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Cyrylometodiañski wymiar apostolskiej
pielgrzymki Papie¿a-S³owianina na Ukrainie

Historyczna, na miarê tysi¹cleci, apostolska pielgrzymka
Jana Paw³a II na Ukrainie mia³a przede wszystkim g³êboki
cyrylometodiañski wymiar religijny.

Pierwszy w historii Papie¿-S³owianin, g³osz¹cy Ukra-
iñcom Chrystusa w ich rodzimym jêzyku i s³awi¹cy Boga
w bizantyñsko-ukraiñskiej liturgii, w³¹czy³ siê do praktycz-
nej realizacji szczególnie wa¿nej w dziejach chrzeœcijañstwa
na Ukrainie idei g³oszenia Ewangelii w rodzimym jêzyku
Ukraiñców, zapocz¹tkowanej w IX wieku przez Aposto³ów
S³owian œwiêtych Cyryla i Metodego, a na ziemiach ukraiñ-
skich stopniowo realizowanej przez ich wyznawców i uczniów
po przyjêciu chrzeœcijañstwa przez Ruœ Kijowsk¹ w 988 roku.

Cyrylometodiañski sposób wcielania Ewangelii w ro-
dzim¹ kulturê ewangelizowanych narodów, zaakceptowany
ju¿ w IX wieku przez papie¿y Hadriana i Jana VIII (880 r.),
zosta³ po dziesiêciu wiekach rozszerzony przez Leona XIII
(1880), a nastêpnie odrodzony przez inicjatora i wspó³twór-
cê Soboru Watykañskiego II Jana XXIII oraz Paw³a VI194.

Dopiero jednak Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II nie tylko
podj¹³, pog³êbi³ i upowszechni³, ale i od pocz¹tku swego pon-

Êèðèëî-Ìåôîä³¿âñüêèé âèì³ð àïîñòîëüñüêî¿
ïðîù³ Ïàïè-ñëîâ’ÿíèíà â Óêðà¿íó

²ñòîðè÷íà, íà ì³ðó òèñÿ÷îë³òü, àïîñòîëüñüêà ïðîùà
²âàíà Ïàâëà ²² â Óêðà¿íó ìàëà, ïåðåäóñ³ì, ãëèáîêèé Êèðè-
ëî-Ìåôîä³¿âñüêèé ðåë³ã³éíèé âèì³ð.

Ïåðøèé â ³ñòîð³¿ Ïàïà-ñëîâ’ÿíèí, ïðîïîâ³äóþ÷è óê-
ðà¿íöÿì Õðèñòà â ¿õí³é ð³äí³é ìîâ³ ³ ïðîñëàâëÿþ÷è Áîãà
ó â³çàíò³éñüêî-óêðà¿íñüê³é ë³òóðã³¿, ïðèºäíàâñÿ äî ïðàêòè÷-
íîãî âèêîíàííÿ îñîáëèâî âàæëèâî¿ â ³ñòîð³¿ õðèñòèÿíñòâà
â Óêðà¿í³ ³äå¿ ïðîïîâ³äóâàííÿ ªâàíãåë³¿ óêðà¿íñüêîþ ìî-
âîþ, çàïî÷àòêîâàíî¿ â ²Õ ñòîë³òò³ àïîñòîëàìè ñëîâ’ÿí –
ñâÿòèìè Êèðèëîì ³ Ìåôîä³ºì, à íà óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ
ïîñòóïîâî ðåàë³çîâàíî¿ ¿õí³ìè ïîñë³äîâíèêàìè é ó÷íÿìè
ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ õðèñòèÿíñòâà Êè¿âñüêîþ Ðóññþ ó 988 ðîö³.

Êèðèëî-Ìåôîä³¿âñüêèé ñïîñ³á ââåäåííÿ ªâàíãåë³¿ â
ð³äíó êóëüòóðó ºâàíãåë³çîâàíèõ íàðîä³â, çààêöåïòîâàíèé
âæå ó ²Õ ñòîë³òò³ ïàïîþ Àäð³àíîì ³ ²âàíîì VIII (880 ð.),
÷åðåç äåñÿòü â³ê³â ðîçøèðåíèé Ëåîíîì XIII (1880), à ïîò³ì
â³äðîäæåíèé ³í³ö³àòîðîì ³ ñï³âòâîðöåì Äðóãîãî Âàòèêàí-
ñüêîãî Ñîáîðó ²âàíîì XXIII òà Ïàâëîì VI194.

Îäíàê ùîéíî Ñâÿò³øèé Îòåöü ²âàí Ïàâëî ²² íå ò³ëü-
êè íàãàäàâ, ïîøèðèâ ³ ðîçïîâñþäèâ ³äåþ àïîñòîë³â ñëî-
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195 Stosunkowo pe³ny obraz rusyfikacji Ukraiñskiej Prawos³aw-
nej Cerkwi w XVII–XVIII wieku zawarty zosta³ w czterech rozdzia-
³ach ksi¹¿ki wybitnego znawcy historii Cerkwi ukraiñskiej – prawo-
s³awnego metropolity ks. prof. Iwana Ohijenki: 1) Ïðèºäíàííÿ Öåð-
êâè Óêðà¿íñüêî¿ äî Ìîñêîâñüêî¿ â 1686 ð.; 2) Îáìîñêîâëåííÿ
Óêðà¿íñüêî¿ Öåðêâè; 3) ßê öàðèöÿ Êàòåðèíà îáìîñêîâëþâàëà
Öåðêâó Óêðà¿íñüêó; 4) ßê Ìîñêâà çíèùèëà âîëþ äðóêó Êèºâî-
Ïå÷åðñüêî¿ Ëàâðè. ². ². Îã³ºíêî, Óêðà¿íñüêà Öåðêâà. Íàðèñè ç ³ñòî-
ð³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè, ó äâîõ òîìàõ, òîì ïåðøèé
³ äðóãèé, Êè¿â 1993, ñ. 157–233. Por. na ten temat W. Mokry,
Stosunek pañstwowych i cerkiewnych w³adz moskiewskich do ukraiñskiej
Cerkwi prawos³awnej i unickiej w wiekach XVII–XX, [w:] Unia brzeska.
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tyfikatu ideê Aposto³ów S³owian wprowadza w ¿ycie. Tak jak
czynili to przed 1140 laty œwiêci Cyryl i Metody, g³osz¹cy
Ewangeliê w rodzimych jêzykach odwiedzanych przez nich
ludów, g³ównie s³owiañskich, tak i pielgrzymuj¹cy po Ukra-
inie Papie¿-S³owianin, g³osz¹c S³owo Bo¿e w jêzyku ukraiñ-
skim, praktycznie realizowa³ ideê cyrylometodiañsk¹ na Ukra-
inie, która choæ by³a wœród Rusinów-Ukraiñców ¿ywotna od
pocz¹tku chrystianizacji Rusi w Kijowie, to jednak ze wzglê-
dów pozareligijnych nie zosta³a do dziœ do koñca urzeczy-
wistniona, zw³aszcza w centralnej i wschodniej Ukrainie.
W tej sytuacji g³oszone przez nastêpcê œw. Piotra w jêzyku
ukraiñskim orêdzie papieskie do w znacznej mierze rosyjsko-
jêzycznej, bo od 350 lat rusyfikowanej Ukrainy, staje siê jed-
nym z najwa¿niejszych Ÿróde³ odrodzenia duchowego od po-
koleñ pozbawianego w³asnej to¿samoœci i programowo ate-
izowanego narodu ukraiñskiego.

Nie sposób przecie¿ zapomnieæ, ¿e w liturgii na Ukra-
inie, a tak¿e w piœmiennictwie staroukraiñskim od XI do wie-
ku XIX u¿ywany by³ jêzyk starobu³garski (tzw. staros³owiañ-
ski w jego ukraiñskim wariancie), który po w³¹czeniu Ukra-
iny Lewobrze¿nej do imperium rosyjskiego w drugiej po³o-
wie wieku XVII by³ wypierany przez rosyjski wariant jêzyka
starobu³garskiego195. Ten rosyjski wariant jêzyka starobu³-

â’ÿí, àëå ³ â³ä ïî÷àòêó ñâîãî ïîíòèô³êàòó âïðîâàäæóº ¿¿
â æèòòÿ. Òàê, ÿê ðîáèëè 1140 ðîê³â òîìó ñâÿò³ Êèðèëî
³ Ìåôîä³é, ïðîïîâ³äóþ÷è ªâàíãåë³þ ð³äíèìè ìîâàìè òèõ,
â îñíîâíîìó, ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîä³â, ÿêèõ â³äâ³äóâàëè, òàê
³ Ïàïà-ñëîâ’ÿíèí ï³ä ÷àñ ïàëîìíèöòâà â Óêðà¿íó ïðîïî-
â³äóâàâ Ñëîâî Áîæå óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, ïðàêòè÷íî âò³ëþþ-
÷è Êèðèëî-Ìåôîä³¿âñüêó ³äåþ â Óêðà¿í³, ÿêà, õî÷à é ëèøà-
ëàñÿ æèâîþ ñåðåä ðóñèí³â-óêðà¿íö³â â³ä ïî÷àòêó õðèñòèÿí³çàö³¿
Ðóñ³ ó Êèºâ³, îäíàê ç ïîçàðåë³ã³éíèõ ïðè÷èí äî ñüîãîäí³øíüîãî
äíÿ íå áóëà äî ê³íöÿ çä³éñíåíà, îñîáëèâî â Öåíòðàëüí³é
³ Ñõ³äí³é Óêðà¿í³. Â ö³é ñèòóàö³¿ çâåðíåííÿ Íàñòóïíèêà ñâ.
Ïåòðà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, âèãîëîøåíå, â çíà÷í³é ì³ð³, äî
ðîñ³éñüêîìîâíî¿, áî 350 ðîê³â ðóñèô³êîâàíî¿ Óêðà¿íè, ñòàº
îäíèì ç íàéâàæëèâ³øèõ äæåðåë äóõîâíîãî â³äðîäæåííÿ â³ä
ïîêîë³íü ïîçáàâëåíîãî âëàñíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ³ ïðîãðàìíî àòå-
¿çîâàíîãî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.

Íå ìîæíà æ çàáóâàòè, ùî â ë³òóðã³¿ â Óêðà¿í³, à òàêîæ
â ñòàðîóêðà¿íñüêîìó ïèñüìåíñòâ³ â³ä Õ² äî Õ²Õ ñòîë³òòÿ âæè-
âàëàñÿ ñòàðîáîëãàðñüêà ìîâà (ò.çâ. ñòàðîñëîâ’ÿíñüêà) â ¿¿
ðóñüêî-óêðà¿íñüêîìó âàð³àíò³, ÿêà ï³ñëÿ âêëþ÷åííÿ ë³âî-
áåðåæíî¿ Óêðà¿íè äî ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ó äðóã³é ïîëîâèí³
XVII ñòîë³òòÿ, âèïèðàëàñÿ ðîñ³éñüêèì âàð³àíòîì ñòàðî-
áîëãàðñüêî¿ ìîâè195. Öåé ðîñ³éñüêèé âàð³àíò ñòàðîáîëãàð-
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195 Â³äíîñíî ïîâíèé îáðàç ðóñèô³êàö³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿
Öåðêâè â XVII–XVIII ñòîë³òò³ º ïðåäñòàâëåíèé â ÷îòèðüîõ ðîçä³ëàõ
êíèæêè âèçíà÷íîãî äîñë³äíèêà ³ñòîð³¿ öåðêâè – ïðàâîñëàâíîãî ìèòðî-
ïîëèòà ïðîô. ²âàíà Îã³ºíêà: 1) Ïðèºäíàííÿ Öåðêâè Óêðà¿íñüêî¿
äî Ìîñêîâñüêî¿ â 1686 ð.; 2) Îáìîñêîâëåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ Öåðêâè;
3) ßê öàðèöÿ Êàòåðèíà îáìîñêîâëþâàëà Öåðêâó Óêðà¿íñüêó;
4) ßê Ìîñêâà çíèùèëà âîëþ äðóêó Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ Ëàâðè.
². ². Îã³ºíêî, Óêðà¿íñüêà Öåðêâà. Íàðèñè ç ³ñòîð³¿ Óêðà¿íñüêî¿
Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè, ó äâîõ òîìàõ, òîì ïåðøèé ³ äðóãèé, Êè¿â
1993, ñ. 157–233. Ïîð. íà öþ òåìó òàêîæ:  W. Mokry, Stosunek
pañstwowych i cerkiewnych w³adz moskiewskich do ukraiñskiej Cerkwi pra-
wos³awnej i unickiej w wiekach XVII–XX, [w:] Unia brzeska. Geneza,
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garskiego przetrwa³ do dziœ, g³ównie we wschodniej Ukra-
inie w cerkwiach prawos³awnych, znajduj¹cych siê wci¹¿ pod
jurysdykcj¹ Patriarchatu Moskiewskiego.

Miêdzy innymi za próbê wcielania Ewangelii w rodzim¹
kulturê ukraiñsk¹ zostali aresztowani i ukarani przez w³adze
rosyjskie, nawi¹zuj¹cy do dzie³a Braci So³uñskich cz³onko-
wie kijowskiego Bractwa Cyrylometodiañskiego na czele
z trzykrotnie przywo³ywanym w przemówieniach Jana Paw-
³a II najwybitniejszym poet¹-prorokiem Ukrainy Tarasem
Szewczenk¹ oraz Myko³¹ Kostomarowem, Pantelejmonem
Kuliszem, Wasylem Bi³ozerskim. Zainspirowana przez œwiê-
tych Cyryla i Metodego idea t³umaczenia przez Ukraiñców
Pisma Œwiêtego na tworzony w oparciu o jêzyk rodzimy no-
wo¿ytny jêzyk ukraiñski zosta³a przez cerkiewne i pañstwo-
we w³adze rosyjskie odebrana jako akcja prowadz¹ca do ode-
rwania najpierw Cerkwi na Ukrainie, a nastêpnie Ukrainy
od Rosji, a nie jako zgodne z Ewangeli¹ oraz ide¹ cyrylome-
todiañsk¹ przes³anie: „I ka¿dy jêzyk niech g³osi, ¿e Panem
jest Jezus Chrystus ku chwale Boga Ojca”, czego pragnêli
twórcy romantyzmu ukraiñskiego196.

