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Polityka Stolicy Apostolskiej1 wobec Polski w ostatnim okresie PRL, a tym bardziej 
dynamika zmiany w czasie transformacji ustrojowej w Polsce i wielkiej zmiany geopoli-
tycznej na świecie, należy do słabo przebadanych tematów. Podstawowy problem polega 
na tym, że zagadnienie to jest najczęściej redukowane do sprawy wizyt papieża Jana 
Pawła II w Polsce i towarzyszących im wydarzeń. Historycy omawiają głównie organi-
zację pielgrzymek i ich przebieg duszpasterski, a sprawy polityczne w relacjach Stolica 
Apostolska – Polska pozostawiają na marginesie. Dopiero też od niedawna pojawiają 
się głębsze studia nad polityką amerykańską wobec komunistycznej Polski w jej ostat-
niej dekadzie i rolą w niej Jana Pawła II2. Przeprowadzenie właściwej oceny ówczesnych 
wydarzeń politycznych jest bowiem niemożliwe bez uwzględniania całości kontekstu 
epoki, czyli polityki USA, Wielkiej Brytanii i Zachodu wobec ZSRS. Wiedza historycz-
na nakazuje przyznanie znaczącego miejsca Stolicy Apostolskiej i papieża Jana Pawła II 
w procesie politycznej presji na ZSRS. Bernard Lecomte wyznaczył, moim zdaniem 

1 W tekście będę posługiwał się tym terminem, ponieważ oznacza on podmiot prawa międzynarodowego. 
Zob. K. Strzałka, Szczególna forma państwa  –  Państwo Miasto Watykan [w:] Małe państwa Europy Zachodniej 
i terytoria o statusie specjalnym. Ich rola i miejsce w Unii Europejskiej, red. R. Żelichowski, Warszawa 2008, s. 35–80; 
J. Czaja, Prawnomiędzynarodowy status Watykanu, Warszawa 1983, s. 31–35; W. Jakubowski, M. Solarczyk, Ustrój 
Kościoła rzymskokatolickiego. Wybrane zagadnienia instytucjonalne, Warszawa 2002, s. 54; M. Solarczyk, 75-lecie 
Państwa Miasta Watykańskiego, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2004, nr 17, s. 233–252; W. Jakubowski, O Roma 
felix. Geneza, specyfika i przeobrażenia instytucji politycznych Państwa Miasta Watykańskiego, Warszawa 2005.

2 Por. P. Kowal, Testament Prometeusza. Źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej, Warszawa–Wojnowi-
ce 2018, s. 208–215. Duże znaczenie dla tych konstatacji mają nowe informacje na temat relacji politycznych na 
linii Zbigniew Brzeziński – Jan Paweł II, a także nowe prace polskich i amerykańskich historyków wskazujące na 
polityczną rolę USA w transformacji Europy Środkowej i Wschodniej (G.F. Domber, Empowering Revolution: Ame-
rica, Poland, and the End of the Cold War, Chapel Hill 2014; J. Tyszkiewicz, Rozbijanie monolitu. Polityka Stanów 
Zjednoczonych wobec Polski 1945–1988, Warszawa 2015; P. Zyzak, Efekt domina. Czy Ameryka obaliła komunizm 
w Polsce?, t. 1–2, Warszawa 2016; S.G. Jones, A Covert Action. Reagan, The CIA, and the Cold War struggle in 
Poland, New York 2018).
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trafnie, trzy pola synergii celów Jana Pawła II i administracji amerykańskiej: zmiany 
polityki wschodniej Stolicy Apostolskiej poprzez otwarcie na Wschód, krytycznego sto-
sunku do teologii wyzwolenia oraz zmiany podejścia Kościoła do pacyfizmu3, chociaż 
nie oznaczało to wprost przyjęcia reaganowskiej wersji wyścigu zbrojeń jako jedynej 
metody dla zapewnienia pokoju4. 

Zagadnieniem nie mniej istotnym niż uwzględnienie zewnętrznego kontekstu trans-
formacji w Polsce po 1989 r. są kwestie cezur. Jedną możliwością jest wpisanie ich 
w relacje Stolicy Apostolskiej z Polską w ogólnie przyjęte ramy czasowe w opisywaniu 
transformacji w Polsce5, inne podejście, ku któremu się skłaniam, polega na przyjęciu 
cezur, które posłużą do lepszego ukazania interesującego nas procesu ściśle w kontekście 
eksplorowanego pola badawczego. I tak, właściwą cezurą początkową jest rok 1987. Jako 
cezura dla dziejów PRL w ogóle jest on rzecz jasna dyskusyjny, częściej przyjmowany 
bywa rok 19866 jako ważny etap w procesie rozpadu systemu totalitarnego w Polsce. 
Także w dziejach Stolicy Apostolskiej rok 1987 nie jest datą przełomową. Jednak z punktu 
widzenia relacji polsko-watykańskich stanowi on cezurę ze względu na III pielgrzymkę 
Jana Pawła II do Polski i podjęte w związku z nią kluczowe postanowienie o spowolnie-
niu rozmów politycznych z rządzącą w Polsce ekipą Jaruzelskiego. 

Z punktu widzenia relacji polsko-watykańskich ważną datą jest także rok 1989, 
w którym zostały odnowione relacje dyplomatyczne pomiędzy oboma państwami. Byłby 
on naturalną cezurą końcową, jednak zasadnicze kwestie pozostające w interesującym 
nas polu badawczym nie zostały do 1989 r. załatwione, trudno też mówić o zakończe-
niu w tym roku okresu transformacji systemowej w Polsce, która dopiero wchodziła 
w decydujący etap, a to przecież wpływ Stolicy Apostolskiej i Jana Pawła II na jej prze-
bieg w Polsce jest tutaj najważniejszy. Właściwe wydaje się zatem przyjęcie jako cezury 
końcowej dla niniejszego artykułu 1991 r. Po pierwsze jest to data stanowiąca jedną 
z najistotniejszych cezur w historii współczesnej (rozpad ZSRS, Układu Warszawskiego, 
parafowanie traktatu z Maastricht). Po drugie jest to istotna data w dziejach współczes-
nej Polski (pierwsze w pełni wolne wybory parlamentarne, zakończenie swego rodzaju 
okresu przejściowego lat 1989–1991). Po trzecie jest to data ważna w dziejach ponty-
fikatu Jana Pawła i jego stosunku do Polski (ogłoszenie encykliki Centesimus annus, 
IV pielgrzymka do Polski). Przyjęcie zatem jako cezury końcowej roku 1991 jest ze 
wszech miar uzasadnione7.

Badanie polityki Stolicy Apostolskiej wobec Polski nastręcza pewnych problemów 
źródłowych (przykładowo mała dostępność watykańskich źródeł urzędowych), ale też 
metodologicznych. Po pierwsze trzeba postawić pytanie, jak dalece papieskie wypo-

3 B. Lecomte, Prawda zawsze zwycięży. Jak Papież pokonał komunizm, przeł. E.T. Sadowska, Warszawa 
2005, s. 75.

4 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło. O papieżu, Polsce, Kościele i świecie, Poznań 2013, s. 91.
5 Por. R. Glajcar, Polski Kościół w dobie transformacji systemowej, „Roczniki Administracji i Prawa” 2012, 

t. 12, s. 80–87.
6 Sprawa ta została szczegółowo omówiona w: P. Kowal, Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha 

Jaruzelskiego w latach 1986–1989, wyd. II, Warszawa 2015, s. 22–25.
7 Por. P. Kowal, Testament Prometeusza…, s. 18–19.
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wiedzi i działania mogą być odczytywane w czysto politycznym kluczu. Z jednej stro-
ny pojawiały się, chociaż incydentalnie, badania traktujące działania Jana Pawła II 
przede wszystkim w ten sposób – jako polityka, z drugiej strony możemy spotkać się 
z poglądem, że odczytywanie tekstów papieskich wyłącznie w historyczno-politycz-
nym kontekście byłoby zbyt daleko idącym uproszczeniem8. Należy zatem do sprawy 
podejść, uwzględniwszy jej różne aspekty: zarówno polityczny, jak i formalnoprawny 
oraz religijny. Dotykamy oczywiście w tym kontekście kwestii charakteru przywództwa 
Jana Pawła II, jego zainteresowań, wykształcenia, doświadczenia itd. Wiele wskazu-
je jednak na to, że zainteresowanie papieża z Polski polityką było jednym z istotnych 
motywów jego działania. Najogólniej rzecz ujmując, badając działania polityczne Jana 
Pawła II, trzeba odnosić się do jego osoby podobnie jak do innych liderów politycz-
nych o skali globalnej.

Kolejny problem to samo definiowanie „polityki Stolicy Apostolskiej”. Jedną sprawą 
jest bowiem polityka Jana Pawła II jako papieża, głowy państwa w szczególnych oko-
licznościach: fakt, że był on Polakiem i wręcz to eksponował, drugą – polityka Stolicy 
Apostolskiej jako podmiotu prawa międzynarodowego. W wypowiedziach Jana Pawła II 
niejednokrotnie pojawiało się dodatkowe podkreślenie, że jakieś stanowisko było poglą-
dem Stolicy Apostolskiej jakby w odróżnieniu od stanowisk prezentowanych przez 
papieża, kiedy tego zastrzeżenia z jego strony nie było. Sprawa oczywiście pozostaje 
skomplikowana także dlatego, że w niektórych wypadkach Jan Paweł II mógł przema-
wiać bardziej jako głowa Kościoła (kwestie doktrynalne), a w innych bardziej jako papież 
pochodzący z Polski, w jeszcze innych, szczególnie w kontekście transformacyjnym, 
jako polityk zachodni mający unikalne doświadczenie totalitaryzmu komunistycznego. 
Uogólniając, można zatem przyjąć, że pojęcie „polityka Stolicy Apostolskiej” jest szersze 
niż „polityka Jana Pawła II”. Ze względu na specyfikę sytuacji w pewnych przypadkach 
będę zaznaczał, że coś było polityką Jana Pawła II.

GŁÓWNE POLITYCZNE ASPEKTY III PIELGRZYMKI  
JANA PAWŁA II DO POLSKI

Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w 1987 r. miała znaczenie z wielu powodów, 
aczkolwiek z punktu widzenia niniejszych rozważań podkreślenia wymagają dwa aspek-
ty9: poparcie „Solidarności” i kwestia nawiązywania relacji dyplomatycznych między 
Stolicą Apostolską a PRL.

8 C. Gawryś, S. Frankiewicz, Nie stracić wiary w Watykanie, Warszawa 2014, s. 144.
9 Warto podkreślić, że historycy dysponują szerokim wyborem materiału źródłowego dotyczącego wizy-

ty Jana Pawła II w Polsce w 1987  r., np.: Solidarność z błoń. Wokół nauczania społecznego Jana Pawła II, red. 
M. Drzonek, M. Siedziako, Szczecin 2011; Jan Paweł II w Szczecinie. Meldunki operacyjne Wojewódzkiego Urzędu 
Spraw Wewnętrznych z 1987 roku, wstęp Z. Stanuch, wybór i oprac. M. Semczyszyn, A. Sitkowska, Z. Stanuch, 
Warszawa–Szczecin 2008; „Operacja „Zorza II”. Służba Bezpieczeństwa i Komitet Wojewódzki PZPR wobec wizyty 
Jana Pawła II w Trójmieście (czerwiec 1987), wstęp i red. naukowa S. Cenckiewicz, M. Kruk, oprac. S. Cenckiewicz, 
A. Chmielecki, M. Kruk, M. Krzencessa-Trichet, P. Semków, P. Wójtowicz, Warszawa–Gdańsk 2008.
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Poparcie dla „Solidarności” kilkakrotnie zostało wyrażone publicznie przez papieża 
podczas pielgrzymki. Takie posunięcie było o tyle interesujące, że w 1987 r. struktu-
ry „Solidarności” nie trzymały się mocno i nic nie wskazywało na poprawę tej sytua-
cji. W kraju w środowisku opozycji toczyły się spory o taktykę i strategię Związku po 
amnestii 1986 r.10 Już na początku 1987 r. odnotowano intensywniejsze represje eko-
nomiczne wobec zwolnionych kilka miesięcy wcześniej z internowania działaczy – sto-
sowano wobec nich na szerszą skalę konfiskaty i inne formy represjonowania i zastra-
szania11. Także wśród przywódców polskiego Kościoła zastanawiano się nad taktyką 
wobec osłabionej „Solidarności”. Biskupi mieli rozważać, w jakim stopniu efektywne 
będzie zaangażowanie się w poparcie dla Związku, jeśli wiele ustępstw można uzyskać 
ze strony władz, unikając właśnie angażowania się po jego stronie. Antoni Dudek pisze 
w tym kontekście wręcz o „podwójnej grze Kościoła”12. Obóz władzy natomiast czuł 
się relatywnie silny – w interesującym nas okresie był w trakcie realizacji stosunkowo 
ofensywnych planów reform politycznych zaprojektowanych przez tzw. zespół trzech13. 

