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Temat kolejnego �Naukowego Spotkania z Afryk¹�, a jednocze-
�nie 13. tomu �Forum Politologicznego�, to dobry pretekst by zasta-
nowiæ siê nad miejscem i rol¹ Ko�cio³a katolickiego na Czarnym
L¹dzie � nad jego rzeczywist¹ pozycj¹ i si³¹. Warto pamiêtaæ, ¿e
Afryka nale¿y do obszarów, których potencja³ demograficzny zwiêk-
sza siê bardzo szybko: wed³ug prognoz UNFPA do 2050 roku liczba
ludno�ci tego kontynentu, obecnie ju¿ zamieszkanego przez ponad 1
mld ludzi, zwiêkszy siê prawie dwukrotnie. Na pocz¹tku XX wieku
Afrykanie stanowili ok. 6% �wiatowej populacji, w po³owie XXI wieku
ich udzia³ przekroczy 20%1. Co wiêcej, w ostatnich latach zaskoczy³

1 Por. J. J. Milewski, Afryka: zmagania o przetrwanie, sukcesy, nadzieje,
obawy i zagro¿enia, w: Rocznik Strategiczny 2006/7, Warszawa 2007, s. 242.
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�wiat dynamiczny wzrost gospodarczy na Czarnym L¹dzie2, co oczy-
wi�cie nie oznacza szybkiej poprawy losu najbiedniejszych Afryka-
nów. Wydaje siê jednak, ¿e najgorszy rozdzia³ w dziejach kontynen-
tu powoli siê zamyka. Warto podkre�liæ, ¿e choæ �wiatowy kryzys
2007/2008 spowolni³ nieco pozytywne trendy rozwojowe, to jednak
ich nie powstrzyma³3.

Ma to zwi¹zek z innym zjawiskiem obserwowanym w Afryce
� tradycyjny wp³yw mocarstw kolonialnych na kszta³t systemu spo-
³eczno-gospodarczego na kontynencie jest stopniowo eliminowany na
rzecz �mocarstw wschodz¹cych�, zw³aszcza Chin, ale te¿ Indii czy
Brazylii. Jak zauwa¿a Jacek £apott, �oferta chiñska staje siê bezkon-
kurencyjna� w konfrontacji z �mocno wygórowanymi� warunkami
uzyskania pomocy stawianymi przez Europê i Zachód4. Te �wygóro-
wane warunki� to przede wszystkim praworz¹dno�æ i przestrzeganie
praw cz³owieka, czyli �warto�ci zachodnie� (co podkre�laj¹ przywód-
cy czêsto niedemokratycznych pañstw Po³udnia).

Warto w tym kontek�cie usytuowaæ zaanga¿owanie w sprawy
Afryki specyficznego podmiotu o zdecydowanie niepañstwowym cha-
rakterze, jakim jest Ko�ció³ katolicki oraz jego quasi-pañstwowa
emanacja � Stolica Apostolska5. Prawa cz³owieka i rz¹dy prawa,
a tak¿e rozwój integralny jednostek i spo³eczeñstw zajmuj¹ w na-

2 Por. np. Fast Economic Growth in Africa, http://news.bbc.co.uk/2/hi/afri-
ca/7093912.stm [20.07. 2011].

3 Por. Africa�s Economic Growth May Reach 7% in 2011, http://www.engi-
neeringnews.co.za/article/africas-economic-growth-may-reach-7-in-2010-2010-
02-22 [20.07.2011]. Por. te¿: http://companies.mybroadband.co.za/blog/2011/07/
05/african-economic-outlook-2011-report-yields-interesting-stats-about-african-
economies/ [20.07.2011] oraz szerzej: http://www.africaneconomicoutlook.org/en/
[20.07.2011].

4 J. £apott, Afryka � kontynent specjalnej troski?, w: A. ¯ukowski (red.),
Problem bogactwa i biedy we wspó³czesnej Afryce, �Forum Politologiczne�, t. 12,
Olsztyn 2011, s. 30.

5 O nauczaniu i aktywno�ci Ko�cio³a w Afryce traktuje te¿ m.in. artyku³
ks. A. Romejko, Problem ubóstwa we wspó³czesnej Afryce w nauczaniu spo³ecz-
nym Ko�cio³a katolickiego, w: A. ¯ukowski (red.), Problem bogactwa i biedy we
wspó³czesnej Afryce..., s. 127�164.
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uczaniu Ko�cio³a eksponowane miejsce. Nie wszystko jednak, co pro-
paguje w krajach rozwijaj¹cych siê Zachód � czêsto pod szyldem orga-
nizacji miêdzynarodowych � jest wspierane przez instytucje ko�cielne6.
Widaæ to doskonale w ONZ-owskich debatach po�wiêconych Afryce,
których aktywnym uczestnikiem jest od lat Stolica Apostolska. Dowo-
dzi tego te¿ brak wspó³pracy na szersz¹ skalê pomiêdzy katolickimi
i niekatolickimi instytucjami, m.in. w zwalczaniu pandemii HIV/AIDS
na Czarnym L¹dzie. Jak zauwa¿a Lisa L. Ferrari, jest to problem
z gruntu ró¿nych koncepcji (framing) �wiadczenia tej pomocy, nie
dotyczy zatem wy³¹cznie kwestii technicznych, jak np. stosowania
prezerwatyw. Ró¿nice s¹ tak zasadnicze, ¿e po¿¹dane sk¹din¹d wspó³-
dzia³anie miêdzy organizacjami katolickimi a innymi, niepodzielaj¹-
cymi warto�ci bliskich Ko�cio³owi, jest w praktyce wykluczone7.

Tymczasem instytucje katolickie dysponuj¹ wieloma atutami,
które sprawiaj¹, ¿e mog¹ byæ postrzegane jako wa¿ni �gracze�
w Afryce. L.L. Ferrari zwraca uwagê na dwa czynniki dowodz¹ce
wyj¹tkowej pozycji Ko�cio³a katolickiego na kontynencie: niebaga-
telne �rodki finansowe pozostaj¹ce w rêkach organizacji katolickich
oraz bliskie kontakty Stolicy Apostolskiej z rz¹dami afrykañskimi8.
Warto podkre�liæ du¿e zaanga¿owanie Kurii Rzymskiej, w tym pa-
pie¿y, w szukanie rozwi¹zañ dla afrykañskich problemów. Ta dzia-
³alno�æ spotyka siê z zainteresowaniem mediów i zwraca uwagê
�wiatowej opinii publicznej na Czarny Kontynent, pozostaj¹cy wci¹¿
na marginesie polityki miêdzynarodowej.

Uwra¿liwieniu �wiata na potrzeby mieszkañców regionu mia³y
te¿ s³u¿yæ dwa Specjalne Zgromadzenia Synodu Biskupów dla Afry-
ki. Odby³y siê one w odstêpie 15-letnim: pierwsze na prze³omie
kwietnia i maja 1994 roku, drugie � w listopadzie 2009 roku

6 Por. L.L. Ferrari, Catholic and Non-Catholic NGOs Fighting HIV/AIDS
in Sub-Saharan Africa: Issue Framing and Collaboration, �International Rela-
tions� 2011, No. 25.

7 Por. Ibidem.
8 Ibidem, s. 89 i nast.
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i przyczyni³y siê do wypracowania katolickiego stanowiska we wszyst-
kich wa¿nych dla kontynentu sprawach. Oba by³y pretekstem do
pog³êbionej refleksji nad sytuacj¹ w Afryce � czego dowodem s¹ liczne
dokumenty ko�cielne przygotowywane w zwi¹zku z tymi wydarzenia-
mi (Lineamenta, Instrumentum laboris, Finalis propositionum, orê-
dzia, sprawozdania, raporty, przes³ania papie¿y itp. oraz adhortacja
apostolska). Poza Afryk¹ i Europ¹ ¿aden inny region �wiata nie by³
dwukrotnie przedmiotem obrad tego najwa¿niejszego gremium
w Ko�ciele katolickim. Oczekuje siê równie¿, i¿ nied³ugo uka¿e siê
druga adhortacja po�wiêcona Afryce (po wydanej w 1995 roku
Ecclesia in Africa), co jak na razie nie mia³o miejsca w stosunku do
¿adnej innej czê�ci �wiata.

Na wstêpie warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e zainteresowanie Ko�cio³a
powszechnego kontynentem wi¹¿e siê z wyj¹tkowo szybkim rozwo-
jem Ko�cio³a afrykañskiego. Intensywnie wzrasta liczba wiernych
oraz powo³añ kap³añskich i zakonnych, w misje anga¿uje siê coraz
wiêcej �wieckich, rodzimych katechistów, co daje szansê na g³êbsz¹
inkulturacjê tej religii na Czarnym L¹dzie. Wreszcie trzeba podkre-
�liæ, ¿e instytucje katolickie na du¿¹ skalê rozwijaj¹ dzia³alno�æ
spo³eczn¹ � edukacyjn¹, zdrowotn¹ i charytatywn¹. Jedn¹ z katolic-
kich organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych w Afryce jest Catholic
Relief Services (CRS), instytucja sponsorowana przez amerykañskich
katolików. Bud¿et, którym dysponowa³a w 1994 roku, wynosi³
300 mln USD, a w 2003 roku wzrós³ do ponad 490 mln USD9. Jak
siê wydaje, by³o to spowodowane udzia³em CRS w amerykañskim
rz¹dowym programie pomocy Afryce, tzw. PEPFAR (President�s Emer-
gency Plan for AIDS Relief), realizowanym w³a�nie od 2003 roku10.

9 Ibidem, s. 89.
10 Jak podkre�laj¹ Amerykanie, jest to najwiêkszy w historii projekt prze-

ciwdzia³ania zaka¿eniom i leczenia jednaj choroby (w tym wypadku HIV/AIDS),
sponsorowany przez rz¹d jednego kraju. Por. Release of the President�s Emergen-
cy Plan for AIDS Relief (PEPFAR) Fifth Annual Report to Congress, http://
vatican.usembassy.gov/a9011202.html [24.08.2011]. Por. te¿ M. Kumelska, Pro-
blemy pomocy dla Afryki w okresie prezydentury George�a Busha juniora, w:
A. ¯ukowski (red.), Problem bogactwa i biedy we wspó³czesnej Afryce..., s. 305�323.



217Ko�ció³ katolicki/Stolica Apostolska � moralne mocarstwo...

