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Europejska misja Słowian?  
Wątpliwości i pytania*

Papież Leon XIII i encyklika Grande munus

Dnia 30 IX 1880 r. papież Leon XIII ogłosił encyklikę Grande munus, „dotyczącą 
czci Apostołów Słowiańszczyzny świętych Cyryla i Metodego”1. Zostali oni na-
zwani „męż[ami] wielkiej świątobliwości”2. Podkreślono też, że ich „pracy i tru-
dom Słowianie zawdzięczają światło Ewangelii i ze stanu dzikości do cywilizacji 
doprowadzenie”3, przejście „od śmierci do zbawienia”4.

W encyklice przypomniane zostały najważniejsze etapy działalności misyjnej 
Świętych Braci, przypadającej na lata 863-885, ich zasługi w głoszeniu chrześci-
jaństwa i rozwoju związanej z nim kultury. Fundamentalną rolę w tym dziele ode-
grało „wynale[zienie] alfabet[u] słowiański[ego]”5 i dokonanie za jego pomocą 

* Tekst jest skróconą i częściowo zmienioną wersją jednego z rozdziałów przygotowanego do 
druku opracowania, zatytułowanego „Dialog między Słowianami wschodnimi i zachodnimi. 
Tożsamość słowiańska we współczesnej Europie”.

1 Encyklika Ojca Św. Leona XIII „Grande munus”, skierowana w dniu 30 września 1880 r. do 
patriarchów, prymasów, arcybiskupów i biskupów świata katolickiego, s. 1, http://www.cy ryl-
ime to dy.marianie.pl/grande/pdf (25 II 2016).

2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem, s. 2. Alfabet ten nazwano pierwotnie głagolicą, a po pewnych zmianach – cyrylicą; 

W. Mokry, Kulturowe, religijne i polityczne konsekwencje różnego rozumienia idei świętych Cy-
ryla i Metodego wśród Ukraińców, Polaków i Rosjan. Rozważania historyczno-kulturowe, [w:] 
Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku, red. I. Stawowy-Kawka, 
Kraków 2012, s. 85. Nowym alfabetem święci Cyryl i Metody „zapisali żywy język mieszkającej 
(…) w Salonikach mniejszości macedońskiej i bułgarskiej”; Ibidem. Dialekt macedońsko-buł-
garski nazwano językiem cerkiewnosłowiańskim; Ibidem. Ks. Józef Budniak podaje, że Cyryl 
i Metody „[u]dali się na ziemie słowiańskie już po rozpoczęciu prac nad tłumaczeniem ksiąg 
liturgicznych i Pisma Św. przy użyciu nowego alfabetu, zwanego głagolicą, którego autorem był 
Konstanty/Cyryl. Stali się prekursorami języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, zrozumiałego 
dla większości Słowian”; J. Budniak, Jednoczeni w różnorodności. Tradycja cyrylo-metodiańska 
jako paradygmat procesu pojednania Kościołów, kultur i narodów, Katowice 2009, s. 27.
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przekładu Pisma Świętego oraz innych tekstów liturgicznych na „język słowiań-
ski”6. Święci Cyryl i Metody

przetłumaczyli księgi liturgiczne, zarówno rytu łacińskiego, jak i greckiego, włas-
nymi literami. (…) opracowali [też] literaturę w  języku słowiańskim, co – jak 
podkreślił ks. Józef Budniak – dla kultury bizantyjskiej było zjawiskiem normal-
nym, naturalnym, dla kultury zachodniej [natomiast] stanowiło novum, ponieważ 
w tym Kościele liturgię sprawowano w języku łacińskim7.

Dzięki „językowi słowiańskiemu” przełamany został dotychczasowy „dwuję-
zyczny grecko-łaciński schemat, na którym (…) chrześcijaństwo organizowało 
własną językową strukturę i instrumenty komunikowania się z Bogiem i pomię-
dzy ludźmi”8. Stało się też możliwe „od[ejście] od grecko-rzymskiego środowiska 
kulturowego (…)”9.

Mimo przychylności kilku papieży (m.in. Hadriana II i Jana VIII), działalność 
świętych Cyryla i Metodego, polegająca na wprowadzeniu do liturgii nowego ję-
zyka, nie zyskała aprobaty części duchowieństwa jako niezgodna z tradycją10. Po 
śmierci św. Metodego papież Stefan V zabronił „sprawowania liturgii słowiańskiej 
(…)”11. Zakończyła się także misja Braci Sołuńskich12 na terenie księstwa wiel-
komorawskiego i panońskiego13. Dzieło to kontynuowali ich uczniowie, którzy 
dotarli na Bałkany (Bułgaria, Macedonia, Serbia, Chorwacja) i na Ruś Kijowską14.

6 Encyklika Ojca Św. Leona XIII…, s. 2, 3. Zdaniem Włodzimierza Mokrego, mówienie o „języku 
słowiańskim” jest następstwem „rozszerz[enia] „określeni[a] cлoвhньcк язык, w jakim powstały 
najstarsze teksty głagolickie, na w rzeczywistości nieistniejący ani w IX-X w., ani w następnych 
stuleciach jeden wspólny dla wielu narodów język słowiański”; W. Mokry, op.cit., s. 83-84; por. 
Ibidem, s. 86, przyp. 8. Pojęcie „język słowiański” było stosowane zamiennie z określeniem: 
„język ruski”. Pisano też o „nar[odzie] ruski[m]” i „nar[odzie] sło wiań ski[m]”; Ibidem, s. 84; 
więcej patrz: Ibidem, s. 83-85, 89-90, 96-100, 101-106, 109-111. „Język (…) określany (…) 
jako cлoвhньcк язык (…) nazywany bywa (…) starobułgarskim, starocerkiewnosłowiańskim, 
a ostatnio także ogólnosłowiańskim językiem literackim”; Ibidem, s. 83, przyp. 1. Terminem „ję-
zyk słowiański” posługuje się w swej książce ks. J. Budniak, op.cit., np. s. 11, 28, 33, 108, 133, 134.

7 J. Budniak, op.cit., s. 28; por. ibidem, s. 31.
8 Ibidem, s. 91.
9 Ibidem.
10 Ibidem, s. 27-33; W. Mokry, op.cit., s. 85-87.
11 J. Budniak, op.cit., s. 135, przyp. 46. „Dopiero (…) Sobór Watykański II uznał sakralność 

języków rodzimych, co jest równoznaczne z uznaniem prawa ludu do uczestnictwa w liturgii 
Kościoła celebrowanej w języku przodków”; ibidem, s. 111.

12 W literaturze można spotkać różne sposoby zapisu. W. Mokry np. posługuje się formą „bracia 
sołuńscy”; W. Mokry, op.cit., s. 84, 85, 86, 87, 95. Papież Jan Paweł II, w encyklice Slavorum 
Apostoli, o której będzie mowa w dalszej części artykułu, pisał o „Braciach Sołuńskich”. Ten 
sam zapis stosuje ks. J. Budniak, op.cit., np. s. 206.

13 J. Budniak, op.cit., s. 135, przyp. 46.
14 Ibidem.
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Leon XIII zatwierdził decyzję papieża Piusa IX o corocznych obchodach uro-
czystości ku czci świętych Cyryla i Metodego w dniu 5 VII15. Zwracając się do 
wiernych, autor encykliki Grande munus poprosił, by modlili się za pośrednic-
twem Świętych Braci o obronę „świętej sprawy chrześcijaństwa (…) na całym 
Wschodzie”, o „wytrwałość dla katolików” i „chęć pojednania się z prawdziwym 
Kościołem (…) dla schizmatyków”16. Dokumenty ogłoszone przez papieża Leona 
XIII są uznawane za przejaw myśli ekumenicznej i troski o zjednoczenie Sło-
wian „po dziesięciu wiekach rozłąki konfesyjnej”17. Ojciec Święty stwierdził, iż 
„nadeszła dogodna sposobność poparcia ludów słowiańskich, o których całość 
i bezpieczeństwo wielce się troszczymy”18.

W okresie, w którym ogłoszona została encyklika Grande munus, wiele mó-
wiono o konieczności zjednoczenia Słowian na gruncie wiary19. Zauważalny był 
wzrost zainteresowania dziedzictwem Braci Sołuńskich, ideą cyrylo-metodiań-
ską20, rozwijał się kult św.św. Cyryla i Metodego21. Jego miejscem były m.in. tereny 
Czech, Słowacji i Moraw. Szeroko znanym ośrodkiem kultu stał się Welehrad22. 
W Republice Czeskiej i Republice Słowackiej dzień świętych Cyryla i Metodego 
obchodzony jest 5 VII jako święto państwowe23. W konstytucji Republiki Słowac-
kiej znajduje się zapis mówiący o tym, że święci Cyryl i Metody „są patronami 
całego narodu Słowacji”24. Mieszkańcy Bułgarii czczą świętych Cyryla i Metodego 

15 Encyklika Ojca Świętego Leona XIII…, s. 1, 5. W X w. święto ku czci św. Cyryla obchodzono 
14 II (dzień jego śmierci). „W niektórych kodeksach średniowiecznych pod datą 6 IV [dzień 
śmierci św. Metodego – dop. I.K.] można znaleźć zapis o przypadającym [w tym dniu] święcie 
Cyryla i Metodego”; J. Budniak, op.cit., s. 110. W roku 1897 obchody święta przeniesiono na 
7 VII. Po Soborze Watykańskim II podjęto decyzję o jego celebrowaniu 14 II; ibidem. „Święci 
Bracia są otoczeni kultem przede wszystkim w Kościele prawosławnym, ale też od początku 
czczeni byli w Krakowie i na Śląsku. Najstarsze kalendarze wymieniają jako dni ich wspo-
mnienia 9 i 10 III. Potem byli wspominani 7 VII. W niektórych rejonach nadal święto Cyryla 
i Metodego obchodzone jest 5 i 7 VII (…)”; OP, Święto Cyryla i Metodego, patronów Europy, 
http://idziemy.pl/kosciol/swieto-sw-cyryla-i-metodego-patronow-europy (25 II 2016).

16 Encyklika Ojca Św. Leona XIII…, s. 5-6. Podczas audiencji, która miała miejsce 5 VII 1880 r., 
Leon XIII poprosił „wiernych z krajów słowiańskich o modlitwę w  intencji pojednania”; 
J. Budniak, op.cit., s. 156. 

17 J. Budniak, op.cit., s. 192-193.
18 Encyklika Ojca Św. Leona XIII…, s. 1; por. ibidem, s. 4.
19 J. Budniak, op.cit., s. 48-49.
20 W. Mokry stosuje zapis „idea cyrylometodiańska”; W. Mokry, op.cit., s. 90, 94, 95, 112, 116, 

117, 119, ks. J. Budniak natomiast pisze o idei, myśli i tradycji cyrylo-metodiańskiej; patrz 
tytuł jego pracy oraz tytuły poszczególnych rozdziałów, np.: „Morawy kolebką tradycji cy-
rylo-metodiańskiej” (rozdz. I), „Istota przesłania tradycji cyrylo-metodiańskiej” (rozdz. III), 
„Elementy recepcji tradycji cyrylo-metodiańskiej” (rozdz. VI).

