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Słowo wstępne 
 

DDewiza władz rektorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu brzmi: „Patrzymy w przyszłość, nie zapominając  
o tradycji”. Wyrazem pamięci o świetnej tradycji naszej Almae  
Matris jest pamięć o jej doktorach honorowych, członkach (choć  
w wymiarze symbolicznym) naszej wspólnoty akademickiej, a zwłasz-
cza o największym z nich – św. Janie Pawle II. 

Przemawiając 26 marca 2001 roku w Sali Klementyńskiej Pa-
łacu Apostolskiego na Watykanie w czasie uroczystości wręczenia 
Ojcu Świętemu dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu i dziękując Papieżowi za przyjęcie 
tego doktoratu, ówczesny rektor naszej Uczelni prof. Stefan Jurga 
powiedział: 

„Przynosi on nam zaszczyt, ale i zobowiązuje, uczelnia bowiem, której 
zostało dane włączyć do swojej wspólnoty akademickiej Waszą Świą-
tobliwość, winna najrzetelniejszą pracą i najgorliwszym poszukiwa-
niem i krzewieniem prawdy dowieść, że jest tego zaszczytu godna. […] 
Niechaj myśl i przykład Waszej Świątobliwości zwielokrotni nasze siły 
i zdolności dla dobra naszej Uczelni w jej służbie społeczeństwu i Oj-
czyźnie”. 
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Nasz Uniwersytet pozostaje temu zobowiązaniu wierny. Kul-
tywuje też pamięć o wielkim Papieżu-Polaku, czego przejawem było 
okolicznościowe seminarium, które odbyło się w dniu naszego świę-
ta 7 maja 2014 roku. Publikując materiały z tego seminarium, wy-
rażamy przekonanie, że przybliżą one naszej społeczności akade-
mickiej postać wielkiego Papieża, gdyż w trudzie poznawania Jego 
dzieła wciąż jeszcze jesteśmy u początku drogi. 

Bronisław Marciniak 
Rektor 
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Initium 

WW e wniosku Jego Magnificencji Rektora i Senatu w sprawie 
nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi 
Pawłowi II czytamy: 

„Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pragnie wyrazić 
swoją radość z faktu, że u progu nowego stulecia na przełomie wie-
ków i stuleci Biskupem Rzymu jest Polak, i dać tej radości wyraz 
poprzez włączenie Jana Pawła II do grona swoich doktorów hono-
rowych. Życie i dzieło Jana Pawła II jest przykładem organicznego 
połączenia służby nauce, Bogu i człowiekowi. Papież Jan Paweł II 
był i jest człowiekiem nauki – jako jeden z najoryginalniejszych  
i najodważniejszych myślicieli chrześcijańskich doby współczesnej, 
filozof i teolog, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
związany z nami posłannictwem nauczyciela akademickiego”. 

Uniwersytet, pragnąc włączyć osobę Jana Pawła II do grona 
swoich doktorów honorowych, zauważał, że jest to dla niego 
ogromny zaszczyt i dlatego czuje się zobowiązany do poznawa-
nia, przybliżania Jego nauki. 

Głębia osobowości, duchowości, rozmach działalności nie po-
zwalają bardzo łatwo w sposób skrótowy określić Jego osoby  
i dzieła. Dlatego skazane są na ułomność i niepełność. 
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Fragmentaryczność, która z konieczności została podjęta podczas 
dzisiejszego spotkania, dyktowała dobór oraz jego układ. Może 
też rodzić niedosyt. Miejmy nadzieję, że dla wielu uczestników 
dzisiejszego spotkania – będąc wspomnieniem rzeczywistości, 
której doświadczyli – pozwoli to zrekompensować. 

Jan Szpet 



11 

 



12 

W ocenie całego świata Ojciec Święty był i jest dziś jedną  
z postaci kształtujących jego oblicze i symbolizujących akcepto-
wane przez całą ludzkość ideały dobra, prawdy i piękna. Głosi je 
całemu światu – wszystkim ludziom i każdemu człowiekowi  
z osobna, którego potrzeby rozumie jak nikt inny. Osoba ludzka, 
jej istota, godność i przeznaczenie pozostawały zawsze w centrum 
nauczania Ojca Świętego. Usilnie podkreślał jedyność i niepowta-
rzalność każdego człowieka. Przypominamy sobie znamienne 
słowa otwierające pontyfikat. Może wówczas nie do końca przez 
wszystkich zrozumiane i przewidywane, ale jakże prorockie: 
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Ale i pierwszy znaczący doku-
ment – encyklikę „Redemptor hominis”. 

Jan Szpet 
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HANNA SUCHOCKA 

 

Uniwersalność praw człowieka  
w wizji Jana Pawła II 

KKarol Wojtyła ukształtowany został w systemie, w którym 
trzeba się było „dobijać” o prawa człowieka. Stąd też Jego myślenie 
od samego początku pontyfikatu naznaczone jest troską o właściwe 
rozumienie praw człowieka. Posługuje się konsekwentnie termi-
nem „prawa człowieka” (nie zawężając go np. tylko do praw obywa-
tela). Używanie takiej a nie innej nazwy ma w tym przypadku istot-
ne znaczenie. Ono wszak wyznacza zakres praw. W samym bowiem 
określeniu „prawa człowieka” zawarta jest ich powszechność, 
„oznacza bowiem, że przysługują każdemu człowiekowi, w każdym 
czasie i w każdych okolicznościach. […] Uzasadnieniem powszech-
ności praw jest to, że chronią one godność każdego człowieka”1. 

Z tego też względu koncepcja uniwersalizmu praw człowieka 
kontestowana jest przez reżimy autorytarne i despotyczne. 

Janowi Pawłowi II w Jego myśleniu o uniwersalizmie niezwy-
kle bliska była Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ z roku 
1948. Jest ona bowiem jednoznaczna w swojej regulacji, ma swoje 
___________ 

1 W. Osiatyński, Prawa człowieka i ich granice, Wydawnictwo „Znak”, Kra-
ków 2011, s. 229. 
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wyraźne zakorzenienie w prawie naturalnym: „nie nadaje praw, 
które proklamuje, ale uznaje ich istnienie, są one bowiem wpisane 
w istotę ludzkiej osoby i jej godności”. Deklaracja głosi „powszech-
ność i niepodzielność praw człowieka”. 

„Potwierdzenie tej powszechności i niepodzielności nie wyklucza by-
najmniej, że w realizacji poszczególnych praw w konkretnych oko-
licznościach mogą się ujawnić uzasadnione różnice natury kulturowej 
czy politycznej; istotne jest, aby w każdym przypadku respektowane 
były normy określone przez Powszechną Deklarację dla całej ludz-
kości”. 

W tym poglądzie można dopatrywać się koncepcji rozwiniętej 
przez znaną specjalistkę od praw człowieka – Mary Ann Glendon, 
która pisze, że „Deklaracja ucieleśnia istotę tradycji kontynental-
nej, dającej się pogodzić z tradycją i aspiracjami krajów niezachod-
nich”. Zarazem jednak ostrzega przed groźbą swoistego imperiali-
zmu praw człowieka2. 

Personalizm Karola Wojtyły i potem Jana Pawła II, wyrażający 
się w stałym podkreślaniu znaczenia osoby ludzkiej i traktowania 
godności osoby ludzkiej jako centrum odniesienia dla wszystkich 
innych praw, spotkał się z rozwijającą się dynamicznie w latach sie-
demdziesiątych na forum międzynarodowym koncepcją praw czło-
wieka, co otwarło nowe przestrzenie aktywności międzynarodowej 
Stolicy Apostolskiej, a także wpłynęło na sposób jej realizacji. 

Charakterystyczne jest, że Jan Paweł II wiązał prawa człowieka 
z dobrem uniwersalnym, jakim jest pokój. Dał temu wyraz wielo-
krotnie w swoich wypowiedziach, encyklikach, orędziach. 

Już w swojej pierwszej encyklice Redemptor hominis z 4 mar-
ca 1979 roku zwrócił uwagę na konieczność poszanowania praw 
człowieka, podkreślając, że pokój może zakwitnąć tylko wówczas, 
___________ 

2 Ibidem, s. 54 oraz 252. 
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gdy prawa te są w całości respektowane. Zawsze kładł nacisk na 
dwa elementy: każdy i całościowe respektowanie. Te dwa słowa są 
bardzo ważne. One bowiem nadają prawom charakter uniwersali-
styczny. Problem całościowego respektowania praw człowieka bę-
dzie się stale przewijał u Jana Pawła II. 

Jan Paweł II w szczególny sposób podkreśla znaczenie osoby 
ludzkiej, godności osoby ludzkiej. Stała się ona wyznacznikiem, i to 
nie tylko w kwestiach społecznych, ale także politycznych i gospo-
darczych. Podkreślał, że 

„Godność ludzkiej osoby jest wartością transcendentną, zawsze 
uznawaną za taką przez wszystkich, którzy szczerze poszukiwali 
prawdy. W istocie rzeczy całą historię ludzkości należy interpretować 
w świetle tego pewnika”. 

To stanowiło punkt odniesienia dla Jego uniwersalistycznej kon-
cepcji praw człowieka. 

Pamiętać należy, że mówi On o godności człowieka w każdym 
miejscu swojego pielgrzymowania, w czasach, w których godność 
człowieka nie stanowiła kluczowej wartości konstytucyjnej w wielu 
państwach. W centrum uwagi Jana Pawła II jednak od samego 
początku znajdowała się osoba ludzka i potem, wokół niej – jakby 
wyznaczone przez koncentryczne koła – wszystkie te obszary,  
w których rozwijają się stosunki ludzkie, kulturalne i polityczne, od 
rodziny poprzez wspólnoty lokalne do wspólnoty narodowej i sto-
sunków międzynarodowych. 

Ukazywał immanentne powiązanie istniejące między walką  
o pokój, która stanowiła nieodłączną część agendy międzynarodo-
wej w latach siedemdziesiątych, a gwarantowaniem godności czło-
wieka. Podczas pielgrzymki do Polski w roku 1987 do witającego 
Go przewodniczącego Rady Państwa, który tak wiele mówił o poko-
ju, Jan Paweł II powiedział: 
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„Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku […]. Pamiętaj-
cie o jego godności, w której muszą się spotykać poczynania wszyst-
kich społeczeństw i społeczności”3. 

Poprzez odniesienie do godności człowieka Papież nadał nowy 
wymiar samemu pojęciu pokoju. Słowo „pokój” w nauczaniu papie-
skim stało się słowem o innej treści, a może lepiej powiedzieć:  
o innej głębi. Słowo to szczególnie nadużywane było w okresie wal-
ki ideologicznej pomiędzy dwoma systemami. Jan Paweł II stara 
się przywrócić mu właściwe znaczenia, aby ze sloganu stało się po-
jęciem, właśnie poprzez odniesienie do jednostki ludzkiej, do god-
ności człowieka. Osadzone w szerszym wymiarze transcendentnym, 
jest wartością, a nie tylko instrumentem. 

Istotne znaczenie dla Jana Pawła II miało także powiązanie 
godności i wolności4. Papież walczył o wolność od samego początku 
swojego pontyfikatu. Przekonywał ludzi do wolności, dodawał im 
siły, aby mieli odwagę o swoją wolność się upomnieć. Zarazem jed-
nak stale wyrażał troskę o jednoznaczne zakreślenie granic wolno-
ści. Troska ta pojawia się także podczas pielgrzymek do Polski  
w latach osiemdziesiątych. Jan Paweł II zdawał sobie sprawę, że  
w ówczesnych warunkach Polacy operowali pojęciem wolności jako 
pewną ideą, hasłem, czymś, do czego zmierzali, ale co nie było  
w świadomości społecznej do końca jednoznacznie zdefiniowane. 
Różne pod pojęcie wolności podkładano rozumienie. Na różne 
oglądano się wzorce. Najczęściej na te bardzo uproszczone, charak-
terystyczne dla zachodniej kultury masowej, które w odbiorze prze-
ciętnego obywatela – wówczas zza żelaznej kurtyny – kojarzyły się 
___________ 

3 Przemówienie na Zamku Królewskim w Warszawie, 8 czerwca 1987 roku. 
4 W tym kontekście niezwykle trafny wydaje się tytuł, jakim opatrzył działal-

ność Jana Pawła II w latach 1987 i 1988 G. Weigel: „Naprzód ku podstawom. Wol-
ność przyporządkowana godności obowiązku”, por. G. Weigel, Świadek nadziei, 
tłum. M. Tarnowska et al., wyd. 2, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2003, s. 666. 
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z tym prawdziwym światem wolności, rozumianej często jako wol-
ność bez granic. I dlatego tak ważne w przesłaniu Jana Pawła II jest 
ostrzeżenie, wzywające do uświadomienia sobie zagrożeń płyną-
cych z opacznie pojętej wolności, zagrożeń dla samej godności 
człowieka. 

„Dar wolności. Trudny dar wolności człowieka, który sprawia, że 
wciąż bytujemy między dobrem a złem. Pomiędzy zbawieniem a od-
rzuceniem. Wolność wszakże może przerodzić się w swawolę. [...] Co 
krok jesteśmy świadkami, jak wolność staje się zaczynem różnorod-
nych «niewoli» człowieka, ludzi, społeczeństw”5. 

Podobne słowa – choć w innej już rzeczywistości – Papież wypo-
wiedział w Krakowie podczas ostatniej pielgrzymki do Polski  
w roku 2002. 

Uniwersalność praw człowieka została wyrażona przez Jana 
Pawła II bardzo wyraźnie, wprost, u progu nowego tysiąclecia  
w orędziu na Światowy Dzień Pokoju w roku 1999, zatytułowanym 
„Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju”. 

Mówi tutaj m.in.: 

„Należy jednak przypomnieć, że nie wolno lekceważyć żadnej obrazy 
ludzkiej godności – niezależnie od tego, jaka jest jej przyczyna, jaką 
konkretną formę przyjmuje i gdzie się dokonuje”. 
„Wszystkie bez wyjątku ludzkie istoty mają równą godność”. 

Spór o uniwersalność praw człowieka jest nie tylko sporem 
teoretycznym, ale także sporem mającym swoje konsekwencje 
praktyczne i polityczne6. JP II tymi słowami odcina się w jakimś 
sensie od zwolenników koncepcji relatywizmu praw człowieka, 
___________ 

5 Homilia wygłoszona podczas mszy świętej w kaplicy Matki Bożej na Jasnej 
Górze 13 czerwca. 

6 Por. W. Osiatyński, op. cit., s. 231–257. 
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także relatywizmu kulturowego, choć dostrzega potrzebę uwzględ-
nienia różnic kulturowych, to jednak nie neguje uniwersalizmu 
jako zasady. 

Jan Paweł II odnosi się w swoich orędziach także do aspektów 
prawnych. Świat współczesny stawia sobie często pytania, do jakich 
odniesień aksjologicznych odwoływać się w poszukiwaniu prawa 
sprawiedliwego, a zarazem odpowiadającego wymogom społeczeń-
stwa pluralistycznego, w taki sposób, aby prawo sprawiedliwe dla 
jednych grup nie stało się dyskryminujące czy krzywdzące dla in-
nych. Jan Paweł II odwołuje się do uniwersalizmu Ewangelii, który 
może stać się podstawą zbliżenia. Uniwersalność Ewangelii prze-
kłada się na Jego myślenie o uniwersalizmie praw człowieka. To 
właśnie na gruncie tego uniwersalizmu była możliwość spotkań  
i jednoczenia różnych wyznań w wysiłkach na rzecz pokoju (przy-
kład spotkania w Asyżu jest tutaj najbardziej spektakularny). Tak 
bardzo zabiega o to, aby miejsce uniwersalizmu Ewangelii nie zo-
stało zajęte przez partykularne wizje poszczególnych zwalczających 
się obozów, grup, narodowości. Aby ten uniwersalizm nie został 
wypaczony przez próbę rozegrania własnej sprawy, przez upoko-
rzenie drugiego. 

Myślę, że w tym kontekście niezwykle ważne jest Jego myślenie 
o prawach mniejszości etnicznych, narodowych i religijnych. 

Na Światowy Dzień Pokoju w roku 1989 wydaje orędzie zatytu-
łowane „Poszanowanie mniejszości – warunkiem pokoju”. Doku-
ment ten wyprzedzał działania organizacji międzynarodowych, 
zarówno Rady Europy, jak i OBWE. W tym dokumencie jednakże – 
poza podkreśleniem praw mniejszości etnicznych i religijnych, ko-
nieczności uznania ich odrębności – silnie zaakcentowane zostały 
obowiązki mniejszości, a także zagrożenia płynące z opacznie poję-
tej realizacji praw mniejszości, w tym także zagrożenia dla samej 
mniejszości. Przypomnijmy, że dokument ten wydany był w roku 
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1989. Rok ten otwierał okres wyzwalania się mniejszości narodo-
wych, ale też otwierał nowe pola konfliktów związanych z dążeniem 
do realizacji swoich praw przez grupy narodowościowe. Dla wielu 
narodów otwierała się szansa zrealizowania swojej wizji państwa 
narodowego, lecz sposób, w jaki to realizowały, zagrażał prawom 
innych grup. Dokument papieski narodził się z obserwacji wyda-
rzeń w kraju Basków i w Irlandii, ale był jednocześnie wskazaniem, 
że w nowej organizacji świata te dążenia narodowościowe będą 
odgrywały ważną rolę. W tym okresie, swego rodzaju fascynacji 
prawami mniejszości narodowych w świecie, a zwłaszcza w Euro-
pie, Papież przestrzega przed ewentualnymi deformacjami tych 
praw, a w szczególności – przed niebezpieczeństwem zawłaszczania 
tych praw przez liderów mniejszości. Warto tu przytoczyć fragment 
tego orędzia: 

„Drażliwe problemy powstają w momencie, kiedy jakaś grupa mniej-
szościowa ujawnia roszczenia posiadające szczególne implikacje poli-
tyczne. Czasem grupa taka dąży do niepodległości lub choćby więk-
szej autonomii politycznej… 
W niektórych przypadkach konfliktowych grupy terrorystyczne nie-
słusznie roszczą sobie wyłączne prawo do występowania w imieniu 
wspólnot mniejszościowych, pozbawiając je w ten sposób możliwości 
swobodnego i jawnego wyboru własnych przedstawicieli i szukania – 
nie pod naciskiem strachu – właściwych rozwiązań. 
Niech posłuchają mego głosu ci, którzy weszli na nieludzką drogę ter-
roryzmu: ślepe uderzenia, zabijanie niewinnych czy stosowanie 
krwawego odwetu nie sprzyjają sprawiedliwej ocenie rewindykacji 
zgłaszanych przez grupy mniejszościowe, na rzecz których oni rzeko-
mo działają” (por. Enc. Sollicitudo rei socialis, 4). 

Jak proroczo brzmią te słowa w obliczu późniejszych wydarzeń 
w b. Jugosławii, ale także i wydarzeń, których jesteśmy świadkami 
obecnie. 



21 

Orędzie o prawach mniejszości narodowych spełniało dwie 
funkcje. Z jednej strony uświadamiało uniwersalistyczny charakter 
tych praw i uwrażliwiało liderów na miejsce mniejszości narodo-
wych i ich rolę w nowym porządku świata, równocześnie jednak 
Papież przestrzegał przed destrukcyjną rolą mniejszości kierowa-
nych przez złych liderów7. 

W orędziu na Światowy Dzień Pokoju w roku 1999 Jan Paweł II 
poprzez odniesienia do powszechnej Deklaracji tworzy katalog tych 
praw człowieka, które są najbardziej zagrożone, ale także tych, któ-
re mają wyraźnie uniwersalny charakter. Na pierwszym miejscu 
wymienia prawo do życia oraz wolność religijną. 

Jan Paweł II od początku swojego pontyfikatu niezwykle do-
bitnie uświadamiał społeczności międzynarodowej pokojową funk-
cję wolności religijnej – mówił o tym już w roku 1979 podczas wy-
stąpienia na forum ONZ. Uczynił to, przełamując powszechnie 
wówczas panującą koncepcję co do kluczowego znaczenia roli wy-
ścigu zbrojeń dla niebezpieczeństwa nowego konfliktu zbrojnego. 
To wówczas, w pierwszym roku swojego pontyfikatu, Jan Paweł II 
proklamował prawo do wolności religijnej jako prawo najważniej-
sze w katalogu praw człowieka, uzasadniając, że jest ono najistot-
niejsze, ponieważ wartości duchowe są siłą napędową rozwoju cy-
wilizacyjnego i dążenia do pokoju8. 

Jak podkreśla George Weigel, takie ujęcie wolności religijnej 
jest funkcją papieskiego nauczania, iż wszelkie myślenie o społe-
czeństwie – także o społeczeństwie międzynarodowym – musi się 
rozpoczynać od adekwatnej antropologii filozoficznej, która defi-
___________ 

7 Por. szerzej: H. Suchocka, Refleksja Jana Pawła II nad współczesnym 
światem (wizja porządku międzynarodowego), „Polska w Europie” 2004 nr 1(45), 
s. 145–150, 

8 Jan Paweł II, Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 2 październi-
ka 1979 roku. 
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niującej cechy kondycji ludzkiej upatruje w poszukiwaniu trans-
cendentnej prawdy i miłości9. Na tym zasadza się uniwersalność 
praw człowieka w wizji JPII. 

Jan Paweł II formułował też prawa, które nazywane są prawa-
mi trzeciej generacji – właśnie ze względu na ich uniwersalizm. 

Zaliczał do nich: 
Prawo do uczestnictwa, podkreślając, że dążenie do wspól-

nego dobra społeczności narodowej i międzynarodowej wymaga 
czynnej realizacji – także w sferze ekonomicznej – prawa wszyst-
kich ludzi do udziału w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą. 

Prawo do samorealizacji – zaznaczając, że wykształcenie  
i formacja zawodowa powinny znaleźć się na pierwszym miejscu 
zarówno w programach krajów rozwijających się, jak i w projektach 
odnowy obszarów miejskich i wiejskich w społeczeństwach bardziej 
rozwiniętych gospodarczo. 