W sytuacji, gdy proces wcielania Ewangelii w rodzim¹
kulturê oraz wprowadzania w³asnej kultury ukraiñskiej

ñüêî¿ ìîâè çáåð³ãñÿ äî ñüîãîäí³, ãîëîâíèì ÷èíîì, ó ïðàâî-
ñëàâíèõ öåðêâàõ Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè, ÿê³ äàë³ çíàõîäÿòüñÿ
ï³ä þðèñäèêö³ºþ ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó.

Ì³æ ³íøèì, çà ñïðîáó âò³ëåííÿ ªâàíãåë³¿ â ð³äíó
óêðà¿íñüêó êóëüòóðó áóëè àðåøòîâàí³ ³ ïîêàðàí³ ðîñ³éñü-
êèìè âëàäàìè ïîñë³äîâíèêè â÷åííÿ Ñîëóíñüêèõ Áðàò³â,
÷ëåíè êè¿âñüêîãî Êèðèëî-Ìåôîä³¿âñüêîãî Áðàòñòâà íà ÷îë³
ç òðè÷³ çãàäàíèì ó ïðîìîâàõ ²âàíîì Ïàâëîì ²² íàéâèçíà÷-
í³øèì ïîåòîì-ïðîðîêîì Óêðà¿íè Òàðàñîì Øåâ÷åíêîì,
à òàêîæ Ìèêîëîþ Êîñòîìàðîâèì, Ïàíòåëåéìîíîì Êóë³-
øåì, Âàñèëåì Á³ëîçåðñüêèì. Çà³íñï³ðîâàíà ñâÿòèìè Êè-
ðèëîì ³ Ìåôîä³ºì ³äåÿ ïåðåêëàäó óêðà¿íöÿìè Ñâÿòîãî
Ïèñüìà íà ñó÷àñíó óêðà¿íñüêó ìîâó áóëà òðàêòîâàíà öàð-
ñüêîþ äåðæàâíîþ âëàäîþ ÿê àêö³ÿ, ö³ëëþ ÿêî¿ º â³ä³ðâàííÿ
ñïî÷àòêó óêðà¿íñüêî¿ Öåðêâè, à îï³ñëÿ é Óêðà¿íè â³ä Ðîñ³¿,
à íå ÿê çã³äíå ç ªâàíãåë³ºì òà Êèðèëî-Ìåôîä³¿âñüêîþ ³äåºþ
ïîñëàííÿ: „² êîæíà ìîâà õàé ãîëîñèòü, ùî Ãîñïîäü – öå
²ñóñ Õðèñòîñ íà õâàëó Áîãà Îòöÿ”, ÷îãî ïðàãíóëè òâîðö³
óêðà¿íñüêîãî ðîìàíòèçìó196.

Ó ñèòóàö³¿, êîëè ïðîöåñ âò³ëåííÿ ªâàíãåë³¿ â ð³äíó
êóëüòóðó òà ââåäåííÿ âëàñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè â æèòòÿ
Öåðêâè â Óêðà¿í³ íà ïðîòÿç³ ñòîë³òü ñòðèìóâàâñÿ ³ äàë³

Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów s³owiañskich...; tego¿,
Moskwa a Kijów – w ostatnich czterech wiekach. Historia utraty niezale¿-
noœci, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 25 (z dnia 24 czerwca 2001
roku), s. 11.

196 Za udzia³ w tajnym Bractwie Cyrylometodiañskim ci czo³o-
wi romantycy odbyli kary wiêzienne, w przypadku T. Szewczenki
kara ta wynios³a 10 lat s³u¿by w karnej kompanii wojsk carskich na
Uralu z zakazem pisania i malowania. Por. W. Mokry, Idea œwiêtych
Cyryla i Metodego w dziele Kijowskiego Bractwa Cyrylo-Metodiañskiego
i encyklice „Slavorum Apostoli” Jana Paw³a II, [w:] „Jak¿e nie wstydzicie
siê uznawaæ tylko trzy jêzyki” (œw. Cyryl). Harmonijne wspó³istnienie
kultury Wschodu i Zachodu, pod red. W. Mokrego, Kraków 2000,
s. 207–262; por. tego¿, Papieskie pos³ania Jana Paw³a II do Ukraiñców,
Kraków 2001, s. 92–136.

dzieje i konsekwencje..., s. 83–94; W. Mokry, Moskwa a Kijów –
w ostatnich czterech wiekach. Historia utraty niezale¿noœci, „Tygodnik
Powszechny” 2001, nr 25 (z dnia 24 czerwca 2001 roku), s. 11.

196 Çà ó÷àñòü ó òàéíîìó Êèðèëî-Ìåôîä³¿âñüêîìó Áðàòñòâ³ ö³
ïåðåäîâ³ ðîìàíòèêè áóëè óâ’ÿçíåí³, à óâ’ÿçíåííÿ Ò. Øåâ÷åíêà ïðîäîâ-
æóâàëîñü 10 ðîê³â ³ ïîëÿãàëî íà ñëóæá³ â êàðíîìó â³ää³ë³ öàðñüêèõ
â³éñüê íà Óðàë³ ³ç çàáîðîíîþ ïèñàòè ³ ìàëþâàòè. Ïîð. W. Mokry,
Idea œwiêtych Cyryla i Metodego w dziele Kijowskiego Bractwa Cyrylo-
Metodiañskiego i encyklice „Slavorum Apostoli” Jana Paw³a II, [w:] „Jak¿e
nie wstydzicie siê uznawaæ tylko trzy jêzyki” (œw. Cyryl). Harmonijne
wspó³istnienie kultury Wschodu i Zachodu, pod red. W. Mokrego, Kra-
ków 2000, s. 207–262; ïîð. W. Mokry, Papieskie pos³ania Jana Paw-
³a II do Ukraiñców, Kraków 2001, s. 92–136.
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197 Jan Pawe³ II, Zachowujê w pamiêci i w sercu obrazy z tej podró-
¿y..., s. 11.

198 Jan Pawe³ II, List Apostolski „Egregiae virtutis” (31 grudnia
1980 r.): AAS 78 (1981), s. 258–262.

199 Jan Pawe³ II, Encyklika „Slavorum Apostoli”..., s. 21.
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w ¿ycie Cerkwi na Ukrainie by³ na przestrzeni stuleci hamo-
wany i wci¹¿ pozostaje nierozwi¹zany, wyg³oszone w Kijo-
wie i we Lwowie w 2001 roku w jêzyku ukraiñskim papie-
skie S³owo, wskazuj¹ce Chrystusa jako Jedynego, który ma
„s³owa ¿ycia wiecznego” (J 6, 68)197, stanowi bezpreceden-
sowe urzeczywistnienia przez Jana Paw³a II na Ukrainie idei,
jak¹ w IX wieku zapocz¹tkowali wœród S³owian po³udniowych
œwiêci Cyryl i Metody, nieprzypadkowo og³oszeni w 1980
roku198 wspó³patronami jednocz¹cej siê, ale nie unifikuj¹cej
siê kulturowo Europy narodów, które podobnie jak Ukraiñ-
cy oraz inne ateizowane narody z now¹ moc¹ d¹¿¹ do ducho-
wego odrodzenia swej to¿samoœci, wyrastaj¹cej ze wspólnych
korzeni chrzeœcijañskich.

Do zwieñczenia przez Papie¿a-S³owianina trwaj¹cej od
stuleci „inkulturacji” – wcielenia Ewangelii199 w rodzim¹
kulturê ukraiñsk¹ nad Dnieprem dosz³o dziêki obecnoœci co
najmniej od trzydziestu lat spraw chrzeœcijan ukraiñskich
w myœli i dzia³alnoœci Karola Wojty³y – Jana Paw³a II.

Œwiadomoœæ dramatycznych dziejów chrzeœcijañstwa
wœród wszystkich S³owian, a zw³aszcza wœród S³owian
Wschodnich, w tym tak¿e na Ukrainie, mia³ przysz³y nastêp-
ca œw. Piotra ju¿ jako kardyna³ uczestnicz¹cy w obradach
II Soboru Watykañskiego. O Soborze tym, okreœlanym jako
„ekumeniczny”, mówi³ ówczesny Metropolita Krakowski
w swym kazaniu do wspólnoty ukraiñskich grekokatolików
w Krakowie ju¿ w 1972 roku podczas kardynalskiej hospita-
cji, kiedy zapewnia³ Ukraiñców, i¿ „pozostanie w naszej œwia-
domoœci, ¿e Wasz Koœció³ by³ pionierem, da³ pocz¹tek zjed-
noczenia siê chrzeœcijan Wschodu i Zachodu [...] Byœcie za-

ëèøàºòüñÿ íåçàê³í÷åíèì, âèãîëîøåíå ó Êèºâ³ ³ ó Ëüâîâ³
â 2001 ðîö³ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ ïàïñüêå Ñëîâî, ùî âêàçóº
Õðèñòà ÿê ªäèíîãî, ÿêèé ìàº „ñëîâà æèòòÿ â³÷íîãî” (²â.
6, 68)197, ñòàíîâèòü áåçïðåöåäåíòíå çä³éñíþâàííÿ ²âàíîì
Ïàâëîì ²² â Óêðà¿í³ ³äå¿, ÿêó â ²Õ ñòîë³òò³ çàïî÷àòêóâàëè
ñåðåä ï³âäåííèõ ñëîâ’ÿí ñâÿò³ Êèðèëî ³ Ìåôîä³é, íå âè-
ïàäêîâî îãîëîøåí³ ó 1980 ðîö³198 ñï³âïàòðîíàìè ªâðîïè,
ùî îá’ºäíóºòüñÿ, àëå êóëüòóðíî íå óí³ô³êóºòüñÿ, ªâðîïè
íàðîä³â, ÿê³ ïîä³áíî ÿê óêðà¿íö³ òà ³íø³ àòå¿çîâàí³ íàðîäè
ç íîâîþ ñèëîþ ïðàãíóòü äî äóõîâíîãî â³äðîäæåííÿ ñâîº¿
³äåíòè÷íîñò³, ùî âèðîñòàº ç³ ñï³ëüíîãî õðèñòèÿíñüêîãî
êîð³ííÿ.

Äî çàê³í÷åííÿ Ïàïîþ-ñëîâ’ÿíèíîì òðèâàþ÷î¿ íà ïðî-
òÿç³ ñòîë³òü, „³íêóëüòóðàö³¿” – âò³ëåííÿ ªâàíãåë³¿199 â ð³äíó
óêðà¿íñüêó êóëüòóðó íàä Äí³ïðîì, ä³éøëî çàâäÿêè ïðè-
ñóòíîñò³, ùîíàéìåíøå òðèäöÿòü ðîê³â, ïðîáëåì óêðà¿íñü-
êèõ õðèñòèÿí ó äóìö³ ³ ä³ÿëüíîñò³ Êàðîëÿ Âîéòèëè – ²âàíà
Ïàâëà ²².

Ñâ³äîì³ñòü äðàìàòè÷íî¿ õðèñòèÿíñüêî¿ ³ñòîð³¿ âñ³õ
ñëîâ’ÿí, à îñîáëèâî ñõ³äíèõ, â òîìó ÷èñë³ òàêîæ óêðà¿íö³â,
ìàâ ìàéáóòí³é Íàñòóïíèê ñâ. Ïåòðà, êîëè, ùå áóäó÷è êàð-
äèíàëîì, â³í áðàâ ó÷àñòü â íàðàäàõ Äðóãîãî Âàòèêàíñüêîãî
Ñîáîðó. Ïðî öåé ñîáîð, ÿêèé ÷àñòî íàçèâàþòü „åêóìåí³÷-
íèì”, ãîâîðèâ òîãî÷àñíèé êðàê³âñüêèé ìèòðîïîëèò ó ñâî¿é
ïðîïîâ³ä³ äî ãðîìàäè óêðà¿íñüêèõ ãðåêî-êàòîëèê³â ó Êðà-
êîâ³ âæå â 1972 ðîö³, ï³ä ÷àñ êàðäèíàëüñüêî¿ â³çèòàö³¿,
êîëè çàïåâíþâàâ óêðà¿íö³â, ùî „â íàø³é ñâ³äîìîñò³ íà-
çàâæäè ëèøèòüñÿ òîé ôàêò, ùî Âàøà Öåðêâà áóëà ï³îíåð-
ñüêîþ, äàëà ïî÷àòîê îá’ºäíàííÿ õðèñòèÿí Ñõîäó òà Çàõîäó
[...] Ùîá Âè çàâæäè, áåç îãëÿäó íà òå, ÿê Âàøà Öåðêâà

197 Jan Pawe³ II, Zachowujê w pamiêci i w sercu obrazy z tej podró-
¿y..., s. 11.

198 Jan Pawe³ II, List Apostolski „Egregiae virtutis” (31 grudnia
1980 r.): AAS 78 (1981), s. 258–262.

199 Jan Pawe³ II, Encyklika „Slavorum Apostoli”..., s. 21.
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200 Przemówienie ksiêdza kardyna³a Karola Wojty³y podczas wizyta-
cji parafii greckokatolickiej w koœciele œw. Katarzyny w Krakowie, 1–5
listopada 1972 r., [w:] W. Mokry, Papieskie pos³ania Jana Paw³a II do
Ukraiñców..., s. 179.