Warto za L.L. Ferrari zauwa¿yæ, ¿e suma, któr¹ dysponowa³
w 2003 roku CRS mo¿e byæ porównana do bud¿etu czy dochodu
narodowego niektórych afrykañskich pañstw (np. Erytrei i Gwinei-
-Bissau)11. �wiadczy to o silnej finansowej pozycji organizacji katolic-
kich na Czarnym L¹dzie. Równie¿ Jeffrey Haynes podkre�la, ¿e zna-
cz¹cy wp³yw Ko�cio³a na spo³eczeñstwa afrykañskie jest efektem m.in.
tego, ¿e pozostaje on jedyn¹ regionaln¹ instytucj¹ religijn¹, która
jednocze�nie jest �samofinansuj¹c¹ siê organizacj¹ transnarodow¹�12.

Wyj¹tkowe zaanga¿owanie Ko�cio³a katolickiego na rzecz Afryki
widoczne jest tak¿e na forum miêdzynarodowym, zw³aszcza w ONZ.
Warto zwróciæ uwagê na tê formê wspierania Afrykanów, tym bar-
dziej ¿e wiele inicjatyw na rzecz w³¹czenia kontynentu do korzy�ci
p³yn¹cych z globalizacji jest inicjowanych w³a�nie przez tê organiza-
cjê i powi¹zane z ni¹ instytucje.

Ko�ció³ katolicki w Afryce
� pozycja i si³a instytucjonalna

Jak wspomniano wy¿ej, Ko�ció³ katolicki w Afryce rozwija siê
bardzo intensywnie, co pozostaje jedn¹ z podstawowych przyczyn
du¿ego zaanga¿owania Kurii Rzymskiej, papie¿y, biskupów, ksiê¿y
i �wieckich na rzecz tego kontynentu. To w³a�nie w tym regionie
� mimo ostrej konkurencji z islamem i innymi wyznaniami chrze�ci-
jañskimi � przybywa najwiêcej katolików w �wiecie. Bardzo wielu
jest kandydatów do kap³añstwa � otwiera siê najwiêcej nowych
seminariów diecezjalnych13, które s¹ przepe³nione i nie mog¹ przy-
j¹æ wszystkich chêtnych. W m³odym Ko�ciele afrykañskim notuje siê

11 L.L. Ferrari, Catholic and Non-Catholic NGOs�, s. 89.
12 J. Haynes, An Introduction to International Relations and Religion, New

York 2007, s. 307.
13 Natomiast wiêcej seminariów zakonnych ni¿ w Afryce otwiera siê

w Azji. Por. Agenzia Fides, Special Features for Mission Sunday 2010, Catholic
Church Statistics, http://www.africamission-mafr.org/CHURCH_STATISTICS_
2010.pdf [20.08.2011].
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te¿ najwiêcej powo³añ zakonnych, choæ, jak przyznaj¹ specjali�ci,
powa¿nym problem stanowi oddzielenie powo³añ rzeczywistych od
koniunkturalnych14. Bardzo du¿e jest zaanga¿owanie rodzimych,
�wieckich katechistów. Powstaje wiele nowych parafii i diecezji.
W 2008 roku liczba ludno�ci Afryki wzros³a o ponad 29,5 mln � w tym
o ponad 8 mln katolików. Oznacza to, ¿e w koñcu tego roku katolicy
w Afryce stanowili ju¿ 17,77% ludno�ci. Wska�nik ten ca³y czas siê
zwiêksza15: W roku inauguruj¹cym pontyfikat Jana Paw³a II (1978)
w Afryce by³o 55 mln katolików, w 1994 roku � ju¿ prawie 103 mln
(14,6% Afrykanów)16. Dynamiczny rozwój Ko�cio³a katolickiego na
Czarnym Kontynencie ilustruje poni¿sza tabela.

14 Por. Afryce trzeba daæ szanse. Rozmowa z abp. Henrykiem Hoserem,
�Wiadomo�ci KAI� 8.03.2009, s. 23.

15 Por. Agenzia Fides, Special Features for Mission Sunday 2010, op. cit.
16 N. Eteroviæ, Relatio Secretarii Generalis. De Laboris Secretariae Generalis

Eiusque Consilii in Praeparando II Coetu Speciali pro Africa 1994-2009, http://
www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20091005_rel-seg-
gen_en.html [17.08.2011].

Rozwój Ko�cio³a katolickiego w Afryce

�ród³o: N. Eteroviæ, Relatio Secretarii Generalis. De Laboris Secretariae Generalis
Eiusque Consilii in Praeparando II Coetu Speciali pro Africa 1994�2009, http://www.va-
tican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20091005_rel-seg-gen_en.html
[17.08.2011].

1994 rok 2007 rok zmiana w %
Ko�cielne jednostki administracyjne 444 516 +16,21%

Biskupi 513 657 +28,07%
Ksiê¿a:
  � diecezjalni
  � zakonni

23263
12937
10326

34658
23154
11504

+49,09%
+78,97%
+11,40%

Stali diakoni 326 403 +23,61%
Bracia zakonni 6447 79211 +22,84%

Siostry zakonne 46664 61886 +32,62%
Cz³onkowie instytutów �wieckich 390 578 +48,20%

�wieccy misjonarze 1847 3590 +94,36%

Katechi�ci 299994 399932 +33,31%

Seminarzy�ci 17125 24729 +44,40%
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Praca ludzi Ko�cio³a katolickiego w Afryce jest niebezpieczna
i czêsto zagra¿a ich ¿yciu: miêdzy rokiem 1994 a 2008 a¿ 521 osób
zwi¹zanych z duszpasterstwem katolickim zosta³o zamordowanych
(z tego 248 w 1994 roku w Rwandzie). Wiêkszo�æ ofiar to Afrykanie,
ale s¹ w�ród nich tak¿e katolicy spoza kontynentu. Ko�ció³ katolicki
bada wszystkie te przypadki, szukaj¹c w�ród mêczenników kandy-
datów na o³tarze17 , co niew¹tpliwie ma s³u¿yæ pog³êbieniu religijno-
�ci rodzimych katolików.

Wysi³kom ewangelizacyjnym towarzyszy zaanga¿owanie Ko�cio-
³a na rzecz rozwoju ludów i narodów. Decyduj¹ o tym czêsto wzglêdy
praktyczne � ubodzy nie s¹ w stanie sami utrzymaæ swojego Ko�cio-
³a i musz¹ korzystaæ ze wsparcia zamo¿nych katolików �pierwszego�
�wiata, zw³aszcza z Europy i Ameryki. Ko�ció³ katolicki jest w czo-
³ówce je�li chodzi o zasiêg i jako�æ pomocy udzielanej w dziedzinie
edukacji i opieki zdrowotnej, a tak¿e w dzia³alno�ci charytatywnej
w Afryce18.

W nastêpstwie pierwszej apostolskiej pielgrzymki Jana Paw³a II
do Afryki w 1980 roku, a zw³aszcza jego s³ynnego apelu z Wagadu-
gu19, zosta³a w lutym 1984 roku zainicjowana dzia³alno�æ Fundacji
Jana Paw³a II na rzecz Sahelu. Do 2009 roku Fundacja rozdyspo-
nowa³a 40 mln USD w 9 krajach (tj. Burkinie Faso, na Wyspach
Zielonego Przyl¹dka, w Gambii, Gwinei-Bissau, Nigrze, Mali, Mau-
retanii i Senegalu), wspieraj¹c zw³aszcza projekty zwi¹zane m.in.
z zaopatrzeniem w wodê mieszkañców tych obszarów czy rekultywa-

17 Ibidem.
18 Por. 62nd Session of The General Assembly of The United Nations Orga-

nization, Address of H.E. Msgr. Celestino Migliore During The High-Level
Meeting on Africa, 22 September 2008, http://www.vatican.va/roman_curia/secreta-
riat_state/2008/documents/rc_seg-st_20080922_un-africa_en.html [29.08.2011].

19 To jedno z najbardziej znanych wyst¹pieñ papieskich w Afryce. By³a to
homilia podczas mszy �w. odprawionej w stolicy dzisiejszej Burkina Faso
� Wagadugu, w której Jan Pawe³ II, czyni¹c siê �g³osem tych, którzy nie maj¹
g³osu�, wezwa³ �wiat do jeszcze intensywniejszej walki z pustynnieniem i susz¹
w tej czê�ci �wiata. Tekst przemówienia por. np. J. Polkowski (oprac.), Jan
Pawe³ II w Afryce. Przemówienia i homilie, Warszawa 1985, s. 251�257.
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cj¹ ziemi20. Bardzo aktywna na kontynencie jest katolicka organi-
zacja Caritas, która na poziomie narodowym rozwija 53 programy,
koordynowane przez centraln¹ Caritas Africa z siedzib¹ w Kampa-
li21. Zarówno Fundacja na rzecz Sahelu, jak i Caritas podlegaj¹
watykañskiej Papieskiej Radzie �Cor Unum�.

Dla propagowania nauczania spo³ecznego Ko�cio³a zosta³y po-
wo³ane Komisje Sprawiedliwo�ci i Pokoju w Afryce. G³ówny ich
Sekretariat dzia³a przy SECAM (Symposium of Episcopal Conferen-
ces of Africa and Madagascar), na szczeblu regionalnym funkcjonuje
8 komisji, za� narodowym (przy poszczególnych episkopatach) � 3422.
Poza tym du¿¹ aktywno�æ w Afryce wykazuj¹ organizacje katolickie
o charakterze narodowym i miêdzynarodowym (np. AVSI � The
Association of Volunteers in International Service, wspomniana CRS
� Catholic Relief Services, KAS � Konrad Adenaer Stifung, PAX
Christi Internationalis, ICCPPC � The International Commission for
Catholic Prison Pastoral Care i wiele innych)23. Istnieje te¿ 12 in-
stytucji i centrów (w Zimbabwe, Beninie, Burundi, Kamerunie,
Demokratycznej Republice Konga, na Mauritiusie, w Kenii, w Leso-
tho, Nigerii i Tanzanii), których zadaniem jest promowanie naucza-
nia spo³ecznego Ko�cio³a24. W�ród nich szczególn¹ rolê odgrywa
Katolicki Uniwersytet Afryki Wschodniej, znajduj¹cy siê w stolicy
Kenii � Nairobi.

Ko�ció³ katolicki podejmuje afrykañskie wyzwania w dziedzinie
ochrony zdrowia i edukacji. Wed³ug danych z 2007 roku w Afryce
by³o 16 178 o�rodków katolickich zajmuj¹cych siê ochron¹ zdro-
wia, w tym 1074 szpitale, 5373 przychodnie, 186 leprozoriów,
753 domy opieki dla starszych i niepe³nosprawnych, 1997 dzien-
nych miejsc opieki nad dzieæmi, 979 sierociñców, 2947 punktów

20 N. Eteroviæ, Relatio Secretarii Generalis... .
21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Ibidem.



221Ko�ció³ katolicki/Stolica Apostolska � moralne mocarstwo...

rehabilitacyjnych oraz 1279 innych placówek zwi¹zanych ze s³u¿b¹
zdrowia25.

