanach po rozpadzie dawnej
402
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Tamże, s. 331, przyp. 1058.
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J. Nagórny, Ingerencja humanitarna, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia…, dz. cyt., s. 242.
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A. Gianelli, A. Tornielli, Papieże…, dz. cyt., s. 269–270.
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410 J. Kondziela, Pokój w nauce Kościoła…, dz. cyt., s. 82.
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Jugosławii406. Ponadto wzrasta odpowiedzialność poszczególnych państw
i narodów w kontekście słabości instytucji międzynarodowych bądź określonych form współpracy międzynarodowej. Do tej sytuacji odnoszą się słowa Jana Pawła II, który napisał w encyklice Solllicitudo rei socialis: „Poważnie uchybiłoby ścisłemu obowiązkowi etycznemu naród, który uległby mniej
lub bardziej świadomie pokusie zamknięcia się w sobie, uchylając się w ten
sposób od odpowiedzialności płynącej z jego przewagi pośród innych narodów” (nr 23)407. Uznanie prawa do interwencji humanitarnej stanowi nowy
element nauczania Kościoła na temat wojny.
Interwencja humanitarna według Jana Pawła II miała się opierać na zasadach doktryny katolickiej „słusznej wojny” i miała cztery zasadnicze cechy:
(1) tego rodzaju interwencja nie oznacza od razu działań militarnych; (2) jest
działaniem obronnym mającym na celu ochronę ludności i pomoc humanitarną oraz rozbrojenie agresora; (3) jeśli musi już przyjąć postać działania
militarnego, nie powoduje większego zła od tego, jakie przyniosła tocząca się
wojna; (4) prowadzona jest przez ONZ, a więc przez organizację reprezentującą wszystkie narody świata408.
W orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy (Watykan, 15 grudnia 2003) Jan Paweł II podkreślił potrzebę stworzenia konkretnych warunków, które sprzyjają pokojowi, w odniesieniu do migrantów i uchodźców,
wskazując na godne życie w pokoju we własnej ojczyźnie poprzez zapewnienie wolności wyrażania poglądów, swobodę poruszania się oraz możliwość zaspokajania podstawowych potrzeb. Stwierdził, że „Migracje mogą
[…] ułatwić kontakt i porozumienie nie tylko między osobami i społecznościami, ale i między cywilizacjami. […] Staje się to możliwe, gdy imigranci są traktowani z szacunkiem, jakiego wymaga godność każdego człowieka; kiedy wspomaga się wszelkimi środkami kulturę gościnności i pokoju,
w której potrafi się pogodzić zachowanie odmienności z dążeniem do dialogu […]. Taka postawa otwartości i solidarności staje się propozycją i warunkiem pokoju” (pkt 5)409.
Wskazując na niesprawiedliwość jako zarzewie pokoju, Jan Paweł II podkreślał jednocześnie związek między niepokojem wewnętrznym państw, uwarunkowanym szeroko rozumianą niesprawiedliwością, a pokojem międzynarodowym410.
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Stanisław Krajewski, polski filozof żydowskiego pochodzenia, uważa, iż najpoważniejszą antynomię budzi dążenie do pokoju przez wojnę. Chociaż dla każdej religii pokój jest ważny, to jednak wojny religijne są bardzo częste i najdłuższe411. Należy podkreślić, że Jan Paweł II włożył wiele wysiłku, aby nie dochodziło
do wojen, zwłaszcza religijnych, chcąc zbudować cywilizację miłości i pokoju.
W sytuacjach szczególnie niebezpiecznych dla pokoju Stolica Apostolska
i papież podejmowali różne inicjatywy w celu zapobieżenia otwartej wojnie,
wypowiadali się przeciwko użyciu broni w celu przywrócenia pokoju bądź
zachęcania stron konfliktu do negocjacji412. Należy podkreślić, że Stolica
Apostolska nigdy nie proponowała całkowitego rozbrojenia, co można interpretować jako docenienie sił zbrojnych, chociażby na zasadzie mallum necessarium (zła koniecznego), w zapobieganiu konfliktom, w zapewnianiu pokoju
bądź w jego przywracaniu413.
Jan Paweł II zwracał uwagę, że funkcjonujące prawo międzynarodowe, a także stosowne instytucje międzynarodowe nie spełniały pokładanych w nich
nadziei oraz pilnie domagają się odnowy414. W encyklice Solllicitudo rei socialis ogólnie ocenił wszystkie organizacje międzynarodowe: „według dość
powszechnej opinii, zdają się być w takim stadium, w którym mechanizmy
ich funkcjonowania, koszty i skuteczność działania wymagają ponownej dokładnej rewizji i ewentualnej korekty” (nr 43).
Należy zaznaczyć, że Jan Paweł II był zaangażowany w rozwiązanie wielu
konfliktów zbrojnych. Już trzy miesiące po wyborze na Stolicę Piotrową podjął
się mediacji w sporze terytorialnym Argentyny i Chile na prośbę ich rządów.
Wiele miejsca poświęcił m.in. targanemu wojną domową Libanowi, walkom
plemiennym w Rwandzie i Burundi, wojnie domowej w Sudanie, konfliktowi
w Zatoce Perskiej, w Afganistanie415.
Według Jana Pawła II należy z szacunkiem i uznaniem odnosić się do ludzi
zabiegających o pokój i zażegnanie groźby wybuchu wojny. Nie można lekceważyć ich starań, a godnymi uznania są wytrwałość i odwaga w budowaniu
pokoju między narodami416.
W okresie pontyfikatu Jana Pawła II doszło do odrzucenia idei wojny sprawiedliwej, która bardzo długo funkcjonowała w świecie chrześcijańskim,
411 M. Glapińska, Spotkanie Światowej Konferencji na rzecz Religii i Pokoju na temat żydowskiej
perspektywy pokoju oraz wystosowanie apelu w obronie ofiar wojny w Bośni i Hercegowinie,
„Biuletyn Ekumeniczny” 1993, nr 2, s. 25–26.
412 S. Opiela, Jan Paweł II wobec człowieka (I), „Przegląd Powszechny” 2007, nr 2, s. 68.
413 Tamże.
414 P. Mazurkiewicz, Kościół…, dz. cyt., s. 165.
415 Wojna, [w:] Wielka Encyklopedia…, t. 6, dz. cyt., s. 288; M. Maciejowski, Stanowisko Jana
Pawła II wobec konfliktów zbrojnych (1978–2005), [w:] Pontyfikat Jana Pawła II…, dz. cyt.,
s. 151–152.
416 J. Kalniuk, Pokój, [w:] Encyklopedia nauczania…, dz. cyt., s. 366.

niejednokrotnie dając pretekst do nikczemnych czynów, a przewartościowanie poglądów Kościoła na ten temat dokonało się pod wpływem tragicznych
wydarzeń XX i XXI wieku417.
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417 M. Maciejowski, Stanowisko Jana Pawła II wobec konfliktów zbrojnych (1978–2005), dz.
cyt., s. 152.
418 K. Pawłowski, Kosowo…, dz. cyt., s. 57.
419 K. Mingst, Podstawy stosunków międzynarodowych, tłum. G. Łucznikiewicz, M. Habura,
Warszawa 2006, s. 212; W. Roszkowski (Zimna wojna, [w:] Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 6, red. nacz. B. Petrozolin-Skowrońska, Warszawa 1996, s. 1025) dodaje, że
obecnie zimną wojną nazywa się globalny konflikt po II wojnie światowej, która rozpoczęła się jako konflikt między ZSRR a światem demokracji zachodniej, jednak stopniowo
front konfrontacji rozszerzył się i zróżnicował.
420 K. Pawłowski, Kosowo…, dz. cyt., s. 57.
421 O. Chaline, Od Sarajewa do Sarajewa, tłum. L. Balter, [w:] Naród – wolność – liberalizm,
red. L. Balter, Poznań 1994, s. 102.
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SFRJ powstała w dniu 29 listopada 1945 r., obejmując sześć narodowych republik: Chorwacką, Słoweńską, Bośni-Hercegowiny, Macedońską oraz Serbską,
w ramach której wyodrębniono ponadto Autonomiczny Obwód KosowskoMetohijski oraz Autonomiczną Prowincję Wojwodiny418. Stała się ona areną
zimnowojennej rywalizacji Wschodu z Zachodem, a sztucznie nakreślone linie podziałów etnicznych, religijnych, politycznych, kulturowych oraz historycznych zostały zamrożone na półwiecze. Upadek Komunistycznej Partii
Jugosławii w 1990 r. dał początek konfliktom419.
Josip Broz-Tito (1892–1980), pierwszy prezydent SFRJ, dążył do stworzenia
takiej struktury państwowej, jaka zapewniłaby wszystkim narodom i mniejszościom etnicznym równy albo prawie równy status. Kreował w ten sposób
mit jugosłowiańskiej jedności, który miał doprowadzić do wygaśnięcia narodowych antagonizmów, jednak w rzeczywistości stało się dokładnie odwrotnie420. W 1946 r. wytyczył granice sześciu republik federacji jugosłowiańskiej,
pozostawiając wielu Serbów poza granicami administracji serbskiej. To wywołało wiele nieprzezwyciężalnych problemów z chwilą, gdy te właśnie granice stały się granicami państwowymi421.
Zachód nie był zainteresowany rozpadem państwowości jugosłowiańskiej,
a politykom zachodnim chodziło raczej o głęboką demokratyzację struktur politycznych państwa, niż o stworzenie na jego gruzach nowych, słabych
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organizmów politycznych422. Kluczową rolę w przyszłym rozpadzie Jugosławii
odegrało odrodzenie narodowe w Serbii, które rozpoczęło się w 1981 r. na fali
wydarzeń w Kosowie, a zyskało na sile, gdy na czele serbskiego aparatu partyjnego stanął Slobodan Milošević423.
Dramat Jugosławii rozegrał się w trzech odsłonach: rozpad Jugosławii
(1991–1992), wojna w Bośni i Hercegowinie (1992–1995) i tragedia Kosowa
(1999)424. Jan Paweł II troszczył się o pokój, apelował do stron walczących, do
ONZ i innych organizacji, państw biorących udział w konfliktach albo mających wpływ na ich rozwiązanie425. Postawa papieska wobec całego konfliktu była z natury pacyfistyczna, papież nawoływał do dialogu i szukania rozwiązań konfliktów na drodze dyplomatycznej i interwencji humanitarnej426.
Wyjaśniał, że konflikt w Jugosławii nie był wojną religijną, ale polityczną427.
Od konfliktu jugosłowiańskiego Stolica Apostolska zajmuje także stanowisko wobec zbrojnych konfliktów wewnątrz poszczególnych krajów428. Chociaż
losy katolików chorwackich leżały na sercu papieża i Stolicy Apostolskiej, zawsze publicznie opowiadali się oni za wszystkimi ludami byłej Jugosławii429.
Politolog Ryszard Zięba wskazuje najważniejsze czynniki polityczne, które miały wpływ na sytuację bezpieczeństwa na Bałkanach pod koniec XX w.,
czyli na zmianę konfiguracji geopolitycznej w regionie i powstanie nowych
państw w latach 90., niestabilne systemy polityczne w wielu państwach i ich
niespójną politykę wewnętrzną i zagraniczną, nierozwiązane spory i wzrost
znaczenia kwestii etnicznych i religijnych w polityce zagranicznej, zaburzone
relacje na linii narodowość – religia – państwo przy jednoczesnym istnieniu
w regionie tendencji integracyjnych i dezintegracyjnych, wzrost znaczenia nowych zagrożeń militarnych i pozamilitarnych, m.in. terroryzmu politycznego, etnicznego i religijnego, rozwój tendencji ekstremistycznych, wzmożoną
działalność podmiotów zewnętrznych – państw oraz organizacji międzynarodowych, w tym próby zaprowadzenia pokoju, a nawet narzucenia go siłą430.
422 J. Kiwerska, Świat w latach 1989–2004. Wydarzenia – konflikty – procesy, Poznań 2005,
s. 81.
423 M. Kuczyński, Bałkańska pożoga. Wojny i konflikty na Bałkanach 1981–1999, Warszawa
1999, s. 28.
424 B. Lecomte, Pasterz, tłum. M. Romanek, H. Sobieraj, D. Zańko, Kraków 2006, s. 459; zob.
D. Šipka, Demokracja a interes narodowy w ujmowaniu sytuacji politycznej: przykład wojny w dawnej Jugosławii, Poznań 2002.
425 W. Miziołek, Starania o pokój…, dz. cyt., s. 9.
426 S. Ewertowski, Jan Paweł II „Prawa człowieka warunkiem pokoju w Europie”, „Ełckie Studia
Teologiczne”, 2003, t. 4, s. 70.
427 A. Gianelli, A. Tornielli, Papieże…, dz. cyt., s. 255.
428 L. Ring-Eifel, Światowa potęga Watykanu…, dz. cyt., s. 228.
429 A. Gianelli, A. Tornielli, Papieże…, dz. cyt., s. 256.
430 M. Mihajić, Bałkański kompleks niestabilności i bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe…, s. 299, przyp. 3.

431 M. Lesińska-Staszczuk, Przyczyny rozpadu Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Jugosławii,
dz. cyt., s. 66.
432 Tamże, s. 67, przyp. 29.
433 M. Trawczyńska, Geneza i konsekwencje konfliktu w Bośni i Hercegowinie w latach 1992–
1995, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/32200/0011.pdf (27.07.2015).
434 M. Lesińska-Staszczuk, Przyczyny rozpadu Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Jugosławii,
dz. cyt., s. 68–69.
435 M. Oborzyński, Rola mediów w konflikcie bałkańskim w latach 90. XX wieku, http://www.
stosunkimiedzynarodowe.pl/rola-medi%C3%B3w-w-konflikcie-ba%C5%82ka%C5%84skim-w-latach-90-xx-wieku (17.11.2015).
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Do przyczyn rozpadu państwa jugosłowiańskiego należy zaliczyć: brak
przeobrażeń demokratycznych pod rządami Tity, pozostawanie państwa pod
bezwzględną dominacją partii komunistycznej, nierównomierny rozwój ekonomiczny społeczeństw poszczególnych republik wchodzących w skład federacji (najwyższy stopień rozwoju osiągnęły Chorwacja i Słowenia, najniższy
Macedonia i Czarnogóra) z wyraźnym podziałem na bogatszą Północ i biedniejsze Południe. W Jugosławii nie zostały stworzone żadne rozwiązania instytucjonalne, które gwarantowałyby możliwość przejścia do innego modelu
funkcjonowania państwa, dlatego po śmierci dyktatora doszło do erozji struktur władzy, pojawienia się kolejnych konfliktów społecznych, co doprowadziło do rozpadu federacji431.
Poza tym ludność Jugosławii była niejednorodna etnicznie i miała inne tradycje kulturowo-cywilizacyjne (np. społeczności serbsko-chorwackie). Istnienie
trzech nurtów religijnych w jednym regionie powodowało wytworzenie się odrębnych systemów wartości poszczególnych grup etnicznych oraz konflikty.
Narodowość i religia stały się kwestiami politycznymi. Pojawiały się aspiracje
mniejszości religijnych, ale również fundamentalizm religijny, zwłaszcza muzułmański, np. w Bośni i Hercegowinie czy w serbskim Sandżaku zamieszkanym przez ludność muzułmańską432.
Ponadto do rozpadu państwa jugosłowiańskiego przyczyniły się przesłanki zewnętrzne, tj. pojawienie się konfliktu interesów wielkich mocarstw po
zakończeniu zimnej wojny na obszarze, na którym strefy wpływów były jasno zaznaczone; antagonizmy występujące między Serbami i Albańczykami
w autonomicznym Kosowie, szczególnie widoczne po objęciu w 1987 r. przywództwa w serbskim Związku Komunistów Jugosławii (Liga Komunistów
Jugosławii – LKJ433) przez S. Miloševicia. Doprowadził on w dniu 28 marca
1989 r. do rewizji konstytucji jugosłowiańskiej, co spowodowało zniesienie autonomii Kosowa i Wojwodiny. Zaniepokoiło to Chorwatów i Słoweńców, którzy wystąpili z LKJ w styczniu 1990 roku434.
Mateusz Oborzyński podkreśla, że większość mediów relacjonujących konflikt zbrojny na Bałkanach uwikłała się ideologicznie i propagandowo po którejś ze stron walk435.
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Zdaniem Marka Waldenberga doszło do rozbicia, a nie rozpadu Jugosławii,
jak twierdzi w pracy Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii do wojny kosowskiej436, a rozbiciu Jugosławii sprzyjały środki masowego przekazu, które
skutecznie kształtowały opinię międzynarodową, twierdząc, że dążenie do
secesji jest w pełni usprawiedliwione. Pojawienie się w tych narodach silnego
ruchu na rzecz secesji świadczy o tym, że poddawano je w Jugosławii dyskryminacji i uciskowi, a była to opinia fałszywa. Nieliczni dziennikarze i publicyści mieli odwagę przeciwstawiać się rozpowszechnionym informacjom o wydarzeniach na Bałkanach, jednostronnemu ich interpretowaniu437.
Od początku konfliktu Jan Paweł II był zawsze obecny: osobiście, przez apele, deklaracje, poprzez Stolicę Apostolską i jej delegatów, jej przedstawicieli
w OBWE, w innych organizacjach, zwłaszcza w ONZ438. W swoich cotygodniowych przemówieniach na audiencjach ogólnych czy przy innych okazjach
pochylał się nad tragedią narodów, wzywał do pokoju, wysyłał swoich przedstawicieli do krajów objętych wojną, utrzymywał kontakty z biskupami439.
Wezwał w byłej Jugosławii do nowego współistnienia narodów na Bałkanach440
oraz powtarzał, iż pokój nie jest utopią, ale „staje się nakazem historycznego
realizmu”441. W rozpadzie albo rozbiciu Jugosławii Jan Paweł II z jednej strony odegrał najważniejszą rolę, a z drugiej – papieskie zaangażowanie ściągnęło na niego krytykę z wielu środowisk442.
Najpierw wybuchły walki serbsko-słoweńskie, tzw. wojna dziesięciodniowa, które ustały po kilku dniach, zaś walki serbsko-chorwackie toczyły się
do końca roku. Pierwszy etap wojny serbsko-chorwackiej został zakończony 21 lutego 1992 r., kiedy Rada Bezpieczeństwa ONZ zdecydowała o rozmieszczeniu od kwietnia na linii frontu, w Krajinie (państwo historyczne
na Bałkanach istniejące w latach 1991–1995) i Slawonii (historyczna kraina we wschodniej Chorwacji)443, sił rozjemczych ONZ (UNPROFOR – ang.
United Nations Protection Forces) w sile 14 tys. ludzi, a na mocy porozumienia o zawieszeniu broni armia federalna miała również wycofać się z terenów
436 M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii do wojny kosowskiej, Warszawa
2003.
437 Tenże, Rozbicie Jugosławii: jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki, Warszawa
2005, s. 75, 192.
438 J.-B. Raimond, Jan Paweł II. Papież w samym sercu historii. Apostoł prawdy i wolności jako
dyplomata i polityk, tłum. T. Olszewski, Gniezno 2000, s. 182.
439 W. Miziołek, Starania o pokój…, dz. cyt., s. 9–10.
440 Zob. E. Lewandowski, Pejzaż etniczny Europy, Warszawa 2004.
441 B. Häring, V. Salvoldi, Tolerancja. Rozważania nad etyką solidarności i pokoju, tłum.
A. Dudzińska-Facca, Warszawa 2000, s. 95.
442 B. Lecomte, Pasterz…, dz. cyt., s. 459.
443 Zob. Encyklopedia popularna PWN, red. nacz. J. Kofman, wyd. 22, Warszawa 1992, s. 409,
784.

444 M. Kuczyński, Bałkańska pożoga…, dz. cyt., s. 49; K. Mingst, Podstawy stosunków…, dz.
cyt., s. 215.
445 A. Gianelli, A. Tornielli, Papieże…, dz. cyt., s. 255.
446 A. Sodano, Pontyfikat Jana Pawła II w służbie pokoju, ORP 2004, nr 6, s. 42.
447 M. Lasoń, Ewolucja Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, [w:] Międzynarodowe
stosunki polityczne, red. E. Cziomer, Kraków 2008, s. 345.
448 K. Mingst, Podstawy stosunków…, dz. cyt., s. 212.
449 Ł. Kamykowski, Pojęcie dialogu w Kościele katolickim. Wnioski z doświadczeń Kościoła
w XX wieku. Zapis poszukiwań 1998–2002, Kraków 2003, s. 139.
450 B. Lecomte, Pasterz…, dz. cyt., s. 460–461.
451 A. Koseski, Bałkańskie konflikty etniczne na przełomie XX i XXI stulecia, [w:] Bałkany.
Etnokulturowe…, dz. cyt., s. 106.
452 M. Lesińska-Staszczuk, Przyczyny rozpadu Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Jugosławii,
dz. cyt., s. 69; zob. G. T. Dempsey, Nation Building’s Newest Disguise, „Orbis” 2002, vol.
46, no. 3, s. 427; P. M. Pickering, Explaining Support for Non-nationalist Parties in Postconflict Societies in the Balkans, „Europe – Asia Studies” 2009, vol. 61, no. 4, s. 565–591;
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chorwackich, serbscy separatyści zaś – oddać swoje ciężkie uzbrojenie pod
kontrolę ONZ444. Brak jednorodności na terytorium chorwackim i obecność
dwóch wrogo nastawionych nacjonalizmów spowodowały, że wojna przybrała okrutny charakter445.
Po rozpadzie Jugosławii powstało pięć republik: Serbia i Czarnogóra,
Chorwacja, Słowenia, Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia446. Słowenia
i Chorwacja były republikami najbogatszymi i mogły funkcjonować samodzielnie447. Powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii problemy dotykają sedna przyczyn wojen, dotyczą kwestii samostanowienia, praw jednostek i grup, korzystania z suwerenności i jej granic448. Wojny i „czystki etniczne” na Półwyspie
Bałkańskim stanowiły przeszkodę w prowadzeniu dialogu międzyreligijnego, zwłaszcza między islamem a chrześcijaństwem449.
Zdaniem Jana Pawła II Słowenia i Chorwacja słusznie domagały się prawa
do wolnych wyborów i do pluralistycznego systemu politycznego450. Papież
wyraził zgodę na dyplomatyczne uznanie Chorwacji, uważając ją za szaniec
zachodniego chrześcijaństwa, oraz Słowenii, zanim uczyniła to UE451.
W Słowenii, podobnie jak w innych republikach Jugosławii, po okresie rządów
komunistycznych, przeprowadzono w kwietniu 1990 r. demokratyczne wybory.
W ich wyniku w Słowenii i Chorwacji zwyciężyły ugrupowania wrogie komunistom – w Słowenii DEMOS (Demokratyczna Opozycja Słowenii – 65 proc.
głosów), a w Chorwacji HDZ (Chorwacka Wspólnota Narodowa – Hrvatska
demokratska zajednica – 42 proc. głosów). Partie opozycyjne wygrały również w Bośni i Hercegowinie – muzułmańska Partia Akcji Demokratycznej,
w Macedonii – Demokratyczna Partia Macedońskiej Jedności Narodowej,
a w Serbii i Czarnogórze zwyciężyły partie komunistyczne: w Serbii – Serbska
Partia Socjalistyczna, w Czarnogórze zaś – Związek Komunistów Czarnogóry452.
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Franjo Tudjman (1922–1999) został wybrany na prezydenta Chorwacji
w maju 1990 r. Głosił wielkość dziejów Chorwacji, zapowiadając powstanie
Wielkiej Chorwacji, zaś Slobodan Milošević, jugosłowiański i serbski przywódca polityczny, prezydent Serbii w latach 1989–1997, zapowiadał powstanie Wielkiej Serbii453.
W dniu 26 grudnia 1990 r. Słowenia ogłosiła deklarację niepodległości.
W referendum, trzy dni wcześniej, obywatele wypowiedzieli się za niepodległością (88 proc.)454.
Jan Paweł II przy każdej okazji wypowiadał się na temat konfliktu zbrojnego
na Bałkanach. Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański (Watykan 27 stycznia
1991) pt. Obdarz nas pokojem Jan Paweł II powiedział, że widzi napis shalom,
który znaczy pokój, jak też inny napis – Chorwacja, dodając: „pragnę zapewnić
braci Chorwatów, że codziennie modlę się za ich naród i za ich ojczyznę”455.
W dniu 30 stycznia 1991 r., zaraz po wybuchu konfliktu, Jan Paweł II powiedział: „W tych dramatycznych momentach cierpienia i lęku, przeżywanych w różnych częściach świata, także w naszej ojczyźnie – zachęcam was
do modlitwy do Boga o pokój, o odrzucenie pokusy zniechęcenia i rywalizacji, o poszanowanie podstawowych praw człowieka, godności i praw ludów.
Aby budować przyszłość, potrzebne są wzajemny szacunek, dialog, rozstrzygnięcie sporów drogą negocjacji, współpraca i solidarność”456.
W dniu 29 maja 1991 r. niepodległość proklamowała Chorwacja, w ślad za
Słowenią. W referendum z dnia 19 maja 1991 r. obywatele opowiedzieli się za
niepodległością (93 proc.)457.
W dniu 12 czerwca 1991 r. na spotkaniu ekumenicznym w Wiedniu, zorganizowanym przez fundację „Pro Oriente”, katoliccy biskupi Franjo Komarica
z Bośni i Djuro Kokša z Chorwacji oraz serbscy biskupi prawosławni Irenej
Bulovi i Lavrentije Trifunović zadeklarowali, że zaapelują do swych wiernych
o niemieszanie spraw religijnych z polityką”458.
O rozpadzie państwa federacyjnego przesądziły deklaracje słoweńska
i chorwacka. W deklaracjach parlamentów z dnia 25 czerwca 1991 r. Słowenia
i Chorwacja postanowiły wystąpić z federacji jugosłowiańskiej pomimo gróźb
dowództwa Jugosłowiańskiej Armii Ludowej (JNA – Jugoslavenska narodna

453
454
455
456
457
458

K. E. Ignaczuk, Republika Słowenii, [w:] Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, red.
K. A. Wojtaszczyk, M. Poboży, t. 2, Warszawa 2013, s. 431, przyp. 7, 8.
A. Chwalba, Historia powszechna 1989–2011, Warszawa 2011, s. 196.
M. Tanty, Bałkany XX wieku…, dz. cyt., s. 349.
Jan Paweł II, Obdarz nas pokojem, ORP 1991, nr 1, s. 54.
A. Sodano, Pontyfikat Jana Pawła II…, dz. cyt., s. 41.
M. Tanty, Bałkany XX wieku…, dz. cyt., s. 349.
Kronika, ORP 1991, nr 7, s. 64.

459 M. Tanty, Bałkany w XX wieku…, dz. cyt., s. 349; zob. A. Krzak, Słowenia – początek końca Jugosławii. Wojna dziesięciodniowa, [w:] Bałkany Zachodnie…, dz. cyt., s. 107–110.
460 Zob. Akt Końcowy KBWE, [w:] J. Sutor, Leksykon…, dz. cyt., s. 21–22.
461 Nowe misje dyplomatyczne. Słowenia, ORP 1992, nr 11, s. 35; G. W. Skokowski (Trans
formacja NATO i OBWE i ich zaangażowanie na Bałkanach po 1990 roku, [w:] Bałkany.
Etnokulturowe…, dz. cyt., s. 223) dodaje, że w Paryskiej Karcie Nowej Europy, przyjętej
w listopadzie 1990 r. przez szefów państw uczestniczących w KBWE zapisano, że KBWE
będzie poszukiwać „skutecznych sposobów zapobiegania środkami politycznymi konfliktom, które dopiero mogą się ujawnić”.
462 M. Lasoń, Ewolucja Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, [w:] Międzynarodowe stosunki…, dz. cyt., s. 345; zob. M. Klemenčič, Przyczyny, przejawy i możliwości rozwiązania
konfliktów etnicznych: przypadek narodów byłej Jugosławii, [w:] Europa państw – Europa
narodów, red. G. Babiński, W. Miodunka, Kraków 1995, s. 91.
463 L. Ring-Eifel, Światowa potęga Watykanu…, dz. cyt., s. 209.
464 A. Chwalba, Historia powszechna…, dz. cyt., s. 197.
465 Kronika, ORP 1991, nr 7, s. 65.
466 A. Pirš, Kościół katolicki w Słowenii podczas pontyfikatu Papieża Jana Pawła II, tłum.
J. Stopyra, [w:] Nowe tchnienie Ducha. Kościół w krajach Europy Środkowowschodniej
w okresie pontyfikatu Jana Pawła II, red. I. Dec, Wrocław 2003, s. 216.
467 A. Chwalba, Historia powszechna…, dz. cyt., s. 197.
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armija)459. Wola społeczeństwa została uznana przez wspólnotę międzynarodową, zgodnie z dokumentami: Kartą Narodów Zjednoczonych (1945), Aktem
Końcowym helsińskiej KBWE460 z 1975 r. i Kartą Paryską z 1990 r., co pozwoliło na nawiązanie, po raz pierwszy w historii, relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską, Słowenią i Chorwacją461.
Na początku 1992 r. państwa zachodniej Europy uznały niezależność
Chorwacji oraz Słowenii, a konflikt w Jugosławii stał się problemem międzynarodowym462. Francja i Wielka Brytania popierały Serbię, Niemcy wspierały zaś Słowenię i Chorwację, uznając obie republiki463.
Belgrad nie godził się na secesję, a jeszcze przed formalnym odłączeniem się
państw, w dniu 2 maja 1991 r. we wsi Borovo Selo koło Vukovaru (Chorwacja)
doszło do pierwszych starć464.
W dniu 27 czerwca 1991 r. po wkroczeniu federalnych wojsk jugosłowiańskich do Słowenii abp Lublany Alojzij Šuštar skierował telegram do Jana Pawła II, w którym prosił papieża o słowo pokrzepienia oraz wezwanie do sprawiedliwości i pokoju465. Zawiadomił papieża w następujący sposób: „Ojcze Święty!
Siły zbrojne jugosłowiańskiej armii federalnej mają zamiar okupować Republikę
Słoweńską. Zachodzi niebezpieczeństwo wojny domowej i przelewu krwi. W tych
okolicznościach Kościół słoweński jednoczy się w bezustannej modlitwie o pokojowe rozwiązanie ważnych problemów. Błagamy Waszą Świątobliwość o pociechę i zachętę płynącą z Waszych ojcowskich słów. Bardzo cieszylibyśmy się,
gdybyśmy otrzymali z Waszych rąk wezwanie do sprawiedliwości i pokoju”466.
Armia federalna zaatakowała Słowenię, chcąc przywrócić status quo, ale
wycofała się po 10 dniach wojny467. Wojna w Słowenii nie pochłonęła wielkiej
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liczby ofiar, a w podzięce za pokój naród słoweński poświęcił się Maryi dnia
15 sierpnia 1992 r.468 W dniu 23 grudnia 1991 r. większością dwóch trzecich
głosów w trzech izbach Zgromadzenia została przyjęta konstytucja Słowenii,
którą proklamowano na wspólnym posiedzeniu izb tego samego dnia469.
Ludność serbska zamieszkująca Chorwację była zaniepokojona manifestacjami niepodległościowymi Chorwatów. Serbowie z Krajiny w dniu 1 kwietnia 1991 r. proklamowali wystąpienie tego regionu z Chorwacji oraz przyłączenie do niego Parku Narodowego Plitvice. W dniu 15 sierpnia 1991 r.
również Serbowie chorwackiej Slawonii ogłosili opuszczenie republiki. Secesji Krajiny i Slawonii nie uznał Zagrzeb i rozpoczęła się tzw. I wojna chorwacko-serbska, trwająca od 25 czerwca 1991 r. do 21 stycznia 1992 r., przerywana 15 rozejmami. Symbolem wojny stała się obrona Vukovaru, miasta
w Slawonii, zaatakowanego przez ok. 30 tys. Serbów, nazwanego chorwackim Stalingradem. Kiedy Vukovar padł, Serbowie ogłosili jego wyzwolenie
– jak podkreślali – z rąk faszystów chorwackich, rozpoczynając czystki etniczne. Zginęło ok. 7,5 tys. mieszkańców, a ponad 20 tys. zostało przesiedlonych albo zamkniętych w obozach jenieckich470. Wojska serbskie zdobyły miasto Osijek w Slawonii i równocześnie prowadziły ataki na terenie
chorwackiej Dalmacji, przez kilka miesięcy oblegając Dubrownik. Serbowie pokonali Chorwatów w Krajinie i Slawonii, opanowując jedną trzecią
terytorium Chorwacji, przy obojętności Zachodu, który nie interweniował
w sprawie czystek etnicznych, a przy wsparciu Rosji471.
W 1995 r. doszło do II wojny chorwacko-serbskiej. W dniu 1 sierpnia
1995 r. ponad 100-tysięczna armia chorwacka uderzyła na Krajinę, zaś wcześniej, w dniu 1 maja, Chorwaci zaatakowali w zachodniej Slawonii z podobnym skutkiem. Oddziały Chorwatów prowadziły czystki etniczne na przejętych terenach472.
Zgromadzeni w Zagrzebiu biskupi podpisali w dniu 27 czerwca 1991 r. list
pasterski, w którym potępili atak zbrojny i podkreślili prawo narodów do samostanowienia473.
Jan Paweł II wezwał do zawieszenia broni i stworzenia warunków do podjęcia dialogu w trzech przesłaniach z 28 czerwca 1991 r.: do premiera FSRJ Ante
468 A. Pirš, Kościół katolicki w Słowenii podczas pontyfikatu Papieża Jana Pawła II, dz. cyt.,
s. 217.
469 K. E. Ignaczuk, Republika Słowenii, [w:] Systemy polityczne…, t. 2, dz. cyt., s. 431.
470 A. Chwalba, Historia powszechna…, dz. cyt., s. 197.
471 Tamże, s. 197–198; zob. M. Czerwiński, J. Mieczkowski, A. Wojtaszak, Wybrane problemy narodowościowe, Szczecin 1998, s. 21.
472 Tamże, s. 199.
473 A. Pirš, Kościół katolicki w Słowenii podczas pontyfikatu Papieża Jana Pawła II, dz. cyt.,
s. 216.

474 P. Bein (NATO na Bałkanach. Rozpad Jugosławii, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/
Content/32200/0011.pdf (15.11.2015)) dodaje, że Jan Paweł II spotkał się z F. Tudjmanem
w dniu 25 maja 1991 r. na oficjalnej audiencji.
475 A. Sodano, Pontyfikat Jana Pawła II…, dz. cyt., s. 41.
476 Kronika, ORP 1991, nr 7, s. 65.
477 Tamże; zob. Jan Paweł II, Święto jedności Kościoła, ORP 1991, nr 7, s. 48.
478 Tamże.
479 Tamże.
480 Tamże.
481 A. Rudowski i R. Zenderowski (Integracja europejska. Geneza, funkcjonowanie, perspektywy, Warszawa 2002, s. 76) dodają, że na podstawie traktatu z Maastricht zmieniono nazwę Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) na Wspólnota Europejska, co miało
być wyrazem pragnienia państw narodowych rozszerzenia współpracy na obszary inne
niż tylko gospodarcze.
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Markovicia, prezydenta Republiki Chorwacji Franja Tudjmana474 oraz prezydenta Republiki Słowenii Milana Kučana475.
W dniu 28 czerwca 1991 r. do modlitwy wiernych Jan Paweł II dodał intencję
„za naszych braci z Jugosławii, a zwłaszcza z Chorwacji i Słowenii, poddanych
dziś ciężkiej próbie, aby ustała przemoc i przeważył dialog sprzyjający współistnieniu, zgodnie ze słusznymi dążeniami ludów tej umiłowanej ziemi”476.
Następnego dnia, 29 czerwca, w Watykanie przed odmówieniem modlitwy Anioł Pański pt. Święto jedności Kościoła Jan Paweł II zaapelował o pokój w Jugosławii, przypominając, że nie można tłumić siłą praw i słusznych
dążeń narodów. Podkreślił swoją solidarność z tymi, którzy opłakują swoich zmarłych, z rannymi oraz wszystkimi, którzy cierpią. Wyraził poparcie
dla wszelkich działań na rzecz przywrócenia pokoju i braterskiego współżycia narodów. Zaapelował do władz wszystkich republik Jugosławii o roztropność i wolę dialogu, aby osiągnąć pokój, powierzając to pragnienie wstawiennictwu Maryi oraz świętych Piotra i Pawła477.
Od dnia 1 lipca 1991 r. na odbywającym się w Genewie spotkaniu KBWE poświęconym mniejszościom narodowym zabrał głos przewodniczący delegacji
Stolicy Apostolskiej abp Justo Mullor García, który m.in. przypomniał stanowisko papieża w sprawie poszanowania praw i dążeń narodów Jugosławii478.
W dniu 3 lipca 1991 r., podczas audiencji generalnej Jan Paweł II wezwał do
modlitwy o pokój w Słowenii, Chorwacji i całej Jugosławii, mówiąc: „Niech
Bóg oświeci wszystkich rządzących i sprawi, by usłyszeli głos ludów zamieszkujących ten kraj, by szanowali ich prawa i słuszne dążenia”479. Tego samego
dnia serbski patriarcha Pavle przesłał katolickiemu abpowi Lublany Alojzijowi
Šuštarowi apel o przywrócenie pokoju, który następnie został opublikowany480.
Wzrastająca liczba ofiar w Słowenii i Chorwacji przyczyniła się do uruchomienia tzw. mechanizmu kryzysowego KBWE, działań podjętych również
przez Wspólnotę Europejską481 – WE, która zdecydowała się na wprowadze-
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nie embarga na broń i wysłanie specjalnej misji do Jugosławii. W lipcu 1991 r.
ministrowie spraw zagranicznych Luksemburga, Holandii i Portugalii przybyli na Bałkany, żądając spełnienia warunków m.in. przerwania ognia. W dniu
7 lipca 1991 r. na wyspie Brioni podpisano porozumienie, w którym zwaśnione strony zobowiązały się przestrzegać warunków postawionych przez WE,
ale pokój nie trwał długo. Jesienią 1991 r. doszło do nowych walk w Chorwacji
oraz w Bośni i Hercegowinie482.
Formuła z Brioni zawierała pięć zasad: (1) narody Jugosławii mają decydować o swojej przyszłości; (2) w kraju powstała nowa sytuacja, która wymaga
ścisłej obserwacji negocjacji między różnymi stronami; (3) negocjacje na temat wszystkich aspektów przyszłości Jugosławii powinny rozpocząć się nie
później niż 1 sierpnia 1991 r.; (4) kolektywna prezydentura powinna sprawować pełną kontrolę polityczną i konstytucyjną w stosunku do armii federalnej; (5) wszystkie strony powstrzymują się od jednostronnych działań, szczególnie aktów przemocy483.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański pt. Wierność Stolicy Piotrowej
(Castel Gandolfo, 21 lipca 1991) Jan Paweł II wyraził zaniepokojenie aktami terroryzmu w Chorwacji, problemami w relacjach chorwacko-serbskich,
konsekwencjami trwającego konfliktu zbrojnego dla Jugosławii, ale również
dla całej Europy. Wezwał osoby stojące na czele tych narodów, Chorwacji
i Serbii, do roztropności i mądrości, poszukiwania pojednania i zagwarantowania ich praw i słusznych aspiracji. Podkreślił znaczenie modlitwy dla procesów pokojowych i dialogu katolicko-prawosławnego w celu pokonania podziałów. Prosił o wstawiennictwo Maryi w działaniach na rzecz szacunku,
zgody i braterstwa484.
Abp Jean-Louis Tauran, nowy minister spraw zagranicznych, na początku
sierpnia 1991 r. podróżował po ogarniętym kryzysem kraju. Wrócił z rozeznaniem, że sprzeczności pomiędzy poszczególnymi republikami są zbyt wielkie,
aby mogły istnieć pod jednym państwowym dachem485.
Jan Paweł II upoważnił sekretarza stanu, kard. A. Sodano, do wysłania
w dniu 26 sierpnia 1991 r. listu do przewodniczącego Rady Ministrów Spraw
Zagranicznych, Hansa Van Den Broeka, aby pobudzić wysiłki WE oraz zakomunikować «żywe uznanie» dla «wytrwałej działalności», celem zapobieżenia przerodzeniu się konfliktu w otwartą wojnę486.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański pt. Rerum novarum – nowy
rozdział teologii moralnej (Castel Gandolfo, 1 września 1991) Jan Paweł II
482
483
484
485
486

J. Kiwerska, Świat w latach 1989–2004…, dz. cyt., s. 82.
I. Rycerska, Rozpad Jugosławii. Przyczyny i przebieg, Kielce 2003, s. 92–93.
Jan Paweł II, Wierność Stolicy Piotrowej, ORP 1991, nr 7, s. 50.
L. Ring-Eifel, Światowa potęga Watykanu…, dz. cyt., s. 209.
A. Gianelli, A. Tornielli, Papieże…, dz. cyt., s. 257.

487 Jan Paweł II, Rerum novarum – nowy rozdział teologii moralnej, ORP 1991, nr 9–10,
s. 53–54.
488 J. Kiwerska, Świat w latach 1989–2004…, dz. cyt., s. 82.
489 Jan Paweł II, Maryja narodziła się dla każdego z nas, ORP 1991, nr 9–10, s. 54.
490 Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawno-historyczne, red. E. Kozerska, P. Sadowski,
A. Szymański, Opole 2013, s. 313.
491 Tamże, s. 315.
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przypomniał o przypadającej tego dnia 52. rocznicy wybuchu II wojny światowej, która dotknęła Europę i cały świat, i wyraził smutek z powodu konfliktu w tej samej Europie, na Bałkanach, pomimo wszelkich wysiłków podejmowanych przez państwa, aby go zakończyć. Podkreślił, że nadal stosowana jest
przemoc jako środek do rozstrzygania sporów między narodami, wojna zaś
nie rozwiązuje problemów, a stwarza nowe i poważniejsze. Wezwał do modlitwy o pokój za macierzyńskim wstawiennictwem Maryi487.
W dniach 7–9 września 1991 r. WE zwołała w Hadze konferencję pokojową
z udziałem stron konfliktu. Przedstawione przez rozjemcę, byłego brytyjskiego ministra spraw zagranicznych lorda Petera Carringtona, rozwiązania zakładające utrzymanie luźnej federacji suwerennych narodów Jugosławii, zostały odrzucone przez Serbów488.
W katechezie podczas audiencji generalnej pt. Maryja narodziła się dla
każdego z nas (Vicenza, 8 września 1991) Jan Paweł II zaapelował o pokój dla
wszystkich narodów Jugosławii, o zakończenie walk, przypominając, że w przypadku tego konfliktu jesteśmy świadkami odstąpienia od Aktu Końcowego
helsińskiej KBWE oraz Karty Paryskiej, dokumentów wykluczających użycie
siły. Wyraził zaniepokojenie mnożącymi się starciami zbrojnymi, narastającą
falą przemocy w Chorwacji, użyciem ciężkich rodzajów broni, rosnącą liczbą
zabitych, rannych oraz uchodźców, udaremnianiem wszelkich prób mediacji
ze strony wspólnoty międzynarodowej. Błagał Matkę Bożą o poruszenie serca tych, którzy byli odpowiedzialni za zakończenie wojny, aby natchnęła ich
pragnieniem pokoju, i przypomniał o prawie do życia w pokoju dla wszystkich narodów Jugosławii489.
Należy dodać, że dla procesu rozwoju KBWE istotne znaczenie miało spotkanie w Paryżu z udziałem szefów rządów, które odbyło się w dniach 19–21 listopada 1990 r., podczas którego przyjęto dokument o nazwie Paryska Karta
nowej Europy oraz wyznaczono nowe kierunki współpracy na rzecz budowy
bezpieczeństwa i demokratycznej Europy, proklamując erę demokracji, pokoju i jedności w Europie490. Od początku istnienia KBWE (potem jako OBWE)
prowadziło misje pokojowe np. w Chorwacji, mające łagodzić stosunki narodowościowe i wspomagać budowę instytucji demokratycznych, czy w Kosowie,
polegające na nadzorowaniu rozejmu491.
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W katechezie podczas audiencji generalnej pt. Matka Bolesna (Castel
Gandolfo, 15 września 1991) Jan Paweł II solidaryzował się w sposób szczególny z wszystkimi braćmi i siostrami w Chorwacji, którzy doświadczyli wojny. Ponownie wezwał członków rządu Jugosławii do położenia kresu temu
konfliktowi oraz zaapelował do rządów wszystkich krajów miłujących pokój, zwłaszcza do krajów europejskich, aby przyczyniły się do zakończenia tej
wojny. Prosił Matkę Bolesną o wyproszenie u Boga łaski pokoju i wolności dla
wszystkich narodów Jugosławii492.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański pt. Modlimy się dziś o pokój
w Jugosławii (Watykan, 22 września 1991) papież podkreślił, że człowiek religijny, nawiązujący relacje z Bogiem, szczerze Go poszukujący, musi gorąco
pragnąć pokoju i starać się tworzyć warunki prawdziwego pokoju, a dotyczy to
w sposób szczególny chrześcijanina. Przypomniał motto pontyfikatu swojego
poprzednika Piusa XII: „Dziełem sprawiedliwości będzie pokój”, zaznaczając,
że nie ma pokoju bez sprawiedliwości oraz bez poszanowania praw człowieka, społeczności i narodu. Wezwał do zawieszenia broni, modlitwy o pokój
w Jugosławii. Prosił organizacje międzynarodowe i wszystkich ludzi dobrej
woli mogących doprowadzić do zakończenia konfliktu, aby położyli mu kres.
Modlił się za ofiary i rannych, solidaryzował się z biskupami chorwackimi493.
W liście do biskupów Chorwacji (Watykan, 10 października 1991) papież wyraził zaniepokojenie eskalacją konfliktu, licznymi ofiarami i rannymi, losem
uchodźców, ogromnymi zniszczeniami przypominając, że wojna nie rozwiązuje problemów, ale sieje śmierć i powoduje głębokie rany. Podkreślił, że prawa narodów i mniejszości narodowych muszą być respektowane i zagwarantowane, nie można zatem tolerować dominacji jednego narodu nad drugim
czy narodu nad mniejszością innej narodowości. Wezwał biskupów do bycia
niestrudzonymi głosicielami pojednania i przebaczenia, współpracy z pasterzami Kościoła prawosławnego, celem niesienia pomocy ofiarom konfliktu
oraz uchodźcom. Zapewnił, że Stolica Apostolska będzie wspierała wszystkie wysiłki na rzecz pokoju, popiera konferencję w Hadze, dokłada starań, aby
doszło do międzynarodowego porozumienia w sprawie uznania niepodległości m.in. Słowenii i Chorwacji, zgodnie z zasadami Aktu Końcowego podpisanego w Helsinkach przez państwa uczestniczące w KBWE. Zwrócił się do
Maryi, aby wyprosiła pokój dla całej Jugosławii494.
Powszechną wojnę domową mogło powstrzymać jedynie uroczyste uznanie
Słowenii i Chorwacji przez wspólnotę międzynarodową, które wciągnęłyby te
dwa kraje w zakres Karty Narodów Zjednoczonych. Jan Paweł II wiedział, iż
492 Jan Paweł II, Matka Bolesna, ORP 1991, nr 9–10, s. 54–55.
493 Tenże, Modlimy się o pokój w Jugosławii, ORP 1991, nr 9–10, s. 55–56.
494 Tenże, List do biskupów Chorwacji, ORP 1991, nr 11, s. 40.
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B. Lecomte, Pasterz…, dz. cyt., s. 461.
Jan Paweł II, List do patriarchy Kościoła prawosławnego w Serbii, ORP 1991, nr 11, s. 41.
L. Ring-Eifel, Światowa potęga Watykanu…, dz. cyt., s. 209.
Jan Paweł II, Ewangelizacja kultur, ORP 1992, nr 1, s. 58; zob. P. Mazurkiewicz, Oddychać
dwoma płucami. Tożsamość Europy Środkowej, „Społeczeństwo” 2003, nr 2, s. 207–227.
499 Tamże, s. 59.
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przyjęcie takiej postawy spowoduje brak pojednania z serbskimi prawosławnymi495, dlatego zwrócił się w liście także do patriarchy Kościoła prawosławnego w Serbii Pavlego (Watykan, 11 października 1991), wyrażając swoje współczucie wobec cierpienia wielu serbskich rodzin prawosławnych i doceniając
apele patriarchy Pavlego o pokój wraz z kard. F. Kuhariciem, skierowane do
wiernych obu Kościołów na zakończenie majowych i sierpniowych spotkań
ekumenicznych. Zaznaczył, że wojna nie jest natury religijnej, ale politycznej, i wskazał potrzebę jak najszybszego uwolnienia się od pęt przeszłości, aby
budować pokojową przyszłość. Po raz kolejny przypomniał zaangażowanie
Stolicy Apostolskiej, aby doprowadzić do przerwania działań wojennych, poparcie dla konferencji pokojowej w Hadze oraz zasady sformułowane w Akcie
Końcowym helsińskiej KBWE: uznanie prawa narodów do samostanowienia,
uznanie praw mniejszości narodowych, niedopuszczalność prób zmian istniejących granic siłą. Wezwał do dialogu ekumenicznego, katolicko-prawosławnego, w duchu wzajemnego przebaczenia, do jedności oraz położenia fundamentów pod lepszą przyszłość ziemi jugosłowiańskiej496. Z jednej strony papież
nakłaniał uczestników konfliktu do pokoju, a z drugiej starał się złagodzić religijną stronę konfliktu między katolicką Chorwacją a prawosławną Serbią497.
W przemówieniu do uczestników sympozjum przedsynodalnego w dniu
31 października 1991 r. Jan Paweł II nawiązał do apostolskiej gorliwości
św. Cyryla i św. Metodego. Zauważył, że „możemy wreszcie odetchnąć głęboko obydwoma płucami, w atmosferze odzyskanej wolności i solidarności”498.
Wezwał do uświadomienia sobie na nowo tysiącletniej pamięci chrześcijańskiej i konstatował, że „Jest to również wezwanie do stworzenia planu na przyszłość, który Bóg każe nam realizować w Europie wstrząsanej przez konflikty narodowościowe, polityczne i ekonomiczne, przez nagły odpływ ideologii,
która wydawała się wszechpotężną, a pozostawiła pustkę, groźną dla zdezorientowanych umysłów. Chrześcijanie powinni postępować drogą ewangelii:
być w tym świecie, ale nie być z tego świata”499.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański pt. Synod biskupów poświęcony Europie w Watykanie w dniu 3 listopada 1991 r. papież zwrócił uwagę na wydarzenie bardzo ważne dla całego Kościoła, jakim będzie Specjalne
Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie na przełomie listopada i grudnia tego roku, wskazując na powołanie Europy: „Dziś, w zmienionych warunkach społecznych, wobec nowych potrzeb solidarności i pokoju,
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bogata w świadectwa męczenników i świętych Europa jest powołana do kontynuowania swej misji w służbie ewangelii. Będzie mogła tego dokonać, jeśli pomna swej chrześcijańskiej tożsamości, z odwagą dochowa wierności
Chrystusowi; jeśli nie odstąpi od swych zasad pod wpływem przemijających
kultur tego świata; jeśli pozwoli Duchowi Świętemu skutecznie działać w osobach i we wspólnotach”500.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański pt. Duch Boży kieruje historią
w dniu 10 listopada 1991 r. w Watykanie Jan Paweł II przypomniał o potrzebie modlitwy o łaskę zrozumienia i odczytania przeszłości i stawiania czoła przyszłości, prowadzenia światłem Ducha Bożego, kierującego historią.
Powiedział: „Żyjemy w epoce historycznej szczególnie znaczącej i brzemiennej
w konsekwencje dla Europy i świata. Aby je właściwie odczytać, nie wystarcza ludzka zdolność obserwacji i przewidywania. Trzeba zwrócić się do Tego,
który jedyny wie, «co w człowieku się kryje» (J 2, 25). On może pomóc nam
w zrozumieniu, jak i dlaczego narody i całe ludy, nagle i w sposób tak radykalny pokonały inercję przyzwyczajeń, zerwały łańcuchy i zburzyły bariery”501.
Ogłoszenie niepodległości Macedonii oraz jej wystąpienie z federacji jugosłowiańskiej w dniu 17 listopada 1991 r. nie spotkało się z oporem Belgradu.
Federalna armia jugosłowiańska, w istocie serbska, wycofała się z Macedonii
i nie doszło do konfliktu zbrojnego, jak w przypadku Słowenii, Chorwacji, Bośni
oraz Hercegowiny, choć występowały obustronne pretensje terytorialne502.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański pt. Trzeba położyć kres wojnie
(Watykan, 17 listopada 1991) papież przypomniał, że ten dzień jest poświęcony modlitwie o Boży dar pokoju dla Chorwacji i innych narodów Jugosławii,
prosząc zebranych o przyłączenie się do próśb cierpiących braci i sióstr, o pokój i sprawiedliwość dla wszystkich, niezależnie od narodowości i wyznania.
Przypomniał troskę Stolicy Apostolskiej o los wszystkich narodów Jugosławii,
domaganie się o poszanowanie praw i słusznych dążeń wszystkich, potępienie
zbrojnej przemocy. Wezwał wszystkich do położenia kresu wojnie, do rokowań, szczerego poszukiwania rozwiązania problemów, niepowtarzania błędów przeszłości, obalenia murów nienawiści. Upraszał za wstawiennictwem
Maryi przemieniającego serce daru Ducha dla braci w Jugosławii503.
W dniu 24 listopada 1991 r. w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański
pt. Na synodalnej drodze Kościoła w Watykanie papież po raz kolejny nawiązał do obrad Specjalnego Synodu Biskupów poświęconego Europie, które rozpoczną się 28 listopada i będę trwały do 14 grudnia tego roku. Prosił wszystkich
500 Tenże, Synod Biskupów poświęcony Europie, ORP 1991, nr 12, s. 47.
501 Tenże, Duch Boży kieruje historią, ORP 1991, nr 12, s, 47.
502 I. Stawowy-Kawka, Macedonia w polityce państw bałkańskich w XX wieku, Kraków 1993,
s. 143.
503 Jan Paweł II, Trzeba położyć kres wojnie, ORP 1991, nr 12, s. 47–48.
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J. P. Schotte, Przygotowania do Synodu, ORP 1992, nr 1, s. 10.
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wiernych, „by wspierali modlitwą pracę Ojców Synodalnych i w najbliższych
tygodniach trwali w ścisłej jedności wiary z nimi: tylko dzięki wspólnej modlitwie do Boga, zanoszonej przez cały Kościół, Synod będzie mógł podjąć
decyzje, które będą dotyczyły inicjatyw niezbędnych dla nowej ewangelizacji kontynentu”504.
Z troski Jana Pawła II o Europę zrodziła się idea zwołania Specjalnego
Zgromadzenia Synodu Biskupów (28 listopada–14 grudnia 1991), które zostało zapowiedziane w Welehradzie na Morawach, w dniu 22 kwietnia 1990
roku. W pracach Synodu brało udział 137 Ojców Synodalnych: 70 z krajów
Europy Zachodniej, 50 ze Środkowo-Wschodniej oraz 17 z innych kontynentów. Swoich przedstawicieli nie wysłały na Synod Kościoły prawosławne
Rosji, Serbii, Rumunii, Bułgarii i Grecji505. Wśród uczestników Konferencji
Episkopatów uczestniczących w Synodzie byli przedstawiciele Konferencji
Episkopatów Europy Wschodniej m.in. z Bułgarii, Jugosławii i Rumunii506.
Oprócz kongregacji generalnych, na których zabrało głos 120 Ojców, odbyło się 5 posiedzeń tzw. auditiones. Przemawiali na nich audytorzy, adiutorzy
i delegaci chrześcijańskich Kościołów niekatolickich, czyli delegati fraterni507.
Podczas homilii wygłoszonej w czasie Mszy św. na rozpoczęcie Synodu
(28 listopada 1991) Jan Paweł II podkreślał chrześcijańskie korzenie Europy.
Powiedział m.in.: „To właśnie w słowo Pana są wszczepione chrześcijańskie
korzenie Europy. Świadectwo Ducha ukazuje znaki czasu także dzisiejszej
Europie. Postępujmy tak, aby owoce Ducha przeważały zawsze nad uczynkami ciała, których smutnym przejawem są spory, podziały i rozłamy. Duch
zmartwychwstałego Pana nie przestał przemawiać. Zgodnie ze słowami apostoła Jana, kto wierzy «dokona większych dzieł». Nie wszystko zostało objawione i nie ujawniło się jeszcze, czym będziemy; człowiek stale jest pobudzany przez Ducha. Pozwólmy się zatem prowadzić temu Duchowi”508.
Pierwsze posiedzenie 29 listopada było poświęcone omówieniu przedsynodalnego sympozjum, jakie zostało zorganizowane w Watykanie pod koniec października. Na drugim i trzecim posiedzeniu, w dniach 2 i 4 grudnia, przemawiali przedstawiciele chrześcijańskich Kościołów niekatolickich.
Metropolita prawosławny we Włoszech Spirydion Papageorgiou, rezydujący
w Wenecji, wystąpił jako pierwszy i przedstawił zarzuty, jakie ostatnio formułują Kościoły prawosławne pod adresem Kościoła katolickiego509.
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Dyskusja na temat różnych problemów trwała w Auli Synodalnej do 6 grudnia.
Ojcowie zabierali głos po uprzednim zgłoszeniu swojego nazwiska w Sekretariacie i po złożeniu tekstu przemówienia510. Kard. Kuharić, metropolita Zagrzebia (II Kongregacja – 29 listopada) podziękował Janowi Pawłowi II za szczególne
zaangażowanie na rzecz pokoju w Chorwacji oraz poszanowanie praw człowieka i narodu, a także wszystkim Konferencjom Episkopatów europejskich i amerykańskich za wyrazy solidarności i za pomoc humanitarną. Prosił Synod, „aby
modlił się o pokój i powstrzymanie tej okrutnej wojny”, oraz pragnął „dać świadectwo, że nienawiści należy przeciwstawić pokój i pojednanie”511.
Metropolita Spirydion Papageorgiou (2 grudnia – II Auditio) przedstawił
punkt widzenia Kościoła prawosławnego. Zwracając się m.in. do Jana Pawła II,
uzasadnił niewysłanie braci delegatów na Synod: „Prawosławny Kościół serbski, który początkowo zamierzał wysłać na Synod «bratniego delegata», uznał
za stosowne zrezygnować z tego zamiaru, ponieważ uważa, że stanowisko
zajęte przez Stolicę Apostolską wobec krwawego konfliktu między Serbią
i Chorwacją, jest wymierzone także przeciwko niemu, a także z powodu odrodzenia się tendencji unickich i uprawiania prozelityzmu512 na szkodę prawosławia jako całości”513. Ponadto dodał: „Prawosławny Kościół Bułgarii postanowił nie wysyłać «bratniego delegata», ponieważ sam stał się wielokrotnie
celem napaści zarówno ze strony lokalnej społeczności rzymskokatolickiej
i Radia Watykańskiego, które oskarżyło hierarchię prawosławną o kolaborację z reżimem komunistycznym i wezwało prawosławnych do powrotu do
owczarni jedynego i prawdziwego Kościoła. Również i ten Kościół musi dziś
stawić czoło narastającej fali dążeń unickich, które stanowią dlań coraz poważniejsze zagrożenie. Prawosławny Kościół Grecji postanowił nie wysyłać
na Synod «bratniego delegata», aby okazać solidarność zarówno z Kościołami
wyżej wymienionymi, jak i ze wspólnotami prawosławnymi Czechosłowacji
i Polski, które od wielu lat walczą o przeżycie, zagrożone przez ruch unicki”514.
Bp Želimir Puljić, ordynariusz Dubrownika, miasta atakowanego przez jugosłowiańską armię federalną oraz serbskich i czarnogórskich czetników, zaprezentował (3 grudnia – VI Kongregacja) sytuację diecezji Dubrownika, zaznaczając,
że udało się Chorwacji wyzwolić spod reżimu po 45 latach rządów ateistycznego
komunizmu, atakowanego obecnie przez niedobitki komunizmu. Konstatował,
510 Tamże, s. 6.
511 F. Kuharić, Módlmy się o pokój dla Chorwacji, ORP 1992, nr 1, s. 12.
512 L. Górka (Prozelityzm, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 16, red. nacz. E. Gigilewicz, Lublin
2012, s. 550) dodaje, że prozelityzm (gr. proseuchomai – przychodzić, proselytos – obcy)
oznacza pozyskiwanie i werbowanie do własnej wspólnoty eklezjalnej członków innej
wspólnoty chrześcijańskiej środkami i metodami sprzecznymi z godnością człowieka
i duchem Ewangelii.
513 S. Papageorgiou, Punkt widzenia Kościoła prawosławnego, ORP 1992, nr 1, s. 20–21.
514 Tamże, s. 21.

515 Z. Puljić, Dziękuję za solidarność z narodem chorwackim, ORP 1992, nr 1, s. 25.
516 Tamże.
517 M. Dobroczyński, J. Stefanowicz, Tożsamość Europy, Warszawa 1979, s. 99–100. Albania
była jedynym państwem europejskim, które nie podpisało Aktu Końcowego (zob. Albania,
[w:] Wielka Encyklopedia Jana Pawła II, t. 1, red. G. Polak, Warszawa 2005, s. 30).
518 Z. Simoni, Kościół w Albanii wychodzi z katakumb, ORP 1992, nr 1, s. 26.
519 Tamże.

