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„Z ich krwi winniśmy czerpać moce
do codziennej ofiary, jaką mamy skła
dać Bogu z naszego życia”1. W słowach
tych Ojciec Święty wyznacza sens bycia
Polakiem, w perspektywach egzysten
cjalnej, narodowej i tej, w której kumu
lują się wszystkie potencjalności osobo
we - religijnej. Są to słowa wypowie
dziane w homilii podczas Mszy Świętej
w Bydgoszczy w trakcie siódmej apos
tolskiej podróży Papieża do Ojczyzny
w roku 1999, pielgrzymki Roku Dwuty
sięcznego, na której warszawskim przy
stanku Jan Paweł II beatyfikował „108
męczenników, którzy. oddali życie za
wiarę w [...] hitlerowskich czy też w so
wieckich obozach zagłady”2. Słowa te
padły „na ziemi polskiej, bo ta ziemia
zaznała wyjątkowego udziału w tej wiel
kiej współczesnej martyrologii”3.
Można powiedzieć: znowu o Polsce,
ojczyźnie, męczeństwie... A niejeden ro
dak dopowiedziałby: znów przypomina
ją nam nasze klęski, nasz bezsensowny
1 J a n P a w e ł II, Błogosławieni, którzy
cierpią dla sprawiedliwości (Homilia podczas
Mszy św., Bydgoszcz, 7 V I 1999), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 20(1999) nr 8, s. 25.
2 Tamże.
3 Tamże.

heroizm, nasze lata butne, „durne”,
nasz idealizm wiodący do rozlewu głów
nie naszej krwi. A można było bardziej
pragmatycznie... Może mniej polskiej
krwi zostałoby przelanej, a Polska zys
kałaby szybciej wolność polityczną.
I wielu Polaków nie musiałoby opusz
czać swojej ziemi.
Ojciec Święty w swoich przemówie
niach do Polaków poza granicami kraju
przyjął jednak inną postawę. Osiem
dziesiąt razy użył słowa „naród”, jak ob
liczył autor omawianego opracowania4,
i jest to najczęściej używane przez niego
pojęcie, wyraz „ojczyzna” zawsze zapi
sywał dużą literą, a historię narodu
uznał za warunek jego tożsamości.
Podczas promocji książki Papież
Jan Paweł II do Polonii i Polaków za
granicą ksiądz Dzwonkowski opisał
zakres wyrażenia „historia narodu”.
Według niego Ojciec Święty dzieje oj
czyzny traktuje jak klucz do duszy czło
wieka, do jego sposobu myślenia. Polak
właśnie - mówił autor opracowania, na
wiązując do wypowiedzi Ojca Świętego
4
Papież Jan Paweł II do Polonii i Pola
ków za granicą 1979-2003. Przemówienia, listy,
telegramy, oprać. R. Dzwonkowski SAC,
Apostolicum, Ząbki 2007, ss. 495.
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- może być dumny ze swojej narodowej
przynależności, gdyż czyny naszych
przodków dają nam do tego podstawę.
Polska tradycja walki „za wolność naszą
i waszą”, wyznaczenie standardów wol
ności, równości i demokracji już przed
tysiącem lat przez Pawła Włodkowica,
znaczenie „Solidarności” - to są tylko
przykładowe motywy owej dumy, której
współczesnemu Polakowi brakuje. Bra
kuje jej zwłaszcza Polakowi na obczyź
nie, który często znosi na emigracji
większe niedogodności niż w kraju.
W obecnym czasie rodak żyjący w Polsce
czy w Europie narażony jest na po
mniejszenie i nawet utratę swojej histo
rycznej tradycji. Może się zdarzyć, że
Polacy staną się społeczeństwem ahistorycznym, utracą więc swoją kulturę,
gdyż „kultura ma charakter historycz
ny”5. Ojciec Święty znał sytuację Pola
ków w kraju i za granicą sprzed wojny
i po wojnie, w okresie panowania komu
nizmu w Polsce. Był wrośnięty w historię
ojczyzny, jej tradycje chrześcijańskie,
w kulturę. Stąd zapewne potrafił rozpo
znać braki i potrzeby rodaków i w kraju,
i za granicą. W każdej niemal wypowie
dzi odnosił się do wielkiej polskiej tra
dycji, do wydarzeń historii przynoszą
cych zaszczyt narodowi, wydarzeń, któ
re wpływały często na bieg historii euro
pejskiej6, a nawet światowej (jak odsiecz
wiedeńska, wojna polsko-rosyjska
w 1920, bitwa pod Monte Cassino, niezmożona walka z komunizmem radziec
kim w Polsce po drugiej wojnie świato
wej aż do zwycięstwa „Solidarności” i je
go skutków dla światowej historii). Po
5 J a n P a w e ł II, Pamięć i tożsamość.
Rozmowy na przełomie tysiącleci, Znak, Kra
ków 2005, s. 70.
