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EUROPA I EUROPEJSKO<= 
W <WIETLE NAUCZANIA JANA PAW>A II 

W dobie relatywizmu wkraczajNcego takPe do nauk humanistycznych 
trzeba podjNU wysiVek okreWlenia znaczeX desygnatów podstawowych pojZU 
kulturowych. Dotyczy to zwVaszcza pojZU ,,Europa” i ,,europejskoWU” z po-
wodu wyjNtkowego znaczenia Europy w dziejach Wwiata, a takPe z racji 
utraty kulturowej toPsamoWci przez wspóVczesnych jej mieszkaXców przy-
pominajNcych wZdrowców bez korzeni i celu, jak napisaV Jan PaweV II 
w adhortacji Ecclesia in Europa (nr 7). To wVaWnie jego nauczanie jest bród-
Vem niniejszego artykuVu, poniewaP bZdNc duchowym przewodnikiem wielu 
chrzeWcijan i zarazem wybitnym humanistN, byV takPe przewodnikiem Euro-
py i Europejczyków, którym przypominaV ich toPsamoWU.  

Ten artykuV, z braku miejsca bardzo syntetyczny1, bZdzie skVadaU siZ 
z nastZpujNcych punktów: I. PojZcia ,,Europa” i ,,europejskoWU”, II. Geneza 
Europy i europejskoWci, III. Dzieje Europy – synteza, IV. Elementy europej-
skoWci, V. WspóVczesnoWU Europy i europejskoWci oraz VI. PrzyszVoWU 
Europy i europejskoWci. 

 
 

I. POJfCIA ,,EUROPA” I ,,EUROPEJSKO<=” 

 
W Wwietle papieskiego nauczania sN one bliskoznaczne, lecz ich de-

sygnaty róPniN siZ od siebie. PojZcie ,,Europa” PapieP rozumiaV jako przede 
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wszystkim jej dzieje (nie tylko przeszVoWU, lecz takPe wspóVczesnoWU i przy-
szVoWU) tworzone przez osoby i spoVecznoWci zamieszkujNce jej terytorium 
(niegdyW obejmujNce teP póVnocnN AfrykZ i zachodniN AzjZ) oraz wzajemnie 
przenikajNce siZ ideowe prNdy epok i konkretne wydarzenia. DokonywaV 
przy tym personalistyczno-moralnej lektury dziejów skoncentrowanej na 
czVowieku i tym, co pomaga mu lub uniemoPliwia stawaU siZ bardziej 
czVowiekiem, bardziej sobN i osobN. 

,,EuropejskoWU” zaW to wedVug Jana PawVa II pojZcie ponadhistoryczne 
i ponadkulturowe (choU jego treWU pochodzi z dziejów i kultury), oznacza-
jNce dorobek ludzkoWci tego obszaru, zwVaszcza pozytywny, uniwersalny, 
WwiadczNcy o rozwoju duchowo-moralnym. EuropejskoWU jest esencjN do-
robku dziejowego i kulturowego Europy, jej duszN, wnZtrzem, gVZbiN, ser-
cem, korzeniami i toPsamoWciN2. Podczas gdy wedVug jednych na europej-
skoWU skVadajN siZ wyVNcznie elementy pozytywne, wedVug innych zaW wy-
VNcznie negatywne (np. kolonializm, neokolonializm, pycha Europejczyków), 
Jan PaweV II traktowaV europejskoWU jako zbiór elementów gVównie pozy-
tywnych i kulturotwórczych, negatywne zaW, choU nawet wyrabne i dVugo-
trwaVe, jako odejWcie od tych pierwszych. Wprawdzie nie wchodzN one w za-
kres tak rozumianego pojZcia europejskoWci (europejskoWci de iure), gdyP sN 
jego zaprzeczeniem, to jednak stanowiN coW realnego – realne tVo dla euro-
pejskoWci (europejskoWU de facto), którego nie moPna nie dostrzegaU.  
 

 

II. GENEZA EUROPY I EUROPEJSKO<CI 

 
Kiedy wVaWciwie powstaVa Europa i europejskoWU? Podczas gdy dziW jako 

genezZ Europy wskazuje siZ nowoPytnoWU lub nowoczesnoWU albo oWwie-
cenie lub rewolucjZ francuskN, to Jan PaweV II w ,,klasycznym stylu” sytuo-
waV jej poczNtki w kulturze greckiej, rzymskiej, celtyckiej, germaXskiej, 
sVowiaXskiej, ugrofiXskiej, a takPe Pydowskiej i muzuVmaXskiej3. Czyn-
 

2 Takie rozumienie przewija siZ we wszystkich papieskich wypowiedziach o Europie, których 
jest bardzo duPo. Nie liczNc encyklik i adhortacji (w tym Ecclesia in Europa), wprost Europy 
dotyczyVo 69 listów apostolskich, 80 orZdzi i przesVaX, 131 homilii, 84 katechez w czasie audien-
cji generalnych, 41 rozwaPaX na AnioV PaXski oraz 430 przemówieX. Zob. K a u c h a. Wiary-
godno12 Ko1cio4a w kontek1cie wyzwa9 wspó4czesno1ci europejskiej s. 297-340. 

3 J a n  P a w e V  II. Adhortacja Ecclesia in Europa 19; t e n P e. Zjednoczenie Europy histo-
rycznym wyzwaniem, które naleEy podjF2 (do uczestników 76. Dialogu z Bergedorf) (17 XII 
1984). W: Nauczanie Papieskie [dalej skrót: NP]. T. VII, 2:1984. Red. E. Weron, A. Jaroch. Po-
znaX: Pallottinum 2002 s. 779-781 nr 3. 
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nikiem jednak jego zdaniem decydujNcym, par excellence europotwórczym, 
byVo wejWcie chrzeWcijaXstwa i KoWcioVa na teren dzisiejszej Europy, co – 
idNc za myWlN PapiePa – moPna okreWliU jako racjZ dostatecznN jej zaist-
nienia4. Bez tego faktora zbliPenie róPnych kultur i narodów nie utworzyVoby 
Europy, a nawet utrudniVoby jej powstanie (czy w ogóle byVoby ono moP-
liwe?), jeWli zwaPy siZ na liczne napiZcia i konflikty w Wwiecie staroPytnym. 
Znane sN ówczesne próby tworzenia jednolitych struktur, jak np. Imperium 
Romanum (które wprawdzie byVo podVoPem powstania Europy, lecz jedno-
czeWnie ,,wiZziVo” jej poczNtek jako kontynentu wolnoWci i pokoju), które 
jednak nie powiodVy siZ. Czynniki: polityczny, prawny, militarny, a nawet 
kulturowy – nie staVy siZ spoiwem kontynentu i ustNpiVy pod naporem ten-
dencji konfliktogennych i odWrodkowych.  

Z tego tytuVu Jan PaweV II uwaPaV, Pe u poczNtków Europy zadziaVaV fak-
tor innej natury, zwiNzany z religiN, niezwykVy, wrZcz nadnaturalny, gdyP 
pod jego wpVywem kontynent peVen róPnic i napiZU zaczNV z biegiem czasu 
istnieU jako harmonijna caVoWU i jako taki przetrwaV do dziW. Genezy Europy 
nalePy zatem szukaU gVZbiej, niP to siZ czyni potocznie, i nie tylko w ramach 
historii Wwieckiej, ale w zbawczej ekonomii BoPej i interwencji Boga, który 
wyszedV naprzeciw zapotrzebowaniu na EwangeliZ i KoWcióV nie tylko wWród 
mieszkaXców Macedonii (Dz 16, 9)5. NawiNzujNc do ewangelijnej przypo-
wieWci, PapieP porównaV EuropZ do nowej ziemi, na której zostaVa zasadzona 
winnica Boga (Mt 21, 33-41)6; jej rozwój to zarówno dzieje Europy, jak 
i krystalizowanie siZ europejskoWci. Na podstawie tych myWli moPna nawet 

 

4 J a n  P a w e V  II. Adhortacja Ecclesia in Europa 24, 108; t e n P e. Europa i warto1ci 
chrze1cija9skie (przes4anie z okazji 1200. rocznicy koronacji Karola Wielkiego) (14 XII 2000). 
„L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) [dalej skrót: OsRomPol] 22:2001 nr 3 s. 6-7 s. 7; 
t e n P e. Swiat4o Roku Jubileuszowego na Sakrament Bierzmowania (10 VI 1979, Kraków). NP II, 
1:1979 s. 606-611 nr 2; t e n P e. Przyjmijcie Chrystusa do swojego Eycia (na zako9czenie II 
Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów po1wiXconego Europie) (23 X 1999). OsRomPol 
20:1999 nr 12 s. 48-49; t e n P e. Kryzys Europy jest kryzysem chrze1cija9stwa w Europie (do 
uczestników V Sympozjum Konferencji Episkopatów Europy) (5 X 1982). NP V, 2:1982 s. 502-
506 nr 1-2; t e n P e. Prawo do Eycia a Europa (do uczestników kongresu) (18 XII 1987). 
OsRomPol 9:1988 nr 2 s. 25 nr 2; t e n P e. JeEeli Europa chce pozosta2 sobie wierna (do 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europejskiej) (8 X 1988). OsRomPol 9:1988 nr 10-11 s. 5-
6 nr 3-6; tenPe. Ewangelizacja kultur (do uczestników przedsynodalnego sympozjum ,,Chrze1ci-
ja9stwo i kultura w Europie: pamiX2, 1wiadomo12, wizja”) (31 X 1991). OsRomPol 13:1992 nr 1 
s. 58-60 nr 3. 