Odpowiedzialność za środowisko naturalne 
Solidarność – pojęcie solidarności uzyskało różne znaczenia. 

Jan Paweł II był w pełni przekonany, że musi tę zasadę przywołać  
i przypomnieć jej istotowy sens, przypomnieć, że jest ona jedną  
z kluczowych zasad organizowania życia społecznego. Papież z jed-
nej strony stara się to pojęcie „odpolitycznić” z takiego znaczenia, 
jakie nadano mu w okresie stanu wojennego w Polsce, z drugiej zaś 
– wyraźnie podkreślić jego znaczenie także na przyszłość w warun-
kach nowej organizacji społecznej i politycznej społeczności mię-
dzynarodowej. 

Prawo do pokoju – wymieniane tutaj już wielokrotnie. 
Mówiąc o uniwersalizmie praw człowieka w wizji JPII, nie spo-

sób nie dostrzec, jaką wagę przywiązywał On do ONZ. 

___________ 

9 G. Weigel, Porządek świata (o czym zapomnieli katolicy), tłum. D. Chabraj-
ska, „Ethos” 2005, nr 3–4, s. 92–93. 
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Od początku swojego pontyfikatu Jan Paweł II przywiązywał 
duże znaczenie do roli ONZ. Już w swoim pierwszym przemówie-
niu noworocznym do korpusu dyplomatycznego (12 stycznia 1979 
roku) odniósł się wprost do roli ONZ10. Jeszcze bardziej znamienne 
było to, że w swojej pierwszej encyklice Redemptor hominis Papież 
cały passus poświęcił znaczeniu ONZ. To zaufanie związane było ze 
szczególną rolą tej organizacji w zakresie ochrony praw człowieka. 
We wspomnianej encyklice Papież pisze: 

„W każdym razie trudno tutaj nie wspomnieć z uznaniem i z głęboką 
nadzieją na przyszłość o tym wspaniałym wysiłku, jaki podjęto wraz  
z powołaniem do życia ONZ – o wysiłku zmierzającym do tego, aby 
określić i ustalić obiektywne i nienaruszalne prawa człowieka, zobo-
wiązując się wzajemnie do ich ścisłego przestrzegania”11. 

Opinia ta była podtrzymywana, mimo iż Papież miał także nega-
tywne doświadczenia związane z działalnością tej organizacji, i to 
właśnie w zakresie praw człowieka. Tak było np. w związku ze zgło-
szoną przez administrację Clintona podczas Międzynarodowej 
Konferencji na temat Zaludnienia i Rozwoju, zwołanej przez ONZ 
w Kairze w roku 1994, propozycją uznania prawa do aborcji na 
życzenie jako standardu uniwersalnego. Ta koncepcja nie mieściła 
się w wizji praw człowieka JPII. Podjął więc On ostrą walkę prze-
ciwko takiemu rozwiązaniu. Mimo iż walka ta była dla Papieża nie-
zwykle wyczerpująca, nie zmienił On swej opinii o znaczeniu ONZ. 
Bronił tej organizacji i jej miejsca w porządku międzynarodowym 
bardzo ostro również w toku kryzysu irackiego. Można było odnieść 
wrażenie, że jest jedynym, który wierzy w jej skuteczność12. 
___________ 

10 Giovanni Paolo II e la famiglia dei popoli, Il Santo Padre al Corpo Diplo-
matico (1978–2002), Citta del Vaticano 2002, s. 43. 

11 Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 
1996, s. 47–48. 

12 Także: H. Suchocka, John Paul II, a Catalyst for Change, w: The Promo-
tion of Human Rights and John Paul II, Liberia Editrice Vaticana, 2011, s. 32. 
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W teorii praw człowieka można spotkać się z podziałem na 
uniwersalizm twardy i miękki. Ten ostatni uwzględnia różnice kul-
turowe, ale nie tworzenie odrębnych praw dla różnych kultur. 
Można uznać, że Jan Paweł II w tym rozumieniu był zwolennikiem 
uniwersalizmu miękkiego. Trzeba być jednakże niezwykle ostroż-
nym w formułowaniu tego typu opinii. 

Papież wyraził bowiem także swoją definicję uniwersalności, 
która jest jednoznaczna. Jak podkreślał, niezbędne jest całościowe 
podejście do kwestii ludzkich praw i zdecydowana wola ich obrony. 
(Nie można wybierać tylko niektórych praw, które się chce respek-
tować). Tylko wówczas, gdy kultura praw człowieka, respektująca 
różne tradycje, stanie się integralną częścią moralnego dziedzictwa 
ludzkości, będzie można spokojnie i z ufnością patrzeć w przy-
szłość. 

Ktoś może powiedzieć, że to zbyt optymistyczne. Ale w tym du-
chu wypowiedział się także wierny kontynuator myślenia Jana 
Pawła II o uniwersalności praw człowieka, jakim był Benedykt XVI. 
Wyraził mocno tę myśl podczas swojego wystąpienia do ONZ  
z 19 kwietnia 2008 roku, w 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka, a zatem prawie 10 lat po liście Jana 
Pawła II. Myślę, że Jego słowa są najtrafniejszym podsumowaniem 
i skonkludowaniem tego, o co stale zabiegał Jan Paweł II. 

Powiedział On wówczas: 

„Dokument ten był owocem zbieżności tradycji religijnych i kulturo-
wych, którym przyświecało wspólne pragnienie usytuowania osoby 
ludzkiej w sercu instytucji, praw i interwencji społecznych oraz uzna-
nie osoby ludzkiej za istotną dla świata kultury, religii i nauki. 
Prawa człowieka coraz bardziej przedstawiane są jako wspólny język  
i podłoże etyczne stosunków międzynarodowych. Jednocześnie uni-
wersalny charakter, niepodzielność i wzajemna zależność praw 
człowieka służą jako gwarancja obrony ludzkiej godności. Oczywiste 
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jest jednak, że prawa uznane i nakreślone w Deklaracji stosują się do 
każdego na mocy wspólnego pochodzenia osoby, która pozostaje naj-
szczytniejszym punktem stwórczego planu Boga dla świata i dla  
historii. Prawa te zasadzają się na prawie naturalnym, wpisanym  
w serce człowieka i obecnym w różnych kulturach i cywilizacjach. 
Usunięcie praw człowieka z tego kontekstu oznaczałoby zawężenie ich 
zakresu i ustępstwo wobec koncepcji relatywistycznej, zgodnie z którą 
znaczenie i interpretacja praw byłyby zmienne, a ich powszechność 
byłaby zanegowana w imię odmiennych kontekstów kulturowych, po-
litycznych, społecznych czy wręcz religijnych. Nie można jednak po-
zwolić, by tak bogata różnorodność punktów widzenia przesłoniła 
fakt, że nie tylko prawa te są powszechne, ale uniwersalna jest także 
osoba ludzka, będąca podmiotem tych praw”. 
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Ojciec Święty Jan Paweł II to również niepospolity mistrz 
pięknego słowa. Słowa Papieża ujawniają nie tylko rozległe  
i wnikliwe przemyślenia, lecz i głębokie przeżycie. Stawały się 
nośnikiem niezwykłych wartości. Postać niezwykła, stworzył bar-
dzo sugestywny wzorzec pięknej polszczyzny. 

Jan Szpet 
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BOGDAN WALCZAK 

 

Jan Paweł II  
– mistrz słowa polskiego 

JJ
an Paweł II był niepospolitym mistrzem pięknego słowa pol-

skiego. Jego niekwestionowane mistrzostwo językowo-stylistyczne, 
choć oczywiście było przede wszystkim wynikiem talentu i pracy (bez 
pracy najwybitniejszy nawet talent więdnie i usycha), wyrastało rów-
nocześnie z bogatej tradycji pięknego słowa ojczystego w polskim Ko-
ściele. Było tej wielowiekowej tradycji kontynuacją i uwieńczeniem1. 

Świadoma i twórcza praca Papieża nad językiem znajduje też 
uzasadnienie w Jego poglądach na rolę kultury w życiu człowieka. 

Jan Paweł II głosił całemu światu akceptowane przez całą 
ludzkość ideały dobra, prawdy i piękna. Głosił je wszystkim lu-
dziom i z osobna każdemu człowiekowi, którego potrzeby rozumiał 
jak nikt inny: osoba ludzka, jej istota, godność i przeznaczenie po-
zostawało w centrum nauczania Ojca Świętego. Papież usilnie pod-
kreślał jedność i niepowtarzalność każdego konkretnego człowieka, 

___________ 

1 Zob. na ten temat: B. Walczak, Piękne słowo ojczyste, „Życie i Myśl” XXXV, 
1987, nr 5/6, s. 106–111 i idem, Jan Paweł II a sztuka słowa, w: O człowieku  
w późnej nowoczesności. Jan Paweł II – osoba, życie, pontyfikat, pod red.  
B. Walczaka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004, s. 67–77. 
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osadzonego w historii, rozpatrywanego co do jego praw, obowiąz-
ków i potrzeb w ramach różnorakich wspólnot, w których uczestni-
czy: wspólnoty rodzinnej, społecznej, narodowej i ogólnoludzkiej. 
Wśród tych społecznych kontekstów ludzkiego życia i ludzkiej ak-
tywności Jan Paweł II szczególne znaczenie przypisywał kulturze. 

W Jego wizji kultury jest ona nieodłącznym, integralnym 
składnikiem przestrzeni życiowej człowieka i wszelkiej grupy spo-
łecznej. Podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski w roku 
1979 Jan Paweł II powiedział w Gnieźnie: 

„Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeń-
stwa. Człowiek ją tworzy – i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy 
siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, woli, serca. I równocze-
śnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest 
wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziała-
nia ludzi. Powstaje ona na służbie wspólnego dobra – i staje się pod-
stawowym dobrem ludzkich wspólnot” (84)2. 

Wśród tych wspólnot szczególne miejsce w papieskim myśle-
niu o kulturze przypada narodowi: 

„Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu. Kultura 
polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. 
Ona wyodrębnia nas jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg 
dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna. Bardziej nawet niż gra-
nice polityczne. Wiadomo, że naród polski przeszedł przez ciężką 
próbę utraty niepodległości, która trwała z górą sto lat – a mimo to 
pośród tej próby pozostał sobą. Pozostał duchowo niepodległy, po-
nieważ miał swoją kulturę. Więcej jeszcze […] w okresie najtragicz-
niejszym, w okresie rozbiorów, naród polski tę swoją kulturę ogrom-
nie jeszcze ubogacił i pogłębił,  b o  t y l k o  t w o r z ą c  k u l t u r ę,  
m o ż n a  j ą  z a c h o w a ć  [podkr. moje – B.W.]” (84). 

___________ 

2 Teksty Jana Pawła II cytuję według wydania: Pielgrzymka do ojczyzny. 
Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, wstęp, diariusz i aneksy  
A. i Z. Szubowie, PAX, Warszawa 1979. Liczba w nawiasie oznacza numer strony. 
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Sądzę, że to aktywistyczne rozumienie kultury było ważnym 
źródłem twórczego stosunku Jana Pawła II do języka jako jądra 
kultury. Język bowiem jest nie tylko jednym ze składników kultury, 
lecz jest także z jednej strony zwierciadłem, a z drugiej – tworzy-
wem i narzędziem duchowej, intelektualnej i artystycznej kultury 
społeczeństwa jego użytkowników. Jak pisze jeden z najwybitniej-
szych polskich przedstawicieli językoznawstwa kulturowego – Je-
rzy Bartmiński: 

„O relacji łączącej język z kulturą możemy najogólniej powiedzieć, że 
jest ona uwikłana w paradoks wzajemnego uzależnienia. Można bo-
wiem zasadnie mówić o języku, że jest częścią kultury jako zjawiska 
szerszego (wieloaspektowej całości, złożonej z warstwy norm, wzorów 
i wartości, warstwy działań, warstwy wytworów i obiektów tych dzia-
łań – wedle definicji Antoniny Kłoskowskiej), jak też że jest zjawi-
skiem szerszym, ogarniającym sobą kulturę”3. 

Bartmiński wyjaśnia i uzasadnia ten sąd następująco: 

„W pierwszym przypadku język staje jako jeden z systemów semio-
tycznych obok literatury, sztuki, religii, obrzędu itp., będąc równocze-
śnie primus inter pares – «najdoskonalszym ze wszystkich przeja-
wów porządku kulturowego», wedle Claude’a Lévi-Straussa. […] 
W drugim przypadku język warunkuje kulturę, bo bez jego opanowa-
nia nie jest możliwe uczestnictwo w kulturze ani w życiu społecznym, 
nawet w jego najprostszych formach. «Doskonałość języka jest 
wstępnym warunkiem rozwoju kultury» – powiemy za Edwardem 
Sapirem”4. 

Można zatem sądzić, że wynikiem twórczego stosunku Papieża 
do języka, dopełnionego talentem i pracą (a zapewne także rozwija-
jącymi wrażliwość językową studiami polonistycznymi i działalno-
___________ 

3 J. Bartmiński, Język w kontekście kultury, w: Współczesny język polski, pod 
red. J. Bartmińskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 17. 

4 Ibidem. 
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ścią w Teatrze Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka), było Jego 
powszechnie podziwiane mistrzostwo językowo-stylistyczne. 

Jego przejawy pragnąłbym ukazać na przykładzie dwu homilii 
papieskich z pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w roku 
1979: homilii wygłoszonej na placu Zwycięstwa w Warszawie i ho-
milii podczas mszy świętej w Gnieźnie. Szczególną uwagę zwrócę 
na najczęstszy i najważniejszy ze stosowanych przez Ojca Świętego 
zabiegów retorycznych, a mianowicie na powtórzenia i paralelizmy 
leksykalno-semantyczno-składniowe traktowane jako swoiste osie 
konstrukcyjne homilii. 

Powtórzenia i paralelizmy mogą być ograniczone do wybra-
nych partii homilii. Wówczas mają zwykle charakter powtórzeń na 
różne sposoby modyfikowanych i paralelizmów niepełnych, czasem 
ledwie sugerowanych, w swoisty sposób aluzyjnych. Przykładów  
w tym względzie dostarcza homilia na placu Zwycięstwa (wszystkie 
wyróżnienia typograficzne, tu i niżej, pochodzą ode mnie): 

„Razem z wami pragnę wyśpiewać pieśń dziękczynienia dla 
Opatrzności, która pozwala mi dziś jako pielgrzymowi stanąć na 
tym miejscu. 
Pragnął – wiemy, że bardzo gorąco pragnął – stanąć na ziemi pol-
skiej […] zmarły niedawno papież Paweł VI. Pierwszy po wielu stu-
leciach papież-pielgrzym. Do końca życia nosił to pragnienie  
w swoim sercu […]. I oto czujemy, że pragnienie to było tak potężne 
i tak głęboko uzasadnione, że przerosło ramy jednego pontyfikatu  
i […] realizuje się dzisiaj. Dziękujemy więc Bożej Opatrzności za 
to, że dała Pawłowi VI tak potężne pragnienie. Dziękujemy za cały 
ten styl papieża-pielgrzyma, jaki zapoczątkował wraz z Soborem 
Watykańskim II” (53). 

„Kościół przyniósł Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do rozumie-
nia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. 
Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chry-
stusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozu-
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mieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani 
jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie  
i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć 
bez Chrystusa. 
I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka  
w jakimkolwiek miejscu na ziemi. 
Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski – 
przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przecho-
dzą przez tę ziemię. 
Dzieje ludzi! Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami lu-
dzi. A dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. 
W nim stają się dziejami zbawienia” (56). 

W zakończeniu homilii, najsilniej zretoryzowanym, powtórze-
nia stają się ściślejsze, a paralelizmy pełniejsze: 

„To wszystko w rękach Bogurodzicy – pod krzyżem Kalwarii i w 
Wieczerniku Zielonych Świąt. 
To wszystko: dzieje Ojczyzny, tworzone przez każdego jej syna  
i każdą córkę od tysiąca lat – i w tym pokoleniu – i w przyszłych […]… 
To wszystko: i dzieje ludów, które żyły wraz z nami i wśród nas,  
jak choćby ci, których setki tysięcy zginęły w murach warszawskiego 
getta. 
To wszystko w tej Eucharystii ogarniam myślą i sercem […]. 
I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II papież, 
wołam z całej głębokości tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień 
Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: 

Niech zstąpi Duch Twój! 
Niech zstąpi Duch Twój! 
I odnowi oblicze Ziemi. 
Tej ziemi! 
Amen” (58). 

Innym razem powtórzenia i paralelizmy, zwykle wówczas do-
kładne i pełne (by w tej sytuacji mogły być identyfikowalne), roz-
ciągają się na całą niemal homilię. Przykładu w tym względzie do-
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starcza homilia gnieźnieńska. Ten zabieg trudniej wyegzemplifiko-
wać, gdyż niepodobna przecież przytoczyć całego tekstu homilii. 
Spróbujmy jednak: 

„Kiedy dzisiaj […] sięgamy do tych fundamentów, nie możemy nie 
słyszeć – obok języka naszych praojców – także innych języków 
słowiańskich i pobratymczych, którymi wówczas zaczął przema-
wiać szeroko otwarty wieczernik dziejów. Nie może zwłaszcza nie 
słyszeć tych języków pierwszy w dziejach Kościoła papież-Sło-
wianin. Chyba na to wybrał go Chrystus, chyba na to prowadził 
go Duch Święty, ażeby do wielkiej wspólnoty Kościoła wniósł 
szczególne zrozumienie tych wszystkich słów i języków, które 
wciąż jeszcze brzmią obco, daleko, dla ucha nawykłego do dźwięków 
romańskich, germańskich, anglosaskich, celtyckich. Czyż Chrystus 
nie chce, czy Duch Święty nie wzywa, ażeby Kościół – Matka  
u końca drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa pochylił się ze szcze-
gólnym zrozumieniem […] ku tym dźwiękom ludzkiej mowy, 
które splatają się z sobą we wspólnym korzeniu […]. 
Czyż Chrystus tego nie chce, czy Duch Święty tego nie roz-
rządza, ażeby ten papież, który nosi w swojej duszy szczególnie 
wyrazisty zapis dziejów własnego narodu […], ale także i dziejów 
pobratymczych, sąsiednich ludów i narodów, na sposób szcze-
gólny nie ujawnił i nie potwierdził w naszej epoce ich obecności  
w Kościele? […] 
Czyż Chrystus tego nie chce, czy Duch Święty tego nie roz-
rządza, ażeby ten papież-Polak, papież-Słowianin właśnie teraz 
odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy, na którą składają 
się dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu? […] 
Tak. Chrystus tego chce. Duch Święty tak rozrządza, ażeby to 
zostało powiedziane teraz, tutaj, w Gnieźnie, na ziemi piastowskiej,  
w Polsce, przy relikwiach św. Wojciecha i św. Stanisława, wobec wize-
runku Bogarodzicy-Dziewicy […]” (77–78). 

Myślę, że już same obszerne przytoczenia obrazują najwyższej 
próby kunszt retoryczny Papieża. Powtórzenia i paralelizmy służą 
zwróceniu uwagi na najważniejsze elementy tekstu. W sposób na-



34 

turalny podnosi to ekspresję całej wypowiedzi. Może najdobitniej 
ukazuje to zakończenie homilii na placu Zwycięstwa, gdzie ekspre-
sja słowa osiąga maksymalne natężenie. 

Warto też zauważyć, że szczegółowy ogląd powtórzeń ujawnia 
obecność ich bardziej wyrafinowanych typów, jak na przykład poli-
toton: jest to powtórzenie, często wielokrotne, tego samego słowa  
w różnych formach lub nagromadzenie szeregu spokrewnionych 
pod względem etymologicznym form wyrazowych (pragnę–pra-
gnął ̶ pragnienie, pielgrzymowi ̶ pielgrzym ̶ pielgrzyma, dziękczy-
nienie ̶ dziękujemy itd.). 

Ważną i stosunkowo często przez Jana Pawła II stosowaną fi-
gurą było pytanie retoryczne („Czyż Chrystus tego nie chce…?”). 
Bywa, że kumulacja takich pytań prowadzi do figury znanej w reto-
ryce pod nazwą erotesis („Czyż Chrystus tego nie chce, czy Duch 
Święty tego nie rozrządza…?”). Wprawdzie pytanie retoryczne, jak 
wiadomo, nie wymaga odpowiedzi, gdyż jest ona oczywista i narzu-
ca się sama, mimo to jednak, wprowadzając formalne elementy 
dialogu, służy ono wzmocnieniu i uściśleniu kontaktu autora tekstu 
z jego odbiorcami. Sprzyja to spotęgowaniu oddziaływania całego 
tekstu oraz wyeksponowaniu myśli przewodnich i głównej idei wy-
powiedzi. 

Wreszcie należy podkreślić ogólnie nienaganny kształt leksy-
kalny papieskich homilii. Uciekając się do sformułowania Stefana 
Żeromskiego z jego opinii o mistrzostwie językowo-stylistycznym 
Henryka Sienkiewicza, można by było powiedzieć, że obcując  
z tekstami Jana Pawła II „[…] nie doznajemy przykrości i niezno-
śnych zahaczeń o skazy, zadry i szczerby – ani jednego tam fałszu 
dla oka, ani jednego dla ucha”5. Papież miał swoje ulubione słowa 

___________ 

5 S. Żeromski, Przemówienie o Sienkiewiczu, w: idem, Elegie i inne pisma li-
terackie i społeczne, wyd. J. Mortkowicz, Warszawa 1928, s. 167. 
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(co częściowo jest widoczne już w przytoczonych cytatach): chcę, 
pragnę, wołam, szczególny, podstawowy itp. Ich użycie wnosi za 
każdym razem do wypowiedzi szczególny ładunek emocjonalny. 
Najważniejsze wydaje się jednak to, że szczegółowa analiza słow-
nictwa użytego w tekstach Jana Pawła II ujawnia nieomylną traf-
ność wszystkich wyborów leksykalnych6. 

