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 Etyka czy moralność?
Wędrówka intelektualna 

Karola Wojtyły – Jana Pawła II

Podjęty temat jest aktualny, dlatego że beatyfi kacja Jana Pawła II, 

a  wkrótce na  pewno i  kanonizacja, ma dla  większości Polaków prz ede 

wszystkim wymiar hagiografi cz ny. Jest to papież Polak, który rozsławił 

Polskę w świecie, więc wdzięcz ność wyrażana w sposób ucz uciowy jest 

cz ymś zupełnie zrozumiałym. Nie jest to jednak motyw wystarcz ający 

do  tego, żeby rozsławić Jana Pawła II nie tylko w  świecie chrz eścijań-

skim, ale również pozachrz eścijańskim. A prz ecież patrz ąc na fakty z jego 

życia, widać w nich sporo elementów wykracz ających poza chrz eścijań-

stwo wąsko rozumiane. Jego konsekwentnie prowadzony dialog mię-

dzyreligijny spotykał się z różnym prz yjęciem, nawet wśród najbliższych 

współpracowników, w tym jego następcy, późniejszego papieża, wtedy 

prefekta Kongregacji Doktryny Wiary – kardynała Josepha Ratzingera. 

Prz eciwstawiał się on tzw. spotkaniom w Asyżu z prz edstawicielami in-

nych religii, a szcz ególnie wspólnej modlitwie, widząc w tym zagrożenie 

synkretyzmem. A jednak dialog ten trwał i rozwijał się. Papież życz liwie 

dostrz egał ludzi spoza chrz eścijaństwa obok siebie – prz edstawicieli in-

nych religii, ludzi niewierz ących, deklarujących się cz asem jako agnosty-

cy. Zapraszał ich, słuchał, wyrażał niejednokrotnie podziw dla ich pracy 

i myśli.

Wart o zatem, jak się wydaje, prz edstawić wędrówki intelektualne Ka-

rola Wojtyły – Jana Pawła II. Zwłaszcz a teraz, patrz ąc już ex post na wy-

darz enia z jego życia, można dostrz ec jego aktywność intelektualną wy-

rażającą się w wielu pracach podejmowanych od wcz esnej młodości aż 

po wiek bardzo sędziwy. Można tu zauważyć wiele prawidłowości i  to 

tak istotnych, że tworz ą obraz prawdziwej wędrówki intelektualnej cz ło-

wieka poszukującego prawdy.

Najpierw chciał zostać cz łowiekiem teatru cz y też zająć  się docie-

kaniami fi lologicz nymi. Stało się tak –  jak sądzę z wyroku Opatrz ności 
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–  że  został księdzem, na  kompletach w  Krakowie studiował teologię, 

został wyświęcony na  kapłana, a  potem pojawiła  się w  głowie jego 

prz ełożonego –  kardynała Adama Stefana Sapiehy –  myśl o  wysłaniu 

go na studia. K. Wojtyła pojechał do Rzymu i tam pracował nad doktora-

tem z niewątpliwie teologicz nej dziedziny – mistyki św. Jana od Krz yża, 

trudno więc o  doktrynalnie głębsze dzieło. Teksty Hiszpana nie tylko 

znał, ale też cz uł – w dość krótkim cz asie, bo w ciągu jednego roku, prz y-

gotował doktorat, którego jednak nie mógł opublikować ze względów 

fi nansowych. Był Polakiem, który wyjechał za granicę z niewielkim ko-

ścielnym stypendium, pozwalającym jedynie prz eżyć. Wrócił bez obrony 

doktoratu i mimo że rozprawa powstała na rz ymskiej ucz elni, obronił go 

już w Polsce.