5 T e n P e. Encyklika Slavorum Apostoli 8-9; t e n P e. Adhortacja Ecclesia in Europa 45. 
6 T e n P e. Homilia SwiadczFc o jedno1ci i wspólnocie Ko1ció4 przyczynia siX do odrodzenia 

Kalabrii (w czasie Mszy 1w. w Reggio) (7 X 1984). NP VII, 2:1984 s. 408-411. 
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budowaU argument europotwórczy na wiarygodnoWU chrzeWcijaXstwa jako 
religii nadprzyrodzonej i w najwyPszym stopniu kulturotwórczej7. 

 
  

III. DZIEJE EUROPY – SYNTEZA 

 
Z braku miejsca nie moPe tu byU zaprezentowana rekonstrukcja caVej 

przeszVoWci Europy widzianej oczami Jana PawVa II8. Zdecydowanie róPni siZ 
ona od czysto Wwieckich historiografii uwzglZdnianiem silnego wpVywu 
chrzeWcijaXstwa i KoWcioVa na dzieje, ich moralno-personalistycznN lekturN 
oraz wyprowadzaniem odwaPnych konkluzji natury historiozoficznej.  

WedVug PapiePa chrzeWcijaXstwo pozytywnie oddziaVywaVo w dziejach 
Europy na róPne sfery jej Pycia. ZasVuguje na miano religii Europy i Euro-
pejczyków. DziZki niemu dokonywaV siZ postZp kulturowy, cywilizacyjny, 
intelektualny, edukacyjny i ekonomiczny oraz rosVa spójnoWU spoVeczno-
-kulturowa. W duPej mierze dziZki niemu Europa wpVynZVa na losy i rozwój 
Wwiata. KoWcióV przez caVe swe dzieje ksztaVtowaV EuropZ i nadawaV jej toP-
samoWU nade wszystko dziZki pochodzNcym z Objawienia BoPego uniwer-
salnym prawdom i wartoWciom (o których bZdzie mowa w kolejnym punkcie 
artykuVu) oraz ludziom, którzy wcielali je w Pycie w róPnych okoliczno-
Wciach historycznych. 

Europa – wedVug PapiePa – WciWle zwiNzaVa siZ z chrzeWcijaXstwem i jest 
wroWniZta w KoWcióV, a KoWcióV w EuropZ. Ona staVa siZ pierwszym domem 
Eklezji Chrystusa i nigdy ciNgVoWU KoWcioVa na Starym Kontynencie nie byVa 
przerwana. Dlatego PapieP zawsze postrzegaV EuropZ w sercu KoWcioVa, 
a KoWcióV – w sercu Europy9. UczyV, Pe KoWcióV jest dla Europy tym, czym 
dusza dla ciaVa. 

W papieskiej lekturze dziejów Europy znalazVy siZ takPe gorzkie sVowa. 
W jej dziejach, obok wydarzeX godnych podziwu, miaVy teP miejsce wyda-
rzenia dramatyczne, jak wojny, przemoc, przeWladowania, dyskryminacje, 
nZdza, niesprawiedliwoWU. W nauczaniu Jana PawVa II przewija siZ myWl, Pe 
Europa jest odpowiedzialna takPe za wiele zVa w dziejach Wwiata, zVa – 

 

7 K a u c h a. Wiarygodno12 Ko1cio4a s. 53-57. 
8 PrzedstawiVem jN obszerniej w artykule Chrze1cija9stwo a kultura europejska (w 1wietle 

nauczania Jana Paw4a II). ,,Studia Nauk Teologicznych PAN” 5:2010 (Chrze1cija9stwo w dia-
logu) s. 25-37. 

9 J a n  P a w e V  II. Przemówienie w czasie publicznego konsystorza (28 VI 1991). OsRomPol 
12:1991 nr 6 s. 50-51. 



EUROPA I EUROPEJSKO<= W <WIETLE NAUCZANIA JANA PAW>A II 141

dodajmy – które zrodziVo siZ nie z powodu chrzeWcijaXstwa i dziaValnoWci 
KoWcioVa, lecz wskutek odejWcia od niego, takPe niekiedy ludzi nalePNcych 
do niego.  

Jan PaweV II dostrzegaV w dziejach Europy prawidVowoWU: gdy od-
chodziVa od chrzeWcijaXstwa i KoWcioVa, czyniVa to zawsze w imiZ rzekomo 
postZpowych ideologii, które jednak przynosiVy katastrofalne skutki i gigan-
tyczne cierpienia. PapieP porównywaV je do zachowaX barbarzyXskich10. Za-
dawaV retoryczne pytania: czy potrzeba bardziej wyrazistych dowodów 
niewiarygodnoWci ideologii odrzucajNcych Boga, Chrystusa i Jego KoWcióV 
niP obozy koncentracyjne, krematoria i guVagi, których liczne Wlady do dziW 
znajdujN siZ w Europie?11. 

PapieP nauczaV, Pe sprawcami negatywnych zjawisk w jej przeszVoWci byli 
takPe chrzeWcijanie12. KoWcióV nie tylko w przeszVoWci jaWniaV, lecz takPe byV 
raniony przez swych synów przez rozbijanie jednoWci, odrzucanie dialogu, nie-
ufnoWU i oskarPenia, pychZ, wrogoWU, antyWwiadectwa i zgorszenia. Za wszystkie 
te postawy trzeba przepraszaU i prosiU o przebaczenie13. Jan PaweV II wymieniaV 
takPe akty przemocy, dyskryminacji, niesprawiedliwoWci oraz podziaVy, które 
rodziVy siZ z postaw dzieci KoWcioVa i raniVy Stary Kontynent. Skutki tych 
zjawisk sN widoczne do dziW. Eklezja od dwóch tysiZcy lat stawia czoVo po-
kusom pVynNcym ze Wwiata, lecz zdarzaVo siZ, Pe ludzie KoWcioVa im ulegali14. 

 

10 J a n  P a w e V  II. List na 1000-lecie konsekracji biskupiej 1w. Wojciecha (2 IV 1983). NP 
VI, 1:1983 s. 418. 

11 „To On, Emmanuel, Bóg-z-nami, byV krzyPowany w obozach koncentracyjnych i Vagrach, 
ginNV pod gradem bomb i w okopach, cierpiaV wszZdzie tam, gdzie czVowiek, jakikolwiek czVo-
wiek, byV poniPany i uciskany, gdzie deptano jego niezbywalnN godnoWU. Chrystus przeszedV 
drogZ krzyPowN wraz z tyloma niewinnymi ofiarami wojen i konfliktów, które wykrwawiVy róPne 
regiony Europy” [Homilia Chrystus prawdziwF nadziejF cz4owieka i historii (na rozpoczXcie II 
Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów Po1wiXconego Europie) (1 X 1999). OsRomPol 
20:1999 nr 12 s. 22-23 nr 3. 

12 J a n  P a w e V  II. Kulturalna wspólnota kontynentu nie jest zrozumia4a bez chrze1ci-
ja9skiego orXdzia (w czasie Nieszporów Europejskich na Haldenplatz w Wiedniu) (10 IX 1983). 
NP VI, 2:1983 s. 189-193 nr 3; t e n P e. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie (w Dniu Prze-
baczenia w 1. NiedzielX Wielkiego Postu) (12 III 2000). OsRomPol 21:2000 nr 6 s. 41-42 nr 3-4. 

13 Jan PaweV II. Kulturalna wspólnota kontynentu nie jest zrozumia4a bez chrze1cija9skiego 
orXdzia (w czasie Nieszporów Europejskich na Haldenplatz w Wiedniu) (10 IX 1983). NP VI, 
2:1983 s. 189-193 nr 3; t e n P e. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie (w Dniu Przebaczenia 
w 1. NiedzielX Wielkiego Postu) (12 III 2000). OsRomPol 21:2000 nr 6 s. 41-42 nr 3-4; t e n P e. 
List apostolski Tertio millennio adveniente 33-36. 

14 T e n P e. Odpowiedzi na pytania dotyczFce wiary, Ko1cio4a i 1wiata (dialog z m4odzieEF 
w Lyonie) (5 X 1986). OsRomPol 7:1986 nr 10 s. 26-29 nr 13. 
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JednoczeWnie PapieP przywoVywaV postawy wielu papiePy, biskupów, hierar-
chów, ksiZPy i Wwieckich, które byVy impulsem odnowy KoWcioVa i Europy.  

NawiNzujNc do znanej z okresu patrystyki metafory, moPna powiedzieU – 
za myWlN Jana PawVa II – Pe KoWcióV jest nie tylko VodziN pVynNcN po falach 
dziejów Europy (co sugerowaVoby wyVNcznie zewnZtrznN wiZb Eklezji i Eu-
ropy, niezgodnN z papieskN wizjN), lecz takPe mapN, latarniN morskN i kom-
pasem statku o nazwie „Europa”. KoWcióV na Starym Kontynencie kierowaV 
biegiem wydarzeX w tym sensie, Pe uksztaVtowaV osobowN toPsamoWU rzesz 
ludzi, pokoleX i narodów, ostrzegaV przed zVem, zakrZtami dziejów, wyzwa-
niami, wypracowywaV dobro, wskazywaV rozwiNzania najwaPniejszych prob-
lemów oraz VagodziV lZk przed nieznanN przyszVoWciN. KoWcióV zatem nie 
tylko towarzyszyV Europie, lecz wyznaczaV cel jej wZdrówki przez dzieje 
w stronZ zbawczego sensu. Z tego tytuVu historia Europy wchodzi do historii 
zbawienia. 