6 Por. tamże.

lacy okłamywani, tłamszeni i poniżani
przez komunizm zapominali o swojej
wielkiej historii. Powstańcze zrywy wie
lu do dziś traktuje jak jeszcze jeden ob
jaw polskiej choroby na straceńczy idea
lizm. Chorobę tę w procesie osiągania
sukcesów ekonomicznych i politycznych
należy według nich wyleczyć...
Rozpoznając taką sytuację, w koń
cowych latach ubiegłego wieku ponow
nie głos zabrał Papież, przypominając
Polakom aspirującym do Unii Europej
skiej i tym na emigracji pozaeuropej
skiej Marcelowe rozróżnienie „być”
i „mieć”. Bo dla Jana Pawła II celem
wszelkich społecznych i indywidualnych
działań może być jedynie człowiek. Stąd
nacisk w jego przemówieniach na świa
domość tożsamości narodu i osoby, na
rolę tej świadomości w istnieniu i naro
du, i jednostki ludzkiej.
Słowo „patriotyzm” pojawia się
w papieskich wypowiedziach do Polonii
i emigracji polskiej zaledwie cztery razy
- zwrócił uwagę ksiądz Dzwonkowski,
a „oznacza umiłowanie tego, co ojczys
te”7. Gdy jednak Jan Paweł II mówi
o swoim stosunku do Polski, zawsze
przywołuje relację syn-rodzic. Bo Pol
ska to Ojczyzna, ojcowizna. Polska jest
też matką, którą należy wspomagać, jej
dobro stawiać nad własne, dbać o jej do
bre imię i w każdej sytuacji przyjmować
postawę służby i miłości wobec niej, być
otwartym na inne narody - jak przy
pomniał autor omawianego opracowa
nia. Ojciec Święty tak o tym pisał: „Jeśli
pytamy o miejsce patriotyzmu w Deka
logu, to odpowiedź jest jednoznaczna:
wchodzi on w zakres czwartego przyka
zania, które zobowiązuje nas, aby czcić
ojca i matkę. Jest to ten rodzaj odniesie7 Tamże, s. 71.
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nia, który język łaciński wyraża termi
nem pietas, podkreślając wymiar religij
ny, jaki kryje się w szacunku i czci na
leżnym rodzicom. Mamy czcić rodziców,
gdyż oni reprezentują wobec nas Boga
Stwórcę”8. Obowiązki te wypływają
więc z chrześcijańskiego pojęcia czło
wieka. Papież stawia wysokie wymaga
nia Polakowi mieszkającemu i w kraju,
i za granicą. Ojczyzna gwarantuje nam
wartości osobowe, społeczne, które na
leży kultywować, daje nam bogactwo
ponad tysiąca lat tradycji, która stanowi
integralną część naszej psychiki i tożsa
mości. Polak musi więc mieć świado
mość tego dziedzictwa9, musi je twórczo
odczytywać, umieć rozróżniać i wybie
rać, odczuć je, pogłębić, podjąć, pomno
żyć i przekazywać następnemu pokole
niu. Musi to robić, aby być sobą. Ethosem Polski w dziewiętnastym i dwudzies
tym wieku była walka o polskość, wiek
dwudziesty pierwszy niech zachowa
dziedzictwo polskości i chrześcijaństwa.
Takie zadanie postawił przed nami Papież-Polak - konkludował swoją wypo
wiedź ksiądz Dzwonkowski.
Papieska wizja polskości podsuwa
odpowiedź na aktualne i podstawowe
pytanie: co znaczy być Polakiem - zau
ważył ks. dr hab. Alfred Wierzbicki, dy
rektor Instytutu Jana Pawła II KUL,
który był organizatorem promocji książ
ki Papież Jan Paweł II do Polonii i Polaków za granicą. Ojciec Święty, według
księdza Wierzbickiego, wyzwala nas ze
skrajnych koncepcji rozumienia pol
skości. Być Polakiem nie oznacza być
przedstawicielem jakiegokolwiek społe
czeństwa, ale nie znaczy również bycia
przedstawicielem społeczeństwa zam
8 Tamże.
9 Por. tamże, s. 66.
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kniętego na inne narody. Papież pod
kreślił humanistyczny wymiar bycia Po
lakiem, właśnie wymiar patriotyczny.