201 Por. M. Bobrownicka, R. £u¿ny, Karol Wojty³a – Jan Pawe³ II
w krêgu spraw s³owiañskich, [w:] Servo veritatis. Materia³y sesji nauko-
wej poœwiêconej myœli Karola Wojty³y – Jana Paw³a II, Uniwersytet
Jagielloñski, Kraków, 10–17 listopada 1984 roku, pod red. W. Stró-
¿ewskiego, Warszawa–Kraków 1988, s. 309.

202 203

wsze, bez wzglêdu jak wasz Koœció³ jest krzywdzony i do-
œwiadczany, ¿ebyœcie zawsze zachowali tê œwiadomoœæ wiel-
kiej misji, jak¹ Koœció³ unicki [...] spe³ni³ w wielkim dziele
ekumenicznym, dziele zjednoczenia chrzeœcijan, w³aœnie tu,
na tych ziemiach”200.

Je¿eli w 1972 roku ówczesny Metropolita Krakowski
mówi³ ukraiñskim grekokatolikom o potrzebie rozwijania swej
wiary, to jako zapowiedŸ papieskich przedsiêwziêæ i dzia³añ
na rzecz ekumenizmu i odrodzenia chrzeœcijañskich warto-
œci wœród wszystkich S³owian, w tym tak¿e greckokatolickich
i prawos³awnych Ukraiñców, mo¿na przyj¹æ s³owa Jana Paw-
³a II wypowiedziane w pierwszym roku pontyfikatu w s³yn-
nej gnieŸnieñskiej homilii programowej, zawieraj¹cej wizjê
polskich dziejów narodowych i koœcielnych w kontekœcie
spraw europejskich i s³owiañskich201. Wówczas to, 30 czerw-
ca 1979 roku w homilii podczas Mszy œw. odprawianej na
Wzgórzu Lecha w GnieŸnie Papie¿-S³owianin z g³êbokim prze-
konaniem i wol¹ dzia³ania mówi³, i¿: „Trzeba, a¿eby przy spo-
sobnoœci chrztu Polski by³a przypomniana chrystianizacja
S³owian: Chorwatów i S³oweñców, wœród których pracowali
misjonarze ju¿ oko³o 650 roku i z którymi niedawno w Bazy-
lice œw. Piotra w ich chorwackim jêzyku dziêkowa³em Bogu
za wiêcej ni¿ 1000 lat, za 1100, 1300 lat ich wiary i wiernoœci
Stolicy Apostolskiej [...] Trzeba te¿, aby by³ przypomniany
chrzest Rusi w Kijowie w 988 roku [...] Ten papie¿ – œwiadek

áóëà êðèâäæåíà ³ ùî ìóñèëà ïåðåæèòè, çáåðåãëè ñâ³äîì³ñòü
âåëèêî¿ ì³ñ³¿, ÿêó Óí³àòñüêà Öåðêâà [...] âèêîíóâàëà
ó âåëèê³é ñïðàâ³ åêóìåí³çìó, ñïðàâ³ îá’ºäíàííÿ õðèñòèÿí,
âëàñíå òóò, íà öèõ çåìëÿõ”200.

ßêùî ó 1972 ðîö³ òîä³øí³é êðàê³âñüêèé ìèòðîïîëèò
ãîâîðèâ óêðà¿íñüêèì ãðåêî-êàòîëèêàì ïðî ïîòðåáó ðîçâèòêó
ñâîº¿ â³ðè, òî ÿê ïðîâ³ùåííÿ ïàïñüêèõ ïî÷èíàíü ³ ä³é
ó íàìðÿìêó åêóìåí³çìó ³ â³äðîäæåííÿ õðèñòèÿíñüêèõ ö³í-
íîñòåé ñåðåä óñ³õ ñëîâ’ÿí, ó òîìó ÷èñë³ òàêîæ ãðåêî-êàòî-
ëèê³â ³ ïðàâîñëàâíèõ óêðà¿íö³â, ìîæíà ïðèéíÿòè ñëîâà
²âàíà Ïàâëà ²², âèñêàçàí³ â ïåðøîìó ðîö³ ïîíòèô³êàòó
â çíàìåíèò³é ïðîãðàìí³é ïðîïîâ³ä³ â ¥íºçí³, â ÿê³é ïðåä-
ñòàâëåíî áà÷åííÿ ïîëüñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ³ êîñòåëüíî¿ ³ñòî-
ð³¿ â êîíòåêñò³ ºâðîïåéñüêèõ ³ ñëîâ’ÿíñüêèõ ñïðàâ201. Âëà-
ñíå òîä³, 30 ÷åðâíÿ 1979 ðîêó, â ïðîïîâ³ä³ ï³ä ÷àñ Ñëóæáè
Áîæî¿, â³äïðàâëåíî¿ íà Ãîð³ Ëåõà â ¥íºçí³, Ïàïà-ñëîâ’ÿ-
íèí ç ãëèáîêèì ïåðåêîíàííÿì ³ âîëåþ ä³¿ ãîâîðèâ, ùî:
„Òðåáà, ïðè íàãîä³ õðåùåííÿ Ïîëüù³ ïðèãàäàòè õðèñòèÿ-
í³çàö³þ ñëîâ’ÿí: õîðâàò³â ³ ñëîâåíö³â, ñåðåä ÿêèõ ïðàöþ-
âàëè ì³ñ³îíåðè âæå â 650 ðîö³ ³ ñï³ëüíî ç ÿêèìè, íåäàâíî,
â Áàçèë³ö³ ñâ. Ïåòðà õîðâàòñüêîþ ìîâîþ ÿ äÿêóâàâ Áîãîâ³
çà ïîíàä 1000, 1100, 1300 ðîê³â ¿õ â³ðè ³ â³ðíîñò³ Àïîñòîëü-
ñüê³é Ñòîëèö³ [...] Òðåáà òàêîæ ïðèãàäàòè õðåùåííÿ Ðóñ³
ó Êèºâ³ â 988 ðîö³ [...] Òåïåð³øí³é ïàïà – ñâ³äîê ²ñóñà,

200 Ïðîìîâà êàðäèíàëà Êàðîëÿ Âîéòèëè ï³ä ÷àñ â³çèòàö³¿
ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ ïàðàô³¿ â êîñòåë³ ñâ. Êàòåðèíè ó Êðàêîâ³, 1–5
ëèñòîïàäà 1972 ð., [w:] W. Mokry, Papieskie pos³ania Jana Paw³a II do
Ukraiñców..., s. 179.

201 Por. M. Bobrownicka, R. £u¿ny, Karol Wojty³a – Jan Pawe³ II
w krêgu spraw s³owiañskich, [w:] Servo veritatis. Materia³y sesji nauko-
wej poœwiêconej myœli Karola Wojty³y – Jana Paw³a II, Uniwersytet
Jagielloñski, Kraków, 10–17 listopada 1984 roku, pod red. W. Stró-
¿ewskiego, Warszawa–Kraków 1988, s. 309.
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Chrystusa, mi³oœnik Jego Krzy¿a i Zmartwychwstania, przy-
chodzi dzisiaj na to miejsce, aby daæ œwiadectwo Chrystuso-
wi, ¿yj¹cemu w duszy jego w³asnego narodu, Chrystusowi
¿yj¹cemu w duszach narodów, które kiedyœ przyjê³y Go jako
Drogê, Prawdê i ¯ycie” (por. J 14, 6)202.

To w³aœnie te – jak staraliœmy siê ukazaæ w odrêbnym,
drugim rozdziale tej ksi¹¿ki – obecne od XI do XX wieku
w ¿yciu duchowym i w religijnej literaturze Ukraiñców s³o-
wa Chrystusa „Ja jestem drog¹, prawd¹ i ¿yciem” (J 14, 6)
wybra³ Ojciec Œwiêty na myœl przewodni¹ swej pielgrzymki
na Ukrainê, urzeczywistnionej 22 lata po wypowiedzeniu
tych proroczych dla duchowego odrodzenia S³owian i Ukra-
iñców s³ów w GnieŸnie.

Znamienne, ¿e kardyna³ Karol Wojty³a, który w 1939
roku w swym hymnie na czeœæ poezji pt. Magnifikat s³awi³
Pana i Jego „posiew Wschodem i Zachodem” obsiewany „so-
wicie”203, po 41 latach jako papie¿ Jan Pawe³ II 31 grudnia
1980 roku Listem Apostolskim Egregiae virtutis og³osi³ œwiê-
tych Cyryla i Metodego wspó³patronami Europy, „bior¹c pod
uwagê pe³n¹ wdziêcznoœci czeœæ, jak¹ œwiêci Bracia z Salonik
[staro¿ytne Tesaloniki] ciesz¹ siê od wieków, zw³aszcza po-
œród narodów s³owiañskich i pomny na ich bezcenny wk³ad
w dzie³o pojednania, przyjaznego wspó³¿ycia, ludzkiego roz-
woju i poszanowania wrodzonej ka¿demu narodowi godno-
œci”204. Natomiast dwa lata póŸniej w Akcie Europejskim z 1983

êîõàþ÷èé Éîãî Õðåñò ³ Âîñêðåñ³ííÿ, ïðèõîäèòü ñüîãîäí³
â öå ì³ñöå, ùîá äàòè ñâ³äîöòâî Õðèñòó, ùî æèâå â äóø³
éîãî âëàñíîãî íàðîäó, ÿêèé êîëèñü ïðèéíÿâ Éîãî ÿê «Äî-
ðîãó, Ïðàâäó ³ Æèòòÿ»” (ïîð. ²â. 14, 6)202.

Âëàñíå ö³, – ÿê ìè ñòàðàëèñü äîâåñòè â îêðåìîìó,
äðóãîìó ðîçä³ë³ ö³º¿ êíèæêè – ïðèñóòí³ â³ä XI äî XX
ñòîë³òòÿ â äóõîâíîìó æèòò³ ³ ðåë³ã³éí³é ë³òåðàòóð³ óêðà¿í-
ö³â ñëîâà Õðèñòà: „ß – äîðîãà, ïðàâäà ³ æèòòÿ” (²â. 14, 6)
Ñâÿò³øèé Îòåöü âèáðàâ íà ãîëîâíó äóìêó ñâîº¿ ïðîù³
â Óêðà¿íó, çä³éñíåíî¿ ÷åðåç 22 ðîêè ï³ñëÿ âèñêàçàííÿ öèõ
ïðîðî÷èõ äëÿ äóõîâíîãî â³äðîäæåííÿ ñëîâ’ÿí ³ óêðà¿íö³â
ñë³â ó ¥íºçí³.

Çíàìåííå, ùî êàðäèíàë Êàðîëü Âîéòèëà, ÿêèé ó 1939
ðîö³ ó ñâîºìó ã³ìí³ íà ÷åñòü ïîåç³¿ Magnifikat, ïðîñëàâëÿâ
Áîãà ³ Éîãî „çàñ³â Ñõîäîì ³ Çàõîäîì”, ïîñ³ÿíèé „ùåäðî”203,
÷åðåç 41 ð³ê, âæå ÿê Ïàïà ðèìñüêèé ²âàí Ïàâëî ²², 31
ãðóäíÿ 1980 ðîêó â Àïîñòîëüñüêîìó ëèñò³ Egregiae virtu-
tis îãîëîñèâ ñâÿòèõ Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ ñï³âïàòðîíàìè ªâ-
ðîïè, „áåðó÷è äî óâàãè ïîâíó âäÿ÷íîñò³ ÷åñòü, ÿêó ñâÿòèì
Áðàòàì ç Ñàëîí³ê [àíòè÷í³ Ñàëîí³êè] íà ïðîòÿç³ â³ê³â â³ä-
äàþòü îñîáëèâî ñëîâ’ÿíñüê³ íàðîäè, ÿê³ ïàì’ÿòàþòü ïðî
áåçö³ííèé âíåñîê â ³äåþ ïîºäíàííÿ, ïðèÿçíîãî ñï³âæèòòÿ,
ëþäñüêîãî ðîçâèòêó ³ ïîøàíè äëÿ ïðèðîäæåíî¿ êîæíîìó
íàðîäîâ³ ã³äíîñò³”204. Íàòîì³ñòü äâà ðîêè ï³çí³øå â ªâðî-

202 Jan Pawe³ II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991,
1995, 1997, 1999. Przemówienia, homilie, Kraków: Wydawnictwo
„Znak”, 1999, s. 37.

203 Patrz: K. Wojty³a, Magnifikat (Hymn). Kraków wiosna–lato
1939, [w:] Karol Wojty³a (Andrzej Jawieñ, J. J. Stanis³aw Andrzej
Gruda, Piotr Jasieñ), Poezje i dramaty. 1. Wiersze. 2. Dramaty. 3. Juve-
nilia. 4. Artyku³y, wybór i uk³ad z upowa¿nienia Autora M. Skwar-
nicki, J. Turowicz, redakcja filologiczna J. Okoñ, dodruk do wydania
II, Kraków: Wydawnictwo „Znak”, 1987, s. 267.

204 Encyklika „Slavorum Apostoli”..., s. 3.

202 Jan Pawe³ II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991,
1995, 1997, 1999. Przemówienia, homilie, Kraków: Wydawnictwo
„Znak”, 1999, s. 37.