 
 

IV. ELEMENTY EUROPEJSKO<CI 
 
PapieP Polak uwaPaV, Pe przyjZcie chrzeWcijaXstwa staVo siZ poczNtkiem 

Europy, jej rozwoju i ksztaVtowania toPsamoWci, widocznej zwVaszcza w ros-
nNcej jednoWci oraz spójnoWci kulturowej kontynentu. WedVug niego moPna 
WmiaVo mówiU o europejskoWci jako kategorii ponadhistorycznej i jedno-
czeWnie pozytywnej, a nawet pod wieloma wzglZdami wzorcowej. Europa 
róPni siZ od pozostaVych kontynentów pewnym rysem, który ogólnie moPna 
nazwaU humanistycznym. ByVa dla innych czZWci globu motorem postZpu15. 
KaPdy naród wVNczany do wspólnoty europejskiej i zarazem chrzeWcijaXskiej 
otrzymywaV moPliwoWU osiNgniZcia najwyPszego puVapu rozwoju we wszyst-
kich dziedzinach. 

W ocenie Jana PawVa II nie tylko swe zaistnienie Europa zawdziZcza 
KoWcioVowi, lecz takPe chrzeWcijaXskN toPsamoWU i jej staVy rozwój. StawiaV 
on znak równoWci miZdzy europejskoWciN a toPsamoWciN chrzeWcijaXskN. Uza-
sadniaV to, wskazujNc liczne czynniki toPsamoWci europejskiej, które okazaVy 
siZ europotwórcze. Nie byVoby Europy – uwaPaV – bez aksjologicznych pod-
staw zaczerpniZtych z Objawienia chrzeWcijaXskiego i konsekwentnie wpro-
wadzanych w Pycie przez KoWcióV i dziZki niemu. PapieP miaV na myWli 
 

15 J a n  P a w e V  II. Powo4anie ludzkie i chrze1cija9skie narodów kontynentu europejskiego 
(Akt europejski wyg4oszony w Santiago de Compostela) (9 XI 1982). NP V, 2:1982 s. 772-775 
nr 2-3. 



EUROPA I EUROPEJSKO<= W <WIETLE NAUCZANIA JANA PAW>A II 143

zwVaszcza nastZpujNce elementy: koncepcjZ osoby, godnoWU i WwiZtoWU czVo-
wieka (warto zapytaU czy spotykane poza EuropN?) zakorzenione w trans-
cendentnym wymiarze jego natury, prymat wartoWci duchowo-moralnych, 
prawa czVowieka, koncepcjZ dobra wspólnego, zasady pomocniczoWci i soli-
darnoWci, centralnN rolZ rodziny, ochronZ godnoWci pracy, ideZ demokracji 
(zbudowanej na podmiotowoWci kaPdej osoby i narodu), koncepcjZ autory-
tetu paXstwa jako sVugi dobra wspólnego, postawZ bezinteresownej ofiar-
noWci i miVoWci blibnich (zwVaszcza najbardziej potrzebujNcych pomocy), 
wartoWU historii i Wwiata jako BoPego stworzenia, ksztaVtowanie toPsamoWci 
indywidualnej i wspólnotowej (spoVecznej, narodowej, ogólnoludzkiej) dziZ-
ki wiZzi z osobowym Trójjedynym Bogiem, który wszedV w ludzkN historiZ 
w celu nawiNzania zbawczego dialogu z czVowiekiem16.  

PapieP mówiV o wspaniaVym dorobku kultury europejskiej inspirowanej 
chrzeWcijaXstwem (nie tylko zresztN w Wredniowieczu i na poczNtku nowo-
PytnoWci) jako narzZdziu i noWniku europejskoWci. Jego zdaniem KoWcióV 
podniósV na wyPszy poziom kulturZ antycznN, która – mimo jej niewNt-
pliwego bogactwa – zapisaVa teP ciemne karty historii. ByVy to bowiem czasy 
niewolnictwa, uzalePnienia losu czVowieka od fatum17, demokracji o ograni-
czonym zakresie, bezwzglZdnej wVadzy Imperium Romanum, posVugujNcej siZ 
 

16 J a n  P a w e V  II. Encyklika Dominum et Vivificantem 65; t e n P e. Encyklika Redemptoris 
missio 59; t e n P e. Encyklika Fides et ratio 76; t e n P e. Ecclesia in Europa 19, 25, 98, 108; 
t e n P e. List z okazji Kongresu Kultury Chrze1cija9skiej w Lublinie (5 IX 2000). OsRomPol 
21:2000 nr 10 s. 57-58 s. 58; t e n P e. Warto1ci chrze1cija9skie duchowym fundamentem Europy 
(przes4anie do uczestników Europejskiego Kongresu Naukowego nt. ,,Ku konstytucji europej-
skiej?”) (20 VI 2002). OsRomPol 23:2002 nr 10-11 s. 32-34 nr 3; t e n P e. Ukierunkowa2 wysi4ek 
poszukiwania ku prawdziwemu dobru cz4owieka (do wyk4adowców uniwersyteckich w Uczelni 
Naj1wiXtszego Serca) (22 V 1983). NP VI, 1:1983 s. 626-630 nr 3; t e n P e. Zjednoczenie Europy 
historycznym wyzwaniem, które naleEy podjF2 (do uczestników 76. Dialogu z Bergedorf) (17 XII 
1984). NP VII, 2:1984 s. 779-781 nr 3; t e n P e. JeEeli Europa chce pozosta2 sobie wierna (do 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europejskiej) (8 X 1988). OsRomPol 9:1988 nr 10-11 s. 5-
6 nr 3-6; t e n P e. Nadszed4 czas otwarcia nowego rozdzia4u dziejów chrze1cija9stwa (spotkanie 
ekumeniczne w Trondheim) (2 VI 1989). OsRomPol 10:1989 nr 5-6 s. 23 nr 6; t e n P e. Misja 
uniwersytetu wobec osoby ludzkiej (spotkanie ze 1rodowiskiem uniwersyteckim w Uppsali) (9 VI 
1989). OsRomPol 10:1989 nr 9 s. 26-27 nr 4; t e n P e. Patrzcie z ufno1ciF w przysz4o12 (Msza 1w. 
w parku Ipari w Gygr na WXgrzech) (7 IX 1996). OsRomPol 17:1996 nr 11-12 s. 12-14 nr 1; 
t e n P e. S4uEy2 dobru wspólnemu (do przewodniczFcych parlamentów Unii Europejskiej) (23 IX 
2000). OsRomPol 22:2001 nr 1 s. 44-45 nr 3-4; t e n P e. Rodzina w Europie (do uczestników 
europejskiego sympozjum nauczycieli akademickich) (25 VI 2004). OsRomPol 25:2004 nr 11-12 
s. 20-21 nr 2. 

17 T e n P e. Ukierunkowa2 wysi4ek poszukiwania ku prawdziwemu dobru cz4owieka (do wyk4a-
dowców uniwersyteckich w Uczelni Naj1wiXtszego Serca) (22 V 1983). NP VI, 1:1983 s. 626-630 
nr 3. 
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siVN militarnN i przemocN. KoWcióV, moPna rzec, zreformowaV prawo rzymskie 
oraz system polityczny poprzez przeksztaVcenie ich podstaw – odtNd funda-
mentem staVa siZ godnoWU osoby i narodów. NajwiZksze osiNgniZcia filozofii 
greckiej i kultury rzymskiej zostaVy rozpowszechnione dziZki uniwersytetom, 
które byVy zakVadane przez KoWcióV i staVy siZ dobrem ogólnoWwiatowym. Te 
same funkcje peVniVy Wredniowieczne klasztory, w których uksztaVtowaVa siZ 
kultura humanistyczna i chrzeWcijaXska, co widaU w jej pomnikach – dzieVach 
sztuki. Nie sN one tylko zabytkami kultury, lecz pomnikami Pywej wiary18. 
Takim Wwiadectwem sN takPe instytucje charytatywne oraz troska o opiekZ 
zdrowotnN, Pycie i godnoWU czVowieka – wedVug PapiePa KoWcióV moPe 
w dziejach Europy uchodziU za nauczyciela obrony Pycia i praw czVowieka19. 

W Wwietle nauczania Jana PawVa II widaU, Pe nie moPna ograniczaU 
europotwórczego wpVywu KoWcioVa tylko do etapu poczNtków Europy. Pa-
pieP uwaPaV, Pe budowanie toPsamoWci kontynentu przez chrzeWcijaXstwo 
trwaVo nieprzerwanie i dokonywaVo siZ za pomocN Wrodków stanowiNcych 
filary Pycia Eklezji. ToPsamoWU byVa zaszczepiana wszystkim pokoleniom 
Europejczyków, gdyP KoWcióV zakorzeniaV siZ we wszystkich wymiarach 
swej powszechnoWci, a mianowicie geograficznym, spoVecznym i kulturo-
wym. <wiadczN o tym istniejNce na caVym kontynencie WwiNtynie chrze-
WcijaXskie, klasztory, sanktuaria maryjne, prowincje koWcielne, diecezje, 
parafie, administracja i prawo koWcielne20. KoWcióV utrwalaV toPsamoWU Euro-
py poprzez koncepcjZ Pycia chrzeWcijaXskiego, a takPe styl Pycia konsekrowa-
nego, których pielZgnowanie zaowocowaVo róPnorodnoWciN charyzmatów 
i tradycji monastycznych (siZgajNcych poczNtku istnienia KoWcioVa) zarówno 
na Wschodzie, jak i na Zachodzie, powstaniem zakonów kontemplacyjnych, 
apostolskich, misyjnych oraz charytatywnych, stowarzyszeX Pycia apostol-
skiego, licznych ruchów koWcielnych. TworzyVy je konkretne osoby, a miano-
wicie pustelnicy i pustelnice, zaVoPyciele i zaVoPycielki zakonów, zgromadzeX 
oraz ruchów koWcielnych, inspiratorzy odnowy KoWcioVa w róPnych epokach21. 