Szczególnie trosk¹ otoczeni s¹ chorzy na HIV/AIDS. Na ca³ym
�wiecie najwiêcej, bo a¿ 26% instytucji �wiadcz¹cych pomoc dotkniê-
tym t¹ chorob¹ to w³a�nie o�rodki powi¹zane z Ko�cio³em katolic-
kim26. W grudniu 2001 roku Jan Pawe³ II ustanowi³ Fundacjê
Dobrego Samarytanina, która dzia³a w ramach Papieskiej Rady ds.
Duszpasterstwa S³u¿by Zdrowia, wspieraj¹c chorych, zw³aszcza za-
ra¿onych wirusem HIV. Warto przy tej okazji wspomnieæ jeszcze
o dzia³aj¹cym w 10 pañstwach afrykañskich (Mozambiku, Malawi,
Tanzanii, Kenii, Gwinei, Gwinei-Bissau, Kamerunie, DRK, Angoli,
Nigerii) programie DREAM (Drug Resourse Enhancement agains
AIDS and Malnutriton) prowadzonym przez Wspólnotê �w. Idzie-
go27. Instytucje katolickie anga¿uj¹ siê tak¿e w przeciwdzia³ania
innym chorobom afrykañskim, zw³aszcza malarii28.

Ko�ció³ katolicki prowadzi w Afryce 12 496 przedszkoli (ponad
1 mln 266 tys. dzieci), 33 263 szko³y podstawowe (ponad 14 mln
uczniów), 9838 szkó³ ponadpodstawowych (ponad 3 mln 730 tys.
uczniów). W uczelniach wy¿szych zwi¹zanych z Ko�cio³em studiuje
ponad 76 tys. studentów29.

25 Ibidem. Wed³ug danych Agencji Fides z 2010 roku w Afryce znajdowa³o
siê 1137 szpitali, 5375 przychodni, 184 leprozoria, 834 przytu³ki dla starszych,
przewlekle chorych i niepe³nosprawnych, 1285 sierociñców. Fides informuje
równie¿ o 2038 szko³ach pielêgniarskich w Afryce, 1673 poradnikach ma³¿eñ-
skich oraz 2882 innych o�rodkach katolickich wspieraj¹cych tamtejsz¹ ludno�æ.
Agenzia Fides, Special Features for Mission Sunday 2010, Catholic Church Sta-
tistics...

26 N. Eteroviæ, Relatio Secretarii Generalis..., op. cit.
27 Zob. http://dream.santegidio.org/public/news/x__newsreadpubNS.asp?Id-

News=256&Curlang=EN [20.08.2011]. O aktywno�ci Wspólnoty �w. Idziego
w Afryce wspomina te¿ w swym raporcie N. Eteroviæ. Por. idem, Relatio Secreta-
rii Generalis...

28 Ibidem.
29 Ibidem. Wed³ug danych Agencji Fides z 2010 roku liczby te s¹ wy¿sze,

co oznacza, ¿e o�rodków katolickiej edukacji przybywa, tak jak i objêtych ni¹
osób. Por. Agenzia Fides, Special Features for Mission Sunday 2010, Catholic
Church Statistics, op. cit.
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W wielu przypadkach, zw³aszcza na polu edukacyjnym, inne
kontynenty wyprzedzaj¹ Afrykê pod wzglêdem liczby o�rodków ka-
tolickich i objêtych nimi podopiecznych30. Trzeba jednak pamiêtaæ,
¿e nawet je�li liczba poszczególnych instytucji ko�cielnych w Afryce
jest mniejsza ni¿ w innych regionach, to jednak i tak przoduj¹ one
pod tym wzglêdem na kontynencie. A je�li we�miemy pod uwagê, ¿e
w wielu pañstwach regionu struktury rz¹dowe praktycznie nie funk-
cjonuj¹ � ta dzia³alno�æ jest jedyna w swoim rodzaju i niezast¹pio-
na. Zwraca³ na to uwagê d³ugoletni misjonarz w Afryce, abp Henryk
Hoser: �W wielu krajach afrykañskich mamy do czynienia z ban-
kructwem pañstwa i jego struktur. W zwi¹zku z tym pomimo, ¿e
zwi¹zane z parafiami placówki s³u¿by zdrowia stanowi¹ mniejszo�æ,
to jednak ze wzglêdu na swoj¹ skuteczno�æ pokrywaj¹ wiêkszo�æ
potrzeb ludzkich. Na przyk³ad stanowi¹c 40% struktury zaspakoja-
j¹cej 60% potrzeb ludno�ci�31. Zdaniem arcybiskupa, oznacza to, ¿e
Ko�ció³ czêsto stanowi �jedyn¹ szansê ratunku dla tych ludzi, którzy
s¹ opuszczeni, eksploatowani, arbitralnie aresztowani, pozbawiani
gruntów�32.

Nie mo¿na równie¿ pomin¹æ spo³eczno-politycznej funkcji Ko-
�cio³a katolickiego w poszczególnych pañstwach afrykañskich, np.
jako mediatora miêdzy stronami konfliktów, orêdownika pojednania
narodowego, demokratyzacji i rz¹dów prawa33. W wielu przypad-
kach, zw³aszcza w koñcu lat 80. i na pocz¹tku 90. XX wieku, nun-
cjatury i konferencje episkopatów, poszczególni biskupi oraz ksiê¿a
odgrywali istotn¹ rolê w doprowadzeniu antagonistów do sto³u roko-
wañ. Niekiedy funkcjê tak¹ pe³nili �wieccy katolicy, w tym te¿ ich
organizacje. Przyk³adem jest Wspólnota �w. Idziego, która obserwu-
j¹c zwi¹zek miêdzy skrajnym ubóstwem a ci¹gn¹cym siê od lat

30 Por. ibidem.
31 Afryce trzeba daæ szansê�, s. 23.
32 Ibidem.
33 J. Haynes, An Introduction�, s. 139, 329.
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konfliktem wewnêtrznym w Mozambiku, zaprosi³a do swojej siedzi-
by w Rzymie zwa�nione strony. W³a�nie tam po 27 miesi¹cach ne-
gocjacji, 4 pa�dziernika 1992 roku podpisano porozumienie pokojo-
we, koñcz¹ce tê d³ugoletni¹, wyniszczaj¹c¹ wojnê34.

Na uwagê zas³uguje te¿ wsparcie Ko�cio³a katolickiego w walce
z niesprawiedliwymi re¿imami politycznymi. W wielu krajach Afry-
ki, zw³aszcza frankofoñskiej, prominentni ludzie Ko�cio³a zaanga¿o-
wali byli w przemiany polityczne. Uczestniczyli w ró¿nych gremiach
narodowych wypracowuj¹cych nowe, postautorytarne rozwi¹zania
systemowe. Dotyczy³o to takich pañstw jak Czad, Kongo-Brazzavil-
le, Gabon, Mali, Niger, Togo czy Zair (obecnie DRK). M.in. w Beni-
nie, Kongo-Brazzaville, Togo, Gabonie czy Zairze przedstawiciele
Ko�cio³a katolickiego, mimo czêsto bliskich relacji z autorytarnymi
rz¹dami, byli postrzegani jako niezale¿ni (te¿ ze wzglêdów finanso-
wych) nawet przez opozycjê i z tego powodu przewodzili narodowym
�okr¹g³ym sto³om�, czyli konferencjom na rzecz demokratyzacji35.
Jak podkre�laj¹ badacze, to zaanga¿owanie Ko�cio³a mia³o zwi¹zek
z encyklik¹ Jana Paw³a II Redemptoris missio ze stycznia 1991
roku, która nak³ada na Ko�cio³y lokalne obowi¹zek pomocy w prze-
zwyciê¿aniu nie tylko ubóstwa, ale tak¿e ucisku politycznego
i w obronie praw cz³owieka36. Nie wszêdzie jednak efekty podejmo-
wanych dzia³añ by³y zadowalaj¹ce37.

Tak¿e w RPA (gdzie tylko 6�7% mieszkañców to katolicy) Ko-
�ció³ odegra³ pozytywn¹ rolê w uwolnieniu tego kraju od rasistow-
skiej ideologii, choæ w�ród niektórych jego bia³ych cz³onków popular-
ne by³y te¿ pr¹dy proapartheidowskie. Ko�ció³ katolicki ustami
papie¿y potêpia³ rasizm i apartheid, uznaj¹c je za grzech. Zwraca³

34 Por. War, Mother of All Poverty, Mozambique, http://www.santegi-
dio.org/en/pace/pace3.htm [20.08.2011].

35 J. Haynes, An introduction�, op. cit., s. 139. Por. te¿ D. Philpott, The
Catholic Wave, �The Journal of Democracy� 2004, No. 15 (2), s. 32�46.

36 J. Haynes, An introduction�, s. 307.
37 Ibidem, s. 139.
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na to uwagê m.in. Pawe³ VI38, a pó�niej tak¿e Jan Pawe³ II39,
przyjmuj¹c w Watykanie przedstawicieli Komitetu ONZ ds. Zwal-
czania Apartheidu. Podczas tego ostatniego spotkania papie¿ zauwa-
¿y³, ¿e pro�ba o audiencjê dla cz³onków Komitetu stanowi wyraz
uznania dla tego, co Ko�ció³ katolicki robi na rzecz walki z dyskry-
minacj¹ rasow¹40. Jak wspomniano jednak, postawa Ko�cio³a kato-
lickiego w RPA by³a mniej jednoznaczna. Z jednej strony biskupi
zdecydowanie sprzeciwiali siê dyskryminacji rasowej (np. Denis
Hurley, arcybiskup Durbanu, tak jak i ca³a regionalna Konferencja
Biskupów Katolickich Afryki Po³udniowej czyli SACBC � Southern
African Catholic Bishops� Conference), wspieraj¹c w tym wzglêdzie
dzia³alno�æ skupiaj¹cej ró¿ne Ko�cio³y protestanckie Po³udniowoafry-
kañskiej Rady Ko�cio³ów (South African Council of Churches,
SACC)41. Wa¿n¹ rolê w walce z apartheidem odegrali te¿ ksiê¿a
zwi¹zani z Instytutem Teologii Kontekstowej, dzia³aj¹cym na rzecz
inkulturacji. To w�ród tych teologów narodzi³a siê i rozwinê³a �czar-
na teologia wyzwolenia� lub �teologia kontekstowa�42, która, podob-
nie jak po³udniowoamerykañska, nie by³a pozytywnie oceniana przez

38 Address of the Holy Father Paul VI to the Committee of the United Nations
on Apartheid, 22.05.1974, http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/
1974/documents/hf_p-vi_spe_19740522_apartheid_en.html [18.08.2011].

39 Address of the Pope John Paul II to the Members of the Special Commit-
tee of the United Nations Organization against Apartheid, 07.07.1984, http://
www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1984/july/documents/hf_jp-ii_
spe_19840707_onu-apartheid_en.html [18.08. 2011].