I jeszcze jedna sprawa. Analizując teksty papieskie w postaci 
zapisanej, nie możemy zapominać, że w płaszczyźnie retorycznej 
jesteśmy skazani na to, by poprzestać na oglądzie fazy zwanej elo-
cutio. Umyka naszej analizie ostatnia, lecz – moim zdaniem przy-
najmniej do pewnego czasu (dopóki Papież dysponował pełną 
sprawnością głosową) – może najważniejsza faza mowy: pronun-
tiatio, czyli samo wygłoszenie. Jan Paweł II – już przecież w mło-
dości doskonały aktor – potrafił znakomicie podkreślić i uwydatnić 
zrytmizowanie wypowiedzi, uzyskane dzięki częstym powtórze-
niom, paralelizmom i pytaniom retorycznym. Potrafił też znaleźć 
retoryczne wykładniki i ekwiwalenty emocjonalnego nacechowania 
wypowiedzi. 

„Częste powtórzenia i pytania retoryczne sprzyjają zrytmizowaniu 
wypowiedzi i jej nacechowaniu emocjonalnemu, wyrażaniu różnych 
uczuć. W tekście pisanym jest to zaznaczone wykrzyknikami. Nato-
miast w tekście mówionym przez Ojca Świętego ten duży ładunek 

___________ 

6 Spośród licznych już dziś prac na temat polszczyzny Jana Pawła II przywo-
łamy tutaj tylko te, które w największym stopniu akcentują trafność papieskich 
wyborów leksykalnych: J. Miodek, Osobliwości stylu Jana Pawła II, „Język Polski” 
LXIV, 1984, z. 3, s. 173–176; A. Ceglińska, Piękno papieskiego słowa. O stylu ency-
klik Jana Pawła II, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2000; J. Bart-
miński, Ład uobecniony. O stylu językowym Jana Pawła II. Uwagi na marginesie 
przemówień i homilii wygłoszonych w czasie VII pielgrzymki do Polski, „Ethos” 
2000, nr 3, s. 262–269; B. Walczak, Kilka uwag o języku i stylu encyklik Jana 
Pawła II, w: Jan Paweł II – Wychowawca Młodych (Poznańskie Spotkania Języ-
koznawcze, t. 20), pod red. M. Rybki, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2009, s. 173–181. 



36 

uczuciowy jest świetnie oddany przez intonację, podniesienie głosu, 
niekiedy skandowanie. Karol Wojtyła należał do najlepszych mów-
ców. Znakomicie operował głosem, wspaniale – jak najlepszy aktor  ̶ 
artykułował wyrazy, umiał przyśpieszyć tempo wypowiedzi, zawiesić 
głos, mistrzowsko modulować barwę głosu, miał także dużą wrażli-
wość muzyczną. Bardzo ważną rolę w podkreślaniu znaczenia niektó-
rych fraz odgrywał gest. Niekiedy jego wypowiedź przechodziła w dy-
namiczną prozę poetycką”7. 

Poniższy czterowiersz napisał wprawdzie Cyprian Kamil Nor-
wid, ale myślę, że Jan Paweł II podpisałby się pod nim bez wahania 
i zastrzeżeń, bo jest to Jego motto jako poety i mówcy: 

„Ponad wszystkie wasze uroki, 
Ty! Poezjo, i ty, Wymowo, 
Jeden – wiecznie będzie wysoki: 
O d p o w i e d n i e  d a ć  r z e c z y  –  s ł o w o!”8 

Na koniec chciałbym choćby tylko wspomnieć o czymś, co  
w wymiarze społecznym jest nie mniej ważne (a może nawet waż-
niejsze) niż mistrzostwo językowo-stylistyczne Jana Pawła II. Jest 
to Jego dar przywracania wyrazom właściwego sensu i ładunku 
aksjologicznego – co symbolicznie bywa określane formułą odnowy 
języka polskiego. Papieskie homilie i przemówienia dowiodły, że 
zawłaszczenia komunistycznej nowomowy  n i e  s ą  n i e o d w r a -
c a l n e. Przywołamy tu (ze względu na jej niekwestionowaną traf-
ność) znaną opinię André Frossarda: 

„Ten głos niesie daleko. A razem z nim, słowa nagle odnajdują mło-
dość i miąższ, których nasze nadużywanie mowy ich pozbawiło. Kiedy 

___________ 

7 K. Ożóg, Retoryka tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II, w: Jan Paweł II 
– odnowiciel mowy polskiej, pod red. S. Mikołajczaka i M. Wrześniewskiej-Pie- 
trzak, [s.n.], Poznań 2009, s. 145. 

8 C.K. Norwid, Vade-mecum, oprac. J. Fert, wyd. 2 zm., Ossolineum, Wro-
cław–Warszawa–Kraków 1999, s. 14. 
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patrzysz na jabłka namalowane przez Cézanne’a czy innego geniusza, 
odnosisz wrażenie, że jeszcze nigdy nie widziałeś jabłek, a w każdym 
razie, że nie poświęciłeś im tej uwagi, na jaką zasługują. Podobnie 
słowo «ziemia» nie jest takie samo, zależnie od tego, czy wymawia je 
geometra przeprowadzający pomiary, czy pada z wysokości masztu na 
pokładzie karaweli. I tak, kiedy ukazując się ludziom, Jan Paweł II 
woła: «Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!» – to wyrażenie 
przestaje być czymś w rodzaju obrzędowego banału i nagle staje się 
krzykiem odkrycia. Ta właściwość wskrzeszania słów jest przywilejem 
poetów, wielkich mistyków i oczywiście apostołów Chrystusowych, 
tych wysłańców Słowa. W tej sprawie ludy nie dają się zmylić. W tej 
dziedzinie ludy mają słuch absolutny”9. 

I dalej Frossard pisał: 

„[…] jedną z właściwości sposobu przemawiania Jana Pawła II jest to, 
że najzwyczajniejszym słowom nadaje siłę, jakiej – znęcając się nad 
nimi – dawnośmy ich pozbawili. Często rozmyślałem nad tym, jaki to 
uzdrowicielski cud sprawił, że słowa, te biedne, wyczerpane, ane-
miczne i opróżnione z treści słowa, które współczesna myśl już tylko 
«preparuje», by im zachować jakiś pozór życia – mogą tak nagle od-
zyskiwać świeżość i prężność”10. 

Anemiczne, wytarte, wyświechtane (Żeromski by powiedział: 
wyślizgane), wyprane z wszelkiej treści słowa odzyskiwały w ustach 
i pod piórem Jana Pawła II pierwotną świeżość i prężność. Teksty 
Papieża nawiązują do najlepszych tradycji językowych przeszłości, 
przywracają dzisiejszej polszczyźnie nadwątlony związek z najwar-
tościowszymi nurtami dziejów języka narodowego11. Dla całej na-
___________ 

9 A. Frossard, „Nie lękajcie się!” Rozmowy z Janem Pawłem II, Libreria Edi-
trice Vaticana (wydanie w języku polskim), 1982, s. 8–9. 

10 Ibidem, s. 40. 
11 Zob. moje wcześniejsze prace na ten temat: B. Walczak, Słowa papieża. Re-

fleksje nad skutkami autorytetu językowego Jana Pawła II, „Życie i Myśl” 1986, 
nr 1/2, s. 15–23; idem, Jan Paweł II a język polski, w: Jan Paweł II – człowiek  
i dzieło, pod red. B. Walczaka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001, s. 157–163 
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szej współczesnej praktyki językowej w jej wymiarze społecznym 
była to unikatowa, niepowtarzalna szansa. Jan Paweł II nam ją 
stworzył. Obserwując dzisiejszy dyskurs publiczny, musimy sobie 
sami odpowiedzieć na pytanie, czy jako społeczeństwo tę szansę 
wyzyskaliśmy, czy ją marnujemy, czy już ją zmarnowaliśmy12. 

___________ 

i przedruk w: Bo piękno na to jest by zachwycało. Jan Paweł II w kulturze pol-
skiej, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 2004, s. 109–115; idem, Znaczenie Jana 
Pawła II w dziejach języka polskiego, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze,  
t. XVI, pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Poznań 2007, s. 129–139; idem, 
Jan Paweł II – odnowiciel mowy polskiej, w: Jan Paweł II – odnowiciel mowy 
polskiej, op. cit., s. 77–81; idem, Jan Paweł II – odnowiciel mowy polskiej, w: Jan 
Paweł II w trosce o słowo i prawdę, pod red. S. Mikołajczaka i M. Wrześniewskiej- 
-Pietrzak, Wydawnictwo PSP, Poznań 2011, s. 77–92; idem, John Paul II – Resto-
rer of Polish Speech, w: The Language of Religion, Past and Present, eds. S. Miko-
łajczak, M. Rybka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, s. 601–618. 

12 W niniejszym szkicu wyzyskałem fragmenty moich wcześniejszych prac:  
B. Walczak, Jan Paweł II a sztuka słowa, op. cit., i idem, Jan Paweł II a język 
polski, op. cit. 
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Ojciec Święty Franciszek podczas Mszy świętej, wliczając  
w poczet świętych papieży Jana XXIII i Jana Pawła II, powie-
dział: 

„Byli kapłanami, byli biskupami, byli papieżami XX wieku. Poznali 
jego tragedie, ale nie byli nimi przytłoczeni. Silniejszy był w nich 
Bóg, silniejsza była w nich wiara w Jezusa Chrystusa, odkupiciela 
człowieka i Pana historii; silniejsze w nich było miłosierdzie Boże”. 

Święty Jan Paweł II mawiał, że w planach Bożej Opatrzności 
nie istnieją proste zbiegi okoliczności. W mozaice Jego osobowości 
możemy znaleźć składniki bezsprzecznie kluczowe i rzutujące 
światło na inne. 

Jan Szpet 
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ABP MAREK JĘDRASZEWSKI 

 

Jan Paweł II  
– świadek „tego, co nieredukowalne  

w człowieku” 

SS tudia nad filozoficzną myślą biskupa, a następnie kardynała, 
Karola Wojtyły zazwyczaj rozpoczynają się od Jego książki Miłość  
i odpowiedzialność z roku 1960, a zatrzymują się na opublikowa-
nym dziewięć lat później dziele Osoba i czyn. Natomiast stosun-
kowo rzadko bierze się pod uwagę szereg artykułów Jego autor-
stwa, które ukazały się również w przedziale dziewięciu lat, to 
znaczy między rokiem 1969, czyli publikacją Osoby i czynu,  
a wyborem na papieża w roku 1978. Tymczasem wskazują one na 
kolejny ważny odcinek filozoficznej drogi, jaką przemierzył wtedy 
kardynał Wojtyła. Niektórzy sądzą nawet, że artykuły te stanowiły 
zalążek kolejnego dzieła, które miało być twórczą kontynuacją 
Osoby i czynu. Z siedmiu opublikowanych wtedy tekstów zatrzy-
majmy się na dwóch, zatytułowanych: Podmiotowość i „to, co 
nieredukowalne w człowieku” z roku 1978 oraz Teoria – praxis: 
temat ogólnoludzki i chrześcijański, opublikowanym dwa lata 
wcześniej. Warto zaznaczyć, że artykuły te ukazały się najpierw  
w wersjach obcojęzycznych, odpowiednio angielskiej i włoskiej,  
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a dopiero później w wersji polskiej1. Ważniejszą rzeczą jest jednak 
to, że – w moim najgłębszym przekonaniu – stały się one odbi-
ciem i zwerbalizowaniem tych przemyśleń kardynała Wojtyły, 
którym ich autor dawał niezwykle przejmujący wyraz już jako Jan 
Paweł II. 

Zdając sobie doskonale sprawę z tego, że nowożytna i współ-
czesna refleksja dotycząca człowieka niezwykle ubogaciła naszą 
wiedzę o nim, w artykule Podmiotowość i „to, co nieredukowalne 
w człowieku” Karol Wojtyła wystąpił z tezą, iż nie można poprze-
stawać na refleksji ukazującej go głównie jako byt obiektywny. Tak 
to wówczas często czyniono w tradycyjnym wykładzie o człowieku, 
zwłaszcza w obrębie tradycji tomistycznej, panującej między inny-
mi na Wydziale Filozofii KUL, którego Kardynał był znanym i ce-
nionym zwłaszcza przez studentów wykładowcą. Jego zdaniem, 
trzeba koniecznie zwrócić uwagę na świadomość jako specyficznie 
człowieczy wymiar podmiotowości człowieka, która jest podmioto-
wością osobową. W tych też ramach trzeba ująć kluczowe dla  
antropologii zagadnienie „«tego, co nieredukowalne» (l’irréduc-
tible, the irreducible) w człowieku – tego, co pierwotne, czyli za-
sadniczo ludzkie, co stanowi o całkowitej oryginalności człowieka  
w świecie”2. 

Twierdząc to, Wojtyła odszedł od typowej dla arystotelesow-
skiej antropologii definicji człowieka jako ‘ο ανθροπος ζωον 
___________ 

1 K. Wojtyła, Subjectivity and the Irreducible in Man, „Analecta Husserliana” 
1978, s. 107–114; w wersji polskiej jako: Podmiotowość i „to, co nieredukowalne  
w człowieku”, „Ethos” 1988, nr 2–3, s. 21–28; toż w: idem, Osoba i czyn oraz inne 
studia antropologiczne, Wydawnictwo TN KUL, Lublin 1994, s. 434–443, ten 
artykuł jest cytowany według tego właśnie wydania; idem, Teoria e prassi nella 
filosofia della persona umana, „Sapienza” 1976, nr 4, s. 377–384; w wersji polskiej 
jako: Teoria – praxis: temat ogólnoludzki i chrześcijański, w: idem, Osoba i czyn 
oraz inne studia antropologiczne, op. cit., s. 464–475. 

2 Idem, Podmiotowość i „to, co nieredukowalne w człowieku”, op. cit., s. 436. 
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νοετικον – homo est animal rationale – ‘człowiek jest zwierzęciem 
rozumnym’. Uważał ją bowiem za przejaw przekonania, iż człowie-
ka właśnie można sprowadzać, czyli redukować, do świata, widząc 
w nim przede wszystkim pewne zwierzę, które od innych zwierząt 
różni się według jednych „zaledwie”, a według drugich „aż” cechą 
rozumności. Ten typ rozumienia człowieka Wojtyła określił mia-
nem typu kosmologicznego. 

„W tradycji filozoficznej i naukowej, wyrastającej z definicji: «homo – 
animal rationale», człowiek był nade wszystko przedmiotem, jednym 
z przedmiotów świata, do którego widzialnie i fizycznie przynależy. 
Tak rozumiana przedmiotowość wiązała się z ogólnym założeniem 
redukowalności człowieka” 

– stwierdzał Autor3. Podobnie kosmologiczny typ myślenia o czło-
wieku dostrzegał Wojtyła w klasycznej definicji osoby, której auto-
rem był Boecjusz. 

„Wyrażała [ona bowiem raczej] jednostkowość człowieka jako bytu 
substancjalnego, który posiada naturę rozumną, czyli duchową – niż 
specyfikę podmiotowości istotną dla człowieka jako osoby”4. 

Tymczasem właśnie ta podmiotowość domaga się szczególnej re-
fleksji i wynikającego z niej nowego typu rozumienia człowieka, 
który by stanowił dopełnienie typu kosmologicznego. Ten nowy typ 
Wojtyła określił mianem typu personalistycznego. Jak stwierdzał  
w omawianym artykule, 

„[…] biorąc pod uwagę różne okoliczności realnego bytowania ludzi, 
trzeba stale pozostawiać w tym wysiłku poznawczym więcej miejsca 
dla «tego, co nieredukowalne», trzeba mu dawać jakby pewną prze-

___________ 

3 Ibidem, s. 437. 
4 Ibidem, s. 438. 
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wagę w myśleniu o człowieku, w teorii i w praktyce. L’irréductible 
oznacza bowiem to wszystko, co w człowieku niewidzialne, co całko-
wicie wewnętrzne, a przez co każdy człowiek jest jakby naocznym 
świadkiem siebie samego, swojego człowieczeństwa i swojej osoby”5. 

Odsłania się w nim bowiem jako istocie obdarowanej wolnością 
„cała osobowa struktura samostanowienia, w którym człowiek od-
najduje swoje «ja» jako tego, który siebie posiada i sobie panuje – 
a w każdym razie może i powinien siebie posiadać i sobie panować. 
Dynamiczna struktura samostanowienia mówi człowiekowi za każ-
dym razem o tym, że jest sobie samemu dany i zadany równocze-
śnie”6. Mówi mu jednocześnie, że doświadczany w głębi jego  
sumienia nakaz „powinieneś czynić dobro” wskazuje na fakt, że 
jego „morale jest bardzo gruntownie zakorzenione w humanum,  
a ściślej jeszcze w tym, co należy określić jako personale”7. Mówi 
mu również o tym, że jest bytem transcendentnym, wykraczającym 
poprzez tak doświadczaną duchowość poza czysto materialny 
świat. 

„Rozstrzygnięcia sumienia co krok ukazują, że człowiek jako osoba 
spełnia się, przerastając samego siebie ku wartościom akceptowanym 
w prawdzie i urzeczywistnianym dlatego z głębokim poczuciem od-
powiedzialności”8. 

Doświadczenie moralności, a przez to także transcendencji, 
sprawia, że humanum – „to, co człowiecze”, spotyka się z christia-
num – z „tym, co chrześcijańskie”, głosząc wyższość etosu, a przez 
to także i ludzkiej wolności, nad materializmem i determinizmem. 

___________ 

5 Ibidem, s. 440–441. 
6 Ibidem, s. 441. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
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Jak pisał Karol Wojtyła w artykule Teoria – praxis: temat ogólno-
ludzki i chrześcijański, 

„należy [...] przyjąć [...] pierwszeństwo [etosu] jako pierwiastka tłu-
maczącego człowieka w nim samym i nadającego mu z kolei istotowo 
charakter całej jego praxis, co z kolei warunkuje także bardziej ludzki 
charakter tego świata, do którego człowiek ontycznie i dynamicznie 
przynależy”9. 

Jednakże nie można poprzestać na tym, że humanum spotyka się  
z christianum, głosząc identyczną tezę o wyższości etosu. Trzeba 
mieć także odwagę uczynić jeszcze jeden krok i uznać wyższość 
christianum, które odsłania pełną prawdę o człowieku, objawianą 
w misterium paschalnym Chrystusa. Odwaga ta nie jest bynajmniej 
czymś irracjonalnym. Przeciwnie, jest ona zakorzeniona w samym 
doświadczeniu „tego, co nieredukowalne w człowieku”. Artykuł 
Teoria – praxis: temat ogólnoludzki i chrześcijański kończył się 
bowiem następującym wyznaniem, a przez to i osobistym świadec-
twem Kardynała: 

„Jest naszym najgłębszym przekonaniem – przekonaniem, które 
czerpiemy zarazem z doświadczenia człowieka i moralności, że owo 
otwarcie ludzkiej praxis na Boga nie pozbawia humanum jego au-
tentycznej treści i wartości, nie alienuje go. Wręcz przeciwnie – owo 
właśnie pozwala temu humanum odnaleźć się w pełnym wymiarze 
człowieka. Tak więc zadaniem teologii jest także ukazać christianum 
jako szczególną postać identyfikacji humanum”10. 

Czy pisząc ten artykuł, mógł przypuszczać, że dwa lata później 
zacznie się dla Niego długi, trwający prawie dwadzieścia siedem lat, 
czas ukazywania całemu światu właśnie tej prawdy, że humanum – 
___________ 

9 Idem, Teoria – praxis: temat ogólnoludzki i chrześcijański, op. cit., s. 474. 
10 Ibidem, s. 475. 
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„to, co ludzkie”, najlepiej wyjaśnia się w christianum – w tym, co 
głosi chrześcijaństwo, i że nie można zrozumieć „tego, co nieredu-
kowalne w człowieku” bez Chrystusa? Trudno, oczywiście, odgady-
wać nam myśli kardynała Wojtyły z roku 1976, czasu publikacji 
artykułu Teoria – praxis: temat ogólnoludzki i chrześcijański. Dzi-
siaj jednak możemy z niczym nie zachwianą pewnością stwierdzić, 
że cały pontyfikat świętego Jana Pawła II był jednym wielkim świa-
dectwem, poprzez słowo i czyn, mającym na celu ukazanie na 
wszystkich areopagach świata, że Chrystus stanowi najwyższy,  
a przez to jedyny dla człowieka klucz, pozwalający mu odkryć to, co 
jest w nim nieredukowalne do świata, a przez to umożliwiający mu 
w pełni zrozumieć siebie samego. Spośród niezliczonych areopa-
gów, na których przyszło Papieżowi dawać to świadectwo, wy-
bierzmy zaledwie kilka najbardziej znaczących. 

Areopag I. Plac św. Piotra, 22 października 1978 roku, homilia 
podczas Mszy świętej inaugurującej pontyfikat Jana Pawła II – 
konieczność otwierania się na Chrystusa: 

„Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla 
Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekono-
micznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, roz-
woju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. 
On jeden to wie! Dzisiaj często człowiek nie wie, co kryje się w jego 
wnętrzu, w głębokości jego duszy i serca. Tak często niepewny sensu 
życia na tej ziemi i ogarnięty zwątpieniem, które zamienia się w roz-
pacz. Pozwólcie więc, proszę was, błagam was z pokorą i zaufaniem! 
Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka! On jeden ma słowa ży-
cia, tak, życia wiecznego”11. 