 

18 J a n  P a w e V  II. Adhortacja Vita consecrata 98; t e n P e. Adhortacja Ecclesia in Europa 
58-60. 

19 T e n P e. Encyklika Evangelium vitae 87; t e n P e. Funkcja sFdownicza Ko1cio4a w s4uEbie 
sprawiedliwo1ci i mi4o1ci (do cz4onków 1w. Roty Rzymskiej) (17 II 1979). NP II, 1:1979 s. 163-
166 nr 1. Zob. K. K a u c h a. Diakonia. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M. Rusecki, 
K. Kaucha, I.S. LedwoX, J. Mastej. Lublin–Kraków: Wydawnictwo ,,M” 2002 s. 306-309. 

20 J a n  P a w e V  II. Encyklika Redemptoris Mater 28; t e n P e. Razem tworzy2 wspólne dobro 
Ojczyzny (przemówienie w polskim Parlamencie) (11 VI 1999). OsRomPol 20:1999 nr 8 s. 52-55 nr 6. 

21 T e n P e. Encyklika Slavorum Apostoli 13; t e n P e. Encyklika Centesimus annus 57; t e n -
P e. Vita consecrata 1-13, 98; t e n P e. Ecclesia in Europa 37; t e n P e. Aby Bóg by4 uwielbiony we 
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KoWcióV – wedVug Jana PawVa II – budowaV europejskoWU jako toPsamoWU 
Europy dziZki rzeszom WwiZtych i mZczenników, którzy rozsVawili kontynent 
na caVym Wwiecie. Dla przykVadu warto – za PapiePem – wspomnieU choUby 
niektórych z nich, a mianowicie: Benedykta, Cyryla i Metodego, Wojciecha, 
Anzelma, BonawenturZ, Tomasza z Akwinu, Franciszka z AsyPu, Dominika, 
StanisVawa ze Szczepanowa, BrygidZ SzwedzkN, KatarzynZ ze Sieny, Igna-
cego LoyolZ, TeresZ z Lisieux, EdytZ Stein, Maksymiliana Kolbego, Fau-
stynZ KowalskN, MatkZ TeresZ z Kalkuty. Jan PaweV II mówiV takPe o ano-
nimowych WwiZtych. Ich obecnoWU byVa cicha, cechowaVa jN prostota i skrom-
noWU. PozostajN niedoceniani i nieodnotowani w podrZcznikach historii. 
Tymczasem, zdaniem Jana PawVa II, to oni – poprzez ksztaVtowanie siebie – 
ksztaVtowali swe Wrodowiska, nadajNc im chrzeWcijaXskN toPsamoWU22. 

Bardzo duPo miejsca PapieP poWwiZciV charakterystyce kultury europej-
skiej jako noWnika toPsamoWci kontynentu. PrzypominaV jej licznych genial-
nych twórców oraz arcydzieVa o wyjNtkowej wartoWci, reprezentujNce wszyst-
kie gaVZzie twórczoWci. UwaPaV, Pe kultura ta oddziaVywaVa europotwórczo 
i byVa na wskroW chrzeWcijaXska, gdyP jej rozwój dokonywaV siZ na Wscho-
dzie i Zachodzie dziZki pragnieniu wyraPania tajemnic wiary chrzeWcijaX-
skiej, np. Wcielenia, Eucharystii, Trójcy <wiZtej, maryjnych, eschatologicz-
nych i innych23. ZostaVa ona wzniesiona na filarze intelektu, o czym Wwiad-
czN typowo europejskie fenomeny, jak filozofia, nauki, uniwersytety, szkol-
nictwo, postZp techniczny, które oczywiWcie poczNtkami siZgaVy czasów 
greckich, lecz dziZki chrzeWcijaXstwu nabraVy swoistego „rozmachu”24. Ce-
chuje jN, zdaniem Jana PawVa II, humanizm, rozumiany jako koncentracja na 
czVowieku, jego Pyciu, rozwoju, prawach, geniuszu, ale takPe jego ograni-
czeniach oraz sensie egzystencji, który jest zjawiskiem specyficznie europej-
skim o chrzeWcijaXskim wVaWnie podVoPu25. To samo trzeba powiedzieU o sil-
nym Vadunku aksjologicznym kultury europejskiej, obejmujNcym obiektywne 
i uniwersalne wartoWci, takie jak prawda, dobro, piZkno i wiele innych, 

 

wszystkim (uroczyste nieszpory z okazji 1000-lecia opactwa Pannonhalma na WXgrzech) (6 IX 
1996). OsRomPol 17:1996 nr 11-12 s. 10-11 nr 4. 

22 J a n  P a w e V  II. Encyklika Ecclesia in Europa 14. 
23 TamPe 47-52; t e n P e. List do artystów (4 IV 1999). OsRomPol 20:1999 nr 5-6 s. 4-11. 

Por. R. K n a p i X s k i. Sztuka chrze1cija9ska. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej s. 1171-1187. 
24 J a n  P a w e V  II. Encyklika Fides et ratio 42-48. 
25 T e n P e. Sw. Stefan zbudowa4 dom dla wszystkich pokole9 WXgrów (Msza 1w. na Placu 

Bohaterów w Budapeszcie) (20 VIII 1991). OsRomPol 12:1991 nr 9-10 s. 31-33 nr 4; t e n P e. 
W poszukiwaniu prawdy o cz4owieku i 1wiecie (do wyk4adowców i studentów Uniwersytetu 
,,Roma III”) (31 I 2002). OsRomPol 23:2002 nr 5 s. 44-46 nr 4. 
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typowo europejskich, jak: wolnoWU, równoWU, pokój, pojednanie, solidarnoWU, 
pomocniczoWU, miVosierdzie, miVoWU, sprawiedliwoWU, WwiZtoWU. WedVug Pa-
piePa rezultatem tej aksjologii jest specyficznie europejski fenomen jednoWci 
kontynentu, która nie polega na uniformizmie struktur zewnZtrznych, lecz 
zasadza siZ na spójnoWci wnZtrza Europy26.  

Poza powyPej scharakteryzowanymi do kategorii europejskoWci moPna 
zaliczyU inne elementy, które trzeba okreWliU jako wprost antychrzeWci-
jaXskie. Jan PaweV II nie traktowaV ich jako skVadowych europejskoWci de 
iure, lecz de facto. UwaPaV, Pe taki charakter ma przede wszystkim przeciw-
stawianie czVowieka Bogu, a co za tym idzie – przeciwstawianie paXstwa, 
postZpu i nauki religii, praw czVowieka obowiNzkom religijno-moralnym. 
Chodzi tu o wypaczenie humanizmu w postaci antropocentryzmu, który dalej 
skutkowaV indywidualizmem, horyzontalizmem, sceptycyzmem, nihilizmem. 
Ponadto Europejczyków cechuje skVonnoWU do ulegania naiwnym utopiom 
(o osiNgniZniu szczZWcia na ziemi, samoczynnym postZpie ludzkoWci, ,,wszech-
mogNcym” rozumie i nauce), mitom i szkodliwym ideologiom, totalitaryz-
mom oraz nacjonalizmom, godzNcym w czVowieka i wolnoWU oraz siZga-
jNcym po przemoc w postaci wojen i rewolucji, które sN usprawiedliwiane 
historycznN koniecznoWciN lub wiZkszym dobrem.  

PodsumowujNc ten punkt, trzeba powiedzieU, Pe w oczach PapiePa caVoWU 
dziejów i bytu Europy jest przesiNkniZta duszN, kulturN i jej duchowymi 
podstawami pochodzNcymi z wiary chrzeWcijaXskiej. Gdy Europa siZgaVa do 
Objawienia BoPego, zawsze owocowaVo to epokowymi odkryciami oraz 
arcydzieVami kultury i sztuki o znaczNcym Vadunku treWci humanistycznych 
i wielkim rozmachu. Niestety w swych dziejach odchodziVa ona od swych 
korzeni, wskutek czego do europejskoWci wkradaVy siZ elementy negatywne. 

 
  

V. WSPÓ>CZESNO<= EUROPY I EUROPEJSKO<CI 

 
Jan PaweV II obecne stadium kultury europejskiej nazywaV okresem 

przejWciowym miZdzy fazN totalitarnych ideologii a nowN kulturN, której 
zrZby dopiero siZ tworzN i której ksztaVt jest dziW niewiadomN. Elementy 
 

26 J a n  P a w e V  II. Sescentesia anniversaria (z okazji 600-lecia Chrztu Litwy) (5 VI 1987). 
OsRomPol 8:1987 nr 7 s. 12-13 nr 4; t e n P e. Apel do mieszka9ców Europy (ze szczytu Mont 
Blanc) (7 IX 1986). OsRomPol 7:1986 nr 9 s. 12 nr 3. Zob. M. R u s e c k i. Chrze1cija9skie 
warto1ci podstawF jedno1ci Europy. W: Chrze1cija9stwo a jedno12 Europy. Red. E. Cyran, 
A. Czaja, P. Gutowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 s. 213-240. 
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kultury o wydbwiZku pozytywnym nazywaV znakami nadziei, natomiast ne-
gatywne – wyzwaniami i im poWwiZcaV najwiZcej uwagi. UwaPaV jednak, Pe 
Europa – mimo przePywanych obecnie trudnoWci – odgrywa nadal pierwszo-
rzZdnN rolZ w kulturze Wwiatowej, i to nie tylko ze wzglZdu na swN prze-
szVoWU, lecz takPe terabniejszoWU i perspektywy rozwoju27. 

