
TOMASZ ROWIŃSKI: Panie profesorze, 
w przededniu 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły 
mamy do czynienia z pewnego rodzaju para-
doksem. Środowiska, które za pontyfikatu Jana 
Pawła II uważały się za przodowników głoszenia 

i wyjaśniania papieskiej nauki, dziś coraz częściej 
zajmują się tej nauki dekonstrukcją. Z kolei kato-
liccy tradycjonaliści, którzy byli skłonni do słów 
krytycznych wobec papieża z Polski, dziś znacznie 
częściej są jego obrońcami. Skąd ta zmiana?

PROF. GRZEGORZ KUCHARCZYK: Można po-
wiedzieć, że jedni i drudzy dojrzeli albo 
przejrzeli na oczy. Ci, którzy określali 
siebie jako tzw. dzieci soboru, doszli 
do wniosku, że trzeba swoje nadzieje 
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Z prof. Grzegorzem Kucharczykiem
rozmawia Tomasz Rowiński

Jan Paweł II na Jasnej Górze podczas 
pierwszej pielgrzymki do Polski  FOT. NAC
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na zmianę paradygmatu w naucza-
niu Kościoła ulokować gdzieś indziej. 
A tradycjonaliści, patrząc z perspektywy 
czasu i widząc, jakie rewolucyjne wiatry 
wieją z Watykanu, stwierdzili, że ten 
papież nie był taki zły. Oczywiście w za-
sobach internetowych można przeczytać 
wiele opinii krytycznych wobec ponty-
fikatu Jana Pawła II, ale jednak w per-
spektywie tego, co się dzieje w Kościele, 
zwłaszcza od 2013 r., łatwiej jest uznać 
jego zasługi.

Pamiętam swoje rozmowy z wierzącymi 
katolikami francuskimi niedługo po śmierci Jana 
Pawła II. Podkreślali oni, że papież powstrzymał 
rozkład Kościoła trwający w latach posoborowych 
– przeciwstawił się eksperymentom liturgicznym 
i dał nowy, jasny wykład nauczania katolickiego. 
To prawdziwa opinia?

Bez wątpienia, ale też nie jest to dziwne. 
Jeśli przyjrzymy się duchowej formacji 
papieża, o której z wielkim sentymentem 
pisze w swoich biograficznych książkach, 
to była ona, mówiąc językiem popularnym, 
przedsoborowa. Jan Paweł II wielokrotnie 
wspominał kard. Adama Stefana Sapiehę 
i odwoływał się do niego, a szerzej – do 
klimatu katolickiego życia i duchowości, 
który niemal zaniknął po soborze. Warto 
o tym pamiętać, bo często nam umyka, że 
Jan Paweł II – ale jeszcze także Benedykt 
XVI – to ludzie duchowo i intelektual-
nie uformowani przed rewolucją, która 
dotknęła Kościół w latach 60. i 70. W tym 
obaj różnią się od papieża Franciszka, ten 
pochodzi z kolejnego pokolenia, przynaj-
mniej w drodze do kapłaństwa uformowa-
nego w klimacie gwałtownego odrzucenia 
wcześniejszych tradycji. 

Kogo jeszcze moglibyśmy wskazać jako postać 
mającą wpływa na to, jakim papieżem został Karol 
Wojtyła? 

Bez wątpienia taką osobą, i o tym 
Jan Paweł II także mówił wprost, był 
Prymas Tysiąclecia, kard. Stefan Wy-
szyński. Chodzi o ślad, jaki zostawiły 
w Wojtyle obchody Tysiąclecia Chrztu 
Polski czy Wielka Nowenna. Te ważne 
dzieła Prymasa Wyszyńskiego pomagały 
Wojtyle coraz głębiej uczyć się Kościoła, 
zanurzać się w jego dzieje. Te wszystkie 
znaki szacunku wobec kard. Wyszyńskie-
go to nie była tylko kurtuazja, wypływały 
one z jego serca i umysłu. Wojtyła był 
rzeczywiście prawdziwym dłużnikiem 
duchowym Wyszyńskiego. Poza tym, już 
jako Jan Paweł II, traktował poważnie 
to, co powiedział światu podczas mszy 

inauguracyjnej w Watykanie w roku 
1978 – „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. 
On rzeczywiście traktował Sobór Waty-
kański II jako narzędzie wzmocnienia 
Kościoła, a nie jako sposób na rozmycie 
jego nauki. W tym zresztą także naślado-
wał prymasa Wyszyńskiego. Pamiętam 
dobrze zdanie jednego z zagranicznych 
dziennikarzy, który komentował wynik 
konklawe w październiku 1978 r. Powie-
dział on, że choć jest to papież zagadka, 
to bez wątpienia jest to papież katolicki. 
I to oczywiście było prawdą. 