3. Rozpad Jugosławii

że „Jest rzeczą niezrozumiałą, dlaczego wielu polityków piastujących odpowiedzialne stanowiska, którzy powołują się na Akt Końcowy Konferencji w Helsinkach (1975) i na Kartę Paryską (1990), w obliczu wojny w Chorwacji milczało
albo dawało do zrozumienia, że absurdalna napaść na Chorwację stanowi «wewnętrzną sprawę Jugosławii»”515. Podziękował Janowi Pawłowi II, wielu dostojnikom kościelnym oraz instytucjom katolickim i charytatywnym, „które dały
wyraz swojej solidarności z narodem chorwackim. Wkładem, jaki obecnie lud
chorwacki wnosi w ewangelizację Europy, jest cierpienie i nadzieja. Na koniec
proszę to zgromadzenie, aby podjęto odpowiednie kroki w celu obrony niewinnych ludzi, dziedzictwa kulturalnego, praw ludzkich, religijnych i narodowych
miasta zwanego «perłą Adriatyku» i całego narodu chorwackiego”516.
Należy wskazać na 10 zasad prawno-politycznych Aktu Końcowego KBWE,
które państwa uczestniczące uznały za podstawowe dla prawidłowego rozwoju swoich wzajemnych stosunków: (1) równość suwerenna i poszanowanie niezbywalnych praw wynikających z suwerenności; (2) nieuciekanie się do stosowania siły albo groźby jej użycia; (3) nienaruszalność granic; (4) integralność
terytorialna państw; (5) pokojowe rozwiązywanie sporów; (6) nieingerowanie
w sprawy wewnętrzne państw; (7) poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, w tym wolności myśli, sumienia, religii i przekonań; (8) równość praw narodów i prawo narodów do samostanowienia; (9) współpraca
między państwami; (10) wykonywanie w dobrej wierze zobowiązań, przyjętych zgodnie z prawem międzynarodowym517.
Ks. Zef Simoni, proboszcz ze Szkodry (3 grudnia – VI Kongregacja) zaznaczył, że „Od listopada 1990 r. jest w Albanii wolność religijna”, a „w imieniu
wszystkich albańskich katolików – choć chciałbym powiedzieć: w imieniu całej
Albanii – dziękuję Ojcu Świętemu za okazaną nam troskę”518. Dodał, że wielkie
wyzwanie stanowi ewangelizacja, „żyjemy w kraju o większości muzułmańskiej i znacznej liczbie prawosławnych. Również ta sytuacja jest dla nas swego
rodzaju zadaniem. Być może uda się nam przyczynić do stworzenia w Albanii
klimatu wzajemnej tolerancji, jaki znamionował nas w tym stuleciu”519.
Na uwagę zasługuje Orędzie Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów
poświęconego Europie, skierowane do wszystkich przywódców kontynentu (Watykan, 8 grudnia 1991), które nawiązuje do konfliktu zbrojnego na
Bałkanach. Czytamy w nim: „Myślimy o wszystkich bez wyjątku naszych
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braciach w Jugosławii. […] Myślimy też między innymi o umęczonych mieszkańcach Chorwacji. Gwałtowność walk, szaleństwo nienawiści dzielącej ludy,
które zbliżyło położenie geograficzne i historia, okropności, których ofiarą
pada bezbronna ludność cywilna, systematyczne niszczenie pomników kultury i religii – to wszystko przynosi hańbę «naszej» Europie i podważa zaufanie, jakim ją darzą narody”520.
Biskupi skierowali także zachętę „do podwojenia wysiłków w celu ustanowienia pokoju drogą polityczną. Niech zwycięży prawo! Niech zostanie zastosowane wszędzie i w każdych okolicznościach jednakowo! Nie bądźmy głusi na słuszne żądania narodów, wyrażone w sposób wolny i demokratyczny!
Narody Chorwacji i Słowenii skorzystały ze swego prawa do samostanowienia. W tej sytuacji i wobec okrucieństw toczącej się wojny należy przypomnieć
o prawach i obowiązkach narodów demokratycznej Europy, jakie ustanawia
kodeks postępowania międzynarodowego, zawarty w dziesięciu zasadach
Aktu Końcowego KBWE, podpisanego w Helsinkach w 1975 r. i potwierdzonego w Karcie Paryskiej w 1990 r.”521.
W przemówieniu na zakończenie obrad synodalnych Jan Paweł II zwrócił
uwagę na motyw przewodni obrad, jakim była wolność, co stanowiło oddźwięk
wydarzeń z 1898 roku. Dodał, że „Patrząc na nie oczami wiary, staramy się odkryć w nich «znaki czasu», czyli biblijny kairos objawiający się w ludzkiej historii. Z tą świadomością rozpoczęliśmy Synod jako «świadkowie Chrystusa,
który nas wyzwolił»”522.
W Deklaracji Końcowej Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Europie z 13 grudnia 1991 r. czytamy m.in. o nieustannie występujących napięciach między narodami w różnych częściach Europy. Zwrócono
w niej uwagę, że „Nawet w czasie trwania Soboru – jak wiemy na podstawie
świadectw biskupów Chorwacji – przemoc sieje zniszczenie w ich ojczyźnie.
Nie można zapominać o prawach mniejszości, należy bowiem zachowywać
i otaczać opieką tradycje każdego narodu. Kościół katolicki, będąc wspólnotą
wielu narodów i przekraczając wszelkie partykularyzmy, potwierdza i uznaje wartości narodowe”523.
Stanisław Grygiel, uczeń i przyjaciel Jana Pawła II, podsumowując to, co wydarzyło się w czasie Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, podkreślił
520 Orędzie Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Europie skierowane
do wszystkich przywódców kontynentu, ORP 1992, nr 1, s. 40; zob. też Jan Paweł II, Europa
zjednoczona w Chrystusie. Antologia, oprac. L. Sosnowski, G. Turowski, Kraków 2011,
s. 6–7.
521 Tamże.
522 Jan Paweł II, Synod wolności i świadectwa, ORP 1992, nr 1, s. 43.
523 „Abyśmy byli świadkami Chrystusa, który nas wyzwolił”, ORP 1992, nr 1, s. 53; zob.
P. Mazurkiewicz, Kościół…, dz. cyt., s. 31–32.
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S. Grygiel, Prawda i miłość, ORP 1992, nr 1, s. 55.
Jan Paweł II, Wejdźmy do groty w Betlejem, ORP 1992, nr 1, s. 66–67.
Tenże, Dar pokoju dla wszystkich, ORP 1992, nr 2, s. 45.
Tamże.
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zasługi Jana Pawła II na rzecz dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego oraz
zauważył, że „Kościoły środkowo-wschodniej Europy stają przed wielkim zadaniem. Muszą wspomagać narody, które powstają spod gruzów życia moralnego, kulturowego, społecznego, politycznego; muszą im pomóc być sobą.
Pomagając narodom, równocześnie muszą być ponadnarodowe, czyli muszą
wspiąć się tam, gdzie nie ma już ani Żyda, ani Greka, ani Ukraińca, ani Polaka,
ani Słowaka, ani Chorwata czy Serba, ale jest tylko jeden Kościół w Chrystusie.
Kościół musi wychowywać człowieka w Greku, Polaku, Niemcu, Serbie…”524.
W orędziu na Boże Narodzenie „Urbi et Orbi” w dniu 25 grudnia 1991 r.
pt. Wejdźmy do groty w Betlejem papież podkreślił, że wszyscy są wezwani do
błagań o pokój, który jest darem i zadaniem dla każdego człowieka. Wyraził
swoją solidarność z cierpiącymi, samotnymi, opuszczonymi, smutnymi i załamanymi, pozbawionymi domu i pracy, ofiarami przemocy. Wezwał do odrzucenia przemocy, nienawiści, do zaprzestania działań wojennych oraz nadużywania władzy525.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański w dniu 1 stycznia 1992 r. pt. Dar
pokoju dla wszystkich w Watykanie Jan Paweł II nawiązał do obchodów tego
dnia Światowego Dnia Pokoju pod hasłem Wierzący zjednoczeni w budowaniu
pokoju, ustanowionego 25 lat wcześniej przez papieża Pawła VI, który wyraził pragnienie, by „Dzień Pokoju stał się jakby życzeniem i obietnicą składaną
zawsze na początku nowego roku kalendarzowego, który jest miarą ludzkiego życia w czasie”526. Przypomniał, że pokój jest darem Bożym, który trzeba
wypraszać w ciągłej modlitwie, umacniać przez dialog, współpracę z innymi. Wyraził współczucie i solidarność z ludźmi cierpiącymi w wyniku wojny
w Jugosławii łamiącej najbardziej podstawowe zasady humanitarne. Wezwał
wszystkich wierzących w Boga o zjednoczenie w wytrwałej modlitwie o pokój i pojednanie w tej części Europy oraz ponowił apel do polityków odpowiedzialnych za losy Europy i świata o podjęcie inicjatyw mających na celu
zażegnanie tego konfliktu zbrojnego, zaznaczając prawa narodów do poszanowania swojej odrębności, swoich decyzji, do życia w pokoju. Wszystkie te
życzenia powierzył wstawiennictwu Maryi, zwracając się do Niej z ufnością,
przyzywając Jej nieustającej pomocy527.
W uroczystość Objawienia Pańskiego (Bazylika Watykańska, 6 stycznia
1992) Jan Paweł II przewodniczył liturgii eucharystycznej sprawowanej przy
grobie św. Piotra, podczas której konsekrował jedenastu biskupów: trzech
z nich pracowało w urzędach Stolicy Apostolskiej, a ośmiu pełniło obowiązki
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pasterskie w różnych diecezjach, w tym bp pomocniczy Splitu-Makarskiej
Petar Solic z Chorwacji528.
Podczas noworocznego spotkania z korpusem dyplomatycznym w dniu
11 stycznia 1992 r. w Sali Regia zatytuowane Narody mają prawo do własnego sposobu myślenia i życia Jan Paweł II podkreślił, że rok 1991 był rokiem wojen, zwłaszcza w Chorwacji, a wielu nie potrafi wyciągnąć wniosków
z przeszłości, aby ich uniknąć. Przypomniał stanowisko Stolicy Apostolskiej
w sprawie: uznania nowych państw; sięgania po właściwe środki, pozwalające zaspokoić ich właściwe aspiracje; wypracowania przez społeczność międzynarodową dokumentów i przepisów prawnych określających prawa i obowiązki każdej ze stron; uznania godności człowieka oraz narodu stanowiącego
początek pojednania i pokoju. Nawiązał do przemian, jakie dokonywały się
wówczas w Jugosławii, oraz zaznaczył potrzebę wdrożenia nowych mechanizmów współpracy politycznej. Wskazał filary, na których powinna być zbudowana przyszłość – bezpieczeństwo, współpraca oraz ochrona człowieczeństwa
– zwłaszcza w Albanii, znów obecnej w gronie rodziny europejskiej. Wyraził
uznanie dla działalności licznych instytucji międzynarodowych, w tym organizacji katolickich, przypominając o aktywności m.in. Papieskiej Rady „Iustitia
et Pax” oraz „Cor Unum”529.
Po zakończeniu wojny w Słowenii rozpoczęły się dążenia do uznania niepodległości tego kraju na płaszczyźnie międzynarodowej, a Stolica Apostolska
należała do pierwszych państw, które oficjalnie uznało niepodległość Słowenii
w dniu 13 stycznia 1992 r. Można stwierdzić, że dzięki interwencji Jana
Pawła II Słowenia zachowała niepodległość530. Jan Paweł II nie przewidział jednak, że ich niepodległość pociągnie za sobą ogłoszenie niepodległości Bośni
i Hercegowiny, republiki niespójnej narodowo, przez co doszło do nieuniknionej wojny pomiędzy nacjami531.
Podczas audiencji generalnej 22 stycznia 1992 r. Jan Paweł II podkreślił znaczenie współpracy ekumenicznej w dziele ewangelizacji, pozytywne i negatywne
aspekty tej współpracy. Powiedział, że „Obraz przedsięwzięć ekumenicznych
ukazuje nam, że wciąż zmierzamy do jedności poprzez różne formy dialogu
i ze zmiennym rytmem. Droga do jedności jest nadal otwarta i towarzyszą jej
uzasadnione nadzieje. Napotkaliśmy również trudności i nieporozumienia.
528 Tenże, Oddajmy Mu pokłon, ORP 1992, nr 2, s. 32.
529 Tenże, Narody mają prawo do własnego sposobu myślenia i życia, ORP 1992, nr 2, s. 21–25;
zob. S. Górzna, Organizacje i instytucje na rzecz pokoju między religiami, „Ateneum
Kapłańskie” 2012, z. 2, s. 252–266.
530 A. Pirš, Kościół katolicki w Słowenii podczas pontyfikatu Papieża Jana Pawła II, dz. cyt.,
s. 217; zob. M. Klemenčič, Przyczyny, przejawy i możliwości rozwiązania konfliktów etnicznych: przypadek narodów byłej Jugosławii, [w:] Europa państw…, dz. cyt., s. 91.
531 B. Lecomte, Pasterz…, dz. cyt., s. 462.

532 Jan Paweł II, Współpraca ekumeniczna w dziele ewangelizacji, ORP 1992, nr 2, s. 41.
533 Nowe misje dyplomatyczne Stolicy Apostolskiej. Chorwacja, ORP 1992, nr 11, s. 35;
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych, ORP 1992, nr 5, s. 62.
534 A. Pirš, Kościół katolicki w Słowenii podczas pontyfikatu Papieża Jana Pawła II, dz. cyt.,
s. 217.
535 A. Gianelli, A. Tornielli, Papieże…, dz. cyt., s. 258.
536 M. Lasoń, Ewolucja Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, dz. cyt, s. 346.
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Zwłaszcza nie było nam niestety dane spotkać się z przedstawicielami niektórych Kościołów, które również zostały zaproszone na Specjalne Zgromadzenie
Synodu Biskupów. Wyrażam z serca płynące życzenie, by te nieporozumienia
zostały rychło przezwyciężone i by poprzez kontakty i spotkania delegacji doszło do pełnego wyjaśnienia wszystkich spraw w atmosferze jeszcze większego wzajemnego zaufania i prawdziwego braterstwa”532.
W dniu 8 lutego 1992 r. nawiązano stosunki dyplomatyczne pomiędzy Stolicą
Apostolską a Chorwacją i Słowenią. Wracając do najważniejszych wydarzeń
historycznych w Chorwacji trzeba wspomnieć, że podczas II wojny światowej, po rozwiązaniu państwa jugosłowiańskiego, Stolica Apostolska wysłała do
Zagrzebia o. Giuseppe Ramiro Marcone, opata Montevergine, w charakterze
wizytatora apostolskiego przy Episkopacie katolickim. Przebywał on w stolicy Chorwacji od 1 sierpnia 1941 r. do 28 grudnia 1945 r., kiedy to władze komunistyczne sprzeciwiły się jego dalszej obecności. W Zagrzebiu do 20 marca 1946 r. pozostawał jego sekretarz o. Giuseppe Masucci. Na żądanie władz
państwowych również o. Masucci musiał opuścić kraj, a w dziejach narodu
chorwackiego Kościoła katolickiego rozpoczęła się nowa epoka, której symbolem było cierpienie abpa Zagrzebia, Alojzijego Stepinaca, niesłusznie skazanego na 16 lat więzienia za stanowcze odmówienie utworzenia chorwackiego Kościoła narodowego, odłączonego od Rzymu533.
Przy przekazaniu listów akredytacyjnych pierwszemu ambasadorowi Słowenii,
Štefanowi Falemu, papież wyraził życzenie, aby dzięki nawiązanemu trwałemu dialogowi pomiędzy Kościołem a państwem możliwie szybko doszło do
wspólnej umowy534.
W marcu 1992 r. ONZ wysłała siły pokojowe do Chorwacji, czego domagał się Milošević w celu obrony zdobytych serbskich regionów w Chorwacji. Żołnierze europejscy bronili zwycięstw odniesionych przez Serbów
nad Chorwatami, co podważało wiarygodność europejskich mediatorów
w oczach Chorwatów535.
W dniu 6 kwietnia 1992 r. USA i państwa WE uznały niepodległość Bośni
i Hercegowiny, która ze Słowenią i Chorwacją została przyjęta do ONZ w dniu
22 maja 1992 r. Wojna powodująca czystki etniczne dokonywane przez Serbów
i w mniejszym stopniu Chorwatów oraz obozy internowania stała się problemem międzynarodowym. Jugosławia została uznana przez ONZ za agresora536.
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W dniu 27 kwietnia 1992 r. powstała Federalna Republika Jugosławii, która była jedynym państwem nawiązującym do dziedzictwa państwa Tity, składająca się tylko z Serbii i Czarnogóry (w skład federacji weszły również dwa
okręgi, którym odebrano autonomię w 1989 r.: Wojwodina i Kosowo537), ponieważ Macedonia ogłosiła niepodległość w dniu 8 września 1991 r., zaś Bośnia
i Hercegowina w dniu 3 marca 1992 r. Od 1989 r. Macedonia przygotowywała się do odłączenia. Wojska jugosłowiańskie wycofały się, a wytyczona granica była respektowana. Problemem pozostała jednak nazwa państwa. Grecja
złożyła protest, uznając się za spadkobiercę starożytnej Macedonii oraz obawiała się roszczeń wobec części swego terytorium ze strony nowo powstałego państwa. Dopiero jej zmiana na: Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
(FYROM) oraz wprowadzenie nowego herbu zażegnały konflikt, umożliwiając uznanie międzynarodowe. Od dnia 8 kwietnia 1992 r. pod tą nazwą figuruje jako członek ONZ538.
Macedonia była jedyną z dawnych republik jugosłowiańskich, której uzyskaniu niepodległości nie towarzyszył konflikt zbrojny539. Pod koniec 2000 r.
sytuacja jednak uległa zmianie, gdy społeczność albańska zaczęła się domagać zwiększenia zakresu swoich praw. W lutym 2001 r. spór przerodził się
w konflikt zbrojny, kiedy działania Albańczyków miały charakter powstania.
Ostateczne porozumienie zawarte w Ochrydzie w dniu 13 sierpnia 2001 r.,
wynegocjowane przy pomocy przedstawicieli USA i UE, doprowadziło do zakończenia konfliktu zbrojnego540.
W przemówieniu wygłoszonym podczas spotkania z uczestnikami zgromadzenia Papieskiej Rady „Cor Unum” pt. Okazywanie miłosierdzia obowiązkiem wspólnot chrześcijańskich (Rzym, 9 maja 1992) Jan Paweł II podkreślił
bardzo rozległą misję spełnianą przez tę instytucję Kurii Rzymskiej, która powstała w 1971 r., dzięki różnorodności jej działań. Jej zadaniem jest niesienie
pomocy humanitarnej narodom i społecznościom znajdującym się w szczególnej potrzebie, m.in. ofiarom wojen, klęsk żywiołowych, uchodźcom, a także koordynacja wszelkich inicjatyw w tej dziedzinie, podejmowanych przez
Kościoły lokalne i instytucje katolickie na całym świecie. Oprócz akcji pomocy doraźnej prowadzi długofalowe programy pomocy służące rozwojowi. Jeśli
istnieje taka potrzeba, pośredniczy w kontaktach między katolickimi organizacjami charytatywnymi a instytucjami państwowymi i międzynarodowymi
oraz innymi Kościołami. Podczas plenarnego zgromadzenia Papieskiej Rady,
537 T. Czekalski, Jugosławia, [w:] Wielka historia…, dz. cyt., s. 237.
538 M. Lasoń, Ewolucja Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, dz. cyt, s. 345–346.
539 M. Żyromski, Czy możliwa jest bałkanizacja Europy Środkowej, [w:] Skąd pochodzi
Antychryst? Kontakty i konflikty etniczne w Europie Środkowej i Południowej. Fakty – interpretacje – refleksje, red. T. Falęcki, Kraków 2004, s. 69.
540 M. Mihajić, Bałkański kompleks niestabilności i bezpieczeństwa, dz. cyt., s. 312.

541 Jan Paweł II, Okazywanie miłosierdzia obowiązkiem wspólnot chrześcijańskich, ORP 1992,
nr 10, s. 17.
542 W. Miziołek, Starania o pokój…, dz. cyt., s. 10.
543 Jan Paweł II, Kościół broni praw człowieka – jednostek i narodów, ORP 1992, nr 11, s. 16.
544 Tenże, Biskupi – następcy apostołów, ORP 1992, nr 8–9, s. 58–59.
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obradującego w Rzymie w dniach 5–9 maja, uchwalono dwa dokumenty dotyczące problemu głodu i uchodźców541.
Stolica Apostolska wspierała akcję pomocy uchodźcom z terenów objętych
wojną, w łączności z różnymi krajami Europy, przede wszystkim położonymi w sąsiedztwie byłej Jugosławii, takich jak Austria, Włochy, Szwajcaria czy
Węgry542.
W dniu 3 lipca 1992 r. ambasador Chorwacji przy Stolicy Apostolskiej Ive
Livljanić przedstawił Janowi Pawłowi II listy uwierzytelniające. Spotkanie
z papieżem odbyło się w prywatnej bibliotece papieskiej543. W przemówieniu pt. Kościół broni praw człowieka – jednostek i narodów papież podkreślił silne więzi narodu chorwackiego z Kościołem rzymskim, które po odzyskaniu niepodległości zacieśniały się jeszcze bardziej. Nawiązał do inicjatyw
Kościoła na rzecz zaprowadzenia pokoju w Chorwacji, który zawsze stoi na
straży przestrzegania praw człowieka – jednostek oraz narodu. Wskazał na
zadanie, jakie stało przed narodem chorwackim, dotyczące umocnienia tych
praw, zapewnienia ich mniejszościom narodowym. Wyraził pragnienie, aby
KBWE coraz skuteczniej angażowała się w rozwiązywanie sporów bez użycia
przemocy oraz w rozwój wzajemnej pomocy między narodami. Zaznaczył, że
system komunistyczny w Chorwacji nie pozwalał Kościołowi na zajęcie właściwego sobie miejsca, również w życiu społecznym. Zachęcał wszystkich
mieszkańców tego narodu do prowadzenia dialogu ekumenicznego z innymi
braćmi chrześcijańskimi oraz wyraził nadzieję złożenia wizyty duszpasterskiej w Chorwacji. Na zakończenie prosił dla wszystkich Chorwatów o wstawiennictwo świętych, m.in. Cyryla i Metodego, o Boże błogosławieństwo dla
władz państwowych Chorwacji oraz dla wszystkich jej mieszkańców.
W katechezie podczas audiencji generalnej pt. Biskupi – następcy apostołów
w dniu 8 lipca 1992 r. papież pozdrowił pielgrzymów chorwackich oraz zaapelował o pokój w całym regionie Bałkanów, w tym w Chorwacji oraz w Bośni
i Hercegowinie. Wezwał także do bycia przy osobach cierpiących w wyniku
wojny, rodzinach ofiar i uchodźcach, do czego przynagla miłość Chrystusa544.
W dniu 6 listopada 1992 r., na zakończenie wizyty ad limina, Jan Paweł II
przyjął na audiencji biskupów Konferencji Episkopatu Słowenii. Jako jedno z pierwszych państw Stolica Apostolska uznała 13 stycznia 1992 r. niezależność Słowenii, zaś 23 czerwca tego roku skierowała do niej nuncjusza
apostolskiego. Abp Alojzij Šuštar, metropolita Lublany, w pozdrowieniu
skierowanym do papieża powiedział: „Podobnie jak inne państwa Europy
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Środkowej i Wschodniej, Słowenia stoi w obliczu wielkich przemian społecznych, politycznych i ideologicznych. W wielorakie zmiany wpisuje się
także działalność Kościoła, który za swoje pierwszorzędne zadanie uważa
w tym kontekście głoszenie Ewangelii i nową ewangelizację, wzywanie do
nawrócenia na poziomie moralnym i do odpowiedzialności osobistej, zjednoczenie z Bogiem przez modlitwę i sakramenty oraz współpracę na rzecz
pojednania między ludźmi. Ten całokształt działań właściwych Kościołowi
stanowi podstawę formowania życia społecznego i politycznego w duchu
prawdziwie chrześcijańskim”545.
W przemówieniu wygłoszonym do biskupów w języku słoweńskim
pt. Ewangelizacja i rozwój człowieka pierwszorzędnym zadaniem Kościoła
Jan Paweł II podkreślił znaczenie tej wizyty, ścisłe więzy jedności, którymi
zawsze były złączone Kościół w Słowenii i Stolica Apostolska, fundamentalną
rolę w tym dziele gorliwych pasterzy, wśród których wymienił sługę Bożego
Antona Martina Slomška (1800–1862) oraz Friderika Baragę (1797–1868).
Ukazał zespół problemów, które miała przed sobą Słowenia np. troskę o takie
ukształtowanie stosunków między państwem a Kościołem, które gwarantowałby pełne poszanowanie kompetencji obydwu stron i aktywne współdziałanie na rzecz dobra obywateli; w kwestii szkolnictwa takie działanie, aby
wolność nauczania uwzględniała prawo rodziców do kierowania wychowaniem własnych dzieci. Zaznaczył, że zadania te wchodzą w zakres odpowiedzialności biskupów słoweńskich, którzy – by je wypełnić – powinni szukać
pomocy i oparcia we współpracy ich kapłanów. Wezwał do ożywienia w ich
wspólnotach chrześcijańskiej miłości do potrzebujących, doceniając możliwość schronienia dla wielu uchodźców uciekających przed wojną z Chorwacji,
a wówczas z Bośni i Hercegowiny, oraz wyjścia naprzeciw wielu braciom, bez
względu na ich rasę, język i kulturę. Na zakończenie pozdrowił i pobłogosławił wiernych, zwłaszcza chorych i ludzi starszych, dzieci i młodzież oraz cały
naród, zapewniając o modlitwie o szczególną opiekę Chrystusa i Najświętszej
Maryi Panny546.
W dniu 9 listopada 1992 r. z Janem Pawłem II spotkali się biskupi Konferencji
Episkopatu Chorwacji, którzy przybyli do Watykanu z pierwszą po odzyskaniu
niepodległości i suwerenności wizytą ad limina. W imieniu nieobecnego z powodu choroby kard. Franja Kuharicia słowo powitalne wygłosił metropolita
Splitu-Makarskiej abp Ante Jurić, wyrażając wdzięczność Stolicy Apostolskiej
za uznanie Chorwacji. Papież w wygłoszonym po chorwacku przemówieniu
pt. Niech was ożywia i podtrzymuje ewangeliczna nadzieja i odwaga nawiązał
545 Tenże, Ewangelizacja i rozwój człowieka pierwszorzędnym zadaniem Kościoła, ORP 1993,
nr 3, s. 16.
546 Tamże, s. 16–18.

547 Tenże, Niech was ożywia i podtrzymuje ewangeliczna nadzieja i odwaga, ORP 1993, nr 1,
s. 30–32.
548 Orędzie biskupów Chorwacji z okazji wizyty „ad limina apostolorum”, ORP 1993, nr 1,
s. 33.
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do ówczesnej sytuacji kraju, wyniszczonego wojną i naznaczonego cierpieniem.
Ukazał zadania, jakie stały przed społeczeństwem i Kościołem: umiejętność rozeznania, wymagana zwłaszcza od pasterzy; odbudowa chrześcijańskiej tkanki kraju przede wszystkim przez katechezę oraz duszpasterstwo rodzin; określenie kształtu stosunków z państwem przez zawieranie z nim odpowiednich
umów; głoszenie zasad nauki społecznej Kościoła; formacja laikatu oraz specjalne programy duszpasterskie dla ludzi kultury i polityki, dla pracowników
społecznego przekazu i służby zdrowia; współpraca i wzajemne wspieranie
się przedstawicieli różnych stanów życia – kapłańskiego, zakonnego i świeckiego; w dziele odbudowy moralnej poświęcenie jak najwięcej sił dziedzinie
wartości duchowych; zgoda i pokój w stosunkach z diecezjami serbsko-prawosławnymi leżącymi na terytorium Republiki Chorwacji547.
W dniu 11 listopada 1992 r. w Rzymie biskupi chorwaccy opublikowali orędzie z okazji wizyty ad limina, w którym wyrazili radość ze spotkania
z Janem Pawłem II w Watykanie i ogromną wdzięczność wobec papieża za
wkład w przyznanie praw ich narodowi. Z drugiej strony ukazali tragiczne
skutki wojny: śmierć ponad stu tysięcy osób, kilkadziesiąt tysięcy rannych,
ponad dwa miliony osób wypędzonych ze swoich własnych domów albo zmuszonych do ucieczki w poszukiwaniu schronienia. Ponadto wyrazili wdzięczność społeczności międzynarodowej za pomoc humanitarną, zaznaczając, że:
„Wszelka «pomoc humanitarna» z jej strony jest bardzo cenna i zostaje przyjęta z wdzięcznością, niech jednak nie służy jako pretekst, by nie udzielić pomocy naprawdę decydującej, zdolnej powstrzymać rękę, która zabija. Niech
ta pomoc, wielkodusznie ofiarowana i niesiona niejednokrotnie z narażeniem
życia, nie służy odwróceniu uwagi światowej opinii publicznej do działań, które należy podjąć, by położyć kres temu, co eufemistycznie nazywa się «dążeniem do czystości etnicznej» i co przypomina rasistowskie zbrodnie z okresu II wojny światowej, a czasem przewyższa je okrucieństwem. Podczas, gdy
wtedy wielu o nich nie wiedziało, teraz podobna wymówka jest bezpodstawna i nikt nie ma już prawa potępiać ze zgrozą czynów popełnionych pięćdziesiąt lat temu, jeśli przygląda się spokojnie zbrodniom dokonywanym dzisiaj.
Niosąc pomoc, należy przede wszystkim ratować życie ludzi, posuwając się nawet do ingerencji w konflikt, motywowanej względami humanitarnymi, która
w razie konieczności nie wyklucza użycia siły, czego już zażądały autorytety
międzynarodowe. Trzeba też pamiętać, że nawet proste formy przeciwdziałania mogą być bardzo skuteczne, jeśli nie polegają wyłącznie – na słownych
potępieniach” (nr 5)548.
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Biskupi chorwaccy wyrazili także uznanie dla wszystkich darczyńców, którzy
zaangażowali się w pomoc przez dwa lata wojny, oraz podkreślili, że jest ona
nadal potrzebna na skutek walk w Bośni i Hercegowinie. W orędziu czytamy
także o próbach nawiązania w przeszłości szczerego dialogu ekumenicznego
z braćmi z Serbskiej Cerkwi Prawosławnej oraz o gotowości do jego podjęcia
(pkt 9). Biskupi chorwaccy podziękowali pracownikom środków społecznego
przekazu, obiektywnie informującym o tragicznych wydarzeniach, z których
kilkudziesięciu straciło życie, wypełniając swoją misję (pkt 11). Na zakończenie skierowali apel do wszystkich narodów i ludzi, którzy cierpią podobnie jak
oni z różnych powodów – np. wojny, głodu, czy dyskryminacji (pkt 12) oraz
pozdrowienie i słowa nadziei dla wszystkich katolików chorwackich, jak również przekazali apostolskie błogosławieństwo Jana Pawła II (pkt 13).
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Po zakończeniu I wojny światowej w 1918 r. w wyniku porozumienia Serbii,
Chorwacji, Macedonii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny z państw południowosłowiańskich powstało Królestwo SHS – Królestwo Serbów, Chorwatów
i Słoweńców (serb.-chorw. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca). Państwo od
początku istnienia nurtowały konflikty narodowościowe, a rolę dominującą
szybko zaczęły odgrywać wpływowe grupy serbskie. Król Aleksander I dokonał zamachu stanu w 1929 r., wprowadził dyktaturę i zmienił nazwę państwa na Jugosławia549. W 1941 r. Bośnia została włączona do Niezależnego
Państwa Chorwackiego, zaś w 1945 r. weszła w skład Jugosławii jako republika związkowa550.
Walki w Bośni i Hercegowinie toczyły się zwłaszcza między Serbami
a Muzułmanami i Serbami a Chorwatami, a przez kilkanaście miesięcy również między Chorwatami a Muzułmanami, chodziło zaś o zdobycie jak największego terytorium dla danej grupy narodowej551. Niektórzy definiują ten
konflikt jako starcie między obszarami wiejskimi, gdzie tradycje były silniejsze, a wspólnotami miejskimi, gdzie wielu ludzi żyło w mieszanych małżeństwach i identyfikowało siebie samych raczej jako Jugosłowian niż Chorwatów,
549 Ksiądz Antoni Dujlović – męczennik XX wieku. Historia, świadectwa, nadzieja, oprac.
F. Kwaśniak, Legnica 2014, s. 14; zob. A. Orlovac, Wierny do śmierci. Życie i męczeńska
śmierć księdza Antoniego Dujlovicia (1914–1943), Legnica 2005.
550 Bośnia i Hercegowina, [w:] Wielka Encyklopedia…, t. 1, dz. cyt., s. 171.
551 M. Tanty, Bałkany w XX wieku…, dz. cyt., s. 351.
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J. S. Nye, Konflikty międzynarodowe…, dz. cyt., s. 224–225.
Zob. K. Gebert, Brak tylko słowa „wybaczcie”, „Znak” 2012, nr 688, s. 15–17.
A. Grajewski, Pielgrzymka pojednania i przebaczenia, „Więź” 1997, nr 6, s. 174.
Tamże.
J. Borkowicz, Rzecznik ludzkich spraw, „Więź” 1997, nr 6, s. 7.
A. Grajewski, Pielgrzymka pojednania…, dz. cyt., s. 174; zob. D. Lovrenovi, Trzy religie,
historie, narody – jedno państwo, tłum. U. Jachimczak, „Znak” 2012, nr 688, s. 18–20;
N. Šimac, Nie tylko my zawiniliśmy, „Znak” 2012, nr 688, s. 21.
J. Borkowicz, Rzecznik…, dz. cyt., s. 7.
I. Rycerska, Rozpad Jugosławii…, dz. cyt., s. 102.
A. Chwalba, Historia powszechna…, dz. cyt., s. 198.
M. Babić, Dramat tożsamości narodowej. Muzułmanie bośniaccy, dz. cyt., s. 148, przyp. 3.
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Serbów czy Bośniaków. Po rozpadzie Jugosławii i wybuchu walk, niektórym
z tych ludzi narzucono nowe tożsamości552.
Wojna w Bośni i Hercegowinie553 była pochodną procesu rozpadu wielonarodowej Jugosławii, który rozpoczął się latem 1991 r. atakiem armii jugosłowiańskiej na Słowenię oraz Chorwację554. Walki wybuchły w kwietniu 1992
roku. Serbowie nie uznali wówczas wyników referendum z 1 marca, w którym
większość opowiedziała się za pełną suwerennością i odłączeniem od zdominowanej przez Serbów Jugosławii555.
Bośnia, wielowyznaniowa siedziba ludzi wspólnego języka serbskochorwackiego, stała się obiektem agresji ze strony większego sąsiada, Serbii, która wykorzystała fakt zamieszkania w tworzącym się państwie bośniackim dużej liczby
Serbów do próby jego rozbicia i aneksji części jego terytorium556. Serbowie to
najczęściej wyznawcy prawosławia, Chorwaci są katolikami, a pozostała ludność Bośni definiuje swoją narodowość przez wyznanie, iż są Muzułmanami557.
Muzułmanie w Bośni, podobnie jak wyznawcy Chrystusa w Libanie, stali się
podczas wojny obiektem najbardziej zawziętej eksterminacji558.
Podczas trwającego konfliktu toczyły się rozmowy pokojowe w Londynie,
Lizbonie, Genewie, Nowym Jorku, Atenach, zawierano porozumienia i rozejmy, z reguły nieprzestrzegane, a do sierpnia 1994 r. zawarto ich 36559.
W 1990 r. wybory do parlamentu Bośni i Hercegowiny w Sarajewie wygrali
Muzułmanie, zwani Boszniakami. Zdobyli oni 86 miejsc, Serbowie – 70, zaś
Chorwaci – 45. Muzułmanin Alija Izetbegović został prezydentem republiki560.
Boszniak to termin polityczny, którym jako naród identyfikują się wyznawcy
islamu w dzisiejszej Bośni i Hercegowinie. Istniał on przynajmniej od czasów
austrowęgierskiej okupacji, a w trakcie konfliktu zbrojnego w latach 1992–1995
osiągnął pełną akceptację polityczną muzułmańskiej części populacji Bośni
i Hercegowiny. Z kolei termin Bośniak od wieków oznaczał mieszkańca obszaru geograficznego zwanego Bośnią, bez względu na jego etniczną bądź religijną przynależność i tak w znacznym stopniu pozostało do dzisiaj561.
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W spisie powszechnym ludności z 1971 r. po raz pierwszy zaistniała możliwość określenia się jako „Muzułmanin w sensie narodowości”, a z tej opcji
skorzystało 39 proc. populacji Bośni i Hercegowiny. Od tego spisu można zauważyć zmianę w formalnym traktowaniu muzułmanów Bośniackich (pojawiła się nazwa „Muzułmanin” – jako kategoria wyborcza, zapis dużą literą).
Rzeczywiście przełom nastąpił parę lat wcześniej, ponieważ w lutym 1968 r.
Komitet Centralny Związku Komunistów Bośni i Hercegowiny zdecydowanie odrzucił „wszelkie polityczne dylematy związane z narodowością muzułmanów” i stwierdził, że „historia i dzisiejsza praktyka socjalistyczna potwierdzają, że Muzułmanie stanowią odrębny naród”562.
Aspekt polityczny kategorii narodowej został jednak tylko formalnie wzmocniony, a równorzędny polityczny i narodowy status muzułmanów bośniackich
był reprezentowany według tzw. klucza narodowego. Muzułmanie Bośniaccy,
w aspekcie politycznym, sprawowali władzę przez swoich przedstawicieli proporcjonalnie – wspólnie z bośniackimi Serbami i Chorwatami563.
W dniu 15 października 1991 r., z inicjatywy Boszniaków, parlament
w Sarajewie przyjął deklarację suwerenności, którą Chorwaci i Boszniacy
poparli w referendum w dniu 1 marca 1992 r., a nieuznaną przez Serbów bośniackich, którzy ogłosili autonomię czterech zamieszkanych przez siebie regionów. W dniu 1 marca 1992 r. w Sarajewie Boszniacy zaatakowali orszak
weselny Serbów. Zginął ojciec pana młodego i rozpoczęła się wojna, która zakończyła się po trzech i pół roku564.
W dniu 5 kwietnia 1992 r. Bośnia i Hercegowina zadeklarowała niepodległość i została uznana przez państwa zachodnie. Serbowie ogłosili utworzenie niepodległej Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie, wybuchły starcia
etniczne i rozpoczęła się wojna domowa. ONZ zawiesiła członkostwo zdominowanej przez Serbię Jugosławii565.
W dniu 6 kwietnia 1992 r. na kontrolowanym przez siebie terytorium
Serbowie proklamowali separatystyczne państwo ze stolicą w Pale oraz z własnym parlamentem i z prezydentem Radovanem Karadżiciem na czele, a następnego dnia niepodległość Bośni i Hercegowiny oficjalnie uznały WE i USA,
jako wyraz sprzeciwu wobec proklamowanego separatystycznego państwa566.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański w dniu 12 kwietnia 1992 r.
pt. Tylko Chrystus zaspokaja nasze pragnienie prawdy, piękna i szczęścia
w Watykanie papież zaapelował w sprawie sytuacji w Bośni i Hercegowinie,
562
563
564
565
566

Tamże, s. 151–152, przyp. 12.
Tamże, s. 151.
A. Chwalba, Historia powszechna…, dz. cyt., s. 198.
J. S. Nye, Konflikty międzynarodowe…, dz. cyt., s. 225.
J. Kiwerska, Świat w latach 1989–2004…, dz. cyt., s. 85; zob. N. X. Rizopoulos, A Third
Balkan War?, „World Policy Journal” 1993, June 1, s. 4.

567 Jan Paweł II, Tylko Chrystus zaspokaja nasze pragnienie prawdy, piękna i szczęścia, ORP
1992, nr 6, s. 7.
568 Tenże, „Ja jestem z Wami”. Słowa, które nadają sens dziejom, ORP 1992, nr 6, s. 32.
569 Tamże, s. 33. G. Ciechowski (Polacy w operacjach pokojowych na Bałkanach, [w:] G. Cie
chowski, M. Franz, J. J. Piątek, R. Podgórzańska, D. Wybranowski, Bałkany…, dz. cyt.,
s. 15, przyp. 16) dodaje, że obecność wojskowa Polski w rejonie Bałkanów rozpoczęła się
w połowie kwietnia 1992 r., kiedy batalion operacyjny WP w siłach UNPROFOR dowodzony przez płk. Wiesława Kurzycę przemieścił się do rejonu mandatowego.
570 A. Chwalba, Historia powszechna…, dz. cyt., s. 199.
571 Kronika, ORP 1992, nr 7, s. 61.
572 J. S. Nye, Konflikty międzynarodowe…, dz. cyt., s. 237; zob. A. P. Rodt, S. Wolff, European
Union conflict management in the Western Balkans, „Civil Wars” 2012, vol. 14, no. 3,
s. 414–430.
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o przerwanie aktów przemocy w republice i podjęcie szczerego dialogu jako
metodę rozwiązywania konfliktów. Wezwał wszystkie wspólnoty religijne
Bośni i Hercegowiny: katolickie, prawosławne i muzułmańskie, aby odpowiedziały na apel przywódców religijnych, do modlitwy i działań na rzecz odzyskania pokoju567.
W orędziu wielkanocnym „Urbi et Orbi” (plac św. Piotra, 19 kwietnia 1992)
Jan Paweł II nawiązał do słów, które Chrystus zmartwychwstały powiedział
apostołom: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata (Mt 28, 20)”568. Wspomniał dramat mieszkańców Bośni i Hercegowiny
oraz zaapelował: „Słuchajcie zwłaszcza wy, mieszkańcy Europy, którzy zmieniając systemy polityczne potwierdzacie swoją tożsamość. Proszę was, słuchajcie głosu Tego, który działa w was z wielką mocą. On wzywa was, byście
się nie lękali: zachęca, byście ze Starego Kontynentu uczynili nową rzeczywistość, w której różnorodność nie prowadzi do konfliktów i starć, ale służy wzajemnemu wzbogaceniu przez wymianę dopełniających się darów. Wzywa was,
byście nigdy nie opierali swego bezpieczeństwa na sile zbrojnej, która niszczy
życie oraz wszelkie braterskie i pokojowe współistnienie; byście kierowani egoizmem i pożądaniem coraz większych bogactw materialnych nie przekreślali
szlachetnych dążeń do postępu i pokoju, lecz szukali wolności, prawdy i miłości, która naprawdę wyzwala i pozwala budować nowy świat. Wzywa was,
byście byli nowym stworzeniem dla nowej ludzkości”569.
Na początku wojny przewaga Serbów bośniackich, których przywódcą był
Karadżić, była miażdżąca. Od maja 1992 r. do lutego 1996 r. trwało oblężenie
Sarajewa, powodując głód w pozbawionym organizacji mieście570.
W dniu 5 maja 1992 r. kard. Sodano wystosował apel do sekretarza generalnego ONZ Boutrosa-Ghaliego o użycie wszelkich środków, aby powstrzymać bratobójczą wojnę w Bośni i Hercegowinie571. Należy zauważyć, że ONZ,
NATO oraz UE przez większą część trwania tego konfliktu różniły się w stanowiskach co do tego, jak należy na niego odpowiedzieć572.
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Na zakończenie audiencji generalnej w dniu 6 maja 1992 r. pt. Małżeństwo
w Kościele – wspólnocie kapłańskiej i sakramentalnej Jan Paweł II wyraził
współczucie wobec wszystkich ofiar wojny bałkańskiej zaznaczając, że nikt
nie powinien być obojętny na cierpienia mieszkańców Bośni i Hercegowiny.
Podkreślił starania Stolicy Apostolskiej, aby skłonić instytucje międzynarodowe do działań zmierzających do przerwania walk. Wzywał wszystkich do
modlitwy do Boga Ojca o nawrócenie serc walczących i napełnienie ich braterskimi uczuciami, wspomaganie uchodźców, pobudzenie wielkoduszności tych, którzy niosą im pomoc, wynagrodzenie ich wysiłków obfitym błogosławieństwem573.
W dniu 6 maja 1992 r. na plenarnym posiedzeniu KBWE ks. prał. Alain
Lebeaupin zabrał głos w sprawie konfliktu zbrojnego w Bośni i Hercegowinie,
podkreślając, że Stolica Apostolska popiera wszelkie inicjatywy, które mają
na celu jego rozwiązanie na drodze dialogu574.
Na zakończenie audiencji generalnej w dniu 20 maja 1992 r. pt. Świadectwo
życia w Chrystusie w Kościele – wspólnocie prorockiej Jan Paweł II wyraził zaniepokojenie wzrastającą liczbą uchodźców, którzy opuścili Bośnię i Hercegowinę,
szukając schronienia w republikach Chorwacji i Słowenii, a wówczas kierując się do Włoch, Austrii oraz innych państw. Wezwał wszystkich ludzi dobrej woli do solidarnej pomocy i modlitwy o przywrócenie pokoju oraz polecił Papieskiej Radzie „Cor Unum” zintensyfikowanie prac koordynujących
działalność „Caritas Internatonalis” oraz innych organizacji charytatywnych
w krajach, w których przebywali uchodźcy575.
W dniu 25 maja 1992 r. przybyła do Watykanu muzułmańska delegacja
z Sarajewa pod przewodnictwem Hadziego Jakuba Selimoskiego. W przemówieniu papież nawiązał do tragicznych wydarzeń w Bośni i Hercegowinie,
zaznaczając, że człowiek wierzący zawsze pokłada nadzieję w Bogu wszechmogącym576.
Dwa dni później, 27 maja 1992 r., kard. Roger Etchegaray, przewodniczący Papieskiej Rady „Cor Unum”, zwołał zebranie przedstawicieli wielkich organizacji
charytatywnych zajmujących się udzielaniem pomocy humanitarnej ofiarom
konfliktu w Bośni i Hercegowinie oraz w Chorwacji. W Apelu kard. Etchegaraya czytamy: „Podczas spotkania postanowiono zwiększyć i lepiej skoordynować pomoc w ramach «Caritas Internationalis». Zwiększająca się stale liczba
uchodźców, która przekracza obecnie milion osób, domaga się bezzwłocznie
573 Jan Paweł II, Małżeństwo w Kościele – wspólnocie kapłańskiej i sakramentalnej, ORP 1992,
nr 7, s. 44–45.
574 Kronika, ORP 1992, nr 7, s. 62.
575 Jan Paweł II, Świadectwo życia w Chrystusie w Kościele – wspólnocie prorockiej, ORP 1992,
nr 7, s. 47–48.
576 Kronika, ORP 1992, nr 7, s. 65.

577 Apel kard. Rogera Etchegaraya w sprawie pomocy humanitarnej dla ofiar konfliktu w Bośni
i Hercegowinie oraz w Chorwacji, ORP 1992, nr 7, s. 65.
578 Tamże.
579 List Sekretarza Stanu do abpa Sarajewa Vinko Puljicia, ORP 1992, nr 7, s. 66.
580 Jan Paweł II, Patronka Ekwadoru, ORP 1992, nr 8–9, s. 62.
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międzynarodowej solidarności. Opinia publiczna wielu krajów nie zdaje sobie
w pełni sprawy z powagi tych wstrząsających wydarzeń, będących najgroźniejszym konfliktem w Europie od zakończenia II wojny światowej. Dlatego cieszymy się, że po konferencji w Wiedniu postanowiono zwołać w dniu 9 czerwca następną międzynarodową konferencję, o szerszym zakresie, której celem będzie
wzmożenie pomocy humanitarnej dla Bośni i Hercegowiny oraz dla Chorwacji”577. Ponadto wyraził nadzieję, że „wszystkie wspólnoty religijne w Europie i na
świecie pomnożą swe wysiłki w niesieniu pomocy chrześcijańskim i muzułmańskim ofiarom walk, dając tym samym świadectwo swemu dążeniu do prawdziwego pokoju opartego na sprawiedliwości. Odpowiedź na nasz apel, który łączy
się z apelem Jana Pawła II, musimy otrzymać dzisiaj, a nie jutro”578.
W dniu 30 maja 1992 r. kard. A. Sodano skierował w imieniu Jana Pawła II
list do abpa Sarajewa Vinka Puljicia, w którym wyraził solidarność z archidiecezją i ludnością Bośni i Hercegowiny. W liście czytamy: „Dramatyczne wiadomości nadchodzące ostatnio z Sarajewa wprawiają nas w bolesne zdumienie
w obliczu barbarzyńskiego zniszczenia wielu istnień ludzkich i okrucieństw
dokonywanych na bezbronnej ludności. Ojciec Święty, który jest stale informowany o wydarzeniach w Sarajewie i w całej Bośni i Hercegowinie, oraz żywo
uczestniczy w cierpieniach ludności, polecił mi zapewnić waszą Ekscelencję
o swym osobistym współczuciu, a także solidarności całego Kościoła z cierpieniami wszystkich mieszkających tam ludzi, bez względu na ich wyznanie.
Niestety, w tej wojnie nie przestrzega się ani zasad prawa międzynarodowego, ani praw ludzkich. Mimo to Kościół chce być obecny nie tylko w niesieniu
otuchy duchowej ofiarom walk i ich rodzinom, lecz także w konkretnym zaangażowaniu się katolickich organizacji na rzecz poszkodowanych”. […] W tym
trudnym momencie Papież pozostaje jak nigdy dotąd bliski Ekscelencji, błagając Boga o opiekę nad Jego diecezją i nad całą udręczoną ludnością Sarajewa
oraz Bośni i Hercegowiny. Zapewniając Ekscelencję także o mojej solidarności w tych bolesnych chwilach, pozostaję oddany w Chrystusie”579.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański pt. Patronka Ekwadoru (Watykan,
12 lipca 1992) Jan Paweł II nawiązał do konfliktu w Bośni i Hercegowinie, gdzie
łamane były najbardziej podstawowe prawa człowieka. Łączył się w bólu z pasterzem diecezji w Banja Luce po śmierci młodych seminarzystów oraz deportacji wielu proboszczów z ich wspólnotami. Zaapelował o pomoc humanitarną
dla tych, którzy na nią czekają, i do wszystkich, którzy mogą przyczynić się do
położenia kresu wojnie, o pokój i sprawiedliwość w Bośni i Hercegowinie580.
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Latem 1992 r. pojawiają się doniesienia o czystkach etnicznych: polityce zabójstw i wypędzeń odmiennych narodowościowo mieszkańców w celu stworzenia obszarów „czystych etnicznie” wobec muzułmanów w Bośni581. W lipcu
Serbowie kontrolowali już wschodnią Bośnię i Hercegowinę, a także zachodnią Hercegowinę i środkową Bośnię, pod kontrolą Muzułmanów znalazło się
zaś tylko 15 proc. kraju582.
Bezowocne wydawały się negocjacje pokojowe, zainicjowane w sierpniu
1992 r. przez ONZ i WE, prowadzone w Londynie, a następnie przeniesione do Genewy i Nowego Jorku. Głównym negocjatorem z ramienia ONZ był
Cyrus Vance, a WE reprezentował lord David Owen. W rozmowach uczestniczyły strony bezpośrednio zaangażowane w konflikt583.
Gdy w lipcu 1992 r. zaostrzyła się sytuacja w Bośni, Stolica Apostolska zdecydowała się zdefiniować „prawny obowiązek społeczności międzynarodowej
do interwencji humanitarnej”584. Powstanie obozów koncentracyjnych skłoniło Jana Pawła II do interwencji, zaś w dniu 7 sierpnia 1992 r. z Polikliniki
Gemelli wydał sekretarzowi stanu, kard. Sodano, polecenie ogłoszenia deklaracji na temat ingerencji humanitarnej585. Sodano wypowiedział się o prawie
do tej ingerencji w celu rozbrojenia tych, którzy chcą zabijać, a rozbrojenie
nie ma służyć wojnie, ale ją powstrzymać. Ta deklaracja wskazywała, iż dla
papieża agresorem była Serbia586, oraz podkreślała, że: „Aby powstrzymać tę
wojnę, aby nieść pomoc ludności i aby zbadać oskarżenia o okrucieństwa popełniane w obozach koncentracyjnych, o których do Stolicy Apostolskiej dotarły potwierdzone informacje […], państwa europejskie oraz Organizacja
Narodów Zjednoczonych mają obowiązek i prawo ingerencji, aby rozbroić
tego, kto pragnie zabijać. […] Europa, która powinna być nauczycielką człowieczeństwa i kultury, daje zły przykład. Wierzono, iż nigdy więcej samoloty
wojskowe nie zbombardują miast w samym sercu Europy. Są to wspomnienia sprzed pięćdziesięciu lat. Dlatego też to już nie jest prawo, ale obowiązek
ingerencji! Postaramy się go zrealizować. Jest to prawo na rzecz ludzkości […]
i czynimy to dla wszystkich, dla chrześcijan i dla muzułmanów”587.
W „L’Osservatore Romano” w wydaniu codziennym z 9 sierpnia 1992 r. (acta
diurna) czytamy o okrutnej przemocy wyniszczającej Bośnię i Hercegowinę,
581 J. S. Nye, Konflikty międzynarodowe…, dz. cyt., s. 225.
582 M. Lesińska-Staszczuk, Przyczyny rozpadu Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Jugosławii,
dz. cyt., s. 70.
583 J. Kiwerska, Świat w latach 1989–2004…, dz. cyt., s. 86.
584 Zob. Problemy społeczno-religijne świata na progu trzeciego tysiąclecia (materiały z sesji
naukowej) Krynica Morska 4–6 VI 2001, red. W. Lizak, E. Śliwka, E. Haliżak, L. Łukaszuk,
Warszawa-Krynica Morska 2002, s. 199.
585 A. Gianelli, A. Tornielli, Papieże…, dz. cyt., s. 261–262.
586 J.-B. Raimond, Jan Paweł II…, dz. cyt., s. 189.
587 A. Gianelli, A. Tornielli, Papieże…, dz. cyt., s. 261–262.
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Ciężki grzech zaniedbania, ORP 1992, nr 11, s. 45.
Tamże.
Jan Paweł II, Święto nadziei, ORP 1992, nr 10, s. 28.
S. Karczewski, Jan Paweł II…, dz. cyt., s. 189.
Jan Paweł II, Stworzenie głosi wielkość Boga, ORP 1992, nr 10, s. 30.
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o straszliwej rzeczywistości noszącej miano „czystki etnicznej”, o przestrogach Jana Pawła II przed nasileniem się nacjonalizmów: „Nazajutrz po «nadzwyczajnym roku 1989» Jan Paweł II w sposób profetyczny wzywał, by kamieni z obalonych murów użyto do budowy wspólnego domu europejskiego,
i ostrzegał przed niebezpieczeństwem nasilenia się nacjonalizmów. Są one
tak nieproporcjonalnie wyolbrzymione, że uniemożliwiają różnorodnym językom, kulturom, grupom etnicznym i tradycjom zjednoczenie się w wolności
i pokoju jako skarbiec przyszłości. Nasilenie się nacjonalizmów jest natomiast
ahistorycznym powodem nowych konfliktów, absurdalnych niesprawiedliwości, haniebnych nadużyć”588.
Czytamy również o środkach stosowanych przez Stolicę Apostolską, sprzyjających pogłębieniu pokoju i braterstwa: „Drogę wiodącą ku przyszłości określonej przez Jana Pawła II Stolica Apostolska buduje dostępnymi sobie środkami. Poprzez środki przekazu, a zwłaszcza poprzez środki tak ubogie jak
modlitwa oraz przepojone troską słowa, chce ona sprzyjać pogłębieniu świadomości pokoju i braterstwa. W obliczu tragedii narodów byłej Jugosławii
Stolica Apostolska wezwała międzynarodową wspólnotę do działania w obronie praw ludzkich wszystkich i każdego człowieka: katolików, prawosławnych,
muzułmanów. Wszyscy oni są w sercu Kościoła. Wszystkim – niezależnie od
ideologii i wyznawanych poglądów – Kościół ofiaruje cząstkę swego serca”589.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański pt. Święto nadziei (Castel
Gandolfo, 15 sierpnia 1992) Jan Paweł II wezwał do modlitwy za umęczoną
ludność Bośni i Hercegowiny. Dodał, że do Sarajewa dotarł jego wysłannik
kard. Etchegaray, przewodniczący Papieskiej Rady „Cor Unum”, który odprawi w tym mieście Mszę św. i złoży świadectwo solidarności i miłości papieskiej i Kościoła590.
Należy podkreślić, że sześć dni później, w dniu 21 sierpnia 1992 r., nawiązano stosunki dyplomatyczne między Stolicą Apostolską a Republiką Bośni
i Hercegowiny591.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański pt. Stworzenie głosi wielkość
Boga (Lorenzago di Cadore, 23 sierpnia 1992) Jan Paweł II ponownie zaapelował do sprawujących władzę o zapewnienie pokoju oraz życzył, aby inicjatywy międzynarodowe były podejmowane z mądrością i przebiegały w taki
sposób, by można było osiągnąć oczekiwane rezultaty. Po odmówieniu modlitwy papież pozdrowił grupę uchodźców z Bośni i Hercegowiny, zapewniając o tym, że losy ich ziemi są bliskie jego sercu592.
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W dniach 26–27 sierpnia 1992 r. obradowała w Londynie Międzynarodowa
Konferencja do spraw byłej Jugosławii ICFY (ang. International Conference
on Former Yugoslavia), podczas której zostały uwzględnione wnioski raportu
Tadeusza Mazowieckiego (1927–2013), byłego polskiego premiera i specjalnego
sprawozdawcy w celu zbadania sytuacji w tym kraju593. Przedstawiciele ONZ,
WE, OBWE oraz Organizacji Konferencji Islamskiej ustalili zasady ewentualnego porozumienia, jednak konferencja nie przyniosła oczekiwanego przełomu, ale jej uczestnicy stworzyli forum do permanentnego prowadzenia negocjacji w celu rozwiązania kryzysu w byłej Jugosławii594.
W dniu 5 września 1992 r. Jan Paweł II przewodniczył modlitwie różańcowej,
która była transmitowana na wszystkie kontynenty przez Radio Watykańskie,
ofiarowanej w intencji pokoju w Bośni i Hercegowinie. Na początku spotkania papież wygłosił przemówienie pt. Błagajmy Boga o nawrócenie serc, w którym zachęcał wszystkich do modlitwy za udręczoną ziemię, aby za macierzyńskim wstawiennictwem Maryi prosić Boga o miłosierdzie, nawrócenie
serc, autentyczny pokój595.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański pt. Światu potrzeba modlitwy
świętości (Watykan, 1 listopada 1992) Jan Paweł II przypomniał o apelu organizacji humanitarnej będącej częścią systemu ONZ UNICEF-u (Fundusz
Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, ang. United Nations Children’s Funds)
o „Tydzień spokoju” w Bośni i Hercegowinie, przerwaniu walk w dniach od
1 do 8 listopada w celu dostarczenia pomocy dzieciom w obliczu zbliżającej
się zimy. Podkreślił, że strony konfliktu oraz zwierzchnicy społeczności religijnych poparli tę inicjatywę i wyrazili gotowość do współdziałania. Wezwał
wszystkich wierzących do modlitwy o powodzenie tego przedsięwzięcia i ponowił apel do sprawujących władzę polityczną o poszukiwanie, w drodze negocjacji, sprawiedliwych rozwiązań596.
Na uwagę zasługuje przesłanie Jana Pawła II do biskupów Bośni i Hercegowiny
(Watykan, 12 listopada 1992), którzy z powodu toczącej się wojny nie mieli
możliwości przybycia z wizytą ad limina do Rzymu. Papież zapewnił w nim,
że jest gotów przyjąć wszelkie sugestie pasterzy tego Kościoła w sprawie inicjatyw, które Stolica Apostolska mogłaby jeszcze podjąć na forum międzynarodowym, aby położyć kres wojnie oraz zintensyfikować pomoc humanitarną
dla cierpiącej ludności. Przypomniał, że Kościół katolicki na czele z Biskupem
Rzymu, jest solidarny z cierpieniem wszystkich ludzi, bez względu na ich wyznanie religijne czy przynależność etniczną. Zapewnił o modlitwie w intencji
593
594
595
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G. Ciechanowski, Operacje pokojowe ONZ w XX wieku, Toruń 2013, s. 256, przyp. 2, 3.
Tamże.
Jan Paweł II, Błagajmy Boga o nawrócenie serc, ORP 1992, nr 11, s. 45.
Tenże, Światu potrzeba wiosny świętości, ORP 1993, nr 1, s. 54.

597 Tenże, „W tych dramatycznych chwilach jestem całym sercem przy was”, ORP 1993, nr 1,
s. 34.
598 J. S. Nye, Konflikty międzynarodowe…, dz. cyt., s. 225.
599 Posynodalne spotkanie przewodniczących Konferencji Episkopatów Europy, ORP 1993,
nr 1, s. 19.
600 Jan Paweł II, Europejski człowiek pomiędzy Atlantykiem a Uralem drogą Kościoła, ORP
1993, nr 1, s. 19–21.
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pokoju i zgody, śledził wszystkie wysiłki podejmowane na drodze konstruktywnego dialogu597.
Zimą 1992–1993 r. konwoje ONZ z pomocą humanitarną dla muzułmańskich enklaw były zatrzymywane przez Serbów. W kliku miastach Bośni ONZ
ogłosiła utworzenie „stref bezpieczeństwa”. Przedstawiony na konferencji
w Genewie w dniu 27 października 1992 r. plan pokojowy Vance’a-Owena,
który proponował podział Bośni i Hercegowiny według granic etnicznych,
został odrzucony przez parlament bośniackich Serbów. Chorwaci, początkowo walczący po stronie Bośniaków przeciw Serbom, rozpoczęli własne kampanie czystek etnicznych598.
W dniu 1 grudnia 1992 r., w rok po Specjalnym Zgromadzeniu Synodu
Biskupów poświęconym Europie, spotkali się w Watykanie przewodniczący
Konferencji Episkopatów Europy, by razem z Janem Pawłem II omówić zagadnienia związane z realizacją wskazań ostatniego Synodu, przede wszystkim z poszukiwaniem dróg ewangelizacji Europy w sytuacji ukształtowanej
przez wydarzenia ostatnich lat. Rano w kaplicy Redemptoris Mater papież
przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej599. Na początku obrad papież wygłosił przemówienie pt. Europejski człowiek pomiędzy Atlantykiem a Uralem
drogą Kościoła, w którym wskazał na potrzebę udoskonalenia struktur współpracy między Kościołami Europy i między ich Episkopatami, tak aby również
Kościoły krajów postkomunistycznych mogły w niej w pełni uczestniczyć.
Nawiązał do Deklaracji zeszłorocznego Synodu uwydatniającej współpracę
ekumeniczną pomiędzy wszystkimi chrześcijanami oraz do konfliktu zbrojnego na Bałkanach, który miał stać się przedmiotem narady uczestników zgromadzenia. Papież podkreślił, że sprawa ma wymiar nie tylko regionalny, ale
również europejski oraz wezwał wszystkie Kościoły i wszystkich chrześcijan
do modlitwy, solidarności z cierpiącymi, do uczynienia wszystkiego, co jest
możliwe, aby doszło do upragnionego pokoju600.
W wezwaniu Jana Pawła II i przewodniczących europejskich Konferencji
Episkopatów do modlitwy o pokój w Europie (Watykan, 1 grudnia 1992) czytamy o: wojnie w Bośni i Hercegowinie, trwającej od wielu miesięcy, powodującej śmierć, zniszczenia kościołów i meczetów; przeszkodach w pomocy
humanitarnej; wysiłkach podejmowanych przez społeczność międzynarodową, które nie przyniosły wówczas rezultatów; ogłoszeniu specjalnego Dnia
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Modlitwy o Pokój w Europie, zwłaszcza na Bałkanach, w dniu 1 stycznia
1993 r.; o specjalnym spotkaniu w Asyżu w dniach 9–10 stycznia 1993 r., poświęconym modlitwie o pokój, której będzie towarzyszyć post; zaproszeniu do
Asyżu przedstawicieli innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich Europy
oraz wyznawców innych religii, aby wspólnie zanieśli modlitwy do Boga, błagając Go o pokój601.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański pt. Narzędzie ewangelizacji
(Watykan, 13 grudnia 1992) Jan Paweł II nawiązał m.in. do nowego Katechizmu
Kościoła Katolickiego602 oraz wydarzeń historycznych u schyłku XX wieku.
Powiedział: „ten nasz świat, wraz ze swymi blaskami i cieniami, bez względu na rozwój dziejowych przeobrażeń, zawsze będzie przedmiotem miłości
i Opatrzności Bożej. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebna stanie się miłość,
nadzieja, pokój, międzynarodowa solidarność, prawdziwa sprawiedliwość dla
pokrzywdzonych”603.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański pt. Święta odnowy i braterstwa
(Watykan, 20 grudnia 1992) Jan Paweł II wezwał do braterstwa, odnowy, miłości, czynnej solidarności z ludźmi cierpiącymi. Powiedział: „Drodzy bracia
i siostry, oczekujemy Bożego Narodzenia z wiarą i nadzieją Maryi. Pozwólmy,
by nasze serca przeniknęła ta sama miłość, która wyraziła się w Jej zgodzie
na Boży plan. Boże Narodzenie to czas odnowy i braterstwa: rozejrzyjmy się
dokoła, sięgnijmy wzrokiem jak najdalej. Człowiek cierpiący, gdziekolwiek
się znajduje, to nasza sprawa. To tam jest żłóbek, do którego musimy pospieszyć z czynną solidarnością, aby naprawdę spotkać Odkupiciela, który przychodzi na świat”604.
W katechezie podczas audiencji generalnej pt. Bóg z nami (Aula Pawła VI,
23 grudnia 1992) Jan Paweł II mówił o zsekularyzowanym świecie, w którym
pogłębia się poczucie zagubienia i pustki, o tajemnicy Bożego Narodzenia,
które wypełnia ową pustkę pozostawioną przez smutek i żal. Złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia oraz dodał: „Kieruję je również do narodów
dotkniętych przemocą i wojną i wszystkich ludzi przeżywających szczególne
trudności. Życzę wszystkim, by mogli spędzić najbliższe święta w atmosferze
spokoju, w blasku miłości i łaski Odkupiciela”605.
W orędziu na Boże Narodzenie „Urbi et Orbi” pt. Dlaczego Bóg człowiekiem?
w dniu 25 grudnia 1992 r. Jan Paweł II nawiązał do toczących się wówczas
601 Wezwanie Ojca Świętego i przewodniczących europejskich Konferencji Episkopatów do modlitwy o pokój w Europie, ORP 1993, nr 1, s. 22; zob. Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II,
red. A. Jackowski, I. Sołjan, Kraków 2003, s. 555–556.
602 Zob. Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.
603 Jan Paweł II, Narzędzie ewangelizacji, ORP 1993, nr 2, s. 56.
604 Tenże, Święta odnowy i braterstwa, ORP 1993, nr 2, s. 57.
605 Tenże, Bóg z nami, ORP 1993, nr 2, s. 29–30.

606 Tenże, Dlaczego Bóg człowiekiem?, ORP 1993, nr 2, s. 33.
607 Tamże.
608 M. Lesińska-Staszczuk, Przyczyny rozpadu Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Jugosławii,
dz. cyt., s. 70.
609 Jan Paweł II, Jezus jest naszym pokojem, ORP 1993, nr 2, s. 36–37.
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konfliktów zbrojnych na świecie, w tym w Bośni i Hercegowinie: „Gdy stajemy przed żłóbkiem, w którym Maryja i Józef wpatrują się z niepokojem
w kwilące dziecko – Człowieka-Boga, wybiegamy myślą ku licznym naszym
braciom, dla których Boże Narodzenie także w tym roku oznacza lęk, smutek i cierpienie. Myślę o dzieciach z Sarajewa, z Banja Luki, o mieszkańcach
Bośni i Hercegowiny, ofiarach rozmyślnej, nieludzkiej przemocy”606. Odniósł
się do spotkania, które miało się odbyć w Asyżu w dniach 9–10 stycznia 1993 r.
w intencji pokoju na Bałkanach, mówiąc: „Ty przychodzisz, Panie, aby opatrzyć otwarte rany w ciele ludzkości. Przychodzisz tam, gdzie szczęk broni zagłusza nawet rozpaczliwy płacz kobiet i dzieci, jęki rannych i skargi umierających. Czasem wydaje się, że ziemia jest głucha i zamknięta na tajemnicę Twojej
obecności. Prosimy Cię, przyjdź, aby zwyciężyła Twoja miłość, dar pokoju. Po
to właśnie spotkamy się w Asyżu 9 i 10 stycznia – przedstawiciele Kościołów
Europy wraz z wszystkimi wierzącymi w Chrystusa i ludźmi dobrej woli”607.
W styczniu 1993 r. wojska muzułmańskie podjęły kontrofensywę we wschodniej Bośni, Serbowie zaatakowali zaś muzułmańskie miejscowości Konjević
Polje, Cerska i Srebrnica. Z powodu walk Rada Bezpieczeństwa ONZ uznała miasta: Sarajewo, Tuzle Bihać i Goražde za strefy bezpieczeństwa, których
nie można było atakować608.
W dniu 1 stycznia 1993 r. Kościół obchodził XXVI Światowy Dzień Pokoju
(pod hasłem Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim), w uroczystość
Świętej Bożej Rodzicielki. Z tej okazji Jan Paweł II sprawował Eucharystię przy
konfesji św. Piotra przed XIV-wieczną figurą Matki Bożej. Uczestniczyło w niej
wielu kardynałów, arcybiskupów i biskupów, korpus dyplomatyczny akredytowany przy Stolicy Apostolskiej oraz tysiące pielgrzymów. W homilii pt. Jezus
jest naszym pokojem Jan Paweł II nawiązał do spotkania w Asyżu z 1986 r.,
kiedy chrześcijanie i wyznawcy innych religii spotkali się, aby zanieść modlitwę do Boga Pokoju. Wyraził ubolewanie z powodu trwającej wojny w Europie,
przede wszystkim na Półwyspie Bałkańskim. Przypomniał o inicjatywach na
rzecz pokoju w tym regionie: ogłoszenie tego dnia, 1 stycznia 1993 r., Dniem
Modlitwy o Pokój w Europie, pielgrzymkę do Asyżu w dniach 9–10 stycznia
tego samego roku609.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański (Watykan, 1 stycznia 1993)
pt. Szukajmy dróg solidarności i pokoju Jan Paweł II przypomniał: inicjatywy
na rzecz pokoju na Bałkanach; temat XXVI orędzia na Światowy Dzień Pokoju
i jego przesłania. Życzył pokoju m.in. na umęczonej ziemi Bośni i Hercegowiny
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i w całym regionie Bałkanów oraz wezwał do szukania dróg solidarności i pokoju, otwartego serca na głos cierpiących, błagając Maryję o pomoc610.
Do pierwszych negocjacji wszystkich stron udało się doprowadzić mediatorom międzynarodowym w osobach Vance’a i Owena w Genewie w dniach
2–4 stycznia 1993 r., a stronom przedstawiono 10-punktowy plan pokojowy
dla Bośni i Hercegowiny. Choć mogło się wydawać, że to rozsądne rozwiązania, zabrakło dobrej woli, zwłaszcza Serbom bośniackim. Plan zakładał podział
kraju na 10 autonomicznych prowincji oraz następujące warunki: (1) Bośnia
i Hercegowina miała być państwem zdecentralizowanym, podzielonym na samodzielne prowincje; (2) prowincje miały nie posiadać międzynarodowej osobowości prawnej, czyli nie mogły zawierać umów z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi; (3) na terytorium Bośni miało obowiązywać
prawo swobodnego poruszania się ludności po utworzonych korytarzach kontrolowanych przez siły międzynarodowe; (4) w nowej Konstytucji Bośni miał
się znaleźć zapis o uznaniu trzech największych grup etnicznych tworzących
nowe państwo; (5) Konstytucja miała gwarantować ochronę interesów wszystkich grup etnicznych, a poprawki mogły być wprowadzone wyłącznie na zasadzie konsensusu bośniackich Serbów, Chorwatów i Muzułmanów. Wobec
decyzji administracyjnych żadna ze stron nie miała prawa weta; (6) w skład
10-osobowego rządu centralnego miało wejść po trzech przedstawicieli nacji, a prowincje miały mieć własne wybrane demokratyczne parlamenty, władze wykonawcze oraz niezawisłe sądy; (7) spory między rządem centralnym
a władzami prowincji miał rozstrzygać niezawisły sąd konstytucyjny złożony z przedstawicieli każdej z grup etnicznych; (8) kraj miał zostać zdemilitaryzowany pod kontrolą ONZ i EWG; (9) prawa człowieka miały być zagwarantowane w Konstytucji na terenie całego państwa; (10) Konstytucja miała
określić mechanizmy międzynarodowego nadzoru i kontroli, a nadzór ten
miał trwać tak długo, aż narody tworzące państwo ustalą jednomyślnie, że
nie jest on już potrzebny611.
W kolejnym rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański (Watykan, 3 stycznia 1993) pt. Modlitwa bronią pokoju Jan Paweł II podkreślił: bezcenny dar
pokoju, o który będą wkrótce błagać uczestnicy spotkania w Asyżu; modlitwę za udręczoną ludność Bośni i Hercegowiny podczas spotkania asyskiego, przedstawicieli Konferencji Episkopatów Europy, wszystkich ludzi dobrej
woli, stanowiącą broń pokoju, niezwyciężoną612.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański (Watykan, 6 stycznia 1993)
Jan Paweł II błagał Chrystusa o pokój, „którego świat dać nie może, choć tak
610 Tenże, Szukajmy dróg solidarności i pokoju, ORP 1993, nr 3, s. 50.
611 I. Rycerska, Rozpad Jugosławii…, dz. cyt., s. 99–101, przyp. 7.
612 Jan Paweł II, Modlitwa bronią pokoju, ORP 1993, nr 3, s. 50.