W tym punkcie zostanie ukazany ogólny ksztaVt wspóVczesnej kultury 
europejskiej oraz najwaPniejsze procesy i tendencje bZdNce wyzwaniami dla 
Europy i europejskoWci.  

Za ogólne wyzwanie we wspóVczesnej kulturze europejskiej PapieP uwaPaV 
kulturowy kryzys wspóVczesnej Europy spowodowany zawirowaniami wokóV 
prawdy o czVowieku i bVZdami antropologicznymi, który skutkuje ideowN 
pustkN, utratN toPsamoWci i zagubieniem duchowo-moralnym wskutek nastZpu-
jNcych prNdów: naturalizmu, horyzontalizmu, agnostycyzmu, sceptycyzmu, 
relatywizmu, subiektywizmu, indywidualizmu, sekularyzacji, laicyzacji, dechry-
stianizacji, empiryzmu, materializmu, konsumizmu, ekonomizmu, hedonizmu 
i liberalizmu. WedVug PapiePa w Europie dziW przeciwstawia siZ naturZ kulturze, 
a takPe kulturZ wierze (gVównie chrzeWcijaXskiej), za co odpowiedzialne sN uto-
pijne programy antropocentryzmu, autosoteriologii i autokreacjonizmu. W kon-
sekwencji obecna kultura pretenduje do miana „kultury Wmierci”. 

Znajduje siZ ona w stanie kryzysu i jest coraz bardziej przeciwna 
Ewangelii28, zrywajNc z niN wiZb. LekcewaPy ludzkie Pycie, a nawet apro-
buje zabijanie najsVabszych, nienarodzonych oraz toleruje zVo w licznych 
jego przejawach29. Staje siZ „antykulturN” i „antycywilizacjN”, niosNcN „znaki 
Wmierci” i „zagroPenia Pycia” w postaci „mentalnoWci antykoncepcyjnej” 

 

27 J a n  P a w e V  II. Dziedzictwo nie oznacza martwej przesz4o1ci (do uczestników sympozjum 
,,Chrze1cija9skie dziedzictwo kultury europejskiej w 1wiadomo1ci wspó4czesnej”) (21 IV 1986). 
OsRomPol 7:1986 nr 4 s. 18 nr 4. 

28 T e n P e. Wspólne korzenie chrze1cija9skie narodów Europy (do uczestników kolokwium) 
(6 XI 1981). NP IV, 2:1981 s. 246-248 nr 3; t e n P e. Dziedzictwo i pos4annictwo (do uczestników 
Kongresu ,,Kryzys Zachodu i pos4annictwo duchowe Europy”) (12 XI 1981). NP IV, 2:1981 
s. 263-265 nr 2-3; t e n P e. Adhortacja Ecclesia in Europa 62, 67; tenPe. Swiat4o Roku Jubi-
leuszowego na Sakrament Bierzmowania (10 VI 1979, Kraków). NP II, 1:1979 s. 606-6117 nr 5. 

29 J a n  P a w e V  II. List apostolski Tertio millennio adveniente 52; t e n P e. Prawo do Eycia 
a Europa (do uczestników kongresu) (18 XII 1987). OsRomPol 9:1988 nr 2 s. 25; t e n P e. God-
no12 cz4owieka umierajFcego (do uczestników zgromadzenia ogólnego Papieskiej Akademii ,,Pro 
Vita”) (27 II 1999). OsRomPol 20:1999 nr 4 s. 47-49 nr 2. Zob. T. S t y c z e X. Kim w4a1ciwie 
jest Jan Pawe4 II? W: Modlitwa w Getsemani wciFE trwa. Red. T. StyczeX, S. Dziwisz. Lublin–
Vaduz: Instytut Jana PawVa II KUL 2003 s. 21. 
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oraz „kultury proaborcyjnej”30. ChociaP Europa w niedawnych swych dzie-
jach boleWnie doWwiadczyVa skutków „kultury” Wmierci i nienawiWci, to jed-
nak – wedVug PapiePa – obecnie przestaVa byU na nie wraPliwa, gdyP panuje 
w niej zwyczaj unikania draPliwych tematów (np. aborcji), a zagroPenia 
Pycia staVy siZ subtelne i zostajN subtelnie przemilczane31. 

Te papieskie sVowa nawiNzywaVy takPe do innych, sprzZPonych z sobN 
wyzwaX, a mianowicie: materializmu, naturalizmu i jednowymiarowoWci 
kultury. Zjawiska te z jednej strony programowo i wbrew pozorom unikajN 
tematu Wmierci, a z drugiej strony prowadzN do niej, gdyP w europejskiej 
kulturze narasta lZk przed niN i coraz bardziej powszechny staje siZ nihi-
lizm32. Ich wyrazem sN – zdaniem PapiePa – przekonania o determinizmach, 
które negujNc wolnoWU, podwaPajN godnoWU i wartoWU ludzkiego Pycia33. 
PrzyczynN tego jest przyjZcie przez cywilizacjZ europejskN prymatu materii 
nad duchem. Taka zasada rodzi materializm teoretyczny i praktyczny, czyli 
konsumpcjonizm, definiujNcy czVowieka wyVNcznie jako homo economicus, 
homo technicus i homo ludens34. Jan PaweV II wprost okreWlaV wspóVczesnN 
kulturZ europejskN jako „cywilizacjZ materialistycznN”, która mimo huma-
nistycznych deklaracji jest coraz mniej ludzka35. MówiV, Pe kultura pozba-

 

30 Jan PaweV II. Jaka wolno12? Jaka Europa? (podczas Mszy 1w. na lotnisku w4oc4awskiego 
aeroklubu) (7 VI 1991). OsRomPol 12:1991 nr 6 s. 6-8 nr 4-5. 

31 J a n  P a w e V  II. Ludzkie Eycie nadal jest zagroEone: eutanazja, zabijanie nienarodzonych 
(Liturgia S4owa w Münster z udzia4em mieszka9ców miasta) (1 V 1987). OsRomPol 8:1987 nr 7 
s. 24 nr 5. Zob. A. S z o s t e k. Cz4owiek drogF Ko1cio4a. G4ówne linie pontyfikatu Jana Paw4a II. 
„Ethos”. Numer specjalny 2005 (Po poEegnaniu) s. 45-53 zwV. s. 45-46. 

32 J a n  P a w e V  II. Encyklika Dominum et Vivificantem 57; t e n P e. Encyklika Centesimus 
annus 39; t e n P e. Encyklika Evangelium vitae 10-11, 13; t e n P e. Adhortacja Ecclesia in 
Europa 95; t e n P e. Ludzkie Eycie nadal jest zagroEone: eutanazja, zabijanie nienarodzonych 
(Liturgia S4owa w Münster z udzia4em mieszka9ców miasta) (1 V 1987). OsRomPol 8:1987 nr 7 
s. 24; t e n P e. Godno12 cz4owieka umierajFcego (do uczestników zgromadzenia ogólnego 
Papieskiej Akademii ,,Pro Vita”) (27 II 1999). OsRomPol 20:1999 nr 4 s. 47-49 nr 2; t e n P e. 
List do osób w podesz4ym wieku (1 X 1999). OsRomPol 20:1999 nr 12 s. 4-11 nr 14-16; t e n P e. 
Trzeba budowa2 ,,cywilizacjX mi4o1ci” (15 XII 1999). OsRomPol 21:2000 nr 3 s. 44-4581 nr 1-2; 
t e n P e. Medycyna a prawa cz4owieka (jubileusz lekarzy katolickich) (7 VII 2000). OsRomPol 
21:2000 nr 9 s. 35-36 nr 3. 

33 T e n P e. Encyklika Dominum et Vivificantem 60. 
34 T e n P e. Dajmy 1wiadectwo zmartwychwstaniu Chrystusa (na placu przed katedrF w Tu-

rynie) (13 IV 1980). NP III, 1:1980 s. 366-370 nr 2. 
35 T e n P e. Encyklika Dives in misericordia 11; t e n P e. Encyklika Dominum et Vivificantem 

56; t e n P e. Adhortacja Catechesi tradendae 57; t e n P e. JeEeli cz4owiek jest pytaniem, 
odpowiedziF jest Chrystus (spotkanie ze wspólnotF uniwersyteckF w Louvain) (20 V 1985). NP 
VIII, 1:1985 s. 821-825 nr 5-6; t e n P e. Swiat4o Roku Jubileuszowego na Sakrament 
Bierzmowania (10 VI 1979, Kraków). NP II, 1:1979 s. 606-6118 nr 4; t e n P e. W 1wiat4ach 
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wiona pVaszczyzny transcendentnej staje siZ pVytka i przestaje byU kulturN; 
staje siZ „kulturN pozorów”, „bez gVZbi, bez tajemnicy, bez ducha”36. GVównN 
zatem przyczynN kryzysu kultury europejskiej jest – w Wwietle papieskiego 
nauczania – jej odejWcie od chrzeWcijaXstwa i dialogu z nim przejawiajNce siZ 
w postaci indyferentyzmu religijnego, sekularyzacji, laicyzacji i dechry-
stianizacji. 