Z drugiej strony prawdą jest też to, że 
Karol Wojtyła w wielu kwestiach po pro-
stu dojrzewał. Zresztą wcale się z tym nie 
krył. Miał swoje fascynacje intelektualne, 
by wspomnieć o fenomenologii, habilita-
cję napisał wokół filozofii Maxa Schelera. 
Jednak gdy przeczytamy jego encyklikę 
„Fides et ratio” z 1998 r., to znajdziemy 
tam wprost stwierdzenie, by odejść w fi-
lozofii od fenomenu, a wrócić do filozofii 
metafizycznej. To jest także znak jego 
wielkości, że potrafił dla dobra Kościoła 
poddać rewizji różne swoje zainteresowa-
nia, które z biegiem czasu, okazało się, że 
nijak się mają do potrzeb Kościoła.

Czego nie udało się osiągnąć św. Janowi Pawło-
wi II w Kościele? Co mógł zrobić lepiej?

Wszystko mógł zrobić lepiej, był jak 
każdy z nas tylko człowiekiem. Gdybyśmy 
szukali słabości w jego działaniach, to być 
może trzeba by się przyjrzeć kwestiom 
administracyjnym Kościoła. Kurii rzym-
skiej potrzebna była twarda ręka i miotła. 
W tych zaniechaniach można szukać słab-
szych stron pontyfikatu. Zwłaszcza zaś pod 
koniec rządów św. Jana Pawła II, kiedy był 
on już bardzo chory i osłabiony, ten obszar 
spraw wymagał większej uwagi, niż papież 
był w stanie poświęcić.

Czy zreformowana kuria oznaczałaby zdrowszą 
moralnie sytuację w Kościele dziś? 

Stan kurii ma znaczenie, ale trzeba to 
szerzej potraktować. Niektórzy obserwa-
torzy rzeczywiście stwierdzili, że papież 
wyruszył na te pielgrzymki dlatego, że 
uznał kurię za bagno nie do ruszenia. Być 

może jakieś ziarno prawdy w tym jest. 
W tym kontekście przypomina mi się gło-
śna sprawa abp. Juliusza Paetza. Jak wiemy, 
wszystkie instancje, które powinny wcze-
śniej reagować, poczynając od nuncjatury 
apostolskiej w Polsce, zawiodły. Dossier 
tej sprawy zostało osobiście dostarczo-
ne przez panią Wandę Półtawską Ojcu 
Świętemu w Rzymie. Kiedy Ojciec Święty 
dostał do ręki te materiały, nastąpiła zde-
cydowana i natychmiastowa interwencja, 
co uderza w tę narrację, która próbuje nas 
przekonywać, że Jan Paweł II krył pedo-
filów czy też innych jeszcze zboczeńców. 

Problemem było to, co działo się 
przed osobistą interwencją papieża. Ża-
den papież nie jest w stanie kontrolować 
całej struktury Kościoła i każdej sprawy, 
która potencjalnie może się okazać zgor-
szeniem. Dlatego ważne jest, by organi-
zacja kościelna dobrze działała. W tym 
zakresie św. Jan Paweł II nie był, jak się 
zdaje, tak wybitny jak w innych.

Jan Paweł II nominował na kardynałów ludzi, 
którzy po jego śmierci zaczęli demontować doro-
bek pontyfikatu. Czy to także słabość? 

W sprawie nominacji trzeba unikać 
uproszczonych sposobów rozumowania. 
W końcu ojcowie Soboru Watykańskiego II 
w znakomitej części byli nominowani 
przez Piusa XII, a nawet wcześniejszych 
papieży. A konklawe, które zebrało się 
po śmierci Jana Pawła II, wybrało na jego 
następcę „pancernego” kard. Ratzingera. 
Jeśli wspominamy kard. Kaspera, to trzeba 
też pamiętać o specyficznej sytuacji Ko-
ścioła w Niemczech, można powiedzieć, że 
krawiec kraje, jak mu materiału staje. Być 
może papież i tak wybierał najlepszych. 
A przecież równocześnie Jan Paweł II wy-
nosił do godności kardynalskiej takie wy-
bitne postaci jak kard. Joachim Meissner, 
a to był rzeczywiście wierzący hierarcha.