Ksiądz Wierzbicki przywołał pamięć
0 audiencji dla przedstawicieli Uniwer
sytetu Jagiellońskiego we wrześniu roku
2000 w Rzymie z okazji sześćsetlecia ist
nienia tego uniwersytetu. Wieczorem
odbyła się uroczysta kolacja, w której
to ksiądz dyrektor również wziął udział.
Jan Paweł II całe przemówienie poświę
cił wówczas właśnie patriotyzmowi, a do
kładnie - sformułował przesłanie dla
uniwersytetu, którego głównym zada
niem ma być kultywowanie (uprawia
nie, oczyszczanie) refleksji o patriotyz
mie.
Odpowiadając na pytanie księdza
Wierzbickiego o motywy opracowania
promowanej książki, (a nawet napisania
jej, bo - jak stwierdził ks. dyrektor chociaż ks. Dzwonkowski czerpie z myśli
1 słów Ojca Świętego, to koncepcja
książki jest zupełnie autorska: teologiczno-aksjologiczna i socjologiczna), autor
tego opracowania podkreślił jego kontynuacyjny charakter. W roku 1988 lon
dyńskie wydawnictwo emigracyjne Veritas opublikowało pierwszą część tego
wydania, czyli przemówienia Papieża do
Polonii z lat 1979-1987. We wstępie do
obecnego wydania ks. abp Szczepan
Wesoły, wieloletni członek Papieskiej
Rady do spraw Duszpasterstwa Migran
tów i Podróżnych, zaznaczył, że układ
poprzedniego wydania był problemowy,
był rodzajem indeksu rzeczowego, ułat
wiającym korzystanie z zagadnień wy
stępujących w wypowiedziach Papieża.
Rok 2005 wyznaczył kres pontyfikatu
Jana Pawła II, więc również jego podró
ży i spotkań z Polonią. Ksiądz Dzwon
kowski podjął się więc zadania całościo
wego już i problemowego opracowania
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przemówień, listów i telegramów skie
rowanych do Polonu i polskich emigran
tów, gdyż pracy obejmującej wszystkie
wypowiedzi Jana Pawła II do Polonii
i emigracji ani opracowania o charakte
rze problemowym, pomimo bardzo wie
lu i pięknie wydanych dzieł papieskich,
po prostu nie ma. Ksiądz Dzwonkowski
podkreślił fakt odwiedzin Ojca Święte
go w ponad stu krajach, przy czym
w czterdziestu pięciu spotkał się z Pola
kami. Papież przezwyciężał różne prze
szkody, aby te spotkania miały miejsce.
Wiedział bowiem, jak bardzo podnosi
ich to na duchu, wzmacnia ich dumę na
rodową. Zagadnienia podejmowane
przez Jana Pawła II w przemówieniach
do Polonii i emigracji polskiej nie stra
ciły nic ze swojej aktualności. Wydaje
się nawet, że stały się one również dro
gowskazem dla Polaków mieszkających
w dzisiejszej Polsce, zadających pytania
o tożsamość narodową, kulturową, o is
totę bycia Polakiem.
Z pytań tych wypływają inne, jak
zauważył dyrektor Instytutu Jana Paw
ła II: czy dziś możemy jeszcze mówić
0 istnieniu Polonii, o zjawisku emigra
cji? Na te pytania próbował odpowie
dzieć autor posłowia do omawianej
książki, badacz zjawiska emigracji od
wielu lat, Krzysztof Dybciak. Pan profe
sor podkreślił fakt funkcjonowania poza
krajem kilkunastu milionów Polaków,
1w kształcie wielopokoleniowej już Po
lonii, jak również Polaków obecnie wy
jeżdżających na tak zwane czasowe
emigracje. Zaakcentował też specyfikę
polskiej kultury utworzonej w dużej
mierze właśnie przez historię i kulturę
emigracyjną (np. największe dzieła pol
skiego, a nawet światowego romantyz
mu stworzyli polscy emigranci). Profe
sor Dybciak omówił walory promowa

nego opracowania: zebranie wszystkich
wypowiedzi Papieża spoza Polski do Po
lonii (jak również wydobycie wszystkich
problemów, które były podejmowane),
danie impulsu do poznania sytuacji dzi
siejszej Polaków poza krajem, a to może
pomóc udoskonalić jej sposób przeby
wania na obczyźnie. Profesor podjął
też próbę usystematyzowania zagadnień
koncepcji Jana Pawła II dotyczących
emigracji: przede wszystkim Ojciec
Święty prezentuje spojrzenie teologicz
no-filozoficzne na emigrację, podkreśla
kulturotwórczą relację kraj-diaspora,
wskazując na ich wzajemne wpływy,
a także potrzebę korzystania z kultury
kraju zamieszkania, zwraca uwagę na
zagadnienia etyczne (np. w przypadku,
gdy w ojczyźnie osoba miała trudne
i przykre doświadczenia związane na
przykład z represjami politycznymi, to
czy poza krajem ma wobec niej nadal
dług wdzięczności? Papież odpowiada
jednoznacznie: trzeba być wdzięcznym.