Pisał swój doktorat – też trudno sobie wyobrazić bardziej teologicz ny 

temat – o Trójcy Świętej u św. Jana od Krz yża. Był to temat doktrynalny, 

dogmatycz ny. Dlatego wszyscy postrz egali później K. Wojtyłę jako cz ło-

wieka dobrz e prz ygotowanego do podejmowania najtrudniejszych kwe-

stii na temat doktryny wiary. Kiedy spodziewano się dalszej jego pracy 

w zakresie teologii dogmatycz nej, on zupełnie odszedł od teologii. Prz y-

jął etat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i zainteresował się ety-

ką fi lozofi cz ną. Do wyboru na Stolicę Piotrową kierował Katedrą Etyki. 

Często pojawiały się pytania, jak to się stało, że ten dobrz e prz ygotowa-

ny i zorientowany w tekstach obcych, źródłowych kapłan nie pozostaje 

na  gruncie teologii. Niektórz y odpowiadali pragmatycz nie, że  taki etat 

był na KUL. K. Wojtyła chciał jednak pracować na Wydziale Filozofi cz -

nym w zakresie etyki, był to jego świadomy wybór, wynikający z jego 

humanizmu.

Dlatego widzę papieża Jana Pawła II nie tylko jako wybitnego chrz e-

ścijanina, cz łowieka wiary, wielkiego świadka Ewangelii w naszych cz a-

sach, ale także jako wielkiego humanistę, który z polskiego punktu wi-

dzenia prz ycz ynił się do prz ełamania bariery kierującej myślą kościelną, 

zwłaszcz a po cz asach oświecenia, w duchu ostrożności wobec idei huma-

nizmu. Myślę, że Jan Paweł II jest najbardziej współcz esnym prz ykładem, 

że humanizm nie tylko nie kłóci się z chrystianizmem, ale pokazuje, że są 

one wręcz  sobie bliskie.

Zainteresowaniom problemami moralnymi Karol Wojtyła bardzo 

szybko dał wyraz w swoich pierwszych publikacjach, później problema-

tyka moralna coraz cz ęściej prz ewijała się w jego tekstach. Nie chciał po-

zostać na  płaszcz yźnie cz ysto doktrynalnej, dogmatycz nej. Dostrz egając 

w  tamtych cz asach niemało zagrożeń moralnych, tym bardziej widział 

potrz ebę rozwoju myśli tak, by chronić społecz eństwo, a zwłaszcz a młode 
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pokolenie, prz ed zgubnym, jego zdaniem, wpływem koncepcji materiali-

stycz nej. To właśnie dlatego chciał zająć się sprawami moralnymi, odcho-

dząc od bardziej teoretycz nych studiów na temat cz ystej doktryny.

Teologia moralna jako dziedzina istnieje już długo, chociaż jest w sto-

sunku do innych nauk teologicz nych „młodszą siostrą”, rozwijaną dopiero 

od cz asów reformacji i to prz ede wszystkim ze względu na praktykę spo-

wiednicz ą, by prz ygotować spowiednikom narz ędzia w postaci podręcz -

ników dla  lepszego sprawowania sakramentu pokuty. Sobór Trydencki 

zobowiązał do sakramentu pokuty prz ez spowiedź, a więc domagał  się 

również odpowiedniego prz ygotowania spowiedników, także teore-

tycz nego, i stąd nakaz wyodrębnienia teologii moralnej jako samodziel-

nej dziedziny, a nawet położenie dużego nacisku na  jej rozwój. Jednak 

teologia moralna rozwijała  się specyfi cz nie, prz ez co stała  się kazuisty-

ką, dziedziną usługową, skupioną prz ede wszystkim na  rozpatrywaniu 

konkretnych prz ypadków możliwych grz echów ludzkich. Zauważano też, 

że nie jest to najkorz ystniejszy kierunek z punktu widzenia treści wiary 

i  prz epowiadania chrz eścijańskiego. Takie uprawianie teologii moralnej 

naznacz yło ją od pocz ątku sporym negatywizmem. Działo się tak między 

innymi dlatego, że oddalała się od spraw cz łowieka, gdyż, zgodnie z du-

chem Soboru Trydenckiego, wydawało  się, że Boga trz eba było bronić 

prz ed cz łowiekiem.