203 Patrz: K. Wojty³a, Magnifikat (Hymn). Kraków wiosna–lato
1939, [w:] Karol Wojty³a (Andrzej Jawieñ, J. J. Stanis³aw Andrzej
Gruda, Piotr Jasieñ), Poezje i dramaty. 1. Wiersze. 2. Dramaty. 3. Juve-
nilia. 4. Artyku³y, wybór i uk³ad z upowa¿nienia Autora M. Skwar-
nicki, J. Turowicz, redakcja filologiczna J. Okoñ, dodruk do wydania
II, Kraków: Wydawnictwo „Znak”, 1987, s. 267.

204 Encyklika „Slavorum Apostoli”..., s. 3.
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roku papie¿ podkreœli³, ¿e przyjmuj¹cy nowy dla ówczesnego
œwiata sposób g³oszenia Ewangelii w zrozumia³ych dla ewan-
gelizowanych narodów jêzykach œw. Cyryl i Metody o jede-
naœcie wieków „umieli wyprzedziæ pewne zdobycze, które
Koœció³ w pe³ni sobie przyswoi³ dopiero w czasie Soboru
Watykañskiego II, jeœli chodzi o wcielenie orêdzia ewange-
licznego w poszczególne kultury [...] z zachowaniem ca³ej
ich wartoœci”205.

Epokowe znaczenie dzie³a œw. Cyryla i Metodego,
uœwiadomione podczas ekumenicznego Soboru Watykañskie-
go II206, nie ogranicza siê oczywiœcie do propagowania plura-
lizmu w ¿yciu koœcio³ów chrzeœcijañskiej tradycji greckiej, bi-
zantyñskiej oraz poszanowania kultur poszczególnych naro-
dów, wprowadzania jêzyków ojczystych do liturgii i g³osze-
nia Ewangelii. Kontynuowanie rozpoczêtego przez œwiêtych
Braci So³uñskich sposobu ewangelizacji ma tak¿e szerszy
wymiar ogólnoeuropejski. Wskazuje na mo¿liwoœæ i potrze-
bê poznania tego, co wyodrêbnia, ale przede wszystkim tego
co ³¹czy, wzbogaca, dziêki czemu mo¿e s³u¿yæ zbli¿aniu oraz
integrowaniu obu nurtów chrzeœcijañskiej tradycji rzymskiej

ïåéñüêîìó àêò³ 1983 ðîêó Ïàïà ï³äêðåñëèâ, ùî ïðèéìàþ÷è
íîâèé äëÿ òîãî÷àñíîãî ñâ³òó ñïîñ³á ïðîïîâ³ä³ ªâàíãåë³¿
çðîçóì³ëèìè äëÿ ºâàíãåë³çîâàíèõ íàðîä³â ìîâàìè, ñâÿò³
Êèðèëî ³ Ìåôîä³é íà îäèíàäöÿòü â³ê³â „âì³ëè âèïåðåäèòè
çäîáóòòÿ, ÿê³ Öåðêâà ïðèñâî¿ëà ñîá³ ùîéíî ï³ä ÷àñ Äðóãîãî
Âàòèêàíñüêîãî Ñîáîðó, ÿêùî âçÿòè äî óâàãè âò³ëåííÿ ºâàí-
ãåë³÷íî¿ çàïîâ³ä³ ó â³äïîâ³äí³ êóëüòóðè [...] ç³ çáåðåæåííÿì
¿¿ âñ³º¿ ö³ííîñò³”205.

Åïîõàëüíå çíà÷åííÿ ì³ñ³¿ ñâÿòèõ Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ,
óñâ³äîìëåíå ï³ä ÷àñ åêóìåí³÷íîãî Äðóãîãî Âàòèêàíñüêîãî
Ñîáîðó206, çâè÷àéíî íå îáìåæóºòüñÿ ïðîïàãóâàííÿì ïëþ-
ðàë³çìó â æèòò³ öåðêîâ õðèñòèÿíñüêî¿ ãðåöüêî¿, â³çàíò³é-
ñüêî¿ êóëüòóðè òà ïîøàíóâàííÿì êóëüòóð îêðåìèõ íàðî-
ä³â ³ ââåäåííÿì ð³äíèõ ìîâ äî ë³òóðã³¿ òà ïðîïîâ³äóâàííÿ
ªâàíãåë³¿. Ïðîäîâæåííÿ ðîçïî÷àòîãî ñâÿòèìè Ñîëóíñüêèìè
Áðàòàìè ñïîñîáó ºâàíãåë³çàö³¿ ìàº òàêîæ øèðøèé, çàãàëü-
íîºâðîïåéñüêèé âèì³ð. Â³í âêàçóº íà ìîæëèâ³ñòü ³ ïîòðåáó
ï³çíàííÿ òîãî, ùî â³äð³çíÿº, àëå ïåðåäóñ³ì òîãî, ùî îá’ºä-
íóº, çáàãà÷óº îáèäâ³ òå÷³¿ õðèñòèÿíñüêî¿ òðàäèö³¿: ðèìñüêó

205 Akt Europejski, „L’Osservatore Romano” 1983, nr 2, s. 29.
Cyt. za: M. Bobrownicka, R. £u¿ny, Karol Wojty³a – Jan Pawe³ II
w krêgu spraw s³owiañskich..., s. 237.

206 „Sobór Watykañski II otworzy³ drogê ekumeniczn¹ w dzie-
jach Koœcio³a [...] Papie¿ Jan XXIII, który zwo³a³ Sobór z natchnienia
Bo¿ego, zwyk³ mawiaæ, i¿ to, co nas wyznawców Chrystusa dzieli,
jest o wiele mniejsze od tego, co nas ³¹czy. W tym skierowaniu
zawiera siê istota myœlenia ekumenicznego. Sobór Watykañski II
poszed³ w tym kierunku [...] Trzeba, a¿eby rodzaj ludzki dochodzi³
do jednoœci przez wieloœæ – podkreœla Jan Pawe³ II – a¿eby uczy³ siê
byæ jednym Koœcio³em w pluralizmie form myœlenia i dzia³ania, kul-
tur i cywilizacji. Czy taki sposób rozumienia nie zdaje siê poniek¹d
odpowiadaæ Bo¿ej m¹droœci i Bo¿ej dobroci oraz Bo¿ej Opatrznoœci?”
Jan Pawe³ II, Przekroczyæ próg nadziei..., s. 116, 117 i 121.

205 Akt Europejski, „L’Osservatore Romano” 1983, nr 2, s. 29.
Öèò. çà: M. Bobrownicka, R. £u¿ny, Karol Wojty³a – Jan Pawe³ II
w krêgu spraw s³owiañskich..., s. 237.

206 „Äðóãèé Âàòèêàíñüêèé Ñîáîð â³äêðèâ åêóìåí³÷íó äîðîãó
â ³ñòîð³¿ Öåðêâè [...] Ïàïà ²âàí XXIII, ÿêèé ñêëèêàâ Ñîáîð ç Áîæîãî
íàòõíåííÿ, çâèê ãîâîðèòè: òîãî, ùî íàñ, ÿê ñïîâ³äíèê³â Õðèñòà,
ä³ëèòü, º íàáàãàòî ìåíøå â³ä òîãî, ùî íàñ ºäíàº. Ó öüîìó òâåðäæåíí³
ì³ñòèòüñÿ ñàìà ñóòü åêóìåí³÷íîãî ìèñëåííÿ. Äðóãèé Âàòèêàíñüêèé
Ñîáîð ï³øîâ ó öüîìó íàïðÿìêó. [...] Òðåáà, ùîá ëþäñüêèé ð³ä
äîõîäèâ äî ºäíîñò³ ÷åðåç áàãàòîãðàíí³ñòü, – ï³äêðåñëþº ²âàí Ïàâ-
ëî ²² – ùîá â÷èâñÿ áóòè ºäèíîþ Öåðêâîþ ó ïëþðàë³çì³ ôîðì
ìèñëåííÿ ³ ä³ÿëüíîñò³, êóëüòóð ³ öèâ³ë³çàö³é. ×è òàêèé ñïîñ³á ðîçó-
ì³ííÿ, çäàâàëîñü áè, íå â³äïîâ³äàº ïåâíîþ ì³ðîþ Áîæ³é ìóäðîñò³
³ Áîæ³é äîáðîò³ òà Áîæîìó Ïðîâèä³ííþ?” ²âàí Ïàâëî ²², Ïåðåñòó-
ïèòè ïîð³ã íàä³¿..., ñ. 116, 117 i 121.
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– zachodniej, reprezentowanej tak¿e przez patrona Europy
œw. Benedykta, oraz tradycji greckiej – wschodniej, uto¿sa-
mianej z misj¹ ewangelizacyjn¹ wspó³patronów Europy œw.
œw. Cyryla i Metodego.

Jak nigdy dot¹d istniej¹ zatem warunki na pe³ne urze-
czywistnienie idei cyrylometodiañskiej, która ju¿ w IX wieku
uzyska³a uznanie i akceptacjê zarówno papie¿y Jana VIII
i Hadriana II, jak i „cesarza bizantyñskiego i patriarchy Fo-
cjusza, pozostaj¹cego w owym czasie w pe³nej jednoœci z Rzy-
mem”207, gdy w roku 881 lub 882 œw. Metody uda³ siê do
Konstantynopola. „Ewangeliczny posiew” dwóch Greków –
œw. œw. Cyryla i Metodego, wydaje owoce, a „ich misjonarska
postawa, wyra¿aj¹c siê w niesieniu nowym ludom prawdy
objawionej przy jednoczesnym poszanowaniu ich kulturo-
wej odrêbnoœci, pozosta³a dla Koœcio³a i misjonarzy wszyst-
kich czasów ¿ywym wzorem”208. Misja ewangelizacyjna œwiê-
tych Braci z Salonik prowadzona wœród S³owian w pe³nej
³¹cznoœci z obu g³ównymi oœrodkami chrzeœcijañstwa – Bi-
zancjum i Rzymem, a zarazem z szacunkiem do specyfiki
kulturowej kraju misyjnego – to, jak przekonuje encyklika
Slavorum Apostoli, przyk³ad pokojowego budowania nowego
¿ycia pogranicza, gdzie spotykaj¹ siê dwie tradycje chrzeœci-
jañstwa – ³aciñska i bizantyñska, w swych zas³uguj¹cych na
szacunek odmianach jêzykowo-kulturowych i narodowych.

To w³aœnie na Ukrainie, bêd¹cej „skrzy¿owaniem naro-
dów i kultur, z której ponad tysi¹c lat temu Ewangelia zaczê-
³a siê szerzyæ i zakorzeniaæ w historycznym i kulturowym
dziedzictwie narodów Europy Wschodniej”209, Jan Pawe³ II
odczu³ oddech obu p³uc chrzeœcijañstwa wschodniego i za-

– çàõ³äíó, ðåïðåçåíòîâàíó òàêîæ ïàòðîíîì ªâðîïè ñâ. Áå-
íåäèêòîì, òà ãðåöüêó – ñõ³äíó, ÿêà ³äåíòèô³êóºòüñÿ ç ºâàí-
ãåë³÷íîþ ì³ñ³ºþ ñï³âïàòðîí³â ªâðîïè ñâ. ñâ. Êèðèëà
³ Ìåôîä³ÿ.

Îòîæ ÿê í³êîëè äîòåïåð ³ñíóþòü óìîâè äëÿ çä³éñ-
íåííÿ Êèðèëî-Ìåôîä³¿âñüêî¿ ³äå¿, ÿêà âæå â ²Õ ñòîë³òò³ áó-
ëà ïîâí³ñòþ ïðèéíÿòà ³ çààêöåïòîâàíà ïàïîþ ²âàíîì VIII
³ Àäð³àíîì II, à òàêîæ „â³çàíò³éñüêèì ö³ñàðåì ³ ïàòð³àðõîì
Ôîê³ºì, ÿê³ â òîé ÷àñ, êîëè â 881 àáî 882 ðîö³ ñâ. Ìåôîä³é
ïðèáóâ äî Êîíñòàíòèíîïîëÿ, ëèøàëèñÿ â ïîâí³é ºäíîñò³
ç Ðèìîì”207. ßê áà÷èìî, „ºâàíãåë³çàö³éíèé çàñ³â” äâîõ
ãðåê³â ñâ. ñâ. Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ äàº ïëîäè, à „¿õ ì³ñ³îíåð-
ñüêà ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà ïðîÿâëÿëàñÿ â íåñåíí³ íàðîäàì ïðàâäè
Ãîñïîäíüî¿ ç îäíî÷àñíèì ïîøàíóâàííÿì ¿õ êóëüòóðíî¿ ³äåí-
òè÷íîñò³, çàëèøèëàñÿ äëÿ Öåðêâè ³ äëÿ ì³ñ³îíåð³â âñ³õ
÷àñ³â æèâèì âç³ðöåì”208. ªâàíåë³çàö³éíà ì³ñ³ÿ äâîõ ãðåê³â
ñâÿòèõ Áðàò³â ç Ñàëîí³ê, âåäåíà ñåðåä ñëîâ’ÿí â ïîâí³é
ºäíîñò³ ç îáîìà ãîëîâíèìè îñåðåäêàìè õðèñòèÿíñòâà – Â³-
çàíò³¿ ³ Ðèìó, ç ïîøàíóâàííÿì êóëüòóðíî¿ ñïåöèô³êè äåð-
æàâ, â ÿêèõ âîíè ïðàöþâàëè, – ÿê ïåðåêîíóº åíöèêë³êà
Slavorum Apostoli, – º ïðèêëàäîì ìèðíîãî áóäóâàííÿ íî-
âîãî æèòòÿ íà ìåæîâèõ çåìëÿõ, äå çóñòð³÷àþòüñÿ äâ³ òå÷³¿
õðèñòèÿíñòâà: ëàòèíñüêà ³ â³çàíò³éñüêà, â ñâî¿õ çàñëóãîâó-
þ÷èõ íà ïîøàíóâàííÿ ìîâíî-êóëüòóðíèõ ³ íàö³îíàëüíèõ
â³äì³íàõ.