613 Tenże, Chrystus światłem narodów, ORP 1993, nr 3, s. 51.
614 Tamże.
615 L. Ring-Eifel, Światowa potęga Watykanu…, dz. cyt., s. 187; zob. Dialog chrześcijan z wyznawcami innych religii za wzorem św. Franciszka z Asyżu, red. S. B. Brzuszek, Z. M. Styś,
Warszawa–Rzym 2006, s. 119, przyp. 33.
616 Zob. S. Górzna, The political dimension…, dz. cyt., s. 148.
617 Trud budowania pokoju, ORP 1993, nr 3, s. 14.
618 Ł. Kamykowski, Pojęcie dialogu…, dz. cyt., s. 125–126; zob. C. S. Napiórkowski, Pojednanie
jako dar Boży i źródło nowego życia: Asyż – Graz – Majdanek, [w:] Pojednanie narodów
i Kościołów. Materiały sympozjum poświęconego problematyce II Europejskiego Zgromadzenia
Ekumenicznego Graz – 97, red. P. Jaskóła, Opole 1997, s. 41–42; H. J. J. M. van Straelen, The
Church…, dz. cyt., s. 281; Dzień Modlitwy o Pokój w Europie, [w:] Wielka Encyklopedia…,
t. 2, dz. cyt., s. 79–80; A. Kosmynka, Od Boga do terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al-Kaida, Łódź 2012, s. 62; S. Górzna, Kontekst polityczny dialogu Jana Pawła II z judaizmem i islamem na świecie, [w:] Current issues of society
and politics, red. T. Tökölyová & A. Modrzejewski, Tbilisi 2012, s. 160–163.
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go pragnie, często nie zdając sobie z tego sprawy”613. Dodał: „Te uczucia stają się szczególnie żywe w perspektywie oczekiwanego spotkania w Asyżu.
Jeszcze raz was zachęcam do modlitwy w jego intencji. Prośmy Najświętszą
Maryję Pannę, Królową pokoju, o niewysłowiony dar jedności i pokoju dla
całej ludzkości”614.
W punkcie szczytowym wojny w Jugosławii, u której źródeł tkwił konflikt
etniczno-religijny, papież ponownie zaprosił do Asyżu zwierzchników religijnych z całego świata615. Spotkanie w Asyżu616 w dniach 9–10 stycznia 1993 r.
stanowiło widzialny etap duchowej pielgrzymki, która rozpoczęła się 1 grudnia 1992 r., kiedy zapowiedział ją Jan Paweł II: „Po Asyżu duchowa pielgrzymka musi trwać. Jest to pielgrzymka naznaczona trudem budowania pokoju.
Trudem osiągania zgody pośród wierzących, którą należy przeciwstawiać
fanatykom wojny”617. Było odnowieniem ducha spotkania asyskiego z dnia
27 października 1986 r. Z jednej strony doświadczenie tego spotkania uświadomiło chrześcijanom różnych wyznań głębię ich jedności, różną od relacji
z innymi wyznaniami, zaś z drugiej możliwość spotkania i wymiany myśli na
płaszczyźnie religijnej z przedstawicielami innych religii618.
Dzień Modlitwy o Pokój w Europie rozpoczął się w dniu 9 stycznia o godz.
18.30 w auli Brata Eliasza w klasztorze św. Franciszka czuwaniem nazwanym
Spotkaniem Braterskim. Jan Paweł II przybył w towarzystwie m.in. sekretarza
stanu kard. Sodano, przewodniczącego Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” kard.
Etchegaraya oraz wiceprzewodniczącego tej instytucji bpa Jorge Maríi Mejíi,
przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard.
Edwarda Idrisa Cassidy’ego, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Dialogu
Międzyreligijnego kard. Francisa Arinze’ego, substytuta do spraw ogólnych Sekretariatu Stanu abpa Giovanniego Battisty Re, sekretarza ds. relacji
z państwami abpa Jeana-Louisa Taurana. W spotkaniu uczestniczyli m.in.
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przewodniczący i przedstawiciele 32 Konferencji Episkopatów Europy, delegacja diecezji Banja Luki, archidiecezji Sarajewa i Belgradu, delegacja międzywyznaniowa z Mostaru i Skopje oraz delegacje prawosławnego Patriarchatu
Rumunii. Najliczniejszą grupę, 31 osób, stanowili muzułmanie, którzy przybyli
z Berlina, Brukseli, Glasgow, Londynu, Paryża, Rzymu, Sarajewa, Strasburga,
Tirany, Wiednia oraz Turcji619.
Na początku papież wygłosił przemówienie powitalne Narzędziom zniszczenia i śmierci przeciwstawiamy nasze wołanie do Boga, poświęcone znaczeniu rozpoczynającego się Dnia Modlitwy o Pokój w obliczu tragedii wojny
w Bośni i Hercegowinie. Zaznaczył, że chrześcijan, wyznawców islamu i judaizmu łączy wspólne przekonanie, że ich religie opowiadają się za życiem,
za poszanowaniem człowieka i wszystkich jego praw, za pokojowym współżyciem narodów, ludów i religii, ale nie przestają istnieć dzielące wyznawców różnice, które jednak ukazują wszystkim, że powinniśmy akceptować
bliźniego, szanować go i miłować, bo w tym kryje się tajemnica ostatecznego
pojednania, droga do pojednania w Europie. Odpowiednim środkiem, mocą
i bronią jest dla wierzącego modlitwa, ponieważ wiemy, że Bóg nie pozostawia bez odpowiedzi błagania człowieka ze szczerą wiarą. Przypomniał postać
św. Franciszka, który jest przykładem i pierwowzorem życia w pokoju z ludźmi, ze stworzeniem oraz z Bogiem620.
Następnie zebrani wysłuchali świadectw ludzi przybyłych do Asyżu z terenów wojennych na Bałkanach: abpa V. Puljicia z Sarajewa, s. Magdaleny Śokoič
z diecezji Banja Luki, przedstawicielki młodzieży z Hercegowiny Krystyny
Culle, abpa Zagrzebia kard. Franja Kuharicia oraz zwierzchnika Wspólnoty
Muzułmańskiej w Bośni Hadži Jakuba Efendi Selimoskiego, który powiedział:
„Bośnia – przykład harmonii, zgody, tolerancji religijnej i cywilnej na przestrzeni dziejów, na skutek nieszczęść jest dzisiaj krajem zalanym krwią niewinnych. Parki miejskie nie są już takie, jak kiedyś, gdyż zostały zamienione
w ogromne cmentarze, gdzie grzebie się zmasakrowanych, rozstrzelanych i coraz częściej umierających z zimna i głodu ludzi. Liczba zbrodni popełnionych
przez serbskich agresorów mrozi krew w żyłach i pozbawia zdolności myślenia: zabito ponad 200 tys. muzułmanów, a ponad 500 tys. zraniono i okaleczono, ponad 100 tys. przebywa w obozach koncentracyjnych, zgwałcono ponad
35 tys. kobiet muzułmańskich (w wieku od 7 do 80 lat), zabito 23 przywódców
religijnych, zniszczono i zburzono ponad 650 meczetów, dziesiątki miast całkowicie ‘oczyszczono’ etnicznie, zmuszono ponad 1,5 mln osób do opuszczenia swoich domów. Dokonano tego stosując nieludzkie tortury, których dzieje
619 Dzień Modlitwy o Pokój w Europie. Asyż 9–10 stycznia 1993 r. Pielgrzymka nadziei, ORP
1993, nr 3, s. 6.
620 Jan Paweł II, Narzędziom zniszczenia i śmierci przeciwstawiamy nasze wołanie do Boga,
ORP 1993, nr 3, s. 7–8.

621
622
623
624
625

Dzień Modlitwy o Pokój w Europie…, dz. cyt., s. 6.
A. Gianelli, A. Tornielli, Papieże…, dz. cyt., s. 264, przyp. 54.
Dzień Modlitwy o Pokój w Europie…, dz. cyt., s. 6.
Jan Paweł II, Nie szukajmy pokoju poza Chrystusem, ORP 1993, nr 3, s. 8–10.
Tenże, Autentyczna wiara jest źródłem zrozumienia i harmonii, ORP 1993, nr 3, s. 11; zob.
S. B. Brzuszek, Żyjmy duchem Asyżu! Przesłanie Jana Pawła II, Warszawa 2007, s. 27–30.
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dotąd nie znały. A jest to tylko część straszliwej apokalipsy, jakiej Bośnia doświadczyła u schyłku XX w. od serbskich agresorów”621. Należy dodać, że Jan
Paweł II nigdy nie nazwał po imieniu agresorów, przeciwko którym organizowano interwencję humanitarną622.
O godz. 21 w górnej bazylice św. Franciszka rozpoczęła się druga część modlitewnego czuwania, podczas którego żydzi i muzułmanie modlili się w pomieszczeniach klasztornych. Bp Pierre Duprey, sekretarz Papieskiej Rady ds.
Popierania Jedności Chrześcijan, odczytał list prawosławnego patriarchy ekumenicznego Konstantynopola Bartolomeosa I, skierowany do Jana Pawła II
i do pozostałych uczestników Dnia Modlitwy o Pokój w Asyżu, oraz fragmenty przesłania patriarchy Serbii Pavlego. Patriarchowie, chociaż nie przysłali do
Asyżu swoich przedstawicieli, zapewnili papieża o duchowej jedności w modlitwie o pokój w Bośni i Hercegowinie623.
Po Liturgii Słowa papież wygłosił homilię Nie szukajmy pokoju poza
Chrystusem, w której zaznaczył, że wojna w Bośni i Hercegowinie zmusza do
zadania różnych pytań – np. dlaczego istnieje nienawiść? skąd biorą się wojny? – na które odpowiedzią są tylko ludzkie żądze władzy, dążenie do dominacji oraz pogarda dla poszanowania praw człowieka. Wybuchające nieustannie konflikty zbrojne stanowią wyzwanie dla wszystkich ludzi uważających
się za uczniów Chrystusa, poza którym nie można szukać pokoju. Wezwał
do budowania cywilizacji miłości, która na pierwszym miejscu stawia szacunek dla „innego”, wskazując na pewną drogę do pokoju, którą jest poszanowanie osób i narodów624.
Następnego dnia (10 stycznia) w godzinach porannych papież spotkał się
z delegacją muzułmanów przybyłą do Asyżu, do której wygłosił przemówienie w języku angielskim zatytułowane Autentyczna wiara jest źródłem zrozumienia i harmonii. Podkreślił, że najtragiczniejszym aspektem wojny na
Bałkanach jest fakt, że najbardziej cierpią zwykli obywatele. Przypomniał wezwanie Soboru Watykańskiego II do współpracy w różnych dziedzinach, takich jak: sprawiedliwość społeczna, dobra moralne, pokój i wolność, nawiązując do soborowej deklaracji Nostra aetate (nr 3). Stwierdził, że nie można
posługiwać się religią jako uzasadnieniem niesprawiedliwości i przemocy,
a trzeba odrzucić politykę nienawiści i dyskryminacji. Zaprezentował postać
św. Franciszka muzułmanom bałkańskim625.
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Tego samego dnia o godz. 10 papież odprawił w górnej bazylice św. Franciszka
Mszę św. dla uczestników Dnia Modlitwy o Pokój w Europie. Wzięli w niej
udział także przedstawiciele innych Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich,
muzułmanie oraz delegacja rządu włoskiego z prezydentem Republiki Oscarem
Luigim Scalfarem626. Podczas homilii pt. Niech runą mury nienawiści, które dzielą narody Jan Paweł II prosił o pokój w Europie braci chrześcijan, wyznawców islamu i judaizmu. Podkreślił, że wojna na Bałkanach jest szczególnym nagromadzeniem grzechów: żądzy władzy i panowania kosztem innych
ludzi i innych narodów, a tam, gdzie obfituje grzech, życzył sprawiedliwości i miłości. Konstatował, że każdy naród uwikłany w konflikt bałkański jest
szczególnym dobrem, ma prawo do stanowienia o sobie jako wspólnota, co
może osiągnąć przez własną suwerenność polityczną albo w federacji lub konfederacji627 z innymi. Na zakończenie liturgii papież przekazał 11 biskupom
z diecezji na Bałkanach świece paschalne z życzeniem, aby Wielkanoc mogli obchodzić w radości i pokoju. Powiedział: „Godzina ciemności niech się
przemieni w godzinę zmartwychwstania, w niegasnącą jutrzenkę pokoju”628.
Po Mszy św. papież odmówił z wiernymi modlitwę Anioł Pański, poprzedzając ją rozważaniem pt. Dzień Modlitwy o Pokój darem Bożym, w którym
wyraził przekonanie, że trzeba uczynić wszystko, aby położyć kres konfliktom zbrojnym oraz budować pokój, który będzie oparty na sprawiedliwości
i wzajemnym pojednaniu. Podkreślił atmosferę duchowego braterstwa podczas
tego spotkania, ekumeniczny oraz międzyreligijny charakter zaangażowania
na rzecz pokoju, wyrażając wdzięczność przedstawicielom islamu i „starszym
braciom” żydom. Zaznaczył, że w Genewie zostały na nowo podjęte negocjacje w sprawie pokoju w Bośni i Hercegowinie. Wezwał do nieustannej modlitwy, bezinteresownej pomocy humanitarnej, by zaangażowanie wyznawców
różnych religii służyło rozwojowi kultury pokoju przez poszanowanie praw
człowieka i cierpliwą pracę na rzecz pojednania. Wyraził swoje życzenie, aby
wszyscy budowali pokój między narodami na podstawie zasad, na których
opierał swoje życie św. Franciszek629.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański 17 stycznia 1993 r. pt. Módlmy się
o jedność Jan Paweł II wezwał w Watykanie do modlitwy o jedność chrześcijan
oraz nawiązał do spotkania asyskiego. Stwierdził, że: „Nasz świat, nieustannie
626 Tenże, Niech runą mury nienawiści, które dzielą narody, ORP 1993, nr 3, s. 12.
627 L. Dubel (Elementy teorii państwa, [w:] L. Dubel, J. Kostrubiec, G. Ławnikowicz, Z. Markwart,
Elementy nauki…, dz. cyt., s. 69) dodaje, że konfederacja oznacza związek państw w pełni suwerennych, zawarty dla osiągnięcia jakiegoś celu, który wszyscy akceptują jako pożądany. Może wytworzyć jakieś organy wspólne, jednak nie mogą one być konkurencją
dla organów poszczególnych państw.
628 Dzień Modlitwy o Pokój w Europie…, dz. cyt., s. 7; Jan Paweł II, Niech runą mury nienawiści…, dz. cyt., s. 12–13.
629 Tenże, Dzień Modlitwy o Pokój darem Bożym, ORP 1993, nr 3, s. 13–14.

630 Tenże, Módlmy się o jedność, ORP 1993, nr 3, s. 51.
631 Trud budowania…, dz. cyt., s. 14.
632 E. Igasińska, E. Sakowicz, Ekumeniczne i dialogiczne implikacje modlitewnych spotkań
w Asyżu, [w:] Pontyfikat ekumenicznej nadziei…, dz. cyt., s. 123.
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narażony na pokusę podziałów i konfliktów, staje się często sceną śmiercionośnej przemocy i bratobójczych wojen, jak to niestety potwierdza także kronika ostatnich dni. Pilnie potrzebne jest zatem stanowcze świadectwo tych,
którzy wierzą w Ewangelię pokoju i umieją ją realizować w swoim codziennym życiu. W tej perspektywie należy patrzeć na spotkanie, które w ostatnią
sobotę i niedzielę odbyło się w Asyżu”630.
Spotkanie w Asyżu było wydarzeniem zarówno religijnym, jak i politycznym. Na uwagę zasługuje fakt, że w najbardziej intensywnej chwili modlitwy, sprawowania Eucharystii, Jan Paweł II nawiązał do polityki, przypominając o „prawie do samookreślenia” każdego narodu, pytając o sposób,
w jaki można byłoby rozwiązać problemy byłej Jugosławii. „Było to pytanie
zawierające wyrzut wobec braku poczucia odpowiedzialności i egoistycznych uników. Twarde pytanie. Ale i pytanie, które dzięki potędze modlitwy
otwiera bramy i szlaki tylko po ludzku niespodziewane”631. Podkreślał siłę
modlitwy, która miała głęboki oddźwięk ekumeniczny i międzyreligijny. Spotkania asyskie ukazały, że współistnienie wyznawców różnych religii, jak też
swoista „komplementarność” prawd egzystencjalnych głoszonych przez religie, stanowi nadal aktualne wyzwanie do budowania porozumienia, zgody
oraz jedności w świecie632.
Przemówienie do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy
Apostolskiej z dnia 16 stycznia 1993 r. pt. Wojna i ubóstwo: dwie plagi nękające
ludzkość było poświęcone m.in. pladze wojny, zwłaszcza w Bośni i Hercegowinie.
Jan Paweł II zaznaczył w nim, że KBWE, po dwóch wojnach światowych, wypracowała odpowiednie zasady i kodeks postępowania, aby państwa nie sięgały po broń, jednak były one systematycznie łamane. Wspominał wezwania
wyznawców różnych religii, biskupów katolickich i prawosławnych, religijnych zwierzchników muzułmańskich do Stolicy Apostolskiej, aby położono
kres wojnie, by przynajmniej były przestrzegane zasady humanitarne. Papież
podkreślił, że jest ich rzecznikiem, a zwracając się do wszystkich rządzących
państwami, tych, którzy w różnych częściach świata doprowadzali do zbrojnych ataków, przypominał o tym, że: wojna zaczepna nie jest godna człowieka; zniszczenie moralne lub fizyczne przeciwnika bądź cudzoziemca stanowi
zbrodnię; praktyczna obojętność wobec takich praktyk stanowi świadome zaniedbanie, a ten, kto dopuszcza się tych aktów przemocy, kto je akceptuje lub
usprawiedliwia, będzie odpowiadał za to nie tylko przed społecznością międzynarodową, ale zwłaszcza przed Bogiem. Dodał, że konflikt zbrojny w strefie Bałkanów będzie miał poważne konsekwencje dla przyszłości całej Europy
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i jednocześnie stanowi wyzwanie dla Europy Zachodniej, która cieszy się dobrobytem i pokojem. Według papieża nie było prawdziwego i trwałego pokoju, jeśli jedni dążyli do niego bez drugich albo przeciw drugim. Nawiązał do
procesu zjednoczenia w Europie, który służył postępowi człowieka, stanowił
zwycięstwo pokoju nad przemocą633.
Na zakończenie audiencji generalnej w dniu 27 stycznia 1993 r. Jan Paweł II
wystosował apel o pokój w byłej Jugosławii, w związku z nasilającymi się atakami w Sarajewie i w Chorwacji. Nawiązał w nim do spotkania w Asyżu z tego
roku, kiedy to modlono się o pokój na Bałkanach, wzywając do jeszcze gorętszej
modlitwy o pokój, stanowiącej najskuteczniejszy środek przeciwdziałania konfliktom, cierpliwego dialogu, negocjacji, respektowania ustalonych warunków,
wypełniania zobowiązań, niezniechęcania się trudnościami na drodze dialogu, poszukiwania rozwiązań, które doprowadzą do pokoju w tym regionie634.
W dniu 30 stycznia 1993 r. strony podpisały polityczną część planu zwanego planem Vance’a-Owena, od nazwisk głównych negocjatorów. Jednak nie
udało się uzyskać akceptacji wszystkich stron dla najważniejszej części planu,
zakładającego podział Bośni i Hercegowiny na 10 prowincji, łącznie ze zdemilitaryzowanym obszarem Sarajewa (prezydent Bośni i prezydent Serbów
odrzucili te ustalenia, tylko Mate Boban – prezydent Chorwackiej Republiki
– podpisał tę część planu)635.
W dniu 2 lutego 1993 r. Jan Paweł II skierował List do Arcybiskupa Sarajewa
Vinka Puljicia o katastrofalnej sytuacji materialnej i moralnej spowodowanej
wojną w Bośni i Hercegowinie, który był wyrazem papieskiego współczucia wobec cierpiących pasterzy i mieszkańców tego państwa doświadczających konsekwencji walk, m.in. skrajnego niedostatku. Wezwał pasterzy i wszystkich
wiernych odpowiedzialnych za duszpasterstwo rodzin do zajęcia się sytuacją
matek, które doświadczyły gwałtów, zadanych pod wpływem rasowej nienawiści oraz brutalnej żądzy, do pomocy im w przekształceniu aktu przemocy
w akt miłości i otwarcia się na nowe życie. Ponadto wyraził uznanie wszystkim, którzy starają się przyspieszyć adopcję osieroconych dzieci, stanowiące
świadectwo człowieczeństwa. Na koniec udzielił specjalnego apostolskiego
błogosławieństwa abpowi Sarajewa, innym biskupom regionu oraz dotkliwie
doświadczonej ludności636.
W dniu 1 marca 1993 r. Jan Paweł II skierował orędzie do Sekretarza General
nego ONZ W obronie ludności Bośni i Hercegowiny wystawionej na śmiercionośne
633 Jan Paweł II, Wojna i ubóstwo: dwie plagi nękające ludzkość, ORP 1993, nr 3, s. 40–44.
634 Tenże, Biskup Rzymu następcą Piotra. Apel o pokój w byłej Jugosławii, ORP 1993, nr 3,
s. 47–49.
635 J. Kiwerska, Świat w latach 1989–2004…, dz. cyt., s. 86.
636 List Ojca Świętego do Arcybiskupa Sarajewa o katastrofalnej sytuacji materialnej i moralnej spowodowanej wojną w Bośni i Hercegowinie, ORP 1993, nr 4, s. 7–8.
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Orędzie Jana Pawła II do Sekretarza Generalnego ONZ, ORP 1993, nr 5–6, s. 4.
Tamże, s. 4–5.
Jan Paweł II, Czas powrócić do Boga, ORP 1993, nr 5–6, s. 55–56.
J. Kiwerska, Świat w latach 1989–2004…, dz. cyt., s. 87–88.
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szaleństwo wojny, w którym odniósł się do trwającej od wielu miesięcy wojny
w Bośni i Hercegowinie, jej skutków, przejawów nienawiści, powodującej przeciwstawianie sobie nawzajem społeczności, które różnią się pod względem kulturowym, etnicznym i religijnym, ale związane bliskością geograficzną oraz
wspólną przyszłością. Zaapelował do wszystkich ludzi dobrej woli działających
w ramach ONZ o położenie kresu temu konfliktowi. Nawiązał do słów swojego poprzednika Pawła VI, który w przemówieniu do Zgromadzenia Ogólnego
Narodów Zjednoczonych w dniu 4 października 1965 r. powiedział: „Nigdy
więcej wojny, nigdy więcej!”637 Docenił rolę ONZ, która stanowi najwłaściwsze forum, na którym społeczność międzynarodowa powinna spełniać swe
obowiązki wobec niektórych członków, nie potrafiących samodzielnie rozstrzygnąć wzajemnych sporów, oraz wskazał fundamenty, takie jak autorytet
prawa, siła moralna najwyższych instancji międzynarodowych, na których
opiera się prawo do interwencji w obronie ludności państwa objętego wojną.
Dodał, że przedstawiciele zwaśnionych stron powinni podjąć dialog, którego
rolą jest służyć dążeniu do zaprowadzenia pokoju, a nie poszukiwanie korzyści politycznych. Wyraził ból z powodu konfliktu trwającego w krajach byłej
Jugosławii, ufność w skuteczność działania Narodów Zjednoczonych w obronie pokoju oraz wdzięczność Sekretarzowi Generalnemu za działalność pokojową w Bośni i Hercegowinie638.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański pt. Czas powrócić do Boga
(Watykan, 7 marca 1993) papież podkreślił, że świat potrzebuje Boga, a wszelka ideologia, która przeciwstawiła człowieka Bogu, była ślepym zaułkiem.
Nawiązał do złożonej poprzedniego dnia wizyty burmistrza Sarajewa, którego zapewnił o solidarności całego Kościoła z ludnością, oraz zaznaczył, że
Stolica Apostolska użyje wszelkich środków, aby położyć kres wojnie w Bośni
i Hercegowinie. Ponowił apel do ludzi dobrej woli o pomoc humanitarną dla
najbardziej poszkodowanej ludności. Wezwał wszystkich do złożenia broni, konstatując, że nigdy nie jest za późno, aby naprawić wyrządzone zło639.
W dniu 3 kwietnia 1993 r. parlament bośniackich Serbów odrzucił plan
Vance’a-Owena, a w odpowiedzi w dniu 17 kwietnia 1993 r. Rada Bezpieczeństwa
Narodów Zjednoczonych zaostrzyła sankcje gospodarcze przeciwko Federacyjnej
Republice Jugosławii, przy wstrzymaniu się od głosu Rosji i Chin640.
Wezwaniem do przywrócenia pokoju na świecie, w tym w Bośni i Hercegowinie,
było orędzie „Urbi et Orbi” z 11 kwietnia 1993 r., które po zakończeniu Mszy św.
Jan Paweł II skierował z loggii bazyliki do wiernych zgromadzonych przed
świątynią oraz do całego świata. Papież stwierdził, że nie można milczeć
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w obliczu krwawych i bratobójczych walk w regionie Bałkanów, które upokarzają Europę i zagrażają przyszłości pokoju. Po raz kolejny zwrócił się do
rządzących państwami i ludzi dobrej woli o powstrzymanie wojny, która obraża Boga i depcze godność człowieka641.
Podczas modlitwy na zakończenie nabożeństwa majowego przy grocie
Matki Bożej z Lourdes w Ogrodach Watykańskich o pokój na Bałkanach
(Rzym, 31 maja 1993), Jan Paweł II polecił Maryi sprawy ludzi i ludów, wyrażając swoją solidarność z narodami, które cierpią z powodu wojny, zwłaszcza w Bośni i Hercegowinie. Podkreślił, że wspólnoty na Bałkanach łączą silne więzi, wspólna pamięć przeszłości i nadzieja na lepszą przyszłość, a każdy
z narodów jest szczególnym dobrem i ma prawo do stanowienia o sobie jako
wspólnota przez własną suwerenność polityczną albo w federacji lub konfederacji z innymi narodami. Wezwał do trwania na modlitwie do Maryi, na wzór
wspólnej modlitwy w Asyżu. Zwrócił się do patronów Europy, św. Benedykta
i świętych Cyryla i Metodego, aby zapanowały braterskie stosunki między
ludźmi, w Chrystusie, który jest prawdziwym Pokojem642.
W dniu 2 lipca 1993 r. w Sarajewie nuncjusz apostolski w Republice Bośni
i Hercegowiny abp Francesco Monterisi złożył listy uwierzytelniające prezydentowi Republiki Bośni i Hercegowiny Alii Izetbegoviciowi. W dniu 4 lipca nuncjusz apostolski przewodniczył liturgii eucharystycznej w katedrze w Sarajewie643.
Należy dodać, że A. Izetbegović stał się symbolem oporu bombardowanego Sarajewa, obrońcą zjednoczonej Bośni i rzecznikiem społeczności muzułmańskiej, ucieleśniając ideę Bośni wieloetnicznej i wielowyznaniowej, mimo
że wcześniej pisał teksty skrajnie nacjonalistyczne644.
W katechezie podczas audiencji generalnej pt. Prezbiter a dobra doczesne
w dniu 21 lipca 1993 r. Jan Paweł II wezwał do praktykowania ducha ubóstwa,
które nie oznacza radykalnego ubóstwa, polegającego na odrzuceniu wszelkiej
własności. Podczas audiencji spotkał się z grupą 65 dzieci z Chorwacji. Na zakończenie zaapelował do stron walczących, polityków odpowiedzialnych za
sprawy międzynarodowe o położenie kresu wojnie w Bośni i Hercegowinie,
dialog między wszystkimi stronami konfliktu, poszanowanie praw każdej osoby i każdego narodu, przy zachowaniu zasad sprawiedliwości i pokoju, modlitwę za mieszkańców Bośni i Hercegowiny645.
Plan Owena-Stoltenberga (Thorvald Stoltenberg w 1993 r. został mianowany specjalnym reprezentantem sekretarza generalnego ONZ do spraw Byłej
641
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Jan Paweł II, Chrystus obdarzył nas pokojem, ORP 1993, nr 5–6, s. 32–33.
Tenże, Modlitwa na Bałkanach, ORP 1993, nr 8–9, s. 39.
Kościół w Bośni i Hercegowinie, ORP 1993, nr 11, s. 56.
P. Boniface, Atlas wojen XX wieku. Konflikty współczesne i w przyszłości, tłum. A. Dominik,
Z. Dominik, Warszawa 2001, s. 87.
645 Jan Paweł II, Prezbiter a dobra doczesne, ORP 1993, nr 11, s. 40–42.

646 P. Żurawski vel Grajewski, Upokorzona Europa. Unia Europejska wobec konfliktów bałkańskich w latach 1991–1999, [w:] Świat po Kosowie, red. A. Magdziak-Miszewska, Warszawa
2001, s. 74.
647 M. Babić, Dramat tożsamości narodowej. Muzułmanie bośniaccy, dz. cyt., s. 152, przyp. 13.
648 Zob. Jan Paweł II, Veritatis splendor. Tekst i komentarze, red. A. Szostek, Lublin 1995.
649 Tenże, Encyklika „Veritatis splendor”, ORP 1994, nr 1, s. 48.
650 Tenże, Dzień Modlitwy o Pokój na Bałkanach, ORP 1994, nr 3, s. 41; tenże, Błagajmy Boga
o dar pokoju, ORP 1994, nr 2, s. 50; zob. Leksykon pielgrzymek…, dz. cyt., s. 554–555.
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Jugosławii) ogłoszony w dniu 20 sierpnia 1993 r. przewidywał podział BośniHercegowiny na trzy odrębne, ale sfederowane republiki związkowe. W nowym podziale Serbom przyznano 52 proc. terytorium, Muzułmanie mieli
otrzymać 31 proc., a Chorwaci 17 proc. Plan został przyjęty przez ponoszących
klęski na frontach Muzułmanów, ale odrzucony przez Serbów i Chorwatów,
więc walki trwały nadal646.
We wrześniu 1993 r. zwołano Sabor Boszniacki, swoisty parlament muzułmanów bośniackich, skupiający wtedy ich kluczowe instytucje: towarzystwo kulturalne Preporod, Radę Kongresu intelektualistów bośniacko-muzułmańskich, Wspólnotę Islamską Bośni i Hercegowiny oraz towarzystwo
dobroczynne Merhamet, na którym zdecydowano o zmianie nazwy narodowej: z „Muzułmanów” na „Boszniaków”. „Deklaracją o zmianie nazwy Sabor
pragnął zakończyć wieloletnie rozmowy o konieczności powrotu do narodowego i historycznego imienia – Boszniak”647.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański (Watykan, 3 października
1993) Encyklika Veritatis splendor Jan Paweł II nawiązał do oficjalnej prezentacji owej encykliki648 (Rzym, 6 sierpnia 1993) zawierzając ją Maryi, oraz wyraził nadzieję, że dokument ten stanie się przedmiotem bezstronnych rozważań. Powierzył Maryi także sprawę pokoju, przede wszystkim w Bośni
i Hercegowinie. Zaznaczył, że w Sarajewie kończy się spotkanie poświęcone
refleksji i modlitwie, na wzór spotkania asyskiego z 1993 r., które zgromadziło przedstawicieli czterech Wspólnot religijnych miasta Sarajewa, tj. muzułmańskiej, katolickiej, protestanckiej oraz żydowskiej. Wezwał Kościół oraz
uczestników tego spotkania do wspólnej modlitwy do Boga na rzecz pojednania i zgody między zwaśnionymi stronami649.
W rozważaniu poprzedzającym modlitwę Anioł Pański (Watykan, 12 grudnia 1993) pt. Błagajmy Boga o dar pokoju papież zapowiedział, że niedziela
23 stycznia tego roku będzie „szczególnym dniem modlitwy błagalnej do Boga
o dar pokoju” na Bałkanach oraz że poprzedzi go dzień postu w tej samej intencji w piątek 21 stycznia. Papieska inicjatywa, nawiązująca do ducha spotkań w Asyżu z 1986 r. i 1993 r., wyrażała przeświadczenie Biskupa Rzymu,
że modlitwa jest „orężem słabych i pokrzywdzonych i pozostaje głównym narzędziem duchowej walki, jaką w świecie prowadzi Kościół”650.
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Wojna ta była dla ludności cywilnej katastrofą, dlatego w Hadze utworzono Specjalny Trybunał do spraw Zbrodni Wojennych. Działał on od 1993 r.
i miał osądzić oraz skazać osoby odpowiedzialne za masakry651. Jan Paweł II
uważał, że był to „znak, iż ludzie stają się coraz bardziej świadomi nikczemności” dokonanej w Jugosławii; „skandalicznym zachowaniem byłoby bowiem
[…] poddać się i zaakceptować, iż prawo zostało ostatecznie wyszydzone, a porządek międzynarodowy ośmieszony przez uzbrojone bandy”652.
W orędziu Bożonarodzeniowym „Urbi et Orbi” (plac św. Piotra, 25 grudnia 1993) Jan Paweł II nawiązał do trwającej wojny w Bośni i Hercegowinie.
Powiedział wówczas: „Niech na horyzoncie naszej epoki zajaśnieje światło
Betlejem i przyniesie pociechę i pokój nade wszystko ofiarom ludzkich tragedii wojny, wygnania, głodu, niesprawiedliwości, nienawiści i lęku. Niech rozbłyśnie ta światłość nad znękanym ludem Bośni i Hercegowiny, nad rozległym
obszarem południowo-wschodniej Europy, gdzie przemoc próbuje bezlitośnie
narzucić swoje prawo. […] Tylko wzajemny szacunek i braterska życzliwość
pozwolą przezwyciężyć nienawiść i wrogość”653.
Po 1993 r. mieliśmy do czynienia z kolizją dwóch koncepcji: narodowo-politycznej oraz duchowo-tożsamościowej, a wpłynęło na taki stan rzeczy kilka
aspektów: (1) Boszniacy są jedynym narodem byłej Jugosławii, który nie posiadał swojego wyłącznego terytorium narodowego; (2) wszystkie postjugosłowiańskie i postkomunistyczne ruchy narodowe z sukcesem ukonstytuowały się w ramach własnych państw narodowych. Ze względu na różnorodność
etniczną Bośnia i Hercegowina była narażona na mechanizmy „inżynierii etnicznej”, wyrażonej w narodowo-państwowej konstytucji, według zasady dominującej większości i zmarginalizowanej mniejszości, a był to kluczowy powód konfliktu zbrojnego w Bośni i Hercegowinie654.
W dniach 4 i 5 stycznia 1994 r. Watykan zorganizował spotkanie robocze poświęcone problematyce bałkańskiej, podczas którego papież zgromadził wokół
siebie ekspertów w dziedzinie dziejów i problematyki bałkańskiej, wraz z kilkoma
swoimi współpracownikami z Kurii Rzymskiej655. Było to spotkanie historyków,
filozofów i politologów, podczas którego omawiano podłoże historyczne tego
konfliktu, jego aspekty polityczne oraz implikacje religijne. Specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka T. Mazowiecki przedstawił sytuację w tej dziedzinie, zaś przedstawiciele Stolicy Apostolskiej mówili o jej działalności humanitarnej i dyplomatycznej, związanej z wojną w byłej Jugosławii656.
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J. S. Nye, Konflikty międzynarodowe…, dz. cyt., s. 237.
A. Gianelli, A. Tornielli, Papieże…, dz. cyt., s. 263.
Jan Paweł II, Narody świata i cały Kościół patrzą w stronę rodziny, ORP 1994, nr 12, s. 16–17.
M. Babić, Dramat tożsamości narodowej. Muzułmanie bośniaccy, dz. cyt., s. 153.
J.-B. Raimond, Jan Paweł II…, dz. cyt., s. 190.
Jan Paweł II, Dzień Modlitwy o Pokój na Bałkanach…, dz. cyt., s. 41.

657 Pokój na Bałkanach jest możliwy. Apel Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”, ORP 1994, nr 3,
s. 46.
658 Jan Paweł II, Chrystus wciąż umiera w naszych braciach, ORP 1994, nr 3, s. 41–43; zob.
C. Wooden, John Paul II calls for humanitarian aid, prayers for Balkans, „National Catholic
Reporter” 1994, January 21, s. 8; Jan Paweł II, O życiu: aborcja, eutanazja, wojna, oprac.
A. Sujka, Kraków 2005, s. 146.
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Wnioski i refleksje z tego spotkania znalazły odzwierciedlenie w apelu
Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” pt. Pokój na Bałkanach jest możliwy, ogłoszonym po kilku dniach, w którym czytamy, że nigdy nie jest za późno na pokój,
zaś modlitwa stanowi jedyną broń, jakiej może użyć Kościół, celem jego zaprowadzenia. Apel kończy się poruszającymi słowami: „Na Bałkanach umiera Europa. Szczególnym obowiązkiem Kościoła jest oddać swoje najlepsze siły
sprawie pokoju w tym regionie. Stawką jest pokój w całej Europie. Tak, sprawiedliwy pokój jest możliwy – także na Bałkanach i wszędzie na świecie, gdzie
nadal go brakuje. Pokój jest możliwy. Bóg składa go w nasze ręce” (pkt 10)657.
W dniu 12 stycznia 1994 r. w katechezie podczas audiencji generalnej w Auli
Pawła VI pt. Chrystus wciąż umiera w naszych braciach Jan Paweł II zaznaczył,
że Chrystus umiera w wielu braciach i siostrach, bez względu na wyznawaną religię, a większość ofiar konfliktu bałkańskiego to osoby niewinne. Konstatował, że
wojna w tym regionie nie jest czymś całkowicie nowym wobec totalitaryzmów
o zabarwieniu nacjonalistycznym i kolektywistycznym, opierających się na posłuszeństwie ideologii z XX wieku. Przestrzegał przed łamaniem praw człowieka
i przed odpowiedzialnością tych, którzy tego się dopuszczają. Przypomniał nauczanie moralne Kościoła, który traktuje militarną agresję jako zły czyn, a obronę uznaje za działanie moralnie dopuszczalne, nieraz wręcz konieczne, w ten
właśnie sposób rozumiejąc interwencję humanitarną. Podkreślił duchową potęgę modlitwy, która jest najpotężniejszą interwencją humanitarną. Nawiązał do
ogłoszenia błogosławioną s. Faustyny Kowalskiej, głoszącej orędzie Bożego miłosierdzia, którego potrzebuje cała ludzkość, a przede wszystkim doświadczona
ziemia Bałkanów. Wezwał do większej ufności w Bogu, u którego wszystko jest
możliwe, także pokój na Bałkanach. Zwracając się do Polaków uczestniczących
w audiencji generalnej, nawiązał do specjalnej narady grupy ekspertów, która odbyła się na początku stycznia w Watykanie, oraz przypomniał o zapowiedzianej
w dniu 23 stycznia 1994 r. specjalnej, poprzedzonej postem w piątek 21 stycznia, modlitwie o pokój na Bałkanach, która powinna objąć cały Kościół w Europie i na świecie, także w Polsce658.
Podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym w Sali Królewskiej Pałacu
Apostolskiego w dniu 15 stycznia 1994 r. Jan Paweł II wygłosił przemówienie pt. Budujmy mosty między ludźmi i narodami, w którym poruszył problematykę bezsensownej wojny, najpierw w Chorwacji, a od ponad dwóch
lat w Bośni i Hercegowinie; osłabienie Europy przez postawy prymitywnego
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nacjonalizmu na Bałkanach, niemającego nic wspólnego z miłością ojczyzny
ani z szacunkiem dla własnej tożsamości; bezradność europejskich polityków
niezdolnych do rokowań. Potępił zbrodnie przeciw człowiekowi i ludzkości
oraz zaapelował: o odłożenie broni do wszystkich, którzy mają ją w rękach;
do organizacji humanitarnych o kontynuację swego dzieła; do europejskich
polityków o zdwojenie wysiłków zmierzających do przekonania walczących
stron o rozsądek; do narodów Europy o pamięć o swoich braciach, ponoszących konsekwencje konfliktów. Podkreślił powołanie trybunału przez ONZ,
mającego osądzić winnych zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości
popełnianych w byłej Jugosławii; podział Europy na państwa małej lub średniej wielkości, z których każde ma swoje dziedzictwo wartości, taką samą
godność i takie same prawa; wielką odpowiedzialność spoczywającą na tych,
którzy zarządzają sprawami publicznymi; kierowanie się nakazami etyki politycznej, uwzględniającej transcendencję człowieka i relatywną wartość ustrojów społecznych, oraz zasadami moralnymi, obowiązującymi władzę w społeczeństwie i zwykłych obywateli; rok ogłoszony przez ONZ Rokiem Rodziny.
Papież wezwał do spotkania i solidarności między Wschodem i Zachodem,
między Północą i Południem, do okazywania odwagi braterstwa, do upodabniania się ludzkości do prawdziwej rodziny, w której każdy czuje się kochany,
w której każdy pomaga najsłabszemu659.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański (Watykan, 16 stycznia 1994)
pt. Bóg wzywa do jedności Jan Paweł II nawiązał do: obchodów Tygodnia
Modlitw o Jedność Chrześcijan od 18 do 25 stycznia 1994 r. pt. Wezwani,
aby mieć jedno serce i jednego ducha, zaproponowanego przez komitet mieszany, złożony z przedstawicieli Kościoła katolickiego i Ekumenicznej Rady
Kościołów; wspólnej modlitwy o jedność chrześcijan w tym tygodniu; przypadającego 23 stycznia Dnia Modlitwy, poprzedzonego postem 21 stycznia,
poświęconego modlitwie o trwały pokój w Bośni i Hercegowinie, gdzie jest
on znieważany. Prosił o wsparcie tego celu Maryję, o przyjęcie przez chrześcijan nowego daru Ducha Świętego, będącego prawdziwym Twórcą pokoju
w całej ludzkiej rodzinie660.
W dniach 17–22 stycznia 1994 r. odbyło się w Watykanie spotkanie przedstawicieli katolickiego Kościoła obrządku bizantyńsko-rumuńskiego zorganizowane przez Kongregację dla Kościołów Wschodnich. W dniu 21 stycznia,
podczas audiencji dla uczestników tego spotkania Jan Paweł II przypomniał
o zbliżającej się już trzechsetnej rocznicy zjednoczenia ze Stolicą Piotrową, obchodzonej w dniu 7 października 1998 r., która „niech będzie […] dla wszystkich

659 Jan Paweł II, Budujmy mosty między ludźmi i narodami, ORP 1994, nr 4, s. 15–20.
660 Tenże, Bóg wzywa do jedności, ORP 1994 nr 3, s. 43.

661 Tenże, Na drodze odnowy Kościoła, ORP 1994, nr 4, s. 23.
662 Tenże, Kościół powinien mieć jedno serce i jednego ducha, ORP 1994 nr 3, s. 44–45.
663 Tenże, Na drodze odnowy…, dz. cyt., s. 21; zob. Recognize the Spiritual Bonds…, dz. cyt.,
s. 60–61.
664 Tenże, Chrześcijaństwo jest religią pokoju, ORP 1994, nr 3, s. 46–48.
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silnym bodźcem do jeszcze bardziej wytężonej pracy, prowadzonej w duchu
braterstwa i otwarcia na innych” (nr 7)661.
Podczas audiencji generalnej w Auli Pawła VI w dniu 19 stycznia 1994 r.
pt. Kościół powinien mieć jedno serce i jednego ducha Jan Paweł II podkreślił:
tegoroczny temat Tygodnia Modlitw; inicjatywy na rzecz przywrócenia pokoju
na Bałkanach, który jest możliwy pod pewnymi warunkami, tj. cała wspólnota międzynarodowa i wszyscy jej członkowie wywiążą się ze swych obowiązków gwaranta praw człowieka, prawa humanitarnego i prawa międzynarodowego; potrzebę powszechnego nawrócenia do pokoju przez post i modlitwę
oraz oświecenia światłem Ducha Świętego umysłów ludzi i pomoc im w odnalezieniu dróg pojednania, braterstwa i pokoju662.
W dniu 23 stycznia 1994 r. wszyscy uczestnicy tego spotkania wzięli udział
we Mszy św. w intencji pokoju na Bałkanach, sprawowanej przez Jana Pawła II
w Bazylice św. Piotra663. W homilii podczas Mszy św. w Bazylice Watykańskiej
pt. Chrześcijaństwo jest religią pokoju papież zaznaczył: podział kontynentu
europejskiego na dwa przeciwstawne sobie światy; upadek muru berlińskiego w 1989 r., po którym powstają kolejne mury dzielące Europę, zwłaszcza na
Bałkanach. Podkreślił, że ten dzień odbywa się w całym Kościele, a przygotowaniem do niego było studyjne spotkanie w Watykanie; nowe mury rozdzielające narody byłej Jugosławii, gdzie naruszane są prawa człowieka, niszczone są zabytki cywilizacji, dochodzi do aktów gwałtu. Konstatował, że: wojna
na Bałkanach nie jest wojną religijną, ale narody będące stronami w tym konflikcie należą do różnych religii i Kościołów; ten konflikt zbrojny to konflikt
narodowościowy, polityczny ze swej istoty, interpretowany z łatwością jako
konflikt religijny, a przynależność religijna i wyznaniowa, przy nastawieniu
nacjonalistycznym, może stanowić dodatkową motywację nienawiści; dzisiejsza modlitwa jest jednocześnie pielgrzymką ekumeniczną do ziem bałkańskich; pokój musi zwyciężyć na Bałkanach z pomocą Bożą664.
Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański na placu św. Piotra 23 stycznia
1994 r. było poświęcone wciąż trwającej wojnie na obszarze byłej Jugosławii,
kruchości pokoju, potędze modlitwy uwalniającej serce człowieka od nienawiści, nieufności i uraz. Jan Paweł II zaznaczył, że nie można pogodzić się
z różnorakimi formami łamania praw człowieka, a obowiązkiem kompetentnych instytucji jest rozbrojenie agresorów oraz stworzenie podstaw sprawiedliwego i trwałego pokoju. Prosił Maryję, aby wspierała wszystkich w drodze, w pielgrzymce wiary, nadziei oraz pokoju, a przyniosła bogate owoce. Po
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odmówieniu modlitwy maryjnej papież zwrócił się do zebranych z apelem do
wszystkich odpowiedzialnych za podejmowane decyzje, aby transporty z pomocą humanitarną mogły dotrzeć do oblężonego Sarajewa, do Tuzli, do okolic
Mostaru, które stanowią wyraz solidarności obejmującej wszystkich mieszkańców byłej Jugosławii, bez względu na ich przynależność etniczną czy wyznanie religijne665.
W wyniku ostrzału targu 4 lutego 1994 r. w Sarajewie zginęło 68 osób, a ponad 200 zostało rannych666. Następnego dnia Jan Paweł II wezwał do modlitwy różańcowej w Auli Błogosławieństw o pokój w Bośni i Hercegowinie.
Wyraził ubolewanie z powodu wojny w Sarajewie, zbrodniczych działań, wzywając polityków kierujących państwami i sprawami międzynarodowymi, aby
doprowadzili, wszelkimi środkami, do przerwania walk, do zwycięstwa rozumu i braterstwa, do modlitwy do Boga za wstawiennictwem Maryi, o otwarcie dróg pojednania i pokoju667.
Podczas spotkania z uczestnikami seminarium zorganizowanego przez
NATO Defense College w Rzymie w dniu 7 lutego 1994 r. Jan Paweł II konstatował, że świat jest pełen przemocy, a w byłej Jugosławii codziennie na
niewinnych ludziach dokonywane są zbrodnie, które stanowią konsekwencję zadawnionych konfliktów etnicznych i nienawiści jednej społeczności do
drugiej. Zaznaczył, że wojna nie jest nieunikniona, to skutek określonej polityki i konkretnych decyzji; Europa musi pamiętać, że jej przyszłość nie jest
zależna tylko od czynników strategicznych i ekonomicznych, ale musi odzyskać zwłaszcza swoją duszę, aby mogła odnowić swoje życie społeczne, moralne i duchowe; nadzieje związane ze zmianą sytuacji na Bałkanach, skierowane
do sumień tych, którzy mogą coś zmienić, nie zostały spełnione. Na zakończenie zapewnił, że modli się za uczestników i wszystkich służących sprawie
pokoju, aby ich sercami kierował szacunek dla praw człowieka, przede wszystkim ofiar niesprawiedliwości i przemocy, oraz udzielił błogosławieństwa668.
W dniu 19 lutego 1994 r. ulicami Rzymu przeszedł pochód pod hasłem
„Solidarność z Sarajewem”, w którym uczestniczyli burmistrzowie wielu włoskich miast, wśród nich burmistrz Rzymu Francesco Rutelli, kilka tysięcy
Rzymian i grupa franciszkanów z kościoła Ara Coeli, których obecność była
wyrazem duchowej więzi łączącej całe zgromadzenie ze współbraćmi pracującymi na terenie byłej Jugosławii. Najpierw grupa uczestników manifestacji
została przyjęta przez prezydenta i premiera Włoch, a ok. godz. 17 pochód ruszył w milczeniu spod Kapitolu w stronę Watykanu. Na placu św. Piotra manifestanci wysłuchali słów Jana Pawła II, który przemawiając z okna Pałacu
665
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Tenże, Wołajmy do Chrystusa o pokój, ORP 1994, nr 3, s. 49.
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Tenże, Na kolanach prosimy o zakończenie wojny, ORP 1994, nr 4, s. 24–25.
J. Kiwerska, Świat w latach 1989–2004…, dz. cyt., s. 90–91.
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dz. cyt., s. 71.
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Apostolskiego, skierował apel do społeczności międzynarodowej, aby wszelkimi dostępnymi środkami położyła kres wojnie na Bałkanach, zaś do sił kontrolujących sytuację w byłej Jugosławii, by umożliwiły przejazd konwojów humanitarnych i zmierzających do Sarajewa, Mostaru wschodniego i zachodniego
oraz innych oblężonych miast669.
W dniu 2 marca 1994 r. został podpisany układ przez F. Tudjmana i A. Izet
begovicia, co zarysowało możliwość utworzenia federacji chorwacko-bośniackiej przy osłabieniu pozycji Serbów w Bośni. Jednak Serbowie bośniaccy
w końcu marca tego roku zaatakowali miasto Goražde, które leżało w strefie
ochronnej patrolowanej przez wojska z mandatu ONZ670.
W dniu 3 kwietnia 1994 r. w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Jan
Paweł II sprawował Eucharystię na placu św. Piotra. Po zakończeniu Mszy św.
wygłosił z Loggii Błogosławieństwa orędzie paschalne pt. Ludzkość potrzebuje
Chrystusa, w którym podkreślił, że Chrystus stanowi źródło pokoju i życia;
orędzie zmartwychwstania i pokoju, które powinno rozbrzmiewać na Bałkanach, gdzie nadal trwał konflikt zbrojny i gdzie nacjonalizmy przyjmowały niebezpieczne formy skrajnego ekstremizmu, gdzie grupy etniczne i klasy
społeczne toczyły ze sobą walkę. Wezwał do solidarności, braterstwa, ustąpienia kultury śmierci poniżającej człowieka i jego prawa, bezpieczeństwa
i pokoju w narodach ogarniętych nędzą materialną i duchową. Nawiązał do
listu, który wysyłał do przywódców wszystkich państw świata, z okazji Międzynarodowego Roku Rodziny, ogłoszonego przez ONZ i przyjętego przez
Kościół katolicki, w którym zaznaczył dotyczący każdego państwa obowiązek ochrony rodziny671.
W dniu 18 marca 1994 r. doszło do podpisania porozumienia waszyngtońskiego przewidującego utworzenie Federacji Chorwacko-Muzułmańskiej
w Bośni, jednak strona serbska nie zgodziła się na te warunki, a także na kolejne, proponowane przez utworzoną tzw. Grupę Kontaktową, złożoną z przedstawicieli USA, Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Grecji, UE i ONZ672.
Papieska katecheza wygłoszona podczas audiencji generalnej pt. Świat pracy
w Kościele z 20 kwietnia 1994 r. była poświęcona problematyce pracy w ludzkim życiu, jej roli oraz jej różnym wymiarom: społeczno-ekonomicznym, politycznym i religijnym. Na zakończenie papież wystosował apel w sprawie miasta
w południowo-wschodniej Bośni i Hercegowinie, Goražde, jednego z oblężonych, w którym trwały ataki pomimo zawarcia umowy o przerwaniu walk
i obietnicy rozejmu, którą złożyli oblegający. Papież zwrócił się z wezwaniem
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do walczących stron, sprawujących władzę i do odpowiedzialnych za losy społeczności międzynarodowej o podjęcie negocjacji, aby zapanował pokój673.
W 1994 r. na rzecz pokoju na Bałkanach zaczęła aktywnie działać Rosja, która
razem z innymi państwami tworzyła tzw. Grupę Kontaktową, od końca kwietnia koordynującą międzynarodowe działania mediacyjne na terytorium byłej
Jugosławii, czego skutkiem było podpisanie pokoju w Dayton (Ohio, USA)674.
Od dnia 6 kwietnia 1994 r. do dnia 9 stycznia 1996 r., dzięki mostowi powietrznemu utworzonemu przez ONZ dostarczano żywność i lekarstwa mieszkańcom675. Za aprobatą Yasushiego Akashiego, pełnomocnika sekretarza generalnego ONZ ds. uchodźców, w dniach 10–11 kwietnia 1994 r. nastąpił atak
lotniczy sił NATO676.
W dniach od 13 do 14 czerwca 1994 r. obradował w Watykanie Nadzwyczajny
Konsystorz Kardynałów, zwołany po raz piąty przez Jana Pawła II677. W przemówieniu otwierającym obrady pt. Wobec Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Jan
Paweł II podkreślił wzrost liczby państw, z którymi Stolica Apostolska utrzymuje stosunki dyplomatyczne do 151, oraz wzrost liczby nuncjatur apostolskich m.in. w Europie Wschodniej, po wydarzeniach z 1989 roku. Zwrócił uwagę na inicjatywy na rzecz sprawiedliwości i pokoju w krajach przeżywających
trudności podejmowane przez ks. kard. R. Etchegaraya i Papieską Radę „Cor
Unum” na rzecz pomocy najbardziej potrzebującym, mając na myśli m.in. osoby, które ucierpiały w wyniku konfliktu zbrojnego na Bałkanach. Zaznaczył
dynamizm dialogu ekumenicznego oraz trudności i niezrozumienie w dialogu z muzułmanami, związane z problemami społecznymi i politycznymi, z jakimi borykają się niektóre kraje o przewadze ludności islamskiej. Wyraził ufność, że Maryja dopomoże m.in. w przezwyciężeniu konfliktu na Bałkanach678.
W katechezie podczas audiencji generalnej w dniu 6 lipca 1994 r. pt. Kobiety
w Ewangelii Jan Paweł II zaapelował w sprawie Bośni i Hercegowiny, wyrażając coraz pilniejszą potrzebę znalezienia ostatecznego rozwiązania tego
konfliktu, opartego na sprawiedliwości, poszanowaniu tożsamości narodów
oraz zapewnieniu jej mieszkańcom niezbędnej pomocy i powrotu do swoich
domów uchodźców i wysiedlonych. Jako punkt odniesienia wskazał zasady
673 Jan Paweł II, Świat pracy w Kościele, ORP 1994, nr 8, s. 37–38.
674 M. Lasoń, Ewolucja Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, dz. cyt., s. 347; zob.
T. Mazowiecki, Pokój w Bośni, „Więź” 1996, nr 1, s. 3–7; G. Vuckovic, Promoting peace and
democracy in the aftermath of the Balkan wars, „Summer” 1999, vol. 162, no. 1, s. 7–8.
675 A. Chwalba, Historia powszechna…, dz. cyt., s. 199.
676 J. Kiwerska, Świat w latach 1989–2004…, dz. cyt., s. 91.
677 Nadzwyczajny Konsystorz Kardynałów (13–14 czerwca 1994), ORP 1994, nr 9–10, s. 4; zob.
S. Karczewski (Jan Paweł II…, dz. cyt., s. 507) dodaje, że nadzwyczajny konsystorz jako
metoda naradzania się papieża z Kolegium Kardynalskim został wprowadzony przez Jana
Pawła II.
678 Jan Paweł II, Wobec Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, ORP 1994, nr 9–10, s. 5–9.

679 Tenże, Kobiety w Ewangelii, ORP 1994, nr 9–10, s. 22–24.
680 Przesłanie Ojca Świętego z okazji ósmego spotkania „Ludzie i religie” w Asyżu, ORP 1994,
nr 11, s. 8. Na temat Wspólnoty św. Idziego zob. J. Kulska, Faith-based diplomacy i transnarodowi aktorzy religijni, [w:] Religia i polityka…, dz. cyt., s. 581.
681 Jan Paweł II, Chrześcijańska nadzieja wzywa do odwagi, ORP 1994, nr 12, s. 36–37.
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usankcjonowane przez prawo międzynarodowe, a także potwierdzone przez
rezolucje kompetentnych instytucji międzynarodowych. Prosił Boga o oświecenie dla tych, którzy mieli w najbliższych dniach podjąć odpowiedzialne decyzje, o umocnienie nadziei cierpiących społeczności oraz odnowienie we
wszystkich odwagi pokojowego współistnienia679.
W przesłaniu z okazji ósmego spotkania „Ludzie i religie” w Asyżu (Watykan,
7 września 1994) skierowanym do kard. E. I. Cassidy’ego, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Jan Paweł II wyraził
uznanie przedstawicielom Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich i wielkich
religii świata za to spotkanie poświęcone modlitwie o pokój, zorganizowane przez Wspólnotę św. Idziego. Papież nawiązał w tym dokumencie do wojny w Sarajewie: „Dobiega właśnie końca wiek, który przyniósł zbrodnie być
może najokrutniejsze w całej ludzkiej historii. Wiek ten otworzyła dramatycznie wojna rozpoczęta w Sarajewie; a kończy go tragedia rozgrywająca się również w Sarajewie, które stało się smutnym symbolem niezrozumienia i nienawiści. Sarajewo, miasto męczeńskie, symbol tylu miejsc w świecie, którym
wciąż jeszcze zagraża koszmar wojny”680.
Zwracając się do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady
„Iustitia et Pax” (Castel Gandolfo, 29 września 1994) pt. Chrześcijańska nadzieja wzywa do odwagi Jan Paweł II nawiązał do: zagadnienia, któremu było
poświęcone zgromadzenie plenarne Papieskiej Rady „Kościół wobec wielkich
przemian w dzisiejszym świecie”; do wizyty, którą chciał złożyć w Sarajewie,
oraz do podróży do Zagrzebia; do encykliki Centesimus annus, w której mówił o kresie dwubiegunowego systemu doprowadzającego do głębokich zmian
w równowadze światowej. Wezwał do odwagi, do której wzywa chrześcijańska
nadzieja, oraz do działań Kościoła na rzecz autentycznego rozwoju, trwałego pokoju, w poszanowaniu człowieka i stworzenia. Na zakończenie podkreślił misję Papieskiej Rady, do której należy prowadzenie rozległej działalności
formacyjnej, dziękując kierownictwu Rady, jej członkom i wszystkim współpracownikom za służbę Stolicy Apostolskiej i całemu Kościołowi, oraz udzielił apostolskiego błogosławieństwa681.
W dniu 2 października 1994 r. w Bazylice Watykańskiej Jan Paweł II przewodniczył Mszy św. na otwarcie prac Synodu Biskupów. W pobliżu konfesji
św. Piotra zajęły miejsca siostry zakonne, np. pochodząca z Albanii Matka
Teresa z Kalkuty, członkowie instytutów świeckich, przedstawiciele innych
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wyznań chrześcijańskich. W homilii pt. Wielkie bogactwo Kościoła papież
podkreślił m.in. znaczenie obrad Synodu dla Kościoła682.
Podczas obrad Synodu zabrał głos abp Franc Perko, metropolita Belgradu
(Jugosławia), który podkreślił m.in. największy obowiązek Kościoła katolickiego, mówiąc: „Trudno powiedzieć, jaka będzie przyszłość, zanim nastanie
pokój i nie upłynie kilka lat. Największym obowiązkiem Kościoła katolickiego,
a tym samym wspólnot zakonnych, będzie leczenie narodu chorego na nienawiść i nacjonalizm oraz zacieśnienie więzi z prawosławnymi”683.
W dniu 29 października na zakończenie IX Zwyczajnego Zgromadzenia
Ogólnego Synodu Biskupów papież odprawił Mszę św. w Bazylice Watykańskiej
wraz z uczestnikami obrad. W homilii W szkole Chrystusa ukazał znaczenie
zakonów dla rozwoju cywilizacji i kultury oraz zapowiedział ogłoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej684.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański pt. Znaczenie Synodu oraz zapowiedź Konsystorza (Watykan, 30 października 1994) Jan Paweł II nawiązał do zakończonego IX Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów oraz
oznajmił zwołanie w dniu 26 listopada Zwyczajnego Konsystorza Publicznego.
Zwracając się do Ojców Synodalnych i osób wspomagających Synod, papież
powiedział: „Dziękuję wszystkim Ojcom Synodalnym za wkład wniesiony
w obrady. Dziękuję także tym, którzy wspomagali je modlitwą oraz ofiarą
wyrzeczenia i cierpienia. Myślę tu o nieustannej modlitwie zanoszonej przez
klasztory, domy zakonne i parafie; myślę o wielkodusznej ofierze cierpienia,
składanej przez tak wielu chorych i cierpiących”685.
W katechezie podczas audiencji generalnej w dniu 9 listopada 1994 r. pt. Droga
doskonałości Jan Paweł II wskazał liczne dziedziny, na których potrzebne jest
zaangażowanie osób konsekrowanych, zasadnicze postawy, które powinni oni
umacniać przez całe życie, m.in. ukazywanie wszystkim uniwersalności miłości Chrystusa, szacunek wobec wszystkich, troska o tych, którzy najwięcej
cierpią. Zwrócił się do grupy inwalidów wojennych, a szczególnie tych, którzy
doświadczyli znamion tragedii, jaka dotknęła mieszkańców Chorwacji oraz
Bośni i Hercegowiny, podkreślając, że ich milczące wołanie o pokój było jeszcze jednym apelem do sumień kierujących państwami i społecznością międzynarodową, a którzy powinni pamiętać, że przyszłość narodów może być
zbudowana tylko w klimacie pokoju opartego na prawdzie, sprawiedliwości
i poszanowaniu praw jednostek i narodów. Zapewnił o modlitwie o prawdziwy
682 Tenże, Wielkie bogactwo Kościoła, ORP 1995, nr 1, s. 12.
683 F. Perko, Musimy leczyć chory naród, ORP 1995, nr 1, s. 35.
684 Jan Paweł II, W szkole Chrystusa, ORP 1995, nr 1, s. 42–44; zob. też Orędzie Ojców Synodu
do Ludu Bożego, ORP 1995, nr 1, s. 44–46.
685 Tenże, Znaczenie Synodu oraz zapowiedź Konsystorza, ORP 1995, nr 1, s. 60.