Dlaczego Jan Paweł II angażował się w tak 
kontrowersyjne sprawy jak spotkanie międzyreli-
gijne w Asyżu?

Myślę, że miał przekonanie o koniecz-
ności wykonywania gestów. Dotyczyło 
to przecież różnych spraw. Pod koniec 
życia mieliśmy także ucałowanie Kora-
nu. Z drugiej jednak strony Jan Paweł II 
podpisał deklarację „Dominus Iesus”, która 
została okrzyczana w środowiskach tzw. 
postępowego katolicyzmu jako zaprzecze-
nie całego dorobku ekumenicznego, jako 
cofnięcie się Kościoła w czasy przedsobo-
rowe. Mamy też inne wypowiedzi, w któ-
rych papież stanowczo mówi o granicach, 

Jeśli przyjrzymy się  
duchowej formacji papieża, 
to była ona, mówiąc językiem 
popularnym, przedsoborowa

48

 W W W . D O R Z E C Z Y . P L DO RZECZY    TYGODNIK LISICKIEGO

100. ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II PAPIEŻ WIELE ZDZIAŁAŁ W ZMAGANIACH Z LIBERALIZMEM



które trzeba wyznaczać czy to ekumeni-
zmowi, czy dialogowi międzyreligijnemu. 
Zobaczmy, co papież Wojtyła pisze choćby 
o islamie. Nie wygląda to na zapowiedź 
deklaracji papieża Franciszka z Abu Zabi, 
w której czytamy o „wielości religii chcia-
nej przez Boga”. Zatem dopiero szerokie 
spojrzenie na cały pontyfikat pozwala nam 
ocenić stosunek św. Jana Pawła II do tych 
spraw. Czym innym zresztą jest dialog 
z Kościołami prawosławnymi, a czym 
innym relacje z pierwotnymi formami reli-
gijności. Warto zwrócić uwagę szczególnie 
na dokumenty Jana Pawła II z końca życia. 
Choćby na encyklikę „Ecclesia de Eucha-
ristia” z 2003 r., w której papież wskazuje 
na mszę świętą, na Eucharystię jako to, co 
stanowi wspólnotę Kościoła, jego skarb 
najcenniejszy. To nie są wypowiedzi, które 
rozwiewają wszelkie wątpliwości na temat 
stosunku papieża do depozytu wiary.

Czy „gwiazdorski” styl pontyfikatu 
Jana  Pawła II, gesty interpretowane w kontrower-
syjny sposób nie przyczyniły się do dzisiejszego 
poczucia, że papież może z nauką Kościoła robić, 
co mu się podoba? 

Powinniśmy przyłożyć do tego ewan-
geliczną zasadę mówiącą, że oceniać 
należy po owocach. My patrzymy z per-
spektywy pielgrzymek Jana Pawła II do 
Polski, które miały dla nas fundamentalne 
znacznie, ale zobaczmy, jakie znaczenie 
miały one dla innych narodów. W Meksy-
ku do dziś wspomina się pierwszą wizytę 
papieża Polaka jako tę, która pomogła 
temu narodowi przetrwać kolejne dekady 
opresyjnego laickiego reżimu. Przypo-
mnijmy sobie, jak rezonowała pielgrzym-
ka do Francji, podczas której papież 
wypomniał najstarszej córce Kościoła 
brak wiary, ale podczas której miało też 
miejsce spotkanie z młodzieżą. Spotkanie, 
co do którego wieszczono, że nie wzbu-
dzi zainteresowania, a zapełniony został 
cały stadion. Katolicka Francja otrzymała 
bardzo wiele nadziei od św. Jana Pawła II. 
Wielkie znaczenie miały pielgrzymki do 
krajów, które wyszły zza żelaznej kurtyny, 
do Czech, na Węgry czy na Litwę. Szcze-
gólnie ostatnie pielgrzymki, gdy papież 
był już bardzo słaby, pokazały całemu 
światu, że w jego postawie nie było gry 
pod publiczkę, ale przekonanie, że tak 
właśnie powinien realizować swoją misję.

Możemy mówić, że był to wielki pontyfikat 
w dziejach Kościoła?

Ataki, które dziś są przeprowadzane 
na ważne dokumenty tego pontyfikatu, 

na instytucje, które pozostawił – przypo-
mnijmy czystkę w rzymskim Instytucie 
Studiów nad Rodziną – wskazują, że ten 
pontyfikat był rzeczywiście nietuzinko-
wy. Dzisiaj wyraźniej jeszcze widzimy, 
jak bardzo głos papieża szedł w poprzek 
opinii światowej, która zresztą często 
wygodnie się mości w samym Kościele.