Teologia poreformacyjna zachowywała mocny styl apologetycz ny, 

styl obrony prz eciw tezom protestanckim, pocz ynając od tych wysuwa-

nych prz ez Marcina Lutra, poprz ez te, które pojawiały  się u  kolejnych 

protestanckich reformatorów. Nauka o moralności rozwijała się w sensie 

teologicz nym, biblijnym, ale zbyt mało docierała do konkretu ludzkiego 

życia. Tu właśnie widać powód odejścia K. Wojtyły od teologii dogma-

tycz nej, by prz ejść na grunt etyki, a zwłaszcz a antropologii, ściśle u niego 

złącz onych. Antropologię bowiem rozumiał bardzo szeroko, jako poszuki-

wanie właściwego obrazu cz łowieka i to nie tylko opierając się na myśli-

cielach chrz eścijańskich.

Karol Wojtyła miał bowiem taką właśnie szeroką wizję moralności. 

Był też nie tylko naukowcem teoretykiem, gdyż zostając biskupem diece-

zjalnym, musiał dotykać najbardziej konkretnych problemów duszpaster-

skich, wtedy wcale niełatwych. Nie chciał uprawiać teologii apologetycz -

nej. Chciał, by teologia prz eniknęła myślenie cz łowieka, a tym bardziej 

życie i  decyzje ludzkie. Teologię moralną zalicz a  się do  podstawowych 

dziedzin teologicz nych i można ją rozumieć jako pomost cz y prz ynajmniej 

„kładkę” pomiędzy Bogiem i  cz łowiekiem. Kładka dobrz e funkcjonuje, 

kiedy jest równa i prosto położona. Jeśli  się prz echyla na którąkolwiek 
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stronę, jest już narz ędziem nie najlepszym. K. Wojtyła zauważył w tam-

tym cz asie, że  właśnie ta „kładka” naucz ania Kościoła prz echyliła  się 

za bardzo na stronę Boga i to tak, że może już nie prowadzić do cz łowieka, 

a  racz ej do prz eciwstawienia cz łowieka Bogu. Boski fi lar tego pomostu 

dobrz e pogłębił podcz as swoich badań nad św. Janem od Krz yża, nad jego 

dziełami i mistyką. Brakowało mu jednak w myśli moralnej dobrz e roz-

winiętego i obudowanego fi laru ludzkiego.

Etyka ma charakter praktycz ny i  normatywny. Zagadnienia jej są 

mocno osadzone w realistycz nej fi lozofi i cz łowieka. Prz ekracz ając tomizm 

w  kierunku fi lozofi i świadomości, autor cz yni punktem wyjścia swych 

analiz bezpośrednie doświadcz enie wewnętrz ne, realizowanie własnej 

moralności. Za  jedno z  głównych zadań etyki uznaje ukazywanie za-

sadnicz ego związku między tym, co subiektywne a tym, co obiektywne 

w cz łowieku. Realizm i obiektywizm jego etyki prz ejawia się w mocnym 

podkreślaniu związku dobra z rz ecz ywistością cz łowieka – cz yn dobry do-

skonali cz łowieka. U korz eni etyki znajduje się teoria moralności. Jest to 

teoria cz łowieka osoby jako bytu dobrego lub złego1. Głównym proble-

mem poszukiwań etycz nych trz eba, zdaniem autora, ucz ynić uzasadnianie 

normy. To prz esunięcie zainteresowań w etyce będzie musiało pociągnąć 

za sobą również odmienne spojrz enie na objawienie, a mianowicie cho-

dzić będzie o możliwie pełne odcz ytanie jego normatywnej zawart ości 

po to, aby ją w całości i do końca uzasadnić.