686 Tenże, Droga doskonałości, ORP 1995, nr 2, s. 46–47.
687 Zwyczajny Konsystorz Publiczny 26 listopada 1994 r., ORP 1995, nr 1, s. 47; Nowi kardynałowie, ORP 1995, nr 1, s. 53–56; T. Czekalski, Albania, [w:] Wielka historia…, dz. cyt.,
s. 221; S. Karczewski (Jan Paweł II…, dz. cyt., s. 508) dodaje, że konsystorz zwyczajny to
spotkanie, w którym na zaproszenie papieża mogą uczestniczyć nie tylko kardynałowie,
ale też biskupi, księża, a nawet świeccy.
688 M. Gryn, Dbamy o godność człowieka, rozm. przepr. K. Wiśniewska, „W Drodze” 2005,
nr 6, s. 42–43; zob. P. Maciejewski, Religia albańskości, „Znak” 2008, nr 636, s. 79–84.
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pokój w Bośni i Hercegowinie, tam gdzie toczyły się wojny lub gdzie istniało
niebezpieczeństwo konfliktów zbrojnych686.
W dniu 26 listopada 1994 r. Jan Paweł II zwołał po raz szósty od początku pontyfikatu Zwyczajny Konsystorz Publiczny, podczas którego kreował
30 kardynałów. W skład Kolegium Kardynalskiego, do którego najważniejszych zadań należy wybór papieża, wchodziło wówczas 167 członków. Po
ostatnich nominacjach w Świętym Kolegium reprezentowane były 62 kraje,
w tym po raz pierwszy m.in. Albania oraz Bośnia i Hercegowina. W tym samym dniu zostali mianowani kardynałami m.in. Miloslav Vlk (abp Pragi, przewodniczący CCEE), Luigi Poggi (archiwista i bibliotekarz Świętego Kościoła
Rzymskiego, w 1973 r. papież Paweł VI powierzył mu misję reprezentowania Stolicy Apostolskiej w kontaktach z rządami komunistycznymi krajów
wschodniej Europy), V. Puljić (abp Sarajewa, który starał się nieść pomoc ofiarom wojny, a z narażeniem własnego życia odwiedzał tereny objęte walkami,
występując jednocześnie jako rzecznik pojednania między społecznościami
etnicznymi i religijnymi, zyskał powszechny autorytet jako mediator między
stronami konfliktu), Mikel Koliqi z Albanii (kapłan archidiecezji Szkodry,
przez 25 lat więziony przez komunistyczny reżim Envera Hodży (1908–1985
– lider Komunistycznej Partii Albanii)687.
Należy podkreślić, że od 1953 r. rozpoczęła się dyktatura Hodży, który zaprojektował kraj ateistyczny, nazywając religię opium dla ludu. Albania była
jedynym państwem na świecie, które miało zapis w konstytucji, że jest krajem ateistycznym688.
Tego samego dnia podczas Liturgii Słowa w Auli Pawła VI z okazji Zwyczajnego
Konsystorza Publicznego Jan Paweł II nadał godność kardynalską 30 nowym
purpuratom. W homilii Zadania kardynałów w Kościele papież nawiązał do
konfliktów zbrojnych, w tym w Bośni i Hercegowinie, mówiąc: „myślę zwłaszcza o chrześcijanach Sarajewa oraz Bośni i Hercegowiny, gdzie nadal niestety
rozbrzmiewa zgiełk oręża i wciąż leje się niewinna krew, a perspektywa pokoju pozostaje odległa. […] Kościół i papież są związani szczególną solidarnością
z braćmi i siostrami z Bośni i Hercegowiny, która stała się symbolem absurdalnych, bratobójczych walk, wykrwawiających Europę i świat. Patrzą na tę
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umiłowaną ziemię z chrześcijańską ufnością i błagają miłosiernego Boga, aby
narody objęte konfliktem mogły zaznać upragnionego pojednania i pokoju”689.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański pt. Z myślą o dzieciach (Watykan,
18 grudnia 1994) Jan Paweł II nawiązał do publikacji Listu dla dzieci całego świata (Watykan, 13 grudnia 1994), wskazując jego adresatów, myślami ogarniając
wszystkich z przeciwnego brzegu Adriatyku, mieszkańców Bośni i Hercegowiny: „Adresatami Listu do dzieci są oczywiście dzieci, które wzywam do modlitwy
o pokój wszędzie na świecie. Gdziekolwiek toczy się wojna i gdzie brak pokoju,
tam potrzeba modlitwy dzieci. List jest więc skierowany także do tych, którzy ponoszą odpowiedzialność za wojny, dalekie i bliskie. Myślimy tu o wszystkich, ale
szczególnie może pamiętamy o tych z przeciwnego brzegu Adriatyku. Do nich
właśnie mówimy dzisiaj, w czwartą niedzielę Adwentu, na sześć dni przed Bożym Narodzeniem: zatrzymajcie się, zatrzymajcie się w obliczu Dzieciątka”690.
W orędziu na Boże Narodzenie „Urbi et Orbi” 25 grudnia 1994 r. pt. Święta
Rodzino, prowadź i broń nas Jan Paweł II przypomniał o trwającym konflikcie zbrojnym na Bałkanach, o cierpieniach rodziny ludzkiej na skutek egoizmu i przemocy. Prosił Chrystusa, aby wzbudził w sercu każdego człowieka łagodność i współczucie, aby ludzie odłożyli broń i połączyli się uściskiem
pokoju, ogarniającym cały świat691.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański z 1 stycznia 1995 r. pt. Budujmy
pokój w Watykanie Jan Paweł II nawiązał do tragicznej wojny na Bałkanach,
podkreślając, że nietykalność osobista mieszkańców tego regionu jest ciągle zagrożona. Jako przykład podał uprowadzenie i wysłanie na front albo
do obozów pracy kilku katolików z kościoła w miejscowości Barlovci (Bośnia
i Hercegowina). Wezwał osoby odpowiedzialne za tego typu działania, do zastanowienia się nad ich konsekwencjami, do porzucenia broni i budowania
pokojowego świata692.
Podczas przemówienia do członków korpusu dyplomatycznego przy Stolicy
Apostolskiej (Sala Królewska, 9 stycznia 1995) pt. Stolica Apostolska jest głosem,
na który czeka ludzkie sumienie, Jan Paweł II nawiązał do: konfliktu zbrojnego w Bośni i Hercegowinie oraz do innych konfliktów nękających m.in. kraje
Kaukazu i Czeczenię; niedawno zawartego rozejmu, który może doprowadzić
do poważnych negocjacji; prawa międzynarodowego i zasad humanitarnych,
które zostały podeptane; prawa, które nigdy nie powinno sankcjonować rezultatów osiągniętych wyłącznie przemocą. Podkreślił, że negocjacje stanowią jedyną drogę, która może przyczynić się do usunięcia przeszkód, które
utrudniają pokojowe współżycie tam, gdzie ludność jest zróżnicowana pod
689
690
691
692

Jan Paweł II, Zadania kardynałów w Kościele, ORP 1995, nr 1, s. 49.
Tenże, Z myślą o dzieciach, ORP 1995, nr 3, s. 58.
Tenże, Święta Rodzino, prowadź i broń nas, ORP 1995, nr 2, s. 16–17.
Tenże, Budujmy pokój, ORP 1995, nr 2, s. 23.

693 Tenże, Stolica Apostolska jest głosem, na który czeka ludzkie sumienie, ORP 1995, nr 3,
s. 50–53.
694 Tenże, Wierni Bogu i braciom, ORP 1995, nr 3, s. 60
695 Tenże, Wpływ Ducha Świętego na życie konsekrowane, ORP 1995, nr 5, s. 35–37.
696 Tenże, Pokój jest naszą misją, ORP 1995, nr 7, s. 44.
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względem etnicznym, religijnym i językowym, gdzie należy uszanować tożsamość każdej społeczności, mając na myśli m.in. Bośnię i Hercegowinę693.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański pt. Wierni Bogu i braciom
(Watykan, 29 stycznia 1995) Jan Paweł II nawiązał do 50. rocznicy wyzwolenia więźniów obozu w Oświęcimiu i wyraził ubolewanie: „Niestety, także
w naszych czasach nadal bardzo wiele jest przemocy. Oby Bóg nie dał, byśmy
jutro musieli opłakiwać nowe Oświęcimie, powstałe w tych latach. Módlmy
się i działajmy, aby tak się nie stało. Nigdy więcej antysemityzmu! Nigdy więcej nacjonalizmów! Nigdy więcej ludobójstwa! Niech trzecie tysiąclecie stanie się początkiem ery pokoju i wzajemnego szacunku między narodami”694.
Po wygłoszeniu katechezy podczas audiencji generalnej w dniu 22 marca 1995 r. pt. Wpływ Ducha Świętego na życie konsekrowane Jan Paweł II pozdrowił grupy, które przybyły z różnych krajów. Zwrócił się do pielgrzymów
z Chorwacji, wśród których było 310 inwalidów wojennych, pozdrawiając ich
i podkreślając, że wojna na Bałkanach trwa zbyt długo i niszczy wszystkie formy współżycia społecznego w Bośni i Hercegowinie oraz Chorwacji. Prosił
Boga o błogosławieństwo dla nich i ich rodzin, zachęcając ich do bycia apostołami przebaczenia i pojednania oraz zawierzył Maryi wszystkie cierpienia ich
ludu i jego wołanie o pokój, który powinien być oparty na sprawiedliwości695.
W dniu 7 maja 1995 r. w rozważaniu przed modlitwą Regina caeli pt. Bóg jest
naszą misją Jan Paweł II wspominał 50. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie, jej dramatyczne konsekwencje. Powtórzył wezwanie swojego poprzednika Pawła VI: „Nigdy więcej wojny!”, oraz podkreślił, że: „Pokój
jest naszą misją! Straszliwe doświadczenie historyczne II wojny światowej jest
dla wszystkich surową przestrogą, która każe odrzucić «kulturę wojny» i poszukiwać wszelkich godziwych i skutecznych środków, aby położyć kres konfliktom nadal toczącym się w wielu regionach świata”696.
Przesłanie Jana Pawła II z okazji 50. rocznicy zakończenia w Europie II wojny światowej (Watykan, 8 maja 1995) nawiązywało do tragedii II wojny światowej; odpowiedzialności wyznawców różnych religii za pokój po tragedii wojny; współpracy na rzecz pokoju; modlitw o pokój podczas Światowego Dnia
Modlitwy o Pokój w dniu 27 października 1986 r.; kolejnych Dni Modlitw
o Pokój na Bałkanach w dniach 9–10 stycznia 1993 r. w Asyżu oraz 23 stycznia 1994 r. w Bazylice św. Piotra; przesłania papieskiego do przedstawicieli
Kościołów chrześcijańskich i wielkich religii zgromadzonych w Warszawie
w 1989 r. z okazji 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej; do ONZ, która
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narodziła się z doświadczenia wojny; Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka;
do trwających nadal w Europie konfliktów zbrojnych, zwłaszcza na ziemi
Bałkanów697.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański (Watykan, 14 maja 1995)
pt. Trzeba się modlić za kapłanów Jan Paweł II zaapelował o pokój na
Bałkanach, o przerwanie spirali nienawiści. Nawiązał do serii zamachów
w Bośni i Hercegowinie, podczas których zniszczono klasztor i cztery kościoły w diecezji Banja Luka; bolesnej wiadomości o zamordowaniu kapłana i zakonnicy w tym mieście; do błagań bpa F. Komaricy, apelującego o pomoc również do instytucji międzynarodowych, do których zwracała się także
Stolica Apostolska. Podkreślił odpowiedzialność tych, którzy dokonują różnych okrucieństw, przed Bogiem i przed ludźmi698.
Na zakończenie rozważania przed modlitwą Anioł Pański (Watykan, 28 maja
1995) pt. Znaczenie środków społecznego przekazu Jan Paweł II zaapelował
o pokój w byłej Jugosławii, zapewniając o swojej solidarności z tymi, którzy
żyli w strachu, byli zmuszeni do ucieczki, z opłakującymi swoich bliskich.
Przypomniał o licznych apelach papieskich i miejscowych biskupów o dialog,
braterstwo, o elementarne poczucie człowieczeństwa, odpowiedzialności wszystkich, którzy przyczynili się do wojny w Bośni i Hercegowinie. Prosił za wstawiennictwem Maryi o położenie kresu temu konfliktowi, o modlitwę o pokój.
Podczas audiencji generalnej dla prezydenta Macedonii Kira Gligorowa
(1917–2012) w dniu 31 maja 1995 r. Jan Paweł II zapewnił: „Bałkany są stale
w moim sercu i w modlitwie”699.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański (Watykan, 11 czerwca 1995)
pt. Pokój jest naszym posłannictwem Jan Paweł II nawiązał do zakończonej Eucharystii sprawowanej z okazji 50-lecia II wojny światowej w Bazylice
św. Piotra. Wyraził ubolewanie, że w wielu regionach świata nadal toczą się
wojny, mając na myśli m.in. wojnę w Bośni i Hercegowinie, wzywając do budowania pokoju: „Dlatego z mocą musimy wołać: Dość wojny! Budujmy pokój! Trzeba czynić wszystko, aby usunąć bariery i przeszkody, które utrudniają realizowanie pokoju. Pokój jest wspólnym powołaniem każdego człowieka
i wszystkich narodów; pokój jest naszym posłannictwem”700.
Po modlitwie Anioł Pański (Watykan, 18 czerwca 1995) pt. Świadomość tożsamości i wartości kobiety Jan Paweł II wspominał o docierających do Biskupa
Rzymu naglących apeli o pomoc dla Bośni i Hercegowiny, o trudnej sytuacji
mieszkańców, traktowanych jak zakładnicy, pozbawionych podstawowych
697 Przesłanie Jana Pawła II z okazji 50. rocznicy zakończenia w Europie drugiej wojny światowej, ORP 1995, nr 7, s. 4–10.
698 Tenże, Trzeba modlić się za kapłanów, ORP 1995, nr 8–9, s. 57–58.
699 Bałkany, [w:] Wielka Encyklopedia…, t. 1, dz. cyt., s. 105.
700 Jan Paweł II, Pokój jest naszym posłannictwem, ORP 1995, nr 8–9, s. 59.

701 Tenże, Apel o pomoc dla Bośni i Hercegowiny, ORP 1995, nr 8–9, s. 59.
702 Tenże, Domagam się sprawiedliwości, ORP 1995, nr 10, s. 45.
703 Zob. K. Szczepanek, Nie wszyscy jesteśmy srebreniczanami, „Więź” 2005, nr 7, s. 105–109;
E. Pond, Justice and democracy in the Balkans, „Survival” 2012, vol. 54, no. 2, s. 77–96.
704 L. Ring-Eifel, Światowa potęga Watykanu…, dz. cyt., s. 211–212.
705 Tamże, s. 212.
706 Tamże.
707 A. Bieńczyk-Missala, K. Pronińska, Opanowywanie kryzysów i rozwiązywanie konfliktów
– przykłady, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe, red. R. Kuźniar, Warszawa 2012, s. 281.
708 J. S. Nye, Konflikty międzynarodowe…, dz. cyt., s. 225.
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środków do życia, nieustannie narażonych na śmierć. Podkreślił inicjatywy
międzynarodowe podjęte w celu doprowadzenia do pokoju i stworzenia warunków do negocjacji; poparcie dla inicjatyw pokojowych i wdzięczność ich
autorom; dialog, który powinien prowadzić do konkretnych przedsięwzięć,
kładących kres okupowaniu terytoriów, wysiedleniom i bratobójczym wojnom. Wezwał do modlitwy do Maryi o zwycięstwo rozsądku i uczuć ludzkich, o pokój701.
Na zakończenie modlitwy maryjnej Anioł Pański (Watykan, 9 lipca 1995)
pt. Domagam się sprawiedliwości Jan Paweł II zawierzył Maryi losy braci
z Bośni i Hercegowiny, których prawa były łamane, domagając się dla nich,
w imię Boga, sprawiedliwości, pokoju i współczucia. Prosił Boga o wzbudzenie uczuć braterstwa i człowieczeństwa, wytrwałości dla tych, którzy niosą
pokój i ulgę udręczonym rodzinom. Wyraził wdzięczność siłom pokojowym
Narodów Zjednoczonych i licznym organizacjom humanitarnym za działalność, będącą wyrazem solidarności rodziny ludzkiej702.
Wiele apeli papieskich w sprawie Bośni i Hercegowiny było bezskutecznych. Dopiero w lipcu 1995 r. nastąpił przełom, gdy w muzułmańskiej enklawie Srebrnicy703 wojska serbskie wymordowały tysiące Bośniaków, dokonując
największej masakry w Europie od czasu II wojny światowej704. Jan Paweł II
po raz pierwszy wezwał do „wojny obronnej” z tymi, którzy „depczą butami
prawo do życia”705.
Swoją koncepcję zmieniło także NATO, bowiem jak dotąd samoloty sojuszu dokonywały niewielu nalotów w obronie żołnierzy ONZ, rozpoczęto
zmasowane bombardowania pozycji serbskich w celu ratowania stolicy Bośni
– Sarajewa – i resztek bośniackiego terytorium muzułmańskiego706. Do podjęcia decyzji o finalnych nalotach przyczyniło się zajęcie przez Serbów Srebrnicy
i Žepy, ostrzał Goražde oraz Sarajewa, które miały zgodnie z rezolucją Rady
Bezpieczeństwa status stref ochronnych dla ludności cywilnej707.
W dniu 11 lipca 1995 r. Serbowie zajmują tzw. strefę bezpieczeństwa
w Srebrnicy we wschodniej Bośni. Była to jedna z największych masakr
w Europie od czasów II wojny światowej, a zamordowanych zostało ponad
7 tys. muzułmanów708. Generał Ratko Mladić, dowódca wojsk serbskich,
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w porozumieniu z R. Karadżiciem, zaplanował akt ludobójstwa. Amerykanie,
naciskani przez Arabię Saudyjską, postanowili interweniować pod sztandarami NATO. Od dnia 30 sierpnia 1995 r. były zrzucane ataki rakietowe i bomby
przez 60 samolotów, zwłaszcza przez amerykańskie F-16, zmiękczające obronę Serbów w Bośni709.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański (Les Combes – Włochy, 16 lipca 1995) pt. Nie ustawajcie w niesieniu pomocy Jan Paweł II wyraził zaniepokojenie wiadomościami i obrazami z Bośni i Hercegowiny, których, jak
podkreślał, nie można usprawiedliwić, ponieważ były to zbrodnie przeciwko ludzkości; współczucie dla uchodźców; prośbę do wszystkich ludzi dobrej
woli o nieustawanie w niesieniu pomocy jej mieszkańcom710.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański (Castel Gandolfo, 23 lipca
1995) pt. Jesteśmy przy was Jan Paweł II wezwał do przywrócenia: pokoju na
Bałkanach, podstawowych warunków pokojowego współżycia oraz do modlitwy, zwłaszcza wszystkich obecnych. Prosił tych, którzy ponosili konsekwencje wojny, o nietracenie nadziei, zapewniając o solidarności i modlitwie, stanowiącej skuteczny środek, aby osiągnąć pokój711.
W katechezie podczas audiencji generalnej w dniu 2 sierpnia 1995 r.
pt. Codziennie śledzę przebieg tej tragedii Jan Paweł II wyraził zaniepokojenie przemocą w Bośni i Hercegowinie, nasileniem działań wojskowych, cierpieniami jej mieszkańców. Prosił po raz kolejny organizacje międzynarodowe
o próby wywarcia wpływu na zwaśnione strony, do inicjatyw w duchu negocjacji. Wskazał na podstawy decyzji podejmowanych przez osoby odpowiedzialne za losy państw, tj. poszanowanie sprawiedliwości, szacunek dla bliźniego,
współczucie dla wszystkich bez wyjątku ludów tego obszaru. Konstatował,
że nikt nie ma prawa decydować o tym, komu wolno żyć, a kogo życia pozbawić, tylko Bóg712.
W rozważaniu przed modlitwą różańcową w dniu 5 sierpnia 1995 r. pt. Nie
wolno nam o tym zapominać Jan Paweł II nawiązał do 50. rocznicy zrzucenia
bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki (Japonia) oraz do konfliktu zbrojnego na Bałkanach, gdzie wciąż rosło ryzyko rozszerzenia się wojny. Wezwał
Maryję, aby otworzyła serca odpowiedzialnych za losy narodów na pojednanie i pokój713.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański (Castel Gandolfo, 6 sierpnia 1995) pt. Mój głęboki niepokój papież wyraził zaniepokojenie tragicznym rozwojem sytuacji w Bośni i Hercegowinie oraz w Chorwacji pomimo
709
710
711
712
713

A. Chwalba, Historia powszechna…, dz. cyt., s. 199.
Jan Paweł II, Nie ustawajcie w niesieniu pomocy, ORP 1995, nr 10, s. 45.
Tenże, Jesteśmy przy was, ORP 1995, nr 10, s. 45.
Tenże, Codziennie śledzę przebieg tej tragedii, ORP 1995, nr 10, s. 45–46.
Tenże, Nie wolno nam o tym zapominać, ORP 1995, nr 10, s. 46.

714
715
716
717

Tenże, Mój głęboki niepokój, ORP 1995 nr 10, s. 46.
Tenże, Razem z wami modlę się, ORP 1995, nr 10, s. 46.
Tenże, Budujmy świat bardziej wolny i braterski, ORP 1995, nr 10, s. 46.
Tenże, Kobieta w życiu publicznym, ORP 1995, nr 11–12, s. 51–52.
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przeprowadzonych negocjacji genewskich. Wezwał do nieustannej modlitwy
o pokój i do dialogu, prosząc o wstawiennictwo Maryję714.
W katechezie podczas audiencji generalnej w dniu 9 sierpnia 1995 r. pt. Razem
z wami modlę się Jan Paweł II pozdrowił uchodźców chorwackich z Baranjsko
Petrovo Selo, którzy byli goszczeni przez Caritas diecezji Città di Castello oraz
parafię św. Donata w Trestinie (Włochy). Wyraził ubolewanie z powodu tragedii spowodowanych przez wojnę w Bośni i Hercegowinie trwającą ponad
cztery lata, zapewniając o modlitwie o pokój na świecie, zwłaszcza na tym obszarze. Na koniec udzielił apostolskiego błogosławieństwa wszystkim, którzy
doświadczali dramatu uchodźstwa715.
Na zakończenie koncertu wykonanego przez orkiestrę Akademii im. Ottorina
Respighiego w dniu 13 sierpnia 1995 r. Jan Paweł II podkreślił, że wykonane
utwory przybliżyły sztukę, która wzywa do budowania przyszłości Europy
i świata na wartościach ludzkich i ewangelicznych, do budowania pokoju przez
docenienie bogactwa innych, wypełniania swojego powołania w duchu dialogu oraz do budowania świata wolnego i bardziej braterskiego. Konstatował,
że pokoju nie można zbudować, stosując przemoc, pozbawiając innych tożsamości narodowej i osobistej716.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański (Castel Gandolfo, 27 sierpnia
1995) pt. Kobieta w życiu publicznym Jan Paweł II podkreślił znaczenie talentów kobiet w życiu publicznym; rosnącą liczbę kobiet reprezentujących szerokie warstwy społeczeństwa, także na najwyższych szczeblach organizacji
krajowych i międzynarodowych; wkład kobiet w te sfery polityki, które dotyczą podstawowych dziedzin ludzkiego życia, np. w walkę o pokój, w budowanie atmosfery pokoju; podstawy pokoju, którymi są sprawiedliwość i wolność. Wspominał kobiety mieszkające w krajach byłej Jugosławii, które były
zmuszone opuszczać domy i swoich bliskich, traktowane w sposób nieludzki. Wyraził zaniepokojenie informacjami z Banja Luki, łącząc się duchowo
z bpem F. Komaricą, oraz wezwał do odpowiedzialności tych, którzy powodują tyle cierpienia, do otwarcia oczu; do odzyskania ufności w wartość negocjacji i możliwość pokojowego współistnienia między ludźmi pochodzącymi z różnych narodów i wyznającymi odmienne religie717.
W dniu 30 sierpnia 1995 r., zwracając się do pielgrzymów z Chorwacji oraz
Bośni i Hercegowiny podczas audiencji generalnej pt. Aby zwyciężyła miłość
i przebaczenie, Jan Paweł II wyraził zaniepokojenie masakrą, do jakiej doszło
w tych dniach w Sarajewie. Zapewnił wraz z całym Kościołem katolickim o solidarności ze wszystkimi cierpiącymi na skutek wojny w Bośni i Hercegowinie
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oraz w Chorwacji. Wezwał do modlitwy; zwycięstwa miłości i przebaczenia,
które zapewniłyby ludziom godną przyszłość; patrzenia w przyszłość z ufnością; pogłębienia ludzkiej i religijnej dojrzałości718.
Jan Paweł II, zwracając się do pielgrzymów z Polski podczas audiencji generalnej w dniu 30 sierpnia 1995 r. pt. W rocznicę wybuchu II wojny światowej, nawiązał do wydarzeń historycznych m.in. początku II wojny światowej w dniu 1 września 1939 r. oraz jej zakończenia w 1945 r.; wciąż trwającej
wojny na Bałkanach, na terenach dawnej Jugosławii, które były dalszym ciągiem II wojny światowej. Zapewnił, że Polacy, którzy doznali wielu cierpień
podczas II wojny światowej, potrafią docenić wielkość cierpień mieszkańców
Bałkanów; o modlitwie o pokój, o jedność chrześcijan oraz narodów zwłaszcza na terenie Półwyspu Bałkańskiego719.
Operacja NATO „Deliberate Force” w dniach 30 sierpnia–20 września 1995 r.
stworzyła wzór dyplomacji wspartej elementem siły powietrznej i stanowiła
jeden z czynników zakończenia wojny i zawarcia porozumienia w Dayton720.
Choć tego samego dnia Serbowie wyrazili gotowość rozpoczęcia negocjacji,
które zostały podjęte w dniu 1 września w Belgradzie, lotnictwo NATO przerwało bombardowania dopiero w dniu 2 września, wznawiając je trzy dni później, gdy Serbowie nie zaakceptowali jednego z postawionych im warunków721.
W dniach 9–10 września 1995 r. Jan Paweł II spotkał się z młodzieżą Europy w Loreto (Włochy). Hasło europejskiej pielgrzymki młodzieży brzmiało: „Razem z Maryją ku Wielkiemu Jubileuszowi Roku 2000, aby wcielać
Ewangelię w życie społeczeństw Europy”722. Spotkanie rozpoczęło się wieczorem 9 września na rozległych polach w Montorso, w pobliżu sanktuarium maryjnego. Czuwanie trwało ponad trzy godziny, a dzięki bezpośrednim satelitarnym połączeniom radiowo-telewizyjnym ok. 500 tys. dziewcząt
i chłopców zebranych w Montorso mogło modlić się razem ze swoimi rówieśnikami zgromadzonymi w różnych krajach Europy, w tym w Sarajewie.
Podczas czuwania Jan Paweł II pozdrawiał poszczególne grupy młodzieży
w ich językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, litewskim, niemieckim oraz chorwackim723.
W przemówieniu pt. Budujcie Europę nadziei, wierną własnym korzeniom
Jan Paweł II pozdrowił szczególnie serdecznie młodzież z Sarajewa i całej byłej
718
719
720
721
722

Tenże, Aby zwyciężyła miłość i przebaczenie, ORP 1995, nr 10, s. 47.
Tenże, W rocznicę wybuchu II wojny światowej, ORP 1995, nr 10, s. 47.
K. Pawłowski, Kosowo…, dz. cyt., s. 114.
M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii: jugosłowiańskie lustro…, dz. cyt., s. 176.
Spotkanie Ojca Świętego z młodzieżą Europy. Loreto, 9–10 września 1995 r., ORP 1995,
nr 11–12, s. 34.
723 Jan Paweł II, Budujcie Europę nadziei, wierną własnym korzeniom, ORP 1995, nr 11–12,
s. 34.

724 Tamże, s. 34–35.
725 Tenże, Dom wszystkich ludzi i wszystkich rodzin, ORP 1995, nr 11–12, s. 36–37.
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Jugosławii, która uczestniczyła duchowo w tej uroczystości, nie mogąc przybyć do Loreto z powodu wojny. Papież zaznaczył, że chciałby być wśród tych
młodych ludzi, wezwał do odwagi pokonywania zła dobrem i powierzył ich
opiece Matki Bożej. Następnie wygłosił po włosku przemówienie, w którym
nawiązał do hasła czuwania: „EurHope: Europa i nadzieja”, oraz dramatu niekończących się konfliktów, zwłaszcza na Bałkanach. Wezwał młodzież do odrzucenia przemocy, wszelkich form fanatycznego nacjonalizmu i nietolerancji,
powierzając jej misję wytyczania nowych dróg braterstwa między narodami.
Przed udzieleniem apostolskiego błogosławieństwa papież modlił się z młodymi o pokój w Europie, przede wszystkim na Bałkanach, a także zasadził
w donicy wypełnionej ziemią zebraną we wszystkich krajach Europy drzewo
wawrzynowe jako znak pokoju i nadziei dla Europy i świata724.
Głównym punktem programu pielgrzymki młodzieży do Loreto była uroczysta Msza św., którą papież odprawił 10 września przy ołtarzu zbudowanym na polach Montorso, w pobliżu sanktuarium Świętego Domu. Z papieżem koncelebrowało ok. 100 kardynałów i biskupów, m.in. sekretarz stanu
kard. A. Sodano, wikariusz Rzymu kard. Camillo Ruini, ponad 500 kapłanów, w większości duszpasterzy młodzieży z wielu krajów Europy. Byli również obecni przedstawiciele innych Kościołów chrześcijańskich oraz delegacja
rządu Republiki Włoskiej na czele z premierem Lamberto Dinim. W modlitwie wiernych, odmówionej po grecku, rosyjsku, serbsku, słowacku, węgiersku i portugalsku, młodzież prosiła Boga o to, aby Europa była dla wszystkich
wspólnym domem budowanym na fundamencie sprawiedliwości, solidarności
i pokoju, otwartym na współpracę, dialog oraz prawdę Ewangelii725.
W homilii podczas Mszy św. pt. Dom wszystkich ludzi i wszystkich rodzin
Jan Paweł II zaapelował do Europy, a zarazem całego świata, streszczając apel
w jednym słowie: „dom”. Prosił o dom dla współczesnego człowieka, dla rodzin
na całym świecie, dla emigrantów, dla uchodźców, prześladowanych, będący także symbolem pokoju. Błagał o pokój na Bałkanach, gdzie trwała wojna,
która niszczyła domy, szkoły, uczelnie. Wezwał wszystkich odpowiedzialnych za wojnę, aby stawali się narzędziami pokoju i pojednania. Zaznaczył,
że każdy człowiek może zabrać głos i przyczynić się poprzez różne gesty do
budowania pokoju, oraz ukazał znaczenie tej właśnie inicjatywy, którą podjęła młodzież, aby pomóc swoim rówieśnikom z Hercegowiny. Udzielił błogosławieństwa temu znaczącemu gestowi solidarności, wyrażając nadzieję,
że przyniesie obfite owoce.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański 10 września pt. Bądźcie zwiastunami pokoju w Loreto Jan Paweł II wezwał przede wszystkim młode
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kobiety, aby stawały się „wychowawczyniami do pokoju”, dostrzegały dobro, gdziekolwiek się pojawia, odrzucały wszystko, co sprzeciwia się zamysłowi Bożemu i jest sprzeczne z godnością człowieka. Przypomniał, że takie
właśnie orędzie ogłosił trzydzieści lat temu Sobór Watykański II, zwłaszcza
w KDK, zaznaczając aktualność tego dokumentu, z którego kobiety i mężczyźni mogą odczytać swoje powołanie do bycia twórcami braterstwa i budowniczymi pokoju726.
Wojna zakończyła się po atakach lotnictwa NATO na pozycje serbskie we
wrześniu 1995 roku. W dniu 5 października 1995 r. strony zgodziły się przyjąć 60-dniowy rozejm (36. i ostatni), który otworzył drogę do pokoju727.
Po zakończonej wojnie Jan Paweł II wyraził niezadowolenie ze sposobu,
w jaki rozwiązano konflikt, co znalazło pośrednie ujście w prezentowanym
już w niniejszej pracy przemówieniu papieskim do ONZ z dnia 5 października 1995 r. Według papieża to ONZ, a nie NATO, w którym panuje „prawo silniejszego”, powinno być gwarantem porządku międzynarodowego728.
W dniu 17 października 1995 r. Jan Paweł II spotkał się w Watykanie z ordynariuszami diecezji byłej Jugosławii:
• Republika Bośni i Hercegowiny – kard. V. Puljić (Sarajewo), bp Ratko Perić
(Mostar-Duvno, Trebinje i Mrkan) oraz ks. prał. Anto Orlovac, wikariusz
generalny (Banja Luka),
• Republika Chorwacji – kard. F. Kuharić (Zagrzeb), abp Ante Jurić (SplitMakarska), abp Atnon Tamarut (Rijeka-Senj), abp Marijan Oblak (Zadar),
bp Srećko Badurina TOR (Šibenik), bp Ćiril Kos (Djakovo), bp Antun Bogetić
(Poreč i Pula), bp Josip Bozanić (Krk), bp Slobodan Štambuk (Hvar) oraz
bp Slavomir Miklovš (Križevci),
• Federalna Republika Jugosławii – abp Petar Perkolić (Bar), abp F. Perko
(Belgrad), bp Ivo Gugić (Kotor), bp János Pénzes (Subotica), bp László Huzsvár
(Zrenjanin) oraz bp pomocniczy Nikë Prela (Skopje-Prizren),
• Była Jugosłowiańska Republika Macedonii – bp Joakim Herbut (SkopjePrizren),
• Republika Słowenii – bp Franc Kramberger (Maribor), bp Metod Pirih
(Koper) oraz bp pomocniczy Alojzij Uran (Lublana)729.
W spotkaniu uczestniczyli także nuncjusze reprezentujący Stolicę Apostolską
w tych krajach:
726 Tenże, Bądźcie zwiastunami pokoju, ORP 1995, nr 11–12, s. 39. Na temat koncepcji wychowania do pokoju zob. E. Krzysztofik, Wsparcie pokoju we współczesnych stosunkach
międzynarodowych, Warszawa 2009, s. 73–77.
727 M. Tanty, Bałkany w XX wieku…, dz. cyt., s. 354.
728 A. Gianelli, A. Tornielli, Papieże…, dz. cyt., s. 270–271.
729 Komunikat, ORP 1996, nr 1, s. 32; zob. Pope calls bishops to meeting, „National Catholic
Reporter” 1995, September 22, s. 9.

730 Papież mianował nowego nuncjusza w Serbii, http://www.franciszkanska3.pl/Papiezmianowal-nowego-nuncjusza-w-Serbii,a,4194 (29.08.2015).
731 Komunikat…, dz. cyt., s. 32.
732 Spotkanie Jana Pawła II z biskupami byłej Jugosławii, ORP 1996, nr 1, s. 31.
733 Jan Paweł II, Szukajmy drogi braterstwa, pojednania i pokoju, ORP 1996, nr 1, s. 31.
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• abp Gabriel Montalvo (1930–2006) reprezentował papieża w latach 1986–1993
nie tylko w Jugosławii, ale po jej rozpadzie w samej Serbii i Czarnogórze730,
• abp Giulio Einaudi – nuncjusz apostolski w Chorwacji,
• abp F. Monterisi – nuncjusz apostolski w Bośni i Hercegowinie,
• abp Edmond Farhat – nuncjusz apostolski w Słowenii i Macedonii731.
Ponadto w spotkaniu uczestniczyli wysocy przedstawiciele Kurii Rzymskiej,
a celem spotkania było podjęcie wspólnej refleksji nad zadaniami i rolą
Kościoła w trudnym procesie przywracania pokoju po kilkuletniej wojnie.
Debatę otworzył Jan Paweł II, który w swoim przemówieniu Szukajmy drogi
braterstwa, pojednania i pokoju podkreślił duszpasterski charakter spotkania732. Zadał pytanie, w jaki sposób można odbudować duchowo i materialnie tę część Europy przy współpracy wyznawców różnych religii. Zaznaczył,
że katolicy chcą uczestniczyć w dziele budowania pokoju i że sam osobiście
był blisko współbraci w biskupstwie poprzez modlitwę i zaangażowanie na
rzecz pojednania i pokoju. Pozdrowił serdecznie zwłaszcza bpa F. Komaricę,
ordynariusza Banja Luki, który nie mógł się wydostać ze swego umęczonego
miasta. Podziękował wszystkim uczestnikom za przyjęcie zaproszenia i prosił o wstawiennictwo Maryi w intencji obrad733.
Na zakończenie spotkania biskupów Bośni i Hercegowiny, Chorwacji,
Federalnej Republiki Jugosławii, byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii
oraz Słowenii został wydany komunikat prasowy (Watykan, 17 października 1995), w którym czytamy o zobowiązaniu uczestników spotkania do konkretnych działań, a w szczególności do: (a) kontynuowania procesu pojednania między jednostkami i społecznościami etnicznymi, (b) uczenia wszystkich
chrześcijańskiego przebaczenia, (c) rozbudzania życia modlitewnego, (d) zacieśniania dialogu z braćmi prawosławnymi, (e) rozwijania kontaktów z wyznawcami islamu, w duchu wzajemnego szacunku, (f) kontynuacji i w miarę możliwości rozwijania dzieła miłosierdzia materialnego i duchowego, we
wszystkich środowiskach, niezależnie od przynależności etnicznej i religijnej,
(g) otoczenia szczególną troską wszystkich uchodźców, niezależnie od miejsca ich pochodzenia, (h) popierania współpracy diecezji i parafii Kościołów
bardziej uprzywilejowanych z cierpiącymi Kościołami regionu bałkańskiego
oraz rozpoczęcia odbudowy miejsc świętych, zniszczonych przez wojnę (w tym
punkcie zaznaczono, że Jan Paweł II polecił utworzyć specjalny fundusz, na
który przeznaczył dochody płynące z honorariów za książkę Przekroczyć próg
nadziei), (i) uwrażliwienia środków przekazu na obiektywne informowanie
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o rzeczywistości swoich krajów, (j) dbania o coraz powszechniejszą i dokładniejszą znajomość Magisterium papieskiego i nauki społecznej Kościoła, zwracając uwagę zwłaszcza na niszczące skutki nacjonalizmu i na konieczność poszanowania praw mniejszości734. Na zakończenie uczestnicy spotkania wyrazili
uznanie dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez społeczność międzynarodową i przez rządy krajów na rzecz przywrócenia pokoju oraz życzenie,
aby pokój był sprawiedliwy i trwały735.
W przemówieniu z okazji 30. rocznicy soborowej konstytucji Gaudium et
spes (Aula Synodu Biskupów w Watykanie, 8 listopada 1995) Jan Paweł II przypomniał apel Soboru Watykańskiego II o położenie kresu wojnie na Bałkanach
i o budowanie pokoju, zaznaczając jego aktualność zwłaszcza w obliczu nienawiści etnicznej i religijnej, będących nieustannie zarzewiem konfliktów736.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański pt. Posługa biskupów w Kościele
(Watykan, 19 listopada 1995) Jan Paweł II nawiązał do dokumentów Soboru
Watykańskiego II: m.in. konstytucji Lumen gentium oraz do prowadzonych w ostatnich tygodniach rozmów w Dayton na rzecz pokoju w regionie
Bałkanów, powierzając Maryi wysiłki wszystkich stron, usiłujących położyć
kres temu konfliktowi. Prosił Boga o pojednanie, pokojowe współżycie i braterstwo w tym regionie Europy, aby społeczność międzynarodowa nadal popierała te dążenia737.
W dniu 21 listopada 1995 r. w Dayton738 zostało zawarte wstępne porozumienie, podpisane przez prezydentów Serbii (S. Miloševicia), Chorwacji
(F. Tudjmana) i Bośni i Hecegowiny (A. Izetbegovivia)739, otwierające drogę
do podpisania ostatecznego porozumienia w Paryżu 12 grudnia 1995 roku.
Wojna na Bałkanach została zakończona, jednak nie zostały rozwiązane fundamentalne kwestie, które były przyczyną dramatu. Bośnię podzielono na
dwa zupełnie autonomiczne regiony: Republikę Serbską (49 proc.) i Federację
Chorwacko-Muzułmańską (51 proc.). Te dwie części miały posiadać własne
parlamenty, rządy i pełną autonomię w sprawach wewnętrznych. Do rządu
centralnego miały należeć kompetencje w zakresie spraw zagranicznych czy
polityki monetarnej i celnej (faktycznie oba człony mają niezależne siły zbrojne, politykę gospodarczą oraz utrzymują stosunki dyplomatyczne ze sobą. Nad
jego przestrzeganiem miały czuwać siły międzynarodowe NATO – IFOR (ang.
734 Komunikat…, dz. cyt., s. 32.
735 Tamże.
736 Jan Paweł II, Soborowa konstytucja „Gaudium et spes” po 30 latach, ORP 1996, nr 1,
s. 40–42.
737 Tenże, Posługa biskupów, ORP 1996, nr 2, s. 50–51.
738 Zob. J.-B. Raimond, Jan Paweł II…, dz. cyt., s. 192; S. F. Yoshihara, Kosovo, [w:] Flashpoints
in the war on terrorism, red. D. S. Reveron, J. S. Murer, New York–London 2006, s. 68.
739 A. Bieńczyk-Missala, K. Pronińska, Opanowywanie kryzysów i rozwiązywanie konfliktów
– przykłady, [w:] Bezpieczeństwo…, dz. cyt., s. 282.
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743
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M. Lasoń, Ewolucja Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, dz. cyt., s. 347.
K. Mingst, Podstawy stosunków…, dz. cyt., s. 215–216.
M. Babić, Dramat tożsamości narodowej. Muzułmanie bośniaccy, dz. cyt., s. 152.
A. Grajewski, Pielgrzymka pojednania…, dz. cyt., s. 176; zob. W. Walkiewicz, Jugosławia.
Państwa sukcesyjne, Warszawa 2009, s. 273–277.
A. Chwalba, Historia powszechna…, dz. cyt., s. 202.
A. Grajewski, Pielgrzymka pojednania…, dz. cyt., s. 177.
A. Chwalba, Historia powszechna…, dz. cyt., s. 200.
Tamże.
Jan Paweł II, Wpływ Maryi na życie Kościoła, ORP 1996, nr 2, s. 45–46.
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Implementation Force), przekształcone rok później w siły stabilizacyjne SFOR
(Stabilization Force), które składały się z 60 tys. żołnierzy740. Do ich zadań należało: wprowadzanie pokoju, przeprowadzenie wyborów, pomoc organizacjom
między- i pozarządowym działającym na tym obszarze741. Nazwa „Boszniak”
została umieszczona w Porozumieniu Pokojowym w Dayton, a także w konstytucji Bośni i Hercegowiny z listopada 1995 r., a wyznawcy islamu w Bośni
i Hercegowinie stali się w końcu „Boszniakami”742. W praktyce nie doszło do
powrotu uchodźców do ich rodzinnych stron. Porozumienie w Dayton sankcjonowało więc etniczny podział Bośni i Hercegowiny743.
Z warunków porozumienia w Dayton nie mogli być zadowoleni Serbowie,
którzy wraz z Czarnogórą utworzyli w styczniu 1992 r. Federalną Republikę
Jugosławii, tzw. Trzecią Jugosławię (w dniu 27 kwietnia 1992 r. uchwalono jej
konstytucję)744.
We wrześniu 1996 r. doszło do wyborów parlamentarnych i prezydenckich,
które przyczyniły się do utrwalenia istniejących w Bośni i Hercegowinie podziałów745. Prezydencję, na mocy konstytucji Bośni i Hercegowiny, sprawują jednocześnie trzej prezydenci: muzułmański Boszniak, Chorwat i Serb746.
Nowe państwa powstałe po rozpadzie Jugosławii wprowadziły jako urzędowe języki narodowe: w Chorwacji za oficjalny uznano chorwacki, zaś w Serbii
i Czarnogórze serbski. W muzułmańskiej części Bośni został wprowadzony
język boszniacki zapisywany w alfabecie łacińskim, a w istocie był serbsko-chorwackim z zapożyczeniami tureckimi747.
W katechezie podczas audiencji generalnej pt. Wpływ Maryi na życie Kościoła”
w dniu 22 listopada 1995 r. Jan Paweł II nawiązał do zawartego porozumienia
w Dayton, przekazując gratulacje wszystkim uczestnikom negocjacji oraz wyrazy uznania dla wytrwałości do czasu jego zawarcia. Wezwał do modlitwy,
aby wszyscy zaangażowani w długotrwały proces pokojowy mieli siłę doprowadzić go do końca, myśląc zwłaszcza o licznych ofiarach tego konfliktu: uchodźcach, wypędzonych i innych. Ponowił apel do społeczności międzynarodowej
o wspomaganie dzieła materialnej, społecznej i duchowej odbudowy regionu
zniszczonego przez wojnę. Na zakończenie pobłogosławił twórców pokoju748.
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Na uwagę zasługuje działalność Papieskiej Rady „Cor Unum”, której inspiracją działalności w 1996 r. były słowa: „Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak
Ja was umiłowałem” (J 15, 12). Aktywność ta w pierwszym półroczu tego roku
objęła m.in. Bośnię i Hercegowinę (doraźna pomoc zimą – 30 tys. dolarów),
a w drugim półroczu Chorwację (trzęsienie ziemi – 10 tys. dolarów). Ta dykasteria Kurii Rzymskiej śledzi uważnie sytuację krajów dotkniętych różnego
rodzaju kataklizmami, pozostaje w kontakcie z departamentem spraw humanitarnych ONZ, sygnalizującym na bieżąco występowanie klęsk żywiołowych,
przekazuje apele o pomoc kierowane przez rządy różnych krajów do społeczności międzynarodowej oraz informacje o programach wspólnie prowadzonych przez różne wyspecjalizowane organizacje Narodów Zjednoczonych749.
W marcu 1997 r. przekazała Albanii 20 tys. dolarów dla archidiecezji DurrësTirana na pomoc dla uchodźców750.
Podczas przemówienia do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy
Stolicy Apostolskiej pt. Światła i cienie współczesnego świata (Sala Królewska,
13 stycznia 1996) Jan Paweł II nawiązał m.in. do pozytywnych przemian
w Bośni i Hercegowinie; porozumienia, które doprowadziło do klimatu pokoju w tym regionie; wybuchu I wojny światowej, z którym kojarzy się miasto
Sarajewo; warunków, które powinny być spełnione, aby w regionie Bałkanów
zapanował trwały pokój (zaliczają się do nich: swobodne przemieszczanie się
osób i wymiana myśli, umożliwienie uchodźcom powrotu do własnych domów, prawdziwie demokratyczne wybory, konsekwentna odbudowa materialna i moralna, w którą będą zaangażowane: społeczność międzynarodowa, Kościoły i Wspólnoty kościelne); konferencji w Genewie, która za kilka
dni miała podjąć obrady na temat rewizji konwencji o niestosowaniu szczególnie okrutnych rodzajów broni konwencjonalnej, a także dla traktatu o zakazie prób jądrowych; etapów drogi do powszechnego i całkowitego rozbrojenia; zasad akceptacji innych i ich dziedzictwa, które znajdują zastosowanie
również w dziedzinie praw człowieka – wolności sumienia i religii; dyskryminacji Żydów, chrześcijan i wyznawców innych religii w niektórych krajach,
która jest niedopuszczalna i bezzasadna751.
Pod auspicjami UE odbyła się w dniach 17–18 lutego 1996 r. konferencja
w Rzymie w sprawie Bośni i Hercegowiny. Przyjęte na spotkaniu Rady Unii
w Brukseli (w dniach 26–27 lutego 1996) wnioski potwierdzały jej decyzje
i zakładały udzielenie przez UE wsparcia finansowego w odbudowie zwłaszcza Bośni i Hercegowiny, a także Wschodniej Slawonii, pozostającej jeszcze
w rękach Serbów, ale mającej być zwróconą Chorwatom. Bruksela obiecała
749 Z działalności charytatywnej Jana Pawła II w 1996 r., ORP 1997, nr 6, s. 52–53.
750 Z działalności charytatywnej Jana Pawła II w 1997 r., ORP 1998, nr 7, s. 53–57; zob. Z działalności charytatywnej Jana Pawła II w 1998 r., ORP 1999, nr 11, s. 55–57.
751 Jan Paweł II, Światła i cienie współczesnego świata, ORP 1996, nr 3, s. 25–28.

752 P. Żurawski vel Grajewski, Upokorzona Europa. Unia Europejska wobec konfliktów bałkańskich w latach 1991–1999, [w:] Świat…, dz. cyt., s. 76.
753 Jan Paweł II, Deklaracja o wolności religijnej, ORP 1996, nr 4, s. 61.
754 Sarajewo zjednoczone: „dialog łez”, ORP 1996, nr 5, s. 55.
755 Jan Paweł II, Stolica Apostolska jest zawsze blisko was, ORP 1996, nr 5, s. 54.
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zająć się też losem uchodźców i wyraziła zainteresowanie kwestią ukarania
zbrodniarzy wojennych752.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański (Watykan, 18 lutego 1996)
pt. Deklaracja o wolności religijnej Jan Paweł II omówił soborową deklarację
Nostra aetate poświęconą wolności religijnej, podkreślając, że każdy człowiek
ma prawo do wolności religijnej, u którego podstaw leży godność osoby ludzkiej.
Na zakończenie wezwał do modlitwy o trwały pokój w Bośni i Hercegowinie
oparty na sprawiedliwości. Nawiązał do toczących się w Rzymie negocjacji,
których celem było umocnienie pokoju w tym regionie753.
W „L’Osservatore Romano”, w wydaniu codziennym z 24 marca 1996 r. (acta
diurna) czytamy o trudnej sytuacji Sarajewa, bo choć „harmonogram ustalony w umowach międzynarodowych jest respektowany i […] połączone siły policyjne przejęły kontrolę nad miastem: są to osiągnięcia godne uwagi. Milczy
artyleria, nie trzeba się bać strzelców wyborowych: to naprawdę wielka ulga.
Ale nadal wybuchają miny i szaleją pożary. Nadal odnajdywane są zwłoki nieszczęsnych ofiar. Przez «Most Braterstwa» można przechodzić swobodnie, ale
atmosfera wokół jest wciąż zatruta przez zbrodnie i nienawiść. Upadł mur widzialny, ale niewidzialne bariery nadal dzielą dusze, tak że wizja współistnienia narodów pozostaje odległa. […] Można odbudować domy i ulice, ale ileż
potrzeba wysiłku i czasu, aby mogły się zabliźnić rany wewnętrzne, aby można było zmazać hańbę czystek etnicznych”754.
Zwracając się do grupy polityków i burmistrzów z Bośni i Hercegowiny
(Watykan, 28 marca 1996), Jan Paweł II nawiązał do skutków długotrwałej wojny w tym kraju; listu pasterskiego biskupów Bośni i Hercegowiny z 25 stycznia
1996 r. pt. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Wezwał do duchowego odrodzenia, przebaczenia i proszenia o przebaczenie, odnowy serc, bez której nie może być prawdziwej odnowy
budowli materialnych ani więzi społecznych. Zapewnił, że Stolica Apostolska
zawsze była bliska w obliczu trwającej wojny na Bałkanach, będzie popierała wizję Bośni i Hercegowiny wieloetnicznej i wielonarodowej przy poszanowaniu odmienności każdej osoby i każdego narodu oraz wyraził ufność, że
będzie mógł zanieść orędzie pokoju i pojednania do Sarajewa. Na zakończenie udzielił wszystkim błogosławieństwa, prosząc Boga o możliwość realizacji postanowień dla dobra wszystkich mieszkańców Bośni i Hercegowiny755.
Szczytowym wydarzeniem uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego
w Watykanie były Msza św., którą Jan Paweł II sprawował w dniu 7 kwietnia
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1996 r. na placu św. Piotra dla ponad 150 tys. wiernych, oraz orędzie wielkanocne „Urbi et Orbi” pt. Miłość zwyciężyła nienawiść, wygłoszone z głównej
loggii bazyliki, w którym papież prosił Chrystusa o dodanie sił twórcom sprawiedliwości i pokoju m.in. w Bośni i Hercegowinie, o nadzieję dla tych, którzy
ufają, że będą w końcu zaspokojone ich słuszne żądania pracy i domu, większej
sprawiedliwości społecznej, poszanowania wolności sumienia i religii, krępowanej czasami przez upór wyznawców innych religii756.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański (Watykan, 21 kwietnia 1996)
pt. Wymowa pustego grobu Jan Paweł II wspomniał o konferencji, która ma
się odbyć następnego dnia w siedzibie Narodów Zjednoczonych w Genewie
na temat likwidacji niebezpiecznych rodzajów broni konwencjonalnej, przede
wszystkim tzw. min przeciwpiechotnych, rozmieszczonych w wielu regionach świata, w tym w Bośni i Hercegowinie, i powodujących ogromne straty
w ludności cywilnej, zwłaszcza wśród dzieci. Zwrócił się z apelem do rządzących, aby wyrzekli się tych narzędzi śmierci, zakazali ich produkcji, handlu
i stosowania757.
W przesłaniu papieskim do uczestników X Międzynarodowego Spotkania
„Ludzie i religie” (Watykan, 6 października 1996) czytamy m.in. o wezwaniu
do nieustannej modlitwy „do Boga pokoju, aby ludzie naszych czasów rzeczywiście zaniechali konfliktów, które naznaczyły cierpieniem historię, a w szczególności nasz XX wiek; aby potrafili oczyścić swe serca z uczuć i postaw, które stanowią sprzyjające podłoże dla konfliktów i wojen. […] Niech Bóg sprawi,
aby ludzie naszych czasów nauczyli się podążać drogą wzajemnego szacunku, zgody i solidarności, co pozwoli im wspólnie budować przyszłość opartą
na prawdziwym pokoju!”758.
W Boże Narodzenie, w dniu 25 grudnia 1996 r. o godz. 12, Jan Paweł II
z głównej logii Bazyliki św. Piotra wygłosił do wiernych orędzie „Urbi et Orbi”
pt. Bóg staje się Człowiekiem dla każdego, w którym prosił, aby kolędy śpiewane w kościołach i świątyniach niosły pokój i radość zwłaszcza dla Bośni
i Hercegowiny, gdzie ustała walka zbrojna, gdzie powrócono na drogę sprawiedliwości i porozumienia, oraz dotarły tam, gdzie nadal toczyły się konflikty m.in. do Ziemi Świętej, Algerii, Afganistanu, Sri Lanki759.
W przemówieniu do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy
Apostolskiej pt. Wierność niepisanemu prawu sumienia (Sala Królewska,
10 stycznia 1998), Jan Paweł II nawiązał do pozytywnych dokonań w Europie
Środkowo-Wschodniej, podążającej nadal drogą demokracji; dobrych i złych
aspektów względnego pokoju w Bośni i Hercegowinie; wyborów lokalnych
756
757
758
759

Tenże, Miłość zwyciężyła nienawiść, ORP 1996, nr 5, s. 44–45.
Tenże, Wymowa pustego grobu, ORP 1996, nr 6, s. 42.
Tenże, Módlmy się nieustannie o pokój, ORP 1997, nr 1, s. 15.
Tenże, Bóg staje się Człowiekiem dla każdego, ORP 1997, nr 2, s. 21–22.

760 Tenże, Wierność niepisanemu prawu sumienia, ORP 1998, nr 4, s. 31–33.
761 Papież Jan Paweł II w Sarajewie 12–13 kwietnia 1997 r. Kronika podróży, ORP 1997, nr 6,
s. 6.
762 M. Tanty, Bałkany w XX wieku…, dz. cyt., s. 354.
763 M.-A. Brkić, Dialog międzyreligijny a pojednanie. Doświadczenie Bośni i Hercegowiny,
tłum. M. Zabłocka, „Więź” 2011, nr 1, s. 39.
764 Tamże, s. 40–41.
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w tym kraju, które ukazały kruchość procesu pojednania między różnymi
wspólnotami; wizyty pasterskiej w Sarajewie w 1997 r. Wezwał po raz kolejny społeczność międzynarodową do kontynuacji działań na rzecz powrotu uchodźców do swoich domów, jak również poszanowania podstawowych
praw trzech wspólnot etnicznych zamieszkujących Bośnię i Hercegowinę760.
Podczas konfliktu bałkańskiego Bośnia i Hercegowina poniosła olbrzymie straty. Liczba katolików na terenie republiki spadła z 530 tys. do zaledwie 200 tys. osób. Dwa sarajewskie kościoły i jeden klasztor zostały całkowicie zniszczone, a kilkanaście innych, w tym katedra, poważnie uszkodzonych.
Tylko jedna trzecia spośród 144 istniejących poprzednio parafii mogła prowadzić normalną działalność. W całej republice straty były jeszcze większe: zniszczonych 99 kościołów, 6 klasztorów i 23 ośrodki parafialne; dalszych 127 kościołów, 21 klasztorów i 60 ośrodków parafialnych wymagało pilnej naprawy.
Około 450 tys. osób, w większości katolików, zostało zmuszonych do opuszczenia republiki761. Życie straciło 80–90 tys. osób, spośród których najwięcej
ofiar było wśród Muzułmanów – ok. 60 tys., a tuż po wojnie ok. 3,4 mln osób
przebywało na uchodźstwie za granicą, z czego ponad połowa w Niemczech762.
Marko-Antonio Brkić, dyrektor Instytutu Międzyreligijnego w Sarajewie,
zaznacza, że tekst ustawy z 2004 r. o swobodzie wyznania i prawnym położeniu Kościołów i wspólnot religijnych w Bośni i Hercegowinie został zaproponowany wspólnie przez duchowych przywódców czterech wspólnot religijnych: muzułmańskiej, prawosławnej, katolickiej oraz żydowskiej. Ustawa
została tylko nieznacznie skorygowana i przegłosowana przez polityków, którzy szanują wolę zwierzchników religijnych w kwestiach swobody wyznania763.
M.-A. Brkić konstatuje, że w Bośni i Hercegowinie politycy i dyplomaci rzadko mówią o swojej wierze, przynajmniej oficjalnie, ale wskazuje na jedną osobę, Valentina Inzko, Austriaka, katolika, Wysokiego Przedstawiciela ONZ dla
Bośni i Hercegowiny, który w jednej ze swoich wypowiedzi mówił o aktualnym
stanie pojednania i dialogu w perspektywie politycznej: „teraz rozmawiamy
nie tylko o jakiejś współpracy regionalnej, lecz o duchu regionalnego pojednania”764. Inzko dostrzegł moc skruchy i przebaczenia, podkreślając, że przywódcy polityczni wyrazili ubolewanie w odniesieniu do tragedii wojennych:
prezydent Serbii Boris Tadić (po raz pierwszy wybrany na ten urząd 27 czerwca 2004, po raz drugi 3 lutego 2008), prezydent Chorwacji w latach 2010–2015
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Ivo Josipović, bośniacki członek Prezydium Republiki Bośni i Hercegowiny od
10 listopada 2010 r. Bakir Izetbegović oraz lider Serbów bośniackich Milorad
Dodik (prezydent Republiki Serbskiej od 15 listopada 2010). Wskazuje na paradoks, bowiem tylko prezydent Josipović, określający się jako agnostyk, zaprosił przywódców religijnych, aby towarzyszyli mu w miejscu oddawania
hołdu ofiarom wojny w Bośni i Hercegowinie, z którym sarajewski kardynał
V. Puljić oraz zwierzchnik muzułmanów Mufti Mustafa Cerić po raz pierwszy
wspólnie odwiedzili miejsce straceń bośniacko-hercegowińskich Chorwatów
i Bośniaków w Centralnej Bośni, a potem w Banja Luce dołączyli do nich również przywódcy prawosławni i żydowscy765.
Pokój zawarty w Paryżu umożliwił rozpoczęcie ścigania zbrodniarzy wojennych, dzięki powołaniu z inicjatywy ONZ Międzynarodowego Trybunału
Karnego dla Byłej Jugosławii z siedzibą w Hadze. Do lutego 2004 r. Trybunał
wysunął oskarżenia o zbrodnie przeciwko ludzkości albo łamanie prawa humanitarnego wobec 161 osób. Gen. Ante Gotovina, odpowiedzialny za mordowanie serbskich cywilów, został aresztowany w 2005 r. w Hiszpanii, zaś
w 2011 r. Trybunał Sprawiedliwości w Hadze skazał go na 24 lata więzienia766.
Jan Paweł II od samego początku konfliktu w byłej Jugosławii, wzywał wszystkie strony do pokoju. Apelował do międzynarodowej opinii publicznej o pomoc
dla ludności, a także o skuteczną akcję mediacyjną767. Wydaje się, że współczesna Bośnia i Hercegowina może przetrwać jedynie w kontekście szerszego państwowego albo ponadpaństwowego bytu zgodnie z tezą, którą postawił Marko Babić. Po pierwsze Bośniacy są jedynym narodem byłej Jugosławii,
który nie posiadał swojego wyłącznego terytorium narodowego, a po drugie
wszystkie postjugosłowiańskie i postkomunistyczne ruchy narodowe z sukcesem ukonstytuowały się w ramach własnych państw narodowych. Zgoda
w wielonarodowym regionie, jakim jest Bośnia i Hercegowina, uwarunkowana jest ustanowieniem podwójnej tożsamości: „Tożsamość regionalna musi
być wsparta ponadregionalną tożsamością zgodną z tą pierwszą”768.

5. Wojna w Kosowie
W powojennej Jugosławii w relacjach serbsko-albańskich można mówić o wzajemnej niechęci, którą spotęgował fakt, że podczas II wojny światowej oba
765
766
767
768

Tamże, s. 41.
A. Chwalba, Historia powszechna…, dz. cyt., s. 199, 201.
A. Grajewski, Pielgrzymka pojednania…, dz. cyt., s. 179.
M. Babić, Dramat tożsamości narodowej. Muzułmanie bośniaccy, dz. cyt., s. 153.

769 K. Pawłowski, Kosowo…, dz. cyt., s. 59.
770 T. Bremer, Die Orthodox-Katolischen Beziehungen im früheren Jugoslawien nach dem
Vertag von Dayton und dem Kosovo-Krieg, [w:] Ekumenizm na progu trzeciego tysiąclecia, red. P. Jaskóła, Opole 2000, s. 193.
771 Zob. M. Bardel, M. Żyła, Bałkański zapalnik Europy, „Znak” 2008, nr 636, s. 17–24.
772 T. Wituch, Nieświęta wojna przeciw chrześcijaństwu, „Christianitas” 2000, nr 3–4, s. 217;
zob. P. Gutkowski, Pragmatyzm, [w:] Encyklopedia…, t. 16, dz. cyt., s. 237–239.
773 Konstytucja…, dz. cyt., s. 17.
774 I. Suchanek, Problem of Kosovo: a national issue, [w:] From global security to transborder
initiatives, September 16–18, 1999, Kielce Conference Proceedings, red. taż, Kielce 2000,
s. 127.
775 D. Gibas-Krzak, Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku. Uwarunkowania, przebieg, konsekwencje, Szczecin 2009, s. 129.
776 Konstytucja…, dz. cyt., s. 18, przyp. 32; zob. A. Malinowski, Od autonomii do niepodległości.
Ewolucja problemu Kosowa w latach 1974–2008, Choszczno–Gorzów Wielkopolski 2010.
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narody stanęły po przeciwnych stronach. Do 1946 r. w Kosowie trwały walki, zaś przez kolejne 20 lat utrzymywany był z przerwami stan wyjątkowy pomiędzy Tiraną a Belgradem769.
Thomas Bremer (Münster) podkreśla, że faktor religijny nie odgrywał tak
znaczącej roli, jak w przypadku nieporozumień chorwacko-serbskich, gdyż
prawosławni Serbowie i muzułmańscy Albańczycy różnią się wyraźnie etnicznym pochodzeniem, językiem i tradycją. Tamtejsze narody dla podkreślenia
swojej odmienności nie powołują się na elementy religijne770.
Kosowo771, jako jednostka autonomiczna, zostało ukonstytuowane w 1946 r.
w ramach komunistycznej federacji jugosłowiańskiej przez Josipa Broz Titę, który nadając tej krainie autonomię, kierował się nie tylko pragmatyzmem. Zaparł
się całkowicie dziedzictwa chrześcijańskiego swego narodu (Tito był Chorwatem, czyli katolikiem z urodzenia, a Jugosłowianinem z politycznego wyboru)772.
Do lat 60. XX w. Serbowie zdominowali życie gospodarcze, kulturalne
i polityczne. Albańczycy rozpoczęli wówczas akcje protestacyjne, domagając
się uznania ich za naród państwowy i przekształcenia obwodu w republikę
związkową. W 1968 r. Tito zwiększył uprawnienia Kosowa na skutek żądań
Albańczyków, usuwając z nazwy obwodu słowo Metochia, i zezwolił na używanie albańskich symboli narodowych773. Zarówno Serbowie i Albańczycy
uważali, że mają prawo do Kosowa774.
U schyłku lat 70. Jugosławia weszła w jeden z najbardziej skomplikowanych
etapów powojennego rozwoju, ponieważ rozpoczął się okres przygotowywania zarówno aparatu partyjnego, jak i społeczeństwa do powolnego odchodzenia ze sceny politycznej Tity775.
W 1974 r. doszło do zmiany konstytucji, zgodnie z którą Kosowo jako
Socjalistyczna Prowincja Autonomiczna Kosowa zrównało się pod względem statusu z pozostałymi republikami. Posiadało autonomiczny rząd oraz
parlament (skupsztina)776.
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W 1980 r. po śmierci Tity doszło do nasilenia nastrojów nacjonalistycznych,
które skutecznie wykorzystał S. Milošević – jeden z przywódców serbskiej
partii komunistycznej, który wykorzystał uśpione w ciągu kilkudziesięciu lat
promowanego przez Titę „jugosłowianizmu”, poczucie odrębności narodowej
Serbów, rozbudzając je dzięki przywołaniu tzw. mitu kosowskiego777, według
którego Kosowo to kolebka państwa serbskiego i „serce narodu”778.
Milošević objął urząd prezydenta Serbii w 1989 roku. Uzyskał spore poparcie jugosłowiańskiego społeczeństwa. Także wielu działaczy opozycyjnych poparło prezydenta, który wykorzystywał retorykę odwołującą się do krzywd
wyrządzonych ludowi serbskiemu, przedstawiania waleczności Serbów, przywołania braterskiej przeszłości779.
W 1989 r. serbska skupsztina (parlament) ograniczyła autonomię Kosowa oraz Wojwodiny. W regionie wprowadzono stan wyjątkowy, który miał
uchronić mniejszość serbską przed wymordowaniem albo wygnaniem z Kosowa. W odpowiedzi muzułmańscy Albańczycy w dniu 2 lipca 1990 r. ogłosili
niepodległość tego kraju780. W Belgradzie doszło do szybkiej instrumentalizacji celów politycznych i podjęto określone przedsięwzięcia: (1) do Kosowa skierowano nowe jednostki wojska; (2) na ulice Prisztiny i wielu innych
miast wjechały czołgi; (3) dokonano setek tysięcy aresztowań o charakterze prewencyjnym781.
Serbski parlament uchwalił w tym czasie nową konstytucję, która zniosła
całkowicie autonomię Kosowa i Wojwodiny. Kosowscy Albańczycy przeprowadzili referendum, nie zgadzając się z odebraniem autonomii, w którym
99 proc. głosujących opowiedziało się za niepodległością regionu. W dniu
19 października 1991 r. parlament Kosowa ogłosił niepodległość, która nie
została uznana na świecie poza Albanią, ponieważ sprawa Kosowa była
traktowana przez społeczność międzynarodową jako wewnętrzna sprawa
Serbii782. Konflikt serbsko-albański o Kosowo obejmował lata 1991–1999,
777 M. Rekść (Mity narodowe i ich rola w kreowaniu polityki na przykładzie państw byłej
Jugosławii, Łódź 2013, s. 295) dodaje, że mit kosowski stanowi modelowy przykład służącego praktycznym celom polityków mitu narodowego, kształtującego wyobrażenia zbiorowe za pomocą odseparowanych od rzeczywistości projekcji nacechowanych potężnym
ładunkiem emocjonalnym.
778 Konstytucja…, dz. cyt., s. 18, przyp. 33; zob. P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa
1945–2000, tłum. W. Bolimowska-Garwacka, H. Burska, S. Głąbiński, J. Gołębiowski,
wyd. 2, Warszawa 2002, s. 346; L. J. Daugherty, The ethnicization of war and politics in the
Balkans: A review essay, „Journal of Slavic Military Studies” 2004, October 1, s. 645–646;
Drogi pojednania w Europie: z naukowej współpracy uniwersytetów w Lwowie, Opolu
i Moskwie, red. S. Rabiej, Opole 2008, s. 93–94.
779 P. Boniface, Atlas wojen XX wieku…, dz. cyt., s. 84.
780 T. Wituch, Nieświęta wojna…, dz. cyt., s. 218.
781 Konstytucja…, dz. cyt., s. 18–19, przyp. 34.
782 Tamże, s. 19.