___________ 

11 Jan Paweł II, „Homilia podczas Mszy świętej inaugurującej pontyfikat”,  
Watykan, 22 października 1978 („Homilia Jana Pawła II na rozpoczęcie pontyfika-
tu” [online], dostępna na stronie: <http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/ 
jan-pawel-ii/homiliejanapawlaii/art,364,homilia-jana-pawla-ii-na-rozpoczęcie-pon 
tyfikatu.html>). 
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Areopag II. Watykan, 4 marca 1979 roku, encyklika Redemptor 
hominis – Chrystus kluczem dla każdego człowieka, aby móc pojąć 
własne człowieczeństwo: 

„Kościół nie przestaje słuchać Jego [Chrystusa – dop. M.J.] słów, od-
czytuje je wciąż na nowo, każdy szczegół Jego życia odtwarza z naj-
większym pietyzmem. Ale przecież tych słów słuchają nie tylko chrze-
ścijanie. To życie przemawia równocześnie do tylu ludzi, którzy nie 
potrafią na razie powiedzieć wraz z Piotrem: «Ty jesteś Mesjasz, Syn 
Boga żywego» (Mt 16,16). «Chrystus, Syn Boga żywego», przemawia 
do ludzi równocześnie jako Człowiek. Przemawia Jego życie, Jego 
człowieczeństwo, Jego wierność prawdzie, Jego miłość wszystkich 
ogarniająca. Przemawia z kolei Jego śmierć na Krzyżu, zdumiewająca 
głębia cierpienia i oddania. Kościół nie przestaje przeżywać Jego 
śmierci na Krzyżu i Jego Zmartwychwstania. [...] Człowiek, który chce 
zrozumieć siebie do końca – nie wedle jakichś tylko doraźnych, czę-
ściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów  
i miar swojej własnej istoty – musi ze swoim niepokojem, niepewno-
ścią, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, 
przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść z sobą sa-
mym, musi sobie «przyswoić», zasymilować całą rzeczywistość Wcie-
lenia i Odkupienia, aby siebie odnaleźć. Jeśli dokona się w człowieku 
ów dogłębny proces, wówczas owocuje on nie tylko uwielbieniem Bo-
ga, ale także głębokim zdumieniem nad sobą samym”12. 

Areopag III. Paryż, 2 czerwca 1980 roku, UNESCO – wyjątko-
wość człowieka jako twórcy kultury: 

„Człowiek, i tylko człowiek, jest sprawcą i twórcą kultury: człowiek,  
i tylko człowiek, w niej się wyraża i w niej się potwierdza. [...] Pragnę 
wszystkim tym kulturom całej wielkiej rodziny ludzkiej, poczynając 
od najstarszych, a kończąc na zupełnie współczesnych, oddać głęboki 
i szczery hołd. Chcę powiedzieć, myśląc o nich głośno tu, w tej pary-
skiej siedzibie UNESCO, myśląc o nich z czcią i zachwytem: «oto 
człowiek», a jest to zachwyt nad twórczym bogactwem ducha ludzkie-

___________ 

12 Idem, Encyklika Redemptor hominis, n. 7, 10. 
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go, nad tym nieustającym trudem, który ma na celu zachowanie  
i ugruntowanie tożsamości człowieka: tego człowieka, który zawsze 
jest obecny we wszystkich poszczególnych formach kultury”13. 

Areopag IV. Rzym, 29 sierpnia 2000 roku, XVIII Międzynaro-
dowy Kongres Światowego Towarzystwa Transplantologicznego – 
wyższość etyki nad techniką: 

„Podobnie jak każda inna dziedzina ludzkiego postępu, także ta 
szczególna gałąź nauk medycznych, choć wielu ludziom niesie nadzie-
ję na odzyskanie zdrowia i uratowanie życia, ma też pewne aspekty 
problematyczne, które należy poddać wnikliwej refleksji antropolo-
gicznej i etycznej. Również w tej dziedzinie medycyny podstawową 
zasadą musi być obrona i umacnianie integralnego dobra człowieka,  
a to ze względu na wyjątkową godność, jaką nadaje nam nasze czło-
wieczeństwo. Jest zatem oczywiste, że jakikolwiek zabieg medyczny 
wykonywany na człowieku musi podlegać pewnym ograniczeniom: 
ograniczeniom wyznaczonym nie tylko przez możliwości techniczne, 
ale także przez szacunek dla ludzkiej natury jako takiej, rozumianej  
w całej pełni: «Nie wszystko [...], co jest technicznie możliwe, jest tym 
samym moralnie dopuszczalne» (Kongregacja Nauki Wiary, Donum 
vitae, Wstęp, 4)”14. 

Areopag V. Watykan, Wielki Piątek, 25 marca 2005 roku – 
osobiste wchodzenie w paschalną tajemnicę śmierci i zmartwych-
wstania Chrystusa: w Koloseum trwa Droga Krzyżowa, którą  
w imieniu ciężko chorego Ojca Świętego odprawia kardynał Joseph 
Ratzinger. W papieskiej kaplicy dzięki telewizyjnej transmisji Jan 
Paweł II śledzi kolejne jej Stacje. A równocześnie całuje trzymany  

___________ 

13 Idem, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO, Paryż,  
2 czerwca 1980, n. 7, 9, w: idem, Wiara i kultura, Roma 1986, s. 68, 70. 

14 Idem, Poszukiwania naukowe muszą szanować godność każdej ludzkiej 
istoty. Do uczestników Kongresu Światowego Towarzystwa Transplantologicz-
nego, Rzym, 29 sierpnia 2000 roku, n. 2, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 
2000, nr 11–12, s. 37. 
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w rękach krzyż. Wręcz wtula się w niego. Przemawia do całego 
świata, nie wypowiadając ani jednego słowa. Przygotowuje się do 
ostatniej drogi – do domu Ojca. Tę chwilę utrwalił Arturo Mari. 
Później wielokrotnie powtórzy, że to było najważniejsze zdjęcie jego 
życia, najlepiej oddające cały pontyfikat Jana Pawła II – niczym nie 
zmącone w ciągu prawie trzydziestu lat wierne świadczenie święte-
go Papieża przełomu tysiącleci o „tym, co nieredukowalne w czło-
wieku”. 
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Każda kolejna odsłona przybliża nam i uzupełnia bogatą mo-
zaikę osobowości, charyzmatów i działań świętego Jana Pawła II. 
Jan Paweł II intelektualista, profesor, ale przede wszystkim – 
charyzmatyczny pasterz i nauczyciel. Przez wiele lat, a możemy 
powiedzieć: przez całe swoje życie, związany był z posłannictwem 
nauczyciela akademickiego. Świadczą o tym posługa na katedrze, 
spotkania organizowane w Krakowie czy w Castel Gandolfo, se-
sje, sympozja, konferencje. 

Jan Paweł II lubił naukowców. Lubił ich przede wszystkim 
słuchać. Młodzi naukowcy chętnie lgnęli do Niego. 

Jan Szpet 



53 

FRANCISZEK ZIEJKA 

 

Jan Paweł II  
i polski świat akademicki 

JJ
an Paweł II był członkiem wielkiej rodziny ludzi związanych  

z nauką i uniwersytetami. Wszedł do tej rodziny jako student i pra-
cownik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, a następnie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Więzy  
z tą niezwykłą rodziną umocnił w czasie pasterzowania w Kościele 
krakowskim. Nie wyrzekł się tych związków także w czasie swojego 
długiego pontyfikatu. Chętnie spotykał się z przedstawicielami 
świata uniwersyteckiego w czasie swoich pielgrzymek do rozlicz-
nych krajów. W Rzymie systematycznie przyjmował członków Pa-
pieskiej Akademii Nauk, a także przedstawicieli innych organizacji 
ludzi nauki. Nie wahał się rzucać wyzwania uczonym w celu podję-
cia przez nich rewizji utrwalonych w tradycji Kościoła ustaleń (np.  
w sprawie Galileusza). Sprawom godzenia nauki z wiarą poświęcił 
wiele miejsca w swych encyklikach, szczególnie zaś w tej z 15 paź-
dziernika 1998 roku, zatytułowanej Fides et ratio. 

Sprawa udziału Karola Wojtyły w pracach Wydziału Teologicz-
nego Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od roku 1954 – Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, doczekała się już wielu szczegółowych 
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opracowań. Tu pragnę zwrócić uwagę na sprawy, które może nie 
tyle umknęły badaczom, ile zepchnięte zostały na margines i do-
tychczas nie doczekały się pełnego opracowania. Chodzi w szcze-
gólności o rozliczne związki Papieża Wojtyły z polskim światem 
akademickim, z jego reprezentantami, jakimi byli bądź to rektorzy 
uczelni, bądź członkowie senatów poszczególnych uniwersytetów,  
a także z profesorami i studentami, których Ojciec Święty spotykał 
w czasie pielgrzymek do Ojczyzny lub też którzy udawali się do 
Rzymu na spotkanie z Jego Świątobliwością. Ważnym elementem 
owych związków były doktoraty honoris causa, które Jan Paweł II 
zgodził się przyjąć od dziewięciu polskich uczelni, a które w szcze-
gólny sposób wiązały Go ze wspólnotami owych uniwersytetów. 
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Oczywiście, nie można zapominać o innych kontaktach Jana 
Pawła II z polskimi uczonymi. Owe nieformalne związki przyszłego 
papieża z ludźmi nauki reprezentującymi inne od teologii dziedziny 
zrodziły się w latach pięćdziesiątych XX wieku, kiedy to kończący 
rozprawę habilitacyjną Karol Wojtyła nawiązał bliższy kontakt  
z ówczesnym początkującym fizykiem drem Jerzym Janikiem  
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak po latach wspominał prof. Ja-
nik, poznali się obaj w roku 1953 w czasie wyprawy narciarskiej  
w Gorce. Odtąd „nastąpiły regularne spotkania w gronie kilku […] 
kolegów fizyków z Karolem Wojtyłą, poświęcone studiom Summy 
św. Tomasza”1. Okazjonalne owe spotkania z czasem, już w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, przerodziły się w stałe spo-
tkania gromadki przedstawicieli nauk ścisłych z metropolitą kra-
kowskim. Odbywały się one z zasady w mieszkaniu prof. Janika. 
Pisał on po latach: 

 „Braliśmy na «warsztat dyskusji» jakiś problem, na ogół interdyscy-
plinarny i mający niewątpliwe koneksje z filozofią i religią. Biskup 
Karol Wojtyła zabierał na tych spotkaniach zwykle głos ostatni  
i przedstawiał głęboką i uderzająco kompetentną syntezę zagadnienia, 
analizowanego przez przedstawicieli nauk szczegółowych – głównie, 
ale nie tylko, fizyków – w pierwszej części spotkania”2. 

Z czasem obok tych spotkań pojawiły się inne, organizowane  
w krakowskim Pałacu Biskupim przy ulicy Franciszkańskiej przez 
dwóch wybitnych uczonych duchownych: Józefa Życińskiego i Mi-
chała Hellera. Także i w tych spotkaniach, które rychło przerodziły 
się w seminaria interdyscyplinarne, uczestniczył Metropolita Kra-
___________ 

1 J.A. Janik, O seminariach naukowych „Nauka – Religia – Dzieje” w Castel 
Gandolfo, w: Servo veritatis. Spotkania naukowe poświęcone myśli Jana Pawła II, 
[cz. 2], red. A. Pelczar i W. Stróżewski, Universitas, Kraków 1996, s. 76. 

2 Ibidem. 



56 

kowski. Po wyborze Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową z owych 
dwóch odrębnych w swej istocie inicjatyw zrodziły się organizowane 
na życzenie Papieża w Castel Gandolfo seminaria naukowe: „Nauka 
– Religia – Dzieje”. W ciągu pontyfikatu Jana Pawła II odbyło się 
łącznie 12 takich seminariów (od roku 1980 do 2003), w których 
uczestniczył Jan Paweł II. Obok polskich intelektualistów (m.in.:  
ks. Józef Tischner, Leszek Kołakowski, Władysław Stróżewski,  
ks. abp Józef Życiński, Krzysztof Michalski…) od czasu do czasu brali 
w owych spotkaniach udział także znani myśliciele „zagraniczni” (np. 
Hans-Georg Gadamer, Charles Tylor czy Robert Speamann)3. 

Szczególne miejsce w biografii Jana Pawła II zajmuje jednak 
sprawa Jego kontaktów z polskim światem akademickim. Wpraw-
dzie wspominano o tym przy różnych okazjach, wygląda jednak na 
to, że wciąż nie zdajemy sobie sprawy z wagi owych związków, 
przede wszystkim – z rektorami akademickich szkół polskich. 

Zacząć trzeba od przypomnienia jednej ważnej sprawy: okazuje 
się, że wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża w październiku 
1978 roku w równej mierze zaskoczył cały świat, jak i środowisko 
akademickie w Polsce. To ostatnie było zupełnie nieprzygotowane 
na taki bieg wydarzeń, czego dowodem był m.in. fakt, że z wyjąt-
kiem uczelni katolickich (Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
Akademii Teologii Katolickiej, wyższych seminariów duchownych) 
inne polskie uczelnie wyższe po wyborze kardynała Wojtyły na pa-
pieża nie przesłały do Rzymu oficjalnych gratulacji4. 

Mimo tak przykrych początków sprawy rozwoju kontaktów  
Ojca Świętego z polskim światem akademickim z upływem lat, 
___________ 

3 Seminaria te po śmierci Papieża kontynuowano najpierw w Lublinie (trzy spo-
tkania), a następnie inicjatywę przejęła Polska Akademia Umiejętności w Krakowie. 

4 Niekiedy sytuację ratowali pojedynczy profesorowie, ślący do Rzymu listy 
czy telegramy „w imieniu” danego uniwersytetu. Tak było na przykład w wypadku 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, o czym przyjdzie tu jeszcze pisać. 
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przede wszystkim w następstwie zmian w życiu politycznym w Pol-
sce, zaczęły się normalizować. Ojciec Święty od początku pontyfikatu 
przyjmował na prywatnych audiencjach przybywających do Rzymu 
bądź przejeżdżających przez Wieczne Miasto polskich uczonych. 
Do pierwszego spotkania Jana Pawła II z polskim środowiskiem 
akademickim na terenie polskiej uczelni doszło jednak dopiero  
w czerwcu 1983 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wówczas to 
Jan Paweł II przybył do Collegium Maius UJ, by odebrać przyzna- 
ny Mu przez wszystkie wydziały Jagiellońskiej Wszechnicy dokto- 
rat honoris causa. Zaś do pierwszego spotkania Ojca Świętego  
z reprezentacją już nie jednego uniwersytetu, ale całego polskiego 
środowiska akademickiego, doszło w dniu 4 stycznia 1996 roku  
w Watykanie. Ówczesny przewodniczący Konferencji Rektorów 
Uniwersytetów Polskich prof. Michał Seweryński, rektor Uniwersy-
tetu Łódzkiego, zorganizował wówczas wyprawę do Rzymu pięć-
dziesięciu pięciu rektorów polskich. Oprócz rektorów uniwersyte-
tów wzięli udział w tej wyprawie także rektorzy innych uczelni 
akademickich (politechnik, akademii rolniczych, ekonomicznych 
etc.). Było to spotkanie – jak stwierdził w swoim wystąpieniu sam 
Ojciec Święty – historyczne. W czasie tego spotkania przemówienia 
wygłosili: rektor Seweryński oraz rektor UJ prof. Aleksander Koj. 
Prof. Seweryński podzielił się z Ojcem Świętym informacją na te-
mat problemów, przed jakimi stanęło w tym czasie społeczeństwo 
polskie, a przede wszystkim – polskie środowisko akademickie. 
Chodziło z jednej strony o zachodzące w Polsce i Europie żywio-
łowe procesy, które w znaczący sposób wpływały na zmiany w śro-
dowisku akademickim. Rektor Seweryński mówił więc o sporach 
politycznych w kraju, o rozwarstwieniu ekonomicznym ludności  
i o niebezpieczeństwie marginalizacji całych warstw społecznych,  
o egoizmie sytych, który nie pozwala dostrzec głodnych i ubogich. 
Ale mówił także o nadziejach i zagrożeniach związanych z inte-
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gracją państw europejskich. Informował Ojca Świętego o blaskach  
i ciemnych stronach wielkiego procesu zmian w szkolnictwie  
wyższym w Polsce, procesu związanego z ogromnym wzrostem 
zainteresowania młodych Polaków studiami wyższymi. Rektor Koj, 
przypominając zbliżający się jubileusz 600-lecia odnowienia Aka-
demii Krakowskiej, wskazywał na zagrożenia związane z coraz po-
wszechniejszym zjawiskiem komercjalizacji nauczania w Polsce,  
a tym samym – na zagrożenia misji uniwersytetu. W odpowiedzi 
Ojciec Święty nie tylko odniósł się do podjętych przez obu rektorów 
spraw, ale nadto przypomniał kilka podstawowych prawd, m.in. 
przekonywał swoich gości, że „nauka stanowi jeden z zasadniczych 
filarów kultury, że każdy naród ma prawo do rozwijania własnej 
kultury, historia bowiem uczy, iż niszcząc kulturę danego narodu, 
niszczy się sam naród w punkcie najbardziej dla jego egzystencji 
newralgicznym”. Ojciec Święty przypominał, że na szkołach  
akademickich w znacznej mierze „spoczywa odpowiedzialność  
za życie duchowe i intelektualne narodu”. Dowodził, że „Polska 
znajduje się dzisiaj na bardzo ważnym wirażu dziejów, że w tym 
właśnie czasie decydują się losy narodu, ich przyszły kształt, także 
ich ciągłość”5. 

Nie miejsce tutaj, aby szczegółowo omawiać wszystkie aspekty 
bardzo ważnego wystąpienia Ojca Świętego w czasie tego histo-
rycznego spotkania z rektorami polskich uczelni. Ważne jest jedno: 
że w dniu 4 stycznia 1996 roku zapoczątkowana została piękna tra-
dycja spotkań Jana Pawła II z polskimi rektorami. Tradycja bogata 
i ważna, choć prawie niezauważana w rozprawach poświęconych 
Ojcu Świętemu. 

O planowanej na rok 1997 pielgrzymce Ojca Świętego do Polski 
rozmawiano już w czasie wizyty rektorów polskich w Rzymie  

___________ 

5 „Acta Universitatis Iagellonicae” XIII, nr 4. 
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w styczniu 1996 roku. Ojciec Święty pragnął przybyć w tym roku do 
Polski m.in. dlatego, że chciał wziąć udział w obchodach jubileuszu 
600-lecia powołania do życia Wydziału Teologicznego w Akademii 
Krakowskiej i uświetnić je wyniesieniem na ołtarze bł. Jadwigi Kró-
lowej. Tak też się stało. 

Jan Paweł II przybył do Polski w dniu 31 maja 1997 roku. For-
malnie Jego pobyt związany był z obradującym we Wrocławiu od 
25 maja do 1 czerwca Międzynarodowym Kongresem Euchary-
stycznym. We Wrocławiu rozpoczął też Ojciec Święty swoją szóstą  
z kolei pielgrzymkę do Ojczyzny. W stolicy Dolnego Śląska został 
oficjalnie powitany przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Alek-
sandra Kwaśniewskiego i innych dostojników państwowych, tu też 
spędził dwa dni. Potem wyruszył w długą wędrówkę po Polsce. 
Pierwszy etap owej pielgrzymki wiódł przez Legnicę i Gorzów Wiel-
kopolski do Gniezna, gdzie odbyły się wielkie uroczystości związane 
z 1000. rocznicą śmierci św. Wojciecha. Na uroczystości te przybyło 
siedmiu prezydentów państw Środkowej Europy, dając w ten spo-
sób dowód przywiązania reprezentowanych przez nich narodów do 
tradycji chrześcijańskiej, a także wolę budowania nowego porządku 
w Europie6. Dalsze przystanki tej niezwykłej pielgrzymki Ojca 
Świętego to: Kalisz i Jasna Góra. W dniu 5 czerwca Ojciec Święty 
przybył do Zakopanego, na krótki odpoczynek. Dwie noce spędził 
na Księżówce, odbył także wyprawę w góry, był nad Morskim 
Okiem, odwiedził pustelnię Brata Alberta na Kalatówkach. Oczywi-
ście, przewodniczył mszy św. dla górali pod Wielką Krokwią, od-
___________ 

6 Spotkanie w Gnieźnie w symboliczny sposób nawiązywało do tzw. Zjazdu 
Gnieźnieńskiego, który odbył się w roku 1000. Przy grobie św. Wojciecha spotkali 
się wówczas: cesarz Otton III, Bolesław Chrobry oraz legat papieski. Teraz, na  
„II Zjazd Gnieźnieński”, który zaszczycił swoją obecnością papież Jan Paweł II, 
przybyli prezydenci: Litwy – Algirdas Brazauskas, Węgier – Arpad Gőncz, Czech – 
Václav Havel, Niemiec – Roman Herzog, Słowacji – Michal Kováč, Ukrainy – Leo-
nid Kuczma, Polski – Aleksander Kwaśniewski. 
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wiedził sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach, 
po czym dotarł do Ludźmierza, gdzie oczekiwało Go ok. 200 tys. 
wiernych i gdzie odprawił mszę św. przy ołtarzu, na którym znala-
zła się figura Gaździny Podhala, jak górale nazywają słynącą cuda-
mi figurę Matki Bożej Ludźmierskiej. 

W tym samym dniu, 7 czerwca 1997 roku, kiedy Ojciec Święty 
przebywał na Podhalu, w Auli Collegium Novum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego na zaproszenie rektora UJ Aleksandra Koja zebrało 
się blisko stu rektorów uczelni polskich (uniwersytetów, uczelni 
technicznych, medycznych, rolniczych, pedagogicznych, ekono-
micznych i artystycznych) w celu przedyskutowania możliwości 
powołania do życia jednolitej organizacji rektorów polskich. Po 
kilku godzinach bardzo ożywionych dyskusji zebrani rzeczywiście 
powołali do życia Konferencję Rektorów Akademickich Szkół  
Polskich (KRASP), która to organizacja bardzo szybko stała się 
najważniejszą reprezentacją środowiska akademickiego w Polsce  
i taką jest do dzisiaj. Stało się to w przeddzień centralnych uroczy-
stości religijnych na Błoniach krakowskich, w czasie których Papież 
miał kanonizować bł. Jadwigę Królową. Wolno sądzić, że to właśnie 
perspektywa spotkania się nazajutrz z Ojcem Świętym była pod-
stawową przesłanką, która pozwoliła rektorom pokonać przeszkody 
„nie do pokonania”. Powstanie KRASP jest też niewątpliwie jed-
nym z wciąż żywych i pięknych owoców pielgrzymki Jana Pawła II 
do Ojczyzny w roku 1997. 