40 Ibidem.
41 Wiêcej na temat stosunku Ko�cio³ów chrze�cijañskich do apartheidu:

D. Johnston, The Churches and Apartheid in South Africa, w: J. Johnston,
C. Sampson (eds.), Religion, the Missing Dimension of Statecraft, Oxford 1995,
s. 177�207.

42 Ten nurt rozwijano ju¿ od lat 70. XX wieku. Najbardziej znana praca
z tego zakresu to ksi¹¿ka zaanga¿owanego w prace ICT o. Alberta Nolana (OP)
i Richarda Brodericka pt. To Nourish our Faith: The Theology of Liberation in
Southern Africa, Hilton 1987. By³o to silne ideologiczne wsparcie dla czarnych
Afrykanów w walce z re¿imem apartheidowskim. Por. J. Haynes, An Introduc-
tion.., op. cit., s. 309.
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Watykan43. Z drugiej strony mniejszo�ciowa grupa katolików za³o-
¿y³a Po³udniowoafrykañsk¹ Katolick¹ Ligê Obrony (South African
Catholic Defence League), która sprzeciwia³a siê konfrontacyjnej
postawie reszty Ko�cio³a i broni³a polityki apartheidu, zw³aszcza
w edukacji44.

Jak widaæ, obecno�æ Ko�cio³a katolickiego w�ród ludów i naro-
dów Afryki jest znacz¹ca i �wiadczy o wa¿nej roli, odgrywanej przez
niego na kontynencie. Lokalnym Ko�cio³om afrykañskim i misjona-
rzom trudno jednak by³oby prowadziæ tak wyj¹tkow¹ i szeroko za-
krojon¹ dzia³alno�æ, gdyby nie osobiste zaanga¿owanie papie¿y oraz
dyplomacji Stolicy Apostolskiej na rzecz Afryki na forum miêdzyna-
rodowym.

Jan Pawe³ II i Benedykt XVI wobec Afryki

Dzia³ania na rzecz demokratyzacji, wspierania praw cz³owieka
czy pojednania narodowego podejmowane przez lokalne Ko�cio³y
i organizacje katolickie spotykaj¹ siê z silnym poparciem dyplomacji
watykañskiej oraz samych papie¿y. Jak wiadomo, Ko�ció³ katolicki
� którego misja dotyczy przede wszystkim spraw �nie z tego �wiata�
� w ci¹gu ponad dwóch tysiêcy lat swego istnienia przechodzi³ ró¿ne
etapy w relacjach ze �wiatem polityki. W³adze zwierzchnie Ko�cio³a
pozbawione przez zjednoczone W³ochy w³asnego terytorium (1870)
i pogodzone, zw³aszcza w nastêpstwie Soboru Watykañskiego II
(1963�1965) z rozdzia³em religii od pañstwa, zachowa³y jednak in-
strumenty oddzia³ywania na rz¹dy i spo³eczno�æ miêdzynarodow¹.
S¹ to w pierwszej kolejno�ci atrybuty zwi¹zane z podmiotowo�ci¹

43 Por. Berkley Center for Religion, Peace & World Affairs, Georgetown
University, South Africa: Religion, Repression, and Resistance http://reposito-
ry.berkleycenter.georgetown.edu/110305SouthAfricaDemocraticTransition[FI-
NAL].pdf [15.08.2011].

44 Ibidem.
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prawno-miêdzynarodow¹ Stolicy Apostolskiej: przede wszystkim
nuncjatury i watykañska s³u¿ba dyplomatyczna. Zapewniaj¹ one
m.in. sta³e i regularne kontakty z najwy¿szymi przedstawicielami
w³adz pañstwowych. Funkcjonowanie tych struktur ma ogromne
znaczenie dla swobodnej aktywno�ci instytucji ko�cielnych, w tym
te¿ dla dzia³alno�ci misyjnej i humanitarnej Ko�cio³a w ró¿nych
regionach �wiata45. Niezwykle wa¿n¹ postaci¹ pozostaje te¿ papie¿,
który ³¹czy w swoim rêku przywództwo religijne i polityczne.

Wed³ug stanu z czerwca 2011 roku, Stolica Apostolska utrzymu-
je stosunki dyplomatyczne ze 178 pañstwami, z tego z 50 afrykañ-
skimi46. Podczas wymiany ambasadorów w Watykanie papie¿ osobi-
�cie zwraca siê do nowo przyby³ych, co czêsto stanowi dobry pretekst
do zabrania g³osu w sprawie Czarnego L¹du, a tak¿e wystosowania
przes³ania skierowanego do w³adz danego kraju, np. w kwestii po-
szanowania tradycyjnej instytucji rodziny47, czy przeciwdzia³ania
ró¿nym plagom dr¹¿¹cym spo³eczeñstwo48. Tak¿e podczas spotkañ
z najwa¿niejszymi osobami w �wiecie polityki papie¿e zabiegaj¹
o wsparcie dla kontynentu49. Nastêpcy �w. Piotra wiele uwagi po-
�wiêcaj¹ Afryce w innych wyst¹pieniach i aktywno�ci, np. podczas

45 Ibidem, s. 91.
46 Jak wynika ze strony www.vatican.va, Stolica Apostolska nie utrzymuje

stosunków dyplomatycznych tylko z nielicznymi krajami muzu³mañskimi:
z Mauretani¹, Somali¹ i Komorami. W lipcu 2011 roku zaraz po powstaniu uzna-
³a równie¿ Sudan Po³udniowy. Do tego wydarzenia odniós³ siê Benedykt XVI.
Por. Pope Benedict XVI Invokes Peace and Prosperity on the Newly Born South
Sudan, http://www.holyseemission.org/press/release.aspx?id=318 [22.08.2011].

47 Por. np. Address of His Holiness Benedict XVI to Mr. Graziano Luigi
Triboldi New Ambassador of The Republic of Seychelles to The Holy See, http://
www.holyseemission.org/statements/statement.aspx?id=302 [22.08.2011].

48 Por. np. Address of His Holiness Benedict XVI H.E. Mr. Christian Sheka
Krgbo New Ambassador of The Republic of Sierra Leone to The Holy See, http://
www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/december/documents/
hf_ben-xvi_spe_20081218_sierra-leone_en.html [22.08.2011].

49 Czasem to konferencje episkopatów wewn¹trz pañstw zamo¿nych kieruj¹
swoje apele do w³asnych rz¹dów, by te bardziej zaanga¿owa³y siê w sprawy
afrykañskie. Tak czyni czêsto Ko�ció³ w USA, np. przed szczytem G-8. Por. Bene-
dict XVI and Bush, http://www.zenit.org/article-19820?/=english [29.08.2011].
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noworocznych spotkañ z korpusem dyplomatycznym w Watykanie
ka¿dego roku czy w orêdziach na �wiatowy Dzieñ Pokoju50. Warto
te¿ zauwa¿yæ, ¿e papie¿e nie stroni¹ w swych podró¿ach od Afryki,
co te¿ nale¿y odczytaæ jako próbê zwrócenia uwagi �wiata na ten
marginalizowany obszar. Benedykt XVI odby³ jak dot¹d jedn¹ pod-
ró¿ na kontynent, odwiedzaj¹c Kamerun i Angolê, ale w Afryce
pozosta³ przez 7 dni marca 2009 roku. Jan Pawe³ II w czasie swego
prawie 27-letniego pontyfikatu odwiedzi³ Afrykê 14 razy (pierwszy
raz w maju 1980 roku), w tym 42 kraje (niektóre po kilka razy). Jak
obliczono, papie¿ ten ³¹cznie przebywa³ w Afryce 99 dni, czyli ponad
3 miesi¹ce, przemierzy³ ponad 200 tys. km i wyg³osi³ 418 prze-
mówieñ51.

Sytuacja spo³eczno-polityczna na kontynencie jest przez papie¿y
oceniana jako z³a, ale czêsto w swych wypowiedziach podkre�laj¹
oni równie¿ nadziejê na zmianê tego stanu rzeczy. Jan Pawe³ II
w adhortacji apostolskiej Ecclesia in Africa z 1995 roku przypomina,
¿e biskupi � ojcowie synodu afrykañskiego, który odbywa³ siê rok
wcze�niej w Watykanie � aby oddaæ stan Afryki we wspó³czesnym
�wiecie odwo³ali siê do ewangelicznej przypowie�ci o dobrym sama-
rytaninie. Zauwa¿yli, ¿e �dzisiejsz¹ Afrykê mo¿na porównaæ do owego
cz³owieka, który schodzi³ z Jerycha do Jerozolimy: wpad³ on w rêce
zbójców, którzy go obdarli, zadali mu rany i porzucili na wpó³
umar³ego (por. £k 10, 30�37) [...]. Afryka to kontynent, gdzie niezli-
czone ludzkie istoty � mê¿czy�ni i kobiety, dzieci i m³odzi � le¿¹, jak

50 Niezwykle wa¿ny pod tym wzglêdem jest tekst Orêdzia na 1 stycznia
2009 roku pt. �Zwalczanie ubóstwa drog¹ do pokoju�. Jest on wielkim apelem do
spo³eczno�ci miêdzynarodowej o g³êbsz¹ etyczn¹ analizê przyczyn kryzysu fi-
nansowego i zarz¹dzanie globalizacj¹ tak, by w³¹czyæ do korzy�ci z niej p³yn¹-
cych wszystkie pañstwa �wiata. Orêdzie to wpisuje siê w kontekst kryzysu
gospodarczego 2008/2009 i dotyczy ubóstwa globalnego, ale ciekawe jest to, ¿e
jedynym obszarem wymienionym z nazwy w dokumencie s¹ �pañstwa afrykañ-
skie�, dlatego niew¹tpliwie to one s¹ w szczególno�ci przez papie¿a brane pod
uwagê.

51 Przed podró¿¹ Benedykta XVI do Kamerunu i Angoli, �Wiadomo�ci KAI�
8.03.2009, s. 22�23.
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gdyby porzucone przy drodze, chore, poranione, bezsilne, odepchniê-
te i opuszczone. Ludzie ci pilnie potrzebuj¹ dobrych samarytan,
którzy po�piesz¹ im z pomoc¹�52. Równie¿ 10 lat pó�niej w Orêdziu
na XIII �wiatowy Dzieñ Chorego, obchodzony przez Ko�ció³ katolic-
ki w lutym 2005 roku w Jaunde w Kamerunie, Jan Pawe³ II przy-
pomnia³ to ewangeliczne porównanie53. Przywo³anie go po tak d³u-
gim okresie �wiadczy o tym, i¿ diagnoza Ko�cio³a co do kondycji
i stanu Czarnego Kontynentu w ci¹gu tej dekady nie zmieni³a siê:
Afryka postrzegana jest jako chory cz³onek spo³eczno�ci miêdzyna-
rodowej, który �pilnie potrzebuje� dobrych samarytan, czyli pomocy
ze strony innych54.