Do innych cech wspóVczesnej kultury Jan PaweV II zaliczaV gwaVtowne 
przemiany kulturowe i zarazem spoVeczne37, które – trzeba dodaU – pozostajN 
w bezpoWrednim zwiNzku z zawirowaniami wokóV prawdy o czVowieku i jego 
powoVaniu. Panuje teP poWpiech, zapZdzenie, brakuje pogVZbionej refleksji. 
PojawiajN siZ nowe modele kulturowe, zrywajNce z przeszVoWciN i pro-
gramowo usuwajNce religijne podVoPe kultury, co sprawia, Pe „nowa kultura” 
staje siZ tradentem „spokojnej obojZtnoWci” sytego spoVeczeXstwa38. Wpraw-
dzie eksponowana jest sprawiedliwoWU i równoWU, jednak przeradzajN siZ one 
w bezwzglZdnoWU, surowoWU i bezdusznoWU z powodu braku miVoWci i miVo-
sierdzia39. 

Do dominujNcych we wspóVczesnej kulturze europejskich procesów i ten-
dencji PapieP zaliczaV szeroko rozumiany pluralizm, zagubienie hierarchii 
wartoWci, czyli kryzys wartoWci, a takPe pragmatyzm, utylitaryzm, post-
modernizm, liberalizm, hedonizm oraz wspomniany nihilizm40. 
 

Fatimy nowa ewangelizacja Europy (do biskupów portugalskich) (13 V 1991). OsRomPol 
12:1991 nr 7 s. 23-25 nr 3; tenPe. Godno12 cz4owieka umierajFcego (do uczestników zgroma-
dzenia ogólnego Papieskiej Akademii ,,Pro Vita”) (27 II 1999). OsRomPol 20:1999 nr 4 s. 47-49 
nr 2; t e n P e. Swoi Go nie przyjmujF (5 I 2003). OsRomPol 24:2003 nr 2 s. 2831 nr 2. 

36 J a n  P a w e V  II. Spotykamy siX dzi1 na ruinach wieEy Babel (spotkanie ze 1wiatem kultury 
i przedstawicielami róEnych Ko1cio4ów i wyzna9) (21 IV 1990). OsRomPol 11:1990 nr 5 s. 21-23 
nr 9; t e n P e. Co siX stanie z cz4owiekiem? (spotkanie ze 1wiatem kultury Malty) (27 V 1990). 
OsRomPol 11:1990 nr 7-8 s. 20 nr 2-3; t e n P e. DziXkujmy Panu za rok pracy w Jego Ko1ciele 
(nieszpory na zako9czenie 1995 r.) (31 XII 1995). OsRomPol 17:1996 nr 2 s. 25-26 nr 4; t e n P e. 
Dialog chrze1cija9stwa z kulturF (spotkanie z przedstawicielami 1wiata nauki i kultury S4owenii) 
(19 V 1996). OsRomPol 17:1996 nr 7-8 s. 16-18 nr 3; t e n P e. Wel swój KrzyE! (spotkanie 
z m4odzieEF na placu 1w. Jana na Lateranie) (2 IV 1998). OsRomPol 19:1998 nr 5-6 s. 23-24 nr 
4; t e n P e. Wiara jest odpowiedziF na potrzeby ludzkiego ducha (do uczestników Kongresu 
Duszpasterzy Akademickich Europy) (1 V 1998). OsRomPol 19:1998 NR 11 s. 45-46 nr 2.  

37 T e n P e. Nawrócenie serca warunkiem przywrócenia jedno1ci (Msza 1w. w Bazylice 1w. 
Paw4a za Murami na zako9czenie Tygodnia Modlitw o Jedno12 Chrze1cijan) (25 I 1992). 
OsRomPol 13:1992 nr 6 s. 23-24. 

38 T e n P e. Dziedzictwo nie oznacza martwej przesz4o1ci (do uczestników sympozjum ,,Chrze-
1cija9skie dziedzictwo kultury europejskiej w 1wiadomo1ci wspó4czesnej”) (21 IV 1986). 
OsRomPol 7:1986 nr 4 s. 18 nr 1. 

39 T e n P e. Encyklika Dives in misericordia 12; List apostolski Novo millennio ineunte 46. 
40 T e n P e. Adhortacja Ecclesia in Europa 9, 108.  
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NiezrozumiaVy i niebezpieczny jest – w oczach PapiePa – pluralizm de 
iure, apriorycznie przyznajNcy takN samN wartoWU róPnym ideom, postawom 
czy religiom. Na przykVad w dziedzinie aksjologii, która znajduje siZ u pod-
staw kultury, autentyczne wartoWci nie tylko sNsiadujN, lecz sN zrównywane 
dziW w Europie z pseudowartoWciami i antywartoWciami41. Podobnie próbuje 
siZ nadaU równoprawny status Pyciu religijnemu i formom jego negacji czy 
wypaczonym jego przejawom. PrzykVadem mogN byU sekty, których dzia-
ValnoWU w Europie siZ intensyfikuje42. MoPna zatem powiedzieU, Pe Jan 
PaweV II traktowaV kulturowy pluralizm de iure jako synonim wspóVczesnego 
relatywizmu obecnego w sferze duchowo-moralnej Europy i podnoszonego 
do rangi gVównej idei kulturowej, a nawet aksjomatu czy dogmatu. Zdaniem 
PapiePa tendencja do relatywizowania absolutnego i absolutyzowania rela-
tywnego jest dziW bardzo silna, a takPe wspierana przez hasVo powszechnej 
tolerancji i propagowana w imiZ nieskrZpowanej wolnoWci czVowieka43. Jest 
wiZc jednym z najpowaPniejszych wspóVczesnych wyzwaX, przybierajNcym 
ksztaVt ideologii („pluralizmu ideologicznego”)44. 

Pluralizm de iure jest jednN z naczelnych idei postmodernizmu, którego 
obecnoWU w kulturze europejskiej Jan PaweV II nazywaV „epokN postmoder-
nizmu” oraz „znuPeniem kulturowym”45. Stanowi on wyzwanie ze wzglZdu 
na tendencjZ do odrzucenia prawdy, a tym samym uniezalePnienia od niej 
ludzkiej wolnoWci. „JedynN absolutnN prawdN jest ta, iP nie istniejN prawdy 
absolutne”46 – tak krótko PapieP ujmowaV istotZ postmodernistycznego pro-
gramu. DrugN zasadN postmodernizmu jest negacja innych wartoWci kulturo-
wych wypracowanych przez EuropZ, zwVaszcza ich obiektywizmu, uniwer-
salnoWci, normatywnoWci, a takPe obiektywnej hierarchii47. Wyzwaniem 
zrodzonym na kanwie takiej antyaksjologii jest – wedVug Jana PawVa II – 
 

41 J a n  P a w e V  II. Chrze1cija9skie zaangaEowanie 1wieckich, zakonników, kap4anów i bis-
kupów (spotkanie z RadF DuszpasterskF i RadF Kap4a9skF w Lyonie) (6 X 1986). OsRomPol 
7:1986 nr 11-12 s. 24-25 nr 6. 

42 T e n P e. Encyklika Redemptoris missio 50. 
43 Jan PaweV II. Encyklika Veritatis splendor 53; t e n P e. Adhortacja Ecclesia in Europa 20, 

38; t e n P e. Medytacja o Ko1ciele (do m4odzieEy Taizé) (30 XII 1980). NP III, 2:1980 s. 907-712. 
44 T e n P e. ZobowiFzanie wobec prawdy, 1wiXto1ci i przyjalni (do cz4onków w4oskiej Akcji 

Katolickiej) (30 XII 1978). NP I:1978 s. 207-210. 
45 T e n P e. Encyklika Fides et ratio 91. 
46 T e n P e. Dziedzictwo i pos4annictwo (do uczestników Kongresu ,,Kryzys Zachodu i pos4an-

nictwo duchowe Europy”) (12 XI 1981). NP IV, 2:1981 s. 263-265 nr 3; t e n P e. W naszym 
dzia4aniu liczymy na pomoc Trójcy SwiXtej (na zako9czenie Nadzwyczajnego Konsystorza) (24 V 
2001). OsRomPol 22:2001 nr 7-8 s. 46-47 nr 4. 

47 T e n P e. Encyklika Centesimus annus 50. 
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liberalistyczny model antropologiczno-spoVeczny, który na pVaszczybnie kul-
tury absolutyzuje jednostkowN wolnoWU i odrywa jN od prawdy o naturze 
czVowieka. Taki model myWlenia przekVada siZ na egoistyczne wzorce zacho-
wania, postawy obojZtnoWci na innych i wybory podporzNdkowane jedynie 
wVasnej korzyWci, a zatem propaguje pragmatyzm i utylitaryzm. W efekcie 
prowadzi do zagubienia ludzkiej toPsamoWci, a takPe zaniku wiZzi spoVecz-
nych i czynników spoVecznotwórczych, jak np. dobro wspólne48. 

Za przejawy kultury hedonistycznej PapieP uwaPaV „baVwochwalczy kult 
instynktu” i luksusu, „mit wiecznej mVodoWci”, odrzucenie obiektywnych 
norm moralnych dotyczNcych pVciowoWci, lekcewaPenie pVciowoWci i god-
noWci ciaVa, niewolZ zmysVów i instynktów, jakoWciowN koncepcjZ wartoWci 
Pycia, brak akceptacji cierpienia i odtrNcanie cierpiNcych, absolutyzacjZ 
wolnoWci odVNczonej od prawdy, dobra i miVosierdzia49. NauczaV, Pe w Euro-
pie te zjawiska najwyrabniej widoczne sN w metropoliach, gdyP sN skutkiem 
urbanizacji. KsztaVtujN one nowe wzorce kulturowe, sN bródVem nowych idei, 
stylów Pycia i zwyczajów, zwVaszcza w Wrodowiskach mVodziePowych50. 
Obok wzorców godnych zauwaPenia i pochwaVy wystZpujN takPe negatywne, 
jak indywidualizm, egoizm, cynizm, obojZtnoWU na innych, przestZpczoWU, 
narkomania, pornografia51. 