783 D. Gibas-Krzak, Serbsko-albański konflikt…, dz. cyt., s. 204.
784 T. Bichta, M. Wichmanowski, Od przekształceń komunistycznych w regionie do uczestnictwa we współpracy europejskiej, [w:] Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich, dz.
cyt., s. 430.
785 M. Tanty, Bałkany w XX wieku…, dz. cyt., s. 341.
786 T. Czekalski, Albania, [w:] Wielka historia…, dz. cyt., s. 223.
787 Jan Paweł II, Bramy nadziei ORP 1991, nr 2–3, s. 11–15.
788 T. Czekalski, Zarys dziejów chrześcijaństwa albańskiego w latach 1912–1993, Kraków
1996, s. 80, przyp. 231.
789 Tamże, s. 80, przyp. 232.
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rozpoczynając się od wyborów i ustanowienia nielegalnej władzy Albańczyków w Republice Kosowo783.
Podczas walk w Kosowie Albania udzieliła poparcia Armii Wyzwolenia
Kosowa (UÇK), walczącej o jego niepodległość784. Od 1990 r. Albania przechodziła okres głębokich przemian. W maju 1990 r. usunięto z jej konstytucji
i kodeksu karnego zapisy o zakazie działalności religijnej i propagowania religii, zadeklarowano przystąpienie Albanii do KBWE, a w październiku tego
samego roku państwo jako ostatnie w Europie podpisało Deklarację Praw
Człowieka785. W grudniu 1990 r. zarejestrowano pierwszą partię opozycyjną
o nazwie Demokratyczna Partia Albanii, na której czele stanął Sali Berisha.
Chociaż pierwsze wybory w marcu 1991 r. zakończyły się zwycięstwem partii komunistycznej, jednak demokraci uzyskali liczną reprezentację w parlamencie (75 deputowanych), zaś w dniu 29 kwietnia 1991 r. parlament wybrał
na prezydenta państwa Ramiza Alię (1925–2011)786.
W przemówieniu wygłoszonym podczas dorocznego spotkania z korpusem
dyplomatycznym pt. Bramy nadziei (Sala Regia, 12 stycznia 1991) Jan Paweł II
zaprezentował panoramę sytuacji współczesnego świata, ukazując jego dramatyczne problemy, m.in. sytuację Albanii, która znalazła się „w stanie fermentu”. Wezwał do dialogu, negocjacji, powszechnej solidarności oraz otwartości Europy na kraje najuboższe i najbardziej doświadczone787.
Do nawiązania kontaktów rządu albańskiego ze Stolicą Apostolską doszło w styczniu 1991 r. Pierwszy ksiądz, któremu zezwolono na wyjazd do
Albanii, o. Simon Jubani, odwiedził Rzym i został przyjęty na prywatnej audiencji u Jana Pawła II788.
W dniach 2–23 marca 1991 r. udała się do Albanii pierwsza delegacja Stolicy
Apostolskiej z bpem Claudiem Cellim, podsekretarzem stanu w Watykanie789,
w celu nawiązania kontaktu z lokalnym Kościołem i z władzami albańskimi.
Dzieło to było następnie kontynuowane przez delegację, której przewodził
bp Lungro Ercole Lupinacci w dniu 18 maja 1991 r. W Stolicy Apostolskiej
złożyli wizyty wysocy przedstawiciele rządu albańskiego, wśród nich premier Ylli Bufi (4 lipca 1991), który zaproponował również nawiązanie stosunków dyplomatycznych. Wydając w dniu 7 września 1991 r. breve apostolskie
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Commodioribus iam extantibus, Jan Paweł II ustanowił nuncjaturę apostolską w Albanii. W dniu Bożego Narodzenia 1991 r. podjął swą misję w Albanii
pierwszy nuncjusz apostolski790 bp Ivan Dias. Wraz z mianowaniem w dniu
24 grudnia 1992 r. czterech nowych biskupów dla Albanii została przywrócona w tym kraju hierarchia katolicka. Arcybiskupem Szkodry Jan Paweł II mianował ks. Frana Illię, abpem Durrësi-Tirany – ks. Rroka Mirditę, bpem Pultu
– o. Roberta Ashtę, bpem pomocniczym w Szkodrze – ks. Zefa Simoniego791.
W dniu 7 września 1991 r. zostały przywrócone stosunki dyplomatyczne
Albanii ze Stolicą Apostolską792, a dniu 16 grudnia 1991 r. przybył do Albanii
pierwszy nuncjusz Hindus I. Dias, przejmując obowiązki, które w normalnej
sytuacji należą do Konferencji Episkopatu793. Brak stabilizacji politycznej i zamieszki w Albanii wymusiły wcześniejsze wybory w marcu 1992 r., a tym razem pełne zwycięstwo odniosła Demokratyczna Partia Albanii, której przywódca Sali Berisha został wybrany na prezydenta kraju794.
W dniu 7 maja 1992 r. Jan Paweł II przyjął na specjalnej audiencji prezydenta
Albanii, S. Berishę, a była to pierwsza od czterech wieków wizyta głowy tego
państwa w Watykanie. Prezydent przekazał papieżowi pozdrowienia od mieszkańców swojego kraju i podziękowanie za wsparcie moralne w najcięższym
okresie prześladowań, papież zaś wyraził nadzieję, że przywrócenie struktur
kościelnych w Albanii przyczyni się do dalszego rozwoju demokracji w tym
kraju. Prezydent spotkał się również z sekretarzem stanu, kard. A. Sodano795.
Podczas audiencji generalnej pt. Przed podróżą do Polski i na Węgry (Castel
Gandolfo, 11 sierpnia 1991) Jan Paweł II zaapelował w sprawie uchodźców
albańskich, którzy docierali do południowych wybrzeży Włoch, wzywając
zwłaszcza wspólnotę międzynarodową i organizacje katolickie do szczególnej troski o ich los, pomoc i solidarność796.
Echa wydarzeń w Kosowie w latach 1992–1997 zostały przyćmione konfliktami w pozostałych republikach Jugosławii797. W dniu 24 maja 1992 r. przeprowadzono wybory prezydenckie oraz parlamentarne, w których zwyciężył Ibrahim Rugova798 – przywódca Demokratycznej Ligi Kosowa (LDK). Serbia uznała
790 W. Jakubowski (O Roma Felix…, dz. cyt., s. 325) dodaje, że nuncjusz apostolski [Nuntius
Apostolicus] należy do I klasy przedstawicieli dyplomatycznych, na równi z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym, akredytowanym przy głowie państwa.
791 Kościół katolicki w Albanii, ORP 1993, nr 4, s. 61.
792 T. Czekalski, Albania, Warszawa 2003, s. 286.
793 Tenże, Zarys dziejów chrześcijaństwa albańskiego…, dz. cyt., s. 81.
794 Tenże, Albania, [w:] Wielka historia…, dz. cyt., s. 223.
795 Kronika, ORP 1992, nr 7, s. 62.
796 Jan Paweł II, Przed podróżą do Polski i na Węgry, ORP 1991, nr 9–10, s. 52–53.
797 Ł. Szurmiński, Etniczne uwarunkowania konfliktu w Kosowie, [w:] Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy, red. B. Fijałkowska, A. Żukowski, Warszawa 2002, s. 431.
798 Zob. S. P. Ramet, War in the Balkans, „Foreign Affairs” 1992, September 1, s. 87, 89.

799 Konstytucja…, dz. cyt., s. 19; M. Lesińska-Staszczuk, Przyczyny rozpadu Federacyjnej
Socjalistycznej Republiki Jugosławii, dz. cyt., s. 71.
800 I. Rycerska, Rozpad Jugosławii…, dz. cyt., s. 114.
801 J. Piątek (Wojna domowa, [w:] Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, dz. cyt., s. 766)
dodaje, że wojna domowa to współcześnie wewnętrzny konflikt zbrojny, niemiędzynarodowy (wewnątrzpaństwowy). Jest rodzajem konfliktu, w którym stronami są obywatele
jednego państwa, plemienia, grupy etnicznej, przyczyniając się do osłabienia państwa czy
plemienia.
802 A. G. Jamieson, Wiara i miecz. Historia konfliktu islamsko-chrześcijańskiego, tłum. J. Wolak,
Kraków 2009, s. 245.
803 H. Münkler, Wojny naszych czasów, tłum. M. Matuszek, Kraków 2004, s. 169.
804 J. Olchowski, K. Pawłowski, Region Europy Południowo-Wschodniej, [w:] Regiony w stosunkach międzynarodowych, red. I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała, Lublin 2009,
s. 93; zob. A. Chodubski, U źródeł konfliktu kosowskiego, „Studia Europejskie” 1999,
t. 4, s. 161–168; W. Stankiewicz, Interwencja zbrojna NATO w Kosowie – próba oceny,
„Przegląd Politologiczny” 2001, nr 3–4, s. 21–31; H. Borchert, M. N. Hampton, The lessons
of Kosovo: Boon or bust for transatlantic security, „Orbis” 2002, vol. 46, no. 2, s. 369–289;
J. Ker-Lindsay, From autonomy to independence: the evolution of international thinking
on Kosovo, 1999–2005, „Journal of Balkan and Near Eastern Studies” 2009 vol. 11, no. 2,
s. 141–155.
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wybory za nielegalne, a także ignorowała nowo wybranego prezydenta Kosowa.
Wówczas utworzono tzw. Państwo Podziemne zarządzane przez LDK, które miało własną administrację, wymiar sprawiedliwości, szkolnictwo i system finansowy. UÇK – zbrojna organizacja działająca na terenie Kosowa – przeprowadziła zamachy na Serbów i Albańczyków, którzy ich nie popierali. Policja serbska
odpowiadała pacyfikowaniem miejscowości albańskich w poszukiwaniu partyzantów UÇK. Działalność policji serbskiej doprowadziła do masowych ucieczek
ludności albańskiej do krajów sąsiednich, tj. Czarnogóry, Albanii i Macedonii799.
W latach 1993–1995 sytuacja w Kosowie stawała się coraz trudniejsza z powodu wysokiego bezrobocia wśród Albańczyków, wynoszącego 30 proc.,
kryzysu całej Jugosławii spowodowanego m.in. sankcjami nałożonymi na to
państwo, polityki władz serbskich wobec podejrzanych o działalność antypaństwową Albańczyków800.
Wojna domowa801 w Kosowie trwała w latach 1996–1999. W 1996 r. UÇK
dokonała serii zamachów terrorystycznych na Serbów802. Decyzja NATO, aby
w Kosowie odpowiednio wcześnie i zdecydowanie interweniować, inaczej niż
w Bośni, była zwłaszcza próbą obłożenia kategorycznym zakazem „rozgrywania karty etnicznej”, odwoływała się do praw człowieka803. W latach 1998–1999
konflikt serbsko-albański na terytorium Kosowa wszedł w fazę otwartej konfrontacji zbrojnej, prowadzącej do militarnej interwencji NATO w 1999 roku804.
Sytuacja w Albanii przyczyniła się do zaostrzenia walk w Kosowie. W 1997 r.
w Albanii doszło do całkowitego paraliżu instytucji państwowych. Według
raportu ministerstwa spraw wewnętrznych Albanii z magazynu skradziono
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652 tys. sztuk broni, 3,5 mln granatów ręcznych, 3,6 ton materiałów wybuchowych i 1 mln min, a znaczną część tej broni przemycono do Kosowa805.
Do głównych przyczyn konfliktu, a w konsekwencji interwencji zbrojnej
NATO, można zaliczyć: rosnącą przewagę ludności albańskiej; pamięć historyczną, a jej interpretacja stanowiła jedną z przyczyn konfliktu, a z niej
narodziły się kolejne stereotypy, uprzedzenia występujące między Serbami a Albańczykami, które wywołują agresję, nietolerancję, dyskryminację,
wzmacniają tendencje nacjonalistyczne; różnice religijno-kulturowe zderzające się na terytorium Kosowa; zacofanie gospodarcze regionu oraz rozpad
Jugosławii; radykalizację żądań społeczności albańskiej i brak gotowości do
kompromisu satysfakcjonującego obie strony; politykę S. Miloševicia, usiłującego utrzymać się u władzy, podejmującego ryzyko konfliktu zbrojnego; uczynienie z Miloševicia gwaranta stabilności i pokoju na Bałkanach, co
sankcjonowało porozumienie podpisane w Dayton; błędną postawę społeczności międzynarodowej, reprezentowanej przez państwa zachodnie, która
zbyt długo nie interesowała się sytuacją w Kosowie, nie potrafiła powstrzymać rozwoju konfliktu806.
Motywem humanitarnym interwencji wojskowej była chęć zmuszenia prezydenta Miloševicia do podjęcia poważnych negocjacji pokojowych, jako warunku niezbędnego do wypracowania trwałego porozumienia. NATO zdefiniował swoje cele następująco:
• doprowadzenie do zakończenia wszelkich działań zbrojnych i natychmiastowe przerwanie represji wobec ludności cywilnej pochodzenia albańskiego w Kosowie;
• wycofanie z Kosowa serbskich jednostek wojskowych, policyjnych i paramilitarnych;
• udzielenie zgody na rozmieszczenie w spornej prowincji międzynarodowych sił pokojowych;
• udzielenie zgody na bezwarunkowy i bezpieczny powrót wszystkich uchodźców i wygnańców do prowincji oraz zapewnienie organizacjom humanitarnym swobodnego dostępu do nich;
• wiarygodne zapewnienie przez Miloševicia o zamiarze pracy w celu zawarcia porozumienia politycznego w ogólnych ramach wyznaczonych propozycjami pokojowymi z Rambouillet807.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański (Watykan, 9 marca 1997)
pt. Bóg nas kocha papież wezwał do dialogu i pojednania, przerwania aktów
przemocy w Albanii, szacunku dla wszystkich oraz konstruktywnego dialogu,
805 K. Pawłowski, Kosowo…, dz. cyt., s. 73, przyp. 83–84.
806 M. Lasoń, Ewolucja Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, dz. cyt., s. 348.
807 G. Robertson, Kosovo year on: Achievement and challenge, Brussels 2000, s. 11.

808
809
810
811

Jan Paweł II, Bóg nas kocha, ORP 1997, nr 4–5, s. 43–44.
Tenże, Chcemy ujrzeć Jezusa, ORP 1997, nr 4–4, s. 44–45.
Tenże, W służbie pokoju, sprawiedliwości i solidarności, ORP 1997, nr 3, s. 20–22.
L. Ring-Eifel, Światowa potęga Watykanu…, dz. cyt., s. 212; zob. Z. Martinic Drpic, La
tragedia de Kosovo, „Cuadernos Judaicos” 2009, December 1, s. 1–9.
812 Konstytucja…, dz. cyt., s. 19.
813 Zob. Jan Paweł II, List apostolski „Mulieris dignitatem” z okazji roku maryjnego o godności i powołaniu kobiety, Watykan 1988.
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pozwalającego znaleźć rozwiązania, które respektują godność każdego człowieka, sprzyjają pokojowi oraz wzajemnemu zrozumieniu narodów. Prosił
Maryję, aby napełniła serca wszystkich pewnością, że Bóg ich kocha i że zawsze jest blisko w trudnych chwilach808.
Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański (Watykan, 16 marca 1997)
pt. Chcemy ujrzeć Jezusa było poświęcone kryzysowi w Albanii. Jan Paweł II
wezwał do modlitwy o pokój; do współpracy w odbudowie zaufania między
obywatelami i władzami przy poszanowaniu praw każdego człowieka; właściwej reakcji Europy, która powinna dopomóc rządzącym i całemu narodowi albańskiemu w budowaniu kraju na fundamencie demokracji oraz dialogu politycznego i społecznego809.
Podczas przemówienia do korpusu dyplomatycznego (Sala Królewska, 13 stycznia 1997) pt. W służbie pokoju, sprawiedliwości i solidarności Jan Paweł II nawiązał do kryzysu bałkańskiego; przedłużających się konfliktów etnicznych,
fanatycznych nacjonalizmów i form nietolerancji, które stanowią nieustanne zagrożenie; ognisk zapalnych na Kaukazie. Podkreślił, że kontynent europejski powinien mieć zapewnioną spokojniejszą przyszłość, opartą na fundamencie dziedzictwa wspólnych wartości, do których należą: poszanowanie
praw człowieka, prymat wolności i demokracji, państwo praworządne, prawo do rozwoju gospodarczego oraz postępu społecznego, co służy integralnemu rozwojowi człowieka. Nawiązał do słów jednego z założycieli powojennej
Europy Jeana Monneta (1888–1979), który w swoich wspomnieniach napisał:
„Nie tworzymy koalicji państw, ale jednoczymy ludzi”810.
Trzeci etap wojny jugosłowiańskiej rozpoczął się w 1998 r., kiedy w serbskiej
prowincji Kosowo, zamieszkanej zwłaszcza przez muzułmanów, zaostrzył się
konflikt pomiędzy albańską armią podziemną UÇK i serbskimi siłami bezpieczeństwa. UÇK chciała wywalczyć niepodległość Kosowa, a Belgrad odpowiedział polityką bezwzględnej „czystki etnicznej” całych wsi, prowokując
kolejną interwencję NATO811. W konflikt serbsko-albański zaangażowały się
także Stany Zjednoczone812.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański (Watykan, 8 marca 1998) pt. Dzień
Kobiet Jan Paweł II nawiązał do obchodzonego w wielu krajach świata Dnia
Kobiet; do listu apostolskiego Mulieris dignitatem813 (Rzym, 15 sierpnia 1988)
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oraz Listu do kobiet814 (Watykan, 29 czerwca 1995), które podejmują refleksję
o godności i powołaniu kobiety, do ciążącego dziedzictwa przeszłości, kiedy
nie uznawano ich godności, lekceważono ich prawa, spychano je na margines
życia społecznego; do Maryi jako wzoru kobiety spełnionej. Na zakończenie
zaapelował o pokój w Kosowie, gdzie przemoc zagrażała dążeniu do dialogu
i pokoju. Wyraził swoją solidarność ze wszystkimi cierpiącymi, opłakującymi
swoich bliskich, lękającymi się o swoją przyszłość. Odwołał się do ludzi dobrej woli, aby starali się jak najszybciej znaleźć odpowiednie rozwiązania respektujące wolność i prawa mieszkańców Kosowa815.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański (Watykan, 7 czerwca 1998)
pt. Trójca Święta wzorem rodziny i Kościoła Jan Paweł II zaapelował o pokój
m.in. w Kosowie, gdzie zaostrzył się konflikt, dochodziło do aktów przemocy
i represji, zmuszających ludność do ucieczki. Wezwał społeczność międzynarodową do poszukiwania rozwiązań pokojowych i kompromisowych oraz prosił
Boga o oświecenie dla stron konfliktu i wprowadzenie ich na drogę dialogu816.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański (Castel Gandolfo, 9 sierpnia
1998) pt. Niedzielna Eucharystia Jan Paweł II wezwał do modlitwy za ofiary
przemocy, zwłaszcza za mieszkańców Kosowa, których położenie stawało się
coraz bardziej dramatyczne, do niezapominania o losie narodów przeżywających trudności817.
W dniu 29 września 1998 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję
nr 1199 potępiającą działalność Serbów w Kosowie, zaś w dniu 15 października sekretarz generalny NATO Javier Solana, po uzgodnieniach z Belgradem,
podpisał decyzję o lotach obserwacyjnych nieuzbrojonych samolotów rozpoznawczych nad Kosowem818.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański (Watykan, 1 stycznia 1999)
pt. Dar pokoju Jan Paweł II przypomniał o nierozerwalnej więzi, jaka istnieje
między poszanowaniem praw człowieka a pokojem, nawiązując do orędzia na
Światowy Dzień Pokoju pt. Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju. Wezwał do modlitwy: „Módlmy się, aby mimo problemów
i przeszkód, które sprawiają czasem, że dążenie do pokoju staje się trudne
i uciążliwe, nigdy nie zabrakło w ludzkich sercach motywacji ideowej, która
wyraża się w konkretnych gestach pojednania i szacunku dla każdego człowieka. Módlmy się zwłaszcza o to, aby rządzący państwami okazali wielkoduszną

814 Zob. List do kobiet „A ciascuna di voi” Ojca Świętego Jana Pawła II, [w:] Wybór listów pasterskich Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1997, s. 345–356.
815 Jan Paweł II, Dzień Kobiet, ORP 1998, nr 7, s. 47–48.
816 Tenże, Trójca Święta wzorem rodziny i Kościoła, ORP 1998, nr 10, s. 55.
817 Tenże, Niedzielna Eucharystia, ORP 1998, nr 11, s. 55.
818 J. Odziemkowski, Międzynarodowe konflikty zbrojne…, dz. cyt., s. 336.
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Jan Paweł II, Dar pokoju, ORP 1999, nr 2, s. 39–40.
Tenże, Uszanować prawa człowieka, ORP 1999, nr 2, s. 40.
Tenże, Oby wszyscy odkryli miłość Ojca wszechświata, ORP 1999, nr 3, s. 13–15.
M. Lesińska-Staszczuk, Przyczyny rozpadu Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Jugosławii,
dz. cyt., s. 72; zob. S. Parzymies, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945–2004, Warszawa
2004, s. 379.
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wrażliwość na pragnienie całej ludzkości, domagającej się nieustannie zgody
i pokoju, i gorliwie starali się je zaspokoić”819.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański (Watykan, 3 stycznia 1999)
pt. Uszanować prawa człowieka Jan Paweł II podkreślił, że jeśli prawa człowieka są lekceważone, dochodzi do destabilizacji i przemocy, trzeba odbudować świadomość godności każdego człowieka. Nawiązał do konfliktów zbrojnych w różnych regionach świata, wspominając Angolę, Republikę Konga,
Sierra Leone oraz dramat Kosowa, gdzie w Wigilię Bożego Narodzenia doszło do kolejnych starć. Powierzył wstawiennictwu Maryi wszystkie cierpienia, prosząc Ją o wzbudzenie w sercach współczesnych ludzi woli porozumienia i pojednania820.
Przemówienie Jana Pawła II do korpusu dyplomatycznego pt. Oby wszyscy
odkryli miłość Ojca wszechświata (Sala Królewska, 11 stycznia 1999) było poświęcone m.in. ogniskom konfliktów zbrojnych; głębokiej destabilizacji w regionie Bałkanów; skutkom wojny w Bośni i Hercegowinie odczuwalnych w relacjach między społecznościami etnicznymi; regionowi Kosowa, gdzie nie
może dojść do spokojnego dialogu między stronami i rozwoju ekonomicznego
z powodów etnicznych i politycznych. Papież wezwał do pomocy mieszkańcom Kosowa i Serbom, do położenia kresu konfliktowi zbrojnemu, na czym
miałyby skorzystać przede wszystkim Albania i Macedonia, podkreślając
wzajemne powiązania w regionie Bałkanów. Zwrócił uwagę na destabilizację
polityczną i społeczną niektórych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, posuwających się z trudem na drodze demokratyzacji, niepotrafiących zbudować gospodarki rynkowej, pozwalających każdemu na udział w owocach postępu i dobrobytu821.
Przełomowy moment stanowiła masakra albańskich cywilów w wiosce
Raçak w dniu 15 stycznia 1999 r., potępiona przez ONZ, OBWE i NATO822,
a wykorzystana przez NATO w celu podjęcia interwencji zbrojnej. W dniu
28 stycznia tego samego roku NATO zagroziło interwencją, jeśli obydwie strony nie przyjmą planu pokojowego przygotowanego przez Grupę Kontaktową
(Francja, Niemcy, Włochy, Rosja, Wielka Brytania, USA), zakładającego trzyletni okres przejściowy, w czasie którego powinny wejść w życie następujące postulaty: (1) uzyskanie przez Kosowo autonomii w ramach Federacyjnej
Republiki Jugosławii; (2) uwolnienie więźniów politycznych; (3) przeprowadzenie demokratycznych wyborów; (4) ograniczenie liczby wojsk serbskich;
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(5) powołanie lokalnej policji; (6) rozbrojenie UÇK; (7) przekazanie lokalnym
władzom kompetencji w zakresie polityki finansowej, szkolnictwa, sprawiedliwości, kultury i bezpieczeństwa wewnętrznego; (8) powrót uchodźców;
(9) utrzymanie pod kontrolą Belgradu polityki zagranicznej, obrony, kontroli granicznej i ceł; (10) wprowadzenie kontyngentu NATO (30 tys. żołnierzy),
którego zadaniem było kontrolowanie wejścia w życie tego porozumienia823.
Watykan przez sekretarza stanu A. Sodano przedstawił kierunek polityki
Jana Pawła II i Stolicy Apostolskiej w wywiadzie dla „Il Corriere della Serra”
z dnia 20 stycznia 1999 r., przypominając o obowiązku ingerencji humanitarnej. Należało wysłać siły zbrojne, które rozdzielą walczących, rozbroją agresora oraz pozwolą na swobodne działania organizacjom pomocy humanitarnej, zaś akcją miała przewodzić ONZ824.
W katechezie podczas audiencji generalnej pt. „Ojcostwo” Boże w Starym
Testamencie w dniu 20 stycznia 1999 r. Jan Paweł II ukazał źródło uznania
Bożego ojcostwa przez Izrael; jego powołanie do przymierza z Bogiem; miłość jako wyraz ojcostwa Bożego wobec tego ludu; rysy macierzyńskie w postawie Boga. Na zakończenie audiencji wyraził zaniepokojenie sytuacją Kosowa,
gdzie dochodziło do przemocy i gdzie był zagrożony pokój. Zwrócił się z ufną
prośbą do Boga o rozlanie Jego ojcowskiego miłosierdzia tam, gdzie panowała nienawiść, o pobudzenie sumień ludzi odpowiedzialnych za losy narodów,
o ukształtowanie ich serc, by pragnęli pokoju825.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański (Watykan, 31 stycznia 1999)
pt. Nie jest za późno na pokój Jan Paweł II powiedział: „Na placu św. Piotra
zgromadzili się dziś licznie młodzi z rzymskiej Akcji Katolickiej; przybyli tu
ze swymi rodzicami, wychowawcami i wieloma rówieśnikami z okazji zakończenia Miesiąca Pokoju. Moi drodzy, wybrane przez was w tym roku hasło brzmi: «Nie jest za późno na pokój». Tak, to właśnie stanowi część misji
każdego chrześcijanina: przypominać wszystkim, że na pokój nigdy nie jest
za późno”826.
Wskutek niepowodzenia pokojowej konferencji w Rambouillet pod Paryżem,
która miała swój początek w dniu 6 lutego 1999 r., podjęto decyzję o bombardowaniu strategicznych obiektów wojskowych i gospodarczych na obszarze całej Jugosławii. W dniu 24 marca 1999 r. rozpoczęła się operacja zbrojna NATO, która trwała do dnia 12 czerwca 1999 r., aż do chwili przyjęcia

823 D. Gibas-Krzak, Serbsko-albański konflikt…, dz. cyt., s. 191; G. Robertson, Kosovo year
on…, dz. cyt., s. 9.
824 A. Gianelli, A. Tornielli, Papieże…, dz. cyt., s. 273, przyp. 64.
825 Jan Paweł II, „Ojcostwo” Boże w Starym Testamencie, ORP 1999, nr 3, s. 36–37.
826 Tenże, Nie jest za późno na pokój, ORP 1999, nr 3, s. 40.

827 S. F. Yoshihara, Kosovo, [w:] Flashpoints in the war…, red. D. S. Reveron, J. S. Murer, New
York–London 2006, s. 67; K. Pawłowski, Kosowo…, dz. cyt., s. 101; zob. M. Waldenberg,
Rozbicie Jugosławii: jugosłowiańskie lustro…, dz. cyt., s. 284–287; M. Seroka, Spór o Kosowo,
[w:] Zjawiska i procesy dezintegracji w postzimnowojennej Europie, red. A. Rudowski,
R. Zenderowski, Warszawa 2009, s. 233–234.
828 A. Gianelli, A. Tornielli, Papieże…, dz. cyt., s. 273.
829 D. Gibas-Krzak, Serbsko-albański konflikt…, dz. cyt., s. 191.
830 J. Odziemkowski, Międzynarodowe konflikty zbrojne…, dz. cyt., s. 336.
831 K. Pawłowski, Kosowo…, dz. cyt., s. 78.
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warunków rozejmu przez S. Miloševicia827. Amerykanie po raz kolejny interweniowali za pośrednictwem NATO i zbombardowali serbskie obiekty828.
Uczestnicy tej konferencji debatowali za zamkniętymi drzwiami, a sposób
informowania o przebiegu rozmów był wybiórczy i nie budził zaufania. Na czele delegacji jugosłowiańskiej stał wicepremier Serbii Ratko Marković, a delegacji albańskiej przewodniczył dowódca UÇK Hashim Thaçi829. Serbski przywódca S. Milošević uspokajał Zachód, zwlekał z decyzjami, w międzyczasie
kontynuując pacyfikację Kosowa. W lutym 1999 r. został on zmuszony przez
polityków zachodnich do zajęcia miejsca za stołem rokowań w Rambouillet.
Wynegocjowano porozumienie, pod naciskiem USA, przyznające mieszkańcom Kosowa szeroką autonomię, powodując ostrą reakcję Belgradu. Odrzucono
projekt autonomii, który dla serbskiej opinii publicznej i serbskich polityków
oznaczał zgodę na oddanie historycznej krainy muzułmanom830.
Między marcem a czerwcem 1999 r. ok. 800–850 tys. kosowskich Albańczyków
zostało zmuszonych do opuszczenia Kosowa i udania się do innych części
Jugosławii albo poza jej terytorium, zaś dodatkowo 500 tys. stało się uchodźcami wewnętrznymi, czyli przebywało w Kosowie poza miejscem swego zamieszkania831.
Jan Paweł II wraz z przedstawicielami Stolicy Apostolskiej zaangażował się
w działania pokojowe dla obrony tysięcy albańskich uchodźców z Kosowa.
Wzywał do modlitwy w intencji pokoju oraz podejmował konkretne inicjatywy dyplomatyczne i humanitarne, aby doprowadzić do zakończenia działań wojennych oraz pospieszyć z pomocą uchodźcom. Do przykładów tego
typu działalności można zaliczyć: spotkanie z przewodniczącym 53. Sesji
Zgromadzenia Ogólnego ONZ Didierem Operttim (29 marca 1999); spotkanie sekretarza stanu kard. A. Sodano z ambasadorami krajów, które wchodzą
w skład NATO oraz Rady Bezpieczeństwa ONZ (30 marca 1999); misja wysłannika papieskiego, sekretarza ds. relacji z państwami abpa Jeana-Louisa Taurana
w Belgradzie (1 kwietnia 1999); pomoc materialna dla uchodźców w Albanii,
apel o zawieszenie działań wojennych na okres wielkanocny oraz tworzenie „korytarzy nadziei”, pozwalających na dotarcie z pomocą humanitarną
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do Kosowa; spotkanie z Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców Sadako
Ogata (7 kwietnia 1999)832.
Stanowisko Jana Pawła II i Stolicy Apostolskiej charakteryzowało się niezależnością, bezstronnością i ostrożnością, bez wypowiadania żadnego otwartego potępienia S. Miloševicia czy Amerykanów, ale nie zrezygnowano z dokonania oceny wydarzeń wojennych. Papież nie zachowano z dokonania oceny
wydarzeń wojennych. Papież nie zachował milczenia w obliczu przemocy dokonanej przez bombardowania NATO i mordy na Albańczykach z rąk Serbów,
a jednocześnie z rozwagą kontrolował ocenę, aby uniknąć komplikacji dyplomatycznych oraz starając się ocalić jak najwięcej istnień ludzkich833.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański (Watykan, 21 marca 1999)
pt. Potrzeba modlitwy Jan Paweł II zaapelował o pokój w Kosowie, gdzie sytuacja uległa pogorszeniu, prosząc o modlitwę, aby Bóg zechciał oświecić
wszystkich odpowiedzialnych za przyszłość tego regionu, dla mieszkańców
o rozwiązania szanujące wymagania historii i prawa, a Maryję o napełnienie odwagą serc kierujących losami narodów na rzecz dobra wspólnego834.
Od tego czasu sytuacja w Jugosławii pogorszyła się: nieustannie rosła liczba
uchodźców z Kosowa, ataki lotnicze NATO powodowały zniszczenia i ofiary
śmiertelne, dlatego Jan Paweł II wykorzystywał każdą sposobność, aby położyć kres temu konfliktowi835.
W dniu 23 marca 1999 r. parlament serbski odrzucił możliwość wprowadzenia do Kosowa oddziałów ONZ, które mogłoby rozdzielić zwaśnione strony836. Następnego dnia w katechezie wygłoszonej podczas audiencji generalnej pt. Troskliwa miłość Boga Ojca (24 marca 1999) Jan Paweł II nawiązał do
konfliktu w Kosowie, prosząc Boga Ojca o pokój: „Pragniemy teraz zanieść
specjalną modlitwę do Ojca Miłosierdzia, aby udzielił daru pokoju, który jest
dziś tak bardzo potrzebny Europie, a zwłaszcza Kosowu”837.
Kraje NATO uznały, że jedynie siłą można zmusić Serbów do zmiany polityki w Kosowie i przestrzegania norm przyjętych w świecie demokratycznym,
wobec braku pozytywnej odpowiedzi Belgradu na propozycje polityków zachodnich oraz wzmagającego się exodusu ludności albańskiej838.

832 M. Wilk, A. Dyszlewska, B. Miernik, Jan Paweł II wielki dyplomata i polityk, Łódź 2006,
s. 61–62.
833 A. Gianelli, A. Tornielli, Papieże…, dz. cyt., s. 274.
834 Jan Paweł II, Potrzeba modlitwy, ORP 1999, nr 5–6, s. 29.
835 Jan Paweł II w obronie pokoju na Bałkanach, ORP 1999, nr 7, s. 42–44.
836 J. Odziemkowski, Międzynarodowe konflikty zbrojne…, dz. cyt., s. 336–337.
837 Jan Paweł II, Audiencja generalna, 24 marca, ORP 1999, nr 5–6, s. 29.
838 J. Odziemkowski, Międzynarodowe konflikty zbrojne…, dz. cyt., s. 337.

839 Zob. M. Marszałek, Sojusznicza operacja „Allied Force”: przebieg – ocena – wnioski, Toruń
2009.
840 Zob. K. Pawłowski, Konflikty zbrojne w późnowestfalskim środowisku międzynarodowym,
[w:] Późnowestfalski ład międzynarodowy, red. M. Pietraś, K. Marzęda, Lublin 2008,
s. 113–114.
841 Tenże, Kosowo…, dz. cyt., s. 156; zob. S. Abramczyk, Kosowo – otwarty bilans, „Dziś”
2000, nr 7, s. 111–114.; W. Walkiewicz, Jugosławia. Byt wspólny i rozpad, Warszawa 2000,
s. 266–270.
842 T. Bichta, M. Wichmanowski, Od przekształceń komunistycznych w regionie do uczestnictwa we współpracy europejskiej, [w:] Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich, dz.
cyt., s. 430.
843 M. Tanty, Bałkany XX wieku…, dz. cyt., s. 360.
844 L. Ring-Eifel, Światowa potęga Watykanu…, dz. cyt., s. 212–213.

5. Wojna w Kosowie

Między 24 marca i 20 czerwca 1999 r. została przeprowadzona przez NATO
operacja „Allied Force”839, która stanowiła przykład wojny asymetrycznej840,
czyli konfliktu zbrojnego, w którym przeciwstawne strony posiadają różne potencjały militarne, co powoduje, że słabsza strona nie może liczyć na sukces
w klasycznej konfrontacji militarnej i musi się uciekać do niekonwencjonalnych metod i środków prowadzenia walki albo skutecznie wykorzystać określoną słabość silniejszego wroga. Asymetryczny charakter, w przypadku wojny
o Kosowo, miała wojna partyzancka UÇK z jugosłowiańskim wojskiem i policją serbską, a także w jeszcze wyraźniejszy sposób odpowiedź wojsk jugosłowiańskich na kampanię powietrzną NATO841.
W lutym 1999 r. Albania użyczyła swego terytorium do przygotowania i prowadzenia operacji „Allied Force”, w marcu tego samego roku udzieliła schronienia ponad 700 tys. albańskich uchodźców z całego kraju842. Brutalne akcje serbskiej policji wywołały masowe ucieczki Albańczyków kosowskich do
sąsiednich krajów, poza Albanią, do Czarnogóry i Macedonii843.
Tym razem Watykan (inaczej niż w przypadku wojny w Bośni) skrytykował działania NATO, a wcześniej przemoc strony serbskiej. Dzięki papieskiej
krytyce bombardowania Belgradu na nowo poprawiły się stosunki papiestwa
z Serbskim Kościołem Prawosławnym, które pogorszyły się z powodu poparcia Watykanu dla Słoweńców, Chorwatów i Bośniaków na początku wojny jugosłowiańskiej. Poprawiły się stosunki dyplomatyczne między Watykanem
a Belgradem, a z USA pozostały napięte844. Jan Paweł II podczas każdej nadarzającej się okazji wypowiadał się na temat tego konfliktu.
W pierwszej fazie nalotów (24–27 marca 1999) starano się zniszczyć serbską obronę przeciwlotniczą i system radiolokacyjny. W dniu 28 marca lotnictwo NATO przystąpiło do drugiej fazy operacji, obejmując nalotami rejon Kosowa. Celem ataków miały być m.in. siły serbskie dokonujące czystek
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etnicznych. W kolejnym tygodniu bombardowania zdołały nieznacznie osłabić serbską obronę przeciwlotniczą845.
Podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański (Watykan, 28 marca 1999) pt. Zawsze jest czas na pokój Jan Paweł II podziękował regionowi
Apulli (Włochy) za podarowane drzewka oliwne i gałązki na poranną liturgię.
Wyraził nadzieję, że gałązki staną się symbolem pokoju upragnionego przez
mieszkańców Bałkanów. Wezwał do modlitwy o pokój, braterstwa, wzajemnego zrozumienia, negocjacji oraz solidaryzował się z tymi, który cierpieli846.
W dniu 29 marca 1999 r., podczas przemówienia do członków Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy pt. Rozpocząć negocjacje papież nawiązał do
konfliktu w Kosowie, raniącego całą Europę, prosząc o podjęcie działań na
rzecz pokoju w tym regionie, o to, by ludność cywilna mogła żyć w braterstwie, o ustanie walk zbrojnych i aktów zemsty, o rozpoczęcie negocjacji, które byłyby wiążące dla wszystkich stron, o porozumienie szanujące prawa różnych ludów i kultur847.
Jan Paweł II skierował do Albanii swojego wysłannika abpa Paula Josefa
Cordesa, przewodniczącego Papieskiej Rady „Cor Unum”, aby przekazał uchodźcom pomoc duchową i materialną. W liście papieskim do abpa Cordesa z dnia
30 marca 1999 r. Spieszmy na pomoc umęczonej ludności czytamy o dramatycznych konsekwencjach wojny w Kosowie, o solidarności papieża z uchodźcami.
Biskup Rzymu wzywał w nim Maryję, aby pozwoliła rządzącym i wszystkim
ludziom dobrej woli wybrać drogę pojednania oraz pokoju848.
Na początku kwietnia 1999 r. Milošević nakazał podjęcie ostrzału artyleryjskiego przygranicznych terenów Albanii i Macedonii, na których szukali
schronienia kosowscy partyzanci. W dniu 7 kwietnia Albania poprosiła o pomoc NATO, zaś 12 kwietnia ministrowie spraw zagranicznych i obrony państw
NATO ogłosili pięć podstawowych warunków, od których spełnienia uzależniali wstrzymanie nalotów: (1) natychmiastowe przerwanie działań i represji
w Kosowie; (2) wycofanie wszystkich sił serbskich z Kosowa; (3) zaakceptowanie przez Belgrad rozmieszczenia sił międzynarodowych w tej prowincji;
(4) umożliwienie powrotu do Kosowa wypędzonym uchodźcom; (5) rozpoczęcie negocjacji nad politycznym rozwiązaniem konfliktu849.
Wyrazem zaangażowania Jana Pawła II w rozwiązanie konfliktu na Bałkanach była misja abpa J.-L. Taurana, watykańskiego sekretarza ds. relacji z państwami, który w dniu 1 kwietnia 1999 r. udał się wraz z dwoma współpracownikami do Belgradu, gdzie spotkał się z ministrem spraw zagranicznych
845
846
847
848
849

J. Odziemkowski, Międzynarodowe konflikty zbrojne…, dz. cyt., s. 338.
Jan Paweł II, Zawsze jest czas na pokój, ORP 1999, nr 5–6, s. 29.
Tenże, Rozpocząć negocjacje, ORP 1999, nr 5–6, s. 29.
Tenże, Spieszmy na pomoc umęczonej ludności, ORP 1999, nr 5–6, s. 29–30.
J. Odziemkowski, Międzynarodowe konflikty zbrojne…, dz. cyt., s. 339–340.

850
851
852
853

Jan Paweł II, Misja dyplomatyczna Stolicy Apostolskiej, ORP 1999, nr 5–6, s. 30.
Tenże, Chrystus cierpi w ludziach, ORP 1999, nr 5–6, s. 30.
J. Życiński, Europejska wspólnota ducha…, dz. cyt., s. 89.
A. Olczyk, Kultura śmierci, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia…, red. J. Nagórny, K. Jeżyna,
dz. cyt., s. 280.

5. Wojna w Kosowie

i prezydentem Jugosławii, z prawosławnym patriarchą Pavlem oraz z prezydentem Republiki Federalnej Jugosławii S. Miloševiciem, przekazując mu
osobisty list papieża. Na zakończenie wizyty abp Tauran złożył deklarację
pt. Misja dyplomatyczna Stolicy Apostolskiej, w której zapewnił, że Jan Paweł II troszczy się o wszystkich, którzy cierpią, bez względu na ich pochodzenie etniczne, poglądy religijne czy przekonania polityczne. Podkreślił
w niej, że papież: wspiera organizacje humanitarne, które spieszą z pomocą, i uważa, że żadna przyczyna polityczna nie może usprawiedliwiać okrucieństwa; jest przekonany o skuteczności dyplomacji opartej na poszanowaniu partnera, słuchaniu jego słusznych postulatów i na kurtuazji; wspólnie
z innymi zwierzchnikami religijnymi, jak patriarcha Pavle, wskazuje na humanitarny gest, którym jest zawieszenie wszelkich działań wojennych przez
wszystkie strony konfliktu w czasie tygodnia od 4 do 11 kwietnia dzielącego
obchody Wielkanocy na Zachodzie i na Wschodzie. Przypomniał o napisanych przez papieża listach do prezydenta Miloševicia, sekretarza generalnego NATO Javiera Solany oraz prezydenta USA Billa Clintona. Na zakończenie abp Tauran wyraził nadzieję na odnalezienie drogi do pokoju przez
Republikę Federalną Jugosławii oraz zajęcie przez nią należnego miejsca we
współczesnej Europie850.
Na zakończenie Drogi Krzyżowej w Koloseum w dniu 2 kwietnia 1999 r.
pt. Chrystus cierpi w ludziach Jan Paweł II nawiązał do konfliktu zbrojnego
w Kosowie, gdzie zwyciężała tzw. kultura śmierci, w ramach której człowiek
był prześladowany i zabijany, podkreślając, że Chrystus cierpi w ludziach, ofiarach nienawiści i zła, w każdej epoce i na każdym miejscu851.
Należy zaakcentować, że budowanie nowej Europy ducha dokonuje się w aksjologicznym napięciu między cywilizacją miłości oraz życia a wpływowymi ideami, które generują fenomen określony przez papieża mianem „kultury śmierci”852 oznaczającej całokształt postaw, działań i struktur, opartych
zwłaszcza na ideologii nihilizmu, które w wymiarze jednostkowym i społecznym, są wymierzone przeciwko życiu człowieka”853.
Podczas wojny w Kosowie UE odstąpiła pierwszeństwo w kwestii politycznej i militarnej Stanom Zjednoczonym, a o niezadowoleniu Jana Pawła II z tej sytuacji czytamy na łamach włoskiego „L’Osservatore Romano”:
„Europa wezwana została do przyjęcia na siebie odpowiedzialności. Zmiany
epokowe, do jakich doszło w ostatnich latach bieżącego stulecia, kres dwubiegunowości, nie pozwalają na dalsze obarczanie Stanów Zjednoczonych
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zadaniem obrony wspólnych interesów, […] nie dopuszczają nieobecności
w miejscach, gdzie dochodzi do kryzysu. […] Europa […] musi wziąć na siebie ciężar swojej historii […], przyjąć rolę, jakiej obawy narodów domagają się od jej instytucji. Europa […] musi zmienić kurs, odrzucić przyziemne pokusy. Nie jest jeszcze za późno. […] Unia Europejska […] nie może być
jedynie tylko perspektywą gospodarczą […]. Europa państw musi wreszcie
stać się Europą narodów, musi odnaleźć środki i wolę, by prowadzić politykę służącą człowiekowi”854.
W orędziu wielkanocnym „Urbi et Orbi” w dniu 4 kwietnia 1999 r. pt. W duchu solidarności papież prosił o dar pokoju dla Kosowa, gdzie dochodziło do
aktów przemocy i nienawiści, myślami ogarniając zabitych ludzi, pozbawionych domów, zmuszonych do ucieczki. Zwrócił się z wezwaniem do władz
Republiki Federalnej Jugosławii o otwarcie „korytarza”, który umożliwiłby
niesienie pomocy humanitarnej ludności na granicy Kosowa855.
W rozważaniu przed modlitwą Regina caeli w dniu 5 kwietnia 1999 r. pt. Dar
pokoju dla Kosowa Jan Paweł II wezwał do modlitwy o pokój dla Kosowa,
gdzie nadal toczyła się wojna, niosąca zniszczenia, deportacje i śmierć, prosząc Chrystusa o odwagę wierności i wytrwanie w dobru856.
W dniu 6 kwietnia 1999 r., podczas obrad Zespołu Roboczego ds. Huma
nitarnych przy Wysokim Komisariacie ONZ ds. Uchodźców, przemawiał przewodniczący delegacji watykańskiej o. Michael Bowne, który ponowił propozycję utworzenia „korytarza humanitarnego”, dostarczenia pomocy uchodźcom,
aby ich obecność w Albanii i Macedonii nie naruszyła chwiejnej równowagi
ekonomicznej i politycznej tych krajów. Zwrócił także uwagę na niepokojące
informacje z Kosowa o zaginięciu znacznej liczby osób, o zaminowaniu terenów przygranicznych, konfiskacie dokumentów mieszkańcom Kosowa narodowości albańskiej857.
Podczas homilii w parafii Matki Bożej Loretańskiej w Castelverde (Włochy)
w dniu 11 kwietnia 1999 r. pt. Świat potrzebuje pojednania i braterstwa Jan
Paweł II wyraził zaniepokojenie obrazami przemocy i śmierci docierającymi
z Kosowa i z Bałkanów, gdzie nadal rozgrywał się konflikt zbrojny, oraz jego
dramatycznymi konsekwencjami. Wezwał do budowania pokoju, konkretnych
gestów pojednania i braterstwa, nietracenia nadziei na pokój858.
W rozważaniu przed modlitwą Regina caeli w dniu 11 kwietnia 1999 r.
pt. Niedziela Miłosierdzia Bożego Jan Paweł II nawiązał do Niedzieli Miłosierdzia
854 A. Gianelli, A. Tornielli, Papieże…, dz. cyt., s. 280, przyp. 74.
855 Jan Paweł II, W duchu solidarności, ORP 1999, nr 5–6, s. 30; zob. S. C. Sarkesian, The price paid by the military, „Orbis” 2001, vol. 45, no. 4, s. 557–568.
856 Jan Paweł II, Dar pokoju dla Kosowa, ORP 1999, nr 5–6, s. 30.
857 M. Wilk, A. Dyszlewska, B. Miernik, Jan Paweł II wielki…, dz. cyt., s. 62.
858 Jan Paweł II, Świat potrzebuje pojednania i braterstwa, ORP 1999, nr 5–6, s. 30–31.

859 Tenże, Niedziela Miłosierdzia Bożego, ORP 1999, nr 7, s. 53–54.
860 M. Sobczyński, Jan Paweł II jako mediator sporów międzynarodowych, [w:] Jan Paweł II
– w kręgu myśli politycznej i dyplomacji, red. M. Wilk, Ł. Donaj, Łódź 2009, s. 50.
861 Jan Paweł II, List do Patriarchy Moskwy i Wszechrusi, ORP 1999, nr 5–6, s. 31.
862 Tenże, List do arcybiskupa Belgradu, ORP 1999, nr 5–6, s. 31.

5. Wojna w Kosowie

Bożego obchodzonej tego dnia, do konfliktu na Bałkanach, gdzie zamiast miłosierdzia i przebaczenia panowały przemoc i krwawy konflikt. Wezwał do zaprowadzenia pokoju w Kosowie i ponowił wezwanie, aby narody żyły w zgodzie, aby podjęto dialog, modlono się o pokój, aby Maryja pomogła wejść na
drogę miłości i pokoju859.
Jan Paweł II wystosował list do Patriarchy Moskwy i Wszechrusi Aleksego II,
niebędącego formalnie stroną konfliktu (18 kwietnia 1999)860. W liście tym
nawiązał do planowanych przez Patriarchę odwiedzin Kościoła serbskiego
i Patriarchy Pavlego, wyrażając nadzieję, że wizyta ta wyda owoce, dojdzie
do przywrócenia pokoju i zgody między ludźmi, niezależnie od ich przynależności etnicznej, religijnej czy politycznej. Podkreślił, że jest głęboko poruszony sytuacją w Republice Federalnej Jugosławii, ogromnym cierpieniem
ludności. Łączył się z Patriarchą Aleksym II w modlitwie, prosząc Chrystusa
o błogosławieństwo dla pozbawionych najbardziej podstawowych dóbr, o pokój na Bałkanach861.
Papież zwrócił się w liście również do abpa Belgradu Franca Perka, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Jugosławii (19 kwietnia 1999), w którym wyraził ubolewanie z powodu tragicznej sytuacji humanitarnej w różnych
regionach Jugosławii, a zwłaszcza w Kosowie. Podkreślił swoją solidarność
z pasterzami i wiernymi wspólnot katolickich oraz wszystkimi ludźmi dobrej
woli, którzy nieśli pomoc najbardziej potrzebującym i cierpiącym. Zapewnił
arcybiskupa i wszystkich biskupów Jugosławii o zaangażowaniu Stolicy
Apostolskiej w przywrócenie pokoju, zwłaszcza w Kosowie, oraz o modlitwie całego Kościoła o pokój i poszanowanie praw każdego człowieka. Na zakończenie przypomniał wszystkim kierującym życiem narodów i społeczności międzynarodowej możliwość wejścia na drogę dialogu, która jest zawsze
możliwa, oraz udzielił arcybiskupowi i wszystkim biskupom Jugosławii apostolskiego błogosławieństwa862.
Podczas przemówienia do laureatów Pokojowej Nagrody Nobla w dniu
22 kwietnia 1999 r. pt. Podjąć dialog Jan Paweł II zaznaczył, że sercem życia
politycznego jest kwestia pokoju. Ponownie zaapelował o zakończenie walk
etnicznych i konfliktu zbrojnego na Bałkanach, o podjęcie dialogu i poszanowanie praw człowieka. Podkreślił działalność laureatów Pokojowej Nagrody
Nobla, wywodzących się z różnych kultur i krajów, na rzecz pokoju i pojednania oraz potrzebę wzniesienia się ponad wizje człowieka i społeczeństwa,
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które opierają się na kryteriach rasowych, religijnych czy narodowych, uogólniając – na dyskryminacji innych863.
W dniu 27 kwietnia 1999 r. Jan Paweł II zwrócił się do sekretarza generalnego ONZ Kofiego Annana, wyrażając uznanie dla jego planów udania się do
Europy, aby wspólnie z przywódcami politycznymi poszukiwać sposobów działania pozwalających położyć kres przemocy w Kosowie, staraniom nawiązania
na nowo dialogu, wypracowania planu pokojowego. Podziękował wszystkim
zaangażowanym w rozwiązanie tego konfliktu, organizacjom, wolontariuszom,
zapewniając o swojej solidarności i modlitwie, obecności Kościoła na miejscu
dramatu. Podkreślił, że ONZ odzyskuje należną sobie rolę w próbach rozwiązania tego kryzysu, oraz życzył sekretarzowi generalnemu ONZ powodzenia
jego misji, kierowania się odwagą i dalekowzrocznością864.
Punktem odniesienia dla Jana Pawła II i Stolicy Apostolskiej było ONZ,
a nie NATO, zaś stanowisko K. Annana, niezależne od postawy B. Clintona,
zostało docenione przez papieża, który wsparł wysiłki dyplomatyczne, aby
powstrzymać wojnę w Kosowie865.
W rozważaniu przed modlitwą Regina caeli w dniu 2 maja 1999 r. pt. Prośmy
Maryję o dar pokoju papież wyraził ubolewanie i zaniepokojenie sytuacją
w Jugosławii oraz solidarność z płaczącymi i cierpiącymi. Prosił w imię Boga
o położenie kresu prześladowaniom człowieka przez człowieka, o odłożenie
narzędzi zniszczenia i śmierci, o pomoc tym, którzy musieli opuścić rodzinną ziemię, o dialog rozwiązujący spory, o budowanie społeczeństwa opartego na poszanowaniu praw każdego człowieka. Wezwał wszystkich, aby nieustannie prosili Maryję o dar pokoju na Bałkanach oraz w Afryce, gdzie rządzi
przemoc, podsycana przez nienawiść wobec tych, którzy różnią się pochodzeniem etnicznym, przekonaniami religijnymi i poglądami politycznymi866.
W dniu 4 maja 1999 r. Milošević ogłosił zakończenie akcji w Kosowie, licząc na wstrzymanie nalotów, jednak w dniu 6 maja sekretarz obrony USA
William Cohen oznajmił, że siły lotnicze NATO będą wzmocnione o dalsze
176 maszyn bojowych. Wzmożenie nalotów przyczyniło się do paraliżu państwa serbskiego867.
W przesłaniu Jana Pawła II z okazji 50-lecia Rady Europy (Watykan, 5 maja
1999) pt. Nie traćcie nadziei czytamy o zaniepokojeniu papieża i Rady Europy
przemocą na Bałkanach, zwłaszcza w Kosowie; potrzebie położenia kresu łamania praw człowieka i znalezienia środków zgodnych z wymaganiami prawa i historii, pozwalających budować pomyślną przyszłość narodów
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Tenże, Podjąć dialog, ORP 1999, nr 7, s. 42.
Tenże, List do sekretarza generalnego ONZ, ORP 1999, nr 7, s. 43.
A. Gianelli, A. Tornielli, Papieże…, dz. cyt., s. 279.
Jan Paweł II, Prośmy Maryję o dar pokoju, ORP 1999, nr 7, s. 42.
J. Odziemkowski, Międzynarodowe konflikty zbrojne…, dz. cyt., s. 340.
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Jan Paweł II, Nie traćcie nadziei, ORP 1999, nr 7, s. 42–43.
Tenże, Do uchodźców z Kosowa, ORP 1999, nr 7, s. 43.
Tenże, W służbie pokoju, ORP 1999, nr 7, s. 43.
Tenże, Solidarność z cierpiącymi, ORP 1999, nr 7, s. 43–44.
Tenże, Braterstwo silniejsze niż nienawiść i przemoc, ORP 1999, nr 7, s. 44.
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bałkańskich; o wytrwaniu w swoim szlachetnym powołaniu. Papież stwierdził, że po zakończeniu konfliktu zbrojnego w Kosowie Rada Europy będzie
najlepiej przygotowaną instytucją do stworzenia nowej kultury politycznej
w Europie Południowo-Wschodniej oraz będzie mogła stać się forum pojednania międzynarodowego868.
W rozważaniu przed modlitwą Regina caeli w dniu 16 maja 1999 r. Jan Paweł II
nawiązał do udzielenia gościny przez niektóre oddziały włoskiej Caritas grupie uchodźców z Kosowa oraz prosił za wstawiennictwem Maryi o pokój dla
wszystkich mieszkańców krajów dotkniętych wojną869.
Zwracając się do pielgrzymów z krajów anglojęzycznych podczas audiencji
generalnej w dniu 19 maja 1999 r., papież wyraził radość z obecności przedstawicieli „NATO Defense College”, uznając rolę tej organizacji na rzecz pokoju, których wezwał do zabiegania o to, aby udało się położyć kres przemocy w regionie Bałkanów w drodze dialogu i negocjacji870.
Następnego dnia, 20 maja 1999 r., Jan Paweł II, zwracając się do członków
Włoskiej Konferencji Episkopatu pt. „Solidarność z cierpiącymi”, wyraził zaniepokojenie wojną i przemocą etniczną w Republice Federalnej Jugosławii;
uznanie dla licznych świadectw i inicjatyw solidarności podejmowanych przez
zgromadzenia zakonne, Caritas i inne organizacje wolontariatu zwłaszcza tam,
gdzie gromadzili się uchodźcy. Powtórzył apel, który w Bukareszcie podpisał
razem z Patriarchą Teoktystem, o odłożenie broni, poszanowanie dla wszystkich, braterstwo i pokojowe współistnienie871.
Podczas przemówienia do ośmiu nowych ambasadorów w dniu 20 maja
1999 r. pt. Braterstwo silniejsze niż nienawiść i przemoc Jan Paweł II wezwał
wszystkie państwa, rządzących i ludzi dobrej woli na wszystkich kontynentach do kontynuowania wysiłków pokojowych, współpracy, solidarności, porozumienia między narodami, braterstwa silniejszego niż nienawiść i przemoc.
Podkreślił działalność Stolicy Apostolskiej na rzecz pokoju, negocjacji oraz
pomoc, którą powinien uzyskać każdy kraj w procesie kształtowania swoich
instytucji, a także integracji różnych kultur i grup etnicznych, bowiem nie do
pomyślenia jest państwo dyskryminujące część swojej ludności872.
Zwracając się do ambasadora Ukrainy w dniu 20 maja 1999 r., Jan Paweł II
w swoim przemówieniu pt. Zbrodnie w Europie konstatował, że konflikt zbrojny na Bałkanach nie jest konsekwencją autentycznych aspiracji narodowych,
wskazując na jego podłoże, którym były ukryte dążenia, podporządkowane partykularnym interesom, konkretnym formom żądzy władzy. Wyraził
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zaniepokojenie łamaniem fundamentalnych praw człowieka, uciskiem człowieka przez człowieka, walkami niosącymi śmierć873.
W dniu 22 maja 1999 r. Jan Paweł II zwrócił się do delegacji byłej Jugo
słowiańskiej Republiki Macedonii w przemówieniu pt. Przystań dla uchodźców, w którym wyraził swoją wdzięczność im i ich rodakom za stworzenie
bezpiecznej przystani dla wielu uchodźców, niesienie ulgi w cierpieniu, zaspokajanie najpilniejszych potrzeb, a zarazem wezwał rządzących do położenia kresu przemocy, podjęcia szczerego dialogu na rzecz pojednania i pokoju. Modlił się za wstawiennictwem św. Cyryla i św. Metodego o odkrycie
na nowo w regionie Bałkanów bratniej komunii wszystkich swoich narodów,
sprawiedliwe i pokojowe współistnienie w klimacie szacunku i wolności874.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański (Ankona – Włochy, 30 maja
1999) pt. Niech Maryja was broni i osłania papież nawiązał do konfliktu
w Kosowie i w Republice Jugosławii; trudnej sytuacji uchodźców; 50-lecia
uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka; bratobójczych konfliktów na kontynencie afrykańskim. Ponownie zaapelował o pokój, wzywając
wstawiennictwa Maryi, oraz wezwał do modlitwy, odwagi pojednania, dialogu, solidarności, miłości, obrony fundamentalnych praw człowieka zwłaszcza przez rządzących875.
W dniu 31 maja 1999 r. lotnictwo przystąpiło do kolejnej, trzeciej, fazy
operacji. Parlament serbski w obliczu groźby załamania się państwa przyjął narzucone przez NATO warunki, zaś w dniu 2 czerwca zostały podpisane przez Miloševicia. Po podpisaniu w Kumanowie (trzecie największe miasto w Macedonii) porozumienia, które ustaliło czas i procedurę wycofania
z Kosowa oddziałów wojska i policji serbskiej, Javier Solana zawiesił naloty
w dniu 10 czerwca 1999 roku876.
Koniec wojny nastąpił w dniu 20 czerwca 1999 r., kiedy z Kosowa wycofały się ostatnie oddziały serbskie. Sekretarz generalny ogłosił zakończenie
kampanii powietrznej. Pełną kontrolę nad prowincją przejęły siły pokojowej
KFOR (Kosovo Force)877.
Konflikt zbrojny w Kosowie był pierwszym w historii konfliktem wygranym samodzielnie przez lotnictwo. Siły powietrzne NATO wykonały 37512
lotów, tracąc 4 samoloty, 2 śmigłowce i 19 bezpilotowych samolotów rozpoznawczych. Koszty wojny oszacowano na 7 miliardów dolarów. Serbskie siły
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Tenże, Zbrodnie w Europie, ORP 1999, nr 7, s. 44.
Tenże, Przystań dla uchodźców, ORP 1999, nr 7, s. 44.
Tenże, Niech Maryja was broni i osłania, ORP 1999, nr 9–10, s. 31–32.
J. Odziemkowski, Międzynarodowe konflikty zbrojne…, dz. cyt., s. 341.
M. Lasoń, Ewolucja Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, dz. cyt., s. 348; zob.
S. P. Ramet, The denial syndrome and its consequences: Serbian political culture since
2000, „Communist and Post-Communist Studies” 2007, vol. 40, no. 1, s. 45.

878
879
880
881
882

J. Odziemkowski, Międzynarodowe konflikty zbrojne…, dz. cyt., s. 341–342.
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Jan Paweł II (Posynodalna adhortacja Pastores Gregis, ORP 2004, nr 1, s. 4–48) dodaje, że „Istnieje […] «globalizacja» ekonomii, finansów, a także kultury, szerzące się coraz
bardziej jako wynik szybkiego postępu związanego z technologią informatyczną”. Zob.
T. Żyro, Nowy nacjonalizm w Europie współczesnej, [w:] Religia – tożsamość – Europa, red.
i oprac. P. Mazurkiewicz, S. Sowiński, Wrocław 2005, s. 85–88; S. Górzna, Aspekty ekonomiczne, kulturowe i etyczne globalizacji w nauczaniu papieża Jana Pawła II, [w:] Idea
wielokulturowości jako wyzwanie…, dz. cyt., s. 25–42.
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zbrojne poniosły ogromne straty, a zniszczenia wynosiły: w przemyśle lotniczym 70 proc., w przemyśle czołgowo-samochodowym 40 proc., w zakładach
amunicyjnych 65 proc., w przemyśle przetwórstwa paliwowego 100 proc., w komunikacji 45 proc., w systemie stacji radiowo-telewizyjnych 45 proc., w systemie energetycznym 35 proc. Straty Federacyjnej Republiki Jugosławii oceniono na 100–120 miliardów dolarów, a śmierć poniosło 2416 osób cywilnych.
Skuteczna interwencja w Kosowie nie byłaby możliwa bez udziału USA, potwierdzając tezę o słabości militarnej Europy878.
Po zakończeniu działań wojennych oraz wejściu NATO do Kosowa uchodźcy albańscy zaczęli masowo powracać z obozów w Albanii, Czarnogórze
i Macedonii. Misja Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów
Zjednoczonych w Kosowie (UNMIK) zaczęła zarządzać prowincją, zaś bezpieczeństwo prowincji zapewniały międzynarodowe siły pod auspicjami NATO
(KFOR). Na mocy Rezolucji 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ przegłosowanej
w 1999 r. powstał protektorat międzynarodowy. Kosowo stało się niezależne
od Belgradu, chociaż formalnie Narody Zjednoczone i NATO wciąż potwierdzały integralność terytorialną Jugosławii879. Koniec tej wojny oznaczał początek nowego zadania dla świata – przywrócenia pokoju i stabilizacji prowincji i całemu regionowi880.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański (Watykan, 1 stycznia 2000)
pt. Bądźmy apostołami pokoju Jan Paweł II nawiązał do orędzia na XXXIII
Światowy Dzień Pokoju pt. Na ziemi pokój ludziom, których Bóg miłuje. Wezwał
w nim do umiłowania każdego człowieka bez różnicy; do pokoju, który powinien stać się codziennym językiem narodów; do budowania nowych relacji
między narodami i krajami, między bogatymi i biednymi, między wierzącymi i niewierzącymi przez dialog, współpracę, poszanowanie życia i solidarność; do modlitwy o pokój i solidarność z ofiarami przemocy881.
Przemówienie Jana Pawła II do korpusu dyplomatycznego (Sala Królewska,
10 stycznia 2000) pt. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wszystkich dotyczyło następujących kwestii: aspektów pozytywnych i negatywnych globalizacji882, powodującej zarówno wzrost gospodarczy, jak i nędzę w wielu krajach;
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potrzeby solidarności, która wymaga konkretnych działań, takich jak udostępnianie technologii i dzielenie się zasobami materialnymi, poszanowanie
praw człowieka, zapobieganie konfliktom, pokojowy dialog między cywilizacjami i religiami; niedawnego kryzysu bałkańskiego; walkom toczącym się na
Kaukazie. Papież przypomniał, że biskupi zgromadzeni niedawno na Synodzie
wezwali wszystkich do pogłębienia świadomości europejskiej, dostrzegając
znaki nadziei, czyli wzajemne otwarcie się narodów, pojednanie między państwami, nasilenie współpracy i wymiany883.
W dniach 19–23 października 2000 r. obradowało w Brukseli Plenarne
Zgromadzenie CCEE, a z tej okazji Jan Paweł II skierował specjalne przesłanie do przewodniczącego Rady kard. M. Vlka pt. Z odwagą i wiernością głośmy Chrystusa. Było ono poświęcone chrześcijańskiej wierze Europy w ciągu
całych dziejów; dziele nowej ewangelizacji; Europie jako prawdziwej wspólnocie narodów oraz jej otwartości. Papież nawiązał do konfliktu bałkańskiego, podkreślając, że pokój jest chwiejny i wymaga umacniania każdego dnia.
Dodał, że konflikt ten ujawnił zagrożenie, jakim są nacjonalizmy, oraz zwrócił uwagę na drogę dialogu i pojednania między osobami, narodami i krajami europejskimi884.
W połowie 2001 r. opracowano tzw. „Podstawę Konstytucyjną” (Constitutional
Framework), na mocy której mogły powstać w Kosowie instytucje o charakterze państwowym (parlament, rząd, prezydent). W kompetencjach władz lokalnych znalazły się: polityka ekonomiczna i fiskalna, ochrona środowiska, turystyka, handel, opieka socjalna, komunikacja i administracja publiczna, zaś
w kompetencjach zarezerwowanych dla UNMIK: ochrona praw mniejszości,
policja, kontrola nad Korpusem Ochrony Kosowa (powstał na bazie UÇK,
a w styczniu 2009 r. został przekształcony w Siły Bezpieczeństwa Kosowa),
polityka zagraniczna, zatwierdzanie nominacji sędziowskich, zarządzanie
publiczną własnością oraz polityka monetarna885.
W dniu 1 kwietnia 2001 r. Milošević został aresztowany886. Na przełomie
czerwca i lipca 2001 r. został przekazany trybunałowi w Hadze w celu zbadania zarzutów o zbrodnie wojenne. W lutym 2002 r. rozpoczął się jego proces
w Hadze, zaś w marcu 2006 r. znaleziono go martwego we własnej celi więziennej, a jego śmierć, według lekarzy, nastąpiła z przyczyn naturalnych887.
883 Jan Paweł II, Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wszystkich, ORP 2000, nr 3, s. 24–26.
884 Tenże, Z odwagą i wiernością głośmy Chrystusa, ORP 2001, nr 1, s. 45–46. W rozważaniu
przed modlitwą Anioł Pański w dniu 14 listopada 1999 r. papież wspomniał o tragicznych
wypadkach i katastrofach, jakie wydarzyły się m.in. w Kosowie, gdzie „rozbił się samolot
Światowego Programu Żywnościowego, z zasłużonymi wolontariuszami na pokładzie”
(tenże, Dziękczynienie i prośba, ORP 2000, nr 1, s. 48).
885 Konstytucja…, dz. cyt., s. 20–21, przyp. 38, 39.
886 P. Boniface, Atlas wojen XX wieku…, dz. cyt., s. 85.
887 J. S. Nye, Konflikty międzynarodowe…, dz. cyt., s. 226.