Jest to obowiązek moralny).
Profesor Dybciak w podsumowaniu
swojej wypowiedzi podkreślił, iż lektura
tekstów opracowanych przez księdza
Dzwonkowskiego jest przyjemna, ale
i niełatwa, i powinna być dużym wyda
rzeniem naukowym przede wszystkim
dlatego, że zagadnienia w niej podejmo
wane przekraczają obecną sytuację,
przywołują niezbędne kontekstowe wia
domości na temat historii i kultury kra
jowej oraz emigracyjnej. A ponieważ
jest przeznaczona głównie dla duszpas
terzy pracujących z Polakami na emig
racji oraz dla Polaków tam przebywają
cych, właśnie dziś ma szansę spełnić rolę
ewangelizacyjną w Europie i pogłębić
religijność tych, którzy tego potrzebują.
Ma szansę oddziałać też na narody, któ
re uległy procesom sekularyzacyjnym.
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Profesor Dybciak podkreślił fakt, iż na
uczanie papieskie zawarte w omawianej
książce ukazane jest właśnie w kontekś
cie i polskim, i europejskim, i w perspek
tywie katolickiej, przez co może szerzej
i głębiej oddziałać na społeczeństwo pol
skie w procesie przemian globalizacyjnych.
Problematyczność możliwości ewan
gelizacyjnych na emigracji podniósł je
den z głównych promotorów książki
zaproszonych do Instytutu Jana Paw
ła II - ks. bp Ryszard Karpiński, peł
niący w episkopacie funkcję opiekuna
polskiej emigracji. Ksiądz biskup sy
tuację religijną polskiej emigracji,
szczególnie tej nierejestrowalnej dziś,
bo zbyt mobilnej, określił jako nieko
rzystną. Zaledwie dziesięć procent
emigrantów korzysta z działań dusz
pasterskich, dziewięćdziesiąt procent
zaś jest poza zasięgiem Kościoła kato
lickiego. Bi-skup Karpiński na począt
ku spotkania promocyjnego wyraził ra
dość z wydania książki księdza Dzwonkowskiego, która przyczyni się do lep
szego przyswojenia nauczania Ojca
Świętego, o co już kilkakrotnie upomi
nał się papież Benedykt XVI. Ksiądz
biskup wysunął też propozycję spisania
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tego wszystkiego, co Jan Paweł II wy
powiadał w sytuacjach nieoficjalnych,
czy to podczas posiłków w Watykanie
lub w miejscach pielgrzymkowych, czy
podczas prywatnych audiencji, czy do
osób organizujących spotkania z Papie
żem za granicą.
Na zakończenie spotkania ks. Al
fred Wierzbicki jego organizator i redak
tor naczelny kwartalnika „Ethos”, zapo
wiedział wydanie w najbliższym czasie
numeru „Ethosu” poświęconego właś
nie problemowi istoty emigracji. Wzno
wił też apel o popularyzację nauczania
Ojca Świętego, o poszukiwanie najlep
szych dziś jej form, i otwarte zostawił
pytanie o możliwość mówienia o Polonii
w świecie, w którym granice już nie tyl
ko polityczne czy ekonomiczne ulegają
powolnemu zacieraniu.
I na to pytanie, wydaje się jednak,
nauczanie Ojca Świętego zawarte
w książce Papież Jan Paweł U do Polo
nii i Polaków za granicą daje odpo
wiedź. Odpowiada więc nie tylko na py
tania o sens emigracji, o tożsamość
emigrantów. Podpowiada, może przede
wszystkim, co znaczy być Polakiem dziś,
co w kontekście myśli Jana Pawła II czy
tać należy: co znaczy być człowiekiem.