W 1987 r., a szczególnie w pierwszej jego połowie, w percepcji władzy istniała możliwość 
wprowadzania korzystnej zmiany politycznej przez zastosowanie takich ruchów jak np.: 
powołanie partii chadeckiej, rozluźnienie nacisku w sferze kultury, zmianę polityki wobec 
młodzieży14. Sens planu obozu władzy polegał na swego rodzaju próbie uzyskania nowej 
legitymizacji bez przeprowadzania demokratycznego procesu wiodącego w tym kierunku. 
W dużym stopniu opierał się on na zaangażowaniu Kościoła w działania polityczne pro-
jektowane przez otoczenie gen. Wojciecha Jaruzelskiego w zamian za ustępstwa władzy 
w polityce wobec niego. Z dokumentów wynika, że w tym kontekście także w otoczeniu 
papieża toczyła się debata na temat celów papieskiej podróży w 1987 r. – podobna w swych 
zarysach do dyskusji w łonie Episkopatu Polski. Część zaplecza papieskiego – szczegól-
nie ci Polacy w instytucjach Kurii Rzymskiej, którzy znaleźli się w niej już za pontyfikatu 
Jana Pawła II i popierali jego linię polityczną – miała stawiać na polityczno-strategiczne 
cele wizyty rozumiane jako podkreślenie roli „Solidarności”, a nie wspieranie choćby 
pośrednio ekipy generała, czyli wykorzystanie pobytu papieża w Polsce, a przede wszyst-
kim w Gdańsku, do zademonstrowania poparcia dla „Solidarności”, a wręcz do próby 
jej wzmocnienia. Na wybór takiego podejścia do wizyty naciskać miała m.in. „Kultura”, 
a także osoby związane z Sekcją Polską Radia Wolna Europa15. Sceptycyzm wobec uwypu-

10 W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1980–1989, Warszawa 2011, s. 150–151; A. Friszke, Tymczasowa Komi-
sja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” (1982–1987) [w:] Solidarność podziemna 1981–1989, red. A. Friszke, Warszawa 
2006, s. 172.

11 J. Holzer, K. Leski, Solidarność w podziemiu, Łódź 1990, s. 125–126.
12 A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990, Kraków 

2004, s. 79–90.
13 P. Kowal, Koniec systemu władzy…, s. 75–87.
14 Ibidem, s. 129–135, 221–233; idem, Na straconych pozycjach. Ostatni bój o dusze młodych w latach 1986–

1989 [w:] Życie na przekór. Młodzieżowa kontestacja systemu w ostatniej dekadzie PRL (1980–1989). Nowe tropy 
i pytania badawcze, red. B. Noszczak, Warszawa 2016, s. 431–452.

15 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: AIPN), 8449/5/72, Notatka informacyjna 
dotycząca prób podejmowanych przez polskie otoczenie papieża w celu wykorzystania jego ewentualnej trzeciej 
wizyty w Polsce do destabilizacji sytuacji społeczno-politycznej w kraju, k. 11.
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klania politycznych aspektów pielgrzymki w kontekście popierania opozycji miał zgłaszać 
Luigi Poggi, który powiedział: „jak do tej pory papież nie spowodował cudu dla Polaków, 
którego oni spodziewają się od roku 1978”16. Te słowa, jak i inne dokumenty świadczą 
o tym, że w otoczeniu papieża trwała dyskusja nad przyszłym przebiegiem wizyty w jej 
politycznym kontekście oraz że inaczej do wizyty podchodził papież i jego polskie oto-
czenie (w którym zresztą też można było zaobserwować kilka podejść), a inaczej problem 
ten widzieli niektórzy urzędnicy Sekretariatu Stanu. W gruncie rzeczy, gdyby zwyciężyło 
ich podejście, najwięcej zyskałaby ekipa gen. Jaruzelskiego.

Na tle ówczesnych dyskusji trzeba widzieć kolejne kazania papieskie podczas piel-
grzymki, w których papież zdecydował się jednakowoż udzielić wyraźnego wsparcia 
„Solidarności”. Także trasa jego pielgrzymki została wykorzystana do przypomnie-
nia dziedzictwa „Solidarności”. 10 czerwca 1987 r. podczas mszy św. w Tarnowie 
Jan Paweł II wspomniał porozumienia ustrzycko-rzeszowskie: „W takim też duchu, 
zgodnym z polską tradycją, zostały zawarte w ostatnich czasach porozumienia rze-
szowsko-ustrzyckie w sprawie rolnictwa (z dnia 18 i 20 lutego 1981 r.), w których rol-
nicy próbowali znaleźć wspólne z władzami rozwiązanie wielu bolesnych problemów. 
Wydaje się, że w obecnych czasach układy te nie tylko nie powinny być przemilcza-
ne, w każdym razie Papież nie może o tym milczeć, nawet gdyby nie był Polakiem, 
a tym bardziej Papież Polak. Wydaje się więc, że układy te powinny znaleźć swoją 
pełną realizację”17. Jan Paweł II do tradycji solidarnościowej, ukazując ją jako aktu-
alny program działania, powrócił podczas homilii w Szczecinie 11 czerwca18, a także 
w Gdyni tego samego dnia. W tym ostatnim mieście mówił: „Bo co to znaczy soli-
darność? Solidarność to znaczy sposób bytowania w wielości ludzkiej, na przykład 
narodu, w jedności, w uszanowaniu wszystkich różnic, wszystkich odmienności, jakie 
pomiędzy ludźmi zachodzą, a więc jedność w wielości, a więc pluralizm, to wszyst-
ko mieści się w pojęciu solidarności. Sposób bytowania ludzkiej wielości, mniejszej 
lub większej, całej ludzkości, poszczególnego narodu, bytowania w jedności godnej 
człowieka. Powiedziałem: solidarność musi iść przed walką. Dopowiem: solidarność 
również wyzwala walkę. Ale nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu. Walka, która 
traktuje człowieka jako wroga i nieprzyjaciela – i dąży do jego zniszczenia. Jest to walka 
o człowieka, o jego prawa, o jego prawdziwy postęp: walka o dojrzalszy kształt życia 
ludzkiego. Wtedy bowiem to życie ludzkie na ziemi staje się »bardziej ludzkie«, kiedy 
rządzi się prawdą, wolnością, sprawiedliwością i miłością”19. Ukoronowaniem papie-
skiego szlaku „Solidarności” w 1987 r. było kazanie w Gdańsku20, które jest najczęś-
ciej przywoływane (z tego powodu nie cytuję go w tym miejscu). Wyrazem poparcia 
dla zlikwidowanego związku zawodowego było także papieskie spotkanie z Lechem 
Wałęsą. Papież był zainteresowany możliwością rozmowy z innymi przedstawicie-

16 Ibidem, k. 12.
17 Jan Paweł II, Trzecia pielgrzymka do Polski, 9 VI 1987 – 14 VI 1987: przemówienia, homilie, Kraków 1987, 

s. 71.
18 Ibidem, s. 107.
19 Ibidem, s. 125.
20 Ibidem, s. 152–154.
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lami opozycji związanymi z Kościołem – w tym kontekście padały m.in. nazwiska 
Tadeusza Mazowieckiego i Andrzeja Wielowieyskiego21. Warto dodać, że latem, już 
po powrocie z Polski, w Castel Gandolfo Jan Paweł II gościł w ramach swoich semi-
nariów m.in. Jacka Woźniakowskiego, Czesława Miłosza i Leszka Kołakowskiego 
(tytułem spotkania było: „Europa i co z tego wynika?”22). Nie byli to co prawda poli-
tycy, ale intelektualiści mający znaczący wpływ na kręgi opozycyjne w Polsce. Pod 
Rzymem w atmosferze wakacyjnych dysput papież miał zapewne dużo sposobności 
do omawiania ze swoimi gośćmi sytuacji w Polsce.

Po stronie przedstawicieli władzy, a szczególnie otoczenia Wojciecha Jaruzelskiego, 
wypowiedzi papieskie z czerwcowej wizyty zostały zrozumiane właściwie. Odczytano 
je jako odmowę wpisania się w zaplanowany w komunistycznych gabinetach scena-
riusz. Polityczne wsparcie dla „Solidarności” spotkało się z bezprecedensowym prote-
stem złożonym przez przedstawicieli ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego wobec papieża 
i sekretarza stanu Agostina Casarolego podczas pobytu Jana Pawła II na Jasnej Górze 
13 czerwca 1987 r.23 Z pobieżnych analiz współpracowników gen. Jaruzelskiego wynika-
ło, że skutkiem wypowiedzi papieża będzie m.in. fala negatywnych opinii na Zachodzie. 
Zaznaczyć należy, że kwestia reputacji PRL na Zachodzie stanowiła bardzo ważny ele-
ment troski przedstawicieli władz ze względu na to, że mogła rzutować na wsparcie lub 
jego brak dla palących wówczas rząd PRL kwestii finansowych (pozyskiwanie nowych 
kredytów, ulgi w spłatach starych). Część doradców (Mieczysław Rakowski, Wiesław 
Górnicki, Jerzy Urban) zdawała sobie sprawę z potencjalnie negatywnych dla reżymu 
konsekwencji papieskiego podejścia do sytuacji w Polsce24, szczególnie że zapewne zakła-
dali w pozytywnym scenariuszu pomoc papieża w załatwianiu spraw finansowych na 
Zachodzie i, ogólniej rzecz ujmując, wzmocnienie pozytywnego wizerunku reżymu.

Jeśli chodzi o wsparcie Jana Pawła II dla „Solidarności”, to doszło do swego rodzaju 
efektu synergii z poparciem, jakiego Związkowi i opozycji udzielił zaledwie trzy mie-
siące po wizycie papieża w Polsce wiceprezydent USA George Bush25. Biorąc pod uwagę 
stan ówczesnych politycznych relacji Stolicy Apostolskiej z USA, synchronizacja dzia-
łań wobec „Solidarności” nie była kwestią przypadku. Te dwie wizyty w Polsce – Jana 
Pawła II w czerwcu 1987 r. i George’a Busha we wrześniu 1987 r. odegrały kluczową 
rolę w załamaniu sie planu reform opracowanych przez tzw. zespół trzech pod auspicja-
mi ówczesnego ministra spraw wewnętrznych gen. Czesława Kiszczaka. Obie wiązały 
się z publicznymi wystąpieniami obu mężów stanu do społeczeństwa niejako równo-
legle do przekazu skierowanego do politycznego establishmentu kraju. Po powro-
cie z Polski Jan Paweł II miał okazję do dłuższych osobistych rozmów z Ronaldem 

21 AIPN, 8449/5/72, Notatka Zdzisława Sarewicza, dyrektora Departamentu I MSW, dotycząca posiedzenia 
Rady Głównej Episkopatu Polski w Rzymie w dniu 27 II 1987 r., k. 57.

22 K. Michalski, Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków 2010, s. 267–508.
23 P. Kowal, Koniec systemu władzy…, s. 265.
24 M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1987–1990, t. 10, Warszawa 2005, s. 88–89; P. Kowal, Koniec systemu 

władzy…, s. 265–270.
25 P. Kowal, Koniec systemu władzy…, s. 355–358.
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Reaganem 10 września 1987 r. na Florydzie26; poprzedziły one wizytę wiceprezydenta 
Busha w Polsce (25–28 września 1987 r.)27. Nie znamy dokładnego przebiegu spotkania 
na Florydzie, ton jednak, w jakim Reagan relacjonował je dziennikarzom, nie powinien 
pozostawiać złudzeń: „For the second time this year, I have met in private audience 
with His Holiness Pope John Paul II. We discussed the practical aspects of ideals we 
share: peace, justice, and the expansion of freedom. We agreed that, as the Pope first 
remarked when I visited him at the Vatican City in 1982, peace is not only the absence 
of war, it also involves reciprocal trust between nations”28 („Po raz drugi w tym roku 
spotkałem się na prywatnej audiencji z Jego Świątobliwością Papieżem Janem Pawłem 
II. Omówiliśmy praktyczne aspekty realizacji ideałów, które wspólnie wyznajemy: są to 
pokój, sprawiedliwość i szerzenie wolności. Zgodziliśmy się, że, jak Papież zauważył to 
po raz pierwszy, kiedy odwiedziłem go w Watykanie w 1982 r., pokój to nie tylko brak 
wojny, ale także wzajemne zaufanie między narodami”). Dzisiaj wiemy już, że spotka-
nia na szczycie Reagana z Janem Pawłem II były tylko uwieńczeniem znacznie aktyw-
niejszych kontaktów podtrzymywanych innymi kanałami, głównie via William Casey, 
szef CIA. Jasne jest, że w tym konkretnym wypadku – tuż przed pierwszą od grudnia 
1977 r. wizytą prezydenta USA w Polsce – rozmowy Jana Pawła II z prezydentem USA 
w jakiejś mierze dotyczyły papieskich wrażeń z pobytu w rodzinnym kraju. Papieskie 
wizyty w Polsce były zresztą uważnie obserwowane przez administrację Reagana. Po 
wizycie papieża w Polsce w 1983 r. prezydent USA, Departament Obrony i CIA w przeci-
wieństwie do samego Jana Pawła II wyrażali duże zadowolone z jej przebiegu, a Reagan 
miał być wręcz ecstatic rezultatami tego wydarzenia29, podobnie było w 1987 r. – gdy 
w Waszyngtonie zauważono, jak papież „wzmacnia morale”30.