888 Konstytucja…, wstęp i tłum. K. Nowak, dz. cyt., s. 21, przyp. 41; zob. W. Stankiewicz, O statusie prawnomiędzynarodowym Kosowa, [w:] Poznać Bałkany. Historia – polityka – kultura, red. K. Taczyńska, S. Sochacki, M. Zečević, Toruń 2011, s. 123–136.
889 Zob. M. Żyła, Konkurs na wspólną przeszłość, „Znak” 2008, nr 636, s. 43.
890 Konstytucja…, dz. cyt., s. 21.
891 Tamże, s. 22; zob. W. Pięciak, Niemcy – droga do normalności. Polityka zagraniczna RFN
od wojny o Kuwejt do wojny o Kosowo, Warszawa 2000, s. 149–176; Źródła nienawiści.
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W posynodalnej adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa Jan Paweł II nawiązał do konfliktu zbrojnego na Bałkanach: „Również bliższe w czasie konflikty etniczne, które znowu doprowadziły do przelewu krwi na kontynencie europejskim, pokazały wszystkim, jak kruchy jest pokój i że potrzebuje
czynnego zaangażowania wszystkich, a można go zapewnić, jedynie otwierając nowe perspektywy wymiany, przebaczenia i pojednania między ludźmi, narodami i państwami. Wobec tego stanu rzeczy Europa wraz ze wszystkimi swymi mieszkańcami musi niestrudzenie angażować się w budowanie
pokoju w obrębie swoich granic i na całym świecie. W związku z tym trzeba
pamiętać «z jednej strony, że różnice narodowe winny być zachowane i podtrzymywane jako podstawa europejskiej solidarności, a z drugiej, że sama tożsamość narodowa urzeczywistnia się jedynie w otwarciu na inne narody i poprzez solidarność z nimi»” (nr 112).
W 2004 r. doszło do najpoważniejszych zamieszek, tzw. pogromów marcowych, kiedy Albańczycy zaatakowali serbskie enklawy, co spowodowało przyspieszenie debaty nad przyszłością prowincji. W 2005 r. sekretarz generalny
ONZ mianował na stanowisko głównego negocjatora Marttiego Ahtisaariego,
który przygotował dokument regulujący status Kosowa888.
Tzw. plan Ahtisaariego889 zakładał m.in. przyznanie prowincji atrybutów
państwowych, prawa do zawierania umów międzynarodowych, szerokie prawa dla mniejszości narodowych, uczestnictwo przedstawicieli mniejszości narodowych w organach władzy, ochronę miejsc kultu religijnego, gwarantował
uchwalenie konstytucji i powołanie własnej armii, Kosowo miało być nadzorowane przez Przedstawiciela Cywilnego z ramienia Unii Europejskiej890.
Założenia tego planu były nie do zaakceptowania przez Serbów, popieranych
przez dwóch członków Rady Bezpieczeństwa ONZ – Rosję i Chiny, zaś strona albańska miała poparcie ze strony Stanów Zjednoczonych. Niepowodzenie
rozmów doprowadziło w dniu 17 lutego 2008 r. do jednostronnego ogłoszenia
niepodległości przez kosowski parlament. Sama UE nie była zdolna do wydania jednomyślnej decyzji w sprawie uznania Kosowa, w związku z tym Rada
UE wydała rezolucję, na mocy której pozostawiła krajom członkowskim samodzielność w uznawaniu niepodległości Kosowa. Niepodległość Kosowa uznało kilkadziesiąt państw na czele z USA, Francją i Albanią, zaś uznania nowego
państwa odmówiły m.in. Serbia, Rosja, Hiszpania, Szwecja i Rumunia891. Polski
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rząd uznał niepodległość Kosowa w dniu 26 lutego tego roku, w ślad za dziesięcioma innymi państwami UE. Zdaniem politologa Selima Chazbijewicza
ogłoszenie niepodległości należy się Albańczykom, a jej uznanie przez Polskę
przyszło trochę za późno, gdyż Polacy, mający za sobą doświadczenie 123 lat
niewoli, powinni tym bardziej uznawać aspiracje do niepodległości892.
O. Federico Lombardi podkreślił, iż Stolica Apostolska z uwagą śledzi rozwój wydarzeń i prosi o faktyczne zaangażowanie w celu zapobieżenia ekstremistycznym reakcjom i uciekaniu się do przemocy: „Ponadto trzeba będzie
zwrócić szczególną uwagę na zachowanie zasad demokracji i państwa prawa.
Także w Kosowie należy stosować międzynarodowe standardy poszanowania praw mniejszości i wszystkich mieszkańców, bez względu na pochodzenie etniczne, religię, język, czy narodowość”893.
Za wewnętrzny sukces można uznać m.in. ustanowienie podstawowych
instytucji państwowych, w tym uchwalenie konstytucji, budowę lokalnych
struktur administracji, a także przeprowadzenie zgodnych ze standardami
międzynarodowymi wyborów przedstawicieli władz lokalnych894.
W art. 8 [Świeckie państwo] Konstytucji Kosowa z 28 kwietnia 2008 r., która
weszła w życie w dniu 15 czerwca 2008 r., czytamy, że „Republika Kosowa jest
państwem świeckim i pozostaje neutralna w sprawach dotyczących wyznań
religijnych”895. Zgromadzenie uchwaliło w czerwcu 2008 r. ustawę o świętach
państwowych, uwzględniając święta muzułmańskie, prawosławne i katolickie, dla uniknięcia oskarżeń o dyskryminację896. Szczególną uwagę poświęcono w Konstytucji kwestii mniejszości narodowych (Rozdział III pt. Prawa
Społeczności i ich członków, art. 57–62), w której używane są wyłącznie terminy: „społeczności” lub „wspólnoty” i wydaje się, że celowo zaniechano użycia
terminu mniejszości narodowych ze względów politycznych897. Podstawową
zasadą jest to, że nikt nie może być dyskryminowany ze względu na przynależność do danej społeczności lub z powodu korzystania z przyznawanych im
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Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych, red. K. Janicki, Kraków–Warszawa
2009, s. 70–76; S. Gibas-Krzak, Stosunki polityczne państw postjugosłowiańskich oraz ich
przyszłość – zarys problemu, [w:] Wojna o pokój. Współczesna rywalizacja, spory, konflikty i wojny, red. M. Kubiak, M. Minkina, Warszawa–Siedlce 2011, s. 119.
Kosowo w oczach polskich Tatarów i Cerkwi prawosławnej, http://www.forum-znak.org.
pl/index.php?t=wydarzenia&id=6843 (15.04.2008).
Watykan o niepodległości Kosowa, http://www.konklawe.wiara.pl/index.php?grupa=4&art=
1204143202 (17.03.2009).
A. Majchrzak, Konflikty etniczne i religijne o charakterze separatystycznym w regionie
Bałkanów, [w:] Europa – bezpieczny kontynent?…, dz. cyt., s. 77.
Konstytucja…, dz. cyt., s. 60, 128.
Tamże, s. 10, przyp. 7.
Tamże, s. 29, przyp. 44.

praw (art. 57 § 2)898. Zgodnie z art. 60 Konstytucji organem, który ma zagwarantować ochronę konstytucyjnych praw i wolności mniejszości narodowych,
jest Rada Konsultacyjna ds. Społeczności, która działa z upoważnienia i pod
przewodnictwem Prezydenta, a w jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji reprezentujących interesy mniejszości narodowych (art. 60 § 1 i 2)899.
W obliczu konfliktu zbrojnego na Bałkanach Jan Paweł II domagał się sprawiedliwości w imieniu tych, których prawa były nieustannie gwałcone, wzywając odpowiedzialnych za losy narodów i wszystkich ludzi dobrej woli, w tym
wyznawców różnych religii, do wspólnego działania na rzecz pokoju, zabierając głos w obronie cierpiących, pogrążonych w bólu po stracie bliskich. Wiele
tekstów wystąpień papieskich było poświęconych tragicznej sytuacji ludności byłej Jugosławii. Dialog ekumeniczny i międzyreligijny, do którego wzywał, miał pomóc w uniknięciu konfliktów etnicznych oraz ułatwić pokojowe współistnienie.
Pallotyn Marek Wittbrot, dziennikarz, podczas trwającej wojny w Kosowie
zwrócił uwagę na to, że: „W całej Europie toczy się burzliwa dyskusja na temat
wojny o Kosowo. Szczytne zasady, na które powołują się rządzący, najczęściej
nie są niczym więcej, jak grą pozorów, propagandowym wybiegiem. Czyżby
istniały «humanitarne bombardowania» i «demokratyczne czystki»? Czyżby
militarne działania były dowodem cywilizacyjnego postępu? Niestety, świat
nie zszedł ze starych dróg”900. Podkreślił, że Jan Paweł II wielokrotnie wzywał
do zaprzestania czystek etnicznych i przerwania nalotów, a w przemówieniu
do nowego, koreańskiego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej papież powiedział: „Pokój […] nie jest kwestią władzy ani siły, wymaga autentycznego pojednania między narodami”901.
Wyżej omówione konflikty stanowiły wynik nierozwikłanych antagonizmów etnicznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych na Bałkanach.
Przeszłość była wykorzystywana do osobistych celów przez polityków zwaśnionych stron, a zafałszowana przeszłość służyła eskalacji zwłaszcza konfliktów etnicznych902.
Choć interwencja NATO doprowadziła do zakończenia walk i powrotu
uchodźców, jednak nie zakończyła ona konfliktu etnicznego serbsko-albańskiego, który nadal stanowi poważne zagrożenie dla stabilności Kosowa i całego regionu Bałkanów903.
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Tamże, s. 75.
Tamże, s. 78.
M. Wittbrot, Realpolitik, „W Drodze” 1999, nr 6, s. 87.
Tamże, s. 90.
D. Gibas-Krzak, Serbsko-albański konflikt…, dz. cyt., s. 164.
K. Pawłowski, Kosowo…, dz. cyt., s. 80, przyp. 100.

Należy podkreślić, że każde państwo omawianego regionu w swej wieloletniej historii borykało się i nadal boryka z negatywnymi zjawiskami, które powodują destabilizację całego regionu904. Pod koniec 2013 r. manifestacje ogarnęły zwłaszcza Bośnię, ale również Czarnogórę, Kosowo, Serbię, a dopóki mają
podłoże społeczno-ekonomiczne, a nie etniczne, nie grożą kolejną wojną905.

904 A. Majchrzak, Konflikty etniczne i religijne o charakterze separatystycznym w regionie
Bałkanów, [w:] Europa – bezpieczny kontynent?…, dz. cyt., s. 93.
905 D. Ćosić, Bałkańska wiosna, „Znak” 2014, nr 708, s. 38–44.

Rozdział IV

Jan Paweł II jako Pielgrzym
Pokoju na Bałkanach

Pokój to pierwsze słowo, które papież wypowiadał, udając się z pielgrzymką do
któregoś z krajów bałkańskich. Bałkańskie pielgrzymki Jan Paweł II rozpoczął
w 1993 r., udając się do Albanii. We wrześniu 1994 r. i październiku 1998 r. odwiedził Chorwację, w 1997 r. Bośnię i Hercegowinę, Słowenię w maju 1996 r.
i we wrześniu 1999 r., Rumunię w maju 1999 roku. Motywem przewodnim
wszystkich papieskich pielgrzymek na Bałkany był apel o pokój906. Odwiedził
także Turcję (1979)907, Grecję (2001)908 oraz Bułgarię (2002)909. Macedonia to
jeden z niewielu krajów, gdzie papież nie był ani razu910. Podczas wizyt apostolskich podkreślał, że aby na Bałkanach zapanował pokój i pomyślność, potrzebna jest współpraca wszystkich narodów europejskich911.
W dniu 25 kwietnia 1993 r. papież odwiedził Albanię. Około 12 proc. trzymilionowej ludności tego kraju stanowią katolicy, 25 proc. prawosławni, pozostali
906 T. Toczewska, Bałkański supeł można rozwiązać, „Więź” 1999, nr 12, s. 92.
907 Zob. S. Karczewski, Jan Paweł II…, dz. cyt., s. 309–310. Przemówienia papieskie oraz
wspólną deklarację ekumeniczną papieża i Patriarchy ekumenicznego Konstantynopola
Dimitriosa I zob. Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 13, Kraków 2006, s. 27–33; tenże, Dzieła
zebrane, t. 14, Kraków 2006, s. 677.
908 Zob. S. Karczewski, Jan Paweł II…, dz. cyt., s. 389–390; Kronika podróży do Grecji, ORP
2001, nr 7–8, s. 9–10.
909 Zob. Kronika podróży do Bułgarii, ORP 2002, nr 7–8, s. 18–20; I. Gyłybow, Prawosławnego
Bułgara papieska pielgrzymka do Bułgarii, „Przegląd Powszechny” 2003, nr 5, s. 279–284;
G. Szwat-Gyłybowa, I. Gyłybow, O spotkaniu Wielkanocy z Bożym Narodzeniem, „Przegląd
Powszechny” 2003, nr 5, s. 285–290.
910 E. Górska, Katolickie Bałkany – ślady Jana Pawła II, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZP/niedziela201420-balkany.htm (14.11.2015).
911 T. Toczewska, Bałkański supeł…, dz. cyt., s. 93.
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to wyznawcy islamu912. Wizyta duszpasterska Jana Pawła II w Albanii913, kraju,
który w 1967 r. został ogłoszony pierwszym ateistycznym państwem na świecie, była symbolem zmartwychwstania Kościoła na tej ziemi, gdzie przez prawie pół wieku łamane były prawa człowieka. Ludzie wierzący w Boga – katolicy, prawosławni, muzułmanie – pomimo prześladowań i izolacji od reszty
Europy, dawali świadectwo prawdzie w więzieniach i obozach pracy, za cenę
nawet własnego życia914. Lata dyktatury Envera Hodży w Albanii (1944–1985)
były okresem bezwzględnej walki z Bogiem i z religią, która była przedstawiana jako opium dla ludu, nie można było publicznie wyznawać wiary. W 1978 r.
nikt nie wiedział w Albanii, że papieżem został wybrany Polak, ponieważ media albańskie o tym nie informowały, niewiele osób miało telewizję i radio,
zaś odbieranie stacji zagranicznych było zabronione915. Celem pielgrzymki były odwiedziny Kościoła katolickiego w Albanii, prześladowanego i działającego w podziemiu w okresie komunistycznym oraz konsekracja czterech
nowych biskupów916.
Papież przy różnych okazjach mówił o kalwarii Kościoła albańskiego, zepchniętego przez komunistów do katakumb, oraz wzywał świat do pamięci
o nim. W dniu 5 października 1980 r., podczas wizyty w Otranto, najbardziej
wysuniętym na wschód mieście włoskim, powiedział: „Przy dzisiejszej okazji
nie mogę nie skierować mego spojrzenia za morze, w stronę niedalekiego bohaterskiego Kościoła w Albanii, wstrząsanego ciężkim i długotrwałym prześladowaniem, lecz bogatego w świadectwa swoich męczenników: biskupów,
księży, zakonników, zakonnic i zwykłych wiernych. Poza nimi myśl moja biegnie również do innych braci chrześcijan i do wszystkich wierzących w Boga,
którzy w tym narodzie znoszą podobny los”917.
Albański miesięcznik „Urtia” w wigilię wizyty napisał: „Podróż Papieża
jest wyzwoleniem duchowym, które zbliża nas do demokratycznych narodów Europy. Jest wielkim zaszczytem dla Albańczyków wszystkich wyznań
religijnych i wielką radością, która pozwala nam uczestniczyć we wspólnym
święcie. Modlitwa Papieża uszlachetnia, oświeca i przenika duszę każdego
człowieka, napełniając ją pokojem. Jego błogosławieństwo ogarnia wszystkich ludzi tej ziemi i daje im szczęście. Jego Świątobliwości Janowi Pawłowi II
912 Kościół katolicki…, dz. cyt., s. 61.
913 Zob. Fino ai confini del Mondo. 17 viaggi apostolici internazionali di Giovanni Paolo II
(1990–1993), red. A. Michelini, Milano 1993, s. 246–255.
914 Jan Paweł II w Albanii, ORP 1993, nr 7, s. 3; zob. S. Karczewski, Jan Paweł II…, dz. cyt.,
s. 368.
915 Niestrudzony pielgrzym miłości. Szlakami 104 podróży papieża Jana Pawła II, red. nacz.
J. Fronczak, wyd. 1, Warszawa 2008, s. 293.
916 Leksykon pielgrzymek…, red. A. Jackowski, I. Sołjan, dz. cyt., s. 376; zob. R. Bilski, Kocioł
bałkański, Warszawa 2000, s. 126.
917 Jan Paweł II w Albanii…, dz. cyt., s. 3.

918 C. Drążek, „Oto dzień, który Pan uczynił”, ORP 1993, nr 7, s. 4.
919 Tamże.
920 C. Drążek, „Oto dzień…”, dz. cyt., s. 4; Recognize the Spiritual Bonds…, red. T. Michel,
M. Fitzgerald, dz. cyt., s. 33–34.
921 C. Drążek, „Oto dzień…”, dz. cyt., s. 4.
922 Jan Paweł II, Po latach cierpienia radość zmartwychwstania, ORP 1993, nr 7, s. 5.
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ofiarujemy zalety i cechy narodu albańskiego oraz prosimy, aby pomógł nam
przezwyciężyć słabości. Witamy Papieża – zgodnie z naszą narodową tradycją – chlebem, solą i sercem”918.
Na lotnisku w Tiranie o godz. 8.30 Jana Pawła II powitał nuncjusz apostolski abp I. Dias, przedstawiciel Kościoła prawosławnego abp Anastas Janulatos,
zwierzchnik Wspólnoty muzułmanów Sabri Koçi, prezydent S. Berisha, a także Matka Teresa z Kalkuty, z pochodzenia Albanka919.
W przemówieniu wygłoszonym na lotnisku papież powiedział: „Pozdrawiam
cię gorąco i serdecznie, szlachetny narodzie albański. Wszyscy znają twoją bolesną przeszłość, której musiałeś stawić czoło, zwłaszcza w ciągu ostatnich
25 lat. Czas z trudem będzie zacierał skutki tych lat prawdziwego udręczenia, a Europa i świat nie powinny o nich zapomnieć. W tych latach pozbawiono cię wolności słowa, stowarzyszania się i religii, co doprowadziło do
poważnych uszkodzeń tkanki społecznej, pozostawiając głębokie ślady w sumieniach i postępowaniu ludzi. Stolica Apostolska śledziła zawsze ze wzmożoną uwagą, a nierzadko i z lękiem twoją trudną drogę w ciągu wielu lat panowania reżymu totalitarnego, towarzysząc ci modlitwą i troską pasterską.
A dziś cieszę się, że mogę dzielić z tobą, kraju bogaty w tradycje kulturowe
i duchowe, radość z przywróconej wolności, że mogę zachęcić cię do odbudowy moralnej i materialnej oraz zapewnić o lojalnym i nieustannym poparciu Kościoła katolickiego”920.
Z lotniska w Tiranie papież udał się samochodem do Szkodry, miasta położonego na północy kraju, liczącego 82 tys. mieszkańców, z których 40 proc.
stanowią katolicy. Samochód papieski zatrzymał się na przedmieściach
Szkodry, w miejscu, gdzie wznosił się Kościół Matki Bożej Dobrej Rady, zburzony w 1967 r., i gdzie miała powstać nowa świątynia pod tym wezwaniem.
Papież udał się w towarzystwie nuncjusza na rozległy plac i przed niewielkim
ołtarzem modlił się przez chwilę, a następnie pozdrowił zgromadzonych wiernych oraz chór dziecięcy921.
O godz. 11.30 w katedrze pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego
papież przewodniczył Mszy św. i dokonał konsekracji czterech nowych biskupów. Byli to: abp Szkodry Frano Illia, jego bp pomocniczy ks. Zef Simoni,
abp Durrësi-Tirany, ks. Rrok Mirdita oraz bp Pultu o. Robert Ashta922. W uroczystości święceń uczestniczyło ok. stu tysięcy wiernych, przybyli również pielgrzymi z sąsiadujących z Albanią terenów Czarnogóry i Kosowa. W głównej
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nawie świątyni byli obecni przedstawiciele Cerkwi prawosławnej i muzułmanów, prezydent Sali Berisha z małżonką i Matka Teresa z Kalkuty923.
W homilii podczas Mszy św. („Po latach cierpienia radość zmartwychwstania”) papież mówił o zmartwychwstaniu Kościoła w Albanii po latach prześladowań i surowych wyroków, które nie ominęły również nowo konsekrowanych pasterzy (np. F. Illia został skazany w 1968 r. na karę śmierci, zamienioną
później na 25 lat ciężkich prac w łagrach). Nawiązał do bolesnych losów narodu albańskiego po II wojnie światowej, uwieńczonych odzyskaniem wolności.
Kilkakrotnie powtórzył: „Oto dzień, który Pan uczynił, cieszmy się w nim i radujmy”. Przed końcowym błogosławieństwem Jan Paweł II poświęcił kamień
węgielny pod nowe sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Szkodrze, któremu podarował również kopię Jej wizerunku, czczonego w Genazzano pod
Rzymem (według tradycji obraz został przywieziony do Włoch ze Szkodry
w 1467 r., w przeddzień inwazji tureckiej)924.
Po liturgii z balkonu rezydencji arcybiskupiej Jan Paweł II odmówił z wiernymi modlitwę Regina caeli okresu wielkanocnego. Rozważanie pt. Zaufajcie
Matce Bożej Dobrej Rady przed tą modlitwą poświęcił Matce Bożej Dobrej
Rady, Patronce Albanii. Przypomniał wydarzenia sprzed roku, z 26 kwietnia
1992 r., kiedy nuncjusz apostolski bp I. Dias, zawierzył ojczyznę Matce Bożej
Dobrej Rady. Prosił Matkę o dar zgody i pokoju dla Albanii i całej ludzkości.
Po odśpiewaniu Regina caeli papież pozdrowił Matkę Teresę z Kalkuty, podkreślając jej pochodzenie z Albanii, oraz podziękował Albańczykom za tę córkę ich ziemi925.
O godz. 17 papież odleciał helikopterem do Tirany. Złożył wizytę kurtuazyjną prezydentowi S. Berishy i jego rodzinie w Pałacu Brygad, a potem odwiedził nuncjaturę, mieszczącą się w budynku byłej ambasady ZSRR, a później Kuby926.
Wieczorem na placu bohatera narodowego Gjergi Kastriota Skënderbeu,
w obecności ok. 50 tys. osób, odbyła się ceremonia pożegnalna. Prezydent, który jest muzułmaninem, powiedział: „Kościół w Polsce dał Stolicy Apostolskiej
Papieża Wojtyłę, Słowianina, wielkiego misjonarza, który mocą idei i zasad
uczynił pierwszy krok w stronę obalenia żelaznej kurtyny. Tą samą bronią prowadzi on walkę także dziś, burząc mur pieniądza, który próbuje zająć miejsce
kurtyny. Dlatego też Papież Wojtyła jest Papieżem nadziei i odrodzenia. Dla
Albańczyków jesteś, Ojcze Święty, wielkim przyjacielem”927.
923
924
925
926
927

C. Drążek, „Oto dzień…”, dz. cyt., s. 4.
Tamże; Jan Paweł II, Po latach cierpienia…, dz. cyt., s. 5–7.
Jan Paweł II, Zaufajcie Matce Bożej Dobrej Rady, ORP 1993, nr 7, s. 7–8.
C. Drążek, „Oto dzień…”, dz. cyt., s. 4.
Tamże.

2. Bośnia i Hercegowina
(Sarajewo, 8 września 1994)
Podczas wizyty ad limina w dniu 12 stycznia 1993 r. biskupi katolickich diecezji Bośni i Hercegowiny zaprosili Jana Pawła II do złożenia wizyty w swojej ojczyźnie. Abp Sarajewa V. Puljić podkreślił, że podróż papieska „byłaby wielką
pociechą i błogosławieństwem dla katolików i przyczyniłaby się do ustanowienia trwałego pokoju wśród wszystkich mieszkańców kraju”930. Ta pielgrzymka na Bałkany miała uświadomić stronom konfliktu, iż jest możliwe zawarcie
928 Jan Paweł II, Wolność darem i zadaniem dla wszystkich, ORP 1993, nr 7, s. 8–10.
929 Tenże, Nowa wiosna Kościoła w Albanii, ORP 1993, nr 7, s. 10–11.
930 Jan Paweł II do mieszkańców Sarajewa 8 września 1994 r., ORP 1994, nr 11, s. 9.
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Na zakończenie pielgrzymki papież wygłosił orędzie do narodu albańskiego
pt. Wolność darem i zadaniem dla wszystkich, w którym mówił o bolesnych
doświadczeniach Albańczyków, zwłaszcza ludzi wierzących, w czasie ucisku
komunistycznego reżimu, o straszliwym obrazie życia ludzkiego w systemach totalitarnych, o potrzebie współpracy w budowaniu solidarności i pokoju w tym kraju, o konieczności umacniania młodej demokracji. Zaznaczył
odzyskanie wolności w Albanii praktycznie bez użycia przemocy, przypominając jednocześnie, że wolność, która jest właściwie wykorzystywana, nie
grozi żadnymi zaburzeniami społecznymi. Według papieża autentyczna wiara nie dzieli ludzi, ale ich jednoczy pomimo wszelkich różnic, uświadamiając,
że mamy jednego Boga i że wszyscy jesteśmy braćmi. Zaznaczył, że w Albanii
wzajemne relacje między trzema wielkimi wspólnotami religijnymi są oparte
na wzajemnym szacunku i serdecznej współpracy, prosząc o wytrwanie w tej
postawie, która będzie stanowiła ich wkład w budowę solidarności i pokoju
w Albanii i w całym regionie Bałkanów. Ponadto papież zwrócił się do społeczności międzynarodowej z apelem o pomoc dla Albanii928.
Podsumowania całej podróży papież dokonał podczas audiencji generalnej pt. Nowa wiosna Kościoła w Albanii w Watykanie 28 kwietnia 1993 roku.
Zwracając się do Polaków uczestniczących w audiencji, przypomniał tę wizytę apostolską, prosząc o modlitwę za ten kraj i za wszystkie państwa z nim
sąsiadujące oraz polecając w sposób szczególny Matce Boskiej Dobrej Rady
ten Kościół i naród, w którym katolicy, prawosławni i muzułmanie są jednym
społeczeństwem929.
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sprawiedliwego pokoju, jeśli weźmie się pod uwagę podstawowe zasady wiary oraz międzynarodowe zasady porządku etyczno-prawnego931.
Szlak podróży miał prowadzić do Sarajewa, Belgradu i Zagrzebia932. Podróż
miałaby ogromne znaczenie moralne i mogłaby pociągnąć za sobą realne konsekwencje polityczne, bowiem obecność papieża w oblężonym Sarajewie mogłaby zwrócić uwagę opinii publicznej na tragiczny los tego miasta oraz konieczność sprawiedliwego rozwiązania całej kwestii bałkańskiej. Podróż do
stolic Serbii i Chorwacji miała być wezwaniem do pojednania między zwaśnionymi stronami. Już w dniu 3 sierpnia watykańskie Biuro Prasowe zakomunikowało, że wizyta w Belgradzie na razie nie dojdzie do skutku, gdyż „jest
na nią za wcześnie”933. Kard. S. Dziwisz wspominał: „organizatorzy pielgrzymki dali mu do zrozumienia, że sytuacja nie jest jeszcze unormowana i istnieją obawy o jego bezpieczeństwo. On na to odparł: «Dla Papieża ryzyko jest
czymś normalnym. Jeśli ryzyko ponoszą misjonarze, biskupi, nuncjusze, dlaczego Papież nie miałby tego czynić?»”934.
W dniu 3 września 1994 r. w Castel Gandolfo w rozważaniu poprzedzającym
modlitwę różańcową z wiernymi, transmitowaną przez Radio Watykańskie,
papież zwrócił się z błaganiem do Boga, za wstawiennictwem Matki Bożej,
o powodzenie wizyty duszpasterskiej w Sarajewie, mając nadzieję, że jeśli
będzie zagwarantowane bezpieczeństwo ludności, będzie mógł udać się do
tego miasta jako pielgrzym pokoju. Zaznaczył, że planowana podróż zbiega
się z narodzeniem Matki Bożej, która jest Matką wszystkich, czczoną przez
wyznawców Kościoła katolickiego, wyznawców prawosławia oraz islamu.
Papież zawierzył podróż Maryi, prosząc za Jej wstawiennictwem o dar pokoju i pojednania oraz zapewniając mieszkańców o swojej solidarności i życzliwości i apelując do odpowiedzialnych za los innych o pojednanie i zgodę935.
Negatywny wynik konsultacji prowadzonych ze stronami konfliktu i przedstawicielami ONZ w Bośni i Hercegowinie skłonił jednak Stolicę Apostolską
do odwołania wizyty papieskiej w Sarajewie, a motywy tej decyzji wyjaśniał
Komunikat Biura Prasowego z dnia 6 września 1994 r., w którym czytamy, że nie
udało się uzyskać niezbędnych gwarancji bezpieczeństwa ludności w Sarajewie,
dlatego „Po wysłuchaniu opinii swoich głównych współpracowników Papież,
931 A. Stankowicz, Jan Paweł II wobec konfliktu bałkańskiego. Wokół pielgrzymki – wizyty Papieża w byłej Jugosławii, „Roczniki Humanistyczne” 1995, z. 7, s. 149; zob. Pope
still preparing for Sarajevo visit, „National Catholic Reporter” 1994, September 2, s. 12;
P. Habblethwaite, Lamenting a hope for peace now gone by, „National Catholic Reporter”
1994, September 16, s. 10.
932 Zob. P. Hebblethwaite, John Paul’s uphill pilgrimage to Zagreb, „National Catholic Reporter”
1994, September 23, s. 7.
933 Jan Paweł II do mieszkańców…, dz. cyt., s. 9.
934 Niestrudzony pielgrzym miłości…, dz. cyt., s. 309.
935 Jan Paweł II do mieszkańców…, dz. cyt., s. 9–10.

936
937
938
939

Komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, ORP 1994, nr 11, s. 10.
Jan Paweł II do mieszkańców…, dz. cyt., s. 10.
J. Życiński, Europejska wspólnota ducha…, dz. cyt., s. 31.
Jan Paweł II, Bóg jest po stronie uciśnionych, ORP 1994, nr 11, s. 10; zob. P. Mazurkiewicz,
Przebaczenie jako kategoria polityczna w nauczaniu Jana Pawła II, „Społeczeństwo” 2005,
nr 2, s. 209, przyp. 16.
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kierując się głębokim poczuciem odpowiedzialności za ludność Sarajewa, zdecydował odłożyć wizytę w tym mieście, zaplanowaną na 8 września br., postanawiając, że odbędzie ją, gdy tylko pozwolą mu na to okoliczności. W tym
celu w dalszym ciągu utrzymywane będą kontakty ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby znaleźć rozwiązanie, które pozwoli Papieżowi udać
się na Bałkany jako pielgrzym pokoju”936.
W dniu 7 września 1994 r., podczas audiencji generalnej papież osobiście
przekazał wiernym wiadomość o odwołaniu wizyty: „Jak wiecie, planowana wizyta duszpasterska w Sarajewie jutro niestety nie dojdzie do skutku.
Dziękuję za modlitwy zanoszone do Pana i za wielką solidarność, jaką wielu ludzi okazało w ostatnich tygodniach mieszkańcom Sarajewa i całego regionu Bałkanów. Pragnę wezwać wszystkich, aby w dalszym ciągu pamiętali o Sarajewie, mieście tak bardzo umęczonym, i starali się sprawić, by jego
mieszkańcy nie czuli się osamotnieni, lecz doświadczali zrozumienia i wsparcia ze strony Kościoła i świata. Drogiego arcybiskupa Sarajewa Vinko Puljicia
pragnę zapewnić o moich braterskich uczuciach, z jakimi towarzyszę mu w tej
długotrwałej próbie, i potwierdzić, że jestem zdecydowany jak najszybciej odbyć tę wizytę, którą z bólem musiałem odłożyć”937.
Jan Paweł II wzywał do jedności, ukazując uniwersalistyczny wymiar chrześcijaństwa, które integruje społeczność poprzez abstrahowanie od lokalnych
różnic oraz poszukiwanie wspólnych wartości, ważnych dla całej rodziny
ludzkiej. Papież zaakcentował ten właśnie wymiar chrześcijaństwa, w którym
kierujemy modlitwę do jedynego Ojca w niebiosach, podczas liturgii sprawowanej na dziedzińcu swojej letniej rezydencji Castel Gandolfo 8 września
1994 roku. Wówczas nie mogło dojść do jego oczekiwanej wizyty w Bośni938.
W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, o godz. 8 papież odprawił
Mszę św. o pokój na Bałkanach. Liturgia była sprawowana w języku włoskim
i transmitowana przez radio i telewizję m.in. do Sarajewa, a uczestniczyło
w niej 35 biskupów z wielu krajów świata, ambasadorzy Bośni i Hercegowiny,
Słowenii i Chorwacji oraz liczna grupa wiernych939. W homilii, wygłoszonej
po chorwacku, pt. Bóg jest po stronie uciśnionych papież podkreślił, że trzeba położyć kres wojnie, uzyskując sprawiedliwy pokój. Przestrzegał przed
różnymi pokusami: sercem człowieka niewrażliwym na wezwanie do przebaczenia i zgody, uprzedzenia etniczne, skrajne nacjonalizmy, w których do
głosu dochodzi tzw. cywilizacja śmierci. Przedstawił chrześcijańską wizję
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jedności przezwyciężającej absurdalne konflikty etniczne. Przed końcowym
błogosławieństwem papież pozdrowił w języku chorwackim wiernych Bośni
i Hercegowiny, a w języku serbskim mieszkających tam Serbów oraz Patriarchę
Pavlego i biskupów Kościoła prawosławnego w Serbii940.
O tej porze w sarajewskiej katedrze nuncjusz apostolski abp F. Monterisi
sprawował Eucharystię z abpem Sarajewa V. Puljiciem i pozostałymi biskupami katolickich diecezji Bośni i Hercegowiny941.
W przemówieniu do prezydenta Republiki Bośni i Hercegowiny, które papież miał wygłosić w Sarajewie, opublikowanym 8 września 1994 r., czytamy
m.in. o duchowej obecności papieża w Sarajewie podczas dni modlitwy zorganizowanych w Asyżu w dniach 9 i 10 stycznia 1993 r., wdzięczności papieża
dla organizacji kościelnych i humanitarnych, zwłaszcza tych, którym patronowała ONZ, osobom, które okazały solidarność na różne sposoby i za pomocą
różnych środków, aby ratować innych. Wyraził swoją solidarność z tymi, którzy opłakują stratę swoich bliskich poległych na wojnie. Nawiązał do różnych
wydarzeń historycznych: do 1914 r., kiedy w Sarajewie rozpoczęła się I wojna
światowa; do 1918 r., który przyniósł niepodległość krajom Europy Środkowej;
do 1945 r., kiedy zakończyła się II wojna światowa, która przyniosła porażkę
niemieckiego nazizmu; do 1989 r., który położył kres komunistycznego imperium, a następnie zapoczątkował wojnę na Bałkanach pomiędzy narodami
byłej Jugosławii, w której stronami konfliktu są katolicy, prawosławni i muzułmanie. Przypomniał, że współżycie jednostek i narodów musi opierać się na
poszanowaniu praw człowieka, w tym prawa do życia, do wolności sumienia
i wyznania oraz na „prawach narodów”, zaś tylko w duchu szacunku dla praw
osób i narodów rodzi się pokój. Konstatował, że losy pokoju zależą od tych,
którzy pełnią funkcje publiczne, zarówno w społecznościach będących stronami konfliktu, jak i z ramienia organizacji międzynarodowych, i zależą zwłaszcza od odnalezienia solidarności serc, a to wymaga odwagi przebaczenia942.
W przemówieniu do kapłanów i zakonników, które papież miał wygłosić
w Sarajewie znajdujemy pozdrowienie abpa V. Puljicia oraz jego biskupa pomocniczego Pero Sudara, podziękowania kapłanom, zakonnikom i zakonnicom
za: ich przykład męstwa, naśladowanie Chrystusa, dzielenie cierpień i nadziei
ludu, niedostatków i niebezpieczeństw, pomoc ludziom udręczonym problemami duchowymi, ale również brakiem żywności, lekarstw, dachu na głową,
pracy, wolności, heroiczne świadectwo nadziei na Boże Królestwo. Wzywał
ich do nietracenia otuchy, do bycia niestrudzonymi głosicielami orędzia nadziei, do modlitwy o pokój943.
940
941
942
943

Tamże, s. 10–13.
Jan Paweł II do mieszkańców…, dz. cyt., s. 10.
Jan Paweł II, Do prezydenta Republiki Bośni i Hercegowiny, ORP 1994, nr 11, s. 13–14.
Tenże, Do kapłanów i zakonników, ORP 1994, nr 11, s. 14–15.

W kolejnym przemówieniu do wspólnoty Serbów prawosławnych, które
papież miał wygłosić w Sarajewie, czytamy o serdecznym pozdrowieniu papieskim dla Serbów prawosławnych z Sarajewa i całego narodu serbskiego,
przekazanym pocałunku pokoju Jego Świątobliwości Patriarsze Pavlemu oraz
współpracującym z nim biskupom, lepszym poznaniu się dwóch potężnych
nurtów duchowych, braterskiej wspólnocie, która jest niezbędnym źródłem
prawdziwego pokoju, wspomnieniu dramatycznych wydarzeń współczesnej
historii, w której niezliczeni bracia i siostry ponieśli męczeństwo z powodu
miłości do Chrystusa944.
W przemówieniu do wspólnoty muzułmańskiej, które papież miał również
wygłosić w Sarajewie, znajdujemy pozdrowienie całej wspólnoty wyznawców
islamu, wezwanie do dążenia do pokoju i sprawiedliwości oraz do okazania solidarności ofiarom ucisku, nienawiści i okrucieństwa, wspomnienie spotkania
asyskiego w intencji pokoju na Bałkanach w dniach 9–10 stycznia 1993 roku945.

W dniach od 10 do 11 września 1994 r. Jan Paweł II udał się w podróż apostolską do Zagrzebia, stolicy Chorwacji946, kraju o najsilniejszej na Bałkanach tożsamości katolickiej, na ok. 4,5 mln mieszkańców 3,6 mln stanowią katolicy947.
W dniu 10 września ok. godz. 17.30 samolot z Janem Pawłem II na pokładzie
wylądował na międzynarodowym lotnisku w Zagrzebiu. Papieża powitali m.in.
abp Zagrzebia kard. F. Kuharić, nuncjusz apostolski w Chorwacji abp Giulio
Einaudi, biskupi, kapłani i przedstawiciele najwyższych władz państwowych.
Prezydent Franjo Tudjman, witając papieża, powiedział: „W imieniu całego
narodu i wszystkich mieszkańców Chorwacji witam Cię, Ojcze Święty, i pragnę wyrazić wielką wdzięczność za przybycie na ziemię chorwacką, która od
wieków oczekiwała wizyty Najwyższego Pasterza Kościoła. Chorwacja wita
Cię z radosnymi sercami i otwartymi ramionami, wyrażając szacunek swemu
obrońcy i najwyższemu autorytetowi moralnemu ludzkości”948.

944 Tenże, Do wspólnoty Serbów prawosławnych, ORP 1994, nr 11, s. 16.
945 Tenże, Do wspólnoty muzułmańskiej, ORP 1994, nr 11, s. 16.
946 Zob. A. Giza, Ziemie chorwackie w pierwszej połowie XIX wieku, [w:] Europa ŚrodkowoWschodnia w XIX i XX wieku, red. E. Wiśniewski, Łódź 2005, s. 5–24; S. Karczewski, Jan
Paweł II…, dz. cyt., s. 371.
947 Podróż apostolska Papieża do Chorwacji 10–11 września 1994, ORP 1994, nr 11, s. 17.
948 Jan Paweł II, Pokój jest zawsze możliwy, ORP 1994, nr 11, s. 17.
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W przemówieniu powitalnym na lotnisku pt. Pokój jest zawsze możliwy Jan
Paweł II pozdrowił cały naród chorwacki, Kościół lokalny, Serbską Cerkiew
Prawosławną, wyznawców islamu oraz wspólnotę żydowską. Podkreślił liczne próby Stolicy Apostolskiej powstrzymania wojny za pomocą dostępnych
środków, rezygnację z zaplanowanej na 8 września pielgrzymki do Sarajewa,
obchody 900. rocznicy erygowania archidiecezji zagrzebskiej, cel papieskiego przybycia do tego kraju, którym było umocnienie prastarych więzi narodu
chorwackiego ze Stolicą Apostolską, które zyskały nowy status dzięki powstaniu suwerennego państwa chorwackiego i nawiązaniu przez nie stosunków
dyplomatycznych z Watykanem. W sposób szczególny papież oddał cześć
Chorwatom, którzy realizowali ideał świętego i wzorowego życia. Nawiązał
do spotkania asyskiego z 1993 r., zaznaczając, że pokój jest zawsze możliwy,
poparcie rozwoju kultury pokoju, bez której wojna nadal będzie się toczyć.
Podkreślił, że gdy udało się zażegnać konflikt w Chorwacji, wybuchł następny w Bośni i Hercegowinie. Do Chorwatów, którzy byli jeszcze w stadium
wojny z Republiką Serbskiej Krajiny, papież apelował o przebaczenie. Na zakończenie życzył niepodległej Republice, wszystkim obywatelom, bez względu na język, religię czy tradycję narodową, z jaką się utożsamiają, a zwłaszcza Kościołowi Bożemu w Chorwacji, wszelkiego dobra, udzielając wszystkim
apostolskiego błogosławieństwa949.
Tego samego dnia Jan Paweł II udał się na spotkanie z kapłanami, zakonnikami i seminarzystami do wzniesionej po wielkim trzęsieniu ziemi w 1880 r.
zagrzebskiej katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w której zgromadziło się ok. 7 tys. osób. W przemówieniu powitalnym kard. F. Kuharić
przedstawił obecny stan swojej archidiecezji, wspomniał również postać pochowanego w katedrze kard. Alojzije Stepinaca (1898–1960), apba Zagrzebia,
który w okresie komunistycznym był dotkliwie prześladowany za wierność
Kościołowi i Stolicy Apostolskiej. Po wysłuchaniu powitalnego hymnu Mnogaja
lieta papież przewodniczył nieszporom, w których uczestniczyli m.in. biskupi Zagrzebia, Sarajewa, Belgradu i Lublany, a także kard. Jean-Marie Lustiger
z Paryża i kard. Franciszek Macharski z Krakowa950.
W przemówieniu wygłoszonym po chorwacku pt. Musicie pojednać ludzi
z Bogiem i między sobą papież podkreślił posługę kapłanów i zakonników, od
której zależy skuteczność działalności Kościoła w świecie, ich poświęcenie
Bogu, rozmiłowanie w Chrystusie, gorliwe służenie braciom, wielkie zadanie,
które na nich ciąży: pojednanie ludzi z Bogiem i między sobą w obliczu wojny,
która zniszczyła region Bałkanów, uznanie dla wielu kapłanów, zakonników
949 Tamże, s. 17–19; Niestrudzony pielgrzym miłości…, dz. cyt., s. 310; zob. Leksykon pielgrzymek…, red. A. Jackowski, I. Sołjan, dz. cyt., s. 396–397.
950 Jan Paweł II, Musicie pojednać ludzi z Bogiem i między sobą, ORP 1994, nr 11, s. 19;
Niestrudzony pielgrzym miłości…, dz. cyt., s. 310.

951 Jan Paweł II, Musicie pojednać…, dz. cyt., s. 19.
952 Spotkanie z biskupami, ORP 1994, nr 11, s. 21.
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i zakonnic, którzy w tragicznych chwilach ostatniej wojny dzielili ze swoimi
rodakami los uchodźców. Wyraził nadzieję, że ich słowa i postępowanie będą
zawsze wyrazem przekonania, że ludzie należący do jakiejkolwiek grupy etnicznej, do jakiegokolwiek narodu są synami tego samego Ojca. Wspominał
postać kard. A. Stepinaca, który przez swoją odwagę i śmierć dowiódł, że jest
prawdziwym świadkiem Kościoła. Wskazał nowe perspektywy, które stworzył niedawno wprowadzony w Chorwacji ustrój demokratyczny. Zwrócił się
także do sióstr zakonnych, zaznaczając znajomość ich problemów i cierpień,
uznanie dla ich pracy, wkład w dzieło ewangelizacji. Na zakończenie pozdrowił szczególnie siostry klauzurowe w Chorwacji: klaryski i karmelitanki bose
oraz benedyktynki. Przed błogosławieństwem przekazał kard. Kuhariciowi relikwie św. Leopolda Mandicia, kanonizowanego 11 lat temu, a potem modlił
się przez chwilę przy grobie kard. Stepinaca951.
Wieczorem 10 września w siedzibie arcybiskupa Zagrzebia Jan Paweł II spotkał się na uroczystej kolacji z wszystkimi członkami chorwackiej Konferencji
Episkopatu. Skierował do zebranych następujące słowa, odpowiadając na pozdrowienie kard. Franjo Kuharicia: „Mówi się – powiedział to również dziś
prezydent Republiki Chorwacji – że Chorwaci przybyli z Krakowa: istnieje tzw. «Biała Chorwacja». Potem udali się na południe i zajęli terytorium
Chorwacji dzisiejszej. Jasne jest teraz, dlaczego Papież z Krakowa przybył na
900-lecie katedry w Zagrzebiu. W ten sposób zamyka się koło łączące «Białą
Chorwację», dzisiejszą Chorwację i Papieża z «Białej Chorwacji», który przybywa do Chorwacji. Życzę wszystkim dobrej nocy i wielu Bożych błogosławieństw podczas obchodów tej dziewięćsetnej rocznicy Kościoła w Zagrzebiu.
Zanieście te błogosławieństwa również waszym kapłanom i wiernym wspólnotom”952.
Msza św. dla uczczenia 900-lecia archidiecezji zagrzebskiej, odprawiona
następnego dnia 11 września, była najważniejszym wydarzeniem papieskiej
wizyty w Zagrzebiu. Zgromadziło się tutaj ok. miliona wiernych, przybyłych
z całej Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Słowenii, Węgier, Austrii i Niemiec,
a przy ołtarzu w pierwszych rzędach znalazło miejsce ok. 3 tys. inwalidów wojennych, a także wdowy, osierocone dzieci i ludzie, którzy stracili bliskich podczas wojny. O godz. 10.30 rozpoczęła się Msza św., a koncelebrowali ją z Janem
Pawłem II kardynałowie F. Kuharić, A. Sodano, F. Macharski, J.-M. Lustiger,
Joachim Meisner, László Paskai i Hans Hermann Groër, wszyscy członkowie Konferencji Episkopatu Chorwacji, biskupi z Bośni i Hercegowiny wraz
z metropolitą Sarajewa V. Puljiciem oraz biskupi Słowenii. Obecni byli prezydent Chorwacji F. Tudjman oraz przedstawiciele niekatolickich Wspólnot
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wyznaniowych Zagrzebia. Archidiecezja zagrzebska na ofiarowanie złożyła
w darze złoty krzyż oraz pieniądze zgromadzone przez wiernych dla Ruandy
jako wyraz solidarności dwóch narodów, które dotknęła wojna953.
W homilii podczas Mszy św. (Przebaczyć i prosić o przebaczenie) papież
po raz kolejny nawiązał do motywu jedności rodziny ludzkiej zjednoczonej
w modlitwie do Ojca w niebiosach954. Przypomniał pierwsze spotkanie Stolicy
Apostolskiej z narodem chorwackim, do którego doszło trzynaście wieków
temu, wpływ działalności świętych braci Cyryla i Metodego na religijny i kulturalny rozwój całego Półwyspu Bałkańskiego. Wymienił także innych świętych, którzy budowali zagrzebską wspólnotę katolicką przez dziewięć stuleci,
oraz wspomniał kard. A. Stepinaca, abpa Zagrzebia. Podkreślił, że pokój na
Bałkanach nie jest utopią, a tragiczne podziały i napięcia nie mogą przesłaniać
faktu, że istnieje wiele elementów wspólnych, które mają jednoczyć i budować
nowe perspektywy braterskiej solidarności, zaś samo położenie geograficzne
krajów bałkańskich stanowi wezwanie do pokoju. Przestrzegał przed obarczaniem religii odpowiedzialnością za nacjonalistyczne antagonizmy, które wówczas nękały kraj, a wezwał chrześcijan różnych wyznań i wyznawców różnych
religii, przede wszystkim muzułmanów, do budowania komunii współistnienia w duchu wzajemnego szacunku, solidarności, braterstwa, ponad wszelkimi różnicami, przynależnościami i podziałami narodowymi, wykluczając
wszelką przemoc. Wyraził życzenie, aby Kościół w Zagrzebiu i całej Chorwacji
stał się głosicielem wzajemnego przebaczenia i pojednania, ponieważ są one
mocnymi fundamentami prawdziwego i trwałego pokoju. Zaznaczył, że przesłaniem 900. rocznicy chrześcijaństwa było powołanie zgromadzonych tutaj
braci i sióstr do bycia godnymi dziedzicami ich chrześcijańskich przodków,
naśladowcami ich męczenników i świętych. Skierował słowa pozdrowienia do
kard. F. Kuharicia, uchodźców, wszystkich, którzy cierpieli z powodu wojny
na Bałkanach, prezydenta Republiki i przedstawicieli władz, zawierzając cały
naród Najświętszej Maryi Pannie.
Na zakończenie Mszy św. papież odmówił z wiernymi modlitwę Anioł Pański,
poprzedzając ją rozważaniem skierowanym do młodzieży pt. Młodzi budowniczymi pokoju, których wezwał do stawania się budowniczymi i świadkami pokoju, do nawrócenia i postawienia Boga na pierwszym miejscu w ich życiu955.
Tego samego dnia, 11 września po południu, papież poświęcił nowy budynek Nuncjatury Apostolskiej, a następnie udał się na międzynarodowe lotnisko w Zagrzebiu, gdzie odbyła się ceremonia pożegnalna. Prezydent Chorwacji
F. Tudjman w przemówieniu na lotnisku podziękował papieżowi za wizytę,
953 Jan Paweł II, Przebaczyć i prosić o przebaczenie, ORP 1994, nr 11, s. 21; zob. P. Hebblethwaite,
Papal trip a diplomatic trap?, „National Catholic Reporter” 1994, September 23, s. 7.
954 J. Życiński, Europejska wspólnota ducha…, dz. cyt., s. 32.
955 Jan Paweł II, Młodzi budowniczymi pokoju, ORP 1994, nr 11, s. 23–24.
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Tenże, Szukajcie światła i umocnienia w wierze, ORP 1994, nr 11, s. 24.
Tamże, s. 24–25.
Tenże, Dziękuję Opatrzności, ORP 1994, nr 11, s. 25.
Tenże, Dali świadectwo przywiązania do Ewangelii, ORP 1994, nr 11, s. 25–26.
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nazywając ją „najszczęśliwszym momentem w dziejach swojego narodu”, oraz
wyraził ubolewanie z powodu odwołanej wizyty papieskiej w Sarajewie956.
W przemówieniu pożegnalnym pt. Szukajcie światła i umocnienia w wierze
papież ponownie życzył pokoju dla całych Bałkanów, opartego na sprawiedliwości, przebaczeniu, akceptacji innych, zaznaczając, że przebaczenie nie oznacza rezygnacji z narzędzi sprawiedliwości, jakimi dysponuje państwo prawa,
którego obowiązkiem jest karanie sprawców przestępstw. Konstatował, że wojna ta nie ma żadnego usprawiedliwienia, a u podstaw każdej inicjatywy pokojowej musi leżeć zawsze pragnienie dialogu, poszanowanie praw każdego
człowieka, także mniejszości narodowych, zobowiązanie do wzajemnej tolerancji. Podkreślił, że narody wielkie i małe, myśląc przede wszystkim o ludach
europejskich, mają prawo do istnienia, a każdy z nich ma prawo być uznany
przez inne wspólnoty polityczne. Wezwał chrześcijan Zagrzebia i Chorwacji
do szukania zawsze w Słowie Bożym światła i umocnienia, powierzając to życzenie wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny957.
Tego samego dnia, 11 września wieczorem papież powrócił do Castel Gandolfo,
a żegnając się ze wszystkimi osobami obecnymi na pokładzie samolotu chorwackich linii lotniczych, powiedział m.in.: „Dziękuję Opatrzności za ten dzień
spędzony w Zagrzebiu: niewiele ponad dwadzieścia cztery godziny, ale przeżyte bardzo intensywnie. Od wielu lat trwały próby zorganizowania wizyty
w byłej Jugosławii, a zwłaszcza w Zagrzebiu i w Chorwacji: po tylu latach, nareszcie… Pamiętny to dzień, ponieważ spełniło się wielkie pragnienie moje,
a także – jak było widać – Kościoła i ludu chorwackiego”958.
Podczas audiencji generalnej w dniu 14 września 1994 r. pt. Dali świadectwo
przywiązania do Ewangelii Jan Paweł II nawiązał do niedawnej pielgrzymki do
Chorwacji, którą poprzedził intensywny okres modlitwy, dziękując wszystkim za wkład w pomyślność tego spotkania, a także do ważnych dla narodu
chorwackiego wydarzeń historycznych, do zasług wybitnej postaci Kościoła
chorwackiego, kard. A. Stepinaca. Na zakończenie wezwał do ufnej modlitwy do Boga o pokój na Bałkanach, do przebaczenia i proszenia o przebaczenie, aby zdobyć pokój oraz osiągnąć wzajemne porozumienie i dobrobyt959.
Podczas audiencji generalnej w Bazylice Watykańskiej w dniu 14 września
papież wygłosił krótkie przemówienie do pielgrzymów z Polski pt. Dziękujmy
za dar pokoju, w którym podzielił się refleksją na temat odbytej podróży apostolskiej do Chorwacji. Przypomniał o więzi, która łączy Polaków z wszystkimi
braćmi Słowianami południowymi: z Chorwatami, ze Słoweńcami, z Serbami,
z mieszkańcami Bośni i Hercegowiny i innych krajów bałkańskich. Wezwał do
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wspólnej modlitwy o pokój na Bałkanach, wdzięczności za dar pokoju w Polsce
oraz wskazał na potrzebę jej odbudowy moralnej960.
Mario Agnes, włoski dziennikarz i publicysta, podsumowując pielgrzymkę Jana Pawła II do Zagrzebia, podkreślił zaangażowanie papieskie na rzecz
pokoju: „Ten człowiek, którzy żebrze o pokój, poruszył cały świat. Wszyscy
uświadomili sobie, że w świecie zdominowanym przez nieobecnych i niepoczuwających się do odpowiedzialności, jest tylko jeden obecny, słychać tylko
jeden donośny głos, widać ślady jednego tylko pielgrzyma, który nie zatrzymuje się na swej trudnej drodze pokoju. A w dzisiejszej rzeczywistości, dwuznacznej i pełnej sprzeczności, ów pielgrzym jest jeszcze bardziej widoczny,
jako jedyny i pewny punkt odniesienia oraz jako jedyny przewodnik i prorok,
który prowadzi ku nowemu tysiącleciu”961.
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W dniach 17–19 maja Jan Paweł II spotkał się ze Słoweńcami w Lublanie,
Postojnej i Mariborze. Była to pierwsza wizyta papieska w tym kraju. Republika
Słowenii liczy blisko 2 mln mieszkańców, którzy w 86 proc. są katolikami.
Słowenia wchodziła poprzednio w skład Jugosławii, zaś od 1991 r. jest odrębnym, suwerennym państwem, jednak polityczna historia tego kraju sięga
jeszcze okresu wczesnego średniowiecza, czasów Księstwa Karantanii, pierwszego państwa Słoweńców (630–745). Później Słoweńcy utracili niepodległość, w kolejnych stuleciach ich ziemie wchodziły w skład różnych państw,
zaś od XV w. stanowiły część cesarstwa Habsburgów. Idee niepodległościowe nabrały realnych kształtów dopiero z chwilą utworzenia królestwa Serbów,
Chorwatów i Słoweńców po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej (1918). Po
zakończeniu II wojny światowej Słowenia stała się niestety już tylko na wpół
autonomicznym okręgiem w obrębie komunistycznej Jugosławii. Komuniści,
przejmując władzę, wymordowali bez sądu ok. 15 tys. żołnierzy słoweńskiego podziemia. Wielu Słoweńców udało się na emigrację, w tym znaczna część
inteligencji962. Była to podróż do kraju z byłego bloku wschodniego i do wiernych, którzy doświadczyli prześladowań za wiarę963.
960
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Tenże, Dziękujmy za dar pokoju, ORP 1994, nr 11, s. 26–27.
M. Agnes, Poruszył cały świat, ORP 1994, nr 11, s. 27.
Podróż apostolska Ojca Świętego do Słowenii 17–19 maja 1996 r., ORP 1996, nr 7–8, s. 8.
Leksykon pielgrzymek…, red. A. Jackowski, I. Sołjan, dz. cyt., s. 526.

964 Podróż apostolska Ojca Świętego do Słowenii 17–19 maja 1996 r. Kronika podróży, ORP
1996, nr 7–8, s. 8.
965 Tamże; zob. S. Karczewski, Jan Paweł II…, dz. cyt., s. 376–377.
966 Podróż apostolska Ojca Świętego do Słowenii 17–19 maja 1996 r. Kronika…, dz. cyt., s. 8.
967 Tamże, s. 9.
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Papież przybył do Słowenii z Rzymu w dniu 17 maja. Na lotnisku w Brniku
koło Lublany odbyła się ceremonia powitalna. Wzięli w niej udział prezydent
republiki Milan Kučan i inni przedstawiciele najwyższych władz państwowych, korpus dyplomatyczny z nuncjuszem apostolskim, abpem Edmondem
Farhatem, duchowieństwo z abpem Lublany Alojzijem Šuštarem oraz mieszkańcy stolicy i całego kraju. W przemówieniu powitalnym papież podkreślił
pierwszą wizytę w wolnej Słowenii, której odrodzenie Stolica Apostolska poparła jako jedno z pierwszych państw świata, wyraził uznanie dla pokojowego i demokratycznego charakteru przemian, które doprowadziły do powstania wolnego państwa słoweńskiego, oraz zachęcał Słoweńców, aby szukali sił
potrzebnych do budowania wspólnej przyszłości w wierze chrześcijańskiej964.
Z lotniska papież udał się samochodem panoramicznym do oddalonego o 20 km sanktuarium maryjnego w Brezje, gdzie w obecności 3 tys. pielgrzymów nawiedził świątynię pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożycielki. Modlił się przed Najświętszym Sakramentem oraz ofiarował ozdobną
koronę czczonemu tu i słynącemu łaskami wizerunkowi Maryi. W tym
sanktuarium przechowywane są m.in. zabytkowe sztandary noszące ślady
zniszczeń i świętokradczych zamachów, żywa pamiątka wiary oraz męstwa
słoweńskich katolików965.
Następnie papież złożył kurtuazyjną wizytę prezydentowi republiki w jego
rezydencji na zamku w Brdo, a stamtąd udał się do stolicy kraju Lublany
i w tamtejszej katedrze św. Mikołaja spotkał się ze słoweńskim duchowieństwem. Odmówił z zebranymi nieszpory i litanię do Najświętszej Maryi Panny,
zaś w przemówieniu zwrócił się do obecnych ze słowami otuchy oraz wspomniał o wierności, jaką Słoweńcy okazali Chrystusowi podczas wszystkich
prób. Mówił również o świadectwie wiary tutejszego Kościoła w czasach reżimu nazistowskiego i komunistycznego966.
18 maja, w dniu swoich urodzin, Jan Paweł II odprawił Mszę św. na hipodromie w Stožicach w Lublanie, w której uczestniczyło ok. 120 tys. wiernych.
Z papieżem koncelebrowało ponad 30 kardynałów i biskupów oraz wielu kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Byli obecni również prezydent M. Kučan,
członkowie rządu oraz przedstawiciele Serbskiej Cerkwi Prawosławnej. Chór
złożony z 1,5 tys. dzieci wykonywał pieśni967.
W homilii podczas Mszy św. pt. Nie lękajcie się Chrystusa, nie lękajcie się
Kościoła papież wymienił ośrodki, z których chrześcijaństwo zostało przyniesione Słoweńcom, a oni ofiarowali licznych misjonarzy Kościołowi powszechnemu.
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Podkreślił, że Ewangelia nigdy nie będzie ogłoszona raz na zawsze, dlatego
każda epoka potrzebuje nowych głosicieli i świadków. Wezwał do ponownego
przyjęcia orędzia i głoszenia go innym, do nawrócenia na Ewangelię i autentycznej odnowy duchowej oraz wymienił cenne owoce nowej ewangelizacji:
rozwój stowarzyszeń i ruchów apostolskich, liczne formy działalności charytatywnej i pomocy potrzebującym, współudział świeckich w życiu Kościoła,
przede wszystkim w katechezie. Nawiązał do trudnych doświadczeń w kolejnych epokach słoweńskiej wspólnoty chrześcijańskiej, do dwóch wojen światowych, przemocy, jaką przyniosła rewolucja komunistyczna, dramatu wojny domowej, do jednej z niezliczonych ofiar sługi Bożego Lojzego Grozdego.
Zaznaczył, że przybył do Słowenii jako pielgrzym i głosiciel Ewangelii, wyrażając swoją radość z pobytu w niepodległej Słowenii. Konstatował, że XX w. doświadczył budowania na piasku ideologii, które gardziły Bogiem, wzywając
do nowej ewangelizacji ludów Europy. Pozdrowił zwłaszcza abpa A. Šušara,
kardynałów, biskupów i zakonników, zakonnice, świeckich aktywnie działających w różnych stowarzyszeniach i ruchach apostolskich, młodych, chorych,
przybyłych z daleka, przedstawicieli władz. Na zakończenie powtórzył słowa
wypowiedziane na początku pontyfikatu: „Nie lękajcie się”968.
Po liturgii eucharystycznej papież spożył obiad wraz z biskupami słoweńskimi w kolegium św. Stanisława Kostki w Lublanie, gdzie odbyło się też spotkanie z premierem Słowenii. Później w kaplicy papież pozdrowił wszystkich
współpracowników kolegium, w którym od 1991 r. znajdowała się siedziba odnowionego diecezjalnego gimnazjum klasycznego969.
Wieczorem 18 maja na lotnisko sportowe w Postojnej koło Lublany przybyło
ponad 60 tys. młodzieży z całej Słowenii, a także z Włoch, Austrii i Chorwacji,
aby uczestniczyć w Liturgii Słowa, której przewodniczył Jan Paweł II. W imieniu zgromadzonych słowa powitalne wygłosili: bp diecezji Koper Metod Pirih
oraz troje młodych. W przemówieniu pt. Trwajcie w wierze, nadziei i miłości
papież odpowiadał młodzieży na trzy zadane wcześniej pytania970.
Pierwsze dotyczyło lęku i nadziei. Na podstawie własnego życia papież podzielił się swoim doświadczeniem zagrożenia i lęku, którym była II wojna światowa – wybucha, gdy miał dwadzieścia lat, dlatego tym bardziej wiedział, co
znaczy odczuwać lęk. Podkreślił, że nawet, gdy życie napełnia młodych niepokojem, powinni pamiętać o zmartwychwstałym Jezusie, który puka do drzwi
ich serc i oczekuje możliwości wejścia, zaś przezwyciężyć strach i na nowo
rozbudzić nadzieję mogą tylko wiara i miłość. Wskazał na Maryję jako przykład odwagi i nadziei.
968 Jan Paweł II, Nie lękajcie się Chrystusa, nie lękajcie się Kościoła, ORP 1996, nr 7–8, s. 9–11.
969 Podróż apostolska Ojca Świętego do Słowenii 17–19 maja 1996 r. Kronika…, dz. cyt., s. 9.
970 Jan Paweł II, Trwajcie w wierze, nadziei i miłości, ORP 1996, nr 7–8, s. 11.