We Mszy Świętej odprawionej na Błoniach w dniu 8 czerwca,  
w czasie której Ojciec Święty kanonizował bł. Królową Jadwigę, 
uczestniczyli wszyscy przybyli na spotkanie organizacyjne KRASP 
rektorzy polscy. W godzinach popołudniowych udali się oni do  
Kolegiaty św. Anny na spotkanie z Ojcem Świętym zorganizowane  
z okazji 600. rocznicy powołania do życia – przez papieża Bonifa-
cego IX – Wydziału Teologicznego na Akademii Krakowskiej. 
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Na spotkanie to przybyło ok. 900 osób. Było to pierwsze  
w dziejach polskiej nauki tak liczne spotkanie uczonych polskich  
z papieżem. Oczekiwania środowiska akademickiego związane  
z tym niezwykłym spotkaniem tak licznej reprezentacji polskiego 
środowiska akademickiego z Papieżem przedstawił w swoim wy-
stąpieniu rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Aleksander 
Koj, który mówił m.in.: 

„[…] oczekujemy na słowa Ojca Świętego, na przesłanie, które pozwoli 
lepiej zrozumieć i wypełniać ponadczasową misję nauki i kultury  
w świecie i w naszym kraju. U progu XXI wieku stoimy bowiem przed 
wielkimi pytaniami o odpowiedzialność moralną uczonych za stan za-
równo środowiska naturalnego, jak i świadomości społecznej, pyta-
niami dotyczącymi granic eksperymentu biologicznego czy miejsca 
badań podstawowych w dzisiejszym świecie zdominowanym przez 
technikę”. 

Wspominając o wielkiej odpowiedzialności nauczycieli akademic-
kich w zakresie kształtowania właściwych postaw moralnych i oby-
watelskich młodych Polaków, rektor Koj wyraził przekonanie, że 

„[…] tak jak sześć wieków temu Wydział Teologiczny, tak i teraz Uni-
wersytet Jagielloński i inne szkoły wyższe z niego się wywodzące, po-
dołają temu wielkiemu zadaniu – czeka na to Kraków i cała Polska 
wsłuchana w przesłanie Ojca Świętego”7. 

Rektor Papieskiej Akademii Teologicznej ks. prof. Adam Kubiś  
w swoim wystąpieniu podkreślił historyczne zasługi Ojca Świętego 
w dziele rozwoju nauki katolickiej w Polsce, spośród których naj-
większą było powołanie do życia Papieskiej Akademii Teologicznej. 
Ojciec Święty w odpowiedzi na te dwa wystąpienia wygłosił prze-
mówienie, które stało się dla polskiego środowiska akademickiego 
___________ 

7 Ojciec Święty na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydawnictwo UJ, Kraków 
[1997], s. 36, 40. 
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na swój sposób tekstem kanonicznym. Do dziś też przemówienie to 
jest raz po raz cytowane przez badaczy i publicystów zajmujących 
się problematyką szkolnictwa wyższego. 

Szczególne znaczenie mają w tym wypadku uwagi Jana Pawła II 
na temat misji uniwersytetu i roli, jaką pełni on w kulturze oraz  
w społeczeństwie. Wszystkim obecnym na tym spotkaniu głęboko 
w pamięć zapadły słowa Jego Świątobliwości o istocie uniwersyte-
tu. Mówił On: 

„Alma Mater. Alma Mater Iagellonica… Określenie to stosuje się tak-
że do uczelni – i ma głęboki sens. M a t e r – matka, czyli ta, która ro-
dzi i która wychowuje, kształci. Uniwersytet ma w sobie podobień-
stwo do matki, jakieś macierzyństwo. Podobny jest do niej przez 
troskę macierzyńską. Ta troska jest natury duchowej: rodzenie dusz 
do wiedzy, do mądrości, kształtowanie umysłów i serc”. 

Rozwijając ten wątek, Jan Paweł II przypominał zebranym nie tyl-
ko, że powołaniem każdego uniwersytetu jest służba prawdzie:  
jej odkrywanie i przekazywanie innym, ale przekonywał też, iż uni-
wersytet 

„[...] poprzez wysiłek badawczy wielu dyscyplin naukowych stopnio-
wo zbliża się ku Prawdzie najwyższej, że w prawdziwym uniwersytecie 
można mówić o solidarności różnych dyscyplin naukowych w służbie 
człowiekowi i odkrywaniu coraz pełniejszej prawdy o nim samym  
i o otaczającym go świecie, o kosmosie”. 

Znaczną część swego przemówienia Ojciec Święty poświęcił spra-
wie „posługi myślenia”, czyli służbie prawdzie w wymiarze społecz-
nym. Z mocą podkreślał, że 

„Każdy intelektualista, bez względu na przekonania, jest powołany do 
tego, by kierując się tym wzniosłym i trudnym ideałem, spełniał funk-
cję sumienia krytycznego wobec tego wszystkiego, co człowieczeństwu 
zagraża lub je pomniejsza”. 
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Ale też przypominał, że każdy uczony powinien posiadać wrażliwość 
etyczną, że swoje czynności powinien on „włączyć w duchowy klimat 
niezbędnych cnót moralnych, jak szczerość, odwaga, pokora i uczci-
wość oraz autentyczna troska o człowieka”8. Pozostawiając na boku 
inne wątki przemówienia Ojca Świętego, można stwierdzić jedno: iż 
przekazał On nam w tym wystąpieniu ważne przesłanie, wciąż do 
dziś obowiązujące, dotyczące istoty i misji uniwersytetu, a także obo-
wiązującego każdego pracownika naukowego kodeksu etycznego. 

Swoistym „domknięciem” spotkania w Kolegiacie św. Anny by-
ła wizyta Ojca Świętego w Collegium Maius UJ. Jan Paweł II spo-
tkał się tu z liczącą blisko tysiąc osób gromadą pracowników i stu-
dentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był na tym spotkaniu bardzo 
rozluźniony, radosny. Ale bo i atmosfera na dziedzińcu tego naj-
starszego uniwersyteckiego Collegium była zupełnie różna od tej  
z czerwca 1983 roku, kiedy Ojciec Święty odbierał dyplom doktora 
honoris causa UJ. 

Spotkania z Janem Pawłem II w Kolegiacie św. Anny oraz na 
dziedzińcu Collegium Maius były dla wszystkich uczestników wiel-
kim przeżyciem. To prawdziwie wielkie święto. Toteż z wielką rado-
ścią polski świat akademicki przyjął po dwóch latach informację, że 
Jan Paweł II w czasie kolejnej pielgrzymki do kraju odwiedzi To-
ruń. Okazało się, że gdy tylko zapadła decyzja organizatorów o wi-
zycie Ojca Świętego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, władze 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich podjęły natych-
miast decyzję o zaproszeniu na to spotkanie wszystkich urzędują-
cych rektorów polskich uczelni akademickich, a także rektorów- 
-elektów, był to bowiem rok wyborów nowych władz na wszystkich 
polskich uczelniach. W ten sposób w dniu 7 czerwca 1999 roku  
w olbrzymiej auli UMK stawiła się grupa ok. dwustu rektorów. Na 
___________ 

8 Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 9: Homilie i przemówienia z pielgrzymek – 
Europa, cz. 1: Polska, Wydawnictwo M, Kraków 2008, s. 744–745. 
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owo spotkanie przybyło także wielu pracowników i studentów 
uczelni Torunia oraz Bydgoszczy. 

Spotkaniu toruńskiemu przewodniczył rektor Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika prof. Andrzej Jamiołkowski. Towarzyszył mu 
przewodniczący KRASP – prof. Aleksander Koj, kończący swoją 
kadencję rektor UJ. Ojciec Święty w swoim przemówieniu przypo-
mniał naukowe tradycje miasta Mikołaja Kopernika, ale nawiązał 
także do historii najnowszej – do okresu, gdy uniwersytet w Toru-
niu budowali uczeni wygnani z Uniwersytetu Stefana Batorego  
w Wilnie oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zasadni-
czą część swego wystąpienia poświęcił rozwinięciu tez ze swej nie-
dawno ogłoszonej encykliki Fides et ratio. 

Historia związków Jana Pawła II z polskim światem akademic-
kim nie byłaby pełna, gdyby nie wspomnieć tu o wyprawie ok. 400 
pracowników i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego do Rzymu 
we wrześniu 2000 roku. Ta bardzo liczna gromada pielgrzymów 
udała się na spotkanie z Ojcem Świętym w związku ze zbliżającym 
się terminem centralnych uroczystości jubileuszu 600-lecia odno-
wienia Akademii Krakowskiej. Ojciec Święty przyjął pielgrzymów  
z UJ w Auli Pawła VI. Skierował też do nich bardzo ważne przesła-
nie, związane z zadaniami, jakie stoją w naszych czasach przed Ja-
giellońską Wszechnicą, a pośrednio – przed wszystkimi polskimi 
uczelniami. Mówił więc: 

„Wydaje się, że jest to chwila sposobna, ażeby na przełomie tysiącleci 
zastanowić się, jaka jest rola i jakie są zadania tej uczelni, która za-
wsze nadawała ton rozwojowi polskiej nauki i polskiej kultury”. 

Przypominając zebranym wypowiedziane w Kolegiacie św. Anny 
słowa o najważniejszym obowiązku każdego uczonego, jakim jest 
posługa myślenia, nawiązał do sprawy misji uniwersytetu. Mówił  
o służbie prawdzie jako najważniejszym obowiązku nauczycieli 
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akademickich. Dowodził, iż zarówno posługa myślenia, jak i służba 
prawdzie obowiązywały w przeszłości, ale obowiązują też dziś  
i będą obowiązywać jutro. W zakończeniu swojego wystąpienia 
Ojciec Święty zwrócił się do Wspólnoty Uniwersytetu Jagielloń-
skiego z ważnym apelem. Mówił: 

„Mając na względzie przyszłość Polski i Europy, pragnę zwrócić uwagę 
na jedno bardzo konkretne zadanie, jakie staje dziś przed wyższymi 
uczelniami w Polsce, a w szczególności przed krakowskim Uniwersyte-
tem Jagiellońskim. Chodzi o kształtowanie w narodzie zdrowego ducha 
patriotyzmu. Wszechnica krakowska zawsze była środowiskiem, w któ-
rym szerokie otwarcie na świat harmonizowało z głębokim poczuciem 
narodowej tożsamości. Tutaj zawsze żywa była świadomość, że Ojczy-
zna to jest dziedzictwo, które nie tylko obejmuje pewien zasób dóbr 
materialnych na określonym terytorium, ale nade wszystko jest jedy-
nym w swoim rodzaju skarbcem wartości i treści duchowych, czyli tego 
wszystkiego, co składa się na kulturę narodu. Kolejne pokolenia mi-
strzów, profesorów i studentów Uniwersytetu strzegły tego skarbca  
i współtworzyły go, nawet za cenę wielkich ofiar. W ten właśnie sposób 
uczyły się patriotyzmu, czyli umiłowania tego, co ojczyste, co jest owo-
cem geniuszu przodków i co wyróżnia pośród innych ludów, a co rów-
nocześnie stanowi płaszczyznę spotkania i twórczej wymiany w wymia-
rze ogólnoludzkim. Wydaje się, iż dziś, kiedy obserwujemy budzący 
nadzieję, ale nie wolny od zagrożeń proces jednoczenia się narodów 
Europy, Uniwersytet Jagielloński ze szczególną gorliwością winien 
podjąć tę tradycję. Jako wyjątkowe środowisko tworzenia narodowej 
kultury niech będzie miejscem kształtowania ducha patriotyzmu – ta-
kiej miłości Ojczyzny, która staje na straży jej dobra, ale nie zamyka 
bram, lecz buduje mosty, ażeby dzieląc się z innymi to dobro pomna-
żać. Polska potrzebuje światłych patriotów, zdolnych do ofiar dla miło-
ści Ojczyzny i równocześnie przygotowanych do twórczej wymiany 
dóbr duchowych z narodami jednoczącej się Europy”9. 

___________ 

9 Poloniae merenti. Księga pamiątkowa jubileuszu sześćsetlecia odnowienia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400–2000, red. S. Szczur, OIiP UJ, Kraków 2003, 
s. 281–282. 
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Od roku 2000 kontakty Jana Pawła II z polskim światem aka-
demickim nabrały znacznej intensywności. Latem roku 2001 sku-
pieni w KRASP rektorzy z inicjatywy ówczesnego przewodniczące-
go tej organizacji prof. Jerzego Woźnickiego, rektora Politechniki 
Warszawskiej, wybrali się do Rzymu z „rewizytą” do Ojca Świętego. 
W dniu 30 sierpnia 2001 roku w Castel Gandolfo grupa blisko stu 
rektorów polskich została przyjęta przez Ojca Świętego. W czasie 
tego spotkania najpierw zabrał głos rektor Woźnicki, który przed-
stawił Ojcu Świętemu zasadnicze problemy nurtujące polski świat 
akademicki w owym czasie. Jan Paweł II mówił natomiast przede 
wszystkim o ważnych zagadnieniach związanych z uprawianiem 
nauki w ogóle. Mówił więc m.in. o autonomii nauki i grożącej jej 
alienacji, zwracając uwagę na związane z tym zjawiskiem niebez-
pieczeństwa. Dowodził, że owoce badań mogą zostać skierowane 
przeciwko człowiekowi, gdy tymczasem nauka winna służyć czło-
wiekowi i społeczeństwu. Wyraźnie zwracał uwagę na określenie 
przez samych uczonych granic swoich badań. Przekonywał, że gra-
nice owe wyznacza 

„[…] podstawowe rozróżnienie dobra i zła. [...] Można zatem powie-
dzieć, że autonomia nauki kończy się tam, gdzie prawe sumienie ba-
dacza rozeznaje zło – zło metody, celu czy skutku. Dlatego tak ważne 
jest – dodawał – aby uniwersytet i wyższa szkoła nie ograniczały się 
do przekazywania wiedzy, ale by były miejscem kształtowania prawe-
go sumienia”10. 

Na zakończenie audiencji Ojciec Święty zaprosił wszystkich obec-
nych w Castel Gandolfo rektorów na światową prapremierę filmu 
Jerzego Kawalerowicza Quo Vadis, która odbyła się wieczorem tego 
samego dnia w watykańskiej Auli Pawła VI. 

___________ 

10 „Forum Akademickie” 2001, nr 10. 
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Intensywność kontaktów polskiego świata akademickiego  
z Janem Pawłem II wiązała się przede wszystkim z podejmowa-
niem przez kolejne polskie uczelnie inicjatyw nadania Ojcu Świę-
temu doktoratu honoris causa. W rzeczy samej w okresie od roku 
2000 siedem polskich uczelni przyznało Ojcu Świętemu to najwyż-
sze akademickie wyróżnienie. Ponieważ Ojciec Święty tylko jeden 
raz – na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1983 – przyjął dokto-
rat honorowy na terenie uczelni, we wszystkich przywoływanych tu 
wypadkach nadanie doktoratu honoris causa wiązało się z kolej-
nymi wyprawami bardziej czy mniej licznych delegacji danej 
wspólnoty akademickiej do Watykanu w celu wręczenia Janowi 
Pawłowi II dyplomu. Takie zaś spotkania owocowały z zasady wy-
powiedziami Ojca Świętego na temat kondycji wyższego szkolnictwa 
w Polsce bądź też – kondycji danego środowiska akademickiego. 

W roku 2002 Ojciec Święty odbył ostatnią pielgrzymkę do  
Ojczyzny. Mocno schorowany, zdobył się na heroiczny wysiłek,  
aby przynieść Rodakom słowa pociechy, ale także – aby pożegnać 
ukochaną Ojczyznę na zawsze. W czasie przygotowań do tej piel-
grzymki rozpatrywano różne propozycje miejsc, które Ojciec Święty 
mógłby odwiedzić. Gdy stało się pewne, że w czasie pobytu w Kra-
kowie uda się do sanktuarium św. Faustyny w Łagiewnikach, aby 
konsekrować bazylikę Miłosierdzia Bożego, szansa na odwiedzenie 
budowanego w pobliskich Pychowicach Kampusu 600-lecia Odno-
wienia Uniwersytetu Jagiellońskiego nabrała większego prawdopo-
dobieństwa. I rzeczywiście tak się stało. W dniu 17 sierpnia 2002 
roku, po uroczystej konsekracji bazyliki Miłosierdzia Bożego  
w Łagiewnikach, Jan Paweł II odwiedził Pychowice. Przed pozosta-
jącym w stanie surowym gmachem Biblioteki Papieskiej Akademii 
Teologicznej spotkał się z przedstawicielami środowiska akademic-
kiego Krakowa oraz grupą kilkudziesięciu rektorów – członków 
KRASP. W czasie tego spotkania pobłogosławił wielkiemu dziełu, 
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jakim jest budowa w Pychowicach Kampusu 600-lecia Odnowienia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W październiku 2003 roku przypadał jubileusz 25-lecia pon-
tyfikatu Jana Pawła II. Środowiska akademickie z wielu krajów 
postanowiły w godny sposób uczcić ten jubileusz. Także i polskie 
uczelnie włączyły się w to wielkie święto. W wielu uniwersytetach 
zorganizowano okolicznościowe sesje naukowe. Najgłośniejsza  
z nich była sesja zorganizowana w Krakowie przez cztery uniwersy-
tety: Uniwersytet Jagielloński, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 
Papieską Akademię Teologiczną oraz rzymski Uniwersytet Angeli-
cum. Sesja odbyła się w dniach 9–10 października w Auli Colle-
gium Novum UJ. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu referentów,  
z kardynałem Jean-Marie Lustigerem z Paryża na czele. Materiały  
z tej sesji – dzięki wyjątkowym umiejętnościom organizacyjnym 
zespołu redakcyjnego z ks. prof. Stefanem Koperkiem CR z Papie-
skiej Akademii Teologicznej na czele – ukazały się drukiem w liczą-
cym ok. 900 stron tomie pt. Servo veritatis. Ojciec Święty otrzymał 
ów potężny tom w czasie centralnych uroczystości na Placu  
św. Piotra w Rzymie w dniu 15 października. 

Wiadomość o śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu  
2 kwietnia 2005 roku pogrążyła w smutku i żałobie cały świat,  
także polskie środowisko akademickie. Zorganizowana naprędce  
19-osobowa grupa rektorów polskich uczelni akademickich wzięła 
udział w uroczystościach pogrzebowych Papieża. Nie sposób opi-
sywać tu szczegółowo przebiegu tej uroczystości. Rektorzy polscy 
udali się do Rzymu, aby oddać hołd Człowiekowi, który odmienił 
bieg historii na naszej ziemi, który doprowadził do upadku komu-
nistyczny system totalitarny, który przywrócił wielu narodom –  
w tym nam, Polakom – podmiotowość, który odmienił także obli-
cze Kościoła Powszechnego. 
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Półtora miesiąca po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II,  
w dniu 23 maja 2005 roku, obradowało w Łodzi Zgromadzenie 
Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. 
Przyjęło ono przez aklamację „Uchwałę w związku ze śmiercią pa-
pieża Jana Pawła II”. 

Ten dokument potwierdza żywy związek polskiego środowiska 
akademickiego z Janem Pawłem II. Trzeba jednak pamiętać, że 
związek ten potwierdzają także inne liczne fakty. Co znamienne, 
potwierdza go wiele dokumentów KRASP. Jak bowiem pisał Adam 
Gałkowski, autor monografii obejmującej pierwsze dziesięć lat ist-
nienia KRASP, 

„[…] gdyby przejrzeć wszystkie uchwały, oświadczenia, «stanowiska» 
itp. dokumenty Prezydium bądź Zgromadzenia Plenarnego organiza-
cji rektorów, można odnaleźć wiele punktów wspólnych z poglądami 
Jana Pawła II. Dotyczy to zwłaszcza dokumentów poświęconych za-
gadnieniom etycznym w życiu akademickim, w działalności innych 
placówek naukowych, postawom pracowników dydaktycznych i na-
ukowych, odpowiedzialności za prowadzone badania”11. 

Jan Paweł II zostawił polskiemu środowisku akademickiemu 
wspaniały testament duchowy. Odczytać go można z Jego rozlicz-
nych przemówień skierowanych bądź to do społeczności poszczegól-
nych uczelni polskich, bądź do reprezentacji polskiego świata aka-
demickiego, jakim jest Konferencja Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich. Odczytać go można także z przemówień Ojca Świętego 
skierowanych do uczonych z kilkudziesięciu krajów, jakie odwiedził 
w czasie swojego pontyfikatu. Odczytać go można z licznych wy-
powiedzi Papieża skierowanych czy to do członków Papieskiej Aka-
demii Nauk, czy też do innych gremiów skupiających ludzi nauki. 

___________ 

11 A. Gałkowski, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1997–
2007), Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 162. 



70 

Testament duchowy Jana Pawła II odczytać można z różnych 
dokumentów. Nasuwa się przecież w tym wypadku pytanie: czy  
ów testament jest czytany? Czy polscy nauczyciele akademiccy –  
a z nimi studenci – tylko „słuchali” Jana Pawła II, czy też Go na 
pewno „usłyszeli”? Pora zatem zadać pytanie o skuteczność papie-
skiego nauczania w tym środowisku. Czy owe liczne spotkania Ojca 
Świętego z przedstawicielami świata akademickiego przyniosły 
jakieś rezultaty? Czy Jego zabiegi o przełamanie barier oddzielają-
cych Kościół od świata uczonych powiodły się? 

