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przyspieszył procedury, zatwierdził dodatkowe formy kultu kandy-
datki na ołtarze, a 8 czerwca 1979 roku sam odprawił na Wawelu uro-
czystą mszę poświęconą Jadwidze18. Kazania i gesty z Gniezna, 
a przede wszystkim te z Krakowa, związane z kultywowaniem pa-
mięci o królowej Jadwidze, powracanie do kwestii chrztu Rusi i Litwy 
można odczytywać jako bezpośrednie przygotowanie neojagielloń-
skiego programu Jana Pawła II skierowanego do narodów regionu, 
szczególnie zaś wschodnich sąsiadów Polski. Wyraźne są zatem odwo-
łania do idei jagiellońskiej, a także proces kształtowania się papieskiej 
interpretacji tej idei aż do ostatniego przesłania pontyfikatu, czyli ogło-
szonej w 2005 roku książki Pamięć i tożsamość19. Stanowiła ona podsu-
mowanie i kwintesencję licznych papieskich wypowiedzi z okresu pon-
tyfikatu dotyczących m.in. miejsca Polski w Europie i polskiej polityki 
w regionie. Pamięć i tożsamość jest zresztą sama w sobie unikalnym przy-
kładem zaangażowania papieskiego na poziomie ideowym w kwestie 
polityczne.  

Interpretacja programu polityki wschodniej czy środkowoeuropej-
skiej z pierwszego okresu pontyfikatu, uwidoczniona m.in. podczas 
pierwszej pielgrzymki do Polski, wskazuje na następującą mapę odnie-
sień i inspiracji papieskich: mesjanizm oraz związane z nim nurty, takie 
jak millenaryzm, pasjonizm i misjonizm20, a także – w oczywisty sposób 
łączący się z nimi – prometeizm. Z mojego punktu widzenia kluczowe 
dla niniejszej analizy są te elementy papieskiego nauczania, które na-
wiązywały do tradycji dynastii jagiellońskiej – to one towarzyszyły 
papieżowi przez cały pontyfikat i najbardziej się rozwinęły. 

Rok 1984 jako punkt zwrotny 

Dla pełniejszego zrozumienia momentu przełomu w polityce 
wschodniej Watykanu konieczne jest uświadomienie sobie, jak istot-
nym punktem zwrotnym w polityce Stolicy Apostolskiej był 1984 rok. 

                                                 
18 Z. Święch, Budzenie wawelskiej pani, królowej Jadwigi, Kalwaria Zebrzydowska 1989, 

s. 64–65. 
19 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, 

s. 143–144. 
20 Wyczerpująco omawia te kwestie Paweł Rojek w pracy Liturgia dziejów. Jan 

Paweł II i polski mesjanizm, Kraków 2016. 
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za tymi hasłami poszli, zmienili swoją postawę, może nawet swoje ży-

cie, bo podziały zaszły tak daleko, że ktoś zerwał ze swoją dziewczyną, 

która myśli inaczej, ktoś przestał się odzywać do rodziców. Inny pokłó-

cił się z bratem, przyjaciółmi. I teraz co politycy mają im powie-

dzieć?”57. 

Ano właśnie, co mają powiedzieć i uchodźcom, i swoim roda-

kom? „Mamy pełne moralne prawo powiedzieć »nie«” – tak Jarosław 

Kaczyński uzasadniał na kongresie programowym PiS odmowę przy-

jęcia przez Polskę uchodźców. „Bo przecież – dodawał – nie ma po-

wodu, żebyśmy radykalnie obniżyli standard naszego życia”. I jeszcze 

stwierdził, że to byłaby „katastrofa społeczna”, bo – po pierwsze 

– ucierpiałoby „takie zwykłe, codzienne bezpieczeństwo”; a po drugie 

– wraz z uchodźcami pojawiłyby się problemy ekonomiczne. A poza 

tym – zapewniał – Polska uchodźcom już pomaga i jest gotowa po-

magać więcej, byle nie u siebie, a na miejscu58. Na spotkaniu wybor-

czym w Makowie Mazowieckim prezes PiS kolejny raz odniósł się do 

tematu uchodźców, którzy nieustannie napływają do Europy. Tym 

razem zwrócił uwagę na zagrożenia zdrowotne wiążące się z poja-

wieniem imigrantów. Bez krzty zażenowania obwieścił, że „są już 

przecież objawy pojawienia się chorób bardzo niebezpiecznych 

i dawno niewidzianych w Europie. Cholera na wyspach greckich, 

dezynteria w Wiedniu. Różnego rodzaju pasożyty, pierwotniaki, któ-

re nie są groźne w organizmach tych ludzi, a mogą tutaj być groźne. 

To nie oznacza, żeby kogoś dyskryminować, ale sprawdzić trzeba”59. 

Uspokajając partyjny elektorat, powiedział: „Nikt nie narzuci nam 

z tego powodu, że bierzemy środki z Unii Europejskiej, takiej sytuacji, 

która doprowadzi do katastrofy społecznej. Chodzi mi o imigrantów, 

którzy zalewają Europę. Nie ma żadnego powodu, żebyśmy radykal-

nie obniżyli standard jakości życia Polaków. My nie wzywaliśmy ich 

do Europy. Mamy pełne moralne prawo powiedzieć »nie«”. Dodał 

                                                 
57 Tamże, s. 29. 
58 R. Kim, Niemoralne słowa Kaczyńskiego o uchodźcach, „Newsweek Polska”, 2 VII 2017, 

http://www.newsweek.pl/opinie/jaroslaw-kaczynski-niemoralne-slowa-o-uchodzcach, 

artykuly,412647,1.html [dostęp: 30 VIII 2017].  
59 Kaczyński o uchodźcach: cholera, dezynteria, pasożyty!, se.pl, 14 X 2015, 

http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/ kaczynski-o-uchodzcach-cholera-dezynteria-

pasozyty_703198.html [dostęp: 1 IX 2017]. 




































