21 J. Budniak, op.cit., s. 49-50, 101, 109; por. W. Mokry, op.cit., s. 94-95.
22 Więcej patrz: J. Budniak, op.cit., s. 19-64.
23 Ibidem, s. 109.
24 J. Budniak, op.cit., s. 90.
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24 V. Jest to Dzień Oświaty Narodowej. Jedno z bułgarskich odznaczeń państwo-
wych nosi nazwę Orderu Świętych Cyryla i Metodego25. Dla Bułgarów miesz-
kających w Polsce udział w obchodach ku czci Świętych Braci, celebrowanych 
przez Autokefaliczną Cerkiew Prawosławną 24 V, jest jednym z wyznaczników 
tożsamości i sposobem wyrażenia identyfikacji kulturowej26.

Ks. Józef Budniak zauważył, że wysiłki zmierzające do zjednoczenia Słowian 
na gruncie wiary podjęli przede wszystkim Słowianie zachodni. Wśród Słowian 
wschodnich jednym z największych zwolenników idei cyrylo-metodiańskiej był 
św. Jozafat Kuncewicz27.

W 1856 r. jezuita Iwan Siergiejewicz Gagarin, potomek rosyjskiej arystokra-
cji, przebywający na emigracji w Paryżu, założył stowarzyszenie Dzieło Świętych 
Cyryla i Metodego, którego celem było „zjednoczeni[e] prawosławnych Rosjan 
z Kościołem Katolickim w duchu idei głoszonych przez Apostołów Słowian”28. 
I. S. Gagarin był także założycielem Słowiańskiej Biblioteki Świętych Cyryla i Me-
todego w Paryżu oraz czasopisma „Etudes”29. Przyczynił się również do wydania 
encykliki Grande munus30. Spotkała się ona z krytyką części środowisk prawo-
sławnych31. Uznano ją m.in. za „przejaw nasilającej się prozelistycznej polityki 
Watykanu (…)”32.

Święci Bracia podjęli trud połączenia tradycji wschodniej i zachodniej, stając 
się przykładem dla zwolenników ekumenizmu33. Leon XIII uznał ich dzieło „za 
wzór budowania jedności między uczniami Chrystusa”34, sam też przyczynił się 
do rozwoju myśli ekumenicznej w Kościele katolickim, podejmując m.in. idee 
głoszone przez Kościoły protestanckie35. W okresie jego pontyfikatu ważna stała 
się kwestia dialogu między Wschodem i Zachodem oraz działań prowadzących 

25 Ibidem.
26 T. Dimitrowa, Celebration of St. St. Cyril and Methodius by the Bulgarian community in War-

saw, Poland, [w:] Contextualizing Changes: Migrations, Shifting Borders and New Identities 
in Eastern Europe, red. P. Hristov, A. Kasabova, E. Troeva, D. Demski, Sofia 2015, s. 267, 
272-275. Święci Cyryl i Metody są patronami działającego w Warszawie Centrum Kultury 
Prawosławnej. Ich imię noszą też np. uniwersytety w Wielkim Tyrnowie i w Skopje. 

27 J. Budniak, op.cit., s. 49.
28 Ibidem, s. 51; o działalności I. S. Gagarina patrz też np.: U. Cierniak, Listy Jurija Samarina do 

Iwana Gagarina. Wokół problemów rosyjskiego katolicyzmu XIX wieku, [w:] Słowianie i ich 
konfesje, red. L. Suchanek, Kraków 2007, s. 60-62.

29 J. Budniak, op.cit., s. 51.
30 Ibidem.
31 W. Mokry, op.cit., s. 113, 116.
32 Ibidem, s. 113, przyp. 91.
33 J. Budniak, op.cit., s. 193.
34 Ibidem, s. 196.
35 Ibidem; więcej na ten temat patrz: ibidem, s. 188-198; por. T. Dębowski, Charta Oecumenica 

i jej znaczenie dla procesu pojednania w integrującej się Europie, [w:] Państwo – społeczeństwo 
– religia we współczesnej Europie, red. M. Mróz, T. Dębowski, Toruń 2009, s. 216-218.
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do zjednoczenia katolików i prawosławnych36. Znalazło to wyraz w oficjalnej ter-
minologii. Zalecono rezygnację z posługiwania się określeniami: „heretyk”, „schi-
zmatyk”37 i zastąpienie ich terminami: „umiłowani bracia prawosławni”, „umi-
łowane wschodnie Kościoły”38. Kolejni papieże (Pius X, Benedykt XV, Pius XII) 
podejmowali działania na rzecz ekumenizmu oraz pojednania między Wscho-
dem i Zachodem, kontynuując dzieło świętych Cyryla i Metodego39.

Przełomowe znaczenie miał pontyfikat Jana XXIII (1958-1963)40. Dnia 11 V 
1963 r. wspomniany papież „ogłosił List apostolski Magnifici eventus, skierowa-
ny do narodów słowiańskich z okazji jedenastu wieków od czasu (…) przybycia 
[świętych Cyryla i Metodego] na Wielkie Morawy”41. Jego dzieło kontynuował 
Paweł VI. Uważał on, że kult Świętych Braci powinien łączyć wyznawców katoli-
cyzmu i prawosławia, Wschód i Zachód. Należy również troszczyć się o to, by ich 
dziedzictwo było widoczne w codziennym życiu osób identyfikujących się z tymi 
religiami42.

Sobór Watykański II, zapoczątkowany przez Jana XXIII, „oparł dzieło odno-
wy, renovatio Kościoła” na idei cyrylo-metodiańskiej, dla której charakterystycz-
ne były: „odnowa życia chrześcijańskiego, braterstwo, równość, pokój i miłość, 
podejmowanie wysiłków nad zjednoczeniem chrześcijan (…)”43. „[H]i sto-
rycz ne go przełomu w zrozumieniu i urzeczywistnieniu idei cyrylo meto diań-
skiej”44, z charakterystycznym dla niej „duch[em] otwarcia, zrozumienia i sza-
cunku (…)”45, dokonał papież Jan Paweł II. Zdaniem Zbigniewa Stachowskiego, 
„[w]ybór Karola Wojtyły na papieża nobilitował słowiańszczyznę wśród narodów 
chrześcijańskich”46.

36 J. Budniak, op.cit., s. 196; T. Dębowski, op.cit., s. 216-218. 
37 W encyklice Grande munus występuje jeszcze termin „schizmatycy”; Encyklika Ojca Świętego 

Leona XIII…, s. 6. 
38 Ibidem. Pius XI mówił o „braciach odłączonych”; J. Budniak, op.cit., s. 200.
39 J. Budniak, op.cit., s. 198-202. Sceptyczną postawę wobec idei ekumenizmu prezentował pa-

pież Pius XI; T. Dębowski, op.cit., s. 219. 
40 J. Budniak, op.cit., s. 202-205.
41 Ibidem, s. 203; kursywa w oryginale.
42 Ibidem, s. 205-206.
43 Ibidem, s. 206.
44 W. Mokry, op.cit., s. 119.
45 Ibidem, s. 116; więcej patrz: ibidem, s. 116-121; por. J. Budniak, op.cit., s. 93-117.
46 Z. Stachowski, Miejsce narodów słowiańskich w nauczaniu Jana Pawła II. Między katolicką 

uniwersalnością a słowiańską regionalnością, [w:] Filozofia i religia w kulturze narodów sło-
wiańskich, red. T. Chrobak. Z. Stachowski, Rzeszów 1995, s. 265.
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Papież Jan Paweł II i encyklika Slavorum Apostoli

Dnia 2 VI 1985 r. papież Jan Paweł II ogłosił encyklikę Slavorum Apostoli47. Na-
wiązał w niej do encykliki Grande munus, ogłoszonej przez Leona XIII 30 IX 
1880 r., dzięki której kult świętych Cyryla i Metodego został „rozszerzony” „na 
cały Kościół”48. Odniósł się także do Listu Apostolskiego Pacis nuntius z 24 X 
1964 r., którym papież Paweł VI ogłosił św. Benedykta patronem Europy49. Dnia 
31 XII 1980 r. Jan Paweł II listem apostolskim Egregiae virtutis ogłosił współpa-
tronami Europy świętych Cyryla i Metodego50. Uczynił to, „[b]iorąc pod uwagę 
(…) ich bezcenny wkład w dzieło głoszenia Ewangelii wśród (…) ludów [sło-
wiańskich] oraz w dzieło pojednania, przyjaznego współżycia, ludzkiego rozwoju 
i poszanowania wrodzonej każdemu narodowi godności (…)”51.

Encykliką Slavorum Apostoli Jan Paweł II pragnął uczcić „tysiącsetną rocznicę 
dzieła ewangelizacji Świętych Cyryla i Metodego”52. Jego zdaniem Bracia Sołuńscy 
(nazywani „Słowianami z serca”53) są „konkretn[ymi] wzor[ami] i ducho w[ymi] 
podpor[ami] dla chrześcijan naszych czasów”, przede wszystkim dla mieszkań-
ców Europy54. Zastanawiam się jak wielu europejskich chrześcijan dostrzega dziś 
ten wzór. Ilu z nich pragnie go naśladować? Ilu czyni to w rzeczywistości? Jak 
liczni są wśród nich przedstawiciele słowiańskiej grupy językowej, w tym – osoby 
identyfikujące się subiektywnie jako Słowianie?

Jan Paweł II podkreślił, że misja Świętych Braci była „duchowy[m] pomo-
st[em] pomiędzy nurtem tradycji wschodniej i zachodniej”, tworzących wspól-
nie „jedną wielką Tradycję Kościoła powszechnego”55. Podobnie jak papież Leon 
XIII, autor Slavorum Apostoli przypomniał najważniejsze fakty z życia świętych 
Cyryla i Metodego, nakreślił historię podjętej przez nich misji ewangelizacyjnej, 
wskazując na ich zasługi dla rozwoju chrześcijaństwa w wielu krajach Europy. 
Charakteryzując sposoby działania Świętych Braci, zwrócił uwagę m.in. na wy-
różniający ich szacunek dla innych kultur i lokalnych tradycji, wspomniał też 
o ich udziale w budowaniu Kościoła powszechnego56.

Misja realizowana przez Braci Sołuńskich miała na celu budowę Kościo-
ła wolnego od podziałów i konfliktów, będącego rzeczywistą wspólnotą wiary 

47 Jan Paweł II, Encyklika Slavorum Apostoli, s. 9, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/
jan_pawel_encykliki/ (2 X 2015). 