Wiadomo, iż w tym wypadku nie można oczekiwać natychmia-
stowych rezultatów krucjaty, jaką podjął Jan Paweł II, aby przeła-
mać bariery dzielące ludzi spod znaku fides i znaku ratio. Wiele 
wskazuje jednak na to, że Jan Paweł II uruchomił proces, który 
wcześniej czy później ma szansę doprowadzić do lepszego zrozu-
mienia, a zarazem − wzajemnego wzbogacenia obu stron dialogu. 
Skoro polskiemu papieżowi udało się w tak spektakularny sposób 
„zamknąć” po wiekach bolesną „sprawę Galileusza”, wolno mieć 
nadzieję, że uda się również znaleźć rozwiązania wielu innych za-
gadnień, wciąż przecież dzielących Kościół i wielu przedstawicieli 
świata uczonych. Szukając odpowiedzi na postawione wyżej pyta-
nia, spróbujmy sformułować kilka, choćby cząstkowych, refleksji. 

Po pierwsze: w czasie pontyfikatu Jana Pawła II zasadniczo 
zmienił się stosunek polskich uczonych do Kościoła. W roku 1978, 
kiedy kardynałowie wybrali Karola Wojtyłę na papieża, istniał wy-
raźny rozdział między polskim światem akademickim a Kościołem, 
czego dowodem najbardziej bodaj widocznym było przemilczenie 
owego wyboru niemal przez wszystkie uczelnie polskie z wyjątkiem 
katolickich. Śmierć Jana Pawła II wywołała natomiast w całym 
krajowym środowisku akademickim bardzo żywy oddźwięk, czego 
dowodem był nie tylko udział blisko dwudziestu rektorów w Jego 
pogrzebie, ale i liczne spotkania, konferencje oraz sympozja orga-
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nizowane w poszczególnych ośrodkach akademickich. W niektó-
rych ośrodkach akademickich, jak choćby w Krakowie i całej Mało-
polsce, odbywają się doroczne Dni Jana Pawła II. 

Po drugie: świat akademicki z czasów PRL w swojej większości 
manifestował, jeśli nie wrogość, to przynajmniej niechęć bądź obo-
jętność wobec spraw religii i Kościoła. W czasie pontyfikatu Jana 
Pawła II doszło do nawiązania przyjaznego dialogu między owym 
środowiskiem a Kościołem, czego dowody przynosi nieledwie każdy 
dzień. Nie chodzi w tym wypadku o bierne przejmowanie przez 
przedstawicieli owego świata twierdzeń reprezentantów Kościoła, 
lecz o samo prowadzenie dialogu, wyznaczanie pól wspólnych,  
a także rozbieżnych w poszczególnych dziedzinach. 

Po trzecie: w trakcie pontyfikatu nastąpiły zasadnicze zmiany  
w polskim środowisku akademickim. Wiązały się one przede wszyst-
kim z faktem odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1989. 
Niestety, pierwsze reformy nie zawsze okazywały się korzystne dla 
nauki i środowiska akademickiego. Z jednej strony uruchomiona 
została trwająca do dziś prawdziwa lawina oczekiwań młodych Pola-
ków pragnących podjąć studia. W ciągu zaledwie kilku lat potroiła 
się liczba studentów. Z drugiej strony − „wolny rynek” sprawił, iż 
pojawiło się w Polsce nie tylko wiele państwowych wyższych szkół 
zawodowych, ale i ponad trzysta niepublicznych szkół wyższych. 
Środowisko akademickie nie było przygotowane, by sprostać praw-
dziwemu „boomowi” edukacyjnemu, jaki wybuchł po roku 1989.  
W tej sytuacji ujawniło się na wielką skalę zjawisko wieloetatowości, 
co wiązało się z wprowadzeniem do środowiska akademickiego  
w sposób otwarty wielkiego, prawnie sankcjonowanego oszustwa 
edukacyjnego. Skutkiem bezpośrednim tego zjawiska stało się zna-
czące rozluźnienie etycznych rygorów dotąd obowiązujących na 
uczelniach. Skoro naukę zaczęto traktować jako „towar”, studenta 
zaś − jako „klienta”, to uniwersytet zaczął być postrzegany jako 
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„przedsiębiorstwo”. A w „przedsiębiorstwie” liczy się przede wszyst-
kim zysk. Toteż w wielu tzw. szkołach wyższych wystąpiło zjawisko 
pozorowania zajęć: zamiast figurującego w spisie wykładowców pro-
fesora w sali wykładowej pojawiał się „zastępca”, który „wykładał”  
w imieniu nieobecnego profesora, referując podręczniki i skrypty. 
Niemała część nauczycieli akademickich zaczęła uprawiać nieustają-
ce wędrówki od szkoły do szkoły. Brak czasu na prowadzenie wła-
snych badań naukowych sprawiał, że powtarzali oni na wykładach 
pewniki dawno już nieaktualne. Polski świat akademicki został  
w szybkim tempie zaatakowany także przez inne choroby. Przestano 
myśleć o „dobrych obyczajach” w nauce, zaczęła się szerzyć zaraza 
plagiatów, zanikła niemal całkowicie krytyka naukowa z prawdziwe-
go zdarzenia. Prawie powszechnym zjawiskiem stało się w niektó-
rych naukach dopisywanie do zespołów badawczych ludzi, którzy nie 
brali żadnego udziału w pracy. Bezpośredni skutek wprowadzenia 
„wolnego rynku” do szkolnictwa wyższego i świata nauki stanowiło 
też znaczące obniżenie w społeczeństwie statusu uczonego. 

Przywołane tu w wielkim wyborze zjawiska z największą siłą 
wystąpiły w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Z upływem czasu 
zaczęły jednak powoli ustępować lub słabnąć. Trudno stwierdzić, 
czy był to skutek nawiązania w tych właśnie latach bliższego kon-
taktu przedstawicieli tego środowiska z Janem Pawłem II, czy też 
podejmowanych przez to środowisko samodzielnych prób samo-
oczyszczenia się. Najprawdopodobniej oba te zjawiska zadziałały 
razem. Wpływowi apeli Jana Pawła II o przywrócenie uniwersyte-
towi autorytetu moralnego zawdzięczamy też zapewne fakt, iż rek-
torzy polskich uczelni około roku 2000 wystąpili z inicjatywą pod-
jęcia prac nad nowym ustawodawstwem akademickim i prace te 
monitorowali aż do czasu uchwalenia nowej ustawy. Ustawa ta nie 
wyeliminowała wprawdzie wszystkich wspomnianych wyżej chorób 
dręczących środowisko naukowe, ale znacząco je ograniczyła, jak 
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np. sprawę wieloetatowości. Z inicjatywy tychże rektorów podjęto 
również prace nad stworzeniem kodeksu dobrych praktyk akade-
mickich. Wiele senatów uczelnianych przyjęło własne „akademickie 
kodeksy wartości”, które stały się swoistymi dekalogami obowiązu-
jącymi w przyjmujących je uczelniach. Ze środowiska akademickie-
go wyszła też wielka ofensywa walki z plagiatami w rozprawach 
naukowych. Rozpoczął się proces eliminowania ze środowiska aka-
demickiego ludzi świadomie dopuszczających się naruszenia pra-
wa. Oczywiście, w polskim środowisku akademickim pozostało 
jeszcze niemało spraw nie załatwionych, a nawet bolesnych. Daleka 
jest droga do pełnego przywrócenia etosu uczonego, jaki został 
wypracowany w ciągu wielu wieków działalności europejskich uni-
wersytetów, a który w latach dziewięćdziesiątych poddano ognio-
wej próbie. Ważne wydaje się jednak to, iż proces naprawy sytuacji 
w tym środowisku rozpoczął się i trwa. Nikt też nie może nie zau-
ważyć, że proces ten wsparł swoim nauczaniem i swoim autoryte-
tem Jan Paweł II. To jest niewątpliwie jeden z owoców Jego bezpo-
średniego zaangażowania w polskie życie akademickie. 

Po czwarte: należy z satysfakcją odnotować, iż w naszej prakty-
ce akademickiej przywraca się w końcu znaczenie naukom podsta-
wowym oraz humanistycznym. Dowodzą tego choćby takie inicja-
tywy, jak powołanie do życia Narodowego Centrum Nauki czy 
Programu Rozwoju Humanistyki. Trudno byłoby te inicjatywy łą-
czyć bezpośrednio z apelami Jana Pawła II o nadanie odpowiedniej 
rangi naukom podstawowym i humanistycznym. Zrodziły się one 
jednak z ducha atmosfery, jaka zapanowała w polskim środowisku 
akademickim w ostatniej dekadzie pontyfikatu Jana Pawła II. 

W kontekście przywołanych tu informacji trzeba stwierdzić, że 
świat akademicki w ogóle, a polski − w szczególności, nie tylko słu-
chał Jana Pawła II, ale i usłyszał Jego zatroskane wołanie o przy-
wrócenie moralnego autorytetu uniwersytetowi, uczonemu zaś − 
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tradycyjnego etosu. Wiele wskazuje na to, że w polskim świecie 
akademickim zachodzą jednak zmiany na lepsze. Można to stwier-
dzić, jeśli posiada się perspektywę spojrzenia na dzisiejszą rzeczy-
wistość z odpowiedniego dystansu czasowego. Niezależnie od po-
glądów, należy przyznać, że proces owych zmian w środowisku 
naukowym uruchomiony został podczas pontyfikatu Jana Pawła II. 

Dzisiaj, wobec faktu wyniesienia Papieża Wojtyły na ołtarze, 
nasuwa się właściwie tylko jedna refleksja: iż nasze pokolenie miało 
niezwykłą okazję spotykania się z Człowiekiem, który już za życia 
zyskał atrybuty świętości. Mieliśmy szczęście żyć w czasach, gdy 
urząd następcy św. Piotra sprawował Karol Wojtyła − Jan Paweł II. 
Przedstawiciele środowiska akademickiego z całego świata mogli 
stosunkowo często spotykać się z polskim papieżem, zawsze otwar-
tym na podjęcie z nimi dialogu. Szczególne szczęście miało jednak 
polskie środowisko akademickie, które − głównie w ostatnich dzie-
sięciu latach Jego pontyfikatu − nie tylko spotykało się z Nim, ale 
nade wszystko miało okazję słuchania Jego mądrych rad dotyczą-
cych godnego życia, prowadzonych badań naukowych, przekazy-
wania wiedzy kolejnym pokoleniom słuchaczy. Jan Paweł II zostawił 
nam – polskiemu środowisku akademickiemu – piękny testament. 
Trzeba go też realizować na co dzień, dzień po dniu. Czy może być 
większa radość? 
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Jeśli mówimy o Janie Pawle II i świecie akademickim, to nie 
możemy zapomnieć o młodzieży. Zafascynowanie postacią i na-
uczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II, wsparte osobistą cha-
ryzmą podczas licznych spotkań i przemówień, doskonale do-
strzegła szybko młodzież wsłuchana w Jego słowa, łącznie ze 
wspólnym śpiewem i modlitwą. 

Jan Szpet 
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JAN W. GÓRA OP 

 

Jan Paweł II  
do polskiej młodzieży 

NNauczył się tego w Polsce, kiedy był biskupem Krakowa. Spo-
tkania z młodymi, ze studentami oraz młodzieżą oazową przy róż-
nych okazjach należały do Jego żelaznego repertuaru. Wtedy na-
uczył się przebywania z młodymi, dialogu z nimi i patrzenia im  
w oczy. Jan Paweł II nie bał się młodych, traktował ich poważnie  
i stawiał wymagania. W spotkaniach i przemówieniach do nich 
budował integralne człowieczeństwo, pokazywał, co czynić, aby 
tego człowieczeństwa w człowieku było jak najwięcej. Wielu mło-
dych już nie z domu rodzinnego, ani z uczelni, ale z Kościoła czer-
pało wskazania, jak żyć. 

Istnieją dwa równoległe zapisy spotkań Jana Pawła II 
z młodzieżą polską. Jeden to nurt dokonujący się przy okazji 
pielgrzymek do Polski. Zawsze znajdował czas i miejsce na spotka-
nie z młodymi. Drugi nurt to nurt zawarty w przemówieniach kie-
rowanych do młodych gromadzących się od roku 1997 aż do końca 
Jego życia nad brzegami jeziora Lednica. 

Obydwa te nurty mają jedno na celu – ukazanie Jezusa jako 
przewodnika przez życie, a nade wszystko – Zbawiciela świata  
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i człowieka. Chrystus ukazywany jest zawsze jako klucz do zrozu-
mienia człowieka i człowieczeństwa. Poznanie człowieka jako koro-
ny stworzenia przeznaczonego do życia wiecznego oraz wskazanie 
dróg i sposobów, na których można to osiągnąć, było główną troską 
świętego Papieża. Troską Jana Pawła II było nauczenie więzi, rela-
cji osobowej z Jezusem i uwrażliwienie na obecność Zmartwych-
wstałego pośród nas. Dopiero w tej perspektywie egzystencjalnej 
zrozumiałe są wypowiedzi Jana Pawła II. 

Wszystkie przemówienia Jana Pawła II do młodych tworzą sca-
lony system wychowawczy, budujący osobę ludzką, jej osobowość, 
to znaczy podmiotowość. Bo taka osobowość zdolna jest do kontak-
tu z objawiającą się Miłością i innymi ludźmi. 

Dopiero teraz z perspektywy lat, które upłynęły od wygłoszenia 
poszczególnych przemówień, można poskładać poszczególne ele-
menty w jedną zwartą całość, dostrzegając integralność i głębię 
propozycji Jana Pawła II do młodych w Polsce. 

Pierwszy nurt – spotkań z młodzieżą  
podczas pielgrzymek do Polski 

Pierwsze takie spotkanie odbyło się rano 3 czerwca 1979 roku przed 
kościołem świętej Anny w Warszawie. Podczas tego spotkania Jan 
Paweł II postawił podstawowe pytanie. Jaką miarą mierzyć czło-
wieka? Czy miarą sił fizycznych, czy miarą zmysłów, czy miarą inte-
ligencji? I natychmiast daje odpowiedź: Człowieka należy mie-
rzyć miarą serca, to jest miarą jego duchowego wnętrza, 
czyli sumienia. A zatem wielkość człowieka to wrażliwość jego 
sumienia. To stosunek do samego siebie. Bo nie jest aż tak ważne, 
co człowiek zrobił, ale o wiele ważniejsze jest to, co on z tym, co 
zrobił, zrobi teraz. Człowiek jawi się tutaj jako twórca samego sie-
bie, przyjmując szablon Boży. 
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Drugim, niezwykle ważnym spotkaniem było spotkanie z mło-
dzieżą w Gnieźnie przed rezydencją prymasowską wieczorem tego 
samego dnia, tj. 3 czerwca 1979 roku. To spotkanie było nie tylko 
wykładem o polskiej kulturze jako wyrazie człowieka i człowieczeń-
stwa, ale o człowieku jako twórcy kultury, a przy okazji – 
twórcy siebie samego. Jeszcze raz dochodzi do głosu twórcza po-
stawa człowieka. Tutaj pada papieska definicja kultury. Kultura 
jest wyrazem człowieka i potwierdzeniem jego człowie-
czeństwa. Kultura jest dobrem wspólnym narodu, na którym 
opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród 
i o nas stanowi bardziej niż siła materialna czy polityka. Papież 
stwierdza, że kultura polska od początku nosi znamiona chrześci-
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jańskie, i pokazuje to na przykładzie pieśni-orędzia Bogurodzica. 
Mamy zatem wskazanie na sumienie, czyli wnętrze człowieka,  
i kulturę jako środowisko wewnętrzne i zewnętrzne wzrostu i roz-
woju człowieczeństwa w człowieku. Usiłując zespolić te dwie nauki, 
możemy stwierdzić, że sumienie osadzone jest w kulturze. 

6 czerwca tegoż roku Jan Paweł II spotkał się z profesorami  
i studentami w Częstochowie. To jedno z najważniejszych spotkań. 
Papież mówi, że uniwersytet powinien pomóc w wyzwoleniu 
potencjału umysłowego i duchowego człowieka w kierun-
ku dojrzałości i samodzielności. Aby człowiek nauczył się my-
śleć sam. Uniwersytet spełnia swój cel, gdy wyzwala wszechstronny 
potencjał duchowy człowieka: potencjał umysłu, woli i serca. Kiedy 
dokonuje się w nim formacja całego człowieka. 

Papież dokonuje porównania stu, dwustu, tysiąca, dwóch i pię-
ciu tysięcy ludzi ukształtowanych według ideału dojrzałości i samo-
dzielności wobec stu, stu pięćdziesięciu i dwustu tysięcy wyprodu-
kowanych przez uniwersytet. I powiada, że to będzie ogromne 
osiągnięcie z punktu widzenia chrześcijańskiej wizji świata i czło-
wieka. Ta kalkulacja daje do myślenia i pokazuje doniosłość forma-
cji ludzkiej i chrześcijańskiej dokonującej się w uniwersytecie zdol-
nym wyzwolić ludzką potencjalność. A zatem nie ilość, ale jakość. 
Jest to droga trudna, ale piękna. Wyzwolenie dojrzałości i sa-
modzielności to podstawowe zadanie uniwersytetu. To 
element walki o człowieczeństwo w człowieku. 

Tego samego dnia, tj. 6 czerwca 1979 roku, odbyło się spot-
kanie z młodzieżą duchowną. Spotkanie to było niezwykle ważne 
– dlatego że Papież upomniał się o obudzenie człowieka we-
wnętrznego, o życie wewnętrzne, duchowe człowieka. W żywym 
osobistym kontakcie z Jezusem rozpoczyna się najwspa-
nialsza działalność człowieka: praca nad sobą. Praca ta ma 
na celu kształtowanie samego swego człowieczeństwa. Nie wolno 
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tracić kontaktu z Jezusem, aby nie stracić niepowtarzalnego skar-
bu, który każdy nosi w sobie, którym jest on sam. Nie wolno tracić 
kontaktu z Jezusem, kontaktu, który pozwala odczuwać, jakim 
skarbem jest każdy, osobowość każdego, jedyna i niepowtarzalna. 
Ojcu Świętemu chodzi o to, aby każdy – rosnąc i rozwijając się  
w żywym kontakcie z Chrystusem – był i pozostał sobą. Niepowta-
rzalnym, jedynym. Wyjątkowość, jedyność, niepowtarzalność oso-
by, czyli każdej i każdego, przypomina nam Ojciec Święty. 

Entuzjazm spotkania z młodzieżą na Skałce w Krakowie w dniu 
8 czerwca 1979 roku był tak duży, że Ojciec Święty nie zdołał wy-
głosić przygotowanego wcześniej przemówienia, w którym zamie-
rzał przypomnieć o tym, że trzeba widzieć człowieka we wszyst-
kich wymiarach jego człowieczeństwa, czyli o integralności 
osoby ludzkiej. W tym samym przemówieniu chciał powiedzieć 
jako wskazanie, aby młodzi ludzie poznawali Chrystusa  
i dali Mu się poznać, oraz że zadaniem młodych jest przenieść 
ku przyszłości „to całe ogromne doświadczenie dziejów, któremu 
na imię Polska”. Ze względu na nieokiełznane emocje zgromadzo-
nych Jan Paweł II nie mógł dojść do głosu i wypowiedział improwi-
zowane przemówienie okolicznościowe, przekazując to wcześniej 
przygotowane organizatorom. 

18 czerwca 1983 roku na Jasnej Górze w Częstochowie odbył 
się Apel Jasnogórski z Papieżem. Jan Paweł II rozważał trzy kolej-
ne słowa apelu: jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Co to zna-
czy być przy Osobie, którą się miłuje? I zaraz odpowiada: to znaczy 
chodzić z obrazem umiłowanej Osoby w oczach i w sercu. Czuwam 
– to znaczy jestem człowiekiem sumienia. To znaczy nie zamazuję 
granicy między dobrem i złem, to znaczy nie zagłuszam ani nie 
zniekształcam sumienia. Tutaj padły słowa, które stały się sztanda-
rem tego spotkania: Musicie od siebie wymagać, nawet gdy-
by inni od was nie wymagali. I wreszcie czuwam – to znaczy 
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dostrzegam drugiego. Nie zamykam się w sobie, w ciasnym po-
dwórku własnych interesów czy też własnych osądów. Czuwam – to 
znaczy kocham bliźniego, to znaczy wykazuję względem niego pod-
stawową międzyludzką solidarność. Czuwam – to znaczy również, 
że czuję się odpowiedzialny za to wielkie i wspólne dziedzictwo, 
któremu na imię Polska. Nie pragnijmy takiej Polski, która 
by nas nie kosztowała. To papieska lekcja patriotyzmu. 

Czymś absolutnie nadzwyczajnym były spotkania Ojca Świętego 
wieczorami, kiedy po skończonym dniu pokazywał się w oknie re-
zydencji arcybiskupów krakowskich i dialogował z młodzieżą, która 
licznie gromadziła się pod oknem, chciwie słuchając i żywo reagując. 

21 czerwca 1983 roku mówił: Troszczę się właśnie o ten wymiar 
człowieczeństwa, który nazywa się młodością, żeby ten wymiar 
człowieczeństwa był młodym dany i żeby młodzi byli sobą.  
A można być sobą tylko przez prawdę i miłość. 

Dzień później mówił: wszyscy mamy powołanie, aby żyć  
w Chrystusie, czyli żeby stać się dziećmi Bożymi. To jest pułap 
ludzkich możliwości. Papież widzi i dopomina się o wymiar czło-
wieka wynikający z wiary. 