Z tego te¿ powodu bardzo wiele wypowiedzi papie¿y po�wiêco-
nych Afryce ma charakter apelu do sumienia innych pañstw i na-
rodów, zw³aszcza tych, które eksploatowa³y kontynent w okresie
kolonialnym. Przemawianie w imieniu najbiedniejszych i opuszczo-
nych jest niew¹tpliwie wpisane w misjê Ko�cio³a w �wiecie, zw³asz-
cza od czasu wyeksponowanego przez Paw³a VI w Li�cie apostol-
skim Octogesima adveniens w 1971 roku �preferencyjnego szacunku�
(opcji) dla ubogich55. To zadanie podjêli równie¿ jego nastêpcy, czego
dowodem s¹ liczne wypowiedzi Jana Paw³a II i Benedykta XVI,
w których postuluj¹ m.in. wprowadzenie zmian do etyki stosunków

52 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska �Ecclesia in Africa�, w: idem, Dzie³a
zebrane, t. 2, Adhortacje, Kraków 2006, nr 41, s. 443.

53 Orêdzie Jana Paw³a II na XIII �wiatowy Dzieñ Chorego 2005 r., nr 1,
�Wiadomo�ci KAI� 13.02.2005.

54 Z adhortacji Ecclesia in Africa wynika, i¿ Ojcowie synodalni rolê ewan-
gelicznych �zbójców� przypisali przede wszystkim mocarstwom kolonialnym. Do-
strzegali jednak te¿ winê samych Afrykanów, przyznaj¹c z bólem, i¿ �[...] Afryka
to kontynent pe³en problemów. Prawie w ka¿dym kraju mo¿na siê spotkaæ ze
skrajnym ubóstwem, tragicznym marnotrawstwem i tak sk¹pych zasobów, poli-
tyczn¹ niestabilno�ci¹ i napiêciami spo³ecznymi. Rezultaty rzucaj¹ siê w oczy:
nêdza, wojny, brak nadziei. W �wiecie kontrolowanym przez kraje bogate
i potê¿ne Afryka sta³a siê w praktyce niewa¿nym dodatkiem, przez wszystkich
zapomnianych i pogardzanym�, ibidem, nr 40, s. 442�443.

55 Pawe³ VI, List apostolski Octogesima adveniens, w: Dokumenty nauki
spo³ecznej Ko�cio³a, cz. II, Rzym � Lublin 1996, s. 63 (nr 23).
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miêdzynarodowych, aby na pierwszym miejscu uwzglêdniaæ potrze-
by i interesy najbiedniejszych, w tym zw³aszcza Afrykanów56.

Za zgod¹ papie¿y wiele inicjatyw na rzecz Afryki podejmuj¹
dykasterie Kurii Rzymskiej. Dzia³ania te maj¹ charakter zarówno
praktyczny (np. wspomniane wcze�niej fundacje koordynowane przez
poszczególne Papieskie Rady), jak i teoretyczno-badawczy. Przyk³a-
dem tej drugiej formy aktywno�ci mo¿e byæ sympozjum zorganizo-
wanego przez Papiesk¹ Radê Iustitia et Pax w maju 2004 roku
po�wiêcone rozwojowi gospodarczemu i spo³ecznemu Afryki w dobie
globalizacji. Sta³o siê ono po raz kolejny pretekstem do przypomnienia
o dramacie ubóstwa i przemocy na Czarnym L¹dzie57. Jan Pawe³ II
w swoim przes³aniu do uczestników sympozjum m.in. zaapelowa³
o pomoc Afryce, zwracaj¹c siê tym razem w szczególno�ci do kato-
lików na ca³ym �wiecie58.

Afryka zatem pozostaje dla Ko�cio³a katolickiego obszarem �szcze-
gólnej troski�, ale tak¿e, co warto podkre�liæ, szczególnej, bo chrze-
�cijañskiej nadziei, któr¹ stara siê on zaszczepiæ w Afrykanach jako
swój duchowy dar dla kontynentu. Nawet bowiem wtedy, gdy obra-
dowa³o I Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Afryki (prze-

56 Por. np. wspomniane wcze�niej Orêdzie na �wiatowy Dzieñ Pokoju 2009
roku zawieraj¹ce refleksje nad sytuacj¹ najbiedniejszych w obliczu �wiatowego
kryzysu finansowego i ¿ywno�ciowego, w tym apel o kodeks etyczny uwzglêdnia-
j¹cy ich prawa. Tekst orêdzia np. na http://www.vatican.va/holy_father/bene-
dict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20081208_xlii-world-day-
peace_pl.html [25.08.2011].

57 Por. Final Declaration of the Symposium on: The economic and social
development of Africa in the age of globalization, www.vatican.va/roman_curia/
pontifical_councils/justpeace/documents/ [06.04.2006]. Przewodnicz¹cy Rady,
kard. Renato Martino (by³y d³ugoletni obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ
w Nowym Jorku), zwróci³ uwagê przy tej okazji, ¿e �najwiêksz¹ bol¹czk¹ Afryki
jest rezygnacja i utrata nadziei. Kontynent ten jest oddzielony od �wiata »¿ela-
zn¹ kurtyn¹ egoizmu i obojêtno�ci«�. Podkre�li³, ¿e tym, czego najbardziej bra-
kuje Afryce, jest nadzieja na przysz³o�æ, czym te¿ powinny zaj¹æ siê rz¹dy,
organizacje miêdzynarodowe i stowarzyszenia, ibidem.

58 Za: ¯elazna kurtyna egoizmu i obojêtno�ci. Papie¿ apeluje o pomoc Afry-
ce, �Wiadomo�ci KAI� 6.06.2004, s. 20.
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³om kwietnia i maja 1994 roku), w cieniu krwawego ludobójstwa
w Rwandzie, nie tracono nadziei na zmiany. To zaufanie wyra¿a
równie¿ �Orêdzie do ludu Bo¿ego�59 II Specjalnego Synodu Bisku-
pów dla Afryki, który odby³ siê w listopadzie 2009 roku oraz wydane
przez to gremium tzw. �propozycje�, maj¹ce pomóc papie¿owi
w wypracowaniu kolejnej adhortacji po�wiêconej Czarnemu L¹do-
wi60. Zalety Afryki i jej mieszkañców s¹ przywo³ywane w wyst¹pie-
niach przedstawicieli Stolicy Apostolskiej w ONZ61. Wa¿nym wyni-
kaj¹cym z tego przes³aniem jest co�, co mo¿na by nazwaæ �wlaniem
otuchy w serca� mieszkañców Afryki, a przez to doprowadzenie do
przemiany w ich �wiadomo�ci i zmobilizowanie do dzia³ania.

Nadziei, ale te¿ obawom zwi¹zanym z Afryk¹ da³ wyraz Bene-
dykt XVI podczas mszy rozpoczynaj¹cej obrady II Specjalnego Syno-
du dla Afryki. Nazwa³ on wtedy kontynent �»p³ucem« duchowym dla
ludzko�ci, która jawi siê w kryzysie wiary i nadziei�62. Jednak rów-
nie¿ to �p³uco� � jego zdaniem � mo¿e siê rozchorowaæ. W tej chwili
atakuj¹ go co najmniej dwie niebezpieczne choroby: praktyczny
materializm oraz powi¹zane z nim my�lenie relatywistyczne i nihi-
listyczne. To choroby, które ju¿ szerz¹ siê w �wiecie zachodnim.
Wed³ug papie¿a to bez w¹tpienia �tak zwany »pierwszy« �wiat eks-
portowa³, a czasem jeszcze eksportuje toksyczne odpadki duchowe,
które zara¿aj¹ mieszkañców innych kontynentów, w tym w sposób

59 Message to the People of God of the Second Special Assembly of the
Synod of Bishop for Africa, http://www.vatican.va/roman_curia/synod/docu-
ments/rc_synod_doc_20091023_message-synod_en.html [25.08.2011].

60 Por. http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_sy-
nod_doc_20091023_elenco-prop-finali_en.html [20.06. 2011].

61 Por. np. Statement by H.E. Archbishop Celestino Migliore Apostolic Nun-
cio, Permanent Observer of the Holy See, 64th session of the UN General Assem-
bly Before the plenary, on item 63: New Economic Partnership for Africa�s Deve-
lopment: progress in implementation and international support, New York
21.10.2009, http://www.holyseemission.org/statements/statement.aspx?id=108
[22.08.2011].

62 Za: http://ekai.pl/wydarzenia/watykan/x22738/msza-sw-rozpoczela-sy-
nod-biskupow-dla-afryki [5.03.2010].
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szczególny Afrykanów. W tym znaczeniu kolonializm, który skoñczy³
siê na p³aszczy�nie politycznej, nigdy siê ca³kowicie nie zakoñczy³�63.

Spotkanie biskupów po�wiêcone Afryce, które inaugurowa³a wy¿ej
wspomniana homilia, zosta³o zwo³ane przez Benedykta XVI na
wyra�ne ¿yczenie jego poprzednika, wyra¿one ju¿ 5 lat wcze�niej,
czyli w 2004 roku. Przedstawiciele Ko�cio³a katolickiego, obecni na
co dzieñ w�ród Afrykanów, zdaj¹ sobie sprawê, ¿e choæ sytuacja
gospodarczo-spo³eczna kontynentu powoli siê poprawia, to jednak
problemy s¹ wci¹¿ dotkliwie. Nawet je�li w niektórych krajach uda³o
siê przezwyciê¿yæ kryzys zwi¹zany zw³aszcza z wojn¹ i przemoc¹,
pozosta³y niezabli�nione rany, które ³atwo mog¹ staæ siê powodem
nowej fali nienawi�ci. W orêdziu biskupów II Synodu dla Afryki
pojawi³o siê zatem wezwanie do uzdrowienia: �Afryko � wstañ
i chod�!�64. To uzdrowienie ma siê dokonaæ przede wszystkim przez
pojednanie oparte na sprawiedliwo�ci i pokoju. Pojednanie ma wy-
miar indywidualny � dotycz¹cy poszczególnych, zaanga¿owanych
w konflikt ludzi, ale i publiczny � dotycz¹cy relacji miêdzy rodzina-
mi, klanami, ludami czy grupami etnicznymi. Synod zaproponowa³
obchodzenie przez kraje ca³ego kontynentu dorocznego Dnia Pojed-
nania, w którego centrum znalaz³by siê sakrament pokuty. Wyda-
rzenie to mia³oby zostaæ odpowiednio po³¹czone z tradycjami afry-
kañskimi, dialogiem ekumenicznym i miêdzyreligijnym (zw³aszcza
z islamem). Zdaniem ojców synodu, tylko wtedy mo¿na by³oby liczyæ
na sukces tej inicjatywy65. Jak podkre�laj¹ od lat papie¿e, z³o � tak¿e
to w wymiarze spo³ecznym � ma swoje �ród³o w sercu cz³owieka
i tam nale¿y z nim walczyæ66.