Co uznaje pan za najważniejsze elementy 
dziedzictwa pontyfikatu Jana Pawła II?

Zwróciłbym uwagę na trzy rzeczy. 
Pierwsze dwie to najważniejsze ency-
kliki – „Veritatis Splendor” oraz „Fides 
et ratio” – w których Jan Paweł II mówił 

o konieczności zdrowej filozofii, która jest 
podstawą do odpowiedniej teologii. Taka 
teologia zbudowana na bazie metafizycz-
nej i tomistycznej musi być fundamentem 
formacji kapłańskiej i seminaryjnej. Tak 
uformowani kapłani mają szansę prowa-
dzić skutecznie duszpasterstwo. Trzecia 
rzecz to liczne beatyfikacje i kanonizacje, 
szczególnie męczenników. Jan Paweł II 
wynosił na ołtarze ludzi zakorzenionych 
w konkretnej historii: męczenników refor-
macji, męczenników rewolucji francuskiej, 
męczenników wojny domowej w Hiszpa-
nii, powstania cristeros w Meksyku, mę-
czenników komunizmu czy niemieckiego 
narodowego socjalizmu. Rys tych świętych 
oprócz tego, że zostali zabici z powodu 
wiary w Chrystusa, jest taki, że stawali oni 
w różnych miejscach w obronie tego, co 
nazywamy cywilizacją Christianitas. To są 
te nieprzemijające zasługi Jana Pawła II 

w przywracaniu pamięci o historii Kościo-
ła. A ponieważ święci wciąż żyją z nami, 
nie jest to tylko badanie archiwów.

Często krytycznie mówi się o tej aktywności 
Jana Pawła II jako o „fabryce świętych”.

Cóż, Kościół od Zesłania Ducha Świę-
tego jest fabryką świętych. Bóg wciąż 
wzbudza świętość w ludziach żyjących 
wśród nas. Moim zdaniem Jan Paweł II był 
z pokolenia, które widziało wielu świę-
tych na własne oczy. To pokolenie złożyło 
hekatombę krwi w czasie drugiej wojny 
światowej i potem komunizmu. Stąd też 
prawdopodobnie brało się przekonanie 
Karola Wojtyły o konieczności oddania 
sprawiedliwości tym ludziom przez Ko-
ściół. A jednocześnie widział w tym możli-
wość ofiarowania wierzącym dostępu do 
tak wielu orędowników. Poza tym pisze 
o tym w „Veritatis Splendor”, męczennicy 
są świadkami nieprzekraczalnych granic, 
które relatywizm, także obecny w Koście-
le, stara się rozmywać.

Dlaczego Jan Paweł II zwyciężył w potyczce 
z komunizmem, a przegrał z liberalizmem?

Uważam, że udało się Janowi  Pawłowi II 
wiele zdziałać także w zmaganiach 
z liberalizmem. Przede wszystkim po-
wstrzymał ofensywę wojującego laicyzmu 
z początku lat 90. Zaczęto wtedy forsować 
tezę o neutralności światopoglądowej 
państwa. Pamiętajmy, że w pewnej mierze 
były to czasy jednej opiniotwórczej „Ga-
zety” oraz silnych wpływów medialnych 
postkomunistów. I kiedy w roku 1991 Jan 
Paweł II przyjechał do Polski, posługiwał 
się bardzo mocnymi słowami. Mówił 
w Lubaczowie o perspektywie zamknię-
cia katolików polskich w wielkim getcie 
społecznym. Chociaż spadły na niego za 
to gromy, to słowa te realnie zmieniły 
polską opinię publiczną. To nie była tylko 
kwestia laicyzacji. Bez Jana Pawła II nie 
dokonałaby się mentalna zmiana, która 
pozwoliła wprowadzić prawo chroniące 
osoby nienarodzone. Ono nie jest jeszcze 
doskonałe, ale nie da się go porównać 
z tym, co było za komunizmu czy jest dziś 
w krajach liberalnych.

 © ℗  Wszelkie prawa zastrzeżone

Jan Paweł II (na zdjęciu jego pomnik 
w Wadowicach) powstrzymał ofensywę 
wojującego laicyzmu z początku lat 90.   
FOT. ADOBE STOCK§FOT. ADOBE STOCK§

prof. Grzegorz Kucharczyk  
– historyk, profesor nauk 
humanistycznych, pracownik 
Instytutu Historii PAN.
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