PAPIESKI HAMULEC

Z punktu widzenia analizy linii politycznej papieża wobec obozu władzy w Polsce 
do najważniejszych decyzji należały te, które zapadły w 1987 r., w związku z nawiąza-
niem stosunków dyplomatycznych PRL – Stolica Apostolska zerwanych po II wojnie 
światowej przez komunistyczny rząd w Warszawie. Przywrócenie tych relacji w zasa-
dzie było stałym tematem nieformalnych rozmów władz komunistycznych ze Stolicą 
Apostolską, a także z Kościołem w Polsce i co paradoksalne, podejmowanym niemal 
od samego momentu ich zerwania. 

Już w lipcu 1947 r. ambasador RP w Rzymie Stanisław Kot pisał o niechętnym (choć 
nie nieprzejednanym) stanowisku polskich biskupów, w tym kard. Adama Sapiehy, 

26 D. Brinkley, The Reagan Diaries, New York 2009, s. 529.
27 P. Kowal, Koniec systemu władzy…, s. 355.
28 Remarks Following Discussions with Pope John Paul II in Miami, Florida, 10 September 1987, Ronald 

Reagan Presidential Library, https://www.reaganlibrary.gov/research/speeches/091087c, dostęp: 9 II 2019 r.
29 S.G. Jones, A Covert Action…, s. 219.
30 Ibidem, s. 265.
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wobec idei porozumienia z Watykanem31, których rząd starał się pomijać w rozmowach 
z Sekretariatem Stanu. Do kwestii nawiązania stosunków dyplomatycznych powróco-
no po uwolnieniu prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego w 1956 r.32 Kolejny raz, 
o czym wspomina Andrzej Werblan, pomysł nawiązania stosunków dyplomatycznych 
ze Stolicą Apostolską pojawił się po Soborze Watykańskim II w kręgu Władysława 
Gomułki, a dwuletnie nieformalne negocjacje miał prowadzić właśnie Werblan33. Dla 
zrozumienia tych posunięć kluczowe jest podkreślenie, że ich istotą ze strony władz była 
zawsze próba osłabienia pozycji Episkopatu Polski, a szczególnie kard. Wyszyńskiego. 
Przywódcy Kościoła w Polsce zdawali sobie z tego sprawę, co najpełniej wyraża prze-
bieg rozmowy Jana Pawła II z biskupami członkami Rady Głównej Episkopatu Polski 
5 czerwca 1979 r.34 

Władze komunistyczne w Polsce dążyły do nawiązania stosunków dyplomatycznych 
na określonych przez siebie warunkach, stanowisko Stolicy Apostolskiej ewoluowało, 
a stanowisko władz Episkopatu Polski ulegało zmianie w zależności od kontekstu histo-
rycznego. Te wahania nie były jednak zbyt duże – jeśli chodzi o politykę Episkopatu 
Polski, to decydująca była swoista doktryna wypracowana przez kard. Wyszyńskiego, 
której sens polegał na tym, że nie należy popierać nawiązania stosunków dyplomatycz-
nych PRL – Stolica Apostolska dopóty, dopóki nie zostanie uregulowana relacja pań-
stwo–Kościół w Polsce, co w praktyce oznaczało negatywne stanowisko liderów kościel-
nych wobec oferty władz komunistycznych. Z czasem, po śmierci kard. Wyszyńskiego 
i w wyniku wzrostu znaczenia politycznego Kościoła w Polsce po wprowadzeniu stanu 
wojennego (jako uznanego przez strony politycznego konfliktu mediatora), podejście 
to po stronie części Episkopatu uległo złagodzeniu. Rozbudowany proces negocjacyj-
ny Kościoła z władzami w PRL, szczególnie w drugiej połowie lat osiemdziesiątych 
XX w., dotyczył szerokiego wachlarza spraw politycznych, kulturalnych i społecznych. 
Jego efektywność z punktu widzenia taktycznych celów Kościoła w Polsce może być 
uznana za wysoką. 

Kwestia przywrócenia relacji dyplomatycznych PRL ze Stolicą Apostolską była uważa-
na za jeden z najważniejszych czynników legitymizacji władzy ekipy gen. Jaruzelskiego, 
która nie była akceptowana po wprowadzeniu stanu wojennego. Analiza dokumentów 
źródłowych wskazuje na zasadność następującej tezy: w przededniu wizyty papieskiej 
w 1987 r. negocjacje nad zawarciem porozumienia wydawały się zaawansowane i przy 
odpowiednio dobrej woli stron mogły zostać sfinalizowane. Reasumując, papież, jeśli 
chodzi o politykę wobec reżymu gen. Jaruzelskiego, w 1987 r. miał kilka możliwości 
postępowania. Jedna polegała na doprowadzeniu do zakończenia sporów w relacjach 
państwo–Kościół i częściowej marginalizacji opozycji. W tym wypadku doszłoby nie 
tylko do ustępstw państwa komunistycznego w sprawach własnościowych Kościoła, lecz 

31 Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Konkordat i stosunki Stolicy Apostolskiej z Polską [sprawy 
różne] 2, 1945–1948, List Stanisława Kota do ministra spraw zagranicznych Zygmunta Modzelewskiego, Rzym, 
3 VII 1947 r., k. 18–19.

32 S. Wyszyński, Pro memoria, t. 5: 1958, red. M. Krupecka, Warszawa 2018, s. 20
33 Modzelewski–Werblan. Polska Ludowa, rozmawia R. Walenciak, Warszawa 2017, s. 222–223.
34 Protokół Rady Głównej Episkopatu Polski, Jasna Góra, 5 VI 1979 r. (w zbiorach autora).
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także do usankcjonowania politycznych planów powołania w Polsce partii o charakterze 
chadeckim, która byłaby pasem transmisyjnym poglądów biskupów i papieża do syste-
mu władzy w Polsce. Druga możliwość, jaką miał papież w czerwcu 1987 r., polegała na 
wsparciu „Solidarności”. Na znaczne szanse wyboru tej pierwszej wskazują informacje, 
które dochodziły do przedstawicieli władz PRL via źródła agenturalne w USA zbliżone 
do kard. Johna Króla35. Podejście prezentowane przez niego odpowiadało z pewnością 
części hierarchii w Polsce. Pozostaje kwestią do dalszych badań, a także interpretacji, 
dlaczego Jan Paweł II odrzucił możliwość skorzystania z okazji zawarcia „historyczne-
go kompromisu”. Trzeba jednak uczynić pewne zastrzeżenie: gdyby Jan Paweł II zde-
cydował się na porozumienie z ekipą gen. Jaruzelskiego, utorowałby prawdopodobnie 
też drogę dla powstania w Polsce chrześcijańskiej siły politycznej częściowo zależnej 
od władz państwowych, a częściowo od Kościoła, a to poważnie rzutowałoby na dalszy 
przebieg procesu transformacji. Na tym tle szalenie istotne jest właściwe zrozumienie 
deklaracji Jana Pawła II, która padła na zakończenie jego wizyty w Polsce, wygłoszo-
nej w ostatnim przemówieniu do Episkopatu Polski. Jan Paweł II potwierdził wówczas, 
że nie ma przeszkód w nawiązywaniu relacji dyplomatycznych. Zarazem w kolejnych 
zdaniach tego samego wystąpienia zapowiedział dalszą pracę, której celem miałoby 
być „uwiarygodnienie” procesu politycznego zbliżenia „wobec Narodu i Kościoła”36. 
Za kurtuazyjnymi stwierdzeniami papieskimi kryła się zatem konkretna decyzja: nie 
ma aprobaty papieża dla szybkiego zakończenia rozmów, a także dla wykraczającej 
poza konieczny plan minimum legitymizacji władzy ekipy gen. Jaruzelskiego. Papież 
zajął takie stanowisko, pomimo że Sekretariat Stanu był już przygotowany technicznie 
do otwarcia nuncjatury w PRL w okresie następującym bezpośrednio po jego wizycie 
w Polsce37. Można postawić hipotezę, że to ta deklaracja miała kluczowe znaczenie 
dla niepowodzenia planów ekipy gen. Jaruzelskiego głębokiego wciągnięcia biskupów 
w przygotowany przez nią program transformacji politycznej i gospodarczej Polski. 
Zapewne dodatkowo negatywną rolę odegrała wspomniana powyżej bezpreceden-
sowa interwencja gospodarzy (Kazimierza Barcikowskiego i Stanisława Cioska) na 
Jasnej Górze. W godzinach porannych 13 czerwca niespodziewanie przyjechali oni na 
spotkanie z papieżem i usiłowali wpłynąć na treść wygłaszanych przez Jana Pawła II 
wystąpień. Po powrocie do Rzymu papież miał wątpliwości, jak dalece jego pielgrzymka 
„udała się”, czyli w jakim stopniu został zrozumiany jego przekaz38. Kluczowy jednak 
wydaje się kontekst całościowy polityki „frontu antysowieckiego”, którego papież był 
eminentnym przedstawicielem. Nie miało najmniejszego sensu polityczne wspieranie 
gen. Jaruzelskiego i potencjalne wydłużanie czasu jego władania w Polsce w sytuacji 
erozji systemu sowieckiego – inną kwestią było rzecz jasna pozyskanie go jako funkcjo-
nalnego współpracownika w ostatniej fazie rozbijania systemu totalitarnego w Polsce 
i ewentualnie imperialnego systemu sowieckiego.

35 AIPN, 0449/5/72, Informacja tematyczna, 30 IV 1987 r., k. 178–179; ibidem, Szyfrogram nr 4210 z Waszyng-
tonu, 6 V 1987 r., k. 143.

36 Jan Paweł II, Trzecia pielgrzymka do Polski…, s. 221.
37 AIPN, 8449/5/72, Wydział I MSW, Szyfrogram nr 3122, Rzym, 4 IV 1987 r., k. 26.
38 C. Gawryś, S. Frankiewicz, Nie stracić wiary w Watykanie…, s. 144.
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W 1988 r. reprezentanci władzy komunistycznej podjęli jeszcze raz próbę rozmów 
z Kościołem. W ofercie mieli duże ustępstwa wobec niego39. W związku z brakiem 
zainteresowania po jego stronie i wyraźną obstrukcją rozmów przedstawiciele ekipy 
gen. Jaruzelskiego przygotowali stosowny pakiet ustaw o stosunku państwa do Kościoła 
katolickiego w PRL, o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o ubezpiecze-
niu społecznym duchownych40. Z ich powodu 17 maja 1989 r. przedstawiciele hierarchii 
kościelnej po raz pierwszy od prawie 40 lat zagościli w Sejmie41. Posłem sprawozdaw-
cą był sam Barcikowski. Wystawienie właśnie jego, uważanego za postać jak na kręgi 
PZPR życzliwą Kościołowi, dodatkowo miało być samo w sobie pojednawczym gestem. 
Barcikowski powiedział m.in.: „Mamy wielką szansę uczynienia sprawy wierzeń i prak-
tyk religijnych czymś normalnym i zależnym tylko od zainteresowanych, zapewnienia 
pełnej swobody wyboru w tym względzie”42. Jeszcze w maju doszło do zakończenia pro-
cesu uchwalania ustaw. W sensie formalnym z punktu widzenia obozu gen. Jaruzelskiego 
otwierało to drogę do odnowienia relacji dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską – mogło 
też w zamyśle przedstawicieli władz być sposobem na „kupienie” neutralności bisku-
pów i szerzej – duchowieństwa – w trwającej już kampanii wyborczej, ponieważ przy-
jęte ustawy realizowały wiele dawnych postulatów strony kościelnej. Odrębną kwestią 
była sprawa czysto politycznej odpowiedzi Stolicy Apostolskiej i samego papieża na te 
w zasadzie jednostronne ustępstwa władz komunistycznych w Warszawie. Nie przyszła 
ona jednak przed wyborami zaplanowanymi na 4 czerwca 1989 r. w takiej formie, aby 
mogła być wykorzystana w toczącej się już intensywnej kampanii wyborczej, na czym 
zależało obozowi władzy.

PAPIEŻ WOBEC NEGOCJACJI POLITYCZNYCH W POLSCE 

Na początku 1989 r. scenariusz procesu transformacyjnego w Polsce był już wypraco-
wany zarówno w kontekście wewnętrznym, jak i geopolitycznym. W polityce wewnętrz-
nej proces ten miał się opierać na negocjacjach dominującego w nurcie opozycyjnym 
środowiska Lecha Wałęsy reprezentującego „Solidarność” (z możliwością kooptacji 
części środowisk konserwatywnych, chadeckich i polityków związanych z Episkopatem 
Polski) z drugą stroną sporu reprezentowaną przez ekipę gen. Wojciecha Jaruzelskiego 
i Czesława Kiszczaka z wiodącą polityczną rolą najmłodszego pokolenia wysokich rangą 
działaczy PZPR (Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller, Józef Oleksy). Nie ulegało 
wątpliwości, że jego zwieńczeniem powinno być włączenie przedstawicieli opozycji do 
systemu władzy – kwestią nieustaloną precyzyjnie pozostawały proporcje, w oparciu 

39 Por. P. Kowal, Sprawa wznowienia stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską w latach 1986–1989, 
„Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2009, nr 2, s. 81–124.