48 Ibidem, s. 1.
49 Ibidem.
50 Ibidem.
51 Ibidem.
52 Ibidem.
53 Ibidem, s. 4.
54 Ibidem, s. 1; por. ibidem, s. 3.
55 Ibidem, s. 9; kursywa w oryginale.
56 Ibidem, s. 4-6.
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i miłości57, stanowiącego jedność, mimo różnorakich tradycji58. Święci Bracia 
„[b]yli ludźmi dialogu, którzy zabiegali o zrozumienie i respektowanie różnic 
kulturowych oraz orędownikami jednoczenia w duchu pokoju”59. Ich działal-
ność „[p]ozwo li ła (…) wypracować płaszczyznę dialogu teologicznego, du-
chowego i społecznego”60. Początkiem dialogu, jak podkreślał Jan Paweł II, jest 
„poszanowa ni[e] płaszczyzn wspólnego działania na rzecz człowieka”61, mające 
„źródło (…) w miłości i w prawdzie”62.

Podobnie jak Leon XIII, Jan Paweł II zaznaczył, że opracowanie nowego alfa-
betu miało pomóc Świętym Braciom dotrzeć do tych, wśród których prowadzili 
misję ewangelizacyjną. Mieli oni świadomość, że przekazywane przez nich treści 
powinny być zrozumiałe dla odbiorców63.

Jan Paweł II wielokrotnie w swoich dziełach przypominał, że zjednoczona Eu-
ropa to Europa łącząca tradycje Wschodu i Zachodu64. Wskazywał też na rolę, 
jaką w dziejach tego kontynentu odegrała „chrystianizacj[a] narodów słowiań-
skich”65. Podkreślał zasługi Świętych Braci w upowszechnianiu idei ekumenizmu 
i dialogu międzyreligijnego66, wspominał także o ich udziale w „budow[aniu] Eu-
ropy, nie tylko jako wspólnoty wiary chrześcijańskiej, ale także jako organizmu 
państwowego i kulturowego”67 opartego na wartościach chrześcijańskich, takich 
jak: „pokój, wolność, sprawiedliwość, wrażliwość na potrzebę zaspokojenia pod-
stawowych warunków socjalnych każdego człowieka”68. Dodam, że do wartości 
chrześcijańskich odwoływali się twórcy idei zjednoczonej Europy: Robert Schu-
man, Konrad Adenauer i Alcide de Gasperi69, nietrudno jednak zauważyć, że 
współczesna Europa jest daleka od głoszonych przez nich ideałów.

57 Ibidem, s. 4-9.
58 Ibidem; patrz też: J. Budniak, op.cit., s. 126.
59 J. Budniak, op.cit., s. 132.
60 Ibidem, s. 139.
61 Ibidem, s. 137.
62 Ibidem.
63 Jan Paweł II, Slavorum Apostoli…, s. 4; por. ibidem, s. 5, 7-9. Jan Paweł II przypomniał, że 

„używanie języka słowiańskiego w liturgii przetłumaczonej przez Świętych Braci zostało za-
twierdzone przez Jana VIII w 880 r.”; ibidem, s. 1. 

64 Więcej patrz: J. Budniak, op.cit., s. 139, 148; Myśl słowiańska Jana Pawła II, red. J. Orłowski, 
A. Woźniak, Lublin 2008; K. Leszczyńska, Cztery wizje Europy. Analiza wypowiedzi Jana Paw-
ła II i duchownych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, Kraków 2009.

65 J. Budniak, op.cit., s. 148; patrz też: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie 
tysiącleci, Kraków 2005, s. 96-97, 105-106.

66 Jan Paweł II, Slavorum Apostoli…, s. 5-6, 9.
67 Ibidem, s. 9.
68 J. Budniak, op.cit., s. 103; por. ibidem, s. 127.
69 A. Cichobłazińska, Europa Chrystusa, „Niedziela” 2017, nr 13, s. 10-12; A. Stelmasiak, Chrześ-

ci jań stwo receptą na europejski kryzys, „Niedziela” 2017, nr 13, s. 14-15.
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Zdaniem Katarzyny Leszczyńskiej Jan Paweł II „metaforyzował” świętych 
Cyryla i Metodego, przedstawiając ich „jako lekarz[y], którzy uzdrowili chorą 
Europę, chrystianizując ją. Jako chora (niepełna) jawi się tu Europa przed chry-
stianizacją, podzielona na Wschód i Zachód. Proces chrystianizacji to leczenie 
przywracające zdolność pracy obu płuc [zachodniego i wschodniego]”70. Przy-
pomnę, że o przełomowej roli świętych Cyryla i Metodego mówił także papież 
Leon XIII, podkreślając, że ich działalność pozwoliła Słowianom przejść od „sta-
nu dzikości do cywilizacji”; przyczyniła się do ich uzdrowienia, uczynienia kroku 
„od śmierci do życia”71.

Jan Paweł II wspominał o początkach Kościoła oddychającego „dwoma płuca-
mi”, stanowiącego jedność, mimo odmiennych tradycji, akceptującego istniejące 
różnice72. Zwracał też uwagę na znaczenie dla Słowian idei cyrylo-metodiańskiej, 
mającej wymiar „religijno-moraln[y], (…) kulturow[y], społeczn[y] i polityczno-
-narodow[y]”73. Podkreślał, że w okresie, w którym święci Cyryl i Metody realizo-
wali swą misję, nie brakowało problemów podobnych do tych, z jakimi stykamy 
się współcześnie (podziały religijne, ataki na chrześcijaństwo i jego wyznawców), 
Święci Bracia propagowali jednak „takie wartości jak: integracja, medytacja i dia-
log, które są i dziś aktualne, a zatem winny lec u podstaw nowej ewangelizacji. 
To okazały testament trwałych wartości duchowych, które współkształtowały eu-
ropejską kulturę”74. Bracia Sołuńscy pokazali, w jaki sposób należy realizować 
dzieło ewangelizacji, uwzględniając „uwarunkowania historyczne i społeczno-
-polityczne”75.

Rodzą się pytania: Jak wielu mieszkańców dzisiejszej Europy (w tym – repre-
zentantów Słowian) wyznaje wspomniane wartości, jest ich świadoma i postępuje 
zgodnie z nimi na co dzień? Czy można mówić o zauważalnej trwałości owych 
wartości i  ich realizacji w praktyce? Jaki zasięg mają działania podejmowane 
przez chrześcijan (tu: również osoby będące jednocześnie Słowianami), nawiązu-
jące do dziedzictwa świętych Cyryla i Metodego, mające na celu budowę wspól-
noty w duchu tolerancji i dialogu?76 Ks. Józef Budniak stwierdził, że „Kościoły 
i wspólnoty chrześcijańskie w krajach słowiańskich [są] bogat[e] w dziedzictwo 
(…) Świętych Braci”77, nasuwa się jednak pytanie, w jaki sposób bogactwo to 
przejawia się w codziennym działaniu tych instytucji i związanych z nimi osób.
70 K. Leszczyńska, op.cit., s. 90. 
71 Encyklika Ojca Św. Leona XIII…, s. 1. 
72 J. Budniak, op.cit., s. 148.
73 Ibidem, s. 149.
74 Ibidem, s. 151; więcej patrz: Jan Paweł II, Slavorum Apostoli…, s. 3-9.
75 J. Budniak, op.cit., s. 106-107; więcej patrz: Jan Paweł II, Slavorum Apostoli…, s. 4-9.
76 Ks. Budniak wspomina o „budowa[niu]” „pierwotn[ej] wspólno[ty] (…) świętego, powszech-

nego i apostolskiego Kościoła” „w atmosferze dialogu, tolerancji (…) [i] wzajemnego szacun-
ku”; J. Budniak, op.cit., s. 154.

77 Ibidem.
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Jan Paweł II często mówił o „kultur[ze] pokoju i dialogu”78, działalności eku-
menicznej, „wspóln[ym] poszukiwani[u] prawdy (…)”79. Za obowiązek chrześci-
jan uważał „[p]oszukiwanie płaszczyzny dialogu między wspólnotami o różnych 
tradycjach kulturowych i duchowych, a także różnej historii, z zachowaniem ich 
tożsamości narodowej”80. Wzorem dla chrześcijan poszukujących owej płaszczy-
zny dialogu są – według niego – święci Cyryl i Metody81. Jan Paweł II uważał 
Braci Sołuńskich za nauczycieli, pokazujących mieszkańcom Europy, jak „prze-
kracza[ć] granic[e] kultur i tradycji oraz różni[ć] się w zgodzie”82. Ilu mieszkań-
ców naszego kontynentu podąża za tymi nauczycielami, pragnie uczyć się od nich 
i realizować ich dzieło?

Przypominając o chrześcijańskich korzeniach Europy oraz tradycjach Wscho-
du i Zachodu, tworzących wspólnotę duchową83, Jan Paweł II podkreślał, że 
chrześcijan powinna cechować postawa dialogu i współdziałania, a nie dystan-
su84. Nie można budować Europy połączonej więzią duchową bez dialogu mię-
dzyreligijnego, w który zaangażowany jest Kościół85. To dzięki wspólnocie ducha, 
a „nie mocą instytucji politycznych i gospodarczych”, dokona się dzieło jej zjed-
noczenia86. „[P]odczas homilii wygłoszonej w Gnieźnie [3 VI 1997] z okazji 1000. 
rocznicy śmierci św. Wojciecha, mówiąc o jedności narodów europejskich [Jan 
Paweł II] stwierdził, że nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą 
ducha”87. Papież apelował do „chrześcijan i ludzi dobrej woli, aby zaproponowali 
Europie ducha wiary, nadziei i miłości, ducha prawdy i wolności, sprawiedliwości 
i pokoju. (…) [Wezwał ich do] przekraczania granic dzielących ludzi i narody”88. 
Przypomniał, że dzięki idei cyrylo-metodiańskiej możliwe stało się „spotkanie 
Wschodu i Zachodu”, będące zarazem „spotkani[em] wartości odziedziczonych 
z nowymi wartościami”89. Dla Jana Pawła II działalność misyjna świętych Cyryla 
i Metodego była „prototyp[em] (…) inkulturacji – wcielenia Ewangelii w rodzime 
kultury – oraz wprowadzeni[a] tych kultur w życie Kościoła”90.
78 Ibidem, s. 143.
79 Ibidem; por. ibidem, s. 131, 144, 147.
80 Ibidem, s. 143.
81 Ibidem.
82 Ibidem, s. 234.
83 Ibidem, s. 130; patrz też: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość…, por. Myśl słowiańska… 
84 J. Budniak, op.cit., s. 144.
85 Ibidem.
86 Ibidem; por. ibidem, s. 131.
87 Ibidem, s. 127.
88 Ibidem, s. 131.
89 Ibidem, s. 236. Ks. Budniak nie rozwinął tego wątku. Nie wyjaśnił też, jakie wartości należą do 

kategorii „odziedziczonych”, jakie natomiast należy uznać za nowe. 
90 Jan Paweł II, Slavorum Apostolii…, s. 7-8. „Obszerny wykład na temat inkulturacji wiary i jej 

różnych aspektów oraz roli, jaką inkulturacja pełni w chrześcijańskiej koncepcji kultury za-
wiera dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej (La Commissione Teologica Inter-
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Papież uznał drogę wskazaną przez Świętych Braci za przykład pokojowego 
przezwyciężania groźnych dla świata konfliktów i podziałów91. Budowaniu jed-
ności służą, według niego: „otwartość ducha ku braciom, wzajemne zrozumienie, 
gotowość współpracy na drodze wspaniałomyślnej wymiany dóbr kulturalnych 
i duchowych”92 oraz „otwar[cie] i uwrażliwi[enie] na inne Kościoły i tradycje, 
a równocześnie na wspólnotę uniwersalną, katolicką”93. „Być chrześcijaninem 
w naszych czasach – podkreślał – oznacza (…) być twórcą komunii w Kościele 
i społeczeństwie”94.