Nietrudno zauważyć, że prz edsoborowa sytuacja w teologii moralnej 

oraz licz ne postulaty teologów, wyraźnie domagające się nowych opra-

cowań tej dyscypliny, stanowiły inspirację do podejmowania prób od-

miennego niż dotychcz as budowania jej jako nauki normatywnej. Istot-

nym powodem niezadowolenia z  dotychcz asowego uprawiania nauki 

o moralności był zbyt legalistycz ny i formalistycz ny sposób uzasadniania 

norm.

Jedną z dróg odnowy i reformowania ujęć moralnych była sugestia 

szerszego wprowadzenia i  wykorz ystania w  teologii danych antropo-

logicz nych, chodzi bowiem o  moralność cz łowieka, o  wart ość ludzkich 

działań. To właśnie dlatego, jak się wydaje, już prz ed Soborem Watykań-

skim II K. Wojtyła dostrz egł potrz ebę odejścia od teologii i pójścia w kie-

runku antropologii i etyki. Te zainteresowania odnajdujemy potem w jego 

kolejnych prowadzonych wykładach, studiach oraz licz nych publikacjach. 

To także wzbudziło w nim zainteresowanie Kościołem francuskim, jego 

myślą teologicz ną i fi lozofi cz ną, a także praktyką duszpasterską. Była to 

1 Por. K. Wo j t y ł a, Osoba i cz yn, Kraków 1969, s. 12–21.



93

Etyka cz y moralność? Wędrówka intelektualna Karola Wojtyły – Jana Pawła II

bowiem myśl głęboko humanistycz na, bardzo ludzka, a  prz ez to także 

bardziej Boska, bo jak chce jeden ze współcz esnych teologów francuskich 

Bernard Bro: „Tylko Bóg jest ludzki”2.

To nie może dziwić, bo kraj ten w cz asach tuż prz ed Soborem Waty-

kańskim II cieszył się obecnością wielkich prz edstawicieli teologii, prz ez 

Kościół ofi cjalny nawet odsuwanych od wykładów, takich jak dominika-

nie (o. Yves Congar), jezuici (o. Henri de Lubac), ale także prz edstawiciele 

kleru diecezjalnego, prz ecz uwający, że teologia Kościoła musi się zmienić. 

Widzieli oni efekty dechrystianizacji, laicyzacji, sekularyzacji i musieli się 

z nimi konfrontować.

K. Wojtyła cz uł, że na gruncie francuskim coś się dzieje, że obecny jest 

tam ważny i ciekawy prąd myślowy, dlatego w tych trudnych cz asach, 

kiedy tylko mógł (np.  podcz as wakacji, gdy studiował we  Włoszech), 

wolne chwile spędzał we Francji, by poznać tamtejszą myśl teologicz ną, 

zakorz enioną humanistycz nie i antropologicz nie, myśl niebojącą się spo-

tkania ze zmieniającym się światem.

Zainteresował się także, święcącą wówcz as triumfy, myślą fenomeno-

logicz ną, zwłaszcz a etyką wart ości Maxa Schelera (Wert ethik). Tego tema-

tu dotycz yła jego praca habilitacyjna. Badał, cz y system M. Schelera może 

służyć do interpretacji myśli chrz eścijańskiej3. Po wydarz eniach II wojny 

światowej wydawało się, że jest to koncepcja, która może uzdrowić cz ło-

wieka okalecz onego prz emocą i okrucieństwem. Myśl fenomenologicz na 

musiała wpisać w  swoją historię również i  chrz eścijańskie męcz eństwo 

(Edith Stein – męcz ennica obozu koncentracyjnego, nawrócona Żydówka, 

bardzo bliska K. Wojtyle, który wiele zrobił dla jej procesu beatyfi kacyj-

nego).

K. Wojtyła doszedł jednak do wniosku, że mimo wielu wart ości, ja-

kie da się odnaleźć na gruncie fenomenologii, dla głoszenia moralności 

chrz eścijańskiej jest to system niewystarcz ający. Ten wniosek okazał się 

błogosławiony dla niego i dla świata, bo pozwolił mu pójść dalej i pro-

wadzić poszukiwania w nieco innych obszarach. Prądem, który podbił 

Europę i świat po fenomenologii, był Sart re’owski egzystencjalizm. Jean-

-Paul Sart re swoimi wykładami prz yciągał tak wielu słuchacz y, że trz eba 

było wynajmować stadiony. Tym samym wskazywał, że fenomenologia 

prz echodzi już do prz eszłości.