Âëàñíå â Óêðà¿í³, ÿêà º „ïåðåõðåñòÿì íàðîä³â òà êóëü-
òóð, ç ÿêî¿ á³ëüøå í³æ òèñÿ÷ó ðîê³â òîìó ªâàíãåë³º ïî÷àëî
ïîøèðþâàòèñü òà çàêîð³íþâàòèñü â ³ñòîðè÷í³é òà êóëüòóð-
í³é ä³éñíîñò³ íàðîä³â Ñõ³äíî¿ ªâðîïè”209, ²âàí Ïàâëî ²²
ïî÷óâ â³ääèõ äâîõ ëåãåí³â ñõ³äíîãî ³ çàõ³äíîãî õðèñòèÿí-

207 Encyklika „Slavorum Apostoli”..., s. 8.
208 Tam¿e, s. 9.
209 Przemówienie po¿egnalne Jana Paw³a II. Lwów, 27.06.2001 roku,

[w:] Â³òàþ òåáå, Óêðà¿íî!..., ñ. 99.

207 Encyklika „Slavorum Apostoli”..., s. 8.
208 Òàì ñàìî, ñ. 9.
209 Ïðîùàëüíà ïðîìîâà ²âàíà Ïàâëà ²². Ëüâ³â, 27.06.2001

ðîêó, [â:] Â³òàþ òåáå, Óêðà¿íî!..., ñ. 99.
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chodniego, czego pragn¹³ od II Soboru Watykañskiego210,
a o czym jako papie¿ mówi³ w 1980 roku podczas spotkania
ekumenicznego w Pary¿u, t³umacz¹c, ¿e obie tradycje s¹
i Europie i chrzeœcijañstwu potrzebne jak zdrowemu cz³o-
wiekowi oba p³uca, by móg³ siê ubogacaæ i w pe³ni oddychaæ211.

 Po 21 latach od czasu sformu³owania tego porówna-
nia o potrzebie oddychania dwoma p³ucami chrzeœcijañstwa,
podczas papieskiej pielgrzymki na Ukrainie 23–27 czerwca
2001 roku œwiat móg³ siê przekonaæ, ¿e harmonijne wspó³-
istnienie obu tradycji chrzeœcijañskich: ³aciñskiej i bizantyñ-
skiej, a tak¿e wielu innych religii jest mo¿liwe, i ¿e taka har-
monia istnieje w³aœnie na Ukrainie, gdy¿ jak powiedzia³ Jan

ñòâà, ÷îãî ïðàãíóâ â³ä ÷àñó Äðóãîãî Âàòèêàíñüêîãî Ñîáî-
ðó210, à ïðî ùî, âæå ÿê Ïàïà, ãîâîðèâ ó 1980 ðîö³ ï³ä ÷àñ
åêóìåí³÷íî¿ çóñòð³÷³ â Ïàðèæ³, ïîÿñíþþ÷è, ùî îáèäâ³ òðà-
äèö³¿ ³ñíóþòü â ªâðîï³ ³ ïîòð³áí³ õðèñòèÿíñòâó, ÿê çäîðîâ³é
ëþäèí³ ïîòð³áí³ äâ³ ëåãåí³, ùîá ìàòè ìîæëèâ³ñòü çáàãà÷ó-
âàòèñÿ ³ âïîâí³ äèõàòè211.

×åðåç 21 ð³ê ï³ñëÿ ñôîðìóâàííÿ ïîð³âíÿííÿ ïðî ïî-
òðåáó äèõàííÿ äâîìà ëåãåíÿìè, ï³ä ÷àñ ïàïñüêî¿ ïðîù³
â Óêðà¿í³ 23–27 ÷åðâíÿ 2001 ðîêó ñâ³ò ì³ã ïåðåêîíàòèñÿ,
ùî ãàðìîí³éíå ñï³â³ñíóâàííÿ îáîõ õðèñòèÿíñüêèõ òðàäèö³é:
ëàòèíñüêî¿ ³ â³çàíò³éñüêî¿, à òàêîæ áàãàòüîõ ³íøèõ ðåë³ã³é
º ìîæëèâå, ³ ùî òàêà ãàðìîí³ÿ ³ñíóº âëàñíå â Óêðà¿í³,

210 W rozwa¿aniach O Soborze Watykañskim II poœwiêconych
ekumenizmowi kardyna³ Karol Wojty³a, pos³uguj¹c siê stworzonym
w Watykanie planem, w 1964 roku w sposób nastêpuj¹cy komento-
wa³ tytu³y poszczególnych paragrafów, wskazuj¹ce sposoby postê-
powania w dzia³alnoœci ekumenicznej: „«De interiore Ecclesiae re-
novatione» – czyli Koœció³ musi siê wewnêtrznie sam odnowiæ; [...]
«De cooperatione cum fratribus separatis» – wreszcie we wszystkich
dziedzinach, w których to jest mo¿liwe – a jest tych dziedzin bardzo
wiele – musimy z naszymi braæmi od³¹czonymi wspó³pracowaæ. Ta-
kie s¹ zalecenia i wskazania schematu. [...]

Sprawa ta ma bardzo g³êbokie korzenie, g³êbokie korzenie
w cz³owieku, w naturze ludzkiej, w umyœle, w woli, w sercu; tak
g³êbokie korzenie, ¿e cz³owiek swoj¹ analiz¹ nawet nie potrafi tam
siêgn¹æ. Ale Bóg swoj¹ ³ask¹ – siêgnie.

A oprócz tego sprawa ta ma bardzo daleko id¹ce konsekwencje.
Zjednoczenie chrzeœcijan to nie jest tylko nasza sprawa wewnêtrzna
ani wewnêtrzna sprawa Koœcio³a, ani nawet wewnêtrzna sprawa ca-
³ego chrzeœcijañstwa: wszystkich wyznañ i wszystkich Koœcio³ów.
To jest, moi drodzy, jakaœ wielka sprawa ludzkoœci”. Ks. kard. Karol
Wojty³a. Biskup. Arcybiskup. Kardyna³, „Aby Chrystus siê nami pos³u-
giwa³”, Kraków: Wydawnictwo „Znak”, 1979, s. 197–198.

211 Dusza s³owiañska nale¿y do Wschodu i Zachodu, „L’Osservatore
Romano” 1983, nr 5/6, s. 26. Cyt. za: M. Bobrownicka, R. £u¿ny,
Karol Wojty³a – Jan Pawe³ II w krêgu spraw s³owiañskich..., s. 327–328.

210 Ó ðîçäóìàõ Ïðî ²² Âàòèêàíñüêèé ñîáîð, ïîñâÿ÷åíèõ åêó-
ìåí³çìîâ³, êàðäèíàë Êàðîëü Âîéòèëà, ïîñëóãîâóþ÷èñü ñòâîðåíèì
ó Âàòèêàí³ ïëàíîì, â 1964 ðîö³ òàê êîìåíòóâàâ çàãîëîâêè îêðåìèõ
ïàðàãðàô³â, âêàçóþ÷è ñïîñîáè ïðàö³ â åêóìåí³÷í³é ä³ÿëüíîñò³: „«De
interiore Ecclesiae renovatione» – òîáòî Öåðêâà ìóñèòü âíóòð³øíüî
ñàìà â³äíîâèòèñÿ; [...] «De cooperatione cum fratribus separatis» –
íàðåøò³ ó êîæí³é ä³ëÿíö³, äå ò³ëüêè ³ñíóº ìîæëèâ³ñòü – à òàêèõ
ä³ëÿíîê º äóæå áàãàòî – ìóñèìî ç íàøèìè â³äëó÷åíèìè áðàòàìè
ñï³âïðàöþâàòè. Òàê³ º ïîðàäè ³ âêàç³âêè äî ñõåìè. [...]

Öÿ ñïðàâà ìàº ãëèáîêå êîð³ííÿ, ãëèáîêå êîð³ííÿ â ëþäèí³,
â ëþäñüêîìó ºñòâ³, â äóìêàõ, â âîë³, â ñåðö³; òàê ãëèáîêå êîð³ííÿ,
ùî ëþäèíà ñâî¿ì àíàë³çîì íàâ³òü íå ïîòðàôèòü òàì ñÿãíóòè. Àëå
Áîã ñâîºþ áëàãîäàòòþ – ñÿãàº.

Êð³ì öüîãî öÿ ñïðàâà ìàº äóæå äàëåêî éäó÷³ íàñë³äêè. Îá’ºä-
íàííÿ õðèñòèÿí – öå íå ò³ëüêè íàøà âíóòð³øíÿ ñïðàâà, àí³ âíóò-
ð³øíÿ ñïðàâà Öåðêâè, àí³ íàâ³òü âíóòð³øíÿ ñïðàâà ö³ëîãî õðèñòè-
ÿíñòâà: âñ³õ â³ðîñïîâ³äàíü ³ âñ³õ Öåðêîâ. Öå, ìî¿ äîðîã³, – ÿêàñü
âåëèêà ñïðàâà ëþäñüêîñò³”. Ks. kard. Karol Wojty³a. Biskup. Arcy-
biskup. Kardyna³, „Aby Chrystus siê nami pos³ugiwa³”, Kraków: Wy-
dawnictwo „Znak”, 1979, s. 197–198.

211 Dusza s³owiañska nale¿y do Wschodu i Zachodu, „L’Osservatore
Romano” 1983, nr 5/6, s. 26. Öèòóâàííÿ çà: M. Bobrownicka,
R. £u¿ny, Karol Wojty³a – Jan Pawe³ II w krêgu spraw s³owiañskich...,
s. 327–328.
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Pawe³ II: „Tutaj [na Ukrainie] Koœció³ oddycha dwoma p³u-
cami wschodniej i zachodniej tradycji. Tutaj w braterskim
dialogu spotykaj¹ siê ci, którzy czerpi¹ ze Ÿróde³ duchowoœci
bizantyñskiej, a tak¿e ci, którzy karmi¹ siê duchowoœci¹
³aciñsk¹. Tutaj spotykaj¹ siê i wzajemnie wzbogacaj¹ g³êbo-
ka obecnoœæ tajemnicy w œwiêtej liturgii Cerkwi wschodnich,
oraz mistyczna zwiêz³oœæ rytu ³aciñskiego. ¯ycie w przyna-
le¿noœci do jedynego Koœcio³a z poszanowaniem ró¿nych tra-
dycji obrzêdowych daje wielk¹ mo¿liwoœæ stworzenia funk-
cjonalnym wa¿nego «laboratorium koœcielnego», w którym
bêdziecie budowaæ jednoœæ w ró¿norodnoœci. Jest to najw³a-
œciwsza droga, na której nale¿y podejmowaæ liczne i z³o¿one
wyzwania duszpasterskie obecnej chwili”212.

Dziêki odpowiednio przemyœlanemu programowi piel-
grzymki apostolskiej na Ukrainê wierni Koœcio³ów Wschod-
niego i Zachodniego mieli mo¿liwoœæ oddychania oboma p³u-
cami chrzeœcijañstwa. Rzymokatolicy wziêli udzia³ w konce-
lebrowanej przez papie¿a Mszy œw. ³aciñskiej, ale odprawio-
nej w jêzyku ukraiñskim w niedzielê 24 czerwca w Kijowie,
kiedy to Cerkiew Wschodnia uroczyœcie obchodzi œwiêto Na-
rodzenia Œwiêtego Jana Chrzciciela, w której to Mszy œw.
uczestniczyli tak¿e grekokatolicy i prawos³awni. Równie¿
³acinnicy modlili siê wspólnie z grekokatolikami w czasie li-
turgii bizantyñsko-ukraiñskiej 25 czerwca w Kijowie i 27
czerwca podczas Mszy œw. beatyfikacyjnej we Lwowie. Na-
tomiast chrzeœcijanie wschodni, zarówno grekokatolicy jak
i prawos³awni uczestniczyli we wspomnianej ju¿ Mszy
œw. ³aciñskiej odprawionej w jêzyku ukraiñskim 24 czerwca
w Kijowie, a tak¿e w ³aciñskiej Mszy œw. beatyfikacyjnej od-
prawionej w jêzyku polskim 26 czerwca we Lwowie w 2001
roku.

òîìó ùî, ÿê ñêàçàâ ²âàí Ïàâëî ²²: „Òóò [â Óêðà¿í³] Öåðêâà
äèõàº äâîìà ëåãåíÿìè ñõ³äíî¿ é çàõ³äíî¿ òðàäèö³¿. Òóò
ó áðàòåðñüêîìó ä³àëîç³ çóñòð³÷àþòüñÿ ò³, ÿê³ ÷åðïàþòü
ç äæåðåë â³çàíò³éñüêî¿ äóõîâíîñò³, à òàêîæ ³ ò³, ÿê³ æèâ-
ëÿòüñÿ äóõîâí³ñòþ ëàòèíñüêîþ. Òóò çóñòð³÷àºòüñÿ òà âçàºìî-
çáàãà÷óºòüñÿ ãëèáîêèé ñåíñ òà¿íñòâà, ÿêå ïàíóº ó Ñâÿò³é
Ë³òóðã³¿ Ñõ³äíèõ Öåðêîâ òà ì³ñòè÷íà ³ñòîòí³ñòü ëàòèíñüêîãî
îáðÿäó. Æèòòÿ ó ïðèíàëåæíîñò³ äî ºäèíî¿ Öåðêâè, øàíó-
þ÷è ð³çí³ îáðÿäîâ³ òðàäèö³¿, äàº âàì âåëèêó íàãîäó äëÿ
òîãî, ùîá â÷èíèòè ä³þ÷îþ çíàìåííó «öåðêîâíó ëàáîðàòî-
ð³þ», â ÿê³é áóäóâàòèìåòå ºäí³ñòü ó ð³çíîð³äíîñò³. Öå íàé-
â³äïîâ³äí³øèé øëÿõ äëÿ òîãî, ùîá â³äïîâ³ñòè íà ÷èñëåíí³
òà ñêëàäí³ ïàñòèðñüê³ âèêëèêè ñüîãîäåííÿ”212.