40 Sprawozdanie stenograficzne z 48. posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 17 maja 
1989 r., Warszawa 1989.

41 P. Kowal, Koniec systemu władzy…, s. 290.
42 Sprawozdanie stenograficzne z 48. posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 17 maja 

1989 r…, k. 7.
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o które miałoby to nastąpić, oraz tempo zmian. W sensie geopolitycznym transforma-
cja Polski i państw środkowoeuropejskich (dawnego Układu Warszawskiego) miała 
polegać na zgodzie ZSRS na ich dryf polityczny na Zachód, podobnie jak w kontekście 
uwarunkowań wewnętrznych bez uściślenia tempa tych wydarzeń.

Wiosną 1989 r. Jan Paweł II zaangażował się osobiście w uwiarygodnienie procesu 
negocjacyjnego opartego na porozumieniu przedstawicieli władz komunistycznych 
oraz głównych sił opozycyjnych skupionych wokół Lecha Wałęsy (nazwijmy je ogól-
nie rozmowami Okrągłego Stołu). Papieskie poparcie i swego rodzaju autoryzacja tych 
zmian, których istotą było bezkrwawe porozumienie z komunistami i zawarcie kompro-
misu, miały kolosalne znaczenie w Polsce, gdzie społeczna akceptacja rozmów mogła 
być dezawuowana, narażona na oskarżenie o zdradę itd. Z kolei ich powodzenie było 
zasadniczym warunkiem wsparcia Zachodu dla transformacji w Polsce i ustanowienia 
swego rodzaju „modelu” politycznego wychodzenia z totalitaryzmu itd. Częścią tego 
procesu był powrót do możliwości działania jawnego i legalnego NSZZ „Solidarność” 
oraz częściowo wolne wybory i ich konsekwencje. Nie ma żadnych przesłanek, by wąt-
pić w to, że papież był nieprzekonany do tej formy prowadzenia negocjacji politycz-
nych w Polsce. Poparcie dla zmian w Polsce było zresztą wyrażane przez niego pub-
licznie. 19 kwietnia 1989 r. podczas audiencji generalnej polecał opiece Matki Boskiej 
„Solidarność” „w związku „ponowną legalizacją”, która nastąpiła dwa dni wcześniej43. 
Z kolei 20 kwietnia przyjął na audiencji Lecha Wałęsę. Delegacja, na której czele stał 
przewodniczący Związku, składała się także z jego małżonki Danuty, współpracow-
ników: Bronisława Geremka, Tadeusza Mazowieckiego, Witolda Trzeciakowskiego, 
Piotra Nowiny-Konopki, Krzysztofa Pusza oraz działaczy włoskich związków zawo-
dowych, którzy gościli Wałęsę we Włoszech. Przed spotkaniem z papieżem delegacja 
z Polski została przyjęta przez sekretarza stanu Agostina Casarolego44, co spowodowa-
ło, że oprócz osobistego wymiaru (kolejne spotkanie Jana Pawła II z Wałęsą) zyskiwała 
także wymiar polityczny. Do aktualnej sytuacji w Polsce Jan Paweł II nawiązywał przy 
kolejnych nadarzających się okazjach. Było tak np. podczas uroczystości rocznicowych 
bitwy o Monte Cassino, w których brał udział gen. Klemens Rudnicki, żyjący jeszcze 
wtedy uczestnik walk. Jan Paweł II mówił wówczas: „Stoimy wszak, po raz pierwszy 
po wojnie, w naszej Ojczyźnie u progu jakiegoś owocowania ofiary, śmierci, cierpienia, 
męki i wierności, które niejednokrotnie wydawały się być bezowocne”45. A zatem już 
w maju, jeszcze przed wyborami, we właściwy dla modlitewnej sytuacji (audiencja gene-
ralna miała przede wszystkim taki wymiar) sposób udzielał faktycznego wsparcia dla 
procesu politycznego rozpoczętego w Polsce. W wypowiedziach Jana Pawła II z 1989 r. 
znaleźć można pochwałę negocjacjacji rządu i opozycji, np. w tej, która padła podczas 
uroczystości wręczania listów uwierzytelniających przez ambasadora PRL przy Stolicy 
Apostolskiej 5 października 1989 r.46 

43 Dziękuję Ci, Pani Jasnogórska, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 1989, nr 4, s. 1.
44 Lech Wałęsa u Ojca Świętego, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 1989, nr 4, s. 1.
45 Jan Paweł II, Oto nadchodzi czas owocowania, wystąpienie, 19 V 1989 r., w 45 rocznicę bitwy o Monte Cassi-

no, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 1989, nr 5–6, s. 1 i 32. 
46 C. Gawryś, S. Frankiewicz, Nie stracić wiary w Watykanie…, s. 167.
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KWESTIA RELACJI DYPLOMATYCZNYCH  
STOLICY APOSTOLSKIEJ Z PRL

Niewątpliwie najważniejszym politycznie wydarzeniem 1989 r. w relacjach Stolicy 
Apostolskiej z Polską było przywrócenie stosunków dyplomatycznych pomiędzy oboma 
państwami47. Jan Paweł II po 1987 r. już zdecydowanie unikał uzależniania kwestii 
odnowienia relacji dyplomatycznych od uprzedniego uregulowania sytuacji Kościoła 
w Polsce. W pewnym sensie stanowiło to odwrócenie wspominanej powyżej doktryny 
Wyszyńskiego. W nowych okolicznościach politycznych było jasne, że władzy komuni-
stycznej w Polsce zależy na swego rodzaju „skorumpowaniu” Kościoła przez wsparcie 
płynące ze strony państwa i związanie go więzami lojalności z władzą. Wiedząc o tym, 
Jan Paweł II zważał na czas ogłoszenia decyzji o wznowieniu stosunków dyploma-
tycznych Stolicy Apostolskiej z Polską. 11 kwietnia 1989 r. przesłał do prymasa Józefa 
Glempa list w tej sprawie wraz z warunkami uchwalenia ustaw regulujących najważ-
niejsze kwestie w stosunkach państwo–Kościół48. Wspominał w nim swoje spotkanie 
z polskimi biskupami z 14 czerwca 1987 r. i dodawał, że nawiązanie kontaktów dyplo-
matycznych ze Stolicą Apostolską wzmocni suwerenność Polski49. Zależało mu na poda-
niu do wiadomości ostatecznej decyzji dopiero po zakończeniu procesu wyborczego 
w Polsce, aby nie mogła być odczytana jako forma politycznego wsparcia dla reżymu. 

7 lipca 1989 r. kard. Angelo Sodano otrzymał od ministra spraw zagranicznych 
PRL Tadeusza Olechowskiego list z formalną prośbą rządu o wznowienie stosunków 
dyplomatycznych. Watykan wyraził zgodę, pomimo że nie zostały zakończone prace 
nad tzw. konwencją dwustronną, czyli dokumentem, którego treść była już dłuższy czas 
negocjowana (do rozmów na ten temat nigdy już nie powrócono). Fakt wznowienia sto-
sunków dyplomatycznych miał ogromne znaczenie symboliczne. Oznaczał bowiem, 
że Polska odzyska możliwość prowadzenia suwerennej polityki zagranicznej. Decyzja 
o tym, by wrócić do relacji dyplomatycznych po kilku dekadach właśnie na początku 
lipca 1989 r., miała być odczytana jako świadomy ze strony Jana Pawła II sygnał legity-
mizacji stanu rzeczy w Polsce w okresie transformacji już po czerwcowych wyborach, 
czyli swego rodzaju akcie uznania przez społeczeństwo procesu negocjacyjnego zwią-
zanego z Okrągłym Stołem i jego następstwami. Paradoksalnie znaczenie faktu wzno-
wienia stosunków dyplomatycznych było mniejsze, od dekad bowiem istniała praktyka 
utrzymywania zastępczych relacji dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską przy pomocy 
urzędników Ambasady PRL w Rzymie – dotyczyło to rzecz jasna pewnych praktycz-
nych kwestii, jak pomoc w ustalaniu wizyt politycznych. Rola Ambasady PRL w Rzymie 

47 Kwestię tę omówiłem już we wcześniej ogłoszonych publikacjach, przypominam zatem tylko najważniejsze 
elementy procesu prowadzącego w końcu lat osiemdziesiątych do przywrócenia stosunków dyplomatycznych PRL 
ze Stolicą Apostolską, por. P. Kowal, Sprawa wznowienia stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską…; idem, 
Koniec systemu władzy…, s. 271–296.

48 Lettera di Giovanni Paolo II al Cardinale Jósef Glemp, arcivescovo metropolita di Gniezno e Warsza-
wa, [11  kwietnia 1989  r.], http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/1989/documents/hf_jp-ii_
let_19890411_card-glemp_it.html, dostęp: 18 IX 2010 r.; por. P. Raina, Cele polityki władz PRL wobec Watykanu. 
Tajne dokumenty 1967–1989, Warszawa 2001, s. 179. 

49 Por. Lettera di Giovanni Paolo II al Cardinale Jósef Glemp….
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była zresztą zogniskowana także wokół inwigilacji papieża i jego otoczenia na potrzeby 
służb specjalnych. 

Ciekawa jest informacja, w jaki sposób przedstawiciele władz dowiedzieli się o decyzji 
Jana Pawła II w sprawie przywrócenia stosunków dyplomatycznych. Otóż w pierwszej 
połowie lipca do współpracownika gen. Jaruzelskiego Wiesława Górnickiego zatelefono-
wał z Rzymu bp Jerzy Dąbrowski. Powiadomił go, że komunikat w sprawie nawiązania 
stosunków dyplomatycznych Stolica Apostolska wyda 17 lipca z okazji liturgicznego 
święta św. Jadwigi. Biskup Dąbrowski wedle zapisków Górnickiego miał także zasu-
gerować, że wybór terminu wznowienia stosunków dyplomatycznych w przeddzień 
planowanego wyboru gen. Jaruzelskiego na prezydenta PRL to forma wsparcia dla tej 
kandydatury. Wydaje się jednak, że ze strony Dąbrowskiego był to już raczej rodzaj 
nadmiernej kurtuazji lub wręcz chęć przypodobania się przedstawicielom reżymu 
w Warszawie50. Zresztą jeśli rzeczywiście miałoby to być wsparcie dla gen. Jaruzelskiego, 
to nie w tym sensie, w jakim życzyliby sobie tego przedstawiciele komunistycznej elity 
w Polsce – czym innym byłoby wspieranie Jaruzelskiego jako dyktatora, a czym innym 
jako „transformatora” systemu. 

5 października 1989 r. nastąpiło złożenie listów uwierzytelniających przez pierw-
szego po 1989  r. ambasadora Polski w Watykanie Jerzego Kuberskiego. Zarówno 
papież, jak i Kuberski łączyli kwestię nawiązania stosunków dyplomatycznych ze 
sprawą suwerenności Polski. Jan Paweł II mówił: „Radość moja, Stolicy Apostolskiej, 
Kościoła i – myślę – całego polskiego narodu, że ten uroczysty i urzędowy akt potwier-
dza i w pewien sposób pieczętuje początek pewnego dobra, jakie pojawiło się na hory-
zoncie naszej historii”51. Stefan Frankiewicz podkreślał, że Kuberski został mianowany 
w wyniku zabiegów strony kościelnej. Poparcie przez kręgi Kościoła w Polsce kandydatu-
ry komunistycznego dyplomaty szkodzącego do tej pory relacjom ze Stolicą Apostolską 
wydawało się dziwne Bronisławowi Geremkowi52. 

JAN PAWEŁ II WOBEC NOWEGO RZĄDU

Pozytywne nastawienie Jana Pawła II wobec zmian w Polsce wzmocniło się latem po 
wyborze na premiera Tadeusza Mazowieckiego. Był on znany papieżowi jako działacz 
katolicki, z czasem sytuujący się na coraz bardziej opozycyjnych wobec przedstawicieli 
władzy pozycjach, w końcu w latach osiemdziesiątych ważny doradca „Solidarności” 
i redaktor naczelny „Tygodnika Solidarność”. Podobnie znani Janowi Pawłowi II byli 
inny polscy przywódcy. W rządzie znalazł się np. Krzysztof Skubiszewski, który w rze-
czywistości był bardziej człowiekiem zaufania Kościoła niż „Solidarności”53. Z kolei 
główne postaci „Solidarności” kojarzone z poglądami laickimi, jak Bronisław Geremek 

50 Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL (dalej: ADH PRL), nr AT/069/89, [Wiesław Górnicki], Notatka 
służbowa dotycząca rozmowy z bp. Jerzym Dąbrowskim, 13 VII 1989 r., k. 1–2.