Lektura Slavorum Apostoli rodzi pytania: Jak wiele osób reprezentujących sło-
wiańską grupę językową identyfikuje się obecnie z chrześcijaństwem? Jak głęboka 
jest ta więź? Jak wielu Słowian-chrześcijan jest gotowych pójść drogą Świętych 
Braci? Jak wielu słyszało o ich misji? Czy mają świadomość jej znaczenia? Dla ilu 
członków słowiańskiej rodziny postacie świętych Cyryla i Metodego są w istocie 
„konkretn[ymi] wzor[ami] i duchow[ymi] podpor[ami]”95? Jaki procent Słowian 
interesuje się dziś rodzimym dziedzictwem kulturowym i tą jego częścią, któ-
ra jest związana z chrześcijaństwem?96 Czy „(…) dzieło ewangelizacji świętych 
Cyryla i Metodego (…) [jest] stale obecne w historii i w życiu (…) ludów i na-
rodów [słowiańskich]”97? Czy „pamięć [świętych Cyryla i Metodego] za naszych 
czasów staje się jeszcze bardziej żywa i aktualna”98? Czy współcześni Słowianie 
rozumieją znaczenie działalności Świętych Braci i rolę, jaką odegrali oni w dziele 
budowania europejskiej wspólnoty? Jak wielu Słowian, będących chrześcijanami, 
uważa, że święci Cyryl i Metody „są (…) wzorem i patronują wysiłkowi ekume-
nicznemu siostrzanych Kościołów Wschodniego i Zachodniego w odnalezieniu 
poprzez dialog i modlitwę widzialnej jedności w doskonałej i całkowitej wspól-
nocie (…)”99? Czy święci Cyryl i Metody są „(…) postaciami, które budzą na 
nowo we wszystkich chrześcijanach wielką tęsknotę za zjednoczeniem i jednością 
między dwoma siostrzanymi Kościołami – Wschodnim i Zachodnim”100? Kim 

nazionale – CTI) zatytułowany Wiara i inkulturacja (Fede e inculturazione). Dokument ten 
przygotowano ze względu na rangę, jaką nadano inkulturacji wiary w życiu Kościoła kato-
lickiego oraz z uwagi na stanowczość, z jaką Kościół głosi tę naukę od czasów Vaticanum II”; 
Z. Stachowski, op.cit., s. 267.

91 Jan Paweł II, Encyklika Slavorum Apostoli…, s. 9.
92 Ibidem.
93 Ibidem.
94 Ibidem, s. 1.
95 Ibidem.
96 O tym, że część Słowian odrzuca to dziedzictwo świadczy np. popularność ruchów neopogań-

skich wśród osób identyfikujących się jako Słowianie. 
97 Jan Paweł II, Encyklika Slavorum Apostoli…, s. 3.
98 Ibidem, s. 1.
99 Ibidem, s. 9.
100 Ibidem.
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dla współczesnych Słowian są święci Cyryl i Metody? Jakie jest zainteresowanie 
ich działalnością? Czy postacie Braci Sołuńskich łączą współczesnych chrześci-
jan? W jakiej mierze Kościół Katolicki w poszczególnych krajach przyczynia się 
do propagowania ich kultu? Jak liczną grupę stanowią uczestnicy świąt, mających 
przypomnieć sylwetki i dzieło Świętych Braci? Dla ilu spośród nich dzieło to ma 
jakiekolwiek znaczenie? Czy odwołują się do niego w swoim życiu?

Obiektywnie patrząc, „[t]radycja cyrylo-metodiańska jest częścią historii całej 
Słowiańszczyzny”101, nasuwa się jednak pytanie, w jakim zakresie jest ona pielę-
gnowana przez poszczególne narody słowiańskie? Czy jest tradycją żywą? Na-
leży pamiętać o tym, że idea cyrylo-metodiańska jest w różnym stopniu znana 
współczesnym Słowianom, np. Polakom, Rosjanom, Ukraińcom. Jest także różnie 
przez nich rozumiana, co – jak zauważył Włodzimierz Mokry – ma „odmienne 
konsekwencje kulturowe, religijne i polityczne, w [ich] życiu duchowym (…)”102.

Podsumowując encyklikę Slavorum Apostoli, Jan Paweł II modlił się,

(…) aby za wstawiennictwem świętych Braci Sołuńskich cała Europa coraz bar-
dziej odczuwała potrzebę jedności w  wierze chrześcijańskiej oraz braterskiej 
wspólnoty wszystkich jej narodów; by mogła przezwyciężyć niezrozumienie i wza-
jemną nieufność, a także rozwiązać konflikty ideologiczne we wspólnym uznaniu 
prawdy i dać całemu światu przykład sprawiedliwego i pokojowego współżycia, 
opartego na wzajemnym szacunku i nienaruszonej wolności103.

Europejska rzeczywistość jest, moim zdaniem, daleka od obrazu nakreślonego 
w tej modlitwie.

Przyszłość Europy i udział Słowian w procesach integracyjnych

Jan Paweł II niejednokrotne wyrażał troskę o przyszłość kontynentu europejskie-
go, podkreślając, że jego mieszkańcy zapomnieli o chrześcijańskim dziedzictwie 
kulturowym i duchowym104, o tym, że Europa została stworzona dzięki ewange-
lizacji105. Poszczególne narody europejskie zrodziły różne kultury, są one jednak 
„powiązan[e] wspólnym dziedzictwem wartości zakorzenionych w Ewangelii. 
(…) uznawanych – zdaniem Jana Pawła II – na całym kontynencie”106.

101 J. Budniak, op.cit., s. 98; por. ibidem, s. 47.
102 W. Mokry, op.cit., s. 83.
103 Jan Paweł II, Slavorum Apostoli…, s. 10. 
104 Patrz np.: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość…; patrz też: Z. Stachowski, op.cit., s. 266-267, 270; 

K. Leszczyńska, op.cit., s. 79, 81, 86, 97-103, 117-149, 266.
105 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość…, s. 95-110.
106 Ibidem, s. 96.
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Mówiąc o Europie Zachodniej, papież stwierdził, że znajduje się ona na eta-
pie, który można określić jako „posttożsamościowy”107. Widoczne jest odrzucenie 
chrześcijaństwa i jego zasad. Silne są nurty antyewangelizacyjne, godzące w ro-
dzinę, propagujące „moralny permisywizm”108, prowadzące do konfliktu war-
tości109. Papież przestrzegał mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej przed 
utratą pamięci i własnej tożsamości w efekcie odwrócenia się od dziedzictwa 
chrześcijańskiego. Mówił też o niebezpieczeństwie bezrefleksyjnego naśladownic-
twa wzorów propagowanych przez Zachód, prowadzących do głębokich zmian 
kulturowych i tożsamościowych110.

Szczególną uwagę Jan Paweł II poświęcił misyjnej roli Kościoła, który two-
rzą zarówno osoby duchowne, jak i świeckie111. Istotne znaczenie miał dla niego 
udział świeckich w głoszeniu Ewangelii, m.in. za pośrednictwem mediów oraz 
placówek oświatowych, naukowych i artystycznych112.

Podstawową rolę w dziele ewangelizacji kontynentu, znajdującego się „na 
rozdrożu”113, mieli odegrać Słowianie114. W homilii gnieźnieńskiej, wygłoszonej 
podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, w czerwcu 1979 r., Jan Paweł II „mó-
wił o Zielonych Świątkach Słowian (Pentacostes Slavae)”115. „Wówczas [też] (…) 
implicite wstępnie zakreślił obszar słowiańskiej misji w chrześcijańskiej Europie, 
(…) wskaz[ując] na rolę kultury, która w warunkach słowiańszczyzny odzwier-
ciedla duszę narodów”116.

W liście Euntes in mundum (25 I 1988), napisanym z okazji tysiąclecia chrztu 
Rusi, oraz w „posłaniu do katolickiej wspólnoty ukraińskiej Magnum Baptisimi 
donum” (25 III 1988) Papież pisał o „wyjątkow[ej] duchowoś[ci] Słowian, nie 

107 Ibidem, s. 91.
108 Ibidem, s. 55.
109 Ibidem, s. 41-57.
110 Ibidem, s. 148.
111 Ibidem, s. 119-125. Działalności misyjnej, jako najważniejszemu zadaniu Kościoła, została 

poświęcona encyklika Redemptoris missio (7 XII 1990). Jan Paweł II uznał działalność misyj-
ną za „największe wyzwanie dla Kościoła”; Ojciec Święty Franciszek, Adhortacja Apostolska 
Ewangelii Gaudium. O głoszeniu ewangelii we współczesnym świecie, tłum. K. Stopa, Często-
chowa 2014, s. 30; kursywa w oryginale. Zdaniem papieża Benedykta XVI działalność misyjna 
jest obowiązkiem chrześcijan. Nie chodzi o narzucanie wiary, lecz o ukazywanie jej piękna 
i dzielenie się radością; Ibidem, s. 29-30. Również papież Franciszek mówił o ewangelizacji 
jako zadaniu Kościoła; ibidem, s. 85-121.

112 Apel skierowany do świeckich związanych z Kościołem, „aby byli obecni w uprzywilejowa-
nych miejscach kultury, jakimi są szkoły i uniwersytety, ośrodki badań naukowych, środowi-
ska twórczości artystycznej i humanistycznej refleksji”, został zawarty w Adhortacji Apostol-
skiej Christofideles laici z 30 XII 1988 r.; Z. Stachowski, op.cit., s. 267. 