Çàâäÿêè ãëèáîêî ïðîäóìàí³é ïðîãðàì³ àïîñòîëüñüêî¿
ïðîù³ â Óêðà¿íó â³ðí³ Ñõ³äíî¿ é Çàõ³äíî¿ Öåðêîâ ìàëè
ìîæëèâ³ñòü äèõàòè äâîìà ëåãåíÿìè õðèñòèÿíñòâà. Ðèìî-
êàòîëèêè âçÿëè ó÷àñòü ó â³äñëóæåí³é Ïàïîþ ëàòèíñüêèé
Ñâÿò³é Ë³òóðã³¿, àëå â³äïðàâëåí³é óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ
ó íåä³ëþ 24 ÷åðâíÿ, êîëè Ñõ³äíà Öåðêâà âðî÷èñòî â³äçíà÷àº
ñâÿòî Ð³çäâà ñâ. ²âàíà Õðåñòèòåëÿ, â ÿê³é áðàëè ó÷àñòü
òàêîæ ãðåêî-êàòîëèêè é ïðàâîñëàâí³. Òàêîæ ðèìî-êàòîëèêè
ìîëèëèñü ñï³ëüíî ç ãðåêî-êàòîëèêàìè ï³ä ÷àñ â³çàíò³éñüêî-
óêðà¿íñüêî¿ Ë³òóðã³¿ 25 ÷åðâíÿ ó Êèºâ³ ³ 27 ÷åðâíÿ ï³ä ÷àñ
áåàòèô³êàö³éíî¿ Ñëóæáè Áîæî¿ ó Ëüâîâ³. Íàòîì³ñòü ñõ³äí³
õðèñòèÿíè ÿê ãðåêî-êàòîëèêè, òàê ³ ïðàâîñëàâí³ áðàëè
ó÷àñòü ó çãàäàí³é âæå ðèìî-êàòîëèöüê³é Ñëóæá³ Áîæ³é,
â³äïðàâëåí³é óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ 24 ÷åðâíÿ ó Êèºâ³, à òà-
êîæ ó ëàòèíñüê³é áåàòèô³êàö³éí³é Ñëóæá³ Áîæ³é, â³äïðàâ-
ëåí³é ïîëüñüêîþ ìîâîþ 26 ÷åðâíÿ 2001 ðîêó ó Ëüâîâ³.

212 Jan Pawe³ II, Budujcie jednoœæ w ró¿norodnoœci. Spotkanie
z biskupami katolickimi Ukrainy, [w:] Â³òàþ òåáå, Óêðà¿íî!..., c. 34.

212 ²âàí Ïàâëî II, Çóñòð³÷ ç ÷ëåíàìè Óêðà¿íñüêîãî Êàòîëèöü-
êîãî ªïèñêîïàòó, [â:] Â³òàþ òåáå, Óêðà¿íî!..., c. 34.
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W czasie odprawionej w tym ostatnim dniu pielgrzym-
ki greckokatolickiej Mszy œw. beatyfikacyjnej, podczas której
Koœció³ Powszechny zosta³ wzbogacony o 28 nowych b³ogo-
s³awionych mêczenników chrzeœcijañstwa wschodniego, Jan
Pawe³ II ukaza³ Ukrainie, Europie i œwiatu potwierdzony
„moc¹ chrztu krwi”213 „ekumenizm mêczenników i œwiad-
ków wiary, którzy ukazuj¹ drogê jednoœci chrzeœcijan XXI
wieku”214. Drogê tê, zgodnie z tradycj¹ bizantyñsko-ukra-
iñsk¹, przygotowa³ œw. Jan Chrzciciel, a najwytrwalsz¹ i nie-
zast¹pion¹ orêdowniczk¹ na drodze do Wszechmog¹cego
i Mi³osiernego Boga pozostaje od ponad tysi¹ca lat na Ukra-
inie najbardziej obdarowana i najpe³niej p³ac¹ca sercem215 oraz
maj¹ca udzia³ we „wspó³odkupieniu ca³ej ludzkoœci”216 Mat-
ka Ukrzy¿owanego i Zmartwychwsta³ego Chrystusa, Prze-
najœwiêtsza Bogarodzica – Preswiataja Bohorodycia – Matka
wszystkich chrzeœcijan.

Dlatego podczas pierwszej koncelebrowanej przez pa-
pie¿a nad wodami Dniepru w Kijowie Mszy Œwiêtej w Œwiêto
Narodzenia œwiêtego Jana Chrzciciela Jan Pawe³ II wraz
z chrzeœcijanami ró¿nych konfesji Ukrainy i z s¹siednich
pañstw modli³ siê o odnowienie, uœwiêconych tradycj¹ bizan-
tyñsko-ukraiñsk¹, dróg prowadz¹cych do Chrystusa, Który
jako Jedyny ma „s³owa ¿ycia wiecznego” (J 6, 68)217. Tak¿e

Ï³ä ÷àñ â³äïðàâëåíî¿ òîãî îñòàííüîãî äíÿ ïàëîìíèö-
òâà ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ áåàòèô³êàö³éíî¿ Ñëóæáè Áîæî¿, êî-
ëè Âñåëåíñüêà Öåðêâà çáàãàòèëàñü íà 28 íîâèõ áëàæåííèõ
ìó÷åíèê³â ñõ³äíîãî õðèñòèÿíñòâà, ²âàí Ïàâëî ²² ïîêàçàâ
Óêðà¿í³, ªâðîï³ ³ ñâ³òó ï³äòâåðäæåíèé „ñèëîþ õðåùåííÿ
êðîâ³”213 „åêóìåí³çì ìó÷åíèê³â òà ³ñïîâ³äíèê³â â³ðè, ÿêèé
âêàçóº õðèñòèÿíàì äâàäöÿòü ïåðøîãî ñòîë³òòÿ øëÿõ ºä-
íîñò³”214. Öþ äîðîãó, çã³äíî ç â³çàíò³éñüêî-óêðà¿íñüêîþ
òðàäèö³ºþ, ï³äãîòîâèâ ñâ. ²âàí Õðåñòèòåëü, à íàéá³ëüø
âèòðèâàëîþ ³ íåçì³ííîþ çàñòóïíèöåþ íà øëÿõó äî Âñå-
ìîãóòíüîãî ³ Ìèëîñåðäíîãî Áîãà ëèøàºòüñÿ âæå ïîíàä
òèñÿ÷ó ðîê³â â Óêðà¿í³ Òà íàéá³ëüø îáäàðîâàíà, ùî íàé-
ïîâí³øå æåðòâóº ñåðöåì215 ³ áåðå ó÷àñòü ó „ñï³âñïàñ³íí³
ö³ëî¿ ëþäñüêîñò³”216 – Ìàò³ð Ðîçï’ÿòîãî ³ Âîñêðåñëîãî Õðè-
ñòà – Ïðåñâÿòà Áîãîðîäèöÿ – Ìàò³ð âñ³õ õðèñòèÿí.

Òîìó ï³ä ÷àñ ïåðøî¿ â³äïðàâëåíî¿ Ïàïîþ íàä Äí³ï-
ðîì ó Êèºâ³ Ñëóæáè Áîæî¿ â ñâÿòî Ð³çäâà ²âàíà Õðåñòèòå-
ëÿ ²âàí Ïàâëî ²² ðàçîì ç õðèñòèÿíàìè ð³çíèõ êîíôåñ³é
Óêðà¿íè ³ ñóñ³äí³õ äåðæàâ ìîëèâñÿ ïðî îáíîâëåííÿ îñâÿ÷å-
íèõ â³çàíò³éñüêî-óêðà¿íñüêîþ òðàäèö³ºþ äîð³ã, ÿê³ âåäóòü
äî Õðèñòà, ßêèé ªäèíèé ìàº „ñëîâà æèòòÿ â³÷íîãî” (²â.
6, 68)217. Òîìó òåæ ó ñâîºìó àïîñòîëüñüêîìó Ñëîâ³ Ñâÿò³-

213 Przemówienie po¿egnalne Jana Paw³a II. Lwów, 27.06.2001 roku,
[w:] Â³òàþ òåáå, Óêðà¿íî!..., c. 101.

214 Jan Pawe³ II, Homilia wyg³oszona podczas greckokatolickiej Mszy
Œwiêtej beatyfikacyjnej we Lwowie 27 czerwca 2001 roku, [w:] Â³òàþ
òåáå, Óêðà¿íî!..., c. 94.

215 Kardyna³ Karol Wojty³a, Rozwa¿ania Drogi Krzy¿owej (1976),
[w:] Ks. kard. Karol Wojty³a. Biskup. Arcybiskup. Kardyna³, „Aby
Chrystus siê nami pos³ugiwa³”..., s. 256.

216 Kardyna³ Karol Wojty³a, Tajemnica Maryi (1958), [w:] Ks.
kard. Karol Wojty³a. Biskup. Arcybiskup. Kardyna³, „Aby Chrystus siê
nami pos³ugiwa³”..., s. 63.

217 Jan Pawe³ II, Zachowujê w pamiêci i w sercu obrazy z tej podró-
¿y..., s. 11; por. te¿: Â³òàþ òåáå, Óêðà¿íî!..., c. 106.

213 Ïðîùàëüíà ïðîìîâà ²âàíà Ïàâëà II. Ëüâ³â, 27.06.2001
ðîêó, [â:] Â³òàþ òåáå, Óêðà¿íî!..., c. 101.

214 ²âàí Ïàâëî II, Ïðîïîâ³äü, âèãîëîøåíà ï³ä ÷àñ ãðåêî-
êàòîëèöüêî¿ áåàòèô³êàö³éíî¿ Áîæåñòâåííî¿ ë³òóðã³¿ ó Ëüâîâ³
27 ÷åðâíÿ 2001 ðîêó, [â:] Â³òàþ òåáå, Óêðà¿íî!..., c. 94.

215 Kardyna³ Karol Wojty³a, Rozwa¿ania Drogi Krzy¿owej (1976),
[w:] Ks. kard. Karol Wojty³a. Biskup. Arcybiskup. Kardyna³, „Aby
Chrystus siê nami pos³ugiwa³”..., s. 256.

216 Kardyna³ Karol Wojty³a, Tajemnica Maryi (1958), [w:] Ks.
kard. Karol Wojty³a. Biskup. Arcybiskup. Kardyna³, „Aby Chrystus siê
nami pos³ugiwa³”..., s. 63.

217 Jan Pawe³ II, Zachowujê w pamiêci i w sercu obrazy z tej podró-
¿y..., s. 11; Ïîð. òàêîæ: Â³òàþ òåáå, Óêðà¿íî!..., c. 106.
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dlatego w swym apostolskim S³owie Ojciec Œwiêty prosi³
o dalsze wstawiennictwo za Ukrainê u Chrystusa, jej od-
wieczn¹ Pokrowê – Matkê wszystkich chrzeœcijan218 i stoj¹-
cego wraz z Ni¹ najbli¿ej Zbawiciela œw. Jana Chrzciciela, co
w ikonografii tradycji wschodniej wyra¿a ikona Deesis219.

øèé Îòåöü ïðîñèâ ïðî äàëüøå çàñòóïíèöòâî çà Óêðà¿íó
ó Õðèñòà, ¿¿ â³äâ³÷íî¿ Ïîêðîâè – Ìàòåð³ âñ³õ õðèñòèÿí218

³ òîãî, õòî ðàçîì ç íåþ çíàõîäèòüñÿ íàéáëèæ÷å Ñïàñèòåëÿ
– ñâ. ²âàíà Õðåñòèòåëÿ, ùî â ³êîíîãðàô³¿ ñõ³äíî¿ òðàäèö³¿
âèðàæàº ³êîíà Äå³ñóñ219.

218 Jan Pawe³ II, „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie... Orê-
dzie na Œwiatowy Dzieñ M³odzie¿y (1988), [w:] Orêdzia Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II..., t. I, s. 169. Por. te¿: Encyklika „Redemptoris Mater”
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II o B³ogos³awionej Maryi Dziewicy w ¿yciu
pielgrzymuj¹cego Koœcio³a, [w:] Encykliki Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II...,
s. 359–361.

219 Jak wiadomo, umieszczana nad królewskimi wrotami iko-
nostasów Deesis ukazuje siedz¹cego na tronie Chrystusa wraz ze
stoj¹c¹ z prawej strony Bogarodzic¹ i z lewej strony œw. Janem Chrzci-
cielem. Ukazani podczas modlitwy do Chrystusa na ikonie Deesis
Matka Boska i œw. Jan Chrzciciel „najg³êbiej spoœród ludzi przenik-
nêli tajemnicê Bo¿ego Wcielenia oraz dost¹pili poznania prawdy
o Trójcy Œwiêtej: Bogarodzica podczas zwiastowania (£k 1, 30–36),
Jan Chrzciciel zaœ podczas teofanii nad Jordanem (J 1, 32–36)”. Por.
R. Mazurkiewicz, Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i œw. Jana
Chrzciciela w kulturze œredniowiecznej, Kraków 1994, s. 21.