51 Przemówienie Ojca Świętego, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 1989, nr 10–11, s. 28.
52 C. Gawryś, S. Frankiewicz, Nie stracić wiary w Watykanie…, s. 167.
53 Por. B. Lecomte, Prawda zawsze zwycięży…, s. 102–103.
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czy Adam Michnik, papież poznał już w latach siedemdziesiątych w Polsce, a w latach 
osiemdziesiątych miał z nimi w zasadzie systematyczny kontakt m.in. podczas semina-
riów w Castel Gandolfo54 lub jeszcze w czasach, gdy mieszkał w Polsce (np. z Jackiem 
Kuroniem)55. Warto zaznaczyć, że w 1989 r. wypadało akurat seminarium (tym razem 
tytuł brzmiał „Europa i społeczeństwo obywatelskie”) i w sierpniu jednym z referentów 
w papieskiej rezydencji letniej był Bronisław Geremek56, było to 22 sierpnia, a zatem 
zaledwie kilka dni przed pierwszą rozmową papieża z Mazowieckim. Znajomość papie-
ża z nowymi polskimi przywódcami wpłynęła pozytywnie na ich wzajemne relacje, 
które w mniejszym stopniu niż wcześniej obwarowane były sztywnymi regułami pro-
tokolarnymi.

Chociaż wsparcie Jana Pawła II dla nowego premiera wydaje się bezdyskusyjne, 
odrębną kwestią jest, czy akceptował on całą polityczną konstrukcję gabinetu. Nie znamy 
jednak dokumentów, które dotyczyłyby tej sprawy. Jego percepcja rządu kształtowała 
się z całą pewnością w oparciu o nowych członków wywodzących się z „Solidarności” 
i dodatkowo najczęściej od lat mających powiązania z Kościołem w Polsce. 

Przynajmniej do początku kampanii prezydenckiej w 1990 r. wizerunek gabinetu 
Tadeusza Mazowieckiego w kręgach kościelnych był, jak można założyć, pozytywny, 
a i potem zmieniał się tylko w części kręgów kościelnych i stopniowo pod wpływem 
podziałów w obozie „Solidarności”. Papież okazywał publicznie swoje poparcie dla nowe-
go premiera. 26 sierpnia Jan Paweł II poinformował polskich pielgrzymów o telefonie 
od Mazowieckiego i jego prośbie o modlitwę57. W tym kontekście trzeba zwrócić uwagę, 
że nieco zmieniła się sytuacja w kontaktach Stolica Apostolska – USA. Wraz z odej-
ściem Reagana i Caseya kończył się czas nazywany niekiedy „Świętym Przymierzem”. 
Relacje Jana Pawła II z George’em Bushem nie były już tak bliskie jak z Reaganem choć 
rozmawiali oni ze sobą. Telefoniczne rozmowy Jana Pawła II z prezydentem George’em 
Bushem dotyczyły w tamtym okresie przede wszystkim sytuacji na Bliskim Wschodzie, 
a szczególnie w Libanie. Podczas jednej z nich 16 września 1989 r., papież poruszył także 
temat pomocy gospodarczej USA dla Polski. W rozmowie z prezydentem USA pojawiło 
się zarówno wyjaśnienie złożoności sytuacji politycznej na stanowisku premiera, jak 
i oczekiwanie dalszego wsparcia amerykańskiego dla procesu zmian gospodarczych 
w Polsce. Bush obiecał zresztą pomoc finansową zarówno ze strony rządu USA, jak i ze 
strony prywatnych donorów58. Zainteresowanie papieża sytuacją gospodarczą w Polsce 
nie było zresztą rzeczą nową – trzy lata wcześniej także zabiegał on u Reagana o znie-
sienie sankcji ekonomicznych nałożonych na PRL59.

54 Por. K. Michalski, Rozmowy w Castel Gandolfo….
55 B. Lecomte, Prawda zawsze zwycięży…, s. 213. W pracy tej znajdujemy szczegółowe informacje o kanałach 

kontaktów z Janem Pawłem II uwięzionego po 1981 r. Adama Michnika (por. s. 173).
56 K. Michalski, Rozmowy w Castel Gandolfo…, s. 668–676.
57 Wizyta, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 1989, nr 9, s. 1.
58 Telephone Call to Pope John Paul II, 16 September 1989, George Bush Presidential Library & Museum, 

https://bush41library.tamu.edu/files/memcons-telcons/1989-09-16--John%20Paul%20II.pdf, dostęp: 9 II 2019 r.
59 D. Brinkley, The Reagan Diaries…, s. 476.
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MAZOWIECKI W WATYKANIE

Premier Tadeusz Mazowiecki wybrał Watykan jako cel swojej pierwszej służbowej 
podróży zagranicznej, co miało wskazywać m.in. na odcięcie się od tradycji składania 
przez polskich dygnitarzy pierwszej zagranicznej wizyty w Moskwie. 20 października 
1989 r. udał się z wizytą do Jana Pawła II. Składało się na nią 20 minut rozmowy i obiad. 
Po spotkaniu z Mazowieckim Jan Paweł II powiedział znamienne słowa: „Myślę, że jeśli 
uczyniłem coś w tym względzie, uczyniłem to w ramach mojej misji powszechnej i tak 
winno to być widziane. Uważam tę audiencję za fakt historyczny i pozytywny. Nie jest 
on jednak dla mnie historyczny tylko ze względów patriotycznych, ponieważ należy do 
całości mej misji, tak jak należy do ewolucji historycznej świata”60. Właśnie taki model 
działania na arenie międzynarodowej w sprawie Polski przyjmował papież. Polityczne 
zaangażowanie we wsparcie procesu zmian w Polsce na arenie międzynarodowej było 
dla niego jednym z elementów szerszej batalii, która dotyczyła promowania praw czło-
wieka61, wolności religijnej, a w kontekście środkowoeuropejskim – złamania domina-
cji sowieckiej w regionie, w którym jej geneza sięgała końca II wojny światowej. Można 
powiedzieć, że tę formułę wyjaśnienia zaangażowania politycznego przyjął także w celu 
uzasadnienia sobie samemu jego przyczyn. 

W tej znaczącej jak na papieża wypowiedzi można odczytać jeszcze jeden komuni-
kat, a mianowicie zaangażowanie w polskie sprawy nie tylko z ogólnej pozycji „auto-
rytetu moralnego”. Wieczorem 20 października Mazowiecki uczestniczył w Watykanie 
w konsekracji bp. Józefa Kowalczyka, który miał objąć urząd nuncjusza apostolskiego 
w Polsce, oraz Janusza Bolonka, Tadeusza Kondrusiewicza i Libańczyka Edmonda 
Farhata. Podczas uroczystości papież przywitał Tadeusza Mazowieckiego i przekazał 
mu 250 tys. dolarów na pomoc dla Polski62. Podsumowując niniejszy fragment rozwa-
żań, można podkreślić trzy elementy: po pierwsze – zaangażowanie papieża w pomoc 
materialną dla Polski, sygnał osobistego świadectwa akcentującego wagę tej sprawy; 
po drugie – jego zaangażowanie ze względu na osobiste przekonania Mazowieckiego 
i osób z jego otoczenia, jak Aleksander Hall, które były praktykującymi katolikami, 
a więc politykami chrześcijańskimi, odczuwającymi łączność z papieżem także jako  
głową Kościoła, do którego należą (można powiedzieć, że od samego początku relacja 
papież – nowy rząd w Polsce kształtowała się na modłę przypominającą relacje Watykanu 
z rządem włoskim w chadeckim duchu; być może było to potem jedną z przyczyn, dla 
których kontakt z gabinetem Jana Krzysztofa Bieleckiego, który przedstawiał się jako 
liberał lekko zdystansowany wobec roli Kościoła w państwie, nie układał się już tak 
dobrze); po trzecie – pielęgnacja relacji między Polską a Stolicą Apostolską po nawiązaniu 
kontaktów dyplomatycznych, które, wyjąwszy sprawy czysto kościelne, jak nominacje 
biskupie, opierały się na wizytach papieża w Polsce i polskich dygnitarzy w Watykanie, 

60 Tadeusz Mazowiecki u papieża, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 1989, nr 9, s. 1.
61 Por. Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego 11 stycznia 1986 [w:] B.J. O’Connor, Papal Diplomacy. John 

Paul II and the Culture of Peace, Addresses to the Diplomatic Corps, South Bend, Indiana 2005, s. 69–70.
62 Wizyta, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 1989, nr 9, s. 1.
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w mniejszym stopniu zaś przekładały się na współpracę polityczną na niższych szczeb-
lach, np. nie prowadzono typowych dla takich kontaktów konsultacji politycznych.

Na percepcję nowej ekipy rządowej w Polsce w Wiecznym Mieście wpływały zapewne 
docierające do watykańskich gabinetów echa sporów światopoglądowych, które powo-
li zaczynały się w Polsce, również, a może przede wszystkim wewnątrz przejmującego 
wciąż państwowe sprawy obozu solidarnościowego. W sensie strategicznym wielka 
gra, której celem był demontaż sowieckiego systemu, wciąż się toczyła z udziałem Jana 
Pawła II jako papieża. Jeśli zaś chodzi o kwestie doktrynalne, czysto kościelne, to spór 
w Polsce zaczynał być gorący. Trzeba zaznaczyć, że już w drugiej połowie 1990 r. w pol-
skiej debacie publicznej ujawniły się kontrowersje związane z rolą Kościoła w odzysku-
jącym niepodległość kraju. Jarosław Gowin w swojej pracy Kościół w czasach wolności 
1989–1999 szczegółowo omówił pola potencjalnych problemów, które przypadły już na 
drugą połowę krótkiego premierowania Mazowieckiego i podobnie jak regulacje praw-
ne dotyczące statusu Kościoła w Polsce, miały rodowód transformacyjny i były dzie-
łem ekipy gen. Jaruzelskiego. Najgorętszy spór ideologiczny korzeniami sięgał końca 
epoki komunistycznej. Prace nad ustawą O warunkach dopuszczalności przerywania 
ciąży trwały bowiem w PRL od końca 1988 r.63 z udziałem przedstawicieli Episkopatu, 
a celem władz Polski „ludowej” było skłócanie opozycji i niektórych środowisk opozy-
cyjnych z Episkopatem.

CZAS EUROPY ŚRODKOWEJ 

12 stycznia 1991 r. podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym Jan Paweł II dużo 
uwagi poświęcił zmianom w Europie. Jeden z istotniejszych punktów jego wystąpienia sta-
nowiło powitanie nowych ambasadorów: Polski, Węgier i Federacyjnej Republiki Czeskiej 
i Słowackiej. W tradycyjnym orędziu dodał: „a mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości 
będziemy gościć także przedstawiciela Rumunii i Bułgarii, kraju, który po raz pierwszy 
w swoich dziejach postanowił nawiązać stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską”64. 
Mówił również o wdzięczności społeczeństwom i przywódcom, których „wiara w człowie-
ka i wytrwałość doprowadziły do zmian”65. W historycznych rozważaniach sięgał dosyć 
głęboko, nawiązywał do sytuacji społecznej w Europie powstałej w wyniku rewolucji 
przemysłowej, podkreślał, że wszystkie wynikające z niej problemy będą także udziałem 
Europy Środkowej. Mówił też o solidarności europejskiej, deklarował, że w tym kontekście 
obawia się przeciwstawienia „Europy bogatych Europie biednych”66. W zróżnicowaniu 
państw europejskich pod kątem zamożności widział potencjalne zagrożenie dla pokoju. 
Przemówienie ze stycznia 1991 r. było w większym stopniu niż poprzednie poświęcone 
sytuacji w regionie, wyraźnie odnosiło się do widocznego już rozpadu ZSRS. Jan Paweł II 

63 J. Gowin, Kościół w czasach wolności 1989–1999, Kraków 1999, s. 151.
64 Jan Paweł II, Bramy nadziei. Przemówienie wygłoszone podczas dorocznego spotkania z korpusem dyploma-

tycznym 12 stycznia 1991, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 1991, nr 2–3, s. 11.
65 Ibidem, s. 11.
66 Ibidem, s. 12.



Paweł Kowal

166 1 (33) 2019  pamięć i sprawiedliwość

zwracał uwagę na ferment i ewolucję polityczną w Europie Środkowej i Wschodniej, 
w Albanii, a zwłaszcza w „drogiej jego sercu Litwie”67. Widać, że papieskie podejście do 
sytuacji w postkomunistycznym świecie było całościowe, rzec by można geopolityczne, 
a cel na początku 1990 r. nie został jeszcze osiągnięty – chodziło o doprowadzenie do 
trwałego rozpadu sowieckich sfer imperialnego wpływu. 