63 Ibidem.
64 Message to the People of God�, op. cit.
65 Ibidem
66 Por. Jan XXIII, Ecyklika �Pacem in terris�, w: Dokumenty nauki spo³ecz-

nej Ko�cio³a, cz. I, op. cit., s. 361�401, nr 165. Por. te¿ Jan Pawe³ II, Orêdzie na
XVII �wiatowy Dzieñ Pokoju � 1984 r. Pokój rodzi siê z serca nowego, w: idem,
Dzie³a zebrane, t. 4, Kraków 2007, s. 708�714.
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Stolica Apostolska wobec problemów Afryki
na forum ONZ

Mimo i¿ Stolica Apostolska posiada jedynie status sta³ego obser-
watora przy ONZ, bardzo aktywnie bierze udzia³ w pracach tej
organizacji67. Du¿o uwagi po�wiêca najbiedniejszym cz³onkom spo-
³eczno�ci miêdzynarodowej, a w szczególno�ci Afryce. W wyst¹pie-
niach przedstawicieli Ko�cio³a na prze³omie XX i XXI wieku, doty-
cz¹cych tego regionu, dominowa³y zagadnienia szacunku dla ¿ycia
i ró¿norodno�ci etnicznej, degradacji �rodowiska naturalnego, zad³u-
¿enia i innych barier rozwoju spo³eczno-gospodarczego, AIDS i in-
nych chorób, sytuacji dzieci, kobiet, uchod�ców i osób wysiedlonych,
handlu broni¹, a tak¿e przebaczenia i pojednania miêdzy stronami
konfliktów afrykañskich. Ko�ció³ katolicki podziela³ przekonanie
organizacji miêdzynarodowych, i¿ trwa³y pokój i rozwój w Afryce
jest mo¿liwy68, wskazywa³ jednak na konieczne zmiany w mental-
no�ci i funkcjonowaniu afrykañskich spo³eczno�ci, podkre�laj¹c za-
lety samych Afrykanów69. W ostatnich latach przedstawiciele Stoli-
cy Apostolskiej w ONZ wyra¿ali rado�æ z oznak przezwyciê¿ania
stagnacji rozwojowej na kontynencie70, a w obliczu �wiatowego kry-
zysu ¿ywno�ciowego i finansowego apelowali, by zwróciæ wiêksz¹

67 Jest jednak cz³onkiem niektórych agend i organizacji wyspecjalizowa-
nych np. UNIDO, IAEA.

68 Msgr. G. Panikulum, Statement on Item 46 (Causes of conflict and the
promotion of durable peace and sustainable development in Africa), 9 December
1999, w: A. Dupuy, Words that Matter. The Holy See in Multilateral Diplomacy.
Anthology (1970-2000), New York 2003, No. 179.

69 Statement by H.E. Archbishop Celestino Migliore Apostolic Nuncio, Per-
manent Observer of the Holy See, 64th session of the UN General Assembly�. .

70 Statement by H.E. Archbishop Celestino Migliore Apostolic Nuncio, Per-
manent Observer of the Holy See, 62th session of the UN General Assembly
Before the plenary, on item 634 (a): New Partnership for Africa�s Development:
progress in implementation and international support, New York 19.10.2007,
http://www.holyseemission.org/statements/statement.aspx?id=168 [20.08.2011].
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uwagê na region, który do kryzysów tych przyczyni³ siê w najmniej-
szym stopniu, a najbardziej z ich powodu cierpia³71.

Równie¿ podczas konferencji globalnych lat 90. i na pocz¹tku
XXI wieku, po�wiêconych ró¿nym aspektom rozwoju, Stolica Apo-
stolska ustami swoich przedstawicieli wielokrotnie nawi¹zywa³a do
problemów Czarnego L¹du. W watykañskich dokumentach i wyst¹-
pieniach dominowa³y dwa w¹tki: priorytetowe miejsce cz³owieka
w koncepcji solidarnego rozwoju oraz zagadnienie szacunku dla ¿ycia,
powi¹zane z prawami dziecka, kobiety i rodziny. Stolica Apostolska
zabiega³a, aby warto�ci wynikaj¹ce z prawa naturalnego, wci¹¿ obecne
w kulturach krajów rozwijaj¹cych siê, w tym w Afryce, nie zosta³y
po�wiêcone na o³tarzu nowej koncepcji rozwoju, któr¹ lansuje Za-
chód, kieruj¹c siê liberalizmem w skrajnie indywidualistycznej po-
staci72. Ten w¹tek powraca³ wielokrotnie tak¿e w pó�niejszych wy-
st¹pieniach przedstawicieli Ko�cio³a po�wiêconych Afryce73 i � jak
siê wydaje � jest wa¿nym motywem dzia³añ dyplomatycznych Sto-
licy Apostolskiej w systemie ONZ.

Podczas durbañskiej konferencji po�wiêconej rasizmowi (rok
2001), dziêki mediacji Stolicy Apostolskiej uda³o siê prze³amaæ im-
pas, jaki pojawi³ siê w zwi¹zku z ¿¹daniami �zado�æuczynienia za
kolonializm�, zg³aszanymi przez Afrykanów i ich potomków na in-
nych kontynentach. Watykañska �strategia pojednania�, wpisana do

71 Statement by H.E. Archbishop Celestino Migliore Apostolic Nuncio, Perma-
nent Observer of the Holy See, 64th session of the UN General Assembly�, op. cit.

72 Doskona³¹ lektur¹ na ten temat jest zw³aszcza Serving the Human Fa-
mily. The Holy See at the Major United Nations Conferences, New York 1997,
a tak¿e prace Michela Schooyansa i ich omówienie autorstwa A. Muszali
w ksi¹¿ce pt. Medycyna a globalizacja, Kraków 2003. Por. te¿ A.M. Solarz, Jan
Pawe³ II i dyplomacja Stolicy Apostolskiej wobec globalnych konferencji ONZ, w:
M. Wilk, £. Donaj (red.), Jan Pawe³ II � w krêgu my�li politycznej i dyplomacji,
£ód� 2009, s. 110�123.

73 Statement by H.E. Archbishop Celestino Migliore, Apostolic Nuncio, Per-
manent Observer of the Holy See, 63rd session of the United Nations General
Assembly, Agenda item 43: 2001-2010: Decade to Roll Back Malaria in Develo-
ping Countries, Particularly in Africa, New York, 15.10.2008, http://www.holy-
seemission.org/statements/statement.aspx?id=128 [20.08.2011].
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dokumentów koñcowych, sta³a siê podstaw¹ porozumienia zw³asz-
cza miêdzy pañstwami afrykañskimi i europejskimi74.

W pierwszej dekadzie nowego wieku du¿o uwagi na forum ONZ
po�wiêcano zw³aszcza Nowemu Partnerstwu na rzecz Rozwoju Afry-
ki (NEPAD czyli New Partnership for Africa�s Development), wyra-
¿aj¹c nadziejê na przezwyciê¿anie afrykañskich problemów dziêki
tej inicjatywie. Du¿o uwagi po�wiêcano chorobom trawi¹cym konty-
nent, zw³aszcza HIV/AIDS i malarii75. Mówiono równie¿ o koniecz-
no�ci reform instytucjonalnych, w tym zw³aszcza zmiany struktury
w³asno�ci gruntów i reformie rolnej, które pomog³yby zaopatrzyæ
Afrykê w ¿ywno�æ, konieczn¹ dla rosn¹cej populacji oraz w nowe
miejsca pracy dla m³odych w miastach76.

Jednym z wa¿niejszych wyst¹pieñ Stolicy Apostolskiej w ONZ,
po�wiêconych Afryce, by³o przemówienie sekretarza ds. relacji
z pañstwami, abpa Jean-Louisa Taurana, wyg³oszone na forum Rady
Bezpieczeñstwa 28 kwietnia 1998 roku77. Watykañski dyplomata
zwraca³ uwagê na wzajemne powi¹zanie wszystkich problemów

74 Por. A. M. Solarz, �Strategia pojednania� � propozycja Stolicy Apostol-
skiej dla stosunków Pó³noc-Po³udnie w XXI w., �Stosunki Miêdzynarodowe
� International Relations� 2003, No. 1�2, s. 157�177.

75 Statement by H. E. Archbishop Francis Chullikatt, Apostolic Nuncio,
Permanent Observer of the Holy See 65th session of the United Nations General
Assembly, Before the Plenary, on items 62 (a) and (b) and 12: New Economic
Partnership for Africa�s Development: progress in implementation and internatio-
nal support; Causes of conflict and the promotion of durable peace and sustaina-
ble development in Africa; and 2001-2010: Decade to Roll Back Malaria in Deve-
loping Countries, particularly in Africa, New York 14.10.2010, http://www.holy-
seemission.org/statements/statement.aspx?id=93 [04.08.2011].

76 Statement by H.E. Archbishop Celestino Migliore, Apostolic Nuncio, Per-
manent Observer of the Holy See, 63rd session of the United Nations General
Assembly, Agenda item 57 (a) High-level plenary meeting on the theme �Africa�s
development needs: state of implementation of various commitments, challenges
and the way forward�, New York 22.09.2008, http://www.holyseemission.org/
statements/statement.aspx?id=140 [20.08.2011].

77 Rada zebra³a siê na szczeblu ministrów spraw zagranicznych, by omó-
wiæ raport sekretarza generalnego nt. przyczyn konfliktów, promocji trwa³ego
pokoju i zrównowa¿onego pokoju w Afryce.
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dotykaj¹cych Czarny L¹d � od degradacji zasobów naturalnych
i powiêkszania siê obszarów ziemi nieproduktywnej, szerzenia siê
g³odu i niedo¿ywienia, niew³a�ciwej opieki medycznej, poprzez okrut-
ne konflikty etniczne, �s³abego ducha demokracji�, rozpowszechnio-
nej korupcji, a¿ po ciê¿ar zad³u¿enia zewnêtrznego. Jego zdaniem
niesprawiedliwo�æ poprzez wojnê, biedê, brak szacunku dla jedno-
stek i ubo¿enie ca³ych spo³eczno�ci prowadzi do desperacji i pasyw-
no�ci, które szerz¹ siê w�ród Afrykanów78.