113 Z. Stachowski, op.cit., s. 270; por. ibidem, s. 266-267.
114 Ibidem, s. 265, 270.
115 Ibidem, s. 266.
116 Ibidem, s. 265.
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znan[ej] Zachodowi”117. Za jej przejawy uznał: „znamienn[ą] pasyjnoś[ć] (…), 
wrażliwoś[ć] na tajemnicę cierpienia w powiązaniu z odkupieńczą skuteczno-
ścią Krzyża [oraz] odważn[e] przyjmowani[e] cierpienia aż do przelania krwi”118. 
W Akatyście w łączności z Kościołami Wschodu i Zachodu stwierdził m.in., że 
„Słowianie pojęli powszechność ludzkiego losu, ograniczoną możliwość przypadku 
i radykalność wezwania do Królestwa, zachowując przy tym szczere i głębokie przy-
wiązanie do swojej ziemi, w której widzą kochającą matkę”119. Jan Paweł II uważał, 
że współcześni Słowianie, dzięki swej „wyjątkow[ej] duchowoś[ci]”, mogą – wzo-
rem świętych Cyryla i Metodego, którzy „doprowadzili do spotkania Wschodu 
i Zachodu” – „ubogaci[ć] w pełni chrześcijańską kulturę europejską”120. „[W]yjąt-
kow[a] rol[a]” miała przypaść Polsce121.

Papież uznał kulturę chrześcijańską, współtworzącą korzenie Europy, za „naj-
piękniejszy dar dla świata”122. Zaznaczył, że tego daru nie moż[na] strwonić”123, 
ani „zagubić”124, należy go „pielęgnować”125. Pojawia się pytanie czy Europa pra-
gnie tego daru, czy go oczekuje? Czy jest gotowa go przyjąć? (por. uwagę Z. Sta-
chowskiego o chrześcijańskim modelu życia, trudnym do pogodzenia z plurali-
zmem kulturowym Europy126).

Mówiąc o Kościele w Europie, Jan Paweł II często posługiwał się metaforami127. 
Podobnie jak wielu innych duchownych widział „chrześcijaństwo w Europie bar-
dziej jako metaforę (…), a nie jako aktora konkretnych działań”128. Nie wyjaśniał 
np., w jaki sposób miałaby się dokonać „faktyczn[a] współprac[a] Unii [Europej-
skiej] i Kościoła (…)” w wielokulturowej Europie129. W jego „opowieści” o konty-
nencie europejskim pojawia się motyw szczególnej roli wiernych Bogu Polaków 
i Polski – „moraln[ie] czyst[ej]”, realizującej mesjanistyczne posłanie130. Polacy zo-
stali uznani za „naród wybrany”131. Zdaniem Tadeusza Bartosia, w stosunku Jana 

117 Ibidem, s. 271.
118 Ibidem, s. 270.
119 Jan Paweł II, Akatyst w łączności z Kościołami Wschodu i Zachodu, „L’Osservatore Romano” 

1988, nr 304, s. 17; cyt. za: Z. Stachowski, op.cit., s. 271.
120 Z. Stachowski, op.cit., s. 271; więcej patrz: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość…, s. 96-97, 105-106.
121 Z. Stachowski, op.cit., s. 271.
122 Jan Paweł II, Trzeba na nowo ukazać Europie wartość i piękno kultury chrześcijańskiej, „L’Os-

servatore Romano” 1991, nr 9-10, s. 41; cyt. za: Z. Stachowski, op.cit., s. 272; por. K. Leszczyń-
ska, op.cit., s. 83-84, 187-190.

123 K. Leszczyńska, op.cit., s. 86.
124 Ibidem, s. 154.
125 Ibidem.
126 Z. Stachowski, op.cit., s. 273.
127 K. Leszczyńska, op.cit., s. 236-237. 
128 Ibidem.
129 Ibidem, s. 237.
130 Ibidem, s. 184.
131 Ibidem, s. 185.
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Pawła II do rodaków można dostrzec „przejaw romantycznego mesjanizmu”132. 
Sądzę, że Papież chciał pokazać bliskim mu Słowianom drogę, którą – według 
niego – powinni zmierzać. Pragnął zachęcić ich do kontynuowania i rozszerzania 
misji świętych Cyryla i Metodego, przypominając zarazem o związkach kultu-
ry europejskiej z chrześcijaństwem i historią Słowian, o udziale chrześ ci jań stwa 
w kształtowaniu tożsamości wielu mieszkańców Europy. Operując homogenicz-
nym i zdecydowanie pozytywnym obrazem Słowian, kreował zarazem ich stereo-
typ, odległy (zgodnie z naturą tego fenomenu) od rzeczywistości.

Niektórzy badacze dostrzegają w papieskiej „opowieści” o szczególnej roli Pol-
ski w Europie „nadmierny optymizm albo nawet pewien idealizm”133. Podkreślają 
też, że „konfrontacja (…) [tej wizji] z polską rzeczywistością wielu wydać może 
się rozczarowująca (…)”134. Zdaniem K. Leszczyńskiej, „[m]ożna (…) zastanowić 
się, w jakim stopniu opowieść o Europie w narracji papieskiej (…) jest rzeczową 
argumentacją (…), a w jakim tylko symboliczną emanacją tradycji?”135. Cytowa-
na badaczka stwierdziła, że wypowiedzi Jana Pawła II, podobnie jak wielu innych 
osób duchownych, są „nasycone metaforyką do tego stopnia, iż faktycznie całe 
teksty, a nie poszczególne akapity, można uznać za metaforyczne”136. Czy do ta-
kich tekstów należy również np. encyklika Slavorum Apostoli?

Zdaniem Z. Stachowskiego, w encyklice tej można dostrzec „papieskie dy-
rektywy, nakazujące i podjęcie, i wznowienie wysiłku inkulturacji słowiańszczy-
zny, inkulturacji rozumianej jako projekt kultury alternatywnej wobec wzorów 
i wartości kultury postindustrialnej”137. Stachowski przypomniał, że „Jan Paweł II 
mówił o potrzebie ewangelizacji, odkryciu i umocnieniu chrześcijańskich korzeni 
różnych narodów i całego kontynentu”138. Fundamentalną rolę w procesie „bu-
dowani[a], jednoczeni[a] i ewangelizowani[a] Europy” miała odegrać Słowiań-
szczyzna139.

Współczesna Europa coraz bardziej odwraca się od swego chrześcijańskie-
go dziedzictwa i związanych z nim wartości, co – m.in. zdaniem Jana Pawła II 

132 T. Bartoś, Jan Paweł II. Analiza krytyczna, Warszawa 2008, s. 87; cyt. za: K. Leszczyńska, 
op.cit., s. 183.

133 K. Leszczyńska, op.cit., s. 184.
134 Ibidem. Autorka powołuje się na: S. Sowiński, Polityczne areopagi zjednoczonej Europy, [w:] 

S. Sowiński, R. Zenderowski, Europa drogą Kościoła. Jan Paweł II o Europie i europejskości, 
Wrocław 2003, s. 102-161.

135 K. Leszczyńska, op.cit., s. 236.
136 Ibidem.
137 Z. Stachowski, op.cit., s. 270. Stachowski wspomniał również o kulturze chrześcijańskiej jako 

alternatywnej „wobec kultury europejskiej”; ibidem. Należy zauważyć, że chrześcijaństwo sta-
nowi istotną część tej kultury, można więc mówić jedynie o alternatywie wobec niektórych jej 
nurtów. 

138 Ibidem.
139 Ibidem.
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– stanowi zagrożenie dla jej przyszłości140. W II połowie XIX w. i na początku 
XX stulecia upadek Europy (Zachodu), będący przede wszystkim następstwem 
odrzucenia wartości duchowych, głosili m.in. rosyjscy myśliciele, pisarze, filozo-
fowie141. Krytycy Zachodu uważali, że „w jego tkance kulturowej” brakuje „ducha 
chrześcijańskiej miłości”142. „Zachód gorszył, zniechęcał, frustrował, niepoko-
ił (…), gdy tego porządku, zbudowanego na chrześcijańskim fundamencie, nie 
zauważano”143. Kres Europy łączono z indywidualizmem, laicyzacją, ateizmem, 
„zanik[iem] autorytetu i hierarchii społecznej”144. Zachodowi przypisywano: 
„amoralizm, egoizm, instrumentalizm w  podejściu do bliźniego, anarchizm 
(…)”145. Miały go charakteryzować: „intelektualizm, autorytaryzm, samozado-
wolenie, megalomania, (…) dominacj[a] racjonalizmu i indywidualizmu, kult 
prywatnej własności, społeczn[a] atomizacj[a], unifikacja zachowań i postaw 
(…)”146. Zachód postrzegano jako „racjonalny, burżuazyjny (…) zadowolony 
z siebie i kłania[jący] się mamonie”147. Jego racjonalizm przeciwstawiano ducho-
wości Wschodu148. Podkreślano, że „Rosji obcy jest europejski indywidualizm, 
niszcząca izolacja osób, rodzin, grup społecznych, narodów, sfer kultury”149. Po 
upadku Zachodu miał nadejść czas Słowian pod przewodnictwem Rosji150. Miko-
łaj J. Danilewskij twierdził, że Słowianie są „następnym (po Izraelu i Bizancjum) 

140 Patrz np.: Jan Paweł II, Europa musi odnaleźć chrześcijańską tożsamość, „L’Osservatore Ro-
mano” 2003, nr 10, s. 5-6; idem, Europa nie może zagubić chrześcijańskiego bogactwa, „L’Os-
servatore Romano” 2003, nr 4, s. 29-30; idem, Przemówienie Jana Pawła II do korpusu dyplo-
matycznego (Watykan), 13 stycznia 2003, „L’Osservatore Romano” 2003, nr 3, s. 21-24; idem, 
Wiara chrześcijańska dziedzictwem Europy, „L’Osservatore Romano” 2003, nr 10, s. 30-31; 
idem, Chrystus w dziejach Europy. Rozważania przed modlitwą „Anioł Pański”, 15 lutego 2004, 
„L’Osservatore Romano” 2004, nr 4, s. 22-23; idem, Europo, bądź wierna swoim korzeniom, 
„L’Osservatore Romano” 2004, nr 6, s. 37; idem, Pamięć i tożsamość… 

141 Patrz np.: G. Kotlarski, Rosja i Rosjanie – szkice do autoportretu, [w:] Rozumieć Rosję. Tropy, 
red. M. Figura, G. Kotlarski, Poznań 1997, s. 19-41; idem, Między rusofilią a rusofobią. Myśl 
historyczna Mariana Zdziechowskiego, [w:] Oblicza Wschodu w kulturze polskiej, red. M. Figu-
ra, G. Kotlarski, Poznań 1999, s. 185-210; idem, Zagadnienie cywilizacji Zachodu w rosyjskiej 
myśli historiozoficznej, [w:] Cywilizacja Rosji imperialnej, red. P. Kraszewski, Poznań 2002, 
s. 107-130; A. Walicki, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Warszawa 2002. 