Wybór Lecha Wałęsy na prezydenta w końcu 1990 r. pomógł w budowaniu politycz-
nych relacji z Janem Pawłem II w tym sensie, że od tego momentu kontakt w większym 
stopniu odbywał się na linii papież–prezydent, a nie papież–premier, szczególnie że 
wskazany przez Wałęsę kandydat na premiera Jan Krzysztof Bielecki nie należał w prze-
szłości jak Mazowiecki do kręgu doradców kościelnych. Wałęsa jako prezydent podob-
nie jak Mazowiecki jako premier pierwszą wizytę złożył właśnie w Watykanie. Odbyła 
się ona 5 lutego 1991 r. Na jej program tradycyjnie składały się rozmowy w cztery oczy 
oraz wystąpienia w bibliotece skierowane do szerszego grona. Jan Paweł II podkreślał, 
że wizyta Wałęsy jest historyczna, porównywał ją do tej z 1981 r. Faktycznie wizyta 
Wałęsy była pierwszą w historii wizytą prezydenta RP w Stolicy Apostolskiej68. Papież 
wypunktował wszelkie powody, dla których powinna ona była zostać uznana za histo-
ryczną: „Tu godzi się przywołać duchy tych wszystkich, którzy za sprawę tę walczyli, 
cierpieli i oddali życie, gdziekolwiek i w jakichkolwiek okolicznościach”69. W wystąpieniu 
papież zinterpretował rozbiory jako efekt złego używania wolności, „które przeradza-
ło się w swawolę i przynosiło niewolę”70. W jego przemówieniu pojawiły się zarówno 
interpretacja historii, jak też aktualny problem zadłużenia państwa w okresie transfor-
macji. Jan Paweł II poinformował, że kwestia ta wymaga rozwiązana przez bogatych 
partnerów politycznych Polski, czyli Zachód, w duchu solidarności71 – skądinąd wiemy 
dzisiaj, że sam papież czuł się powołany do wywierania presji politycznej w tej sprawie, 
należącej nade wszystko do sfery praktycznej polityki. Podkreślił także kwestię praw 
człowieka i powiązał ją z prawem do życia. Akcentował wreszcie znaczenie demokracji 
oraz złożył życzenia Polakom, przy czym zwrócił uwagę, że chodzi o wszystkich Polaków 
bez względu na światopogląd. Podnosił także kwestię pluralizmu oraz troski o dobro 
wspólne: „Byłoby wielkim przestępstwem, gdyby ktoś lub jakaś grupa chciała szukać 
własnych interesów, zwłaszcza teraz, gdy organizm Rzeczypospolitej jest tak osłabiony”72.

CENTESIMUS ANNUS

Dziewiętnastego lutego 1991 r. Jan Paweł II zanotował: „Kościół w czasach współ-
czesnych – na te czasy: i każdy z nas na te czasy »wspaniałe i straszliwe« (Paweł VI). Nie 

67 Ibidem.
68 Przemówienie Ojca Świętego, Watykan, 5 lutego 1991, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 1991, 

nr 2–3, s. 24.
69 Ibidem, s. 24.
70 Ibidem, s. 25.
71 Ibidem, s. 26.
72 Ibidem, s. 26. 
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jest to tempo neutro (»czas neutralny«). Wiele spraw się wyjaśniło (np. marksizm). Raczej 
czas radykalnych alternatyw”73. Oszczędny zapisek papieża, związany zresztą z czysto 
duchowymi rozważaniami, dobrze pokazuje jego podejście do rzeczywistości społecz-
nej epoki, którego wynikiem była tworzona wówczas encyklika. Charakteryzowała to 
podejście świadomość historyczności momentu – pokonanie marksizmu oznaczało 
dla Jana Pawła II to samo co pokonanie imperium zła w sensie strategicznym dla USA. 
Jednocześnie wyjątkowy dokument papieski, jakim są jego opublikowane osobiste notat-
ki, sugeruje zarówno interpretację ówczesnych poglądów w kontekście tradycji nauki 
społecznej Kościoła drugiej połowy XX w., jak i zwrócenie uwagi na religijny, wręcz 
eschatologiczny charakter nauczania. Łączenie oczywistej interpretacji w religijnym 
duchu z interpretacją czysto politycznego dyskursu nie wydaje się łatwe. 1 maja 1991 r. 
Jan Paweł II ogłosił encyklikę Centesimus annus, która w znacznej części była poświę-
cona interpretacjom wydarzeń politycznych ostatnich lat, a także wizji społecznej nauki 
Kościoła w sytuacji wielkich procesów transformacyjnych epoki. Papież podkreślał zna-
czenie wydarzeń w Polsce, jednak widział je jako część światowego trendu. W rozdziale 
zatytułowanym Rok 1989 czynił następujące spostrzeżenia: „Na tle opisanej tu sytuacji 
w świecie, która została już obszernie przedstawiona w encyklice Sollicitudo rei socialis, 
można docenić znaczenie nieoczekiwanych i wiele obiecujących wydarzeń ostatnich lat. 
Ich punktem kulminacyjnym były niewątpliwie wydarzenia roku 1989 w krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej, ale obejmują one okres dłuższy i szerszy horyzont geogra-
ficzny. W ciągu lat osiemdziesiątych stopniowo upadają w niektórych krajach Ameryki 
Łacińskiej, a także Afryki i Azji, dyktatorskie rządy ucisku; inne Kraje podejmują 
trudny, ale owocny proces przechodzenia ku formom politycznym bardziej sprawied-
liwym i zapewniającym obywatelom pełniejszy udział w życiu kraju”74. W innym miej-
scu pisał: „Wydarzenia roku 1989, które rozgrywały się głównie w krajach wschodniej 
i środkowej Europy, mają znaczenie uniwersalne, ponieważ ich pozytywne i negatywne 
konsekwencje dotyczą całej rodziny ludzkiej”. Globalna wizja wydarzeń w Polsce jako 
części ogólnego trendu była zaskakująco bliska wydanej zresztą także w 1991 r. pracy 
Samuela Huntingtona Trzecia fala demokratyzacji. To, co dla Huntingtona było trzecią 
falą demokratyzacji, dla Jana Pawła II było procesem dążenia obywateli do sprawied-
liwości i możliwości partycypacji w życiu publicznym75 przez społeczeństwa krajów 
poszukujących swojej drogi do wolności. Lektura encykliki, swego rodzaju deklaracji 
papieskiego realizmu, szczególnie w odniesieniu do aspektów dotyczących polityki, 
ale też szerzej transformacji, pozwala lepiej zrozumieć podejście Jana Pawła II do ściśle 
regionalnych problemów Europy Środkowej.

73 K. Wojtyła/Jan Paweł II, Jestem bardzo w rękach Bożych. Notatki osobiste 1962–2003, Kraków 2014, 
s. 443–444.

74 Jan Paweł II, Centesimus annus, 1991, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/cente-
simus_1.html#m3, dostęp: 5 XII 2017 r.

75 Por. M. Rhonheimer, Polityczny i ekonomiczny realizm współczesnego świata oraz jego założenia etyczne 
i kulturowe. Encyklika Centesimus annus  –  1 maja 1991 [w:] Jan Paweł II teolog. Komentarze do encyklik, red. 
G. Borgonovo, A. Cattaneo, przeł. E. Augustyn, R. Cielicki, Warszawa 2009, s. 151–172. 
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W Centesimus annus centralnym zagadnieniem oprócz politycznego jest stosunek 
Jana Pawła II do gospodarczych aspektów transformacji na terenach obejmujących 
około 45 proc. całej powierzchni Eurazji (dawny ZSRS, Układ Warszawski z dawną 
Czechosłowacją, dawna Jugosławia, Albania i Mongolia). Chodzi o to, w jakim stopniu 
w kontekście Polski i w kontekście około trzydziesu nowo powstałych lub uzyskujących 
suwerenność państw Jan Paweł II popierał rozwiązania kapitalistyczne w procesie reform 
i jak odnosił się do ich skutków. Pozostawiam to zagadnienie jako oddzielny problem 
badawczy sytuujący się w zakresie badań nad społeczną nauką Kościoła. Przytoczę 
tylko, jaki pogląd dominował, a mianowicie chociaż Jan Paweł II popierał reformy eko-
nomiczne w liberalnym duchu epoki, to jednak zwracał uwagę na zagrożenia i wręcz je 
akcentował76. Jego aprobata dotyczyła takich wartości jak: wolność pracy, przedsiębior-
czość, uczestnictwo, „ekonomia przedsiębiorczości”, „ekonomia rynku”; afirmatywnie 
pisał też o „wolnej ekonomii”. Ograniczenie zaś widział w pojmowaniu kapitalizmu jako 
systemu, w którym najważniejszą lub jedyną wartością jest wolność gospodarcza77. Nie 
należy jednak mieć wątpliwości, że w dobie wychodzenia z komunizmu opowiadał się 
przeciw modelowi państwa opartego na ideologii komunistycznej i koncepcji państwa 
opiekuńczego jako ograniczającego wolność i podmiotowość człowieka78. 

Wszystkie te zagadnienia miały, co warto podkreślić, kapitalne znaczenie w kon-
tekście wewnątrzpolskich dyskusji o reformach prowadzonych przez kolejne gabinety 
rządowe, a utożsamianych z nazwiskiem Leszka Balcerowicza; inna sprawa, w jakim 
stopniu były na bieżąco analizowane. Encyklika Centesimus annus oznaczała też wspar-
cie papieskie dla systemu demokratycznego79, chociaż z kilkoma zastrzeżeniami80. To, 
co wydaje się najważniejsze z punktu widzenia naszych rozważań: papież akceptował 
w zasadniczych zarysach model rozwoju Polski przyjęty po 1989 r., jej sytuację dostrzegał 
jednak z natury rzeczy jako jeden z elementów wielkiej międzynarodowej układanki.

„SILNY PRĄD EUROPEJSKOŚCI”

Pierwszego czerwca 1991 r. rozpoczęła się IV pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. 
Była to pierwsza papieska wizyta w niepodległej Ojczyźnie, co niosło ze sobą konkretne 
posunięcia organizacyjne, tj. program wizyty nie był przedmiotem politycznych negocja-
cji z władzami. Samo powitanie Jana Pawła II przez Lecha Wałęsę jako prezydenta miało 
charakter symboliczny. Nawiązywało do poprzednich dwóch wizyt w 1983 i 1987 r., 
gdy właśnie spotkania z przewodniczącym „Solidarności” należały do najbardziej kon-
trowersyjnych i odbywały się na marginesie papieskich wizyt. Niemniej pielgrzymka 
w 1991 r. z punktu widzenia Jana Pawła II należała do trudniejszych. W prasie trwały 

76 Por. T. Przybyciński, Etyka a globalny ład gospodarczy, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2013, nr 16 
(1), s. 120.

77 Ibidem, s. 120.
78 M. Zięba, Ale nam się wydarzyło…, s. 117.
79 Ibidem, s. 283.
80 J. Gowin, Kościół w czasach wolności 1989–1999…, s. 92–93.
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zacięte spory o rolę Kościoła w państwie: o kwestie gwarancji prawnych dla ochrony życia 
czy wprowadzenia religii do szkół. George Weigel, biograf papieża, podkreślał dystans 
polskiego rządu do Ojca Świętego, a nawet ostrożność w proponowaniu mu dłuższego 
wakacyjnego pobytu w kraju. Nie tylko Wałęsa, lecz także Bielecki uczestniczyli zarówno 
w oficjalnych uroczystościach o charakterze państwowym, jak i w papieskich mszach81. 
Spotkań z samym premierem było kilka i w czasie czerwcowego pobytu, i w sierpniu, 
papież oficjalnie zwracał się do szefa rządu RP itd. Po latach zresztą ówczesny premier 
Bielecki podkreślał, że jedną kwestią był wówczas jego światopogląd jako szefa rządu, 
zgodnie z którym uważał, że należy oddzielić sprawy państwowe od kościelnych, drugą 
zaś pozytywny stosunek do samego papieża i jego wizyty („Także, jak rozumiem, ta moja 
ewentualna powściągliwość, miałaby wiązać się z moimi innymi wypowiedziami, jak 
ta, w której powiedziałem [w jednej z publicznych wypowiedzi – P.K.] »Pan Prymas« 
[zamiast zwyczajowego „ksiądz prymas” – P.K.]. To, że dla mnie rozdział spraw koś-
cielnych od państwowych był naturalny, nie oznacza powściągliwego stosunku wobec 
Papieża, a jak tu Panu powyżej przytaczam, Papież chyba nie miał problemów ze mną”82). 
George Weigel, tłumacząc ówczesną sytuację w Polsce, wskazuje także na słabe przygo-
towanie pielgrzymki przez biskupów83. 

Motywem głównym pielgrzymki były sprawy przestrzegania przykazań w warun-
kach zmieniającej się sytuacji ustrojowej. Tą kwestię szeroko komentowano szczególnie 
w kontekście papieskiego nauczania o prawie aborcyjnym. Inną sprawą, która stanowi-
ła swego rodzaju drugi plan tematyczny wizyty, a prawie nie została zauważona, były 
wypowiedzi Jana Pawła II dotyczące relacji Polaków ze wschodnimi sąsiadami i kwestia 
miejsca Polski w Europie w przyszłości. Młode, dopiero co niepodległe państwo miało 
za sobą w tym względzie już kilka trudnych doświadczeń. Chodziło nie tylko o spory 
w Przemyślu, gdzie ukraińska mniejszość zgłosiła roszczenia do kościoła i klasztoru 
oo. Karmelitów Bosych, lecz także o działania Polaków na Litwie i emocje polityczne, 
jakie budziły te wydarzenia84. Ani jednak determinacja bp. Ignacego Tokarczuka, by 
w przeddzień przyjazdu papieża do Przemyśla zażegnać kryzys, ani starania przed-
stawicieli władz państwowych nie przyniosły efektu. Do przybycia Jana Pawła II do 
Polski w czerwcu 1991 r. konflikt w Przemyślu nie został rozwiązany. Papież ostatecz-
nie ofiarował grekokatolikom kościół garnizonowy i tam spotkał się ze społecznością 
greckokatolicką w Polsce. Podczas wizyty w nim przemawiał częściowo po ukraińsku, 
przypomniał martyrologię grekokatolików. Na spotkaniu obecny był kard. Myrosław 
Lubacziwski85. Gesty wobec społeczności ukraińskiej współgrały w oczywisty sposób 
z dotychczasową linią polityczną wobec Ukrainy, Ukraińców i grekokatolików, a także 
były naturalną kontynuacją geopolitycznej linii papieża nastawionej na uzyskanie przez 

81 Relacja pisemna Jana Krzysztofa Bieleckiego udzielona autorowi w 2017 r. (w zbiorach autora).
82 Ibidem.
83 G. Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, przeł. M. Tarnowska i in., Kraków 2002, 

s. 814–815.
84 Relacja pisemna Jana Krzysztofa Bieleckiego udzielona autorowi w 2017 r. (w zbiorach autora).
85 Konflikt o Karmel rozwiązany, inf. własna, „Nowiny”, 3 VI 1991, s. 2.
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Ukrainę niepodległości86. W polskich warunkach wszystkie te elementy przesłania Jana 
Pawła II w zasadzie pozostawały niezauważone. 