W postaci œw. Jana Chrzciciela chrzeœcijanie, zw³aszcza trady-
cji wschodniej, upatruj¹ nieprzeœcigniony wzór wiernoœci i oddania
Bogu w spe³nianiu Jego Przykazañ, przygotowuj¹cych drogê Chry-
stusowi. Dziêki okazanemu podczas przygotowywania drogi dla przyj-
œcia Mesjasza bezprzyk³adnemu uni¿eniu siê, wynikaj¹cemu z po-
trzeby – by Chrystus „wzrasta³, a ja siê umniejsza³” (J 3, 30), œw. Jan
Chrzciciel osi¹gn¹³ najwy¿szy poziom œwiêtoœci ludzkiej. Dlatego
najpierw do Przenajœwiêtszej Bogarodzicy – M¹droœci Bo¿ej, a na-
stêpnie do najwiêkszego „miêdzy narodzonymi z niewiast” (M 11,
11) œw. Jana Chrzciciela, stanowi¹cego „wieczny wzór wiernoœci Bogu
i Jego Przykazaniom”* z proœb¹ apostolsk¹ o wstawiennictwo u Chry-
stusa dla Ukrainy zwróci³ siê Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II w pierw-
szych dniach swej papieskiej pielgrzymki nad wodami swoistego
Jordanu – Dniepru w Kijowie. Postaci œw. Jan Chrzciciela wiêcej
miejsca poœwiêciliœmy w rozdziale tej ksi¹¿ki pt. Dniepr Jordanem,

218 Jan Pawe³ II, „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie... Orê-
dzie na Œwiatowy Dzieñ M³odzie¿y (1988), [w:] Orêdzia Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II..., t. I, s. 169. Ïîð. òàêîæ: Encyklika „Redemptoris Ma-
ter” Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II o B³ogos³awionej Maryi Dziewicy w ¿yciu
pielgrzymuj¹cego Koœcio³a, [w:] Encykliki Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II...,
s. 359–361.

219 ßê â³äîìî, ðîçì³ùåíà íàä Öàðñüêèìè âîðîòàìè ³êîíîñòàñ³â
³êîíà Äå³ñóñ çîáðàæóº Õðèñòà íà òðîí³, ç ïðàâîãî áîêó ÿêîãî
ñòî¿òü Áîãîðîäèöÿ, à ç ë³âîãî – ñâ. ²âàí Õðåñòèòåëü. Ïîêàçàí³ ï³ä
÷àñ ìîëèòâè äî Õðèñòà íà ³êîí³ Äå³ñóñ Ìàò³ð Áîæà ³ ñâ. ²âàí
Õðåñòèòåëü, ÿê³ „íàéãëèáøå ñåðåä ëþäåé çðîçóì³ëè òàºìíèöþ Áîæîãî
âò³ëåííÿ òà äîñòóïèëè äî ï³çíàííÿ ïðàâäè ïðî Ñâÿòó Òð³éöþ: Áî-
ãîðîäèöÿ ï³ä ÷àñ Áëàãîâ³ùåííÿ (Ëê. 1, 30–36), à ²âàí Õðåñòèòåëü
ï³ä ÷àñ õðåùåííÿ Ãîñïîäíüîãî â Éîðäàí³ (²â. 1, 32–36)”. Ïîð.
R. Mazurkiewicz, Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i œw. Jana
Chrzciciela w kulturze œredniowiecznej, Kraków 1994, s. 21.

Ó ïîñòàò³ ñâ. ²âàíà Õðåñòèòåëÿ õðèñòèÿíè, îñîáëèâî ñõ³äíîãî
îáðÿäó, âáà÷àþòü íåäîñÿæíèé âç³ðåöü â³ðíîñò³ ³ â³ääàííÿ Áîãó
ó âèêîíàíí³ Éîãî Çàïîâ³äåé, ï³äãîòîâëþþ÷è äîðîãó Õðèñòó. Çàâ-
äÿêè ïðîÿâëåíîìó ï³ä ÷àñ ïðèãîòóâàííÿ äîðîãè äëÿ ïðèõîäó Ìåñ³¿
áåçïðèêëàäíîìó ïîíèæåííþ, ÿêå âèíèêàëî ç ïîòðåáè, – ùîá Õðèñòîñ
„ð³ñ, à ÿ ìàë³â” (²â. 3, 30), ñâ. ²âàí Õðåñòèòåëü îñÿãíóâ íàéâèùèé
ð³âåíü ëþäñüêî¿ ñâÿòîñò³. Âëàñíå òîìó ñïî÷àòêó äî Ïðåñâÿòî¿ Áî-
ãîðîäèö³ – Áîæî¿ Ìóäðîñò³, à ïîò³ì äî íàéá³ëüøîãî „ì³æ íàðîäæå-
íîãî â³ä æ³íîê” (Ì. 11, 11) ñâ. ²âàíà Õðåñòèòåëÿ, ÿêèé º „â³÷íèì
çðàçêîì â³ðíîñò³ Áîãîâ³ òà Éîãî Çàïîâ³äÿì”* ç àïîñòîëüñüêèì ïðî-
õàííÿì ïðî çàñòóïíèöòâî ó Õðèñòà äëÿ Óêðà¿íè çâåðíóâñÿ Ñâÿò³øèé
Îòåöü ²âàí Ïàâëî ²² â ïåðøèõ äíÿõ ñâîº¿ ïàïñüêî¿ ïîäîðîæ³, íàä
âîäàìè ñâîºð³äíîãî Éîðäàíó – Äí³ïðà ó Êèºâ³. Á³ëüøå ì³ñöÿ ïîñòàò³
ñâ. ²âàíà Õðåñòèòåëÿ ìè ïðèñâÿòèëè â ðîçä³ë³ Äí³ïðî Éîðäàíîì,
Êè¿â ñâ³òëîì Óêðà¿íè. * ²âàí Ïàâëî II, Ïðîïîâ³äü, âèãîëîøåíà
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Apostolska pielgrzymka Jana Paw³a II do Kijowa – sto-
licy niezale¿nego od 10 lat pañstwa ukraiñskiego – „kolebki
chrzeœcijañskiej kultury ca³ego europejskiego Wschodu”220,
sta³a siê bardzo wa¿nym impulsem dla odrodzenia zapocz¹t-
kowanego w epoce Rusi Kijowskiej i pozostaj¹cego w ³¹czno-
œci z Rzymem i Konstantynopolem cyrylometodiañskiego
„uniwersalizmu kijowskiego chrzeœcijañstwa, kszta³tuj¹ce-
go siê dziêki tolerancyjnej i otwartej na Wschód i Zachód
postawie”221, nie tylko zreszt¹ do 1054 roku, ale i w kolej-
nych pokoleniach, na których ¿ycie religijne roz³am miêdzy
Rzymem i Konstantynopolem zacz¹³ oddzia³ywaæ dopiero
w koñcu XII i na pocz¹tku XIII wieku222.

Wymownym œwiadectwem powracania prawos³awnych
Ukraiñców do cyrylometodiañskich tradycji otwarcia na Za-
chód i Wschód chrzeœcijañstwa kijowskiego czasów œw. W³o-
dzimierza by³a okazana na Ukrainie Ojcu Œwiêtemu Janowi
Paw³owi II ¿yczliwoœæ hierarchów i wiernych Ukraiñskiej
Autokefalicznej Cerkwi Prawos³awnej oraz Ukraiñskiej Pra-
wos³awnej Cerkwi Patriarchatu Kijowskiego223.

Àïîñòîëüñüêå ïàëîìíèöòâî ²âàíà Ïàâëà ²² äî ñòîëèö³
íåçàëåæíî¿ âæå äåñÿòü ðîê³â óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè, Êèºâà
– „êîëèñêè õðèñòèÿíñüêî¿ êóëüòóðè âñüîãî ºâðîïåéñüêîãî
Ñõîäó”220, ñòàëî äóæå âàæëèâèì ïîøòîâõîì äëÿ â³äðîä-
æåííÿ çàïî÷àòêîâàíîãî â ÷àñàõ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³, ÿêèé áóâ
òîä³ ó çâ’ÿçêó ç Ðèìîì ³ Êîíñòàíòèíîïîëåì, Êèðèëî-Ìå-
ôîä³¿âñüêîãî „õðèñòèÿíñüêîãî óí³âåðñàë³çìó Êè¿âñüêîãî
õðèñòèÿíñòâà, ÿêå ôîðìóâàëîñÿ íà îñíîâ³ òîëåðàíòíîãî
³ â³äêðèòîãî ñòàâëåííÿ äî Ñõîäó ³ Çàõîäó”221, íå ò³ëüêè
çðåøòîþ äî 1054 ðîêó, àëå é ó äàëüøèõ ïîêîë³ííÿõ, íà
æèòòÿ ðåë³ã³éíå ÿêèõ ðîçêîë ì³æ Ðèìîì ³ Êîíñòàíòèíîïî-
ëåì ïî÷àâ ïîçíà÷àòèñÿ ùîéíî ï³ä ê³íåöü Õ²² ³ íà ïî÷àòêó
Õ²²² ñòîë³òòÿ222.

Çíàìåííèì ñâ³äîöòâîì ïîâåðíåííÿ ïðàâîñëàâíèõ óê-
ðà¿íö³â äî Êèðèëî-Ìåôîä³¿âñüêèõ òðàäèö³é â³äêðèòòÿ íà
Çàõ³ä ³ Ñõ³ä êè¿âñüêîãî õðèñòèÿíñòâà ÷àñ³â ñâ. Âîëîäèìèðà
áóëà ïðîÿâëåíà â Óêðà¿í³ Ñâÿò³øîìó Îòöþ ²âàíó Ïàâ-
ëó ²² çè÷ëèâ³ñòü ³ºðàðõ³â é â³ðíèõ Óêðà¿íñüêî¿ Àâòîêåôàëü-
íî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè òà Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿
Öåðêâè Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó223.

Kijów œwiat³em Ukrainy. * Jan Pawe³ II, Homilia wyg³oszona w Œwiêto
Narodzenia œw. Jana Chrzciciela 24 czerwca 2001 roku w Kijowie, [w:]
Â³òàþ òåáå, Óêðà¿íî!..., c. 27.

220 Przemówienie powitalne Jana Paw³a II na lotnisku Boryspol
w Kijowie 23.06.2001 roku, [w:] Â³òàþ òåáå, Óêðà¿íî! ..., ñ. 8.

221 ²ñòîð³ÿ ðåë³ã³¿ â Óêðà¿í³. Óêðà¿íñüêå ïðàâîñëàâ’ÿ, çà
ðåä. ïðîô. Ï. ßðîöüêîãî, Êè¿â 1987, ò. 2, ñ. 17.

222 Por. F. Sielicki, Najdawniejsze polsko-ukraiñskie stosunki kul-
turalne w œwietle Latopisu Kijowskiego i Kroniki Kad³ubka, [w:] Z dzie-
jów stosunków literackich polsko-ukraiñskich, red. S. Kozak, M. Jakó-
biec, Wroc³aw 1974, s. 37–70.

223 Por. List otwarty uczestników zjazdu Ukraiñskiego Bractwa
Chrzeœcijañskiego i Fundacji œw. W³odzimierza „Do hierarchów, du-
chowieñstwa i wiernych Ukraiñskiej Autokefalicznej Prawos³awnej
Cerkwi i Ukraiñskiej Prawos³awnej Cerkwi Patriarchatu Kijowskiego”.
Tekst tego listu zamieszczony zosta³ w IV czêœci niniejszej ksi¹¿ki zaty-
tu³owanej: W oczekiwaniu na Apostolsk¹ pielgrzymkê na Ukrainê.

â ñâÿòî Ð³çäâà ñâ. ²âàíà Õðåñòèòåëÿ 24 ÷åðâíÿ 2001 ðîêó ó Êè-
ºâ³, [â:] Â³òàþ òåáå, Óêðà¿íî!..., c. 27.

220 Ïðîùàëüíà ïðîìîâà ²âàíà Ïàâëà ²². Ëüâ³â, 27.06.2001
ðîêó, [â:] Â³òàþ òåáå, Óêðà¿íî! ..., ñ. 8.

221 ²ñòîð³ÿ ðåë³ã³¿ â Óêðà¿í³. Óêðà¿íñüêå ïðàâîñëàâ’ÿ, çà
ðåä. ïðîô. Ï. ßðîöüêîãî, Êè¿â 1987, ò. 2, ñ. 17.

222 Ïîð. F. Sielicki, Najdawniejsze polsko-ukraiñskie stosunki kul-
turalne w œwietle Latopisu Kijowskiego i Kroniki Kad³ubka, [w:] Z dzie-
jów stosunków literackich polsko-ukraiñskich, red. S. Kozak, M. Jakó-
biec, Wroc³aw 1974, s. 37–70.

223 Ïîð. Â³äêðèòèé ëèñò ó÷àñíèê³â çáîð³â Óêðà¿íñüêîãî Õðèñ-
òèÿíñüêîãî Áðàòñòâà ³ Ôóíäàö³¿ ñâ. Âîëîäèìèðà „Äî ³ºðàðõ³â, äó-
õîâåíñòâà ³ â³ðíèõ Óêðà¿íñüêî¿ Àâòîêåôàëüíî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåð-
êâè ³ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó”.
Çì³ñò òîãî ëèñòà íàäðóêîâàíî â IV ÷àñòèí³ ö³º¿ êíèæêè ï³ä çàãîëîâ-
êîì: Â î÷iêóâàííi íà Àïîñòîëüñüêó ïðîùó â Óêðà¿íó.
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Nale¿y ufaæ, ¿e na Ukrainie – jak g³êboko w to wierzy
nastêpca œw. Piotra – „dziêki szczeremu, cierpliwemu i uczci-
wemu dialogowi uda siê znaleŸæ w³aœciwe rozwi¹zania, za-
chowuj¹c atmosferê autentycznej tolerancji i czynnej wspó³-
pracy dla wspólnego dobra”224.