142 G. Kotlarski, Zagadnienie cywilizacji…, s. 111.
143 Ibidem, s. 111-112.
144 Ibidem, s. 116-117.
145 Ibidem, s. 118.
146 Ibidem, s. 119.
147 Ibidem, s. 120.
148 Ibidem, s. 118.
149 Ibidem, s. 120.
150 J. Diec, Danilewski i Spengler – wizjonerzy cywilizacji imperialnej, [w:] Cywilizacja Rosji impe-

rialnej, red. P. Kraszewski, Poznań 2002, s. 66-72; por. M. Bohun, Imperium w myśli politycznej 
Gieorgija Fiedotowa, [w:] Cywilizacja Rosji imperialnej…, s. 148-150; G. Kotlarski, Rosja i Ro-
sjanie…, s. 26.
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narodem wybranym, chroniącym zasady jedynie prawdziwej wiary”151. Mówił też 
o powstaniu Związku Wszechsłowiańskiego – słowiańskiej federacji, na której 
czele miała stanąć Rosja152. Za przeszkodę w osiągnięciu tego celu uznał m.in. 
Polaków, pozostających pod wpływem Zachodu, co miało przyczynić się do „au-
todestrukcji”153 i utraty ich „słowiańskiej duszy”154. Wielu rosyjskich myślicieli 
uznało Zachód za „cywilizacj[ę] duchowo wysterylizowan[ą]”155.

Zjawiska charakterystyczne dla kultury zachodniej, krytykowane przez rosyj-
skich myślicieli w II połowie XIX w. i na początku XX stulecia, są obecne w kul-
turze współczesnej Rosji. Można mówić m.in. o „kryzys[ie] wiary, który zagraża 
zniszczeniem europejskiej kulturze chrześcijańskiej”156. Wprawdzie „coraz więcej 
ludzi wraca do chrześcijańskich korzeni (…)”157, zaczyna się (…) proces ducho-
wego odrodzenia religijnego i moralnego”158, czy jednak jest on na tyle silny, by 
chrześcijaństwo stało się atrakcyjną alternatywą dla kultury oderwanej od religij-
nego podłoża?

O Europie pozbawionej ducha, odwracającej się od chrześcijańskich korzeni, 
niejednokrotnie mówili: Jan Paweł II, Joseph Ratzinger (Benedykt XVI) i papież 
Franciszek. Jan Paweł II łączył „upadek Europy” z „zagubienie[m] prawdy, gaśnię-
cie[m] nadziei i kultur[ą] śmierci (…)”159. Jego zdaniem, następstwem odejścia 
od chrześcijaństwa, niedostrzegania „związków [między] kultur[ą] i tradycj[ą], 
teraźniejszości[ą] i histori[ą] czy polityk[ą] i ekonomi[ą] (…) [a] religi[ą]”160, jest 
„lęk i bezbarwna przyszłość, dręcząca pustka i udręka”161. Papież uzależniał przy-
szłość Europy od jej stosunku do chrześcijaństwa162.

Kardynał Joseph Ratzinger stwierdził, że Europie „[w]ymkn[ął] się (…) z rąk 
(…) duchowy fundament”163. „Zdradz[iła] swe religijno-moralne korzenie”164, 
co „skaza[ło] [ją] na upadek i powolną agonię”165, stała się „wewnętrznie pusta”, 

151 J. Diec, op.cit., s. 66.
152 Ibidem, s. 68-69.
153 Ibidem, s. 67.
154 Ibidem.
155 Ibidem; por. G. Kotlarski, Zagadnienie cywilizacji…, s. 121-123. Cytowany autor przywołał 

m.in. poglądy Fiodora Dostojewskiego, Włodzimierza Sołowiowa, Mikołaja Bierdiajewa 
i Aleksego Chomiakowa. 

156 P. Kalinowski, Przejście, Śmierć i to, co potem, Kraków 2015, s. 23; por. ibidem, s. 39-44, 112-
 -116. 

157 Ibidem, s. 141.
158 Ibidem, s. 115.
159 K. Leszczyńska, op.cit., s. 119.
160 Ibidem, s. 124.
161 Ibidem, s. 120; por. ibidem, s. 130-136.
162 Ibidem, s. 153-179; por. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość…
163 J. Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, Kielce 2005, s. 20. 
164 Ibidem.
165 Ibidem.
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pozbawiona „duchowych energii”166. Ratzinger zauważył również, że Europa nie 
docenia własnego dziedzictwa167. „Kulturowy pluralizm (…) polega często na od-
rzuceniu z pogardą tego, co własne i na ucieczce od własnych wartości”168. Stara-
my się nie ośmieszać „tego, co dla innych jest święte, (…) ale przy tym do pod-
stawowych uprawnień wynikających z wolności zalicza się prawo do wyszydzania 
tego, co jest święte dla chrześcijan”169.

Współczesne społeczeństwa europejskie w różnym stopniu akceptują relaty-
wizm moralny, daleko idący indywidualizm (z narcyzmem i hedonizmem włącz-
nie), gloryfikują bezgraniczną wolność jednostki, konsumeryzm, subiektywizm, 
samodoskonalenie, indywidualny rozwój i jakość życia170. We wszystkich krajach 
europejskich zauważalny jest wzrost permisywizmu w odniesieniu do kwestii płci 
i bioetyki oraz etyki w wymiarze publicznym171. Normą jest brak homogeniczno-
ści pod względem kulturowym i światopoglądowym172. W takiej sytuacji trudno 
budować wspólnotę opartą na tych samych wartościach, np. chrześcijańskich.

Licznym „wyzwaniom współczesnego świata”, wobec których nie można pozo-
stać obojętnym, wiele miejsca poświęcił papież Franciszek173. Do „wyzwań” tych 
zaliczył m.in.: ubóstwo, kult pieniądza, nadmierną konsumpcję, nierówności spo-
łeczne, kryzys rodziny, „kulturę odrzucenia”, obejmującą m.in. „odrzucenie etyki” 
i Boga174. Jego zdaniem, można mówić o „globalizacj[i] obojętności”175 – braku 
współczucia wobec osób cierpiących i wrażliwości na ich problemy, braku troski 
o innych i zainteresowania ich losami176. „Wyzwaniami współczesnego świata” 
są także: „negacja prymatu osoby ludzkiej” oraz bezgraniczna „[ż]ądza władzy 
i posiadania”177, niesprawiedliwy „u swych korzeni” system społeczny i ekono-

166 Ibidem.
167 Ibidem, s. 31, 32, 39-42, 63. 
168 Ibidem, s. 63.
169 Ibidem.
170 Z. Sokolewicz, The Polish Debate on European Christian Values: Some Thoughts on Marginal 

Issues Concerning Poland’s Negotiations for Membership of the European Union, [w:] Exploring 
Home, Neighbouring and Distant Cultures, red. L. Mróz, A. Posern-Zieliński, Warszawa 2008, 
s. 15. Mówiąc o wartościach europejskich, autorka powołuje się m.in. na: R. Ingelhart, Cul-
tural Shift and Advanced Industrial Societies, Princeton 1990; idem, Changing Values, Econom-
ic Development and Political Change, „International Social Science Journal” 1995, vol. 145, 
s. 379-491; I. C. Kerkhofs, Values and Identities, [w:] Building Stone for Europe 2000. Reflec-
tions and Perspectives, Brussels 1993, s. 285-293.

171 Z. Sokolewicz, op.cit., s. 15; patrz też: J. Mishtal, The Politics of Morality. The Church, the State 
and Reproductive Rights in Postsocialist Poland, Athens 2015.

172 Z. Sokolewicz, op.cit., s. 20.
173 Ojciec Święty Franciszek, Adhortacja…, s. 52-83.
174 Ibidem, s. 53, 55.
175 Ibidem, s. 53.
176 Ibidem.
177 Ibidem, s. 54.
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miczny178, wzrost przemocy, „niszczeni[e] korzeni kulturowych” na skutek proce-
sów globalizacyjnych179, kryzys kultury rodziny, wspólnot i więzi społecznych180, 
procesy sekularyzacji181, rywalizacja, indywidualizm, przemoc182. Zauważalny jest 
brak „przenikania wartości chrześcijańskich do życia społecznego, politycznego 
i ekonomicznego, (…) zaangażowania w zastosowanie Ewangelii w dzieło prze-
kształcenia społeczeństwa”183.

Za obowiązek chrześcijan i  innych wspólnot religijnych papież Franci-
szek uznał dialog międzyreligijny, będący podstawowym „warun[kiem] poko-
ju w świecie”184. Dialog, rozumiany jako „rozmow[a] o ludzkim życiu”185 oraz 
„postawa otwarcia wobec (…) [ludzi], dzielenie ich radości i smutków”186. Fun-
damentem dialogu jest „akcept[acja] innych z ich odrębnym sposobem bycia, 
myślenia i wyrażania się”187. Papież podkreślił, że „[p]rawdziwe otwarcie zakłada 
wierne trwanie przy swych najgłębszych przekonaniach z jasnym i radosnym po-
czuciem tożsamości, ale i z otwarciem na zrozumienie ich u innych, będąc świado-
mym, że dialog może wzbogacić każdego”188. Uczestnikami dialogu mogą być oso-
by wierzące i te, które nie identyfikują się z żadną religią, poszukujące „szczerze 
prawdy, dobra i piękna”189, pragnące pokoju w relacjach międzyludzkich190.

Pojawiają się pytania: Jak wielu mieszkańców Europy (i – szerzej – współczesnego 
świata) interesuje się tak rozumianym dialogiem? Jak wygląda współpraca między 
nimi? Jakie są jej efekty? Nie od dziś mówi się o potrzebie dialogu, niezbyt widoczne 
natomiast, moim zdaniem, są działania świadczące o jego skuteczności, ukazujące 
dialog jako narzędzie mające moc pozytywnego przekształcania rzeczywistości.

Podczas wystąpienia w gmachu Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, 25 XI 
2014 r., papież Franciszek porównał Europę do „babci, bezpłodn[ej] i nietętnią-
c[ej] życiem”191. Podkreślił też, że „nadeszła pora, aby wspólnie budować Europę, 

178 Ibidem, s. 55.
179 Ibidem, s. 57.
180 Ibidem, s. 60.
181 Ibidem, s. 59.
182 Ibidem, s. 78.
183 Ibidem, s. 79-80.
184 Ibidem, s. 158; por. ibidem, s. 153-162.
185 Ibidem, s. 158.
186 Ibidem. Papież przywołał słowa, jakie padły podczas Konferencji Biskupów Indii, 8 III 2012 r.; 

ibidem, s. 158, przyp. 194.
187 Ibidem, s. 158.
188 Ibidem, s. 159. Papież powołał się na encyklikę Jana Pawła II Redemptoris missio, ogłoszoną 

7 XII 1990 r.; ibidem.
189 Ibidem, s. 162.
190 Ibidem.
191 Papież Franciszek w PE: Europa to babcia, już bezpłodna i nietętniąca życiem, http://obserwa-

toriumrodzinne.pl/papiez-franciszek-w-pe-europa-to-babcia-juz-bezplodna-i-nietetniaca-
 -zyciem/ (4 VII 2016).
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która nie obraca się wokół gospodarki, ale wokół świętości osoby ludzkiej, war-
tości niezbywalnych”192. Papież przypomniał, że „szacunek dla człowieka i troska 
o jego integralny rozwój stanowią podstawę europejskiej kultury”193. Jednocześnie 
zauważył, że „brakuje obywateli, którzy będą odpowiedzialni za społeczność, do 
której należą”194. Stwierdził, że „wielkie ideały, które inspirowały Europę, straciły 
siłę przyciągania na rzecz biurokratycznych mechanizmów instytucji. W debacie 
politycznej przeważają kwestie techniczne i ekonomiczne, a człowiek traktowany 
jest na równi z dobrem konsumpcyjnym, którego można używać”195. Aby zmienić 
tę sytuację, należy – zdaniem papieża Franciszka –

(…) rozbudzić i krzewić Europę uczestniczącą, niosącą wiedzę, sztukę, muzykę, 
wartości humanistyczne, a  także wartości wiary. Europę kontemplującą niebo 
i dążącą do ideałów. Europę, która opiekuje się, broni i chroni człowieka; Europę 
podążającą po ziemi bezpiecznej i solidnej, będącą cennym punktem odniesienia 
dla całej ludzkości196.