PodsumowujNc prowadzone tu rozwaPania, trzeba stwierdziU, Pe papies-
ka diagnoza wskazywaVa przede wszystkim na istotZ kryzysu wspóVczesnej 
Europy i europejskoWci. Polega ona na porzucaniu swego fundamentu, któ-
rym jest chrzeWcijaXstwo, i uleganiu horyzontalnej, naturalistycznej wizji 
Wwiata, co w konsekwencji skutkuje bNdb nihilizmem, bNdb utopijnym auto-
soteryzmem.  

 

48 J a n  P a w e V  II. Encyklika Centesimus annus 17; t e n P e. Encyklika Evangelium vitae 
18-19; t e n P e. Przes4anie z okazji V Swiatowego Kongresu Filozofii Chrze1cija9skiej (1 VIII 
1996). OsRomPol 17:1996 nr 9 s. 54-55; t e n P e. Eucharystia szko4F wolno1ci i solidarno1ci 
miXdzyludzkiej (podczas ,,Statio Orbis” na zako9czenie 46. MiXdzynarodowego Kongresu 
Eucharystycznego we Wroc4awiu) (1 VI 1997). OsRomPol 18:1997 nr 7 s. 13-16 nr 4-5; t e n P e. 
BFdlmy 1wiadkami mi4osierdzia (podczas Mszy 1w. beatyfikacyjnej w Krakowie) (18 VIII 2002). 
OsRomPol 23:2002 nr 9 s. 20-22 nr 3-4. 

49 T e n P e. Adhortacja Vita consecrata 88-95; t e n P e. Adhortacja Ecclesia in Europa 88; 
t e n P e. Co siX sta4o z dziedzictwem waszych mXczenników? (naboEe9stwo ekumeniczne w amfi-
teatrze Trzech Galli w Lyonie) (4 X 1986). OsRomPol 7:1986 nr 10 s. 19-20 nr 2; t e n P e. Swoi 
Go nie przyjmujF (5 I 2003). OsRomPol 24:2003 nr 2 s. 2812 nr 1-3; t e n P e. Badania nad 
genomem ludzkim (do uczestników IV Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Akademii ,,Pro Vi-
ta”) (24 II 1998). OsRomPol 19:1998 nr 4 s. 36-37 nr 5. 

50 T e n P e. Encyklika Redemptoris missio 38. 
51 T e n P e. Encyklika Centesimus annus 36; t e n P e. Encyklika Evangelium vitae 8. 
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W zwiNzku z tym palNce staje siZ pytanie o przyszVoWU Europy i euro-
pejskoWci.  
 
 

VI. PRZYSZ>O<= EUROPY I EUROPEJSKO<CI 

 
Jan PaweV II patrzyV na przyszVoWU Europy i europejskoWci realistycznie: 

dostrzegaV w niej i zagroPenia, i szanse. Te ostatnie nazywaV znakami na-
dziei52. ZaliczaV do nich intensyfikujNcN siZ solidarnoWU ogólnoWwiatowN, do 
której wVNcza siZ takPe Europa, postZp naukowo-techniczny, polepszajNce siZ 
warunki bytowe, procesy jednoczNce kontynent oraz nadzieje pokVadane 
w mVodym pokoleniu Europejczyków.  

MoPna powiedzieU, Pe Jan PaweV II czZsto mówiV o przyszVoWci Europy 
jako wyzwaniu, i to w trzech znaczeniach. Po pierwsze, przyszVoWU, nieza-
lePnie jakiego obszaru czy spoVecznoWci dotyczy, stanowi nade wszystko 
wyzwanie natury moralnej, gdyP jest uzalePniona w duPej mierze od wybo-
rów ludzi wspóVczesnych, którzy juP dziW mogN wpVynNU na ksztaVt Pycia 
przyszVych pokoleX, a mogN teP im to Pycie uniemoPliwiU. Po drugie, przy-
szVoWU Europy byVa w oczach PapiePa wyzwaniem, poniewaP obejmuje moP-
liwe do przewidzenia konsekwencje wyzwaX pojawiajNcych siZ juP dziW 
w róPnych obszarach wspóVczesnoWci europejskiej: duchowo-moralnym, 
kulturowo-spoVecznym i polityczno-ekonomicznym. Po trzecie, mówiNc 
o przyszVoWci Europy jako wyzwaniu, Jan PaweV II miaV na myWli zróPni-
cowany stosunek do niej wspóVczesnych Europejczyków i róPne jej wy-
obraPenia, które majN swoje bardzo konkretne konsekwencje.  

JeWli chodzi o pierwsze ze znaczeX, to PapieP zwracaV uwagZ, Pe za 
pytaniem o ogólnie rozumianN przyszVoWU kryjN siZ przede wszystkim pytania 
moralne. Dlatego nalePy jN w pierwszym rzZdzie pojmowaU jako wyzwanie 
natury moralnej. PrzyszVoWU jest powierzona kaPdemu czVowiekowi oraz 
kaPdej spoVecznoWci jako dar i zadanie. Od wypeVnienia tego zadania zalePy 
los nastZpnych pokoleX53. RealizujNc to wezwanie, kaPdy podmiot osobowy 
aktualizuje siebie, swN personalistycznN toPsamoWU, zwVaszcza rozumnoWU, 
wolnoWU i odpowiedzialnoWU. WspóVczeWni Europejczycy – wynika ze sVów 
 

52 J a n  P a w e V  II. Adhortacja Ecclesia in Europa 7-17 zwV. 11; t e n P e. Encyklika Cente-
simus annus 3. 

53 T e n P e. Encyklika Redemptor hominis 1; t e n P e. Encyklika Centesimus annus 3, 37, 60; 
t e n P e. Adhortacja Ecclesia in Europa 2, 89, 95; t e n P e. JakF przysz4o12 mamy budowa2? (do 
cz4onków Papieskiej Rady ds. Kultury) (12 I 1990). OsRomPol 11:1990 nr 1 s. 12 nr 7. 
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Jana PawVa II – sN nie tylko odpowiedzialni za siebie i dzisiejszN EuropZ, 
lecz takPe za przyszVe pokolenia i ich dobro, gdyP juP teraz realnie nadajN 
ksztaVt przyszVoWci, a nawet warunkujN moPliwoWU jej zaistnienia. W Wwietle 
papieskiego nauczania przyszVoWU Europy jest wspóVczesnym wyzwaniem 
par excellence, gdyP obecnie ten kontynent znajduje siZ w okresie przej-
Wciowym miZdzy totalitarnymi ideologiami a ksztaVtowaniem swego nowego 
oblicza54. Jan PaweV II ostrzegaV, Pe jeWli odPyjN dawne ideologie lub pojawiN 
siZ nowe, to wspóVczeWni mieszkaXcy Starego Kontynentu poniosN moralnN 
odpowiedzialnoWU za cierpienia potomnych55. 

JeWli idzie o drugie znaczenie przyszVoWci Europy, czyli jako wyzwanie, 
to oczywiste jest, Pe aktualne wyzwania duchowo-moralne mogN w zasad-
niczy sposób wpVynNU na przyszVoWU. PapieP zauwaPaV symptomy duchowo-
-moralnego kryzysu wspóVczesnej Europy. ChodziVo mu zwVaszcza o kryzys 
toPsamoWci czVowieka, z którym VNczy siZ bNdb odrzucenie myWli o przy-
szVoWci, bNdb lZk przed niN i ucieczka od niej, zwVaszcza wtedy, gdy przy-
tVacza perspektywa Wmierci i absurdalnoWci Pycia. Najbardziej zjawisko to 
niepokoiVo Jana PawVa II, gdy obserwowaV je wWród ludzi mVodych, gdyP to 
od nich bezpoWrednio zalePy przyszVoWU Europy56. Pragnienie poznania przy-
szVoWci przez zagubionego czVowieka kieruje go w stronZ – jak twierdziV Pa-
pieP – róPnych form dawnego pogaXstwa, panteizmu, gnozy, mesjanizmu, 
millenaryzmu, ezoteryzmu, spirytyzmu, zabobonów, praktyk magicznych, 
zainteresowania filozofiami wschodnimi i New Age oraz propozycjami 
„duchowych zwodzicieli” i „faVszywych proroków”57. PapieP argumentowaV, 
Pe poniewaP brakuje dziW w Europie odpowiedzi na problemy natury meta-
fizycznej, dlatego rzeczywistoWU nie jest ujmowana jako caVoWU, a w zwiNzku 
z tym brakuje metafizycznej jej koncepcji. Skutkiem tego jest szerzNcy siZ 
irracjonalizm, liczne niekonsekwencje w myWleniu o przyszVoWci, a takPe 
mity i utopie. 

 

54 J a n  P a w e V  II. JakF przysz4o12 mamy budowa2? (do cz4onków Papieskiej Rady ds. 
Kultury) (12 I 1990). OsRomPol 11:1990 nr 1 s. 12 nr 1-3. 