971 Tenże, Nasza epoka domaga się ludzi świętych, ORP 1996, nr 7–8, s. 14.
972 Tamże, s. 14–15.
973 Tenże, Zawierzam was Matce Bożej, ORP 1996, nr 7–8, s. 16.
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W odpowiedzi na drugie pytanie: jak możemy budować Kościół?, papież
wezwał młodych do „bycia” Kościołem, do głębszej komunii z Jezusem przez
liturgię, katechezę, życie braterskie we wspólnocie, bycia dumnymi z tego, że
są częścią Kościoła, i włączania się w jego posłannictwo.
Trzecie pytanie dotyczyło potrzeby zachowania jedności między wiarą i życiem. W odpowiedzi papież konstatował, że wiara ma służyć życiu, aby było
pełne, prawdziwe i wieczne, należy odkrywać prawdę o sobie, bo tylko prawda może wyswobodzić. Życzył młodym, aby Jezus stał się dla nich Osobą, dla
której warto poświęcić całe życie.
Papież zwrócił się do młodzieży włoskiej, aby pogłębiała swoją przyjaźń z Jezusem, szukała Go w Ewangelii, w Eucharystii, w twarzach braci.
Przemówienie zakończył po słoweńsku, dziękując za gościnność i prosząc
o trwanie w wierze, nadziei i miłości, otwarcie na działanie Ducha Świętego.
W dniu 19 maja na lotnisku w Mariborze we wschodniej Słowenii Jan
Paweł II odprawił Mszę św. dla ok. 150 tys. wiernych, wśród których byli również pielgrzymi z Austrii, Chorwacji, Włoch i Węgier. Z papieżem koncelebrowało 30 biskupów i kardynałów z kliku krajów Europy, m.in. A. Sodano,
Ján Chryzostom Korec, F. Kuharić971.
W homilii pt. Nasza epoka domaga się ludzi świętych papież mówił o powołaniu do świętości, która jest prawdziwą mocą zdolną przemienić świat,
o stawaniu się światłem dla innych. Wezwał do bycia wiarygodnym świadectwem o Chrystusie i Jego Ewangelii, do udziału w liturgii i sprawowaniu sakramentów, wymieniając różne postaci, które mogą być wzorem, takie jak sługa Boży Anton Martin Slomšek972.
Na zakończenie Mszy św., przed modlitwą Regina caeli, papież zwrócił się
do zebranych, dziękując za serdeczność narodu słoweńskiego, jego głęboką wiarę i niezłomną wierność Kościołowi, oraz udzielił błogosławieństwa.
W rozważaniu przed modlitwą Regina caeli pt. Zawierzam Was Matce Bożej
przypomniał obchody 1250-lecia ewangelizacji Słowenii i wezwał do wierności Ewangelii. Podkreślił, że naród słoweński jest narodem o mocnych korzeniach chrześcijańskich, bowiem wiele kościołów poświęconych jest Maryi,
zaakcentował także duchową pielgrzymkę do słoweńskich sanktuariów maryjnych. Na koniec zawierzył wszystkich Matce Bożej973.
W dniu 19 maja w katedrze św. Jana Chrzciciela w Mariborze odbyło się
spotkanie Jana Pawła II z przedstawicielami świata nauki i sztuki, które było
ostatnim punktem programu wizyty pasterskiej. Słowa powitania w imieniu
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zebranych tam uczonych i artystów, skierowali do papieża bp Franc Kramberger
oraz prezes Narodowej Akademii Nauk i Sztuk France Bernik974.
W przemówieniu papież zwrócił uwagę, że dzięki kulturze Słoweńcy zdołali zachować przez stulecia swoją tożsamość, kiedy byli pozbawieni własnego państwa, a niepodległość tego kraju ma swój najgłębszy fundament w kulturze. Poruszał sprawy kluczowe dla całego Starego Kontynentu: sens życia
i historii, więź między wiarą a kulturą, wartość wolności, niebezpieczeństwo
utraty własnej tożsamości w świecie, któremu coraz bardziej zagraża płaska
jednolitość i uniformizacja. Wzywał do odtworzenia żywotnych więzi między chrześcijaństwem i kulturą, między wiarą i rozumem, uznania, również
prawnego i społecznego, wolności publicznego wyznawania wiary w Boga,
która jest faktem osobistym i społecznym. Po raz kolejny przypomniał słowa „Nie lękajcie się” i udzielił błogosławieństwa przedstawicielom świata nauki i sztuki oraz ich pracy.
Podczas pożegnania w Mariborze prezydent M. Kučan prosił Jana Pawła II,
by w przyszłości Stolica Apostolska wpierała Słowenię w jej dążeniach „do
uwieńczonej sukcesem drodze ku wspólnym instytucjom europejskim”975.
Dodał: „Potrzebujemy Europy i jesteśmy jej częścią. Europa bez nas byłaby uboższa o coś niewielkiego, ale istotnego. Ojcze Święty, masz przyjaciół
w Słowenii”976.
Podczas audiencji generalnej po podróży do Słowenii (Watykan, 22 maja
1996) pt. Wydarzenie doniosłe dla historii całego narodu Jan Paweł II podziękował Opatrzności Bożej i władzom Republiki Słowenii za możliwość złożenia wizyty w tym kraju na zaproszenie Episkopatu. Nawiązał do dziejów
chrześcijaństwa narodu słoweńskiego trwających już 1250 lat, ostatnich wydarzeń politycznych, organizacji kościelnej na terytorium Słowenii. Podkreślił mocną wiarę narodu słoweńskiego, poddanego ciężkiej próbie w XX w.,
powierzając jego nadzieje i oczekiwania Najświętszej Maryi. Do uczestniczących w audiencji generalnej Polaków powiedział m.in. o ważności podróży apostolskiej, po raz pierwszy, do Słowenii oraz wezwał do modlitwy
o pokój na Bałkanach977.

974 Tenże, Dialog chrześcijaństwa z kulturą, ORP 1996, nr 7–8, s. 16; zob. T. Toczewska,
Bałkański supeł…, dz. cyt., s. 94.
975 Niestrudzony pielgrzym miłości…, dz. cyt., s. 343.
976 Tamże.
977 Jan Paweł II, Wydarzenie doniosłe dla historii całego narodu, ORP 1996, nr 7–8, s. 18–19.

Jan Paweł II odbył wizytę apostolską w stolicy Bośni i Hercegowiny, Sarajewie978,
w dniach 12–13 kwietnia 1997 roku979. Pierwsza faza ewangelizacji na tych
terenach sięga czasów poapostolskich, kiedy przynieśli tu Ewangelię misjonarze z pobliskiej Dalmacji i Pannonii. Kolejna faza ewangelizacji nastąpiła
po okresie wędrówek Gotów i Hunów, kiedy na Półwyspie Bałkańskim osiadły ludy słowiańskie. Na terenach dzisiejszej Bośni i Hercegowiny zamieszkali zwłaszcza Chorwaci. W ciągu wieków byli oni stopniowo ewangelizowani m.in. przez św. Cyryla i św. Metodego. Polityczne i doktrynalne konflikty
późnego średniowiecza, również na tych terenach, doprowadziły do podziału Kościoła lokalnego na Kościół rzymski, związany z duszpasterstwem dominikanów i franciszkanów oraz na tzw. Kościół Bośniacki o charakterze narodowym i schizmatyckim. W 1463 r. rozpoczęła się okupacja turecka, która
pociągnęła za sobą masową emigrację katolików bośniackich do Chorwacji,
Austrii i na Węgry, jednocześnie zaś na opuszczonych terenach władze tureckie zakładały osiedla prawosławne i muzułmańskie, ustalając do pewnego
stopnia układ demograficzny kraju. W dawnej stolicy biskupiej (od VII w.), we
Vrhbosnie, powstał „saraj”, czyli siedziba władz tureckich, od której pochodzi
obecna nazwa Sarajewa. W 1600 r. w mieście była tylko jedna parafia katolicka, skupiająca ok. 200 rodzin. Dopiero w drugiej połowie XVIII w. zaczęła
rosnąć liczba katolików, kiedy obecność kapłanów stała się znowu możliwa.
Zaprowadzonej w 1878 r. po upadku imperium otomańskiego, reorganizacji
struktur kościelnych sprzyjała austriacka administracja w Bośni. W 1879 r.
do Sarajewa powrócił biskup, rezydujący dotąd w Dakovie, a papież Leon XIII
(pontyfikat w latach 1878–1903) bullą Ex hac Augusta z 5 lipca 1881 r. ustanowił tu nową prowincję kościelną, archidiecezję Vrhbosna-Sarajewo, w której skład weszły również diecezje w Mostarze i Banja Luce980.
Po I wojnie światowej powstałe Królestwo Słowian Południowych, Jugosławia,
zasadniczo nie hamowało rozwoju niewielkiej mniejszości katolików bośniackich. Rozwijające się wówczas inicjatywy edukacyjne, wydawnicze i społeczne
zostały niestety zlikwidowane przez komunistyczne władze nowej Jugosławii
978 Zob. J. Travis, Amid war’s toll, a papal plea for peace, „National Catholic Reporter” 1997,
April 25, s. 10.
979 Zob. S. Karczewski, Jan Paweł II…, dz. cyt., s. 378.
980 Papież Jan Paweł II w Sarajewie…, dz. cyt., s. 5–6.
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po II wojnie światowej. Dzięki porozumieniom między Stolicą Apostolską a rządem możliwe było otwarcie w 1975 r. instytutu teologicznego w Sarajewie981.
Mimo podpisania porozumienia w Dayton982 w 1995 r. w Bośni i Hercegowinie
nadal było niebezpiecznie. Tydzień przed wizytą papieską wrzucono trzy granaty do klasztoru w parafii Kraljeva, 60 km od stolicy Bośni i Hercegowiny,
a tuż przed przybyciem papieża bośniackie siły bezpieczeństwa wykryły bombę
pod jednym z sarajewskich mostów, którym miała przejechać papieska kawalkada. Te incydenty potwierdzały obawy polityków i wojskowych, że podróż ta
wiąże się z ogromnym niebezpieczeństwem. Alija Izetbegović, znany opozycjonista w komunistycznej Jugosławii, zaproponował papieżowi w geście solidarności, że będzie mu towarzyszyć we wszystkich przejazdach po mieście983.
Papież od dawna chciał odwiedzić ten kraj. Termin pielgrzymki został wyznaczony na 8 września 1994 r., jednak podróż odwołano w ostatniej chwili,
obawiając się, iż przyczyni się ona do wzrostu napięcia chrześcijańsko-muzułmańskiego984.
Wizyta w Sarajewie stanowiła okazję do spotkania z przedstawicielami
niekatolickich wyznań Bośni i Hercegowiny, które było wezwaniem do budowania pokoju i braterskiej jedności985. W dniu 12 kwietnia na międzynarodowym lotnisku Jana Pawła II powitali przedstawiciele najwyższych władz
państwowych i kościelnych, korpusu dyplomatycznego i organizacji międzynarodowych działających w Bośni i Hercegowinie986. Lotnisko znajdowało się
wówczas pod kontrolą specjalnych jednostek NATO (SFOR). Papieża powitał najpierw, jeszcze na pokładzie samolotu, nuncjusz apostolski w Sarajewie
abp F. Monterisi, a potem na płycie lotniska przemówił przewodniczący kolegialnego Prezydium Republiki A. Izetbegović, któremu towarzyszył także
chorwacki członek Prezydium Krešimir Žubak. Prezydent Izetbegović powiedział: „Wasza Świątobliwość przybywa do miasta nie jednej, lecz czterech
religii: muzułmańskiej, katolickiej, prawosławnej i żydowskiej”987. Następnie
mówił o krwawej wojnie, trwającej blisko 1300 dni, dziękując papieżowi za
jego liczne apele kierowane do społeczności międzynarodowej o zakończenie konfliktu zbrojnego, a także za wsparcie duchowe i materialne udzielone mieszkańcom kraju988.
981 Tamże, s. 6.
982 Zob. C. Heckler-Feltz, City cleansed after KKK rally, „National Catholic Reporter” 1994,
April 1, s. 7.
983 Niestrudzony pielgrzym miłości…, dz. cyt., s. 354.
984 A. Grajewski, Pielgrzymka pojednania…, dz. cyt., s. 180.
985 Leksykon pielgrzymek…, dz. cyt., s. 390.
986 Jan Paweł II, Nigdy więcej wojny!, ORP 1997, nr 6, s. 7.
987 Papież Jan Paweł II w Sarajewie…, dz. cyt., s. 6.
988 Tamże.
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Jan Paweł II, Nigdy więcej…, dz. cyt., s. 7–8.
Tenże, Świadkowie Chrystusa i nosiciele nadziei, ORP 1997, nr 6, s. 8.
Papież Jan Paweł II w Sarajewie…, dz. cyt., s. 6.
Jan Paweł II, Świadkowie Chrystusa…, dz. cyt., s. 8–10.
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W przemówieniu powitalnym pt. Nigdy więcej wojny! Jan Paweł II wyraził współczucie osobom, które straciły swoich bliskich podczas wojny, i tym,
którzy musieli opuścić swoje domy. Zaznaczył, że wzywając do pokoju w tym
kraju, zawsze kierował się troską o poszanowanie każdego człowieka i jego
praw. Zwrócił się do trzech narodów, które współtworzą Bośnię i Hercegowinę
– do Chorwatów, Muzułmanów i Serbów – przekazując im wyrazy szacunku
i przyjaźni. Zachęcał zgromadzonych do kontynuowania procesu pokojowego, odbudowy materialnej i duchowej kraju oraz jego instytucji, przeciwstawiania się przemocy, nienawiści, nietolerancji i wojnie. Podkreślił, że lotnisko,
na którym się znajdowali, stanowiło jedyną «bramę» pomocy humanitarnej,
oddając, na zakończenie, hołd wszystkim, którzy oddali życie, uczestnicząc
w misjach pokojowych i humanitarnych, oraz życzył wszystkim mieszkańcom Bałkanów, Europy i całego świata pokoju opartego na sprawiedliwości989.
Z lotniska w Sarajewie Jan Paweł II udał się do katedry Najświętszego Serca
Pana Jezusa na spotkanie z duchowieństwem, osobami konsekrowanymi i seminarzystami. Na początku nieszporów papieża powitał kard. V. Puljić, który przypomniał cierpienia Kościoła na tych terenach990. W liturgii uczestniczyli m.in. kardynałowie R. Etchegaray, Jozef Tomko i Camillo Ruini, którzy
w imieniu papieża organizowali pomoc dla Sarajewa, a także bp Agostino
Superbo, asystent generalny włoskiej Akcji Katolickiej, podejmującej podobne działania na rzecz ludności Bośni i Hercegowiny991.
W homilii podczas Mszy św. pt. Świadkowie Chrystusa i nosiciele nadziei
papież pozdrowił wszystkich, a w szczególności kard. Puljicia. Myślami ogarniał kapłanów i osoby konsekrowane, które najbardziej wycierpiały podczas
wojny. Podziękował kapłanom, którzy w trudnym czasie pozostali przy swoich
wiernych, prosząc o dalsze trwanie przy nich, nawet za wysoką cenę. Wyraził
wdzięczność także zakonnikom i zakonnicom, braciom franciszkanom oraz
seminarzystom. Wspomniał pierwszego arcybiskupa w dawnej Vrhbosnie,
dzisiejszym Sarajewie, Josipa Stadlera, założyciela Zgromadzenia Służebnic
Dzieciątka Jezus, jedynego Zgromadzenia zakonnego powstałego w Bośni
i Hercegowinie. Wezwał do zaangażowania się w sprawę pokoju i pojednania, niesienia pokrzepienia uciekinierom i ewakuowanym, ludziom pozbawionym wszystkiego, starcom, wdowom, ludziom młodym, do uznania prymatu
wartości etycznych, moralnych i duchowych, broniąc praw każdego człowieka do życia w zgodzie, do odwagi, aby prosić o przebaczenie i przebaczyć992.
Papież przekazał wówczas kard. V. Puljiciowi znajdującą się dotąd w Kaplicy
Gregoriańskiej przed ikoną Matki Bożej Wspomożycielki lampę oliwną, która
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została zapalona w Bazylice Watykańskiej 23 stycznia 1994 r. jako znak nieustannej modlitwy o pokój na Bałkanach993.
Drugi dzień wizyty pasterskiej w Sarajewie, 13 kwietnia, Jan Paweł II rozpoczął od spotkania z przedstawicielami Serbskiego Kościoła Prawosławnego, którzy przybyli do siedziby arcybiskupiej z metropolitą Dabaru i Bośni Nikolajem.
W przemówieniu podczas tego spotkania pt. Chrystus pragnie jedności swoich uczniów Jan Paweł II pozdrowił wszystkich prawosławnych Serbów Bośni
i Hercegowiny, metropolitę Nikolaja, Patriarchę Pavlego oraz pasterzy wspólnot, którzy przewodzą duchowo tej części Ludu Bożego w Bośni i Hercegowinie.
Wezwał do prawdziwego dialogu ekumenicznego, katolicko-prawosławnego, pojednania, przebaczenia, aby na nowo wzbudzić zaufanie i ukształtować
nowe braterskie stosunki, głoszenia Ewangelii każdemu człowiekowi, zwrócenia się do Chrystusa, który daje pokój, jakiego świat dać nie może, oraz doskonałej jedności994.
Tego samego dnia Jan Paweł II spotkał się z najwyższymi władzami państwowymi Republiki Bośni i Hercegowiny w Muzeum Narodowym w Sarajewie. Papieża powitali trzej członkowie kolegialnego Prezydium: Muzułmanin A. Izetbegović, Serb Momčilo Krajišnik i Chorwat Krešimir Žubak,
przedstawiciele rządu, parlamentu oraz wojska. W przemówieniu pt. Budowanie prawdziwego pokoju zadaniem wszystkich papież podkreślił, że
w stolicy Bośni i Hercegowiny, Sarajewie, wznoszą się cztery budowle: katedra katolicka oraz prawosławna, muzułmański meczet i żydowska synagoga, w których wierzący w jedynego Boga, Ojca wszystkich, wyznają swoją wiarę. To miejsce, jak zaznaczył, w którym spotykają się i ścierają różne
kultury, religie i narody, może być uważane za «miasto-symbol» XX wieku. Nawiązał do wydarzeń historycznych tego miasta, kiedy nie było pokoju, który jest możliwy i konieczny przy współudziale społeczności międzynarodowej. Wyraził nadzieję, że miasto to i cała Bośnia i Hercegowina pod
koniec XX w. będą mogły się stać wzorem współistnienia różnych społeczności dla innych krajów europejskich i na świecie. Jako metodę rozwiązywania konfliktów wskazał na dialog oparty na umiejętności słuchania, szacunku, lojalności, odwadze, cierpliwości, wytrwałości, poszanowaniu równości
praw, zagwarantowane poszczególnym obywatelom przez odpowiednie prawodawstwo, wolne od jakichkolwiek preferencji i dyskryminacji. Wezwał do
zapewnienia pracy odpowiadającej ludzkiej godności, prawa do odzyskania
domów dla uchodźców z wszystkich części Bośni i Hercegowiny, równych
praw dla wspólnot etniczno-religijnych, solidarności między ludźmi opartej na fundamencie przebaczenia. Po przemówieniu papież odbył osobne
993 Papież Jan Paweł II w Sarajewie…, dz. cyt., s. 6.
994 Jan Paweł II, Chrystus pragnie jedności swoich uczniów, ORP 1997, nr 6, s. 10–11.

995 Tenże, Budowanie prawdziwego pokoju zadaniem wszystkich, ORP 1997, nr 6, s. 11–12;
Papież Jan Paweł II w Sarajewie…, dz. cyt., s. 6.
996 Tenże, Chrystus Rzecznikiem naszego pojednania, ORP 1997, nr 6, s. 12.
997 Papież Jan Paweł II w Sarajewie…, dz. cyt., s. 6.
998 Jan Paweł II, Chrystus Rzecznikiem…, dz. cyt., s. 14.
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rozmowy z A. Izetbegoviciem, M. Krajišnikiem i K. Žubakiem, kolegialnie
sprawującymi urząd prezydenta995.
W dniu 13 kwietnia na stadion sportowy Koševo w Sarajewie przybyło ponad 50 tys. chrześcijan i muzułmanów, aby uczestniczyć we Mszy św., którą Jan Paweł II odprawił wraz z biskupami, kapłanami i przybyłymi gośćmi
(wśród obecnych byli m.in. kardynałowie F. Kuharić, J.-M. Lustiger, C. Ruini).
Na początku liturgii kard. V. Puljić wygłosił przemówienie powitalne, przypominając starania papieża podejmowane w obronie pokoju na Bałkanach: „Ty,
Ojcze Święty, byłeś jednym z pierwszych, którzy ukazywali zło wojny i bronili człowieka. Wiele razy wzywałeś do natychmiastowego zaniechania rozlewu
krwi. Gdy czuliśmy się opuszczeni przez wszystkich, Ty wołałeś: «Jesteśmy
z wami. Coraz bardziej będziemy z wami!»”996. W pobliskim sąsiedztwie tego
stadionu znajduje się kilka cmentarzy powstałych w czasie wojny, na których
pochowano setki chrześcijan i muzułmanów997.
W homilii pt. Chrystus Rzecznikiem naszego pojednania Jan Paweł II nawiązał m.in. do wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 90. XX w., ufając, że
były to doświadczenia minione i niepowtarzalne, oraz podkreślając, że Sarajewo stało się wówczas symbolem cierpienia całej Europy. Wyraził nadzieję, że miasto to stanie się dla całej Europy wzorem współistnienia i współpracy na rzecz pokoju między społecznościami różnej narodowości oraz
religii. Wskazał na konieczność przebaczenia, prowadzącego do głębokiego pojednania, przypominając orędzie na Światowy Dzień Pokoju pt. Przebacz, a zaznasz pokoju, do numeru 5. tego dokumentu, w którym czytamy
„przebaczenie w swojej najprawdziwszej i najwznioślejszej postaci jest aktem bezinteresownej miłości”998.
W dniu 13 kwietnia w rozważaniu przed modlitwą Regina caeli pt. Powierzam
was Królowej Pokoju Jan Paweł II wspominał podróże apostolskie do krajów
bałkańskich, wyraził wdzięczność Bogu za możliwość odwiedzin i pozdrowił
wszystkie narody pobliskiej Republiki Federalnej Jugosławii. Przypomniał,
że Stolica Apostolska zabiega o poszanowanie równej godności narodów, by
miały prawo do swobodnego wyboru własnej przyszłości, otaczając szczególną troską wszelkie przejawy solidarności, która rodzi się w klimacie pokojowego i obywatelskiego współżycia. Wskazał na klimat pokoju i wzajemnego poszanowania jako jedyną drogę i najskuteczniejszy sposób zwalczania
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nacjonalizmów. Po błogosławieństwie papież wypuścił dwa białe gołębie jako
znak pokoju dla Bośni i Hercegowiny999.
Po Mszy św. odprawionej na stadionie Koševo Jan Paweł II spotkał się z biskupami w siedzibie arcybiskupa Sarajewa kard. V. Puljicia. W przemówieniu
pt. Trzeba odbudować zranione i rozbite społeczeństwo papież podziękował biskupom za świadectwo, jakie nieustraszenie składali wobec całego Kościoła
podczas niedawnej 5-letniej wojny, oraz wezwał ich do bycia twórcami nowej
kultury, odbudowy nie tylko wspólnoty chrześcijańskiej, ale i całego społeczeństwa, modlitwy i posługi Słowa, pamiętania o ubogich, rozbitych rodzinach,
wdowach, sierotach, uchodźcach, bezdomnych, kalekich i cierpiących, spełniania uczynków miłosierdzia, przyczyniając się do szczerego dialogu z wszystkimi i budowania cywilizacji miłości, dialogu ekumenicznym i międzyreligijnym, zwłaszcza z islamem, prosząc dla biskupów o opiekę Matki Bożej1000.
W dniu 13 kwietnia w siedzibie arcybiskupiej papież spotkał się z przedstawicielami Wspólnoty muzułmańskiej. W przemówieniu pt. Nadszedł czas,
aby podjąć na nowo dialog papież podkreślił szacunek, z jakim Kościół patrzy na wyznawców islamu, nawiązując do przełomowego dokumentu Soboru
Watykańskiego II – deklaracji Nostra aetate. Wskazał elementy wspólne łączące wyznawców islamu z religiami monoteistycznymi, czyli wiarę w jedynego Boga, oraz szacunek tradycji islamskiej wobec Jezusa i Maryi, Jego
dziewiczej Matki. Wezwał do braterskiego dialogu, przebaczenia i proszenia
o przebaczenie, przezwyciężenie nienawiści i żądzy zemsty oraz do miłości,
ponieważ Bóg jest miłosierny, a tę prawdę wyznają wszyscy muzułmanie1001.
W siedzibie arcybiskupiej doszło także do spotkania papieża ze Wspólnotą
żydowską. W swoim przemówieniu pt. Módlmy się o dar pokoju papież podkreślił, że zadaniem człowieka jest modlitwa o pokój, postawa szacunku,
dzieła braterstwa, nawrócenie serca, kroczenie drogą pojednania i wzajemnego przebaczenia, kształtowanie nowej cywilizacji, opartej na fundamencie
prawdziwej miłości do wszystkich ludzi. Ufał, że spotkanie to przyczyni się
do nadejścia nowej epoki w dziejach społeczeństwa, którego trzonem będą
odwieczne wartości, czyli sprawiedliwość, solidarność, współpraca, tolerancja oraz szacunek1002.
Ponadto w siedzibie arcybiskupiej odbyła się uroczystość przekazania Międzynarodowej Nagrody Pokoju im. Jana XXIII, 50 tys. dolarów, przedstawicielom czterech działających na terenie Bośni i Hercegowiny organizacji charytatywnych: katolickiej Caritas, serbsko-prawosławnej Dobrotvor, muzułmańskiej
999 Tenże, Powierzam was Królowej Pokoju, ORP 1997, nr 6, s. 14; Papież Jan Paweł II
w Sarajewie…, dz. cyt., s. 7.
1000 Tenże, Trzeba odbudować zranione i rozbite społeczeństwo, ORP 1997, nr 6, s. 15–16.
1001 Tenże, Nadszedł czas, aby podjąć na nowo braterski dialog, ORP 1997, nr 6, s. 16–17.
1002 Tenże, Módlmy się o dar pokoju, ORP 1997, nr 6, s. 17.

1003 Niestrudzony pielgrzym miłości…, dz. cyt., s. 357; zob. Leksykon pielgrzymek…, red.
A. Jackowski, I. Sołjan, dz. cyt., s. 389.
1004 Jan Paweł II, Jesteśmy z wami, ORP 1997, nr 6, s. 18.
1005 J. Życiński, Europejska wspólnota ducha…, dz. cyt., s. 32.
1006 Jan Paweł II, Następca św. Piotra odwiedził miasto-symbol, ORP 1997, nr 6, s. 4–5; zob.
P. Samerek, Nadzieja w świecie cmentarzy, „Przegląd Powszechny” 1997, nr 6, s. 381–382;
M. Tanty, Bałkany XX wieku…, dz. cyt., s. 357–358.

5. Bośnia i Hercegowina (Sarajewo, 12–13 kwietnia 1997)

Merhamet oraz żydowskiej Benevolencjia. Uroczystość była znakiem nadziei
na pokojowe współistnienie ludzi różnych religii w Bośni i Hercegowinie1003.
Podczas uroczystości pożegnalnej na lotnisku w Sarajewie Jan Paweł II wygłosił przemówienie pt. Jesteśmy z wami, w którym raz jeszcze powtórzył słowa Nigdy więcej wojny, zapewniając o swoim współczuciu wobec ogromnych
cierpień i nieszczęść, jakie spadły na ten kraj. Zapewnił, że Kościół będzie
towarzyszył wszystkim mieszkańcom Bośni i Hercegowiny na trudnej drodze budowania cywilizacji miłości. Na zakończenie podziękował za spokojny
przebieg pielgrzymki przede wszystkim władzom Bośni i Hercegowiny oraz
kantonu Sarajewa, a także władzom międzynarodowym1004.
W czasie tej pielgrzymki papież przeciwstawił nieludzkiej logice przemocy i wojny konstruktywną logikę pokoju, zaś nadzieja pokoju rodziła się, według Biskupa Rzymu, z rozważań męki i Zmartwychwstania Chrystusa, który
stanowi ostateczną podstawę naszych dążeń do jedności. Zachęcał do nadziei
silniejszej od najbardziej bolesnych doświadczeń1005.
W katechezie podczas audiencji generalnej po podróży do Sarajewa (Watykan,
16 kwietnia 1997) pt. Następca św. Piotra odwiedził miasto-symbol Jan Paweł II
przypomniał, że pragnął odwiedzić to miasto kilka lat temu, jednak wówczas
trwały tam działania wojenne, a kiedy okazało się to niemożliwe, wielokrotnie
organizował spotkania poświęcone modlitwie o pokój w Rzymie, w Castel Gandolfo, w Asyżu. Nawiązał do różnych punktów programu pielgrzymki z 1997 r.,
podkreślając, że wszystkie były poświęcone nadziei, jednemu głównemu przesłaniu. Na koniec podziękował władzom państwowym Bośni i Hercegowiny za
zaproszenie do złożenia wizyty w Sarajewie, zaznaczając, że w wyniku układu
pokojowego Bośnia i Hercegowina pozostaje we władzy szczególnego triumwiratu, a to oznacza, że rządzi trzech prezydentów, z których jeden jest przedstawicielem wspólnoty muzułmańskiej, drugi – Serbów prawosławnych, zaś trzeci
– wspólnoty katolickiej, a więc zwłaszcza Chorwatów1006.
Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej zwrócił się z dziękczynieniem za modlitwy, polecając w modlitwie bratni słowiański naród na
Bałkanach. Dziękował Bogu za możliwość spotkania z mieszkańcami Sarajewa
i ze wszystkimi wspólnotami: muzułmanami, katolikami i prawosławnymi.
Mario Agnes, podsumowując podróż papieską do Sarajewa, zwraca uwagę:
„Pojechał do Sarajewa i pokój stał się słowem, wołaniem, dialogiem, logiką,
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zobowiązaniem, zadaniem. Pojechał i pozostawił tam część samego siebie.
Oto kilka aspektów rzeczywistości, jakiej doświadczyliśmy podczas podróży
do Sarajewa. Jej sens próbowano w niektórych gazetach przedstawić fałszywie i niegodnie, jeszcze zanim się odbyła. Niegodziwością i fałszerstwem jest
też twierdzenie, że dwa lata temu wizyta była odwołana, aby nie narażać życia
Papieża. Wszystkim wiadomo, że w 1994 r. Jan Paweł II musiał z bólem zrezygnować z podróży do Sarajewa, aby nie stwarzać zagrożenia dla życia wiernych. Niestety, interpretacje ideologiczne jeszcze nie zanikły. A przecież historia się zmieniła! Mieszkańcy Sarajewa potwierdzili to wobec całego świata”1007.
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Przed wizytą papieską w Chorwacji niektóre środowiska żydowskie protestowały przeciwko planowanej beatyfikacji kard. Alojzijego Stepinaca (1898–1960),
oskarżając go o antysemityzm, a spory ucięło dopiero oświadczenie Żydów
chorwackich, dających świadectwo, że „kardynał pod rządami ustaszowców
odważył się ratować Żydów”1008.
Po upływie 4 lat od historycznej wizyty w Zagrzebiu w dniach 10–11 września
1994 r., Jan Paweł II po raz kolejny odwiedził Chorwację w dniach 2–4 października 1998 r. Była to pierwsza w tym roku wizyta głowy innego państwa w tym
kraju, którego izolacja międzynarodowa była jednym z przejawów trudności, jakie napotkał proces demokratyzacji dokonujący się po rozpadzie komunistycznej Jugosławii. Chorwacja zmagała się również z konsekwencjami niedawnej
wojny, toczącej się częściowo na jej terytorium: w kraju nadal przebywało ok.
500 tys. uchodźców z terenów Bośni i Hercegowiny; od 1995 r. 600 osób cywilnych zostało zabitych przez miny, których pozostało na terenie kraju ok. miliona; na ich usunięcie potrzeba 15 lat i 2 mld dolarów. Ponadto problemem były
również stare i nowe formy ubóstwa, nieodłącznie związane z procesem przemian ekonomicznych1009.
1007 M. Agnes, Wymowa podróży do Sarajewa, ORP 1997, nr 6, s. 18.
1008 Niestrudzony pielgrzym miłości…, dz. cyt., s. 398; S. Górzna (Dyskurs katolicko-żydowski w dobie nowożytnej, „Słupskie Studia Historyczne” 2012, nr 18, s. 299, przyp. 36, 38)
dodaje, że termin „antysemityzm” został wprowadzony przez Wilhelma Marra w 1879 r.
i oznacza krytykowanie Żyda jedynie dlatego, że nim jest.
1009 Podróż apostolska Ojca Świętego do Chorwacji. Kronika podróży, ORP 1998, nr 12, s. 5; zob.
Leksykon pielgrzymek…, red. A. Jackowski, I. Sołjan, dz. cyt., s. 398–399; S. Karczewski,

1010
1011
1012
1013
1014
1015

Jan Paweł II…., dz. cyt., s. 383–384.
Podróż apostolska Ojca Świętego do Chorwacji. Kronika…, dz. cyt., s. 5.
Tamże, s. 5–6.
Tamże, s. 6.
Jan Paweł II, Wolał przyjąć cierpienie niż zdradzić Chrystusa, ORP 1998, nr 12, s. 7.
Podróż apostolska Ojca Świętego do Chorwacji. Kronika…, dz. cyt., s. 6.
Zob. Bł. Alojzy Wiktor Stepinac, ORP 1998 nr 12, s. 9–10.

6. Chorwacja (Zagrzeb–Marija Bistrica–Split–Solina, 2–4 października 1998)

W przemówieniu powitalnym na lotnisku w Zagrzebiu w dniu 2 października, Jan Paweł II powiedział: „Dziękując Panu za dwa tysiące lat obecności
Kościoła w tym regionie i za bogatą historię katolicyzmu chorwackiego, przybywam dziś, by utwierdzić moich braci w wierze. […] Moja druga wizyta pasterska w Chorwacji jest skupiona wokół dwóch centralnych wydarzeń: beatyfikacji sługi Bożego Alojzego Stepinaca oraz obchodów 1700-lecia istnienia
miasta Splitu”1010. Jana Pawła II przywitali: prezydent Republiki F. Tudjman,
przedstawiciele władz państwowych i Konferencji Episkopatu oraz grupa wiernych. Z lotniska papież przyjechał samochodem do centrum miasta na plac
Katedralny, gdzie wznosi się katedra Wniebowzięcia Matki Bożej. Po pozdrowieniu liturgicznym oraz modlitwie, w imieniu zgromadzonych powitał papieża ordynariusz Zagrzebia Josip Bozanić. Jan Paweł II, cytując w przemówieniu chorwackiego poetę Dragutina Domjanicia, powiedział: „Tutaj wszyscy
są mi braćmi, tutaj czuję się naprawdę jak w domu”1011.
Po spotkaniu papież nawiedził katedrę, gdzie modlił się przy sarkofagu kard.
A. Stepinaca, a potem przeszedł do siedziby abpa Zagrzebia. Spożył kolację
z kardynałami i biskupami, a następnie udał się do nuncjatury apostolskiej,
swojej siedziby podczas wizyty w Chorwacji1012.
Następnego dnia, 3 października, Jan Paweł II dokonał beatyfikacji sługi Bożego kard. A. Stepinaca w sanktuarium Marija Bistrica1013. W świątyni znajduje się czarna drewniana figura Matki Bożej z Dzieciątkiem słynąca
cudami z XV wieku. Kard. Stepinac przyczynił się do rozwoju sanktuarium
oraz rozpowszechnienia związanego z nim kultu maryjnego, zaś w 1934 r. zainicjował praktykę dorocznych pielgrzymek pieszych z Zagrzebia do Marija
Bistrica, zakazanych później przez władze komunistyczne. Wówczas w pobliżu sanktuarium był budowany klasztor dla karmelitanek klauzurowych, które podczas ostatniej wojny musiały opuścić swoją dotychczasową siedzibę1014.
W homilii podczas Mszy św. pt. Wolał przyjąć cierpienie niż zdradzić
Chrystusa Jan Paweł II wymienił licznych męczenników, których wydała ziemia chorwacka, szczególnie wyróżniając postać kard. Stepinaca1015, prześladowanego przez władze faszystowskie, a potem komunistyczne. Papież
porównał znaczenie sanktuarium w Marija Bistrica dla Chorwatów do znaczenia sanktuarium na Jasnej Górze w latach panowania komunistycznego
dla Polaków. Pozdrowił serdecznie wszystkich zgromadzonych oraz skierował
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słowa szczególnego szacunku do prezydenta Republiki F. Tudjmana, premiera, przedstawicieli władz cywilnych i wojskowych1016.
Po południu tego dnia Jan Paweł II złożył wizytę kurtuazyjną prezydentowi Chorwacji F. Tudjmanowi w jego rezydencji. W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele najwyższych władz kraju oraz ambasadorzy innych państw
rezydujących w Zagrzebiu1017.
W godzinach wieczornych tego dnia papież spotkał się w nuncjaturze apostolskiej w Zagrzebiu z przedstawicielami świata kultury i nauki. W specjalnym przesłaniu, które im przekazał, pt. Dialog między kulturą, nauką i wiarą potwierdził szacunek i uznanie Kościoła dla pracy naukowej, ogromną
wrażliwość na wartości kultury i nauki. Rozważał wkład, jaki powinni wnosić wyznawcy Chrystusa działający w sferze kultury i nauki w dalszy rozwój
humanizmu w Chorwacji. Konstatował, że kraj ten przeżywa okres przemian,
obiecujących perspektyw, ale generują one jednocześnie problemy, dlatego
potrzebna jest właściwa reakcja wypływająca z poszanowania etycznego wymiaru kultury, badań naukowych oraz wszelkiej aktywności człowieka, bez
którego nie ma prawdziwego postępu. Zwrócił uwagę na ponowne utworzenie na chorwackich uniwersytetach wydziałów teologii, co przyczyniło się
do rozwoju dialogu między kulturą, nauką i wiarą, do odrodzenia etycznego i duchowego tego kraju, podlegającego wcześniej wpływowi ateistycznego materializmu, dodając, że kultura odrzucająca Boga nie może uważać się
za w pełni ludzką, usuwając Chrystusa – Stworzyciela człowieka. Na koniec
zwrócił się do ludzi nauki i kultury, wskazując ich zadanie, którym jest nieustanna ewangelizacja środowiska, w którym pracują, otwarcie serc na działanie Ducha Świętego1018.
W dniu 4 października, ostatnim dniu pielgrzymki do Chorwacji, Jan Paweł II
odprawił Mszę św. w Splicie na błoniach Žnjan z okazji 1700-lecia założenia miasta i dla uczczenia 1700. rocznicy św. Dujama1019, w obecności ok. 500 tys. osób,
wśród których znaleźli się również wierni prawosławni z metropolitą Lublany,
Triestu i całej Italii Jovanem na czele (podczas poprzedniej wizyty Jana Pawła II
w 1994 r. chorwaccy prawosławni odmówili udziału w spotkaniach z papieżem)1020.
W homilii pt. Wiara przynagla nas do służby dobru wspólnemu papież podkreślił: potrzebę nowej ewangelizacji; skierowanie wysiłków we właściwym kierunku; powołanie chrześcijan chorwackich do kształtowania nowego oblicza swojej
ojczyzny, w dążeniu do odbudowy wartości moralnych zagrożonych przez totalitaryzmy i niedawną wojnę; znaczenie wartości fundamentalnych, do których
1016
1017
1018
1019
1020

Jan Paweł II, Wolał przyjąć cierpienie…, dz. cyt., s. 7–9.
Podróż apostolska Ojca Świętego do Chorwacji. Kronika…, dz. cyt., s. 6.
Jan Paweł II, Dialog między kulturą, nauką i wiarą, ORP 1998, nr 12, s. 10–11.
Tenże, Wiara przynagla nas do służby dobru wspólnemu, ORP 1998, nr 12, s. 11.
Podróż apostolska Ojca Świętego do Chorwacji. Kronika…, dz. cyt., s. 6–7.

1021
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1024

Jan Paweł II, Wiara przynagla nas…, dz. cyt., s. 11–13.
Tenże, Myślimy o ludziach, którzy cierpią, ORP 1998, nr 12, s. 13–14.
Podróż apostolska Ojca Świętego do Chorwacji. Kronika…, dz. cyt., s. 7.
Jan Paweł II, Głoście Ewangelię we wszystkich środowiskach społecznych, ORP 1998, nr 12,
s. 14–16.

6. Chorwacja (Zagrzeb–Marija Bistrica–Split–Solina, 2–4 października 1998)

należą szacunek dla życia i godności człowieka, praw i godności narodów; spoczywającą na każdym chrześcijaninie odpowiedzialność za los kraju i za wspólne
dobro; budowanie przyszłości na starożytnych fundamentach chrześcijaństwa1021.
Na zakończenie liturgii Jan Paweł II odmówił z wiernymi modlitwę Anioł
Pański, poprzedzając ją krótkim rozważaniem pt. Myślimy o ludziach, którzy
cierpią, w którym zapowiedział swoją wizytę popołudniową tego dnia w sanktuarium Matki Bożej Patronki Wysp w Solinie. Wyraził swoją solidarność ze
wszystkimi, którzy doświadczyli wojennej przemocy i czekają na wieści o bliskich zaginionych podczas ostatniej wojny, a także zaniepokojenie tragedią
przemocy w Kosowie. Wezwał do wzajemnego zrozumienia, szacunku, przebaczenia, pojednania, pokoju, pospieszenia z pomocą mieszkańcom Kosowa,
prosząc o wstawiennictwo Maryi. Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański,
papież zwrócił się do wiernych, podkreślając obchody tego dnia wspomnienia św. Franciszka z Asyżu, patrona pokoju, któremu powierzył sprawę pokoju wśród narodów bałkańskich1022.
Następnie o godz. 14.10 Jan Paweł II spotkał się w rezydencji arcybiskupa
z członkami Konferencji Episkopatu Chorwacji, gromadzącej 26 biskupów. Jej
przewodniczącym był ordynariusz Zagrzebia, abp Josip Bozanić, który przywitał papieża w imieniu Episkopatu1023.
W przemówieniu pt. Głoście Ewangelię we wszystkich środowiskach społecznych papież wspominał beatyfikację kard. A. Stepinaca, budującego jedność
Kościoła. Wskazał główne zadania, jakie stoją przed Kościołami: głoszenie
Ewangelii we wszystkich środowiskach; podjęcie nowej ewangelizacji; dawanie
świadectwa wartościom; odkrycie na nowo swoich korzeni religijnych i kulturowych; dialog ekumeniczny z innymi Kościołami i Wspólnotami chrześcijańskimi; dialog międzyreligijny usuwający niepotrzebne nieporozumienia; modlitwa oraz aktywne i świadome uczestnictwo, w wymiarze zarówno
indywidualnym, jak i rodzinnym oraz wspólnotowym, w życiu sakramentalnym Kościoła; ukazywanie chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny; duszpasterstwo młodych pokoleń; głoszenie nowej „kultury życia”, aby ludzie odkryli głęboki sens życia, również naznaczonego chorobą. Na koniec życzył
biskupom, aby Kościoły, którymi kierowali, były prowadzone przez Ducha
Świętego i działały pod Jego wpływem1024.
Po południu na placu przed sanktuarium Matki Bożej Patronki Wysp w Solinie, papież spotkał się z katechetami oraz przedstawicielami ruchów kościelnych. Po odczytaniu fragmentu z Dziejów Apostolskich (1, 6–9) papież wygłosił
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przemówienie, w którym podkreślił, że ruchy kościelne powinny dążyć do zdrowego pluralizmu, a ich szczególnym celem powinno być wspomaganie komunii
Kościoła pod przewodnictwem biskupa. Wyraził nadzieję, że społeczeństwo będzie umiało docenić i należycie wynagrodzić wysiłek nauczycieli. Przypomniał
najważniejsze zadanie katechetów, którym jest głoszenie słowa Bożego, budzenie wiary i wspomaganie jej rozwoju. Na zakończenie zwrócił się z apelem do
młodych, aby „wybierali wartości prawdziwe, a nie pozorne, autentyczną prawdę, a nie półprawdy albo pseudoprawdy. Nie wierzcie tym, którzy obiecują wam
łatwe rozwiązania. Bez wysiłku nie można zbudować nic wielkiego”1025.
Następnie ok. godz. 19 Jan Paweł II udał się samochodem na lotnisko, gdzie
odbyła się ceremonia pożegnalna z udziałem prezydenta F. Tudjmana, przedstawicieli władz państwowych, członków Rady Stałej Konferencji Episkopatu
i korpusu dyplomatycznego. W przemówieniu podziękował za gościnę, przypominając kolejne etapy pielgrzymki. Konstatował, że Chorwacja może sprostać
trudnościom i doprowadzić do końca niełatwy proces demokratyzacji: „Cena
demokracji jest wysoka; trzeba ją opłacić monetą wybitą ze szlachetnego metalu uczciwości, rozsądku, szacunku do bliźnich, poświęcenia, cierpliwości.
Kto próbuje płacić innymi monetami, naraża się na ryzyko bankructwa”1026.
Podczas audiencji generalnej po podróży do Chorwacji (Watykan, 7 października 1998) pt. Kościół wierności i świadectwa Jan Paweł II wyraził wdzięczność
wszystkim, dzięki którym było możliwe spotkanie, a zwłaszcza Bogu, oraz nawiązał do wizyty pasterskiej w Chorwacji; hasła wizyty «Bądźcie moimi świadkami»; najważniejszych momentów podróży; postaci kard. A. Stepinaca będącego
symbolem Chorwacji, która łączy się z postaciami męczenników starożytnych.
Zwracając się do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej odniósł się do
odwiedzin Chorwacji, beatyfikacji kard. Stepinaca, która przypominała, według
papieża, niedawne wydarzenia historyczne dla narodu chorwackiego, jak i polskiego, czasy II wojny światowej, okupacji niemieckiej oraz czasy stalinowskie1027.

7. Rumunia (Bukareszt, 7–9 maja 1999)
Wizyta apostolska w Rumunii w dniach 7–9 maja 1999 r.1028 była kolejnym spotkaniem ze wspólnotami wiernych, które zaznały komunistycznych
1025
1026
1027
1028

Podróż apostolska Ojca Świętego do Chorwacji. Kronika…, dz. cyt., s. 7.
Tamże.
Jan Paweł II, Kościół wierności i świadectwa, ORP 1998, nr 12, s. 4–5.
Zob. Pope in Romania: Hints of unity but no breakthroughs, „National Catholic Reporter”
1999, May 21, s. 9.

1029 Podróż apostolska Jana Pawła II do Rumunii. Kronika podróży, ORP 1999, nr 7, s. 8; zob.
Notes on Church-State Affairs, „Journal of Church and State” 1999, September 1, s. 859;
S. Karczewski, Jan Paweł II…, dz. cyt., s. 384–385.
1030 Podróż apostolska Jana Pawła II do Rumunii. Kronika…, dz. cyt., s. 9.
1031 Jan Paweł II, Pielgrzymka wiary i nadziei, ORP 1999, nr 7, s. 11–12.
1032 Tenże, Chrześcijaństwo w dziejach Rumunii, ORP 1999, nr 7, s. 12–13.
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prześladowań, a papież po raz pierwszy udał się do kraju, w którym zdecydowaną większość mieszkańców stanowią prawosławni, dlatego wizyta ta miała
charakter zwłaszcza ekumeniczny, była krokiem naprzód w dialogu z chrześcijaństwem prawosławnym1029.
W uroczystości powitalnej na bukareszteńskim lotnisku uczestniczyli: prezydent Rumunii Emil Constantinescu z przedstawicielami rządu, korpus dyplomatyczny, Patriarcha Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego Teoktyst,
przewodniczący Konferencji Episkopatu Rumunii abp Lucian Mureşan, metropolita Bukaresztu abp Ioan Robu, a wokół lotniska zgromadziły się także
liczne grupy wiernych, wśród których dominowała młodzież1030.
W pierwszym przemówieniu na ziemi rumuńskiej na lotnisku w dniu 7 maja
pt. Pielgrzymka wiary i nadziei Jan Paweł II podziękował prezydentowi za zaproszenie, nawiązując do wizyty prezydenta w Watykanie w 1993 r., gdy był
on jeszcze rektorem Uniwersytetu w Bukareszcie oraz przewodniczącym
Konferencji Rektorów Uniwersytetów Rumuńskich. W sposób szczególny podziękował Teoktystowi, Patriarsze Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego,
wspominając jego wizytę dziesięć lat temu w Watykanie, która była wyrazem zdecydowanej woli zacieśniania przyjaznych relacji między Kościołami.
Wskazał cel wizyty, którym było umocnienie więzów między Rumunią a Stolicą
Apostolską. Przypomniał prześladowania i dotkliwe ograniczenia spowodowane przez reżim komunistyczny oraz historyczne wydarzenie 1989 r., kiedy w Rumunii rozpoczął się proces odbudowy praworządnego państwa1031.
Po nawiedzeniu katedry patriarchalnej w Bukareszcie papież pozdrowił
zgromadzone przed nią rzesze ludzi, życząc im głębokiej wiary, która wyda
owoce jedności, miłości i zgody między wszystkimi chrześcijanami – prawosławnymi, katolikami różnych obrządków oraz protestantami z różnych
Wspólnot. Zachęcał do budowania cywilizacji miłości, opartej na sprawiedliwości, solidarności, dążenia do wspólnego dobra i braterstwa1032. Z katedry papież przeszedł do pobliskiej rezydencji patriarszej, gdzie na dziedzińcu został powitany przez Patriarchę Teoktysta. Podczas spotkania z Janem
Pawłem II prezydent Rumunii podkreślił, że nie można zrozumieć do końca
cudu wyzwolenia narodów Europy, którego symbolem był Jan Paweł II, bez
przeświadczenia, że był to plan Boży. Powiedział: „Jako syn narodu polskiego, Wasza Świątobliwość wie tak jak my, że doświadczenie, które przeżyliśmy
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w ostatnich latach, można nazwać, tak jak Wasza Świątobliwość ma w zwyczaju mówić – «pedagogiką cierpienia»”1033.
Tego samego dnia o godz. 14.15 Jan Paweł II przybył do nuncjatury apostolskiej w Bukareszcie. Nuncjuszem apostolskim był wówczas abp Jean-Claude
Périsset, sprawujący tę funkcję od 1998 roku. W 1927 r. Stolica Apostolska
podpisała z Rumunią pierwszy konkordat, który został zerwany w 1950 r.
przez reżim komunistyczny. W 1990 r. ponownie ustanowiono stosunki dyplomatyczne1034. W nuncjaturze apostolskiej w Bukareszcie papież spotkał się
z członkami Konferencji Episkopatu Rumunii, którym wręczył tekst przemówienia pt. Otwiera się nowa karta waszych dziejów, naświetlając w nim najważniejsze problemy i zadania Kościoła lokalnego. Podkreślił znaczenie dialogu ekumenicznego, nawiązując do nauczania Soboru Watykańskiego II,
oraz wymienił ofiary ateistycznego reżimu kard. Iuliu Hossu (1885–1970), bpa
Aarona Màrtona (1896–1980), Antona Durcovici (1888–1951). Na koniec zawierzył posługę pasterzy Kościoła Matce Bożej1035.
Po południu papież spotkał się w pałacu prezydenckim w Bukareszcie
z prezydentem Republiki Emilem Constantinescu, przedstawicielami władz
państwowych i cywilnych, wspólnot religijnych i korpusu dyplomatycznego. W wygłoszonym przemówieniu pt. Budujcie społeczeństwo, które służy
wszystkim ukazał zadania, jakie stoją przed Kościołami: budowanie pokoju,
solidarności, braterstwa, współpraca na rzecz wspólnego dobra, wystrzeganie się wszystkiego, co może doprowadzić do zaostrzenia się konfliktu, fanatyzmu i ideologii, bycie strażnikami wartości, na których opiera się życie
społeczne, oraz wskazywanie wszelkich przejawów braku szacunku należnego każdemu człowiekowi, jego godności i podstawowym jego swobodom,
przede wszystkim wolności religijnej oraz wolności sumienia. Nawiązał do
czterdziestoletniego okresu panowania komunizmu, jego konsekwencji,
gwałtownych przemian, jakie nastąpiły po wydarzeniach 1989 roku. Ponadto wymienił zadania, jakie stoją przed państwem: wrażliwość na potrzeby
wszystkich ludzi zamieszkujących jego terytorium, umacnianie jedności narodowej, opartej na równości wszystkich mieszkańców bez względu na ich
pochodzenie i religię, rozwijanie postawy gościnności wobec obcokrajowców. Na zakończenie wspomniał o gościnności, jaką Rumunia okazała Polakom w czasie II wojny światowej1036.
Następnego dnia rano, 8 maja, papież udał się na katolicki cmentarz Belu
w Bukareszcie, gdzie znajdują się groby męczenników komunizmu. Przy bramie zostały umieszczone portrety siedmiu biskupów zamordowanych przez
1033
1034
1035
1036

Niestrudzony pielgrzym miłości…, dz. cyt., s. 407.
Podróż apostolska Jana Pawła II do Rumunii. Kronika…, dz. cyt., s. 9.
Jan Paweł II, Otwiera się nowa karta waszych dziejów, ORP 1999, nr 7, s. 13–15.
Tenże, Budujcie społeczeństwo, które służy wszystkim, ORP 1999, nr 7, s. 16–17.

1037 Niestrudzony pielgrzym miłości…, dz. cyt., s. 407.
1038 Jan Paweł II, Wasze kajdany są chwałą i chlubą Kościoła, ORP 1999, nr 7, s. 17–19.
1039 Tenże, Przywróćmy widzialną jedność Kościołowi, ORP 1999, nr 7, s. 19–21.
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reżim komunistyczny, których proces kanonizacyjny rozpoczął się w 1996
roku. W stosunku duchownych i biskupów prawosławnych wobec papieża,
poza patriarchą, nie było widać entuzjazmu. Przełom nastąpił, gdy Jan Paweł II
podszedł do grobu bpa Vasilego Afteniego, zamęczonego przez komunistów,
i uklęknął. Wówczas prawosławni zrozumieli przesłanie papieża, który chciał
przypomnieć cierpienie obu Kościołów w czasach totalitaryzmu1037.
Tego samego dnia przed południem, Jan Paweł II przewodniczył Służbie
Bożej sprawowanej przez abpa Luciana Mureşana w katedrze katolickiej
św. Józefa w Bukareszcie według bizantyjskiej liturgii św. Jana Złotoustego.
W modlitwie wzięła udział delegacja Patriarchatu prawosławnego i prezydent
E. Constantinescu. W homilii pt. Wasze kajdany są chwałą i chlubą Kościoła
papież nawiązał do ofiar prześladowań, które nie doczekawszy przywrócenia
w ojczyźnie podstawowych swobód, w tym religijnej, oddały hołd narodowi rumuńskiemu, braciom i siostrom, uświęcając tę ziemię. Wezwał do prowadzenia dialogu ekumenicznego opartego na prawdzie i miłości, kierując
się nauczaniem Soboru Watykańskiego II i Kościoła. Zapewnił o modlitwie
za wszystkich, wzywał męczenników i wyznawców wiary, aby wstawiali się
u Boga Ojca, oraz powierzył wszystkich opiece Maryi1038.
Tego samego dnia, po południu w pałacu patriarchalnym Jan Paweł II spotkał z Patriarchą Teoktystem, członkami Świętego Synodu Rumuńskiego
Kościoła Prawosławnego oraz przedstawicielami życia kulturalnego, społecznego i politycznego kraju. Zwracając się do zgromadzonych, w przemówieniu
pt. Przywróćmy widzialną jedność Kościołowi podkreślił wieloletnie doświadczenie Kościoła greckokatolickiego w Rumunii w ostatnich dziesięcioleciach,
długą drogę pojednania między Kościołem prawosławnym i Kościołem katolickim. Wezwał do powrócenia do dialogu teologicznego, jedności Kościoła,
leczenia otwartych ran i nadal istniejących trudności przez dialog, bratnią
miłość, która okaże się silniejsza niż nienawiść i spory, oraz do otworzenia
serca na pojednanie1039.
Doniosłym momentem wizyty w pałacu patriarchalnym było podpisanie
w dniu 8 maja wspólnej deklaracji Jana Pawła II i Patriarchy Teoktysta w sprawie pokoju na Bałkanach, w której czytamy: o solidarności z braćmi i siostrami z Republiki Federalnej Jugosławii; o pragnieniu okazania współczucia tym,
którzy przeżywają doświadczenie wygnania, ofiarom bombardowań, tym,
którzy nie mogą żyć bezpiecznie i w pokoju; o wezwaniu wszystkich odpowiedzialnych za tragedię do podjęcia dialogu i stworzenia warunków sprzyjających sprawiedliwości i pokojowi, który pozwoli uchodźcom na powrót do
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ich domów; o wyrażeniu poparcia dla wszystkich organizacji humanitarnych,
przede wszystkim o inspiracji chrześcijańskiej, pomagających wszystkim cierpiącym bez względu na ich narodowość, język oraz religię; o wezwaniu chrześcijan wszystkich wyznań do podjęcia konkretnych działań i zjednoczenia się
w modlitwie o pokój i porozumienie pomiędzy narodami, powierzając te intencje Maryi. W zakończeniu znajdujemy prośbę skierowaną do stron konfliktu o odłożenie broni, stworzenie nowego stylu życia opartego na szacunku dla wszystkich, na braterstwie i współistnieniu, aby terytorium Republiki
Federalnej Jugosławii mogło się stać miejscem pokoju i zgody1040.
Podczas przemówienia pt. Położyć kres wojnie na lotnisku w Bukareszcie
w dniu 9 maja, ostatniego dnia pielgrzymki, Jan Paweł II zaapelował o zaprzestanie walk, powrót na drogę negocjacji, dialog, który prowadzi do jedności oraz pokoju, o okazywanie wzajemnego braterstwa1041. Żegnając papieża, prezydent Constantinescu prosił Biskupa Rzymu: „Zechciej, Ojcze Święty,
powiedzieć narodom Europy i całego świata, że wokół Karpat i nad Dunajem
żyje naród głęboko chrześcijański w swej łagodności, pokojowy w swej mądrości, braterski w porywie nadziei”1042.
W katechezie podczas audiencji generalnej po podróży do Rumunii
pt. Wymowny znak Bożego działania w historii (Watykan, 12 maja 1999) Jan
Paweł II wyraził wdzięczność dla wszystkich, którzy umożliwili tę apostolską
pielgrzymkę. Przypomniał poszczególne jej etapy, zaznaczając, że bardzo doniosłe było spotkanie z Patriarchą Teoktystem i Świętym Synodem Rumuńskiego
Kościoła Prawosławnego, które umożliwiło realizację dialogu ekumenicznego
zgodnie z encykliką papieską Ut unum sint. Nawiązał do przełomowego momentu, roku 1989, kiedy po upadku dyktatury rozpoczął się proces tworzenia
demokracji. Na zakończenie prosił Maryję, aby w narodzie rumuńskim wzrastały wartości duchowe i moralne. Zwracając się do Polaków uczestniczących
w audiencji generalnej papież podkreślił m.in. znaczenie tej pielgrzymki oraz
wyraził wdzięczność „Bogu, Bożej Opatrzności i Maryi Matce Jedności za ten
ważny krok na drodze zbliżenia między Wschodem a Zachodem i Zachodem
a Wschodem”1043.
Prawosławny duszpasterz inteligencji w Bukareszcie, ks. Justin Markisz, wyraził trafne spostrzeżenie po odjeździe papieża: „Efektem wizyty Jana Pawła II
jest pewna zmiana w mentalności hierarchii prawosławnej, która stała się bardziej otwarta w rozmowach z duchowieństwem katolickim. W czasie wizyty
1040 Wspólna deklaracja Papieża Jana Pawła II i Patriarchy Teoktysta, ORP 1999, nr 7, s. 21;
zob. J. Orlandis, Kościół katolicki w drugiej połowie XX wieku, tłum. P. Skibiński, Radom
2007, s. 317.
1041 Jan Paweł II, Położyć kres wojnie, ORP 1999, nr 7, s. 43.
1042 Niestrudzony pielgrzym miłości…, dz. cyt., s. 409.
1043 Jan Paweł II, Wymowny znak Bożego działania w historii, ORP 1999, nr 7, s. 8.

Papieża zapoczątkowana została pewna zażyłość między hierarchami prawosławnymi a katolickimi”1044.

„«Niech święta wiara będzie waszym światłem»” – to hasło wizyty papieskiej
w Słowenii 19 września 1999 roku. Autorem tych słów jest bp Antoni Marcin
Slomšek, zasłużony pasterz lokalnego Kościoła i jeden z twórców narodowej
kultury słoweńskiej. Celem tej wizyty był Maribor, miasto w północnowschodniej części kraju, do którego bp Slomšek przeniósł się w 1859 r. stolicę diecezji Lavant, istniejącej od XIII wieku1045.
Jan Paweł II przybył do Mariboru samolotem 19 września ok. godz. 10,
gdzie został powitany na lotnisku przez prezydenta Słowenii M. Kučana, abpa
Lublany Franca Rodé i bpa Mariboru F. Krambergera. Następnie udał się samochodem na równinę Batnava, w połowie drogi między lotniskiem a centrum
miasta, gdzie oczekiwało Biskupa Rzymu ok. 250 tys. wiernych. Pozdrowił
i pobłogosławił zgromadzonych, wśród których byli przedstawiciele mniejszości etnicznych Słowenii, pielgrzymi z Austrii, Chorwacji, Węgier i Włoch
oraz delegacje chrześcijan innych wyznań: protestanci i prawosławni. Papież
koncelebrował Mszę św. beatyfikacyjną bpa Slomška oraz odczytał jego biografię. Wygłosił formułę beatyfikacyjną i ustalił datę liturgicznego święta nowego błogosławionego na 24 września1046.
Po czytaniach liturgii papież wygłosił homilię pt. Idźcie śladami waszego
rodaka, aby szerzyć Ewangelię nadziei i miłości, w której ukazał zasługi bpa
Slomška dla Kościoła i narodu, otwartego na dialog ekumeniczny, którego postać stanowi godny naśladowania wzór prawdziwego patriotyzmu. Wezwał
do budowania pokoju w Europie, do poszanowania praw człowieka, do modlitwy w intencji zgromadzenia Synodu Biskupów, do szerzenia Ewangelii nadziei i miłości1047.

1044 Niestrudzony pielgrzym miłości…, dz. cyt., s. 409; zob. W. Konach, Jan Paweł II wobec prawosławia w kontekście jego pielgrzymek – perspektywa prawosławna, [w:] Pontyfikat ekumenicznej nadziei…, dz. cyt., s. 439–440.
1045 Podróż apostolska Ojca Świętego do Słowenii, ORP 1999, nr 11, s. 4; zob. Leksykon pielgrzymek…, dz. cyt., s. 527–528; S. Karczewski, Jan Paweł II…, dz. cyt., s. 387.
1046 Podróż apostolska Ojca Świętego do Słowenii…, dz. cyt., s. 4.
1047 Jan Paweł II, Idźcie śladami waszego rodaka, aby szerzyć Ewangelię nadziei i miłości, ORP
1999, nr 11, s. 5–6.
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Na zakończenie liturgii papież odmówił z wiernymi modlitwę Anioł Pański,
poprzedzając ją rozważaniem pt. Bądźcie ludźmi wiary. Zwrócił w nim uwagę
na duchowość maryjną nowego błogosławionego, który uciekał się do Maryi
podczas swojego życia, ufając w Jej macierzyńską opiekę. Podkreślił, że Maryja
zajmuje istotne miejsce w religijności Słowenii, oraz wspominał trzy słynne sanktuaria maryjne, do których pielgrzymują jej mieszkańcy: Sveta Gora,
Brezje i Ptujska Gora. Zawierzył Maryi miasto Maribor wraz z innymi diecezjami Słowenii i całym narodem1048.
Po odpoczynku w siedzibie bpa Mariboru, F. Krambergera, gdzie spotkał
się z członkami słoweńskiego Episkopatu, Jan Paweł II udał się o godz. 17.30
do katedry św. Jana Chrzciciela, aby przewodniczyć Liturgii Słowa. Wzięło
w niej udział 300 delegatów na krajowy Synod Kościoła w Słowenii. Decyzja
o przeprowadzeniu Synodu została podjęta w 1997 r., a pierwsze zgromadzenie Synodu odbyło się w dniach 4–6 listopada w Lublanie. W katedrze papież
modlił się przy grobie bpa Slomška, a następnie poświęcił kamień węgielny
dla kościoła pod wezwaniem nowego błogosławionego. Przy ołtarzu katedry
odmówił ze zgromadzonymi modlitwę do błogosławionego1049.
W przemówieniu pt. Podejmujcie dzieło nowej ewangelizacji Jan Paweł II nakreślił główne zadania stojące przed Synodem, tj. umiejętność słuchania siebie nawzajem oraz współpracy; wypracowanie skutecznego programu duszpasterskiego, dostosowanego do potrzeb współczesności, a jako pomoc w tym
dziele – świadectwo wiary i oddania sprawie Ewangelii tych, którzy złożyli je
w przeszłości; naśladowanie bpa Slomška; posłuszeństwo Duchowi Świętemu;
podejmowanie dzieła nowej ewangelizacji1050.
Bezpośrednio z katedry papież udał się na lotnisko, gdzie obył rozmowę
z prezydentem Słowenii M. Kučanem. Odleciał do Rzymu o godz. 19.30, żegnany przez przedstawicieli władz państwowych i kościelnych. Z pokładu samolotu skierował telegram do prezydenta, w którym napisał, że podczas krótkiej wizyty w Słowenii doświadczył: „«głębokiej więzi z narodem, który wierny
swym chrześcijańskim korzeniom zabiega dziś o odnowę społeczną i religijną w klimacie wolności i demokracji»”1051.

1048 Tenże, Bądźcie ludźmi wiary, ORP 1999, nr 11, s. 6–7; zob. Bł. Bp Antoni Marcin Slomšek,
ORP 1999, nr 11, s. 7.
1049 Podróż apostolska Ojca Świętego do Słowenii…, dz. cyt., s. 4.
1050 Jan Paweł II, Podejmujcie dzieło nowej ewangelizacji, ORP 1999, nr 11, s. 8–9.
1051 Podróż apostolska Ojca Świętego do Słowenii…, dz. cyt., s. 5.