Istotną rolę w tym procesie może odegrać chrześcijaństwo197.
Dnia 6 V 2016 r. papież Franciszek otrzymał nagrodę im. Karola Wielkiego198. 

Przyznano mu ją za „wybitne orędzia i znaki, które niesie jego pontyfikat, na rzecz 
pokoju i zrozumienia, współczucia i tolerancji, solidarności i ochrony stworze-
nia”199, a także za „przesłanie nadziei i zachęty (…)”200. Odbierając wspomnianą 
nagrodę, papież mówił m.in. o Europie swoich marzeń:

192 Ibidem.
193 K. Tomasik, Trzy lata Franciszka: Europa – „starzejąca się babcia”, https://ekai.pl/trzy-lata-

 -franciszka-europa-starzejaca-sie-babcia/ (4 VII 2016).
194 Ibidem.
195 Ibidem.
196 Ibidem.
197 Ibidem.
198 „Nagroda Karola Wielkiego jest przyznawana corocznie od 1950 r. za zasługi w promowa-

niu pokoju i jedności w Europie. (…) Pomimo swego międzynarodowego charakteru jest to 
formalnie nagroda miasta Akwizgranu. (…) Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się 
m.in.: Winston Churchill, Jean Monnet, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Simone Veil, 
Václav Havel, Bronisław Geremek, Jean-Claude Juncker, Martin Schulz i Donald Tusk. (…) 
W 2004 r. Nadzwyczajną Nagrodę Karola Wielkiego otrzymał Jan Paweł II”; J. Bielecki, Waty-
kan daje nadzieję Unii, „Gazeta Wyborcza”, 7-8 V 2016, s. 14 (informacja w ramce). W 2013 r. 
nagrodę otrzymała prezydent Litwy Dalia Grybauskaite; Papież Franciszek otrzymał nagrodę 
Karola Wielkiego, http://www.naszdziennik.pl/swiat/157309,papiez-franciszek-otrzymal-
 -nagrode-karola-wielkiego.html (6 VII 2016).

199 Papież Franciszek zrobił wyjątek. Przyjął nagrodę Karola Wielkiego, https://www.tvn24.pl/
wiadomosci-ze-swiata,2/nagroda-karola-wielkiego-dla-papieza-miniszczyt-o-europie-w-wa-
ty ka nie,641449.html (6 VII 2016).

200 Papież odebrał nagrodę Karola Wielkiego, http://gosc.pl/doc/3137022.Papiez-odebral-nagrode-
 -Karola-Wielkiego (6 VII 2016).
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(…) wciąż młodej, wciąż zdolnej być matką, która żyje, bo szanuje życie i daje nadzie-
ję na życie. (…), która troszczy się o dzieci, oferuje braterską pomoc biednym i przy-
byszom szukającym azylu, gdyż stracili wszystko i potrzebują schronienia. (…), która 
troszczy się o chorych i starych, by nie zostali odprawieni jako bezużyteczni. (…) Eu-
ropie, gdzie bycie imigrantem jest nie przestępstwem, ale wezwaniem do większego 
zaangażowania na rzecz godności każdej istoty ludzkiej. (…) w której młodzi ludzie 
oddychają czystym powietrzem uczciwości, kochają piękno kultury i proste życie nie-
skażone przez nienasycony konsumpcjonizm; w której małżeństwo i posiadanie dzieci 
jest odpowiedzialnością i wielką radością, a nie problemem z powodu braku stabilnej 
pracy. (…) Europie rodzin, z prawdziwie skuteczną polityką, dla której ważniejsze są 
twarze, a nie numery, i wskaźniki liczby urodzeń, a nie konsumpcji. (…) Europie, która 
wspiera i chroni prawa wszystkich, nie zapominając o zobowiązaniach. (…) Europie, 
o której nikt nie powie, że przywiązanie do praw człowieka było jej ostatnią utopią201.

Papież pytał: „Co ci się stało, Europo humanizmu i praw człowieka, demokra-
cji i wolności? Co się z tobą stało, Europo, ojczyzno poetów, filozofów, artystów, 
muzyków, ludzi pióra? Co się z tobą stało, Europo, matko ludów i narodów, mat-
ko wspaniałych mężczyzn i kobiet, którzy bronili godności swych braci i sióstr, 
a nawet oddawali za nią życie?”202.

Mówiąc o konieczności dochowania wierności „ojc[om] założyciel[om] Eu-
ropy”, Papież wspomniał o „potrzeb[ie] powrotu do rzeczywistej solidarności 
i szczodrości po II wojnie światowej” – „w świecie tak bardzo dotkniętym kon-
fliktami i cierpieniem”203. Zachęcał do „budowania mostów i burzenia murów”204, 
„do wykreowania nowego humanizmu opartego na trzech zdolnościach – do in-
tegrowania, do dialogu i do tworzenia”205. Przypomniał, że „[t]tożsamość Europy 
jest – i zawsze była – dynamiczna i wielokulturowa”206. Zdaniem papieża Fran-
ciszka, „[p]rawdziwe oblicze Europy widać nie w konfrontacji, ale w bogactwie 
jej kultur i w pięknie przywiązania do otwartości”. Bez zdolności do integracji 
prorocze okażą się słowa Konrada Adenauera: „Przyszłość Zachodu jest zagrożo-
na nie tyle przez polityczne napięcia, co przez niebezpieczeństwo konformizmu, 
uniformizacji myśli i uczuć, innymi słowy, przez cały system życia, przez ucieczkę 
od odpowiedzialności i dbanie wyłącznie o własny interes”207.

201 Papież Franciszek, Co ci się stało, Europo?, „Gazeta Wyborcza”, 7-8 V 2016, s. 27; patrz też: 
Papież: marzę o Europie, w której bycie imigrantem nie byłoby przestępstwem, http://niedziela.
pl/ar ty kul/22191/Papiez-marze-o-Europie-w-ktorej-bycie (4 VII 2016).

202 Papież Franciszek, Co ci się stało…, s. 27.
203 Ibidem.
204 Ibidem; na ten temat papież Franciszek mówił również m.in. podczas Światowych Dni Mło-

dzieży, zorganizowanych w Krakowie w lipcu 2016 r. 
205 Ibidem.
206 Ibidem.
207 Ibidem; por. uwagi Russella Ronalda Reno o konieczności głębokich zmian kulturowych 

w świecie zachodnim: „Możemy oczywiście dyskutować o tym, jak naprawić ekonomię, jak 
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Papież wskazał na rolę Kościoła w ożywieniu Europy poprzez głoszenie Ewan-
gelii208. Przyznał, że jego marzeniem jest „nowy europejski humanizm”, „polega-
[jący] na ciągłej pracy na rzecz człowieczeństwa (…) wzywa[jący] do pamięci, 
odwagi i rozsądnej, ludzkiej wizji utopii”209.

Czy urzeczywistnienie tych marzeń jest możliwe? Jak pogodzić je z marzenia-
mi innych mieszkańców Europy, mających odmienne oczekiwania i wizje przy-
szłości kontynentu?

Udział Słowian w dziele integracji

Jan Paweł II, Benedykt XVI i papież Franciszek mówili o Europie podzielonej 
wewnętrznie, Europie, której przyszłość jest zagrożona, stojącej wobec licznych 
wyzwań. Ratunkiem dla niej, ich zdaniem, jest chrześcijaństwo, powodzenie misji 
ewangelizacyjnej Kościoła, dialog społeczny i międzyreligijny. Jan Paweł II wy-
różniał szczególnie bliskich mu Słowian jako grupę mającą do spełnienia zadania 
decydujące o przyszłości Europy.

W artykule opublikowanym w 2009 r., zatytułowanym „Co Słowianie mogą 
dać Europie i czego Europa od nich oczekuje?”210, przypomniałam niektóre wy-
powiedzi Jana Pawła II dotyczące misji narodów słowiańskich211. Odpowiadając 
na pytanie sformułowane w tytule, nie ukrywałam sceptycyzmu212. Dziś również 
pytam: czy współczesna Europa ma jakiekolwiek oczekiwania w stosunku do Sło-
wian? Czy oni sami – podzieleni, skonfliktowani, dalecy od ducha wspólnoty – 
mogą być dla niej przykładem jedności, opartej m.in. na wartościach duchowych, 
etycznych, intelektualnych? Jak wiele osób należących do słowiańskiej grupy języ-
kowej interesuje się ideą słowiańskiej misji, a także np. ideą jedności i wspólnoty 

poprawić konkurencyjność itd., ja jednak twierdzę – mówił Reno – że ten kryzys ma źródło 
przede wszystkim w kulturze. Mamy rozregulowaną gospodarkę, ponieważ mamy rozregulo-
waną kulturę. Utraciliśmy społeczne poczucie stabilności, trwania i solidarności”; Budzenie 
sumienia elit. O kryzysie zachodniej kultury i zadaniu chrześcijan mówi Russell Ronald Reno 
[rozmowę przeprowadził ks. Tomasz Jaklewicz], „Gość Niedzielny” 2017, nr 24, s. 48-50.

208 Papież Franciszek, Co ci się stało…, s. 27.
209 Ibidem.
210 I. Kabzińska, Co współcześni Słowianie mogą dać Europie i czego Europa od nich oczekuje?, [w:] 

Żyje, żyje duch słowiański. Rozważania nad ideą Słowiańszczyzny, red. I. Kuźma, P. Schmidt, 
Toruń 2009, s. 84-104; patrz też: eadem, Rzeczywistość słowiańska – pytania etnologa i propo-
zycja badań, [w:] Słowianie – idea i rzeczywistość, red. K. Makowski, M. Saczyńska, Poznań 
2013, s. 161-220.