55 T e n P e. List apostolski ,,motu proprio” og4aszajFcy 1w. BrygidX SzwedzkF, 1w. KatarzynX 
ze Sieny i 1w. TeresX BenedyktX od KrzyEa Wspó4patronkami Europy (1 X 1999). OsRomPol 
20:1999 nr 12 s. 12-16 nr 10; t e n P e. Zjednoczenie Europy historycznym wyzwaniem, które 
naleEy podjF2 (do uczestników 76. Dialogu z Bergedorf) (17 XII 1984). NP VII, 2:1984 s. 779-
781 nr 2. 

56 T e n P e. Trwajcie w wierze, nadziei i mi4o1ci (spotkanie z m4odzieEF na lotnisku sportowym 
w Postojnej w S4owenii) (18 V 1996). OsRomPol 17:1996 nr 7-8 s. 11-13 nr 4-6. 

57 J a n  P a w e V  II. Ecclesia in Europa 10; tenPe. OrXdzie z okazji VIII Swiatowego Dnia 
M4odzieEy 1993 r. (15 VIII 1992). OsRomPol 13:1992 nr 10 s. 8-10 nr 2-3. 
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Kryzys moralno-etyczny, choU bezpoWrednio dotyczy wspóVczesnoWci, to 
takPe wpVywa na przyszVoWU, legalizowane bowiem dziW w Europie barba-
rzyXskie „prawo”, np. aborcja, eutanazja i eksperymenty na embrionach, juP 
teraz pozbawia konkretnych ludzi Pycia, a zatem takPe przyszVoWci. 
PoniewaP postZpuje permisywizm moralny i neutralizm moralno-etyczny, 
dlatego trudno przewidzieU jakie jeszcze zachowania bZdN legalizowane. JuP 
moPna obserwowaU wahania europejskich prawodawców – zwracaV uwagZ 
PapieP – co do rozumienia czVowieka i jego godnoWci oraz maVPeXstwa 
i rodziny; pojawiajN siZ takPe propozycje dopuszczenia dzieciobójstwa 
w przypadku stwierdzenia choroby lub postawienia diagnozy niepeVnospraw-
noWci. JeWli te tendencje nie bZdN powstrzymane, to w przyszVoWci dopro-
wadzi do upadku kontynentu. 

Za PapiePem moPna powtórzyU, Pe wspóVczesna kultura Starego Kon-
tynentu jest „bez gVZbi, bez tajemnicy, bez ducha” i dlatego teP bez przy-
szVoWci58. WedVug Jana PawVa II kryzys obejmuje podstawy kultury. Filozofia 
godzi siZ na „koniec metafizyki”, a takPe przestaje ufaU rozumowi, co 
w przyszVoWci grozi jej caVkowitym upadkiem. W nauce obserwuje siZ postZp 
techniczny i jednoczesne utrwalanie siZ neutralizmu moralno-etycznego, co 
stawia pod znakiem zapytania kwestiZ przetrwania ludzkoWci. Sztuka od-
zwierciedla rosnNce rozczarowanie wspóVczesnego czVowieka, przed którym 
wspóVczesnoWU roztacza liczne obietnice, ale ich nie speVnia. <rodki maso-
wego przekazu Vatwo podlegajN róPnym wpVywom, wiZc w przyszVoWci mogN 
siZ staU narzZdziami manipulacji o charakterze wprost ideologicznym. 

PapieP mówiV teP o dramatycznym zagroPeniu demograficznej ciNgVoWci 
Europy, innymi sVowy – o „zapaWci demograficznej” i „samobójstwie demo-
graficznym”59. Ponadto gVówne filary Pycia spoVecznego, takie jak rodzina 
i maVPeXstwo, grupy pokoleniowe i zawodowe, znajdujN siZ, jego zdaniem, 
w zapaWci. BezpoWrednio jest zagroPona przyszVoWU dzieci poczZtych i jesz-
cze nienarodzonych, a takPe osób chorych, starszych, niepeVnosprawnych 
i niesamodzielnych. MoPna zatem przypuszczaU, Pe gdy Jan PaweV II mówiV 
o „kulturze Wmierci”, to miaV na myWli nie tylko przeszVoWU i terabniejszoWU, 
lecz takPe przyszVoWU. „Kultura Wmierci” moPe bowiem prowadziU do 
nieodwracalnych zmian w strukturach spoVecznych, a w konsekwencji do 
kresu istnienia. PoniewaP jednak, jak mówiV Jan PaweV II, „zagroPenia Pycia” 
 

58 Jan PaweV II. Ecclesia in Europa 95. 
59 Jan PaweV II. Ecclesia in Europa 89, 92-93; tenPe. Evangelium vitae 16-17, 91; tenPe. 

Sekularyzacja i ewangelizacja w dzisiejszej Europie (do uczestników VI Sympozjum Biskupów 
Europejskich) (11 X 1985). NP VIII, 2:1985 s. 464-472 nr 9-10. 
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i „znaki Wmierci” sN dziW subtelne i subtelnie przemilczane60, to nie sN dziW 
w Europie uWwiadamiane ich przyszVe skutki, które de facto mogN oznaczaU 
samozagVadZ rodziny ludzkiej. 

Trzecie znaczenie przyszVoWci Europy jako wyzwania obejmuje – 
w Wwietle myWli PapiePa Polaka – róPne sposoby traktowania przez wspóV-
czesnych mieszkaXców Europy jej przyszVoWci, a takPe ich o tejPe przy-
szVoWci wyobraPenia. Przy tym warto dodaU, Pe wyobraPenia te majN róPne 
podstawy ideowe. Stosunek wspóVczesnych Europejczyków do przyszVoWci 
ich kontynentu jest, jak siZ okazuje, bródVem powaPnych wyzwaX, które nie 
pozostajN bez znaczenia dla europejskiej terabniejszoWci. DziW moPna zauwa-
PyU – wedVug Jana PawVa II – bNdb to caVkowity brak zainteresowania przy-
szVoWciN kontynentu, bNdb utopijne wyobraPenia o niej (np. Pe bZdzie samo-
czynnie ewoluowaVa ku coraz wiZkszemu szczZWciu ludzkoWci), bNdb postawy 
pesymistyczne i nihilistyczne wynikajNce z przekonania o absurdalnoWci 
istnienia definitywnie koXczNcego siZ WmierciN61. Dominuje dziW lZk przed 
przyszVoWciN – zauwaPaV PapieP – który jest silniejszy od jej pragnienia62.  

W zwiNzku z tym Jan PaweV II przypominaV, Pe chrzeWcijaXstwo dowarto-
Wciowuje dzieje i historycznoWU pod kaPdym wzglZdem63, a takPe uwalnia od 
irracjonalnych lZków przed przyszVoWciN, które powodujN, Pe czVowiek skVa-
nia siZ do pesymistycznej idei uzalePnienia od fatum, Wlepego lub zVoWliwego 
losu. Warto tu przypomnieU wNtek papieskiego nauczania, Pe juP raz, w sta-
roPytnoWci, KoWcióV uwolniV mieszkaXców Europy od fatum; jego zatem 
potencjaV w tym wzglZdzie zostaV historycznie potwierdzony. Czy bZdzie on 
wykorzystany takPe w przyszVoWci – zalePy od Europejczyków.  

 
{ 

W niniejszym artykule przedstawiono Jana PawVa II rozumienie pojZU 
,,Europa” i ,,europejskoWU”, a takPe w jego ujZciu genezZ Europy i euro-

 

60 Jan PaweV II. Evangelium vitae 16-17; tenPe. Ludzkie Eycie nadal jest zagroEone: eutanazja, 
zabijanie nienarodzonych (Liturgia S4owa w Münster z udzia4em mieszka9ców miasta) (1 V 
1987). OsRomPol 8:1987 nr 7 s. 24 nr 5. 

61 J a n  P a w e V  II. Adhortacja Vita consecrata 27; t e n P e. qywa wiara, ojczyzna godna 
cz4owieka, odwaga jutra (podczas Mszy 1w. w Innsbrucku) (27 VI 1988). OsRomPol 9:1988 nr 8 
s. 24-25 nr 11; t e n P e. Trwajcie w wierze, nadziei i mi4o1ci (spotkanie z m4odzieEF na lotnisku 
sportowym w Postojnej w S4owenii) (18 V 1996). OsRomPol 17:1996 nr 7-8 s. 11-13 nr 4-6. 

62 T e n P e. Adhortacja Ecclesia in Europa 8, 95. 
63 T e n P e. Encyklika Redemptor hominis 1; t e n P e. Encyklika Fides et ratio 11-12; t e n P e. 

List apostolski Tertio millennio adveniente 10. 
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pejskoWci, dzieje Europy, elementy europejskoWci, wspóVczesnoWU Europy 
i europejskoWci oraz ich przyszVoWU. 
 Z przeprowadzonych analiz wynika, Pe wedVug PapiePa EuropZ zrodziVo 
chrzeWcijaXstwo, które uksztaVtowaVo takPe jej toPsamoWU (europejskoWU) 
o wyjNtkowym w skali Wwiata potencjale kulturotwórczym. Papieska diag-
noza nie tylko wydobywaVa aktualne zagroPenia czy wprost odrzucanie tej 
toPsamoWci, lecz takPe konsekwencje tych zjawisk. 
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EUROPE AND ITS ESSENCE 
IN THE LIGHT OF JOHN PAUL II’S TEACHING 

S u m m a r y   

  This paper is focused on John Paul II’s understanding of such terms as Europe and its 
essence, genesis of Europe, its history, contemporaneity and future.  
 According to John Paul II’s teaching Europe was created by Christianity which shaped also 
its essence (identity) having unique in the world culture-creative power. The papal diagnosis was 
not only naming actual dangers and strict rejecting of this identity, but also consequences of these 
processes. 

Summarised and translated by Rev. Krzysztof Kaucha  
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