Komentując spotkanie papieża w przemyskim kościele, warto zaznaczyć, że kwestia 
odrodzenia się nacjonalizmów w regionie była wciąż aktualna. Wydarzenia w Przemyślu 
po raz pierwszy od 1989 r. pokazały, jak wielki potencjał mają historyczny konflikt 
i rywalizacja polsko-ukraińska. Nawet autorytet papieża nie był w stanie wyciszyć 
wrogich nastrojów na granicy polsko-ukraińskiej. Odrębną sprawą są przyczyny prze-
myskich wydarzeń, w tym także te lokalne. Nie można oczywiście wykluczyć także 
prowokacji czy inspiracji ze strony komunistycznych służb specjalnych polskich i sowiec- 
kich – wymaga to dalszych badań pod tym kątem. Za sprawą konfliktu w Przemyślu 
doszło do jedynego chyba przypadku w historii III RP, kiedy decyzje Jana Pawła II nie 
zostały wykonane przez instytucje kościelne, przy czym wręcz demonstrowano niepo-
słuszeństwo wobec jego woli i musiał on zmienić swoje stanowisko. Konflikt o „Karmel” 
pokazał, jak trudne mogą być przyszłe relacje Polski z niepodległą Ukrainą i jak istotną 
rolę mogą odegrać w nich kwestie mniejszości narodowych87.

Podczas wizyty w 1991 r. w Polsce Jan Paweł II po dziesięcioleciach zlikwidował pro-
wizoryczne funkcjonowanie administratur apostolskich na wschodzie Polski i podniósł 
je do rangi diecezji88; tym samym w organizacji kościelnej przestał obowiązywać ostatni 
bodaj relikt administracyjny z czasów II Rzeczypospolitej: brak pokrycia granic diece-
zji z granicami państwa. Zmieniono to, a na terytorium państw sąsiadujących z Polską 
od wschodu utworzono w miejsce polskiej nową administrację kościelną, odpowiednio 
białoruską, ukraińską i litewską. 25 marca 1992 r. zmiany te zostały dodatkowo usank-
cjonowane i potwierdzone. Wtedy też Jan Paweł II diecezję białostocką, która wywodziła 
się z archidiecezji wileńskiej, podniósł do rangi archidiecezji. Podobnie diecezja prze-
myska, przed wojną wchodząca w skład archidiecezji lwowskiej, została podniesiona 
do rangi archidiecezji89, natomiast administratura apostolska w Lubaczowie stała się 
częścią diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Warto przyjrzeć się nauczaniu papieskiemu podczas pielgrzymki z 1991 r., jeśli cho-
dzi o kwestie europejskie. Wizyta ta w sprawach międzynarodowych miała następujący 
przekaz: Polska powinna uczestniczyć w zjednoczeniu kontynentu, w zacieraniu cywi-
lizacyjnego podziału na Wschód i Zachód, a we własnym interesie – prowadzić poli-

86 Por. P. Kowal, Kwestia ukraińska podczas IV pielgrzymki Jana Pawła II w Polsce, „Przegląd Religioznawczy” 
2018, nr 3.

87 Por. Archiwum Ośrodka Studiów Wschodnich (dalej: AOSW), Notatka Polska–Ukraina. Pola konfliktów, 
teczka 061, Współpraca z Kancelarią Prezydenta 1992–1994, s. 21–24. Eksperci OSW rekomendowali pozostawie-
nie kopuły kościoła Karmelitów bez przebudowy oraz rekonstrukcję rozebranej latarni i krzyża (AOSW, Notatka 
Polska–Ukraina. Pola konfliktów, teczka 061, Współpraca z Kancelarią Prezydenta 1992–1994, s. 22).

88 W „Annuario” z 1992 r. nie ma już informacji o administracji apostolskiej w Białymstoku w kontekście 
archidiecezji wileńskiej (s. 733), pojawia się natomiast diecezja w Białymstoku (s. 95) z datą utworzenia 5 VI 1991 r. 
i biskupem diecezjalnym Edwardem Kisielem. Jako administrator apostolski diecezji pińskiej występuje bp Kazi-
mierz Świątek, biskup mińsko-mohylewski z adresem w Pińsku na Białorusi (s. 523). Oddzielnie wskazana została 
diecezja drohiczyńska z własnym biskupem (s. 209), utworzona 5 VI 1991 r. Jako rządca archidiecezji lwowskiej 
(s. 392) wymieniony został Marian Jaworski (od stycznia 1991 r.). Pojawia się też diecezja lubaczowska (s. 385) 
z datą utworzenia 3 VI 1991 r.

89 W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski…, s. 73.
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tykę wschodnią bez historycznych resentymentów. Programem tej polityki miała być 
tradycja jagiellońska rozwijana przez Jana Pawła II od początku pontyfikatu. Myśl, że 
pielgrzymka do Polski w 1991 r. jest tylko przystankiem w drodze papieża na Wschód, 
potwierdzały papieskie komentarze w Lubaczowie. Arcybiskup Jaworski przyjmował 
Jana Pawła II w Lubaczowie jeszcze jako administrator apostolski tej struktury kościel-
nej, będąc już arcybiskupem metropolitą lwowskim90. Papież, nazywając go w pierw-
szym przemówieniu „spadkobiercą apostolskiego dziedzictwa błogosławionego Jakuba 
Strzemię”, nawiązywał aluzyjnie do związków z archidiecezją lwowską. Podkreślił tym 
samym znaczenie historii I Rzeczypospolitej w kontekście relacji z Ukrainą i Litwą: 
„Tak więc od samego początku znajdujemy się na obszarze spotkania dwóch tradycji 
chrześcijańskich i dwóch kultur: bizantyńskiej, związanej z Rusią, i łacińskiej, zwią-
zanej z Polską, naprzód jeszcze piastowską, później jagiellońską. To, co rozwinęło się 
z kolei w Rzeczpospolitą wielu narodów, ma właśnie w metropolii lwowskiej swój punkt 
odniesienia, podobnie jak historyczne dziedzictwo Piastów miało swój punkt odniesie-
nia w metropolii gnieźnieńskiej”91. 

Z jednej strony papieska wizyta w Lubaczowie była ukoronowaniem i zamknięciem 
dziejów archidiecezji lwowskiej w granicach Polski92, co można odczytywać także jako 
symbol końca ważnego okresu w dziejach Polski w kontekście procesów zjednoczenia 
kontynentu. Warto przypomnieć, ze traktat z Maastricht, na podstawie którego powsta-
wała Unia Europejska, był już w zasadzie gotowy do parafowania. Z drugiej strony – to 
właśnie dzieje tej diecezji stały się dla papieża pretekstem do wypowiedzi na temat tego, 
jaka powinna być Polska – mógł on rozwijać swą myśl o jagiellońskiej naturze Polski, 
która z biegiem lat odgrywała – jak się wydaje – większą rolę w jego rozważaniach niż 
nawiązania do tradycji piastowskiej. Model Polski jagiellońskiej był w tym ujęciu prze-
de wszystkim pretekstem do podkreślania wielonarodowej tradycji I Rzeczypospolitej 
i przypominania jej jako modelu współpracy z innymi narodami w Europie Środkowej 
już w kontekście III RP93. Co ciekawe, nawiązania do II Rzeczypospolitej praktycznie 
się nie pojawiały.

Motyw Rzeczypospolitej Obojga Narodów powrócił w skierowanym do Litwinów 
wystąpieniu papieskim w Łomży. Papież z jednej strony odnosił się do współczesnych 
problemów Litwy w czasie wychodzenia z ZSRS, wskazywał na związki Litwy z Europą, 
a także mówił o kwestii mniejszości litewskiej w Polsce, uwydatniając znaczenie takich 
instytucji jak mniejszościowe liceum w Puńsku94. 

90 S. Wilk, Struktura administracyjna Kościoła w Polsce przed bullą Totus Tuus Poloniae Populus [w:] J. Wal-
kusz, Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, t. 12, Lublin 2013, s. 139–140.

91 Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone w czasie nawiedzenia prokatedry, Lubaczów, 2 VI 1991  r., http://
www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/10lubaczow_02061991.html, dostęp: 15 IV 
2017 r.

92 Warto przypomnieć, że 18 IX 1975 r. kard. Karol Wojtyła odprawił na Jasnej Górze mszę z okazji 600-lecia 
archidiecezji lwowskiej. 

93 Por. A.M. Wierzbicki, Piastowski Wyszyński, jagielloński Wojtyła, „Więź” 2016, nr 1, s. 32–33.
94 Por. Jan Paweł II, Przemówienie do pielgrzymów litewskich, 5 VI 1991  r., http://www.opoka.org.pl/

biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/18lomza_05061991.html, dostęp: 16 IV 2017 r.
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Latem 1991 r. papież raz jeszcze na krótko przybył do Polski (wbrew jednak wcześ-
niejszym planom nie spędził w Polsce wakacji). Tym razem podczas mszy w Krakowie 
13 sierpnia wrócił do eksploatowanego jeszcze podczas wizyty w 1979 r. motywu jed-
noczenia Europy oraz interpretacji w tym kontekście misji królowej Jadwigi95. Podczas 
wszystkich spotkań z wiernymi wschodnich diecezji ważny był element uczestnictwa 
wiernych ze Wschodu – był on zarazem jednym z głównych problemów w przygoto-
waniu pielgrzymki papieskiej w Białymstoku. Władze III RP solidarnie z kościelnymi 
starały się uzyskać od władz sowieckich odpowiednie na to zgody96. 

Kazania papieża w 1991 r. z Przemyśla, Lubaczowa, Łomży i Białegostoku, a także 
sierpniowe – z Krakowa – stanowiły pewną serię wypowiedzi dotyczących relacji Polski 
i Polaków ze wschodnimi sąsiadami, a także misji Polski na arenie międzynarodowej 
oraz zjednoczenia Europy. Główne motywy tych wypowiedzi to przypominanie trady-
cji I Rzeczypospolitej jako fundamentu państwa, podkreślenie wagi pojednania histo-
rycznego, praw mniejszości i wspólnego doświadczenia komunizmu państw Europy 
Środkowej. Kolejne wypowiedzi były niejako odpowiedziami na aktualne problemy 
w polityce wschodniej Polski. Składało się to na pewną spójną papieską wizję relacji 
z sąsiadami w okresie po odzyskaniu niepodległości, a zarazem stanowiło przygoto-
wanie do osiągnięcia papieskiego celu, czyli zwrócenia się z przekazem religijnym do 
narodów ZSRS. Wówczas też ustaliło się ujęcie idei jagiellońskiej wedle Jana Pawła II 
opartej na trzech płaszczyznach: państwowej (unia z Litwą, unia lubelska), religijnej 
(wspomnienie unii brzeskiej) oraz polityki wewnętrznej (oparta na takich postaciach 
jak Paweł Włodkowic, Mateusz z Krakowa czy Mikołaj Kopernik oraz na takich war-
tościach jak tolerancja religijna za czasów Zygmunta Augusta, relacje z mniejszościami).

Pielgrzymka z 1991 r. stanowiła zamknięcie pierwszego etapu papieskiego udziału 
w transformacji systemowej w Polsce. Papież podjął istotne decyzje formalne, chociażby 
porządkując kwestie granic diecezji. Program wizyty od strony papieskiej był opraco-
wany trafnie: składały się na niego kwestie etyczne jako element budowy nowego pań-
stwa, wybrane sprawy ustrojowe, sprawy pozycji międzynarodowej Polski. Rezultat 
wizyty nie zmienił podejścia Stolicy Apostolskiej do sytuacji w Polsce, zapewne jednak 
zmienił podejście Jana Pawła II. Kwestia recepcji samej pielgrzymki była już omawia-
na w literaturze naukowej97. Zarówno opracowania, jak i teksty źródłowe wskazują na 
następującą jej interpretację: w warunkach wychodzenia z okresu komunizmu isto-
tą nieporozumienia, wokół którego toczył się spór o pozycję Kościoła katolickiego 
w państwie, było to, że oczekiwania Kościoła były traktowane jako próba narzucenia 
swego rodzaju nowego monopolu ideowego społeczeństwu. Swoistym dodatkowym 
skutkiem wizyty było ochłodzenie relacji samego papieża ze środowiskami intelektu-

95 Por. Jan Paweł II, Homilia w czasie mszy św. beatyfikacyjnej Anieli Salawy, odprawionej na Rynku Głównym, 
Kraków, 13 VIII 1991 r., http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/490, dostęp: 18 IX 2017 r.