Niezwykle mocne było spotkanie pod oknem rezydencji w śro-
dę 10 czerwca 1987 roku. Czekaliśmy na Papieża od kilku godzin. 
Jego przybycie opóźniało się z powodu spotkania z generałem Ja-
ruzelskim na Wawelu. Śpiewając, rywalizowaliśmy z Filharmonią, 
która na balkonach wygrywała nabożne pieśni na różnych instru-
mentach. Młodzież z Poznania pod muzyczną komendą Żarówy 
(Piotra Ziemowskiego) z gitarą darła się wniebogłosy, zawłaszcza-
jąc plac. Kiedy Ojciec Święty przybył, powiedział – improwizując –
jedno z najwspanialszych i najbardziej znaczących przemówień. 
Powiedział wtedy, że młody człowiek musi być mocniejszy 
niż warunki, w których przyszło mu żyć, że musi mieć siłę 
przebicia. Jest taka siła jak siła przebicia, a warunkami tej siły 
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przebicia są kreatywność i solidarność, a nade wszystko – Euchary-
stia. To Eucharystia od wewnątrz jest najpotężniejszym źródłem 
energetycznym owej siły przebicia. A zatem dość narzekania, uty-
skiwania! Czerpiąc siły z wiary, musimy być mocniejsi niż warunki. 
To wspaniałe. 

Podczas tego samego spotkania dowiedzieliśmy się również, że 
człowiek jest mocny świadomością celów, świadomością 
zadań, świadomością powinności oraz świadomością te-
go, że jest kochany. Żeby móc się przebić, trzeba mieć pewność 
tego, że ktoś mnie kocha. Jeżeli mnie ktoś kocha, jestem silny. To 
improwizowane przemówienie do młodych odkryło nam wnętrze 
serca Papieża, Jego ogromną miłość do młodych i niezwykle po-
ważne traktowanie młodzieży. Widzieliśmy, że Papieżowi na mło-
dych zależy, ale nie zmniejsza przez to wymagań, a przeciwnie – 
stale je podnosi. Tego wieczoru Papież ukazał potęgę i siłę wiary 
oraz wielkość człowieczeństwa na niej budowanego. 

Spotkanie na Westerplatte w dniu 12 czerwca 1987 roku  
przyniosło naukę o tym, że każdy człowiek jest sobie zarówno dany, 
jak i zadany w swoim człowieczeństwie, swoim sumieniu i swojej 
godności. To stanowi perspektywę życia wiecznego. Młody czło- 
wiek nie może zrezygnować z siebie, bo został sobie zadany. Nie 
można zdezerterować i tego swojego Westerplatte nie 
można oddać. Nie można się poddać. Dla chrześcijanina  
sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem 
nadziei. 

Podsumowaniem wszystkich spotkań Jana Pawła II z młodzie-
żą polską było spotkanie na placu Mickiewicza w Poznaniu w dniu 
2 czerwca 1997 roku. Spotkanie to było pierwotnie zamierzone nad 
Lednicą, czego dowodem jest makieta jeziora jako przestrzeni kon-
strukcyjnej całego przemówienia i dwukrotne nawiązanie do jezio-
ra Genezaret. W wyniku innych racji spotkanie odbyło się na placu 
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Mickiewicza w Poznaniu, a nie nad jeziorem, o którym mówi Pa-
pież i którego symboliką się posługuje. 

W przemówieniu Papieża akcja dzieje się nad jeziorem Gene-
zaret, po którym Chrystus szedł po wodzie, tak jakby to była 
udeptana ziemia. Przywołał do siebie Piotra i on także 
szedł po wodzie, dopóki patrzył Chrystusowi w oczy.  
W pewnej jednak chwili zaczął tonąć. Analizując to chodzenie po 
wodzie, Ojciec Święty mówi, że to nie wicher zanurzył Piotra 
w głębinach jeziora, ale niedostatek jego wiary. Jego wierze 
zabrakło istotnego elementu – całkowitego oparcia się na Chrystu-
sie, całkowitego zaufania Chrystusowi w chwili próby. Zachęca, aby 
z entuzjazmem młodych serc podążać za Chrystusem. Bo tylko On 
może uciszyć lęk człowieka. 

Potem następuje skrócony wykład historii Polski, szczególnie 
najnowszej, i znowu zachęca Papież, by skierować wzrok na jezioro 
Genezaret i płynącą po nim łódź Piotrową. Jezioro jest obrazem 
świata. Świat stanowi dla człowieka wyzwanie. Człowiek musi wejść 
w ten świat, musi się w nim zanurzyć i czynić sobie ziemię podda-
ną. Nie może jednak się poddać, ulegać zniewoleniom, pseudowar-
tościom. Trzeba umieć używać swojej wolności, wybierając praw-
dziwe dobro. 

I jakby na podsumowanie powraca wątek kultury, której zada-
niem jest wychowanie człowieka. Aby ten był coraz bardziej czło-
wiekiem, ażeby zawsze bardziej był, aniżeli miał, aby umiał być nie 
tylko z drugimi, ale także dla drugich. 

Kończąc podsumowuje, że w życiu codziennym niezwykle waż-
na jest osobista więź z Chrystusem, relacja, którą trzeba 
ciągle odnawiać i pogłębiać. To ona jest fundamentem 
tożsamości osoby. Reasumując, chodzi o wyzwolenie w człowie-
ku mocy, złożonych w niego przez Boga, chodzi o aktualizację tych 
wszystkich możliwości, które każdy otrzymał w zarodku. Człowiek 
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jest bytem złożonym i każdy wymiar jego istoty domaga się wzrostu 
i rozwoju. Papież dąży do rozwoju osobowości pełnej, dojrzałej  
i samodzielnej. Nikt niczego nie zrobi za nas. Spotkania z Papieżem 
budzą z uśpienia i bierności, z zrzucania odpowiedzialności na in-
nych. Każdy musi stać się autorem własnego życia, musi siebie od-
naleźć i rozwinąć. Życie ludzkie jest jak dzieło sztuki, które trzeba 
stworzyć do perfekcji. 

Drugi nurt – spotkań  
i pouczeń Jana Pawła II do młodych  

gromadzących się nad jeziorem Lednica 

Jest ich w sumie osiem. Te przypadkowo wypowiedziane przemó-
wienia po śmierci Papieża okazały się zwartym programem forma-
cyjnym. Ułożyły się w integralny program wzrostu i rozwoju młodej 
osobowości. Osiem przemówień to osiem złotych bram do dojrzało-
ści spójnej i pięknej. To nadzwyczajny dar umysłu i serca świętego 
Papieża. 

Lednickie przemówienia świętego Jana Pawła II stanowią 
zwarty korpus treściowy, sprawiający wrażenie, jakby był z góry 
zaplanowany i dogłębnie przemyślany, co po ludzku wydaje się 
niemożliwe. Jest to zatem dar Ducha Świętego. Wizja integralnego 
rozwoju młodej osobowości na fundamencie Chrystusa, ku pełni 
człowieczeństwa ukierunkowanego w stronę wieczności. 

Przemówienia kierowane do młodych znad Lednicy de facto 
Lednicę stworzyły. Były pokarmem i nauką dla młodych, broniły  
i umacniały rozwój lednickiego zaczynu, a później całego dzieła. 
Układają się w czytelny program edukacyjny i wychowawczy. 

Pierwsze przesłanie z 2 czerwca 1997 roku jest jakby inaugura-
cją wydarzenia, wizją Lednicy, programem wzrostu i rozwoju. To 
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Ojciec Święty nadaje nazwę gruntom we wsi Imiołki, nazywając je 
Polami Lednickimi – źródłami chrzcielnymi Polski. Wyznacza cele  
i zadania Lednicy daleko do przodu. Pierwsze przesłanie jest jak 
wyznaczenie celów, zadań i powinności. Ostatnie jest jak egzamin  
z miłości. W całości jest to wizja, która uwzględnia całego człowie-
ka, każdego człowieka i całe jego powołanie. Obejmuje nie tylko 
porządek naturalny, ale również nadprzyrodzony, wieczny. 

Ten wspaniały tekst, zapraszający nas nad brzegi wody 
chrzcielnej Polski, podejmuje najważniejszy problem życia 
ludzkiego – problem wiary w Jezusa Chrystusa, która jest 
jak chodzenie po wodzie. Piotr, dopóki patrzył Jezusowi  
w oczy, szedł. Kiedy zwątpił – zaczął tonąć. Chodzi o osobistą 
więź z Chrystusem, która jest podstawową relacją, kształtującą 
osobowość człowieka i wyznaczającą jego tożsamość. Kontekstem 
tego przemówienia jest trudna historia Polski. 

W przesłaniu do młodych znad Lednicy z 2 czerwca 1997 roku 
Papież nazywa ziemię we wsi Imiołki Polami Lednickimi  
i jezioru nadaje znaczenie źródeł chrzcielnych Polski. 
Mówi o obowiązku przekazania chrześcijańskiej tradycji Ojców  
w trzecie tysiąclecie. Każe pozbyć się lęku i odważnie iść za  
Chrystusem przez Bramę, którą jest On sam. Chrystus. Mocne 
wskazanie na Chrystusa, Nauczyciela miłości i dawcy zbawienia. 
Głównym problemem tego spotkania jest głęboka więź  
z Chrystusem i konsekwencje pójścia za Chrystusem. Więź 
z Jezusem oraz z drugim człowiekiem buduje mnie samego. Więź to 
być z drugimi i dla drugich. Z tego „dla drugich” wypływa miłość, 
czynna miłość i troska o dzisiaj, jutro i wieczność. Więź to miłość 
drugiego, ale także miłosierdzie, które Jan Paweł nazwał drugim 
imieniem miłości. Ale to także solidarność, którą możemy 
nazwać trzecim imieniem miłości. To świeckie słowo na Bożą 
rzeczywistość. Więź, relacja, która jest głównym nurtem zanurzenia 
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w Chrystusa i elementem tożsamości osoby. To kluczowe dla Led-
nicy zadanie. To bez lęku iść w przyszłość przez Bramę, którą jest 
Chrystus. To wiara Jego słowom i Jego miłości. 

Przesłanie z dnia 30 maja 1998 roku przypomina, że dzięki 
Duchowi Świętemu młodzi nigdy nie są sami. Jest z nimi Duch 
Święty Pocieszyciel, którego trzeba przyjąć, aby nie obawiać się 
wyzwań tego świata. Należy przyjąć Ducha Świętego, aby nie oba-
wiać się wyzwań świata i nowoczesności i być autentycznymi 
świadkami zbawienia. Chociaż Papież nie mówi tego wprost, to 
wyznaczając zadania, budzi odpowiedzialność. Odpowiedzial-
ność za siebie, za drugiego oraz za Boga i wiarę. To trudne 
zadanie odchodzenia od egoizmu w kierunku alterocentryzmu, 
kiedy ten drugi jest ważniejszy ode mnie. Dojrzałość charakteryzuje 
się odpowiedzialnością. Dojrzałość to poszerzona świadomość  
i poszerzona czynna miłość bliźniego. Jednym słowem – odpowie-
dzialność za rozwój osobowości własnej, a także osób powierzonych 
lub spotkanych. Stosunkowo późno rodzi się w ludziach odpowie-
dzialność za dobro wspólne. 

Rok 1999, tuż przed rokiem Wielkiego Jubileuszu, był jak wigi-
lia czegoś nadzwyczajnego. Jan Paweł II wyraźnie wskazuje cel 
drogi, jakim jest Dom Ojca w wieczności. Tego celu nie można tra-
cić z oczu, napomina Papież. Papież uczy wagi czasu, uświadamia-
jąc młodym, że „Tu nie chodzi o czas, który przemija, tu 
chodzi o wieczność”. Dlatego wzywa młodych, by nie lękali się 
patrzyć w wieczność. Tam czeka Ojciec, Bóg, który jest miłością. 
Jan Paweł II zapewnia młodych, że dla tej miłości warto żyć. Apelu-
je do młodych, często wątpiących w prawdziwą miłość, niemających 
odwagi zawiązywać trwałych więzi: Miejcie odwagę żyć dla mi-
łości. Jeżeli mowa o drodze ku wieczności, to natychmiast pojawia 
się temat Eucharystii – Wiatyku, czyli pokarmu ludzi drogi i wspól-
noty, ponieważ nikt nie idzie sam. Wynajdujemy elementy wspólno-
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totwórcze, takie jak wspólny stół, wspólna praca, wspólna modlitwa  
i wspólny odpoczynek. Wspólnie pielgrzymując, dodajemy sobie siły 
i nadziei. Te trzy pierwsze tematy: więź, odpowiedzialność i wspól-
nota, stanowią pierwszy stopień świadomości lednickiej i pierwszy 
stopień kształcenia w ośrodku na Polach Lednickich. 

Rok 2000 to rok Wielkiego Jubileuszu. Wszystko skoncen-
trowane jest na Jezusie. Jezus wczoraj, dziś i jutro. Jezus, który 
jest drogą, prawdą i życiem. Jezus, który jest kluczem do zrozu-
mienia człowieka. Bez Chrystusa człowiek nie może zrozumieć, ani 
kim jest, ani jaka jest jego godność, ostateczne przeznaczenie. 
Chrystus jest moim życiem z drugimi i dla drugich. Jest sensem  
i podstawową treścią mojego życia. W Chrystusie mogę siebie zro-
zumieć i ocalić. W Chrystusie rozumiem świat i jego zbawienie. 

2 czerwca 2001 roku spotkanie przynosi nam wezwanie z brze-
gów Jeziora Galilejskiego, by Piotr odbił od brzegu i mimo zniechę-
cenia raz jeszcze zapuścił sieci. Jan Paweł II z mocą mówi do mło-
dego człowieka, ale też do każdego z nas: Wypłyń na głębię! 
Zawierz Chrystusowi, pokonaj słabość i zniechęcenie i na 
nowo wypłyń na głębię. Co oznacza ta głębia? Głębia to symfo-
niczność przekazu Bożego, ale również jego odbioru, to polifonia 
tego utworu muzycznego, jakim jest stworzenie. Ale gdy Papież 
mówi o głębi, ma na myśli również głębię spojrzenia na własne 
życie i powołanie. Wezwanie do wypłynięcia na głębię to także we-
zwanie do dawania świadectwa, pozbycia się lęku. Słowa: „Nie bój 
się! Wypłyń na głębię! Jest przy tobie Chrystus” stały się słowami 
znanej lednickiej pieśni. Dzięki stałemu pogłębianiu wiary i osobi-
stemu kontaktowi z Jezusem człowiek odkrywa i wchodzi w coraz 
głębsze pokłady swej osobowości, staje się coraz bogatszy głębią 
skojarzeń, odniesień i wrażliwości. Wielowymiarowość osoby, jej 
symfoniczność jest szczególnym darem wiary. 
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Rok 2002 przynosi nam wskazanie, by zaprosić Jezusa do na-
szych serc, do naszych rodzin, do trosk życia codziennego. Obec-
ność Chrystusa zmienia świat i człowieka. Jest to wezwanie do 
uczestnictwa w doskonaleniu miłości, służbie życiu i wezwanie 
do uczestnictwa w życiu społecznym oraz w życiu Kościoła. Słowem 
kluczowym jest uczestnictwo w Chrystusie, zanurzenie w Chrystu-
sa. Uczestnictwo jest przełamaniem samotności, jest wyrazem by-
cia we wspólnocie. 

Rok 2003 przynosi kolejny etap lednickiego dojrzewania i po-
dążania za Chrystusem, które jest drogą wewnętrznego wzrastania. 
Przypomnienie o dojrzałości społecznej, o powiązaniu wiary  
z życiem, o byciu dla innych, o poszerzeniu zakresu samodzielności, 
dojrzałości i odpowiedzialności. Niech lampy wiary, nadziei i miło-
ści młodzieży znad Lednicy nigdy nie gasną. Niech będą światłem 
dla świata. Wielorakie dary i talenty, w jakie wyposażeni są 
młodzi, winny być źródłem radości i rozwoju. Winny 
przynieść ewangeliczne owoce. 

Wreszcie rok 2004. To ostatnie przesłanie do młodych znad 
Lednicy. Wypowiedziane z trudem. Najkrótsze, ale najbardziej 
znamienne. Jest jak egzamin, na którym padają trzy pytania: Czy 
kochasz? Czy kochasz mnie? Czy kochasz mnie bardziej? 

W tym pytaniu zawiera się całe życie człowieka, w tym pytaniu, 
a jeszcze bardziej w odpowiedzi na nie, zawiera się cały sens życia 
ludzkiego i jego spełnienie. Odpowiedź na to pytanie jest miarą 
wszystkich działań człowieka. Bo tylko miłość jest wiarygodna  
i tylko ona jest w stanie nadać światu i człowiekowi ostateczny 
sens. Piękno Boga polega na całkowicie bezinteresownej, zapomi-
nającej o sobie miłości. 

Człowiek musi posiadać niezwykłą godność, skoro został za-
proszony do uczestnictwa w życiu samego Boga. Jan Paweł II pod-
czas swoich spotkań z młodzieżą ukazuje wielkość człowieka, oso-
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by, jego niezbywalną godność i możliwość osiągnięcia wielkości 
dziecka Bożego przeznaczonego do życia w wieczności. Człowiek 
został zaproszony do współuczestnictwa w życiu Boga, do współ-
tworzenia świata razem z Bogiem, co jest niezwykłym wywyższe-
niem człowieka, nieznanym poza Chrystusem. 

Dokonawszy przeglądu poszczególnych spotkań Jana Pawła II 
z młodzieżą Polski można się odważyć na kilka uwag o charakterze 
ogólnym. Jak budował koncepcję osobowości? Z jakich elementów? 
Na co zwracał uwagę? 

Jan Paweł II budował swoją koncepcję powoli, latami, ale  
stanowczo i wytrwale. Składał poszczególne elementy i budował 
człowieka integralnego i chrystusowego. Najpierw upomniał się  
o serce człowieka, czyli sumienie. Chodzi o indywidualność każ-
dego człowieka, jego odrębność. Upominał się o sumienie, które 
jest miarą wielkości człowieka, oraz o kulturę, która jest środowi-
skiem wzrostu i wyrazu człowieka. Następnie zwraca uwagę na 
człowieka wewnętrznego, który istnieje w wyniku osobistej relacji 
z Chrystusem. Więź z Chrystusem tworzy nowego człowieka, który 
wewnętrznie zorientowany jest bytowo nie na siebie, lecz na dru-
gich. Ponadto człowiek Jana Pawła II jest jedyny i niepowtarzalny, 
jest sobą i nikim innym. Jest dojrzały i samodzielny. Jest to czło-
wiek, który uruchomił w sobie (zaktualizował) całą potencjalność 
złożoną w nim w zarodku przez Boga. Chodzi o człowieka integral-
nego, rozwiniętego pod każdym względem. Upomina się o to Pa-
pież, który jest sportowcem, artystą, poetą, filozofem, a w konse-
kwencji świętym. Ten człowiek jest sobie samemu dany, ale jest 
również sobie samemu zadany. Człowiek taki powstaje w niemałym 
trudzie tworzenia siebie samego. Musi od siebie wymagać, nawet 
wtedy kiedy inni od niego nie wymagają. Człowiek Jana Pawła II 
realizuje w swoim życiu zapis Boży przy pomocy Bożej łaski. Taki 
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człowiek ma być sobą, ale ma być również dzieckiem Bożym. Czło-
wiek według świętego Jana Pawła II to piękna i pełna osobowość, 
która daje sobie radę i wyrasta ponad warunki, w których się znala-
zła. Dzięki sile przebicia musi się przebić przez wszystkie trudności. 
Mocny świadomością celów, zadań i obowiązków oraz mocniejszy 
niż warunki. Składowymi siły przebicia są: świadomość, że jest się 
kochanym, moc płynąca z Eucharystii oraz kreatywność. Człowiek 
może zaakceptować siebie tylko wtedy, gdy zostanie zaakceptowany 
przez kogoś innego. Potrzebuje kogoś innego, kto mu powie nie 
tylko słowami: „dobrze, że jesteś”. Jedynie jeśli „ja” jest zaakcepto-
wane, może zaakceptować samego siebie. Ten, kto nie jest kochany, 
nie może też kochać siebie samego. Bycie akceptowanym pochodzi 
przede wszystkim od innej osoby. W ostateczności potrzebujemy 
bezwarunkowej akceptacji. Jedynie jeśli Bóg mnie akceptuje i staję 
się tego pewien definitywnie, wiem, że dobrze, że jestem tutaj. Pa-
pież zauważa, że zwątpienie w sens życia we współczesnym świecie 
staje się coraz bardziej nie do pokonania. W sytuacji dzisiejszego 
świata każdy musi siebie obronić, ocalić i zachować tak jak żołnie-
rze broniący Westerplatte. 

Drugi nurt przynosi nam jeszcze bardziej scaloną sylwetkę 
osobowości młodego Polaka. Budowanie więzi staje się zasadni-
czym działaniem młodego człowieka. Więzi z sobą i z drugimi, więzi 
z przeszłością na przyszłość, więzi z Bogiem. Dzięki więziom czło-
wiek jest symfoniczny, wielogłosowy, polifoniczny. Jest piękny, 
wielowymiarowy, bogaty. Zdolny do przyjęcia odpowiedzialności za 
siebie, za drugich, za wiarę i Boga. Wreszcie jest wspólnotowy. Ży-
jąc z drugimi, żyje dla drugich. Staje sie bezinteresownym darem 
dla drugich i w ten sposób przekracza siebie samego. 

Wszystko to jest możliwe w oparciu o osobę Jezusa. Nas nie 
zbawia żadna idea, tylko spotkanie z Osobą, z Jezusem, objawiające 
się miłością, na które to objawienie odpowiadamy całym naszym 
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życiem. Jezus zawarty jest w Kościele i Piśmie świętym, które nam 
Go objawia i ukazuje. Głębia Słowa Bożego nie zna miary. Jest 
studnią głębinową sensu. Osobiste spotkanie z Jezusem, więź  
z Jezusem, relacja z Jezusem prowadzą do uczestnictwa i osobistej 
odpowiedzi Jezusowi. 

W ostateczności osiągamy osobowość dojrzałą społecznie do 
służby innym ludziom i służby wartościom na tej ziemi i do życia 
wiecznego po śmierci. Osoba doznaje spełnienia. Jako wykończone 
dzieło bosko-ludzkie jest arcydziełem współpracy natury i łaski. 
Jest chwałą Bożą i zwycięstwem człowieka. Przemówienia do mło-
dzieży znad Lednicy są jak zaczyn, który prowokuje samodzielne 
myślenie i inspiruje dojrzałą samodzielną osobowość, zdolną do 
aktów decyzyjnych, zdolną do świadomego wyboru Chrystusa. 
Osobowość zdolną do dojrzałej i odpowiedzialnej miłości. 
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Inspirator i świadek doktoratu honoris causa Jana Pawła II. 