Karola Wojtyłę skłoniło to do  pójścia w  kierunku francuskiego 

personalizmu. Dzięki Gabrielowi Marcelowi –  tak prz ynajmniej jest to 

2 Por. B. B r o, Dieu est humain, Paris–Cerf  1973.
3 Por. K. Wo j t y ł a, Ocena możliwości zbudowania etyki chrz eścij ańskiej prz y za ło-

że niach systemu Maksa Schelera, Lublin 1959.
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odbierane –  udało  się „schrz eścijanizować” egzystencjalizm, który był 

ważnym epizodem w  myśli współcz esnej. O  tyle ważnym, że  dostrz e-

ga się w egzystencjalizmie jedną z prz ycz yn rewolucji kulturalnej, wyda-

rz eń majowych we Francji, a potem w całej Europie.

Personalizm na gruncie francuskim zyskał zwolenników dzięki my-

śli Emmanuela Mouniera. K. Wojtyła zacz ął budować teologię „o  ludz-

kiej twarz y”4, dlatego pragnęli go słuchać nie tylko wierz ący. Uznawano 

w nim autorytet kościelny jako papieża Kościoła, ale jego prz emyślenia 

zainteresowały także ludzi niebędących chrz eścijanami, oraz tych, którz y 

zwalcz ali idee chrz eścijańskie, a prz ynajmniej nie utożsamiali się z nimi. 

Prz ykładem może być Leszek Kołakowski, który prz eszedł dramatycz ną, 

duchową ewolucję, a potem był jednym z europejskich profesorów re-

gularnie zapraszanych prz ez Jana Pawła II na debaty do Castel Gandolfo 

pod koniec lata każdego roku. L. Kołakowski jest symbolem dramatów 

intelektualnych wielu ludzi z pokolenia Karola Wojtyły.

Dla zrozumienia tej popularności naucz ania Jana Pawła II może być 

pomocne poznanie jego wizji teologii we wcz eśniejszym okresie jego życia. 

Pocz ątkowo K. Wojtyła uwzględniał tomistycz ne rozumienie wiary jako 

prz yjęcie prz ez umysł ludzki prawdy objawionej. Pojęcie to jednak ewolu-

owało u niego w kierunku integracji personalistycz nej. Sądził, że właściwa 

wiara powstaje wtedy, gdy cz łowiek otwiera się na darowanie się Boga. 

Otwarcie to nie oznacz a tylko samej uległości rozumu ludzkiego i wyłącz -

nie intelektualnego prz yjęcia prawdy objawienia się Boga. Otwarcie doty-

cz y całego cz łowieka, całej osoby ludzkiej. Cała osoba ludzka odpowiada 

na słowo Boże, na prz yjście Boga, na samodarowanie się Boga. Następuje 

tajemnica spotkania cz łowieka z Bogiem niejako „osoba w osobę”. Nie jest 

to spotkanie jedynie na bazie rozumu, lecz  na bazie całej rz ecz ywistości 

osobowej. Zdaniem autora wiara jest w pierwszym rz ędzie spotkaniem ca-

łego cz łowieka z prawdziwym Bogiem, a wtórnie jest pełnym spotkaniem 

cz łowieka z cz łowiekiem w relacji do Boga. Stąd wiara tchnie Życie w Ko-

ściół, scala integralnie jego myślenie, dążenie i działanie. Wiara polega 

na prz yjęciu całego Boga prz ez cały podmiot Kościoła5.