96 Por. M. Kietliński, Święty był wśród nas. Białostocka pielgrzymka Jana Pawła II 05.06.1991 r., Katalog wysta-
wy, Białystok 2016, file:///C:/Users/Pawe%C5%82%20Kowal/Downloads/Swiety%20byl%20wsrod%20nas.%20
Bialostocka%20pielgrzymka%20Jana%20Pawla%20II%2005.06.1991.pdf, dostęp: 24 II 2019 r., s. 14–15.

97 Z. Mach, Uwagi o społecznym znaczeniu pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, „Peregrinus Cracoviensis” 
2009, z. 20, s. 59.
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alistów katolickich98, a także liberalnych, ambiwalentnym religijnie skrzydłem dawnej 
„Solidarności”. Atmosferę ówczesnego dyskursu można zilustrować cytatem z artyku-
łu jednego z najbardziej znaczących katolickich intelektualistów i senatora wybranego 
z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” Stanisława Stommy opublikowanego 
13 czerwca 1991 r. w „Gazecie Wyborczej”: „Porwał nas silny prąd europejskości w swo-
jej istocie twórczy i niesie nas naprzód z siłą przemożną. Grozi to narzuceniem różnych 
płytkich schematów wynikających z mody i bezmyślności albo wiążących się z nawro-
tem do kapitalistycznego egoizmu. Należy w tym nurcie zachować wartości dawne, te 
słuszne i sprawdzone. Z drugiej strony, grozi nam polski konserwatyzm, znarowiony 
przez lata przymusowej zależności, grozi ubóstwo intelektualne i przerażające, głęboko 
zakorzenione ksenofobie”99. Patetycznie zarysowany dylemat Stommy dobrze opisywał 
ówczesne problemy, z których polskiej elicie intelektualnej nie udało się łatwo wyjść 
bez szwanku dla relacji nie tyle ze Stolicą Apostolską, ile z najważniejszym liderem 
politycznym epoki. Ta sprawa miała kapitalne znaczenie, bo nić porozumienia Karola 
Wojtyły z tymi środowiskami była jednym z najważniejszych elementów jego postawy 
wobec elit solidarnościowych w Polsce w latach osiemdziesiątych; miała też szerszy 
wymiar – podejście Jana Pawła II do niewierzących, których obdarzał on zaufaniem. 
Przykładowo 20 lutego 1991 r. papież zanotował: „Czasem ateista nosi w sobie głębsze 
poczucie Boga jako Kogoś nieosiągalnego – niż człowiek wierzący”100. Charakterystyczną 
słabością ówczesnej debaty publicznej w Polsce, której echa w oczywisty sposób docie-
rały do najwyższego zwierzchnika Kościoła i wpływały na jego percepcję sytuacji, była 
koncentracja na kwestiach relacji państwo–Kościół w wąskim aspekcie aborcji i niemal 
całkowite pominięcie tak istotnych w nauczaniu papieskim spraw, jak chociażby poli-
tyka wschodnia III RP101 czy kwestie stosunku do kapitalizmu.

Na poziomie relacji z elitami solidarnościowymi zarysowały się wyraźne nieporozu-
mienia co do roli Kościoła w wolnej Polsce. Nie chodziło jednak wyłącznie o polityków, 
lecz o odczucia papieża odnośnie do wzajemnego rozumienia się z wiernymi – w nie-
których aspektach okazały się one niejednoznaczne. Przemyski akt nieposłuszeństwa 
katolików wobec głowy Kościoła, i to jeszcze z nacjonalistycznym podtekstem, był 
zapewne trudny do przyjęcia dla Jana Pawła II, w środowiskach radykalnych z kolei 
mógł rodzić zdziwienie gest papieski wobec gen. Wojciecha Jaruzelskiego i spotkanie 
z nim102. Nie mamy w tej sprawie zbyt wielu świadectw, kilka z nich jednak wskazuje 
na swego rodzaju element rozczarowania Jana Pawła II podejściem do niego samego 
(Jan Krzysztof Bielecki inaczej niż Tadeusz Mazowiecki nie miał doświadczenia w roz-
mowach z Janem Pawłem II) oraz sprawą zasadniczą, czyli przebiegiem transformacji 
w Polsce. Podsumowując w 1994 r. wizytę po kilku latach, sam papież powiedział, że ze 

98 Ibidem, s. 58.
99 S. Stomma, Państwo świeckie po chrześcijańsku urządzone [w:] idem, Pisma wybrane 1976–2003, t. 3, Kra-

ków 2017, s. 330.
100 K. Wojtyła/Jan Paweł II, Jestem bardzo w rękach Bożych…, s. 447.
101 Papieskie gesty wobec wschodnich chrześcijan w Białymstoku i Przemyślu zauważył Stanisław Stomma 

(S. Stomma, Państwo świeckie po chrześcijańsku urządzone…, s. 329).
102 Por. ibidem, s. 330.
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względu na treść swojego nauczania stał się wtedy w Polsce persona non grata103. Więcej 
szczegółów znajdujemy we wspomnieniach Stefana Frankiewicza. Z nim Jan Paweł II 
miał się dzielić w połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. uwagami krytycznymi na temat 
przebiegu transformacji w Polsce: brak wykreowania przez elity polityczne w Polsce 
w 1989 r. wyraźnej cezury ustrojowej, brak „zbiorowego przeżycia” zmiany społecznej 
i brak podkreślenia znaczenia symbolicznego pojednania polsko-niemieckiego. Wiele 
wskazuje też na to, że Jan Paweł II pod wpływem osobistej sympatii do Václava Havla 
miał wątpliwości co do jakości przywództwa niektórych przedstawicieli elit solidar-
nościowych w Polsce104.

PODSUMOWANIE

Potwierdza się, że w okresie 1987–1991 możemy mówić o polityce Jana Pawła II 
wobec Polski, a także polityce Stolicy Apostolskiej wobec PRL. Obie mają istotne pole 
wspólne, jednakowoż wyraźnie dostrzegamy też różnice pomiędzy podejściem papieża 
i jego współpracowników z Sekretariatu Stanu, którzy wciąż dostrajali swój politycz-
ny przekaz do oczekiwań i postępowania Jana Pawła II tak było zarówno w kontekście 
wizyty papieskiej w 1987 r., jak i w 1991 r., kiedy relacja papieża z przedstawicielami 
władz Polski nabrała bardziej osobistego zabarwienia, a polityka Stolicy Apostolskiej 
nie ulegała już zmianie – kontynuowano procesy związane z nawiązaniem stosunków 
dyplomatycznych. Wydaje się, że aparat administracyjny Stolicy Apostolskiej dość 
szybko zaczynał traktować Polskę jako jednego ze zwyczajnych partnerów politycz-
nych i dyplomatycznych. Rola Stolicy Apostolskiej wobec transformujących się państw 
była dość standardowa: przywrócenie relacji dyplomatycznych, zagwarantowanie praw 
wierzących i praw Kościoła w konkordacie oraz dostosowanie granic diecezji do granic 
państwa. Jan Paweł II najwyraźniej nie traktował kwestii transformacji postkomuni-
stycznej jako zakończonej. Oczywiście, w pewnym stopniu urzędnicy watykańscy zda-
wali sobie sprawę ze szczególnego położenia Polski, choćby ze względu na osobę samego 
papieża, aczkolwiek podobne problemy dotyczyły większej grupy państw. Trzeba wsze-
lako podkreślić, że relacje polsko-watykańskie jako relacje dwóch podmiotów prawa 
międzynarodowego na niższych i średnich szczeblach nie były w pierwszym okresie 
po 1989 r. nadmiernie rozbudowane ani bogate w aktywności na niższych szczeblach, 
przykładowo dwustronnych konsultacji politycznych itp. 

Podejście papieskie także miało szerszy, globalny charakter; z punktu widzenia Jana 
Pawła II wydarzenia w Polsce, choć bardzo ważne, były elementem szerokiej zmiany. 
Jednak papieski element polityki w stosunku do Polski odnosił się także do relacji ze 
wschodnimi sąsiadami – był niejako etapem w „drodze na Wschód” – oraz do charak-
teru transformacji, a nie tylko faktu jej przeprowadzenia. 

103 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Warszawa 2007, s. 66–67.
104 C. Gawryś, S. Frankiewicz, Nie stracić wiary w Watykanie…, s. 126, 185.
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Przed 1991 r. linia papieska wobec Polski była wyraźnie powiązana z linią USA 
(kwestia „Świętego Przymierza”), oparta na bliskiej osobistej relacji z prezydentem 
Reaganem, w mniejszym stopniu z jego następcą prezydentem Bushem. Mylne byłoby 
jednak uznawanie, że wykluczało to różnice w podejściu do polityki obu państw wobec 
ZSRS, z całą pewnością dobrym przykładem tego rodzaju różnicy byłby stosunek do 
wyścigu zbrojeń.

Papieskie podejście do transformacji było dwojakie: polityczne – i w tym wypadku 
możemy mówić o „polityce” – oraz duchowe. W tym pierwszym termin polityka jako 
określenie papieskiej aktywności nie wydaje się trafny. Analiza powyższa prowadzi jed-
nak do wniosku, że błędem byłoby redukowanie zaangażowania papieskiego jedynie 
do kwestii duchowych i etycznych wskazówek w okresie transformacji. Nie mniejszym 
błędem byłoby też ignorowanie specyficznego charakteru roli papieża i traktowanie go 
wyłącznie w kategoriach politycznych i świeckich. Politykę papieską w interesującym 
nas okresie trzeba zatem widzieć jednocześnie na kilku poziomach interpretacji.

Podkreślenia wymaga szerokie widzenie przez papieża zmian w Polsce jako elementu 
światowego trendu – wielkiej zmiany o charakterze geopolitycznym. Na gruncie polskim 
takie podejście było dużo mniej obecne. Być może właśnie ta różnica w postrzeganiu 
kontekstu transformacji należała do przyczyn swego rodzaju rozczarowania papieskiego 
sytuacją w Polsce w 1991 r. po jego wizycie. Także w tym wypadku dotykamy zagadnie-
nia o charakterze metodologicznym. Aby właściwie zrozumieć to zjawisko w podejściu 
Jana Pawła II, koniecznie trzeba poznać jego osobisty stosunek do wydarzeń w Polsce. 
W tym kontekście papieża należy traktować jak polityka, którego ambicje związane 
z modelem przemian w Polsce w jakimś stopniu nie były zaspokojone, a przede wszyst-
kim wcześniejsze osobiste zaangażowanie nie znalazło odpowiedniego odzwierciedle-
nia w gestach i działaniach elit solidarnościowych. Warto wszelako podkreślić, że nie 
wpływało to na relacje Polski ze Stolicą Apostolską ani nawet na kształtowanie się dok-
tryny Kościoła katolickiego w kontekście transformacji postkomunistycznej w szerszym 
wydaniu, czego dowodem jest treść encykliki Centesimus annus. 
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Między pielgrzymkami. Jan Paweł II i Stolica Apostolska 
wobec przemian w Polsce (1987–1991)

Artykuł przedstawia politykę papieża Jana Pawła II i Stolicy Apostolskiej wobec 
Polski w okresie wielkiej geopolitycznej zmiany końca lat osiemdziesiątych i początku 
lat dziewięćdziesiątych XX w. Prezentuje postać papieża w omawianym okresie przede 
wszystkim jako decydenta mającego wpływ na politykę globalną, a także na sytuację 
w ojczystym kraju. Przedmiotem zainteresowania autora jest wpływ Jana Pawła II 
na sytuację w Polsce jako kluczowym państwie transformacji postkomunistycznej. 
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Problematyka zaprezentowana została na szerszym tle historycznym z uwzględnie-
niem stosunku Jana Pawła II do ostatniej ekipy władzy komunistycznej w Polsce oraz 
pierwszego niekomunistycznego rządu sformowanego przez Tadeusza Mazowieckiego. 
W tekście można znaleźć odpowiedzi na pytanie o różnice pomiędzy polityką Jana 
Pawła II i Stolicy Apostolskiej, rozważania na temat przyczyn tych rozbieżności, a także 
na temat metod i mechanizmów wpływania przez papieża na sytuację w jego rodzin-
nym kraju.
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Between Pilgrimages. John Paul II and the Holy See towards 
the Transformation in Poland (1987–1991)

The article discusses the policy of Pope John Paul II and of the Holy See towards 
Poland during the great geopolitical transformation of the late 1980s and of the early 
1990s. It depicts the personage of the Pope during the period above all as a decision-
-maker influencing the global policy and the situation in the homeland. The author is 
interested in the influence of Pope John Paul II on the situation in Poland as the key 
state of the post-communist transformation. The topic was presented against a broader 
historical background, including the attitude of Pope John Paul II to the last commu-
nist government in Poland and to the first non-communist government led by Tadeusz 
Mazowiecki. The text answers the question about differences between the policy of John 
Paul II and of the Holy See, contains reflections on their reasons and on the methods 
and mechanisms behind the Pope’s influence on the situation in his homeland.
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