211 Eadem, Co współcześni Słowianie…, s. 85-88. Wspomniałam również o  idei słowiańskiej 
wspólnoty kulturowej i politycznej, a także o idei zjednoczenia Słowian i micie słowiańskiej 
jedności; ibidem, s. 88-100.

212 Ibidem, s. 98-100.
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Słowian? Oddzielną kwestią jest identyfikacja ze Słowianami. Dla ilu członków 
słowiańskiej grupy językowej stanowi ona wartość, powód do dumy?213

Słowian dzieli m.in. przynależność do różnych kultur i konfesji, interpretacja 
historii, spojrzenie na relacje międzysłowiańskie, ich przeszłość, współczesność 
i przyszłość, stosunek do dialogu. Jaki wpływ na relacje między przedstawicielami 
różnych odłamów chrześcijaństwa, reprezentowanych m.in. przez Słowian, miało 
spotkanie papieża Franciszka z patriarchą Moskwy i Całej Rusi Cyrylem, które 
odbyło się 12 II 2016 r. w Hawanie? Czy miało ono wyłącznie wymiar symbo-
liczny?214 Wokół jakiej idei mogliby obecnie zjednoczyć się Słowianie, nie bacząc 
na istniejące między nimi różnice kulturowe, światopoglądowe, odmienne spoj-
rzenie na przeszłość i różne wizje jutra? Na pytanie to nie znajduję przekonującej 
odpowiedzi.

Wobec pogłębiających się konfliktów, których uczestnikami są m.in. reprezen-
tanci słowiańskiej grupy językowej (konflikt rosyjsko-ukraiński, napięcia w stosun-
kach polsko-rosyjskich i polsko-ukraińskich215, niepokoje na Bałkanach), trudno 
oczekiwać, by ewangelizacyjna misja Słowian, będąca kontynuacją i rozszerzeniem 
działalności świętych Cyryla i Metodego, miała szanse powodzenia. Słowianie są 
podzieleni, wielu z nich wybiera inny sposób życia niż ten, który proponują różne 
odłamy chrześcijaństwa. Ci, którzy pragną iść drogą wskazaną przez Jana Paw-
ła II, papieża Franciszka i Benedykta XVI, stanowią, moim zdaniem, mniejszość, 
mającą niewielkie poparcie, zarówno wśród członków własnej grupy etnicznej/
narodowej, jak też wśród innych mieszkańców Europy. By realizować misję ewan-
gelizacyjną w duchu idei cyrylo-metodiańskiej, Słowianie musieliby sami pragnąć 
jedności, dążyć do powstania rzeczywistej wspólnoty opartej na tych samych war-
tościach, wyznającej te same ideały, zmierzającej do tego samego celu. Musieliby 
na co dzień posługiwać się dialogiem jako narzędziem pomocnym w tworzeniu 
takiej wspólnoty, świadczącym zarazem o jego skuteczności w praktyce.

Ksiądz J. Budniak przytoczył słowa Włodzimierza Sołowiowa, według którego 
„jedność Słowian (…) może się (…) dokonać tylko na drodze harmonijnego po-
łączenia i dopełnienia się obu zasad duchowych wschodniego i zachodniego chrześ-
ci jań stwa”216. Moim zdaniem, nic nie wskazuje na to, byśmy stali się świadkami 
realizacji tej wizji w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej.

Mówiąc o znaczeniu idei cyrylo-metodiańskiej, ks. Budniak zwrócił m.in. 
uwagę na jej rolę integracyjną, udział w „łącz[eniu] tradycj[i] narodow[ych] i kul-

213 Ibidem, s. 100.
214 Więcej patrz: A. Grajewski, Spotkanie na rozdrożu świata, „Gość Niedzielny” 2016, nr 7, s. 4-5; 

T. Jaklewicz, Nadzieja w Trzecim, „Gość Niedzielny” 2016, nr 7, s. 5; H. Zieliński, Kruszenie 
lodów, „Idziemy” 2016, nr 8, s. 36. 

215 Na ten temat patrz np.: I. Kabzińska, Rosja i Ukraina – konflikt w rodzinie słowiańskiej?, 
„Wschodnioznawstwo” 2016, s. 59-77. 

216 W. Sołowiow, Wybór pism, t. I- III, Poznań 1988, s. 122-125; cyt. za: J. Budniak, op.cit., s. 140. 
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turow[ych] różnych narodów słowiańskich”217, tworzeniu wspólnoty218. Według 
niego, wartości przekazywane przez świętych Cyryla i Metodego („integracja, 
medytacja i dialog”) są nadal aktualne219. Można zadać pytanie, jak wielu chrze-
ścijan realizuje je w życiu codziennym? Czy postępując zgodnie z nimi, zmieniają 
rzeczywistość w zauważalny sposób?

W Polsce, z inicjatywy ks. Ireneusza Skubisia, powstał Ruch „Europa Chri-
sti”220. Jego duchowymi patronami są ojcowie-założyciele Unii Europejskiej: Ro-
bert Schuman i Alcide de Gasperi221. Jak duże jest zainteresowanie wspomnianym 
Ruchem? Czy istnieje idea jego rozprzestrzenia się poza granice naszego kraju? 
Jaką rolę może on odegrać we współczesnej Europie, odwracającej się od chrze-
ścijańskiego dziedzictwa?

Podczas pielgrzymki członków Ruchu na Jasną Górę (11-12 III 2017) abp Wa-
cław Depo, metropolita częstochowski, powiedział m.in.:

Dziś coraz więcej ludzi odkrywa (…), że tzw. nowoczesna Europa wycofała się 
z zasad, którymi kierowali się twórcy procesu integracji. Zaproponowano bo-
wiem zerwanie więzi człowieka z jego miejscem urodzenia, jego krajem, zerwa-
nie z poprzednimi pokoleniami i wyśmiewanie jego tradycji i wartości opartych 
na Dekalogu. (…) Przed taką rzeczywistością proroczo przestrzegał św. Jan Pa-
weł II, mówiąc, że jeśli Europa nie powróci do Chrystusa i tablicy wartości z Nim 
związanych, jej mieszkańcy będą mieli poczucie bycia obcymi we własnej historii 
i kulturze (…)222.

Rocco Buttiglione, były minister rządu włoskiego do spraw integracji europej-
skiej, przypomniał, że po II wojnie światowej „[b]udowa zintegrowanej Europy 
była związana z nadzieją na rozwój chrześcijańskiej kultury i nowej ewangeliza-
cji”223. Zauważył również, że w okresie powojennym chrześcijaństwo stanowiło 
„jedyny zwornik, łączący zwaśnione narody (…)”224. Co, poza miejscem poby-
tu, łączy dziś mieszkańców Europy? Czy istnieje jakikolwiek „zwornik”, dający 
nadzieję na ich zjednoczenie? Jaka część mieszkańców Europy jest rzeczywiście 
zainteresowana tym procesem? Na jakich podstawach miałoby być oparte zjed-
noczenie ludzi zamieszkujących kontynent europejski?

217 J. Budniak, op.cit., s. 99.
218 Ibidem, s. 149. Więcej o wpływie tradycji cyrylo-metodiańskiej na proces odrodzenia i jedno-

czenia chrześcijan patrz: ibidem, s. 154-182. 
219 Ibidem, s. 151. 
220 Więcej na temat tego Ruchu patrz: A. Stelmasiak, op.cit., s. 14-15.
221 Ibidem.
222 A. Cichobłazińska, op.cit., s. 10. 
223 A. Stelmasiak, op.cit., s. 15.
224 Ibidem.
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***

W „Statucie” Apostolatu Świętych Cyryla i Metodego, założonego przez abpa An-
tonina Cyrila Stojana225, znalazło się pytanie: „[C]zy nadzieja na zjednoczenie nie 
jest utopią?”226. Odpowiedź brzmiała:

(…) nie wam należy znać czas i miejsce, to zna tylko Ojciec. Papież Leon XIII 
pokłada nadzieję w odnowie jedności. Również wydaje się, że, według Bożego 
planu, to ludowi słowiańskiemu przypisuje się w tym dziele istotną rolę (…) ze 
wszystkich bowiem krajów Europy wskutek podziału Kościoła najbardziej ucier-
piał naród słowiański227.

Nie potrafię wskazać działań, poza spektakularnymi gestami na rzecz dialo-
gu, świadczących o tym, że Słowianie mogliby obecnie i w najbliższej przyszłości 
odegrać istotną rolę w procesach zjednoczeniowych, obejmujących Europę, Ko-
ściół, jak i osoby należące do słowiańskiej grupy językowej. Nadzieję na zjedno-
czenie postrzegam jako utopię. Z pewnością jestem „człowiekiem małej wiary”. 
Należę do grona ludzi „starych”, których serca są „poranione, rozczarowane, po-
dejrzliwe, przeintelektualizowane… i dlatego odporne na ogień z nieba”228.

Summary
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The European Mission of the Slavs? Doubts and Questions

On 30 IX 1880 Pope Leo XIII promulgated his encyclical Grande munus in which 
he recalled the history and the effects of missionary activity carried out among 
the Slavs in the second half of the ninth century by saints Cyril and Methodius. 
He also expressed his interest in the unification of the Slavic nations and the cre-
ation of a spiritual unity which would bring together Western and Eastern Chris-
tianity. On 2 VI 1985, Pope John Paul II, referring to Grande munus promulgated 
the encyclical Slavorum Apostoli. He deemed the Holy Brothers to be a role model 
for contemporary Christians, and forerunners of ecumenism, dialogue, encul-
turation and creation of community in a social environment full of conflicts and 

225 „Statut” został zatwierdzony w 1892 r. Więcej na temat działalności Apostolatu patrz: J. Bud-
niak, op.cit., s. 154-173.

226 Ibidem, s. 158. 
227 F. Cinek, Velehrad viry, Olomouc 1936, s. 412; cyt. za: J. Budniak, op.cit., s. 158.
228 T. Jaklewicz, Fatima 1917.Wielki Post 2017. Pokutujcie, „Gość Niedzielny” 2017, nr 9, s. 18.
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divisions. According to the Pope’s view, the continuity of the work done by Cyril 
and Methodius may save contemporary Europe from forgetting its Christian 
roots, from denying Christian values and the culture connected with Christianity. 
As John Paul II maintains, it is the Slavs, especially the Poles, who have a special 
role in saving Christian Europe. The author does not conceal that she is skepti-
cal about the interest of contemporary Slavs in this evangelization mission seen 
as continuing the work of the Holy Brothers. She doubts that it can be effective. 
In view of deep divisions and conflicts among the modern Slavs, of their lack of 
unity, as well as of a general rejection of Christian values, which can be noticed 
among those nations as well, it is difficult to see the Slavs as an example of unity 
among nations and as a model for contemporary Europe. In this multicultural 
world, those who wish to follow in the footsteps of the Holy Brothers are a defi-
nite minority, which has neither the support of their own ethnic/national group 
nor that of other populations on our continent.
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