Można, jak się wydaje, rozumieć to, iż w każdym rodzaju wiary trz eba 

prz yznać prymat intelektowi, świadomości i poznaniu. Wiara nie będzie 

wtedy spotkaniem cz łowieka z Bogiem o  charakterz e pozarozumowym 

lub irracjonalnym.

4 Por. S. S k o b e l, Humanistycz ny wymiar teolo gii moralnej. Francuska próba refor-
my teolo gii moralnej po Soborz e Watykańskim II salezjańskiego teolo ga Xaviera Th éveno-
ta, Łódź 2011.

5 K. Wo j t y ł a, Znak sprz eciwu, Paryż 1980, s. 57 i nast.
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Wiara i teologia nie prz enikają się bezpośrednio ani nie są niestycz ne. 

Obie wypływają z osoby ludzkiej i w niej najbardziej wewnętrz nie  się 

spotykają. Nie można uważać, że wiara podlega teologii, nie wycz erpu-

je się też ona w żadnej ludzkiej percepcji. Teologia natomiast nie jest pro-

stym prz edłużeniem wiary. Ma ona swoją godność, obiektywizm i siłę 

właściwą każdej nauce. Obydwie stanowią świadomość religijną osoby 

ludzkiej, wyposażają i konstytuują jej życie. Spotykają się, a prz ynajmniej 

powinny się spotkać, na gruncie osoby ludzkiej. Osoba chrz eścijanina jest 

doskonałą zasadą jedności oraz integralności wiary i teologii. Jednocz e-

śnie osoba jest szcz ególnym miejscem i sposobem twórcz ego transpono-

wania wiary. Wtedy też nie grozi ani fi deizm, ani teologizm, ani alienują-

cy chrz eścijanina synkretyzm6.

Między wiarą a teologią nie ma dualizmu, lecz  komplementarność. 

Niekiedy uważano, że  wiara dotycz y wyłącz nie życia, a  teologia tylko 

sfery poznawcz ej. Według K. Wojtyły wiara i teologia dotycz ą sfery po-

znawcz ej osoby cz łowieka, jak również i wiara, i teologia posiadają pew-

ne wymiary pozapoznawcz e, a prz ynajmniej pozaintelektualne. Cała oso-

ba chrz eścijanina bierz e udział w tworz eniu teologii jako uporz ądkowanej 

sfery poznania i akceptacji rz ecz ywistości Bożej. Sfera ta obejmuje Boga, 

świat w  relacji do Boga oraz umiejętność prz eświetlenia rz ecz ywistości 

w perspektywie ostatecz nego sensu. Dlatego, jak się wydaje, całościowe 

ujęcie teologii musi prz ekrocz yć wąsko rozumiany intelektualizm. Teolo-

gia winna być antropologizacją i humanizacją wiary. Wiara bez teologii 

grozi okalecz eniem cz łowieka. Takie postulaty zdaniem autora teologia 

może spełnić najpewniej dopiero wtedy, gdy jest ujmowana personali-

stycz nie. Zanim jednak da się ukazać konkretne personalistycz ne rozwią-

zania K. Wojtyły, wart o najpierw zobacz yć, jakie miejsce w tak ujmowa-

nej teologii wyznacz a on teorii moralności.

Osobiście upatruję w odejściu Karola Wojtyły od teologii ku antropo-

logii i etyce bardzo świadomego kroku. Jako myśliciel ma on niemałe za-

sługi dla sformułowania nowej, personalistycz nej, moralnej normy ogólnej 

na gruncie polskim, na terenie fi lozofi i i na terenie teologii. Normy, która 

do dzisiaj jest podstawą, a jednocz eśnie pomostem pomiędzy myślą religij-

ną, chrz eścijańską i niechrz eścijańską, normą, która kładzie nacisk na god-

ność cz łowieka i nie jest konfesyjna. Norma ta podkreśla, że dla oceny mo-

ralnej cz ymś podstawowym jest ludzka godność, a to, co ją afi rmuje, chroni, 

pomnaża – jest dobrem moralnym. Nazywa się to szacunkiem dla ludzkiej 

godności. W chrz eścijaństwie ten szacunek określa się mianem miłości.