W wielu wyst¹pieniach dyplomatów watykañskich podkre�lano
moralny obowi¹zek dotrzymania zobowi¹zañ podjêtych przez pañ-
stwa rozwiniête, które Ko�ció³ katolicki nazywa �nowym wzorcem
solidarno�ci i wspó³pracy pomiêdzy narodami zamo¿nymi i ludami
Afryki�79. Dotyczy to zw³aszcza kwestii zad³u¿enia zewnêtrznego
krajów afrykañskich, Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA) oraz
u³atwieñ w handlu zagranicznym. Wed³ug Stolicy Apostolskiej, Na-
rody Zjednoczone powinny wspieraæ instytucje afrykañskie w ich
d¹¿eniach do osi¹gniêcia trwa³ego pokoju na kontynencie. Przedsta-
wiciele Ko�cio³a w ONZ z zadowoleniem podkre�lali wy³anianie siê
�afrykañskich rozwi¹zañ dla afrykañskich problemów�, chwal¹c
w ten sposób aktywno�æ afrykañskich organizacji regionalnych
i subregionalnych80.

78 Mgr J.-L. Tauran, Intervention lors de la réunion exceptionnelle tenue au
niveau des ministres des affaires étrangères sur le Rapport du Secrétaire Général:
la situation en Afrique, le 24.4.1998, w: A. Dupuy, Words that Matter, op. cit,
No. 277.

79 Intervention by the Holy See at the Plenary Session of the 58th General
Assembly of the United Nations on �New Partnership for Africa Development�.
Intervention by H.E. Msgr. Celestino Migliore, 16 X 2003 r., www.vatican.va/
roman_curia/secretariate_state/2003/documents/rc_seg-st_20031016_migliore-
nepad_en.html [20.08.2011].

80 Por. np. Intervention by the Holy See at the Plenary of the 59th General
Assembly of the United Nations on Item 38 (A,B): �NEPAD: Progress in Imple-
mentation and International Support� and Item 46: �Decade to Roll Back Malaria
in Developing Countries�. Statement by H.E. Msgr Celestino Migliore, 19 X 2004 r.,
www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2004/documents [01.04.2006].
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Równie¿ problem AIDS, który w szczególny sposób dotyka miesz-
kañców Czarnego L¹du, powraca³ wielokrotnie u progu XXI wieku
w wypowiedziach dyplomatów watykañskich w ONZ. Delegacja Sto-
licy Apostolskiej z przewodnicz¹cym Papieskiej Rady ds. Duszpa-
sterstwa S³u¿by Zdrowia na czele wziê³a udzia³ w 2001 roku w Sesji
Specjalnej Zgromadzenia Ogólnego, po�wiêconej walce z t¹ pande-
mi¹. Wagê obrad podkre�li³ Jan Pawe³ II, który z tej okazji wystoso-
wa³ specjalne przes³anie do sekretarza generalnego ONZ. Papie¿
wyrazi³ nadziejê, i¿ dziêki woli politycznej uda siê nie tylko w krajach
zamo¿nych, ale równie¿ rozwijaj¹cych siê pomóc w przezwyciê¿eniu
zgubnych skutków tej choroby, zw³aszcza w przypadku zaka¿eñ przy
porodzie i terapii antyretrowirusowej. Przypomnia³ te¿ o odpowie-
dzialno�ci spo³eczeñstw zamo¿nych w obliczu tych problemów81.

Stolica Apostolska zaaprobowa³a tekst koñcowej Deklaracji zo-
bowi¹zañ w sprawie HIV/AIDS, do³¹czaj¹c jednak do niej swoj¹
notê interpretacyjn¹, dotycz¹c¹ m.in. oceny moralnej �rodków zapo-
biegawczych epidemii HIV/AIDS, tj. zw³aszcza stosowania prezer-
watyw oraz niektórych u¿ytych w dokumencie pojêæ. Podkre�li³a te¿
�niezaprzeczalny fakt, i¿ jedyn¹ bezpieczn¹ i niezawodn¹ metod¹
zabezpieczaj¹c¹ przed seksualnym przenoszeniem HIV jest absty-
nencja przed �lubem oraz szacunek i wzajemna wierno�æ mê¿a
i ¿ony�82.

To samo stanowisko prezentowa³ przedstawiciel Ko�cio³a 10 lat
pó�niej, w czerwcu 2011 roku, podczas spotkania przegl¹dowego,
kiedy to przyjêto Deklaracjê polityczn¹ w sprawie HIV/AIDS. Zda-
niem Watykanu, do walki z epidemi¹, szczególnie dotykaj¹c¹ Afry-
kê, konieczne jest �podej�cie oparte na warto�ciach, które zapewni
konieczn¹ opiekê oraz wsparcie moralne dla zara¿onych i które

81 Wobec epidemii HIV/AIDS. Przes³anie papieskie do sekretarza generalne-
go ONZ Kofiego Annana, �L�Osservatore Romano� (wyd. pol.) 2001, nr 9, s. 9�10.

82 Statement of Interpretation of the Holy See on the Adoption of the Declara-
tion of Commitment on HIV/AIDS, www.vatican.va/roman_curia/secretariat_stste/
documents/rc_seg-st_doc_20010627_declaration-aids_en.html [20.08.2011].



237Ko�ció³ katolicki/Stolica Apostolska � moralne mocarstwo...

promuje ¿ycie zgodne z normami moralnego prawa naturalnego,
w ca³o�ci respektuj¹cego wrodzon¹ godno�æ osoby ludzkiej�83. Stoli-
ca Apostolska z zadowoleniem przyjê³a rosn¹c¹ �wiadomo�æ wspól-
noty miêdzynarodowej o skuteczno�ci jedynie takiego podej�cia84.

W propagowaniu sztucznych �rodków antykoncepcyjnych w Afry-
ce Ko�ció³ widzi powa¿ne zagro¿enie dla tradycyjnych afrykañskich
warto�ci, a w konsekwencji to¿samo�ci. Misjonarze, którzy znaj¹
dobrze region, podkre�laj¹: �Afryka stworzy³a kulturê wspólnoty,
ca³¹ sieæ relacji miêdzyludzkich a ich porwanie, tworzenie �rodowi-
ska anonimowego ludzi ¿yj¹cych w krótkotrwa³ych i przypadkowych
zwi¹zkach, to �miertelne zagro¿enie dla Afryki. Rozprzestrzenianie
siê na tym kontynencie AIDS spowodowane jest rozk³adem wiêzi
spo³ecznych, mno¿eniem partnerów seksualnych, co powoduje zwiêk-
szenie z³o�liwo�ci wirusów, a wszystko to w bardzo kiepskich warun-
kach higienicznych�85.

Za pontyfikatu Benedykta XVI Ko�ció³ katolicki nie zmieni³
zdania w sprawie �troski o ¿ycie� Afrykanów, przez co rozumieæ
nale¿y równie¿ sprzeciw wobec aborcji i sztucznej antykoncepcji oraz
propagowania ich w jakiejkolwiek postaci na kontynencie. Ze szcze-
gólnie godne potêpienia uzna³ przyjêcie w 2003 roku tzw. protoko³u
z Maputo � czyli Protoko³u do Afrykañskiej Karty Praw Cz³owieka
i Ludów w sprawie Praw Kobiet, który w art. 14 zobowi¹zuje rz¹dy
pañstw Unii Afrykañskiej do w³¹czenia aborcji do swojego wewnêtrz-
nego ustawodawstwa86. Dokument ten oznacza w jakim� stopniu

83 Statement by H.E. Archbishop Francis Chullikat, Apostolic Nuncio, Per-
manent Observer of The Holy See on the Adoption of the Political Declaration on
HIV and AIDS before the High Level Meeting on the Comprehensive Review of
the Progress Achieved in Realizing the Declaration of Commitment on HIV/AIDS
and the Political Declaration on HIV/AIDS of the 65th Session of the UN Gene-
ral Assembly, New York 10.06.2011, http://www.holyseemission.org/statements/
statement.aspx?id=314 [08.08.2011].

84 Ibidem.
85 Afryce trzeba daæ szansê�, s. 24.
86 Por. tekst protoko³u na http://www.achpr.org/english/_info/women_en.htm

[05.05.2009].
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pora¿kê Ko�cio³a w starciu z ruchami proaborcyjnymi, gdy¿ przenosi
na grunt afrykañski uregulowania wypracowywane w systemie ONZ,
od lat przez niego kontestowane. Dlatego te¿ zarówno sam papie¿,
jak i lokalne episkopaty wzywaj¹ poszczególne rz¹dy do nieratyfiko-
wania tego dokumentu87. Ostrej krytyce poddaje go równie¿ dyplo-
macja watykañska w ONZ i innych organizacjach miêdzynaro-
dowych88.

AIDS i inne choroby, do których równie¿ czêsto odnosz¹ siê
przedstawiciele Stolicy Apostolskiej w ONZ, pogarszaj¹ i tak trudne
warunki ¿ycia uchod�ców i osób przesiedlonych w Afryce. Ko�ció³
katolicki od dawna interesuje siê ich losem, tak¿e poprzez udzia³
w pracach UNHCR89. W ostatniej dekadzie XX wieku problem
uchod�stwa w Afryce przybra³ olbrzymi¹ skalê. Ju¿ jednak w pierw-
szej po³owie lat 80. by³ on tak nabrzmia³y, ¿e spo³eczno�æ miêdzyna-
rodowa organizowa³a specjalne spotkania na ten temat. 5 lipca 1984
roku Jan Pawe³ II wystosowa³ przes³anie do uczestników Drugiej
Miêdzynarodowej Konferencji w sprawie pomocy uchod�com w Afry-
ce, w której bra³ te¿ udzia³ przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. Pa-
pie¿ podkre�la³, i¿ omawiane dzia³ania spo³eczno�ci miêdzynarodo-
wej maj¹ na celu ochronê najwa¿niejszego celu, jakim jest godno�æ
cz³owieka. �wiadomo�æ tego powinna przy�wiecaæ obradom konfe-
rencji90. Zdaniem delegata Watykanu bior¹cego udzia³ w obradach,
spotkanie to oznacza³o nowe podej�cie do problemu uchod�ców

87 Por. np. Ko�ció³ wobec protoko³u z Maputo, http://www.kosciol.pl/artic-
le.php?story=20090327100451726 [25.08.2011].

88 Statement by H.E. Archbishop Francis Chullikat, Apostolic Nuncio, Per-
manent Observer of The Holy See on the Adoption of the Political Declaration on
HIV and AIDS� .

89 Por. A. M. Solarz, Ochrona praw uchod�ców i migrantów we wspó³pracy
Stolicy Apostolskiej z Urzêdem Wysokiego Komisarza ds. Uchod�ców, �Stosunki
Miêdzynarodowe � International Relations� 2005, nr 1�2, s. 136�154.