Jan Szpet 
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STEFAN JURGA 

 

W hołdzie Janowi Pawłowi II  
– doktorat honoris causa UAM 

NNadanie doktoratu honorowego Ojcu Świętemu Janowi Paw-
łowi II przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu było 
złożeniem hołdu wielkiemu Polakowi, który poprzez posługę inte-
lektualną i duchową postawił człowieka w centrum uwagi współ-
czesnego świata. 

Podniosła uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris 
causa w dniu 26 marca 2001 roku na Watykanie odbyła się  
w obecności Senatu Akademickiego in gremium, władz rządowych 
i samorządowych Wielkopolski i Poznania, Metropolity Poznań-
skiego, dwóch chórów uniwersyteckich i zaproszonych gości. 

Uniwersytet wyraża swoje najwyższe uznanie dla dorobku  
w nauce, kulturze i sztuce, w działalności publicznej poprzez nada-
nie doktoratu honorowego. Zgodnie z powszechnym odczuciem, 
nasza wspólnota akademicka uznała, że w przypadku Papieża Jana 
Pawła II musi on mieć charakter wyjątkowy – doktoratu wszystkich 
wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 

Nadaniem tego doktoratu Uniwersytet podkreślił, że tak jak 
wiek XX w życiu naszej Uczelni był naznaczony doktoratem hono-
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rowym przyznanym Marii Skłodowskiej-Curie, dwukrotnej laureat-
ce Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i chemii, tak wiek XXI jest dla 
Uniwersytetu naznaczony wielkością postaci Jana Pawła II. 

W wygłoszonej laudacji w Sali Klementyńskiej na Watykanie  
w dniu 26 marca 2001 roku powiedziałem między innymi: 

„Polska w tysiącleciu swych dziejów wydała wielu głębokich myślicie-
li, wybitnych uczonych, wielu natchnionych poetów, zasłużonych 
twórców kultury i sztuki, wielu charyzmatycznych pasterzy polskiego 
Kościoła z Prymasem Tysiąclecia na czele, wielu narodowych bohate-
rów, genialnych wodzów, wielkich polityków i mężów stanu, służą-
cych Ojczyźnie dzielnym ramieniem bądź światłą radą. A przecież  
w całych już ponadtysiącletnich naszych dziejach nie mieliśmy niko-
go, kto by, jak Jan Paweł II, łączył tyle różnych przymiotów serca, 
umysłu i woli, tyle i tak różnych form wyjątkowego w skali całych 
dziejów ludzkości charyzmatu, tyle i tak różnych obszarów owocnego 
trudu dla dobra swoich rodaków i całej ludzkości. Urasta do wymiaru 
największej postaci przełomu wieków i tysiącleci”. 

Swoją uchwałą z 26 lutego 2001 roku Senat Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu dał świadectwo pamięci i oddał 
cześć zasługom Ojca Świętego. 

Papież był człowiekiem Uniwersytetu 

Papież o roli nauki i uniwersytetów mówił zawsze donośnym 
głosem na wielu spotkaniach, w tym m.in. na spotkaniu z Konfe-
rencją Rektorów Uniwersytetów Polskich w styczniu 1996 roku na 
Watykanie oraz na spotkaniu z rektorami w Kolegiacie św. Anny  
w Krakowie w roku 1997. Przywiązanie do nauki podkreślał swą 
obecnością na seminariach z uczonymi w letniej rezydencji w Ca-
stel Gandolfo, w których bardzo aktywną rolę odegrali nasi profe-
sorowie z Wydziału Fizyki: Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz i Woj-
ciech Nawrocik. 
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Z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego UJ Papież wypo-
wiedział znamienne słowa: 

„Powołaniem każdego uniwersytetu jest służba prawdzie: jej odkry-
wanie i przekazywanie innym. Wymownie wyraził to artysta projektu-
jący kaplicę św. Jana z Kęt, która zdobi tę kolegiatę. Sarkofag Mistrza 
Jana został umieszczony na barkach postaci uosabiających cztery tra-
dycyjne wydziały Uniwersytetu: Medycynę, Prawo, Filozofię i Teolo-
gię. Przywodzi to na myśl ten właśnie kształt uniwersytetu, który po-
przez wysiłek badawczy wielu dyscyplin naukowych stopniowo zbliża 
się ku Prawdzie najwyższej…”  

I dalej mówił Papież: 

„Niewiele jest rzeczy równie ważnych w życiu człowieka i społeczeń-
stwa jak posługa myślenia. Posługa myślenia – to w swej istocie nic 
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innego jak służba prawdzie w wymiarze społecznym. Każdy intelektu-
alista, bez względu na przekonania, jest powołany do tego, by kierując 
się tym wzniosłym i trudnym ideałem, spełniał funkcję sumienia kry-
tycznego wobec tego wszystkiego, co człowieczeństwu zagraża lub je 
pomniejsza”.  

Innym warunkiem zdrowego rozwoju nauki, na który zwracał 
uwagę Papież, 

„[…] jest integralna koncepcja osoby ludzkiej. Wielki spór o człowieka 
u nas w Polsce trwa w dalszym ciągu, a pod pewnym względem nawet 
się nasilił. 
Formy degradacji osoby ludzkiej – mówił Papież – oraz wartości życia 
ludzkiego stały się bardziej subtelne, a tym samym bardziej niebez-
pieczne. Potrzeba dziś wielkiej czujności w tej dziedzinie. Otwiera się 
tutaj szerokie pole działania właśnie dla uniwersytetów, dla ludzi  
nauki”. 

A w encyklice Gaudium et spes podkreśla, że  

„Epoka nasza bardziej niż czasy ubiegłe potrzebuje takiej mądrości, 
która by wszystkie rzeczy nowe, jakie człowiek odkrywa, czyniła bar-
dziej ludzkimi. Przyszłym losom świata grozi bowiem niebezpieczeń-
stwo, jeśli ludzie nie staną się mądrzejsi”. 

„Oto wielkie wyzwanie, jakie w sferze badawczej i dydaktycznej staje 
dzisiaj przed szkołami wyższymi: formowanie ludzi nie tylko kompe-
tentnych w swej specjalizacji, [czasem wąskiej], bogatych w encyklo-
pedyczną wiedzę, ale nade wszystko w autentyczną mądrość. Tylko 
tak uformowani, będą oni mogli wziąć na swe barki odpowiedzialność 
za przyszłość Polski, Europy i świata”. 

Jak zatem doszło do nadania doktoratu honorowego 
Ojcu Świętemu, wszechstronnemu myślicielowi, filozo-
fowi i teologowi, człowiekowi nauki, głębokiemu humani-
ście i charyzmatycznemu pasterzowi? 
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Po reaktywacji Wydziału Teologicznego w końcu roku 1998, na 
Uniwersytecie zaczęły pojawiać się sugestie wyróżnienia doktora-
tem honoris causa UAM jednego ze znaczących dostojników waty-
kańskich. W rozmowach w bardzo wąskim gronie pojawiła się jed-
nakże nieśmiała propozycja, aby zwrócić się do Jego Świątobliwości 
Papieża Jana Pawła II z prośbą o przyjęcie doktoratu honorowego. 
Wiedzieliśmy wprawdzie o trudnościach, jakie mogą nas spotkać, 
Papież bowiem, przyjmując doktorat honorowy od Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, oświadczył: 

„Jeśli dzisiaj zdecydowaliście się na wręczenie mi doktora-
tu honoris causa ex universa, to – jakkolwiek nie jest to 
zgodne z tradycją mojego urzędu – w tym wypadku ulegam. 
…Niech … ta moja uległość będzie wyrazem szacunku i mi-
łości, jakie żywię dla nauki”. 

Ta „uległość” zachęciła nas do działań w kierunku uzyskania 
zgody na przyjęcie przez Papieża doktoratu naszej Uczelni. 

W tej sprawie spotkałem się na początku Roku Jubileuszowego 
2000 z ks. prof. Janem Kantym Pytlem, byłym dziekanem Papie-
skiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu, by wysondować jego 
stanowisko. Upewnił mnie w przekonaniu, że Papież Jan Paweł II 
powinien zostać doktorem honorowym naszego Uniwersytetu. Wy-
raził także pogląd, że na pewno nie będzie odmowy ze strony Pa-
pieża. I rzeczywiście, to była decydująca rozmowa, aby podjąć dal-
sze kroki. 

Między 3 a 5 maja roku 2000 ówczesny sekretarz papieski,  
ks. biskup Stanisław Dziwisz, przekazał Ojcu Świętemu nieformal-
ną prośbę o przyjęcie doktoratu honorowego naszego Uniwersyte-
tu. Według przekazanej mi ustnie odpowiedzi, Papież powiedział: 
„Tak, z Poznania przyjmę, ale niech to uczynią oficjalnie na począt-
ku roku 2001, po zakończeniu obchodów Roku Świętego”. 
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Bardzo nas ta wiadomość uradowała. Już w czerwcu roku 
2000 spotkałem się w tej sprawie z Konwentem Godności Hono-
rowych naszej Uczelni w składzie: profesorowie Janusz Pajewski, 
Zdzisław Pająk, Jerzy Konarski, Józef Skrzypczak, Hubert Orłow-
ski, Henryk Olszewski, którzy entuzjastycznie poparli ten zamysł. 
Wprawdzie nie mieliśmy jeszcze stanowiska oficjalnego Uczelni, 
ale mieliśmy dostatecznie dużo czasu, aby Uczelnię oswoić z tym 
pomysłem i podjąć odpowiednie kroki formalne. 

Po kilku miesiącach, po licznych nieoficjalnych rozmowach, 
odbyłem dyskusję na ten temat z dziekanami wszystkich wydziałów 
na spotkaniu w Obrzycku w dniu 11 września roku 2000. Uzyska-
łem akceptację dla formalnych działań nadania doktoratu honoro-
wego Janowi Pawłowi II, który w naszym zamyśle powinien być 
doktoratem zainicjowanym przez rektora UAM przy poparciu 
wszystkich wydziałów. Duże zaangażowanie pp. dziekanów sprawi-
ło, że uzyskaliśmy pozytywne opinie wszystkich wydziałów pod 
koniec roku 2000, a wniosek o wszczęcie postępowania przedsta-
wiony Senatowi 29 stycznia 2001 roku spotkał się z jednomyślnym 
poparciem. Był on poprzedzony bardzo piękną dyskusją, jakiej ni-
gdy przedtem ani potem w moim ponadpiętnastoletnim zasiadaniu 
w Senacie naszej Uczelni nie doświadczyłem. 

Wspomagali mnie w tym dziele moi najbliżsi ówcześni współ-
pracownicy, pp. prorektorzy: profesorowie Stanisław Lorenc, Joa-
chim Cieślik, Przemysław Hauser, Bogdan Walczak, Bronisław 
Marciniak, a także pp. dziekani: profesorowie Andrzej Dobek  
z Wydziału Fizyki, Henryk Koroniak z Wydziału Chemii, Stanisław 
Puppel z Wydziału Neofilologii, Andrzej Zieliński z Wydziału Prawa 
i Administracji, ks. Tomasz Węcławski z Wydziału Teologicznego, 
Zbigniew Palka z Wydziału Matematyki i Informatyki, Andrzej Ko-
strzewski z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, Kazi-
mierz Ziemnicki z Wydziału Biologii, Kazimierz Przyszczypkowski  
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z Wydziału Studiów Edukacyjnych, Janusz Wiśniewski z Wydziału 
Nauk Społecznych, Antoni Smuszkiewicz z Wydziału Filologii Pol-
skiej i Klasycznej oraz Tomasz Jasiński z Wydziału Historycznego. 

Zapewne wielu z nas zastanawiało się, dlaczego Ojciec Święty 
tak pozytywnie zareagował na naszą prośbę. Można przypuszczać, 
na podstawie rozmów moich i innych osób z Papieżem, że wiele 
okoliczności mogło wpłynąć na tę decyzję, w tym: 

1. Akademickość Poznania związana między innymi z: 
– Założeniem i działalnością Akademii Lubrańskiego, powoła-

nej przez biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego w roku 1519. 
– Powołaniem w roku 1573 przez biskupa poznańskiego Ada-

ma Konarskiego Kolegium Jezuickiego, którego pierwszym rekto-
rem został o. Jakub Wujek, słynny tłumacz Biblii na język polski. 

– Utworzeniem w roku 1857 Poznańskiego Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk – jako centrum polskości i katolicyzmu w ówczesnym 
Wielkim Księstwie Poznańskim pod zaborem pruskim, którego 
prezesem honorowym został arcybiskup poznański i gnieźnieński 
Leon Przyłuski, a pierwszym przewodniczącym – wybitny filozof, 
uczony, patriota i społecznik hr. August Cieszkowski, autor słynne-
go dzieła Ojcze nasz. 

– Otwarciem Wszechnicy Piastowskiej, dokładnie z końcem 
pierwszej wojny światowej – w dniu 11 listopada 1918 roku, której 
ciągłości już prawie od stu lat doświadczamy pod zmienionymi 
nazwami Uniwersytet Poznański i Uniwersytet im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. 

– Powołaniem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu 
i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu. Dzięki zabiegom kardynała Karola Wojtyły, jako ówcze-
snego przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Nauki i Rady 
Naukowej Episkopatu, w roku 1974 został w Poznaniu utworzony 
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Papieski Wydział Teologiczny – pierwsza w dziejach miasta wyższa 
uczelnia teologiczna z pełnymi prawami akademickimi, a następnie 
Ojciec Święty Jan Paweł II „dał zielone światło” (jak wynika z wypo-
wiedzi ks. prof. bp. Marka Jędraszewskiego) dla starań, których ce-
lem miało się stać utworzenie Wydziału Teologicznego na Uniwersy-
tecie im. Adama Mickiewicza – na bazie istniejącego podówczas 
Papieskiego Wydziału Teologicznego. Jak wiadomo, do jego powoła-
nia doszło w dniu 30 listopada 1998 roku w gmachu Nuncjatury 
Apostolskiej w Warszawie w wyniku podpisania stosownej umowy. 

– Inicjatywą powołania Collegium Europejskiego w Gnieźnie, 
która odnosiła się do Zjazdu Gnieźnieńskiego Roku 1000, oraz po-
wołania Collegium Polonicum w przygranicznych Słubicach nad 
Odrą. Wpisywało się to w papieską koncepcję budowania „Europy 
ducha”. W tej kwestii pisał Papież do uczestników Zjazdu Gnieź-
nieńskiego w roku 2004: 

„[…] przywróćmy ducha Europie. Europa ducha to Europa, która nie 
żyje dla siebie samej. Europa jest i ma pozostać domem otwartym, 
gdzie w szczególny sposób chronione są osoby najsłabsze: niepełno-
sprawni, uchodźcy i emigranci. Europa to uniwersalność i otwarcie 
się na innych. Powinna być wzorem wolności, solidarności, sprawie-
dliwości, pokoju i pojednania, winna zwłaszcza solidarnie bronić ży-
cia każdego człowieka”.  

2. Drugim elementem sprzyjającym podjęciu pozy-
tywnej decyzji był zapewne szacunek i podziw dla heroi-
zmu ludzi uniwersytetu w okresie okupacji hitlerowskiej.  

Uniwersytet Poznański, który stał się rzeczywiście kuźnią pa-
triotyzmu i postaw obywatelskich, po wkroczeniu Niemców do Po-
znania w dniu 10 września 1939 roku został zamknięty, a jego  
profesorowie, adiunkci i asystenci oraz studenci zostali poddani 
szykanom i prześladowaniom. W czasie okupacji zginęło kilkuset 
pracowników i studentów Uniwersytetu Poznańskiego. Wśród nich 
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należy wspomnieć zwłaszcza dwie postaci, które są chlubą nie tylko 
Uniwersytetu, ale i Kościoła w Polsce. 

Pierwszą z nich jest bł. Natalia Tułasiewicz (1906–1945), która 
w roku 1932 ukończyła na Uniwersytecie Poznańskim studia polo-
nistyczne, uzyskując tytuł magistra filozofii. Aresztowana i tortu-
rowana, zginęła w obozie koncentracyjnym Ravensbrück w Wielki 
Piątek 31 marca 1945 roku. Została beatyfikowana przez Ojca Świę-
tego Jana Pawła II dnia 13 czerwca 1999 roku w Warszawie. 

Drugą wybitną postacią jest Janina Szymkowiak (1910–1942), 
która w latach 1929–1934 studiowała na Uniwersytecie Poznań-
skim najpierw prawo, a następnie filologię rumuńską. W roku 1936 
wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Serafitek w Poznaniu na św. Ro-
chu, gdzie otrzymała imię Sancji. W grudniu 2000 roku Ojciec 
Święty Jan Paweł II podpisał dekret o heroiczności jej cnót, a pod-
czas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski w dniu 18 sierpnia 2002 
roku Papież dokonał jej beatyfikacji. 

Nie sposób w tym kontekście nie wspomnieć heroicznej postaci 
rektora Stanisława Pawłowskiego, który został zamęczony przez 
hitlerowców w styczniu 1940 roku w Forcie VII w Poznaniu. 

Profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego, którzy zostali wy-
siedleni do tzw. Generalnej Guberni, założyli tam w listopadzie 
1940 roku Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. Składał się on  
z ośmiu wydziałów, w tym z Wydziału Teologicznego. Powstanie  
i działalność tego Uniwersytetu stały się niezbitym dowodem, że 
duch służby prawdzie i dobru, który buduje uniwersytety, nie ustę-
puje i nie poddaje się najbardziej tragicznym nawet okolicznościom 
(cyt. ks. prof. bp Marek Jędraszewski). 

Senat UAM pojechał do Stolicy Piotrowej, by złożyć Papieżowi 
wyrazy najgłębszej wdzięczności za przyjęcie tego doktoratu hono-
rowego, który jest dla nas zaszczytem. Zaszczytem i zobowiąza-
niem, bowiem uczelnia, której zostało dane włączyć do swojej 
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wspólnoty akademickiej Jego Świątobliwość, winna najrzetelniej-
szą pracą i najgorliwszym poszukiwaniem i krzewieniem prawdy 
dowieść, że jest tego zaszczytu godna. 

Ten doktorat nie był potrzebny Papieżowi. To nasza wspólnota 
potrzebowała tego niezwykłego wyróżnienia. Poprzez nadanie dok-
toratu pragnęliśmy w świetle odbitym od postaci Papieża pokazać 
światu osiągnięcia naukowe i bogactwo wartości duchowych oraz 
intelektualnych naszej wspólnoty, jak również spotkać się osobiście 
z Ojcem Świętym. 

Chcieliśmy, by świat ujrzał Poznań poprzez pryzmat jego ty-
siącletniej historii, poprzez Katedrę Poznańską z grobami pierw-
szych władców i królów Polski, poprzez struktury akademickie, 
poczynając od szkoły przykatedralnej, poprzez Akademię Biskupa 
Lubrańskiego, Kolegium Jezuickie, podniesione do godności uni-
wersytetu w roku 1611, Uniwersytet Poznański powołany na gru-
zach zaboru pruskiego w roku 1918. 

Chcieliśmy, by świat ujrzał Poznań, który nie dał szans Papie-
żowi przyklęknąć przy Pomniku Czerwca 1956 (tzw. Poznańskich 
Krzyżach) w trakcie pielgrzymki papieskiej do Poznania w roku 
1983 i zrehabilitował się dopiero w trakcie kolejnej wizyty Papieża 
w Poznaniu – w roku 1997.  

Chcieliśmy poprzez ten doktorat pokazać akademicki Poznań,  
z ponadstutysięczną rzeszą studentów. 

Mieliśmy z głębi serca płynącą potrzebę, by oddać hołd Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi II. Ten hołd w sposób wzruszający, ale  
i też bardzo serdeczny i osobisty, oddawaliśmy w Sali Klementyń-
skiej w pamiętnym dniu 26 marca 2001 roku. 

Miałem ogromny zaszczyt przedstawić Ojcu Świętemu wszyst-
kich członków Senatu, młodzież studencką oraz gości. Papież bar-
dzo żywo reagował na te osobiste spotkania. 



105 

Dziękując za uhonorowanie tytułem doktora honoris causa, 
Ojciec Święty podkreślił: 

„[…] przyjmuję go jako znak twórczego współistnienia nauki i religii 
oraz owocnego współdziałania środowisk naukowych i kościelnych. 
Znak tym bardziej wymowny, że postulowały go wszystkie wydziały 
Uniwersytetu. Cieszę się, że od niedawna jest pośród nich również 
Wydział Teologiczny”. 

Na zakończenie Papież powiedział:  

„Bardzo proszę, aby przekazali Państwo moje serdeczne pozdrowienia 
Profesorom, Studentom i Pracownikom Uniwersytetu, którzy nie mo-
gli tu przybyć. Wszystkich noszę w moim sercu i wspominam w mo-
dlitwie. Proszę Boga, aby obficie błogosławił Państwu i całej wspólno-
cie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”. 

Życzenie Papieża zostało spełnione. Zaraz po powrocie zor-
ganizowaliśmy dwa koncerty w wypełnionej po brzegi Auli Uniwer-
syteckiej, podczas których przy muzyce Wojciecha Kilara w wy-
konaniu orkiestry kameralnej Agnieszki Duczmal oraz chórów 
uniwersyteckich obejrzeliśmy fragmenty filmu z uroczystości na 
Watykanie z przemówieniem Papieża oraz wysłuchaliśmy tekstów 
Ojca Świętego, laudacji oraz recenzji recytowanych przez artystów 
teatrów poznańskich i warszawskich. 

Poprzez ten doktorat honorowy Uniwersytet im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu ma w swym gronie już na wszystkie czasy 
najwybitniejszego z rodu Polaków – Papieża św. Jana Pawła II. 