6 K.  Wo j t y ł a, U  podstaw odnowy. Studium realiza cji Vaticanum II, Kraków 1972, 

s. 16.
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Osoba ludzka jest takim dobrem, że jedyne i pełnowart ościowe od-

niesienie się doń stanowi szacunek. Na gruncie chrz eścijańskim – to mi-

łość. K. Wojtyła i jego współpracownicy poszukują również normy w sfor-

mułowaniu negatywnym, w sensie zakazu, bo jeśli norma moralna ma 

pozytywne i negatywne sformułowanie, to zwiększa się moc i zakres jej 

obowiązywania. W negatywnym sformułowaniu norma personalistycz -

na brz mi zatem: „Osoba ludzka jest dobrem i nie można jej nigdy trakto-

wać jako środka do jakiegokolwiek celu, a jedynie jako cel działania”. Te 

sformułowania normy personalistycz nej stanowią zasługę Karola Woj-

tyły na gruncie polskim, bo zrewolucjonizowały nasz sposób myślenia.

W jego wędrówce intelektualnej było to już osiągnięcie celu humani-

stycz nego, a nawet, myśląc nieco szerz ej – celu humanitarnego. Filozofi cz -

ny język jego wykładów – obecnie cz asem tak bardzo chwalonych – był 

trudny w odbiorz e. O swoim dziele Osoba i cz yn sam żart obliwie mówił, 

że jest to książka, którą można zadać komuś do cz ytania tylko za pokutę, 

że będzie nie do prz ebrnięcia dla prz eciętnego odbiorcy. Wpływy francu-

skie i niemieckie wzmagały trudność w odbiorz e prezentowanej myśli.

W  życiu K.  Wojtyły –  już wówcz as biskupa –  był to cz as powrotu 

na  grunt naucz ania teologicz nego. Jako biskup angażował się w życie 

duszpasterskie swojej diecezji. Zbiegało się to z Soborem Watykańskim II, 

na  którym zaznacz ył swoją obecność jako wtedy jeszcz e młody biskup 

tak mocno, że Paweł VI mianował go w niedługim cz asie kardynałem. 

Doceniono jego wkład w prace soborowe, zwłaszcz a że brał cz ynny udział 

w  debatach nad  jednym z  głównych dokumentów Soboru –  Konstytu-

cją duszpasterską o Kościele w świecie współcz esnym Gaudium et spes. 
K. Wojtyła zobacz ył też wtedy z bliska, cz ym żyje świat, co mówią teo-

logowie, z cz ym się zgadzają, co popierają, ale także, cz ego nie rozumieją 

albo jakich zmian  się domagają. Sam cz ęsto zabierał głos, wypowiada-

jąc  się odmiennie niż kardynał Stefan Wyszyński. Myśl kardynała Wy-

szyńskiego była bardzo silnie naznacz ona politycz ną sytuacją Polski, co 

było zrozumiałe, bo jako doświadcz ony prymas Kościoła, internowany 

prz ez władzę komunistycz ną, myślał o Kościele bardziej tradycyjnie. Karol 

Wojtyła, od niedawna na stolicy biskupiej, miał też inną drogę intelektu-

alną. Można było się spodziewać, że po tych doświadcz eniach, w szcz egól-

ności prz eżyciach i debatach soborowych, powróci na grunt teologicz ny.