Szczególną wymowę spośród pielgrzymek pokoju mają dwie z nich, które papież odbył w 2003 r. do Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny, będących niedawno miejscem konfliktu wojennego1052.
W dniu 4 czerwca 2003 r., w przeddzień rozpoczęcia 100. podróży apostolskiej swojego pontyfikatu, Jan Paweł II określił jej cel w słowach skierowanych
do pielgrzymów, którzy byli obecni na audiencji generalnej: „Z wielką nadzieją wyruszę jutro w trzecią podróż do Chorwacji, ziemi mężnych świadków
Ewangelii. Celem tej wizyty jest umocnienie w wierze braci i sióstr ze wspólnoty katolickiej, którzy podczas prześladowań religijnych dochowali wierności Chrystusowi i nie boją się stawić czoło wyzwaniom chwili obecnej, aby
głosić Go z odwagą. Przez tych 13 lat, które minęły od ogłoszenia niepodległości, umocnili struktury kościelne, a obecnie coraz bardziej angażują się
w głęboką ewangelizację. Drodzy bracia i siostry, proszę was, abyście mi towarzyszyli swą modlitwą. Tę 100. podróż apostolską zawierzam Najświętszej
Maryi Pannie, szczególnie czczonej w Chorwacji, prosząc, aby kierowała mymi
krokami, a chorwackiemu narodowi wyjednała nową wiosnę wiary i rozwoju społecznego”1053. Pielgrzymka przebiegała według ustalonego planu pomimo ostrzeżeń chorwackich agencji prasowych przed groźbą zamachu ze strony Muzułmańskiego Frontu Mudżahedinów1054.
Następnego dnia na ziemi chorwackiej papieża powitali przedstawiciele
władz państwowych i kościelnych. W przemówieniu powitalnym prezydent
Chorwacji Stjepan Mesić podziękował papieżowi za poprzednie wizyty apostolskie oraz za przesłanie przebaczenia i pojednania, do których wzywał narody bałkańskie. Powiedział: „Dzięki trzeciej wizycie w ciągu niespełna jednego dziesięciolecia stałeś się dla nas nie tylko drogim gościem, ale również
ważną postacią naszych dziejów i powszedniego życia naszej ojczyzny”1055.
Jan Paweł II w swoim przemówieniu pt. Naród trzeba budować na trwałych wartościach na lotnisku na wyspie Krk nawiązywał wielokrotnie do historii kraju, podkreślając wielki wkład chrześcijaństwa w jego rozwój duchowy i kulturowy, wskazując wartości będące podstawą stabilności i prawdziwej
1052 J. Kowalczyk, Papież i dyplomacja pokoju, „Ethos” 2003, nr 3/4, s. 173.
1053 Podróż apostolska Jana Pawła II do Chorwacji. Kronika podróży, ORP 2003, nr 10, s. 12;
zob. S. Karczewski, Jan Paweł II…, dz. cyt., s. 394–395.
1054 Leksykon pielgrzymek…, dz. cyt., s. 400.
1055 Podróż apostolska Jana Pawła II do Chorwacji. Kronika…, dz. cyt., s. 12.
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wielkości każdego narodu, tj. godność osoby, uczciwość moralna i intelektualna, wolność religijna, obrona rodziny, otwartość na życie i szacunek dla życia,
solidarność, wzajemna pomoc i uczestnictwo, poszanowanie praw mniejszości. Nawiązał do zgłoszonej przez ten kraj kandydatury do UE, życząc pomyślnej realizacji tych aspiracji. Wspomniał wydarzenia z przeszłości, niedawną
wojnę w Chorwacji, wzywając wszystkich do leczenia ran przez nią zadanych,
usuwania następstw panowania systemu totalitarnego, umocnienia stabilności społecznej, prosząc o wstawiennictwo w intencji tych spraw św. Józefa, patrona tego narodu, oraz Maryję1056.
W drugim dniu pobytu w Chorwacji, 6 czerwca, Jan Paweł II udał się do
Dubrownika, gdzie odprawił Mszę św. i beatyfikował s. Marię od Jezusa
Ukrzyżowanego Petković, założycielkę Zgromadzenia Córek Miłosierdzia,
opiekunkę ubogich i misjonarek. Papieża powitał miejscowy bp Želimir Puljić,
który powiedział: „Lud Boży raduje się, bo Twoje ręce, Ojcze Święty, pobłogosławią nie tylko mieszkańców tego regionu, lecz również ziemię, na której przelana została krew męczenników z tej diecezji i z całej naszej ojczyzny.
Dziś radują się w niebie liczni świadkowie, którzy trwając wiernie przy Bogu
i Kościele «w porę i nie w porę» (2 Tm 4, 2), mężnie walczyli w obronie krzyża i skarbu wolności oraz zdołali przekazać potomkom dziedzictwo religijne
i kulturalne, z którego możemy dziś czerpać”1057.
W homilii podczas Mszy św. pt. Kobiety, bądźcie wierne swemu powołaniu papież ukazał postać nowej błogosławionej jako wzór do naśladowania
dla kobiet chorwackich, szczęśliwych żon i matek oraz tych, które były pogrążone w bólu z powodu śmierci kogoś z najbliższych podczas wojny w latach 90. XX w., wzywając je do stawania się szczególnym oparciem w życiu
każdego człowieka, przede wszystkim w rodzinie1058. W Mszy św. uczestniczył świadek cudu przypisywanego błogosławionej, kapitan peruwiańskiej
marynarki wojennej, którego łódź podwodna zderzyła się z kutrem japońskim przed 15 laty, a jej załoga uratowała się w niewyjaśniony sposób dzięki jej wstawiennictwu1059.
W dniu 7 czerwca papież przybył do Osijeka, gdzie na miejscowym lotnisku odprawił Mszę św. dla ponad 200 tys. wiernych1060 w intencji ofiar wojny
na Bałkanach. Uczestniczyli w niej również zwierzchnicy innych Wspólnot
chrześcijańskich oraz społeczności muzułmańskiej i żydowskiej. Najbardziej
1056 Jan Paweł II, Naród trzeba budować na trwałych wartościach, ORP 2003, nr 10, s. 14–15.
1057 Podróż apostolska Jana Pawła II do Chorwacji. Kronika…, dz. cyt., s. 12–13; Niestrudzony
pielgrzym miłości…, dz. cyt., s. 487.
1058 Jan Paweł II, Kobiety, bądźcie wierne swemu powołaniu, ORP 2003, nr 10, s. 15–17; zob.
Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego Petković, ORP 2003, nr 10, s. 16.
1059 Podróż apostolska Jana Pawła II do Chorwacji. Kronika…, dz. cyt., s. 13.
1060 Jan Paweł II, Wszyscy są wezwani do apostolstwa, ORP 2003, nr 10, s. 17.

1061
1062
1063
1064
1065

Podróż apostolska Jana Pawła II do Chorwacji. Kronika…, dz. cyt., s. 13.
Tamże.
Jan Paweł II, Wszyscy są wezwani…, dz. cyt., s. 17–18.
Tenże, Wielka wartość rodziny dla Kościoła i społeczeństwa, ORP 2003, nr 10, s. 18.
Podróż apostolska Jana Pawła II do Chorwacji. Kronika…, dz. cyt., s. 13; Jan Paweł II,
Wielka wartość rodziny…, dz. cyt., s. 18–19.
1066 Tenże, Matka Kościoła jest z wami, ORP 2003, nr 10, s. 20.
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wymowna była obecność przedstawiciela prawosławnego metropolity Jovana1061.
W przemówieniu powitalnym miejscowy bp Marin Srakić powiedział: „Nie
chcemy być więźniami przeszłości, chcemy stać się narodem, który patrzy
w przyszłość, by budować ją wspólnie z wiernymi innych wyznań chrześcijańskich i wszystkimi ludźmi dobrej woli. Niech ta Eucharystia przyczyni się
do oczyszczenia pamięci, które rodzi przebaczenie, pojednanie i wzajemne
poszanowanie”1062.
Jan Paweł II nawiązał do wyżej wskazanego tematu w swojej homilii
pt. Wszyscy są wezwani do apostolstwa, w której mówił o powszechnym powołaniu do świętości, wyrażającej się także w umacnianiu zgody, solidarności i sprawiedliwości społecznej. Nawiązał do ciężkich czasów wojny, po której
pozostały głębokie rany w mieszkańcach tego regionu, prosząc o nietracenie
ducha w obliczu złożonych sytuacji oraz nietracenie ufności. Na zakończenie wezwał Chorwatów do budowania cywilizacji prawdy i miłości, realizacji powołania do świętości i apostolstwa, zawierzając wszystkich Maryi1063.
W dniu 8 czerwca, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Jan Paweł II
sprawował Eucharystię dla rodzin w Rijece. Zwracając się do ok. 200 tys. wiernych na placu Delty, papież nawiązał w homilii pt. Wielka wartość rodziny dla
Kościoła i społeczeństwa do hasła swojej pielgrzymki do Chorwacji: „Rodzina
drogą Kościoła i narodu”1064. Podkreślił w niej wartość rodziny, opartej na trwałym i wiernym związku mężczyzny i kobiety. Konstatował, że rodzina jest jednym z najcenniejszych dóbr ludzkości i wymaga szczególnej troski, bowiem
od niej zależy stabilność całego społeczeństwa. Pozdrowił abpa Rijeki Ivana
Devčicia, który w przemówieniu powitalnym przypomniał, że miasto to było
budowane nie tylko przez Chorwatów, ale także przez Węgrów i Włochów,
podziękował papieżowi za troskę o zachowanie chrześcijańskiej tożsamości
kontynentu oraz poprosił, aby wspierał Chorwację w jej dążeniu do członkostwa w UE. Powiedział: „Jesteśmy dziedzicami bogatej historii, w której okresy pokojowego współistnienia są o wiele ważniejsze niż te, w których dominowały nieporozumienia i wrogość”1065.
Na zakończenie Eucharystii przed odmówieniem modlitwy Regina caeli,
w rozważaniu pt. Matka Kościoła jest z wami, papież zwrócił się zwłaszcza
do młodych, pozdrawiając ich oraz innych wiernych w języku chorwackim,
włoskim, słoweńskim, niemieckim, albańskim i polskim1066. Następnie papież
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opuścił plac Delty i udał się do seminarium duchownego, gdzie spożył obiad
z Episkopatem Chorwacji, a o godz. 17 spotkał się tam z premierem chorwackiego rządu Ivicą Račanem. Po spotkaniu udał się do pobliskiego narodowego
sanktuarium maryjnego na wzgórzu Trsat, zwanego „chorwackim Nazaretem”,
gdzie modlił się wraz z wszystkimi chorwackimi biskupami przed wizerunkiem Matki Bożej Królowej Adriatyku, namalowanym przez św. Łukasza, a następnie udzielił błogosławieństwa przybyłym wiernym1067.
W dniu 9 czerwca, ostatnim podróży apostolskiej do Chorwacji, Jan Paweł II
przewodniczył nabożeństwu Liturgii Godzin w Zadarze na placu Forum.
W homilii pt. Matka Kościoła uczy nas apostolstwa wskazał na Maryję jako
wzór życia i apostolstwa, zawierzając Jej zgromadzonych, aby swoją modlitwą
umacniała ich wiarę, nadzieję oraz miłość. Nawiązał do postaci św. Franciszka
z Asyżu, który odwiedził Zadar w początkach XIII w., podczas swojej wyprawy na Wschód i do Ziemi Świętej1068.
Przed udzieleniem końcowego błogosławieństwa papież wygłosił krótkie
przemówienie pt. Dziękuję ci, Chorwacjo, w którym podziękował wszystkim
Chorwatom za gościnę, pamiętając jednocześnie o cierpieniach spowodowanych przez wojnę oraz wyrażając swoją solidarność z cierpiącymi1069.
Podczas audiencji generalnej po podróży pt. Po raz setny na drogach świata
i narodów (Watykan, 11 czerwca 2003) Jan Paweł II przypomniał hasło pielgrzymki, poszczególne jej etapy, przesłanie pokoju i pojednania, które przyniósł. Podziękował wszystkim za zaproszenie oraz wyraził swoje przekonanie,
że chrześcijaństwo przyczyniło się w sposób znaczący do rozwoju artystycznego, kulturowego, a zwłaszcza duchowego i moralnego Chorwacji i jej ludu oraz
że naród chorwacki może na tym trwałym fundamencie budować swoją jedność i stabilność, celem włączenia się we wspólnotę narodów europejskich1070.

10. Bośnia i Hercegowina (Banja
Luka, 22 czerwca 2003)
Jeszcze przed podróżą apostolską do Bośni i Hercegowiny, Jan Paweł II w katechezie podczas audiencji generalnej w dniu 18 czerwca 2003 r. powiedział:
1067 Podróż apostolska Jana Pawła II do Chorwacji. Kronika…, dz. cyt., s. 14.
1068 Jan Paweł II, Matka Kościoła uczy nas apostolstwa, ORP 2003, nr 10, s. 20–21. Na temat
postaci św. Franciszka zob. B. Zaorska, W cieniu islamu, Niepokalanów 1991, s. 92–93.
1069 Tenże, Dziękuję ci, Chorwacjo, ORP 2003, nr 10, s. 21.
1070 Tenże, Po raz setny na drogach świata i narodów, ORP 2003, nr 10, s. 11–12.
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Podróż apostolska Ojca Świętego do Bośni i Hercegowiny, ORP 2003, nr 10, s. 22.
Tamże; zob. S. Karczewski, Jan Paweł II…, dz. cyt., s. 395.
Podróż apostolska Ojca Świętego do Bośni…, dz. cyt., s. 22.
Jan Paweł II, Nie poddawajcie się zniechęceniu, ORP 2003, nr 10, s. 23.
Podróż apostolska Ojca Świętego do Bośni…, dz. cyt., s. 22.
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„W najbliższą niedzielę udam się do Bośni i Hercegowiny, aby umocnić w wierze
tamtejszą wspólnotę katolicką, poświęcającą swoje siły budowaniu pojednania
i zgody. Proszę was, byście towarzyszyli mi modlitwą w tej podróży apostolskiej, którą zawierzam macierzyńskiej opiece Najświętszej Maryi Panny”1071.
W dniu 22 czerwca o godz. 8.45 rozpoczęła się druga podróż apostolska
Jana Pawła II do Bośni i Hercegowiny. Na lotnisku Biskupa Rzymu powitali
członkowie Prezydium Republiki oraz tamtejszy Episkopat. W przemówieniu
powitalnym przewodniczący Prezydium Borislav Paravac (Serb) powiedział:
„Ojcze Święty, jestem przekonany, że skierujesz dziś do Bośni i Hercegowiny,
do Republiki Serbskiej i Banja Luki przesłanie pokoju i miłości, opartych na
wartościach duchowych i ludzkich, które dobrze znamy dzięki twym dotychczasowym misjom apostolskim”1072. W skład delegacji oficjalnej wchodził także Paddy Ashdown, przedstawiciel ONZ, która w imieniu całej wspólnoty międzynarodowej sprawowała nadzór nad procesem pokojowym w tym kraju1073.
Jan Paweł II wygłosił przemówienie pt. Nie poddawajcie się zniechęceniu,
w którym wezwał wszystkich mieszkańców kraju bez względu na wyznawaną religię, aby stawali się budowniczymi swojej przyszłości, do niepoddawania się zniechęceniu, do wewnętrznej przemiany, autentycznego oczyszczenia pamięci poprzez przebaczenie, a tych, którzy z woli wyborców sprawują
demokratyczne rządy, aby nie kierowali się prywatnymi interesami, aby możliwa była odnowa społeczeństwa1074.
Następnie Jan Paweł II spotkał się z trzyosobowym Prezydium Bośni i Her
cegowiny, w którego skład wchodzą przedstawiciele społeczności chorwackiej,
serbskiej i muzułmańskiej. Rozmowa dotyczyła problemu uchodźców oraz europejskich aspiracji tego kraju, zaś członkowie Prezydium wyrazili wdzięczność papieżowi za to, „co mówił, gdy inni milczeli”1075.
Z lotniska papież udał się samochodem panoramicznym do franciszkańskiego klasztoru Trójcy Przenajświętszej, gdzie odprawił Mszę św., podczas
której beatyfikował pierwszego chorwackiego świeckiego – Iwana Merza
(1896–1929). Miejscowy bp F. Komarica powitał papieża w imieniu 40 tys. wiernych uczestniczących w Eucharystii przypominając, że Bośnia i Hercegowina
przeżyła wielką tragedię i obecnie dąży do pojednania i pokoju. Powiedział:
„Chcemy być w tym mieście i na tej ziemi ważnym łącznikiem między chrześcijańskim Wschodem i Zachodem, poważnymi partnerami dialogu między
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chrześcijaństwem i islamem, wiarygodnymi budowniczymi pokoju między
ludami tej ziemi i tej części Europy”1076.
Jan Paweł II w homilii pt. Ku pojednaniu, braterstwu i solidarności zaprezentował postać nowego błogosławionego I. Merza, zaapelował o wzajemne
przebaczenie, pojednanie i pokój oraz poprosił, jako zwierzchnik Kościoła katolickiego, o przebaczenie krzywd wyrządzonych przez katolików1077.
Na zakończenie Eucharystii, w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański,
pt. Maryja waszą Orędowniczką Jan Paweł II nawiązał po raz kolejny do postaci nowego błogosławionego w języku chorwackim, niemieckim, węgierskim, włoskim, serbskim, polskim, zawierzając wszystkich Matce Bożej i wyrażając wdzięczność za serdeczne przyjęcie”1078.
Przed udzieleniem końcowego błogosławieństwa papież wygłosił do zgromadzonych krótkie przemówienie pt. Papież nosi was w sercu, w którym podziękował wszystkim za przygotowanie tego dnia pielgrzymki, zapewniając
o modlitwie o błogosławieństwo dla wszystkich. Prosił Boga, aby wzbudził
w sercu każdego uczucia pojednania, przebaczenia i braterstwa, oraz życzył
ziemi Bośni i Hercegowiny pomyślności i pokoju1079.
O godz. 17.30 w pałacu biskupim papież przyjął prezydenta Republiki Serbskiej Dragana Čovicia oraz prezydenta Federacji Bośni i Hercegowiny Nika Lozančicia, a następnie spotkał się z przedstawicielami Międzyreligijnej Rady Bośni
i Hercegowiny, w której skład wchodzą katolicki abp Vrhbosny, Sarajewa, kard.
V. Puljić, prawosławny metropolita Sarajewa, wielki mufti Bośni i Hercegowiny
oraz zwierzchnik wspólnoty żydowskiej. Rozmowa była poświęcona wizycie papieskiej w Sarajewie oraz międzyreligijnym spotkaniom w Asyżu1080.
W przemówieniu na zakończenie audiencji generalnej w dniu 25 czerwca
2003 r. pt. W duchu przebaczenia Jan Paweł II dokonał podsumowania swojej
wizyty w Banja Luce, przekazał serdeczne podziękowania wszystkim za gościnę.
Prosił Boga za wstawiennictwem bł. I. Merza, aby ta podróż przyniosła owoce,
aby zostały rozwiązane wciąż istniejące problemy i urzeczywistniały się słuszne
aspiracje do życia w pokoju i przynależności do zjednoczonej Europy1081.
Podczas pielgrzymek papież podkreślał potrzebę wzajemnego przebaczenia
i pojednania, gdyż tylko na tej podstawie istnieje możliwość przywrócenia porządku życia społecznego. Odwiedzał narody Bałkanów jako pielgrzym pokoju.
1076 Tamże; Niestrudzony pielgrzym miłości…, dz. cyt., s. 489.
1077 Jan Paweł II, Ku pojednaniu, braterstwu i solidarności, ORP 2003, nr 10, s. 24–25; Leksykon
pielgrzymek…, dz. cyt., s. 390.
1078 Tenże, Maryja waszą Orędowniczką, ORP 2003, nr 10, s. 25–26; zob. Bł. Iwan Merz, ORP
2003, nr 10, s. 26.
1079 Tenże, Papież nosi was w sercu, ORP 2003, nr 10, s. 25.
1080 Podróż apostolska Ojca Świętego do Bośni…, dz. cyt., s. 22.
1081 Jan Paweł II, W duchu przebaczenia, ORP 2003, nr 10, s. 27.

W dniu 2 lutego 1983 r. Jan Paweł II przewodniczył w Pałacu Apostolskim
w Watykanie oraz w Auli Audiencji Konsystorzowi, na którym kreował nowych kardynałów, a wśród nich F. Kuharića, abpa Zagrzebia. W przemówieniu zaznaczył, że „Kardynałowie nie tylko są związani ze Stolicą Apostolską na
mocy szczególnego tytułu, nie tylko są głównymi doradcami i współpracownikami następcy św. Piotra w urzędzie apostolskim, lecz zarazem są w pewnym sensie obrazem jedności Kościoła, jeśli trwają w «kolegialnej jedności»,
podporządkowani jego widzialnej głowie”1082.
Następnego dnia Jan Paweł II przyjął na audiencji pielgrzymów przybyłych
na Konsystorz. W przemówieniu wygłoszonym do Chorwatów przybyłych na
audiencję z kard. Kuharićem, papież wyraził radość ze spotkania z biskupami, kapłanami, zakonnikami i licznymi wiernymi chorwackimi, którzy przybyli do Rzymu z Zagrzebia, z innych diecezji Jugosławii i z innych krajów.
Zwrócił się do kard. Kuharića: „Wasza Eminencja wyraził swoje uczucia, kiedy przed około miesiącem został poinformowany o mojej decyzji włączenia
go do Kolegium Kardynalskiego; podkreśliłeś wtedy, że nominacja ta oznacza nie tylko moją osobistą życzliwość dla ciebie, lecz jest również znakiem
uznania dla wspólnoty katolickiej Zagrzebia, gdzie na katedrze arcybiskupiej
zastąpiłeś, będąc wcześniej bliskim współpracownikiem ich obu – czcigodnego kardynała Alojzijego Stepinaca i zmarłego niedawno kardynała Franja
Šepera. Nominacja ta jest też znakiem uznania dla całego Kościoła katolickiego w Jugosławii i szczególnym darem dla całej Konferencji Episkopatu”1083.
W dniu 17 marca 1983 r. Jan Paweł II przyjął drugą w tym roku grupę biskupów Jugosławii przybywających ad limina. Biskupi przyjęci w dniu 18 lutego, wyrazili ustami kard. Kuharića nadzieję, że papież odwiedzi ich kraj.
W dniu 17 marca abp Lubljany A. Šuštar zwrócił się z podobnym zaproszeniem
w imieniu przybyłych. W przemówieniu papież wezwał do dalszego wysiłku
na rzecz dialogu ekumenicznego i odniósł się z szacunkiem do wyznawców
islamu. Powiedział: „W waszych drogich Narodach żyją obok siebie chrześcijanie katolicy i prawosławni. Pozwala wam to, jako Pasterzom, ze szczególną i bolesną ostrością odczuć historyczną tragedię podziału chrześcijan, jak
również konieczność poczynienia wszelkich wysiłków, aby wola Chrystusa
1082 Konsystorz 2 lutego 1983. Przemówienie Ojca Świętego, ORP 1983, nr 1, s. 8.
1083 Jan Paweł II, Do pielgrzymów chorwackich, ORP 1983, nr 1, s. 10.
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dotycząca Jego Kościoła znalazła pełne urzeczywistnienie: «aby wszyscy byli
jedno». Wasza propozycja powołania w kraju katolicko-prawosławnej komisji
mieszanej rodzi się z gorącego pragnienia ponownego odkrycia, odbudowania i rozprzestrzenienia jedności darowanej przez Boga w Chrystusie: krzyż
Chrystusa jest bowiem niewyczerpanym źródłem wszelkiej jedności, ponieważ jest miejscem, w którym Bóg na nowo podejmuje rozmowę z grzesznym
człowiekiem. Z tego samego pragnienia jedności rodzą się wszystkie inne podjęte przez was inicjatywy, zmierzające do skierowania obecnej rzeczywistości
ku pełniejszej prawdzie. […] Moja myśl zwraca się także ze szczerym szacunkiem ku muzułmanom całej Jugosławii, z życzeniem, by w duchu szczerego
i wzajemnego zrozumienia – do czego wzywał Sobór Watykański II – wspólnie strzeżono i rozwijano w interesie całej ludzkości sprawiedliwość społeczną, dobra moralne oraz pokój i wolność”1084.
W dniu 29 października 1983 r., po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej przybyła z Rumunii do Rzymu pielgrzymka wiernych, złożona
z licznych kapłanów i kilku świeckich, która spotkała się z Janem Pawłem II
i uczestniczyła we Mszy św. w prywatnej kaplicy Pałacu Apostolskiego. Pielgrzymi przybyli do Rzymu z okazji beatyfikacji kapucyna pochodzenia rumuńskiego Jeremiasza de Valacchia (1556–1625), która odbyła się następnego dnia1085.
W dniach 21–23 kwietnia 1986 r. odbyło się w Rzymie międzynarodowe kolokwium na temat Chrześcijańskie dziedzictwo kultury europejskiej w świadomości współczesnych. Sympozjum naukowe zostało zorganizowane przez
Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej Fundacji Jana Pawła II przy współpracy Papieskiej Rady do spraw Kultury1086 i zgromadziło ok. 50 intelektualistów, m.in. z Jugosławii. Przyjmując uczestników kolokwium na audiencji prywatnej w dniu 21 kwietnia, Jan Paweł II podkreślił w przemówieniu potrzebę
tego rodzaju spotkań. Zaznaczył, że „Europa nie powinna zużywać swych sił
jedynie w dziedzinach gospodarki, ideologii, polityki czy w dziedzinie militarnej. Główna gra toczyć się będzie o jedność kultury przeżywanej na poziomie europejskiej świadomości. To właśnie jest pole, na którym rozstrzygnie
się przyszłość naszego kontynentu, a także, w pewnym sensie, całego świata, ponieważ Europa zajmuje pierwszorzędną pozycję w kulturalnej geografii świata” (pkt 4)1087.
1084 Tenże, Jako ojcowie i pasterze wspólnot diecezjalnych, ORP 1983, nr 3, s. 10.
1085 Działalność Stolicy Apostolskiej. Kronika. Msza św. Jana Pawła II dla pielgrzymów rumuńskich, ORP 1983, nr 10, s. 30.
1086 Na temat Papieskiej Rady ds. Kultury zob. A. Modrzejewski, S. Górzna, The universalistic
concept of science in the philosophical and theological doctrine of Karol Wojtyla – John
Paul II, „European Journal of Science and Theology” 2012, vol. 8, no. 4, s. 136.
1087 Jan Paweł II, Dziedzictwo nie oznacza martwej przeszłości, ORP 1986, nr 4, s. 18.
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Tenże, Ufam, że Kościół znów będzie cieszył się wolnością, ORP 1988, nr 5, s. 5.
Działalność Stolicy Apostolskiej, ORP 1995, nr 4, s. 65.
Śp. Matka Teresa z Kalkuty, ORP 1997, nr 10, s. 66.
Telegram Ojca Świętego, ORP 1997, nr 10, s. 66.
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W dniu 6 maja 1988 r. Jan Paweł II przyjął w watykańskiej Sali Klementyńskiej
200 pielgrzymów albańskich, przybyłych ze Stanów Zjednoczonych i różnych
krajów Europy z pielgrzymką Roku Maryjnego. Jej celem było sanktuarium
w położonym w pobliżu Rzymu Genazzano, gdzie czczona jest Matka Boska
ze Szkodry, zwana również Matką Boską Dobrej Rady, Patronka Albanii. Była
to druga wizyta Albańczyków u papieża, który przyjął ich po raz pierwszy
27 kwietnia 1986 roku. Papież przypomniał sięgającą czasów apostolskich
tradycję Kościoła w Albanii oraz skierował apel o przywrócenie wolności religii. Wyraził nadzieję, że „ten Kościół, który od dwóch tysięcy lat mocno zakorzeniony jest w albańskiej ziemi, znów będzie mógł cieszyć się wolnością,
aby nadal przyczyniać się do umocnienia spójności narodowej i budować jedność i pokój w sercach waszego ludu”1088.
W dniu 24 marca 1995 r. Jan Paweł II spotkał się z biskupami Rumuńskiego
Kościoła grecko-katolickiego, przybyłymi do Rzymu, aby wyrazić wdzięczność
papieżowi za nominację nowego metropolity Făgăraş i Alba Julia L. Mureşana
oraz trzech innych biskupów. Było to trzecie spotkanie papieża z hierarchą Kościoła rumuńskiego. W przemówieniu papież zachęcał biskupów m.in. do kontynuowania rozmów z Cerkwią prawosławną z „pokorą, odwagą i miłością”1089.
W dniu 5 września 1997 r. w Kalkucie (Indie) zmarła na atak serca Matka
Teresa (właśc. Agnes Gonxha Bojaxhiu), założycielka Zgromadzenia Sióstr
Misjonarek Miłości. Urodziła się w dniu 26 sierpnia 1910 r. w Skopje (Macedonia),
w pobożnej rodzinie albańskiej. Była nie tylko laureatką Pokojowej Nagrody
Nobla w 1979 r., ale również Pokojowej Nagrody Jana XXIII i Międzynarodowej
Nagrody Johna F. Kennedy’ego w 1971 r., otrzymała kilkanaście innych wyróżnień za wysiłki na rzecz pokoju i braterstwa. Rząd Indii nadał jej natomiast
najwyższe odznaczenie państwowe: order Padmashri1090.
W Telegramie kondolencyjnym Jana Pawła II skierowanym na ręce przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości papież napisał
m.in.: „Gorąco dziękuję Bogu za to, że zechciał ofiarować Kościołowi i światu tę kobietę o niezachwianej wierze, jako dar przypominający nam wszystkim, iż najważniejsza jest miłość ewangeliczna, zwłaszcza wtedy, gdy wyraża
się ona w pokornej służbie najmniejszym z naszych braci i sióstr”1091.
Nazajutrz po śmierci Matki Teresy, w dniu 6 września 1997 r., papież mówił o niej podczas audiencji pt. Świadek Ewangelii dla ok. 6 tys. uczestników
Kongresu Centrum Ochotników Cierpienia, z którymi spotkał się w hali lodowiska w Marino koło Castel Gandolfo. Powiedział wówczas: „W twarzach
ubogich Matka Teresa dostrzegała oblicze Jezusa, który z wysokości krzyża
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woła: «Pragnę!» Z wielkodusznym poświęceniem odpowiedziała na to wołanie, płynące z ust i z serc umierających, porzuconych dzieci, ludzi przygniecionych ciężarem cierpienia i samotności. Przemierzając niestrudzenie drogi całego świata, Matka Teresa wpłynęła na dzieje naszego stulecia: odważnie
broniła życia: służyła każdemu człowiekowi, domagając się zawsze poszanowania jego godności”1092.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański pt. Misjonarka Miłości (Castel
Gandolfo, 7 września 1997) Jan Paweł II podkreślił poświęcenie życia Matki
Teresy służbie najuboższym z ubogich, dając przykład wierzącym i niewierzącym, mówiąc o niej, że: „Nie traciła żadnej sposobności, aby podkreślić
znaczenie miłości życia. Wiedziała z doświadczenia, że życie zyskuje pełną wartość, nawet pośród trudności i przeciwności, jeśli spotyka się z miłością. Dlatego poszła za głosem serca i stała się «dobrym samarytaninem» dla
każdego napotkanego człowieka, dla każdego życia złamanego, cierpiącego,
znieważonego”1093.
Na pogrzeb Matki Teresy, mający charakter oficjalnej uroczystości państwowej, który odbył się w dniu 13 września 1997 r. w Kalkucie, Jan Paweł II mianował swoim legatem sekretarza stanu kard. A. Sodano (w skład delegacji papieskiej wszedł również kard. Duraisamy Simon Lourdusamy, abp Georg Zur,
nuncjusz apostolski w Indiach). W homilii pt. Trzeba przyswoić sobie lekcję,
jaką pozostawiła światu kard. A. Sodano wyraził w imieniu Jana Pawła II życzenie, aby liturgia pogrzebowa była „wielką modlitwą dziękczynną do Boga,
który podarował Matkę Teresę Kościołowi i światu”1094 zaznaczając, że Matka
Teresa „Przekraczając podziały religijne, kulturowe i etniczne, pozostawiła
światu tę niezbędną i zbawienną prawdę: «Więcej szczęścia jest w dawaniu
aniżeli w braniu»”1095.
W dniach 11–14 stycznia 1999 r. odbyło się w Rzymie międzynarodowe sympozjum, zorganizowane z inicjatywy Papieskiej Rady ds. Kultury w ramach
przygotowań do II Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, które odbyło
się w dniach 1–23 października tego roku. W obradach uczestniczyło ok. 50 filozofów, teologów, kulturoznawców i historyków przybyłych z 35 krajów kontynentu europejskiego. W przemówieniu, wygłoszonym do uczestników sympozjum w dniu 14 stycznia, pt. Chrystus – źródło nowej kultury dla Europy Jan
Paweł II ukazał spotkanie kultur i wiary jako niezbędny warunek poszanowania prawdy. Podkreślił: „Skoro otworzyły się granice państw, nie należy dopuścić, aby powstały nowe bariery między ludźmi i nowe nieprzyjaźnie między
1092 Jan Paweł II, Świadek Ewangelii, ORP 1997, nr 11, s. 33.
1093 Tenże, Misjonarka Miłości, ORP 1997, nr 11, s. 34.
1094 Matka Teresa z Kalkuty, ORP 1997, nr 11, s. 33; Trzeba przyswoić sobie lekcję, jaką pozostawiła światu, ORP 1997, nr 11, s. 35.
1095 Trzeba przyswoić…, dz. cyt., s. 34.
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Jan Paweł II, Chrystus – źródło nowej kultury dla Europy, ORP 1999, nr 3, s. 20–21.
C. Drążek, Nadzieja dla Europy, ORP 1999, nr 12, s. 17, 19.
Jan Paweł II, Chrystus prawdziwą nadzieją człowieka i historii, ORP 1999, nr 12, s. 23.
F. Kramberger, Szacunek dla życia, ORP 1999, nr 12, s. 38.
Abp Józef, Wziąć krzyż przebaczenia, ORP 1999, nr 12, s. 46.
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narodami na tle ideologicznym. Poszukiwanie prawdy winno być motorem
wszelkich działań na płaszczyźnie kultury oraz budowania braterskich relacji na kontynencie. Wymaga to pełnego poszanowania człowieka i jego praw,
poczynając od wolności słowa i wolności religii”1096.
W dniach 1–23 października 1999 r. Jan Paweł II zwołał po raz drugi Specjalne
Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie. Kilka miesięcy wcześniej, 6 kwietnia, papież mianował członków prezydium, odpowiedzialnych za
redakcję Orędzia Synodalnego oraz kierowników komisji zajmującej się przekazem informacji o Synodzie1097.
W homilii na rozpoczęcie Synodu pt. Chrystus prawdziwą nadzieją człowieka i historii w Bazylice Watykańskiej Jan Paweł II nawiązał m.in. do fragmentu z Ewangelii św. Łukasza o uczniach idących do Emaus, do św. Cyryla
i św. Metodego, Apostołów Słowian. Zwrócił się do Europy: „Europa trzeciego
tysiąclecia, tobie i twoim dzieciom Kościół chce na nowo ukazać Chrystusa,
jedynego Pośrednika zbawienia wczoraj, dziś i na wieki. Ukazuje ci Chrystusa,
prawdziwą nadzieję człowieka i historii. Ukazuje ci Go nie tylko i nie tyle słowem, ale nade wszystko wymownym świadectwem świętości” (pkt 3)1098.
W dniu 7 października (IX Kongregacja) bp F. Kramberger w swoim przemówieniu pt. Szacunek dla życia nawiązał do upadku muru berlińskiego, po
którym doszło do zjednoczenia Niemiec, a następnie do zjednoczenia Europy.
Przypomniał, że „Kościół katolicki zawsze popierał moralnie zjednoczenie
narodów i państw europejskich, ponieważ popiera wartości, na których są
zbudowane demokratyczne państwa Europy: sprawiedliwość, wzajemny szacunek, solidarność, współpraca, równość wszystkich ludzi i ich zasadnicza
wolność, szacunek dla człowieka od chwili poczęcia do naturalnej śmierci,
a także po śmierci”1099.
Abp Józef, ordynariusz wiernych prawosławnego Patriarchatu Rumunii
w Europie Zachodniej i Południowej (9 października – XIII Kongregacja) w swoim przemówieniu pt. Wziąć krzyż przebaczenia nawiązał do pielgrzymki Jana
Pawła II do Rumunii; do inicjatyw na rzecz pogłębienia dialogu ekumenicznego; do największego zadania, jakim jest budowanie jedności Kościoła. Dodał:
„W tym celu musimy wszyscy wybaczyć sobie nawzajem, musimy wziąć krzyż
przebaczenia, aby przekonać się dzięki bezpośredniemu doświadczeniu, że
nadzieja, której źródłem jest Chrystus, jest nadzieją zmartwychwstania”1100.
W Orędziu Ojców Synodu do Ludu Bożego pt. Bądźmy radosnymi świadkami „Ewangelii nadziei” w Europie czytamy o przesłaniu nadziei, która jest
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możliwa; o wierze w Chrystusa, jedynej i prawdziwej nadziei człowieka i historii; o znakach nadziei obecnych w Kościele, tj. wolność Kościołów Europy
Wschodniej, ewangelizacja Kościoła, nowe ruchy i wspólnoty, nowa postawa wierności Ewangelii, większa świadomość wspólnej odpowiedzialności
wszystkich chrześcijan, wzrost obecności i aktywności kobiet w strukturach
i środowiskach życia wspólnoty chrześcijańskiej. Znajdujemy w nim nawiązanie do konfliktu zbrojnego na Bałkanach: „Mamy […] przed oczami wiele
dramatycznych i bolesnych sytuacji, ujawniających działanie zła i tych, którzy
za nim idą. Jakże bowiem zapomnieć o wielorakich formach deptania podstawowych praw ludzi, mniejszości lub całych narodów – zwłaszcza o takich jak
«czystki etniczne» lub uniemożliwianie uchodźcom powrotu do domu – którym towarzyszy brzemię krzywd, przemocy i śmierci, ciążące nad schyłkiem
naszego stulecia?”1101.
W przemówieniu podczas jubileuszowej pielgrzymki wiernych z Bośni
i Hercegowiny (Rzym, 30 marca 2000) pt. Serce Papieża bije dla was Jan
Paweł II wspominał wizytę duszpasterską w Sarajewie w dniach 12–13 kwietnia 1997 r.; wojnę, która dotknęła mieszkańców tego regionu; towarzyszenie
Stolicy Apostolskiej i papieża przez cały czas trwania konfliktu; rządy systemów
przez ostatnie pięć i pół wieku, utrudniających obecny rozwój demokratyczny. Podkreślił trudności, które pojawiły się ze względu na sytuację polityczną
i ekonomiczną, a jednocześnie nadzieję na postęp. Wezwał wszystkich chrześcijan do dawania ewangelicznego świadectwa głębokiej wspólnoty Kościoła
i miłości; otwartości Kościoła na działanie Ducha Świętego, zjednoczonego
wokół biskupów; budowania pokojowej przyszłości, rozwijania wzajemnej wymiany, poczucia współodpowiedzialności za najsłabszych, ubogich, ofiary wojny; lojalnego dialogu i współpracy wszystkich narodów bałkańskich; poszanowania praw każdej osoby i każdej grupy; zaprowadzenia na nowo prawdziwej
demokracji oraz zaangażowania i współpracy wszystkich. Konstatował, że autentyczna demokracja stanowi owoc uznania wartości różnic kulturowych,
społecznych i religijnych różnych grup, w poszanowaniu równości, sprawiedliwości, prawdy, godności osoby i świętości życia ludzkiego. Na zakończenie tego spotkania prosił Maryję o matczyną opiekę nad wszystkimi, udzielając każdemu apostolskiego błogosławieństwa1102.
W dniu 24 stycznia 2002 r. odbyło się kolejne spotkanie w Asyżu poświęcone modlitwie o pokój. Jan Paweł II, witając gości w tym mieście, w przemówieniu powitalnym pt. Dzień ważny dla świata skierował szczególne pozdrowienie m.in. do abpa Tirany, Durrësi i całej Albanii Wielce Błogosławionego

1101 Bądźmy radosnymi świadkami „Ewangelii nadziei” w Europie, ORP 1999, nr 12, s. 50–53.
1102 Jan Paweł II, Serca Papieża bije dla was, ORP 2000, nr 6, s. 32–33.

1103 Jan Paweł II, Dzień ważny dla świata, ORP 2002, nr 3, s. 15; zob. Leksykon pielgrzymek…,
red. A. Jackowski, I. Sołjan, dz. cyt., s. 556–557.
1104 Tenże, Budowanie pokoju zadaniem wszystkich, ORP 2002, nr 3, s. 18–20.
1105 Zobowiązanie do wspólnego działania, ORP 2002, nr 3, s. 20–21.
1106 Jan Paweł II, Chrześcijańskie dziedzictwo u podstaw cywilizacji Europy, ORP 2002, nr 10–11,
s. 34–35.
1107 Wizyta Patriarchy Teoktysta w Watykanie, ORP 2003, nr 1, s. 8.
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Anastasa, delegatów Patriarchów z Serbii i Rumunii, Kościołów prawosławnych Bułgarii, przedstawicieli islamu z Albanii, Bośni i Bułgarii1103.
Po świadectwach przedstawicieli religii Jan Paweł II wygłosił przemówienie
pt. „Budowanie pokoju zadaniem wszystkich”, w którym wezwał szczególnie
młodych całego świata, aby jak św. Franciszek, byli „łagodnymi i odważnymi
strażnikami prawdziwego pokoju, opartego na sprawiedliwości i przebaczeniu, prawdzie i miłosierdziu!”1104.
Na zakończenie Dnia Modlitwy o Pokój przywódcy religii zobowiązali się
do działania na rzecz budowania i umacniania pokoju w rodzinie ludzkiej.
Deklarację odczytało 12 przedstawicieli zgromadzenia, w tym metropolita
Zagrzebia i Lublany Jovan, przedstawiciel prawosławnego Patriarchatu Serbii,
który podkreślił zobowiązanie do godnego życia, zgodnego z własną tożsamością kulturową oraz prawo do swobodnego tworzenia własnej rodziny1105.
W dniu 5 września 2002 r. Jan Paweł II przyjął na audiencji w Pałacu
Apostolskim w Castel Gandolfo nowego ambasadora Słowenii przy Stolicy
Apostolskiej Ludvika Toplaka, który przekazał listy uwierzytelniające swego
rządu. W swoim przemówieniu pt. „Chrześcijańskie dziedzictwo u podstaw
cywilizacji Europy”, papież mówił o roli, jaką Słowenia może odegrać we WE,
o jej działaniach na rzecz pokoju i współpracy między narodami, otwartości
na spotkanie z odmiennymi tradycjami, z innymi kulturami, przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie swojej tożsamości, o jej chrześcijańskim dziedzictwie. Wyraził życzenie Stolicy Apostolskiej, aby także w przyszłości były
zachowane tożsamość i rola Kościoła, przypominając wymowny przykład
współpracy, którym było porozumienie zawarte w dniu 14 grudnia 2001 r.
przez Republikę Słowenii i Stolicę Apostolską na temat prawnych aspektów
działalności Kościoła w tym kraju. Zapewnił ambasadora Słowenii, że zawsze może liczyć na pomoc jego współpracowników w pełnieniu tej misji1106.
Na zaproszenie Jana Pawła II w dniach 7–13 października 2002 r. przebywał w Rzymie Patriarcha Teoktyst. Pobyt był kontynuacją «pielgrzymki jedności», zainicjowanej przez papieża podróżą apostolską do Rumunii w maju
1999 roku1107.
W dniu 12 października 2002 r. Jan Paweł II przyjął na prywatnej audiencji Patriarchę Teoktysta wraz z osobami towarzyszącymi. W przemówieniu
pt. Idźmy wspólną drogą dialogu prawdy i miłości papież zaznaczył, że Kościół
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katolicki uznaje misję, „do jakiej powołane są Kościoły prawosławne w krajach,
gdzie zakorzenione są od stuleci”1108 (pkt 4), wyrażając zawsze gotowość do
współpracy oraz dodał, że Kościół pragnie też „spełniać swoje zadania duszpasterskie wobec swoich wiernych oraz tych, którzy z własnej woli się do niego zwracają” (pkt 4)1109.
We wspólnej deklaracji Papieża Jana Pawła II i Patriarchy Teoktysta (Watykan,
12 października 2002) czytamy m.in. o otwartości Kościoła na świat, a „Nowe
możliwości, jakie powstają w zjednoczonej już Europie i poszerzają jej granice,
włączając do niej narody i kultury środkowej i wschodniej części kontynentu,
stanowią wyzwanie, które chrześcijanie Wschodu i Zachodu muszą podjąć razem. Im mocniej będą zjednoczeni w dawaniu świadectwa o jedynym Panu,
tym bardziej przyczynią się do tego, że chrześcijańska dusza Europy będzie
przemawiać pełnym głosem, zyska konkretną treść i przestrzeń, a wraz z nią
umocnią się takie wartości, jak świętość życia, godność i podstawowe prawa
człowieka, sprawiedliwość i solidarność, pokój i pojednanie, rodzina i ochrona przyrody. Cała Europa potrzebuje bogactwa kultury ukształtowanej przez
chrześcijaństwo” (pkt 5)1110.
Punktem kulminacyjnym wizyty Patriarchy Teoktysta w Rzymie była
Msza św., którą papież celebrował w jego imieniu przy grobie św. Piotra w dniu
13 października 2002 roku. W homilii pt. Ekumenizm wymaga nawrócenia
i odnowy myślenia Jan Paweł II przypominał o tym, co jednoczy oba Kościoły:
„Kościół katolicki i Kościoły prawosławne, sprawując zgodnie ze swoimi tradycjami prawdziwą Eucharystię, już w tej chwili żyją w głębokiej, chociaż niepełnej jedności” (pkt 4)1111.
Patriarcha Teoktyst w swojej homilii pt. Musimy wzmóc starania o pojednanie naszych Kościołów zwrócił uwagę m.in. na ekumeniczną działalność Jana
Pawła II: „Z radością i uznaniem patrzymy na wielkie wysiłki, jakie Wasza
Świątobliwość nieustannie podejmuje w Kościele rzymskokatolickim i poza
nim, by budować jedność chrześcijan w dzisiejszym świecie”1112.
W dniu 6 lutego 2003 r. Jan Paweł II spotkał się z delegacją Prawosławnego
Patriarchatu Serbii, przebywającej z oficjalną kilkudniową wizytą w Rzymie.
Na czele delegacji stał metropolita Czarnogóry Amfilohije, a towarzyszyło mu
dwóch biskupów, dziekan wydziału teologii prawosławnej i sekretarz Świętego
1108 Jan Paweł II, Idźmy wspólną drogą dialogu prawdy i miłości, ORP 2003, nr 1, s. 9.
1109 Tamże; zob. Dążenie do pełnej jedności obowiązkiem wszystkich. Przemówienie Patriarchy
Teoktysta, ORP 2003, nr 1, s. 10–11.
1110 Wspólna deklaracja Papieża Jana Pawła II i Patriarchy Teoktysta, ORP 2003, nr 1, s. 13;
zob. Z. Stachowski, Kultura chrześcijańska w Europie XXI wieku, [w:] Oblicza europejskiego pluralizmu, red. Z. Drozdowicz, Poznań 2003, s. 345–358.
1111 Jan Paweł II, Ekumenizm wymaga nawrócenia i odnowy myślenia, ORP 2003, nr 1, s. 13.
1112 Musimy wzmóc starania o pojednanie naszych Kościołów, ORP 2003, nr 1, s. 15.

1113
1114
1115
1116

Jan Paweł II, Oczyszczenie pamięci, przebaczenie i współpraca, ORP 2003, nr 4, s. 49–50.
Tamże, s. 50.
Tamże.
Zob. L. Sirkar, Bł. Matka Teresa z Kalkuty, ORP 2004, nr 1, s. 60–61.
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Synodu. Delegację w Rzymie podejmował nuncjusz apostolski w Belgradzie
abp Eugenio Sbarbaro. Była to pierwsza tej rangi wizyta przedstawicieli serbskiego Kościoła prawosławnego w Rzymie, którą poprzedziła ubiegłoroczna podróż kard. Waltera Kaspera, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania
Jedności Chrześcijan, do Serbii i Czarnogóry, podczas której spotkał się m.in.
z prawosławnym Patriarchą Pavlem. Przedstawiciele Patriarchatu modlili
się w głównych bazylikach i kościołach Rzymu, a także odbyli wiele spotkań
z przedstawicielami różnych dykasterii Kurii Rzymskiej. Odwiedzili wówczas
Papieski Instytut Studiów Wschodnich, w którym kształcą się też serbscy studenci prawosławni. Podczas wizyty na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim
rozważano możliwości nawiązania przez tę uczelnię współpracy z ośrodkami
naukowymi w Serbii, przede wszystkim w zakresie bioetyki1113.
Głównym wydarzeniem wizyty było spotkanie z Janem Pawłem II w jego prywatnej bibliotece. Przewodniczący delegacji przekazał Biskupowi Rzymu braterskie pozdrowienie od Patriarchy Pavlego oraz zachętę do „szczerego i wolnego od dwuznaczności dialogu, w pokorze i w wierze w Bożą Opatrzność”1114.
Jan Paweł II w swoim przemówieniu pt. Oczyszczenie pamięci, przebaczenie
i współpraca nawiązał do konfliktu zbrojnego na Bałkanach, gdzie dochodziło
do instrumentalnego wykorzystywania uczuć oraz wartości religijnych i patriotycznych; wzywania przez Kościoły i Stolicę Apostolską wszystkich zainteresowanych stron, aby przywrócić pokój, sprawiedliwość, poszanowanie praw
każdego człowieka, bez względu na jego przynależność etniczną czy wyznawaną religię. Podkreślił zobowiązania Kościoła do niesienia ulgi cierpiącym,
leczenia ran i oczyszczania pamięci, przebaczenia, współpracy. Konstatował,
że serbska kultura jest głęboko przeniknięta Ewangelią, a kulturowe dziedzictwo świadczy o głębokich związkach prawosławnej Serbii z innymi wyznawcami Chrystusa i z Europą. Na zakończenie podziękował wszystkim za
wizytę, która była znakiem jedności wszystkich wyznawców Chrystusa1115.
W dniu 19 października 2003 r., w Niedzielę Misyjną, Jan Paweł II wyniósł
do chwały ołtarzy Matkę Teresę z Kalkuty. Uroczystość zgromadziła ponad
300 tys. wiernych na placu św. Piotra. O zaliczenie Matki Teresy w poczet
błogosławionych poprosił papieża metropolita Kalkuty abp Lucas Sirkar1116,
który w przemówieniu przedstawił też najważniejsze wydarzenia z jej życia.
Papież odczytał formułę beatyfikacyjną i ogłosił, że wspomnienie liturgiczne
bł. Matki Teresy będzie obchodzone 5 września, w dniu jej śmierci. W uroczystości wzięło udział 26 delegacji rządowych. Z Albanii, ojczyzny Matki
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Teresy, przybyli oprócz prezydenta państwa Alfreda Moisiu, prawosławny metropolita Korçy Joan Pelushi i wielki mufti sunnitów albańskich Sabri Koçi1117.
W homilii podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na placu św. Piotra pt. Służyła
Chrystusowi w najuboższych z ubogich Jan Paweł II podkreślił zasługi Matki
Teresy na rzecz ubogich: „«Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili». Te słowa Ewangelii, tak istotne
dla zrozumienia Matki Teresy i jej służby ubogim, były podstawą jej pełnego
wiary przekonania, że dotykając wyniszczonych ciał ubogich dotykała ciała
Chrystusa. Służyła samemu Jezusowi, ukrytemu w cierpiących osobach najuboższych z ubogich. Matka Teresa ukazuje wyraziście najgłębsze znaczenie
służby – akt miłości wobec głodnych, spragnionych, przybyszów, nagich, chorych, uwięzionych, jest aktem miłości do samego Jezusa” (pkt 4)1118.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański pt. Wzorem Maryi Jan Paweł II
pozdrowił w kilku językach uczestników uroczystości beatyfikacyjnej: po angielsku, po macedońsku, po albańsku, po polsku i po włosku1119.
W dniu 22 października 2003 r. w Sali Klementyńskiej odbyło się tradycyjne spotkanie Jana Pawła II z kardynałami, biskupami i pracownikami Kurii
Rzymskiej. W przemówieniu pt. Europa potrzebuje świadków Ewangelii, zwracając się do zgromadzonych, papież wskazał na jeden cel, głoszenie Ewangelii
Chrystusa dla zbawienia świata, dla którego wszyscy podejmowali trud, wzywając do wypełniania tej misji z wiarą. Nawiązał do podróży apostolskich
m.in. do Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny oraz dodał, że Europa potrzebuje zwłaszcza świętych i świadków, wspominając Matkę Teresę z Kalkuty
i stawiając ją jako wzór do naśladowania1120.
Wielki Mufti Bośni i Hercegowiny Mustafa Cerić uważa, iż trzeba wreszcie
rozpocząć w Europie poważny dialog między judaizmem, chrześcijaństwem
i islamem1121. Doświadczenia ostatniej wojny na Bałkanach wywarły wielki
wpływ na islam w Bośni. Wielu muzułmanów przed wojną nie zdawało sobie
sprawy, że są muzułmanami. W czasie wojny wielu uwierzyło, iż istnieje ktoś,
kto ustanowi na nowo sprawiedliwość, której brakowało1122. Znamienne są
jego słowa: „Poznając innego, nie trzeba się bać utraty swojego języka, religii
1117 Beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty, ORP 2004, nr 1, s. 58–59; zob. Pope recognizes miracle for Mother Teresa’s beatification, „National Catholic Reporter” 2003, January 10, s. 8;
Pope Beatifies Mother Teresa, „America” 2003, November 3, s. 4–5; G. Alpion, Media, ethnicity and patriotism – the Balkans ‘unholy war’ for the appropriation of Mother Teresa,
„Journal of Southern Europe and the Balkans” 2004, vol. 6, no. 3, s. 227–243.
1118 Jan Paweł II, Służyła Chrystusowi w najuboższych z ubogich, ORP 2004, nr 1, s. 59.
1119 Tenże, Wzorem Maryi, ORP 2004, nr 1, s. 60.
1120 Tenże, Europa potrzebuje świadków Ewangelii, ORP 2004, nr 2, s. 25–26.
1121 M. Cerić, Buduje się poprzez dialog, rozm. przepr. M. Jaszewska, przeł. R. Halili, „W Drodze”
2007, nr 1, s. 84–85.
1122 Tamże, s. 87.

czy tradycji. Wręcz przeciwnie, im więcej wiesz o innym, tym jesteś silniejszy, a twoja tożsamość jest pełniejsza”1123.
Należy zgodzić się z politologiem Adamem Koseskim, który uważa, że bardzo dobry i odpowiadający narodom bałkańskim i politykom, był plan przedstawiony przez Jana Pawła II, który uważał, iż należy zasiąść do stołu rokowań, ale przedtem trzeba przerwać bombardowania, ponieważ pod bombami
żaden naród nie może rozmawiać1124. Papież wielokrotnie wysyłał do skłóconych republik i narodów swoich przedstawicieli, celem pogodzenia zwaśnionych stron, aby pomóc ofiarom wojny. Spotykał się m.in. z politykami znajdującymi się po obu stronach konfliktu. Papieskie nauczanie nabiera w obliczu
trudności i negatywnych zjawisk, z którymi borykają się nadal kraje bałkańskie, jeszcze głębszego znaczenia.
Współcześnie zadaniem społeczności międzynarodowej jest stabilizowanie regionu bałkańskiego oraz tworzenie tam społeczeństw obywatelskich1125.
Służbom bezpieczeństwa państw postjugosłowiańskich ani mocarstwom nie
udało się wyeliminować niebezpieczeństwa związanego z fundamentalizmem
muzułmańskim w tym regionie1126.

1123
1124
1125
1126

Tamże, s. 88.
A. Koseski, W bałkańskim tyglu, Pułtusk 2002, s. 183.
M. Oborzyński, Rola mediów…, dz. cyt.
D. Gibas-Krzak, Terroryzm islamski na Bałkanach Zachodnich jako konsekwencja rozpadu Jugosławii w świetle badań naukowców bałkańskich oraz zachodnich. Zarys problemu,
[w:] Bałkany Zachodnie…, dz. cyt., s. 277.

Zaangażowanie Jana Pawła II na rzecz pokoju, również na Bałkanach, przejawiało się w nauczaniu papieskim oraz konkretnych inicjatywach, dyplomatycznych, charytatywnych i religijnych, które zostały zaprezentowane w niniejszej pracy. W wielu dokumentach i przy różnych okazjach papież poruszał
problemy społeczno-polityczne współczesnego świata, wskazując na dialog jako
metodę rozwiązywania konfliktów zbrojnych, przypominając o konieczności
poszanowania praw każdej osoby oraz każdej wspólnoty narodowej. Wzywał
przywódców republik byłej Jugosławii do szukania sprawiedliwych i pokojowych rozwiązań, aby zaspokoić uzasadnione roszczenia narodów byłej federacji.
Autorka ukaże przyczyny konfliktu bałkańskiego, jego źródła, stanowisko
Jana Pawła II i Stolicy Apostolskiej wobec: rozpadu (czy rozbicia) Jugosławii
w latach 1991–1992, po którym powstało pięć republik: Serbia i Czarnogóra,
Chorwacja, Słowenia, Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia, wojny w Bośni
i Hercegowinie w latach 1992–1995 oraz w Kosowie w 1999 roku.
Zdaniem papieża pokojowy dialog doprowadza do trwałego rozstrzygnięcia
konfliktu i zabezpieczenia słusznych praw wszystkich stron. Jan Paweł II troszczył się o los wszystkich cierpiących z powodu przemocy i wojny, spotykając
się m.in. ze stronami konfliktu, z członkami różnych organizacji, z przedstawicielami władz państwowych czy wspólnot religijnych, politykami odpowiedzialnymi za losy Europy i świata. Skierował do Albanii swojego wysłannika,
przewodniczącego Papieskiej Rady „Cor Unum” abpa Paula Josefa Cordesa,
aby przekazał pomoc duchową i materialną. Pielgrzymował do krajów bałkańskich, solidaryzując się z ofiarami wojny w byłej Jugosławii, wzywając do
pojednania, pokoju, braterstwa, miłosierdzia.
Działaniami na rzecz pokoju były m.in. przemówienia do ambasadorów
krajów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej, korpusu dyplomatycznego, orędzia na Światowy Dzień Pokoju, wizyty w siedzibach organizacji międzynarodowych, podróże apostolskie do krajów bałkańskich, nawiązanie stosunków dyplomatycznych z tymi krajami. Jan Paweł II dążył do ustanawiania
nowych nuncjatur apostolskich, które pozwalały utrzymywać kontakty z przywódcami poszczególnych państw, także na Bałkanach. Dopuszczał możliwość interwencji humanitarnej, jeśli miała ona uzasadnienie, podkreślając
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jej cele m.in. prawo ludności cywilnej do nietykalności, nieoznaczającej od
razu działań militarnych. Podkreślał, że przemoc rodzi się z wyzysku bliźnich czy ideologii władzy.
Należy podkreślić, że Jan Paweł II był aktywny w obliczu wielu innych konfliktów zbrojnych i dramatycznych wydarzeń, np. konfliktu bliskowschodniego, wojny w Czeczenii, zamachu na World Trade Center, dwóch wojen irackich,
wypracowując nowe stanowisko Kościoła wobec takich kwestii, jak: prawa narodów, terroryzm, teoria wojny sprawiedliwej, która została zastąpiona prawem do uzasadnionej obrony z użyciem środków militarnych.
Papież przywiązywał wielką wagę do dialogu ekumenicznego z innymi
braćmi chrześcijańskimi oraz dialogu międzyreligijnego między wyznawcami różnych religii i jego form, zwłaszcza dialogu życia, dialogu dzieł, dialogu
ekspertów, dialogu modlitwy, których prowadzenie przyczynia się do pokojowej koegzystencji, a zatem stanowi polityczny wymiar.
Analizując dokumenty papieskie na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu bałkańskiego, można wysnuć następujące wnioski:
• dialog jako droga, którą powinien kroczyć każdy człowiek; na uwagę zasługuje koncepcja polityki konsensu opartego na dialogu;
• fundamentalny warunek pokoju we współczesnym świecie stanowi dialog
ekumeniczny oraz dialog międzyreligijny, dlatego papież zwracał się do
wszystkich wierzących, przywódców religijnych zamieszkujących republiki regionu bałkańskiego, tj. do wspólnot katolickich, prawosławnych i muzułmańskich;
• religia nie może być usprawiedliwieniem przemocy i konfliktu (polityka
non-violence); nie można tolerować dominacji jednego narodu nad drugim
czy narodu nad mniejszością innej narodowości;
• fundamentalizm religijny stanowi poważne zagrożenie dla pokoju, zaś fundamentalizm muzułmański stanowił i stanowi przeszkodę dla pokoju i dialogu międzyreligijnego na Bałkanach;
• wojna nie rozwiązuje problemów; konflikt bałkański nie był wojną religijną, ale polityczną, zaś przynależność religijna i wyznaniowa, przy nastawieniu nacjonalistycznym, może stanowić dodatkową motywację nienawiści;
• ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem nasilenia się nacjonalizmów, które są
powodem konfliktów, oraz wezwanie do odrzucenia nadużywania władzy;
• pokój oparty na pięciu filarach: prawda, sprawiedliwość, miłość, wolność
oraz solidarność; pokój nie jest utopią; wezwanie do przywrócenia braterskiego współżycia narodów, budowania cywilizacji miłości, solidarności z cierpiącymi, opuszczonymi, pozbawionymi domu i pracy, ofiarami przemocy;
• nie może być pokoju między narodami, jeśli nie będzie pokoju między religiami, a pokojową koegzystencję można osiągnąć przez negocjacje, pojednanie i kompromis;

Zakończenie

• znaczenie przebaczenia we wzajemnych relacjach;
• poszanowanie praw człowieka, w tym prawa do wolności religijnej, stanowi
jedyną drogę do zapewnienia pokoju między narodami i religiami;
• siła wspólnej modlitwy dla procesów pokojowych m.in. na Bałkanach, która
jest najpotężniejszą interwencją humanitarną, np. Dzień Modlitwy o Pokój
w Europie w dniach 9–10 stycznia 1993 r. w Asyżu, Dzień modlitw o pokój
na Bałkanach w dniu 23 stycznia 1994 r.;
• konieczność poszanowania praw każdej wspólnoty narodowej przez uwzględnienie zasad etycznych i prawnych zawartych w prawie międzynarodowym;
• Słowenia i Chorwacja słusznie domagały się prawa do wolnych wyborów,
do pluralistycznego systemu politycznego; papież uznał ich niepodległości
zgodnie z zasadami Aktu Końcowego podpisanego w Helsinkach: uznanie
prawa narodów do samostanowienia, uznanie praw mniejszości narodowych, niedopuszczalność prób zmian istniejących granic siłą;
• powołanie Europy do kontynuowania swej misji w służbie Ewangelii, jej bogactwo w świadectwie męczenników i świętych, m.in. św. Cyryla i św. Metodego
– współpatronów Europy;
• uznanie dla działalności instytucji międzynarodowych, w tym organizacji
katolickich, np. aktywności dykasterii Kurii Rzymskiej – Papieskiej Rady
„Iustitia et Pax” oraz „Cor Unum”;
• wsparcie akcji pomocy uchodźcom z terenów objętych wojną; wezwanie do zintensyfikowania prac koordynujących działalność m.in. „Caritas
Internationalis” oraz innych organizacji charytatywnych w krajach, w których przebywali uchodźcy; okazywanie miłosierdzia jako obowiązek wspólnot chrześcijańskich;
• ukazanie starań Stolicy Apostolskiej, aby skłonić instytucje międzynarodowe do przerwania walk;
• docenienie roli ONZ; ONZ, a nie NATO powinno być gwarantem porządku
międzynarodowego; wezwanie do zaprzestania czystek etnicznych i przerwania nalotów NATO;
• poparcie dla utworzenia w Hadze Specjalnego Trybunału do spraw Zbrodni
Wojennych.
Motywem przewodnim pielgrzymek Jana Pawła II do krajów bałkańskich
był apel o pokój. Miały one wymiar nie tylko religijny, ale również polityczny.
Papież przypominał czasy ucisku komunistycznego reżimu, wyrażając uznanie dla pokojowego i demokratycznego charakteru przemian. Wymieniał zadania, jakie stały i nadal stoją przed krajami bałkańskimi, budowę narodu na
trwałych wartościach. Podkreślał, że wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga,
a współżycie jednostek i narodów musi opierać się na poszanowaniu praw
człowieka oraz na prawach narodów. Przestrzegał przed skrajnymi nacjonalizmami, uprzedzeniami etnicznymi, nietolerancją, nienawiścią, przemocą.
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Zachęcał do odbudowy moralnej i materialnej, budowania cywilizacji miłości,
wzajemnego zrozumienia, szacunku, przebaczenia, pojednania. Wzywał do
dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego, modlitwy o pokój i wdzięczności
za ten dar. Dziękował organizacjom charytatywnym za pomoc oraz wyrażał
poparcie dla organizacji humanitarnych pomagających wszystkim cierpiącym
oraz zwracał uwagę na problem ubóstwa. Oddawał hołd wszystkim ofiarom
konfliktu bałkańskiego. Nawiązywał do postaci św. Franciszka z Asyżu oraz
ukazywał inne wybitne postaci, stawiając je jako wzór do naśladowania, m.in.
Matkę Teresę z Kalkuty – z pochodzenia Albankę, kard. Alojzijego Stepinaca,
abpa Zagrzebia, który w okresie komunistycznym był prześladowany za wierność Kościołowi i Stolicy Apostolskiej.
Należy zauważyć, że religia zaczyna odgrywać coraz większą rolę w życiu
społeczeństw, a w konsekwencji również w polityce międzynarodowej. Autorka
ma nadzieję, że Czytelnicy niniejszej pracy, której tematyka mieści się na styku religii i stosunków międzynarodowych, odczują pragnienie zgłębiania nauczania Jana Pawła II na temat pokoju, poszanowania praw człowieka i narodów, dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego.
Bałkany to nadal niespokojny region, dlatego tym głębszego znaczenia nabierają słowa papieskie wygłoszone podczas pielgrzymki w Sarajewie w dniu
12 kwietnia 1997: „«Nigdy więcej wojny, nigdy więcej nienawiści i nietolerancji! […] Nieludzką logikę przemocy trzeba zastąpić konstruktywną logiką pokoju»”1127.

1127 Jan Paweł II, Nigdy więcej…, dz. cyt., s. 7.
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Sylwia Górzna – absolwentka kierunku politologia w zakresie międzynarodowych stosunków
politycznych i gospodarczych oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Obroniła rozprawę doktorską pod kierunkiem dra hab. Selima
Chazbijewicza, prof. UWM, pt. Polityczny wymiar dialogu Kościoła katolickiego z islamem i judaizmem
w okresie pontyfikatu Jana Pawła II. Obecnie pracuje jako adiunkt w Instytucie Historii i Politologii
Akademii Pomorskiej w Słupsku. W 2013 r. ukazała się jej monografia pt. Dzieci Abrahama. Dialog
Kościoła katolickiego z islamem i judaizmem w Polsce w okresie pontyfikatu Jana Pawła II (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku), w 2015 r. antologia pt. Jan Paweł II wobec
obecności islamu i muzułmanów w krajach Unii Europejskiej. Wybór dokumentów (Wydawnictwo
Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku), zaś w 2016 r. antologia pt. Jan Paweł II wobec konfliktu
zbrojnego na Bałkanach. Dokumenty papieskie (Wydawnictwo UNUM w Krakowie).

*
Dr Sylwia Górzna, kontynuując swoje wcześniejsze zainteresowania, opracowała książkę
zawierającą analizę tekstów Jana Pawła II odnoszących się do sytuacji na Bałkanach
w okresie wychodzenia z komunizmu. Czas ten obfitował w wyzwania. Jednym z nich była
kwestia pojednania po komunizmie. […] Całość rozprawy opatrzona jest imponującą
bibliografią przedmiotu. Autorka wykazuje się z jednej strony doskonałą znajomością
nauczania Jana Pawła II w omawianym zakresie, czego dowiodła już poprzez poprzednią
swoją publikację – wybór tekstów Jana Pawła II, z drugiej zaś potrafi spojrzeć na zebrany
materiał z punktu widzenia nauk o polityce. Również w tym zakresie przywołana literatura
zasługuje na uznanie. W krótkim zakończeniu zebrane zostały ważne konkluzje z całej rozprawy. Na uwagę zasługuje umiejętność znalezienia właściwej równowagi w mówieniu
o Kościele w przestrzeni politycznej. Sylwia Górzna stawia sobie pytanie: na ile działalność
Kościoła w przestrzeni publicznej można interpretować jako zaangażowanie polityczne,
w jakim zaś stopniu słuszniejsze jest mówienie o aktywności metapolitycznej? Potrafi
także udzielić na nie rozsądnej odpowiedzi. Przedstawioną do recenzji książkę oceniam
jako bardzo solidnie przepracowaną rozprawę naukową, zasługującą w pełni na publikację
i upowszechnienie (z recenzji ks. prof. dra hab. Piotra Mazurkiewicza).