90 Message of His Holiness John Paul II to the Second International Confe-
rence on Assistance to Refugees in Africa (ICARA). The Vatican, 5 July 1984, w:
Paths to Peace. A Contribution. Documents of the Holy See to The International
Community, New York 1987, s. 436.
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i ludzi powracaj¹cych do swych domów, które powinno byæ zastoso-
wane tak¿e na innych kontynentach. Wzywa³ on te¿ do pomocy
krajom afrykañskim, które nie s¹ w stanie zapewniæ uchod�com
odpowiedniego wsparcia. Instytucje katolickie oraz Stolica Apo-
stolska zadeklarowa³y ze swej strony pomoc finansow¹91. W ostat-
niej dekadzie XX wieku dosz³o jednak do rozbie¿no�ci w stano-
wisku Ko�cio³a katolickiego i UNHCR w kwestii �zdrowia repro-
dukcyjnego� uchod�ców92. Kontrowersje na tym tle przyczyni³y siê
do oziêbienia stosunków miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a urzêdem
UNHCR93.

91 M.in. Caritas Rwanda otrzyma³a 50 tys. USD na realizacje konkretnego
projektu pomocowego w tym kraju. Por. Statement by the Rev. Fr. Roger du
Noyen, Secretary of the Pontifical Council �Cor Unum�, Head of the Delegation of
the Holy See, at the Second International Conference on Assistance to Refugees in
Africa (ICARA II), held in Geneva on 9-11 July 1984. Geneva, 10 July 1984, w:
ibidem, s. 443-444.

92 W listopadzie 1996 roku UNHCR podj¹³ decyzjê o przy³¹czeniu siê do
projektu UNFPA realizowanego w obozach dla uchod�ców rwandyjskich. Pro-
gram zak³ada³ udostêpnienie tej ludno�ci �nag³ego serwisu zdrowia reprodukcyj-
nego�, w³¹czaj¹c w to tzw. nag³¹ antykoncepcjê (pigu³kê �dzieñ po�) i pomoc dla
�niekompletnej aborcji�. The Defence of Life in the Context of International Poli-
cies and Norms by H.E. Mons. Jean-Louis Tauran, 11 February 2000, www.vati-
can.va/roman_curia/secretariat_state/documents/rc_seg-st_doc_20000211_tau-
ran-acdlife_en.html [20.08.2011].

93 W zwi¹zku z opublikowaniem przez UNHCR (wraz m.in. z WHO
i UNFPA) w 1999 roku wytycznych dotycz¹cych wspó³pracy miêdzy instytucjami
systemu NZ w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego, trzy Papieskie Rady wyda³y
wspóln¹ notê (14 X 2001 r.), w której stwierdzono, i¿ wytyczne nios¹ ze sob¹
antywarto�ci �obra¿aj¹ce godno�æ najbiedniejszych i najbardziej wra¿liwych po-
pulacji�: proponuj¹ dzia³ania skierowane na ograniczenie urodzin, szerz¹ przy-
zwolenie na nieodpowiedzialne stosunki seksualne, a nawet aborcjê. Mo¿na je
uznaæ za manifest po³¹czonych ze sob¹ idei utylitarnych i neomaltuzjañskich.
Por. Pontifical Council for Health Pastoral Care, Pontifical Council for Pastoral
Care of Migrants and Itinerant People, Pontifical Council for the Family, The
Reproductive Health of Refugees, www.vatican.va/roman_curia/pontifical_ coun-
cils/migrants/documents/rc_pc_migrants_doc_2003072_salud%20reproducti-
va_en.html [20.08.2011].



240 Anna M. Solarz

�Mocarstwo moralne�?

Wyj¹tkowe zaanga¿owanie Ko�cio³a na rzecz poprawy losu lud-
no�ci Afryki poprzez dzia³alno�æ zarówno wewn¹trzpañstwow¹, jak
i na forum miêdzynarodowym jest jak najbardziej godne zauwa¿e-
nia i dowarto�ciowania. Tym bardziej ¿e nie s³abnie ono od lat. Czy
jednak mo¿na uznaæ ten specyficzny podmiot za �moralne mocar-
stwo� na Czarnym L¹dzie?

Jednoznaczna odpowied� na to pytanie nie jest mo¿liwa � w du-
¿ym stopniu zale¿y od subiektywnej percepcji nauczania Ko�cio³a
i oceny jego dzia³alno�ci przez samych Afrykanów. Sam Ko�ció³ po-
strzega swoj¹ misjê w �wiecie jako bezinteresown¹, pokorn¹ s³u¿bê,
bez ambicji konkurowania z rz¹dami pañstw i organizacjami miê-
dzynarodowymi94. Na�laduje w tym Chrystusa, który przed Pi³atem
podkre�la³: �Królestwo moje nie jest z tego �wiata�. Warto�ci, któ-
rym s³u¿y Ko�ció³, to przede wszystkim ochrona ludzkiej godno�ci,
w tym w szczególno�ci obrona najubo¿szych cz³onków wspólnoty
ludzkiej, a tak¿e pokój i pojednanie miêdzy lud�mi i narodami.

W literaturze dyplomacjê Stolicy Apostolskiej okre�la siê
mianem �dyplomacji moralnej�95. Czêsto wskazuje siê na jej �auto-
rytet moralny�96, a zw³aszcza autorytet papie¿a � �Namiestnika
Chrystusa na ziemi�. Ko�ció³ � ustami swych przedstawicieli
� nazywa siebie �ekspertem w sprawach ludzkich�97 i �sumieniem

94 Podkre�la³ to Pawe³ VI podczas swego przemówienia w siedzibie ONZ
w Nowym Jorku w 1965 roku. Papie¿ zwraca³ wtedy uwagê m.in. na wyj¹tkow¹
obecno�æ Stolicy Apostolskiej w stosunkach miêdzynarodowych (�bez w³adzy
doczesnej, bez ambicji konkurowania ze spo³eczno�ci¹ pañstw� ale �w celu s³u¿e-
nia jej w granicach swoich kompetencji bezinteresownie, z pokor¹ i mi³o�ci¹�).
Za: ibidem, s. 17.

95 Ibidem.
96 Por. Message to the People of God of the Second Special Assembly for

Africa�
97 Por. np. Address of His Holiness Paul VI to the 20th Session of the

General Assembly of the United Nations, New York, 4 October 1965, w: Path to
Peace�, op. cit., s. 3 (nr 10); Jan Pawe³ II, Encyklika �Sollicitudo rei socialis�,
w: Dokumenty nauki spo³ecznej Ko�cio³a�, cz. II, s. 298 (nr 41).
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ludzko�ci�98. Moralny charakter tego podmiotu podkre�la te¿ to, ¿e
podstaw¹ jego podmiotowo�ci prawnomiêdzynarodowej nie jest su-
werenno�æ terytorialna, ale duchowa, któr¹ rozci¹ga on nad swoimi
wiernymi. Stolica Apostolska z papie¿em na czele � jako zwierzch-
nia w³adza Ko�cio³a � jest z kolei tytulariuszem tej suwerenno�ci
w stosunkach miêdzynarodowych99. Dziêki temu duchowemu w³adz-
twu wspólnota katolików zachowuje niezale¿no�æ w obrêbie pañ-
stwa, w którym dzia³a. W ten sposób powstaje sfera wewnêtrznej
wolno�ci jednostek i grup, nie podlegaj¹ca w³adzy politycznej. Dla
niektórych rz¹dów stanowi to powa¿ne wyzwanie. Ko�ció³, potrzebu-
j¹c wolno�ci do w³asnego rozwoju, zabiega o ni¹, sprzyjaj¹c syste-
mom politycznym respektuj¹cym prawa cz³owieka, zw³aszcza prawo
do wolno�ci religijnej. Dlatego te¿ staje siê wa¿nym czynnikiem
zmian spo³ecznych i systemowych.

Niew¹tpliwie Ko�ció³ katolicki/Stolica Apostolska pozostaje je-
dynym w swoim rodzaju, moralnym podmiotem w stosunkach miê-
dzynarodowych, posiadaj¹cym jednak równie¿ atrybuty pañstwa.
Wywiera te¿ nieproporcjonalny do wielko�ci swojego terytorium wp³yw
na rzeczywisto�æ miêdzynarodow¹: o przychylno�æ papie¿y zabiegaj¹
przywódcy najwa¿niejszych i najwiêkszych pañstw �wiata, a waty-
kañska dyplomacja uchodzi za najlepsz¹ w �wiecie. Oddzia³ywanie
Ko�cio³a katolickiego jest jednak bardzo specyficzne i trudno mie-
rzalne, dla wielu bez znaczenia, co najlepiej wyra¿a cyniczne pyta-
nie Stalina o papieskie dywizje. Sk¹din¹d wiemy jednak, ¿e te �dy-
wizje� przyczyni³y siê do obalenia m.in. sowieckiego imperium100.
W politologii ten rodzaj wp³ywu, jaki posiada Ko�ció³ katolicki

98 Por. m.in. A. Casaroli, The Unique Role of the Holy See in the Interna-
tional Community, w: Paths to Peace�, s. xxxi, (nr 045).

99 Por. J. Krukowski, Ko�ció³ i pañstwo. Podstawy relacji prawnych, Lu-
blin 1993, s. 137.

100 Por. np. A. Chong, The Foreign Policy Potential of �Small State Soft
Power� Information Strategies http://turin.sgir.eu/uploads/Chong-ALAN
%20CHONG%202007%20The%20Foreign%20Policy%20Potential%20of%20
Small%20State%20Soft%20Power.pdf, [21.05.2011].
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w �wiecie, zalicza siê do kategorii �soft power�. Joseph Nye, twórca
tego terminu, podkre�la, i¿ jest to: �zdolno�æ uzyskiwania tego, cze-
go siê chce, raczej dziêki atrakcyjno�ci ni¿ przymusowi lub pieni¹-
dzom, jest ona rezultatem atrakcyjno�ci kultury, politycznych ide-
a³ów i konkretnej polityki danego kraju�101. �Soft power� Ko�cio³a
katolickiego w Afryce to w szczególno�ci wyj¹tkowe i ró¿norodne
wsparcie dla mieszkañców kontynentu, które zdaje siê przekonywaæ
coraz wiêksze rzesze Afrykanów.
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THE CATHOLIC CHURCH/THE HOLY SEE
� IS IT A �MORAL POWER� IN BLACK

CONTINENT?

SUMMARY

The Catholic Church is a strong player in Africa, especially due
to its social, medical, educational care and charity giving to African
people. Diplomacy of the Holy See is also very concerned with Afri-
can problems at an international forum. First of all the cause of this
involvement is the increasing community of the Catholic faithful in
Africa. The paper deals with a few aspects of Catholic commitment
for the better future of this marginalized continent and tries to
answer the question if the Catholic Church/the Holy See is the real
power in Africa. However, there is not explicit answer because of
special nature of this entity.
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