Historia potocz yła  się jednak inacz ej, bo z  woli Opatrz ności został 

wybrany na papieża i właśnie w tej roli naucz ał teologicz nie. Pocz ątko-

wo zastanawiano się, kto go teraz zrozumie, tym bardziej że będzie po-

sługiwał się językiem włoskim. Tymcz asem okazało się, że od pierwsze-

go publicz nego prz emówienia, kiedy z balkonu mówił o tym, że prz ybył 

z dalekiego kraju i może robić błędy, mówiąc po włosku, ale prosi, gdy 
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tak się stanie, aby go poprawić, podbił serca słuchacz y. W pierwszym pro-

gramowym wystąpieniu w cz asie mszy intronizacyjnej zachwycił świat 

prostym zdaniem, powtarz anym cz ęsto podcz as tego prz emówienia: „Nie 

lękajcie się”7. Prz emówienie pisał sam, sprawdzono je tylko pod wzglę-

dem językowym. I  właśnie ci, którz y go znali, którz y bali  się, że  teraz 

nikt go nie zrozumie, nie mogli wyjść z  podziwu, że  potrafi ł wygłosić 

prz emówienie o ważkich sprawach w sposób zrozumiały dla wszystkich 

i zainteresować, a nawet porwać nim świat.

Ocz ekiwano też na pierwszy ofi cjalny dokument – była to programo-

wa encyklika Redemptor hominis, która wskazywała, cz ego można spo-

dziewać się po pontyfi kacie. Padły w niej bardzo mocne i znacz ące słowa: 

„Człowiek jest drogą Kościoła”. Wielu tradycyjnie myślących teologów 

nie rozumiało tej odwagi. Wydawało się, że tezą do prz yjęcia jest powie-

dzenie „Kościół jest drogą cz łowieka”, bo wyznacz a chrz eścijaninowi drogę 

ku zbawieniu. Papież w pierwszej swej encyklice odwrócił ten porz ądek, 

co niektórym wydało się wręcz  niebezpiecz ne. Kościół prz ecież to Boska 

instytucja, założona prz ez Chrystusa, a Tego – jak wierz ymy – uważamy 

za Boga-cz łowieka. Słowa Jana Pawła II „Człowiek jest drogą Kościoła” 

stały się jednym z wielkich haseł-klucz y tego pontyfi katu8.

Ważne było też świadectwo jego chrz eścijańskiego życia, jakie złożył 

wobec współcz esnego świata, życia, które nie rani, nie niszcz y. Nie prz ez 

prz ypadek odważył się jako pierwszy papież pójść do synagogi. Mówił 

o Żydach „starsi bracia w wierz e”, choć niektórz y teologowie sprz eciwia-

li się takiemu ujęciu. Nie zawahał się też iść do mecz etu. To, że modlił się 

w  nim, prz erastało wyobrażenie ludzi, zwłaszcz a w  cz asie, kiedy islam 

zaznacz ał swoją obecność także prz ez terroryzm i tragicz ne zdarz enia. Słu-

chali go również wierz ący innych religii, w cz asie swoich pielgrz ymek by-

wał prz ecież nie tylko w krajach chrz eścijańskich, szcz ególnie w Afryce. 

Słuchacz y prz ekonywał, że różniąc się na wielu płaszcz yznach szcz egóło-

wych, nie różnią się co do cz łowiecz eństwa, że on ich cz łowiecz eństwa nie 

dotknie, nie zniszcz y, nie poniży9.

Ten rys pontyfi katu wart o podkreślać u  Jana Pawła II, bo obok 

jego praktycz nych dzieł, wielu spotkań z  ludźmi, ważne okazało się jego 

oddziaływanie na myśli świata, możliwe dlatego, że wychodził z myślą 

o  cz łowieku. Pokazywał, że  chrz eścijaństwo jest bardzo humanistycz ne, 

że nikomu i nicz emu nie zagraża. Dlatego słuchali go nie tylko chrz eścijanie.

7 Por. http://fundacjajp2.biblioteka.info/JP%20II-%20inaug.pdf  [dostęp: 31.07.2013].
8 Por. J.  R a t z i n g e r, Jan Paweł II. Mój umiłowany Poprz ednik, Kraków 2007, s. 43 

i nast. 
9 W tym zakresie wart o porównać ciekawe opracowanie P. Z u c h n i e w i c z, Cuda 

Jana Pawła II, wyd. poszerz . i uaktualn., Warszawa 2006.