Apostolskie S³owo Jana Paw³a II w Kijowie i we Lwo-
wie utwierdzi³o duchowo podniesion¹ Ukrainê225 w przeko-
naniu, i¿ rzeczywiœcie nadszed³ dla niej „czas pomyœlny! Czas
nadziei i odwagi” i ¿e – jak pokreœli³ papie¿ w przemówieniu
po¿egnalnym – powinien to byæ czas odwa¿nych dzia³añ, „aby
Ukraina mog³a staæ siê pe³noprawn¹ czêœci¹ Europy” i jako
„ojczyzna wiary i dialogu, doczeka siê uznania swojej god-
noœci we wspólnocie narodów”226.

Szczególnie wymowny w tym kontekœcie wydaje siê fakt,
¿e o przysz³ej, kieruj¹cej siê zasadami tolerancji, wzajemne-
go szacunku i twórczych kontaktów wspólnocie ró¿nych
narodów, które zachowuj¹c rodzime tradycje, w ojczystych
jêzykach bêd¹ s³awiæ Boga, mówi³ Jan Pawe³ II ju¿ w 1964
roku, gdy – jak ju¿ wspomnieliœmy – jako metropolita kra-
kowski przekonywa³ do g³osz¹cego idee ekumeniczne Sobo-
ru Watykañskiego II, którego dekrety o Koœcio³ach Wschod-
nich Katolickich (Orientalium Ecclesiarum) i o ekumenizmie

Òðåáà íàä³ÿòèñÿ, ùî â Óêðà¿í³ – ÿê ãëèáîêî â öå
â³ðèòü Íàñòóïíèê ñâ. Ïåòðà – çàâäÿêè „â³äêðèòîìó, âèòðè-
âàëîìó ³ ÷åñíîìó ä³àëîãó ìîæíà áóëî çíàéòè â³äïîâ³äíå
ðîçâ’ÿçàííÿ, çàâæäè çáåð³ãàþ÷è àòìîñôåðó ùèðî¿ òîëåðàíò-
íîñò³ òà àêòèâíî¿ ñï³âïðàö³ çàäëÿ ñï³ëüíîãî äîáðà”224.
Îòîæ ³ñíóþòü ðåàëüí³ ï³äñòàâè ³ óìîâè äëÿ çì³öíåííÿ
â Óêðà¿í³ ãàðìîí³éíîãî ñï³â³ñíóâàííÿ ð³çíèõ ðåë³ã³é.

Àïîñòîëüñüêå Ñëîâî ²âàíà Ïàâëà ²² ó Êèºâ³ ³ ó Ëüâîâ³
ñêð³ïèëî äóõîâíî ï³äíåñåíó Óêðà¿íó225 ó ïåðåêîíàíí³, ùî
ä³éñíî ïðèéøîâ äëÿ íå¿ ÷àñ „ñïðèÿòëèâèé! ×àñ íàä³¿ òà
â³äâàãè”, ³ ùî – ÿê ï³äêðåñëèâ Ïàïà ó ïðîùàëüí³é ïðîìîâ³
– ïîâèíåí öå áóòè ÷àñ òàêèõ â³äâàæíèõ ä³é, „ùîá Óêðà¿íà
ÿê ð³âíîïðàâíèé ÷ëåí óâ³éøëà äî ªâðîïè”, ³ êîòðà ÿê
„áàòüê³âùèíà â³ðè òà ä³àëîãó çìîæå ïîáà÷èòè âèçíàíîþ
ñâîþ ã³äí³ñòü ó êîë³ ³íøèõ íàðîä³â”226 .

Îñîáëèâî ïðîìîâèñòèì ó öüîìó êîíòåêñò³ º ôàêò,
ùî ïðî ìàéáóòíº îá’ºäíàííÿ íàðîä³â ªâðîïè, ÿêà á ïîñëó-
ãîâóâàëàñü ïðèíöèïàìè òîëåðàíòíîñò³, âçàºìíî¿ ïîøàíè
³ òâîð÷îãî ñï³âðîá³òíèöòâà ð³çíèõ íàðîä³â, ÿê³ çáåð³ãàþ÷è
ñâî¿ òðàäèö³¿, ó ð³äí³é ìîâ³ ìîãëè á ïðîñëàâëÿòè Áîãà,
ãîâîðèâ ²âàí Ïàâëî ²² âæå ó 1964 ðîö³. Òîä³ – ïðî ùî ìè
âæå çãàäàëè – òîä³øí³é êðàê³âñüêèé ìèòðîïîëèò çàêëèêàâ
äî âò³ëþâàííÿ â æèòòÿ åêóìåí³÷íèõ ³äåé Äðóãîãî Âàòèêàí-

224 Jan Pawe³ II, Razem dawajcie œwiadectwo o prymacie Boga. Prze-
mówienie do przedstawicieli Wszechukraiñskiej Rady Koœcio³ów i organi-
zacji religijnych, „L’Osservatore Romano” 2001, nr 9, s. 24; por te¿:
Â³òàþ òåáå, Óêðà¿íî!..., c. 43.

225 Por. W. Mokry, Duchowe podniesienie Ukrainy. Apostolska piel-
grzymka Jana Paw³a II do Kijowa i Lwowa. Chrystus – „Drog¹, Prawd¹
i ̄ yciem” (J 14, 6), „Miêdzy S¹siadami – Ì³æ Ñóñ³äàìè. Àëüìàíàõ
Ôóíäàö³¿ ñâ. Âîëîäèìèðà Õðåñòèòåëÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñè ó Êðàêîâ³”,
ðåä. Â. Ìîêðèé, Kraków 2000–2001, nr 10–11, s. 5–40.

226 Jan Pawe³ II, W jednoœci i zgodzie. Przemówienie podczas cere-
monii po¿egnania, „L’Osservatore Romano” 2001, nr 9, s. 40; por.
tak¿e: Â³òàþ òåáå, Óêðà¿íî!..., ñ. 101.

224 Jan Pawe³ II, Razem dawajcie œwiadectwo o prymacie Boga. Prze-
mówienie do przedstawicieli Wszechukraiñskiej Rady Koœcio³ów i organi-
zacji religijnych, „L’Osservatore Romano” 2001, nr 9, s. 24; ïîð. òàêîæ:
Â³òàþ òåáå, Óêðà¿íî!..., c. 43.

225 Por. W. Mokry, Duchowe podniesienie Ukrainy. Apostolska piel-
grzymka Jana Paw³a II do Kijowa i Lwowa. Chrystus – „Drog¹, Prawd¹
i ̄ yciem” (J 14, 6), „Miêdzy S¹siadami – Ì³æ Ñóñ³äàìè. Àëüìàíàõ
Ôóíäàö³¿ ñâ. Âîëîäèìèðà Õðåñòèòåëÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñè ó Êðàêîâ³”,
ðåä. Â. Ìîêðèé, Kraków 2000–2001, nr 10–11, s. 5–40.

226 Jan Pawe³ II, W jednoœci i zgodzie. Przemówienie podczas cere-
monii po¿egnania, „L’Osservatore Romano” 2001, nr 9, s. 40; ïîð.
òàêîæ: Â³òàþ òåáå, Óêðà¿íî!..., ñ. 101.
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(Unitatis redintegrafio) wyraŸnie nawi¹zywa³y do idei cyrylo-
metodiañskiej. Natomiast podjêta przez Papie¿a-S³owianina
i oficjalnie sformu³owana oraz og³oszona na prze³omie 1980/
1981 roku idea wspó³patronowania Europie przez œwiêtych
Braci So³uñskich, choæ mia³a charakter œciœle religijny, to jed-
nak zaowocowa³a w postaci konkretnych skutków tak¿e ide-
ologicznych czy wrêcz politycznych. Zaktualizowanie, g³êb-
sze zrozumienie i uwzglêdnienie w swym nauczaniu dzie³a
œwiêtych Cyryla i Metodego, którym w 1100-lecie œmierci œw.
Metodego Ojciec Œwiêty poœwiêci³ encyklikê Slavorum Apo-
stoli, da³o Janowi Paw³owi II mo¿liwoœæ „bardzo mocnego
i zdecydowanego postawienia kwestii stosunku obu czêœci
podzielonego chrzeœcijañstwa, problemu jednoœci kontynen-
tu europejskiego opartej na wspólnocie religijnych i kulturo-
wych korzeni, kapitalnego zagadnienia niezbêdnoœci komple-
mentarnej, wzajemnie siê uzupe³niaj¹cej odwiecznoœci obu
tradycji kultury zachodnio-³aciñskiej i bizantyñsko-wschod-
nios³owiañskiej w dziejach i w dniu dzisiejszym Europy”227.

Jako autor encykliki Slavorum Apostoli (1985), szczegól-
nie wa¿nej nie tylko dla narodów s³owiañskich, ale i wszyst-
kich zmierzaj¹cych do Unii Europejskiej narodów Europy,
w sposób zupe³nie naturalny i przekonywaj¹cy nawi¹za³ Pa-
pie¿-S³owianin do Aposto³ów S³owian w wydanym z okazji
1000-lecia Chrztu Rusi Kijowskiej w 1988 roku Pos³aniu
i Liœcie Apostolskim, skierowanym do duchowych spadkobier-
ców œw. Olgi i œw. W³odzimierza, gdy pisa³: „ludy s³owiañ-
skie wchodzi³y do chrzeœcijañskiej rodziny europejskiej dziê-
ki dzia³alnoœci misjonarskiej i powo³aniu ekumenicznemu
œwiêtych Braci z Salonik (staro¿ytnej Tesaloniki), Cyryla
i Metodego, którzy s³usznie zostali og³oszeni, obok œwiêtego
Benedykta, Patronami Europy. Na gruncie przez nich przy-

ñüêîãî Ñîáîðó, ÿêîãî äåêðåò „ïðî Ñõ³äí³ Êàòîëèöüê³ Öåðê-
âè” (Orientalium Ecclesiarum) ³ ïðî åêóìåí³çì (Unitatis
redintegratio) âèðàçíî íàâ’ÿçóþòü äî êèðèëî-ìåôîä³¿âñüêî-
ãî ñïîñîáó ïðîïîâ³äóâàííÿ ªâàíãåë³¿. Íàòîì³ñòü íàíîâî
ðîçïî÷àòà é îô³ö³éíî ñôîðìóëüîâàíà òà ïðîãîëîøåíà íà
çëàì³ 1980/1981 ðîêó ³äåÿ ñï³ëüíîãî ïàòðîíóâàííÿ ªâðîï³
Ñâÿòèõ Áðàò³â Ñîëóíñüêèõ, õî÷à ìàëà çì³ñò ñóòî ðåë³ã³é-
íèé, ïëîäîíîñèëà êîíêðåòíèìè íàñë³äêàìè òàêîæ ³äåîëî-
ã³÷íèìè, à íàâ³òü ïîë³òè÷íèìè. Àêòóàë³çóâàííÿ, ãëèáøå
çðîçóì³ííÿ ³ âêëþ÷åííÿ äî ïàïñüêîãî ïðîïîâ³äóâàííÿ íàâ-
÷àííÿ ñâÿòèõ Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ äàëî ²âàíîâ³ Ïàâëó ²²
ìîæëèâ³ñòü „íàáàãàòî ñèëüí³øå ³ ð³øó÷å çàéíÿòè ñòàíîâèùå
ñóïðîòè îáîõ ÷àñòèí ðîçä³ëåíîãî õðèñòèÿíñòâà, ïðîáëåìè
ºäíîñò³ ºâðîïåéñüêîãî êîíòèíåíòó, áàçîâàíî¿ íà ñï³ëüíîò³
ðåë³ã³éíîãî ³ êóëüòóðíîãî êîð³ííÿ, êàï³òàëüíî¿ ïðîáëåìè
íåîáõ³äíîñò³ êîìïëåìåíòàðíî¿, âçàºìíî ñåáå äîïîâíþþ÷î¿
â³äì³ííîñò³ îáîõ òðàäèö³é ³ êóëüòóðè çàõ³äíî-ëàòèíñüêî¿
é â³çàíò³éñüêî-ñõ³äíîñëîâ’ÿíñüêî¿ â ³ñòîð³¿ ªâðîïè òà â ¿¿
àêòóàëüíîìó æèòò³”227.

ßê àâòîð åíöèêë³êè Slavorum Apostoli – Àïîñòîëè
ñëîâ’ÿí (1985), îñîáëèâî âàæëèâî¿ íå ò³ëüêè äëÿ ñëîâ’ÿí-
ñüêèõ íàðîä³â, àëå é äëÿ âñ³õ áàæàþ÷èõ óâ³éòè äî ºâðî-
ïåéñüêîãî ñï³âòîâàðèñòâà íàðîä³â ªâðîïè, Ïàïà-ñëîâ’ÿíèí
ïðèðîäíî ³ ïåðåêîíëèâî íàâ’ÿçàâ äî íîâîãî é äî ñüîãîäí³
àêòóàëüíîãî ñïîñîáó íàâ÷àííÿ àïîñòîë³â ñëîâ’ÿí ó âèäàíèõ
ç íàãîäè 1000-ë³òòÿ Õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ ó 1988 ðîö³
äâîõ äîêóìåíòàõ, àäðåñîâàíèõ äî äóõîâíèõ ñïàäêîºìö³â
ñâ. Îëüãè ³ ñâ. Âîëîäèìèðà, êîëè ïèñàâ: „ñëîâ’ÿíñüê³ íàðî-
äè óâ³éøëè â õðèñòèÿíñüêó ñ³ì’þ ªâðîïè çàâäÿêè ì³ñ³îíåð-
ñüê³é ä³ÿëüíîñò³ é âñåëåíñüêîìó ïîêëèêàííþ ñâÿòèõ Áðàò³â
³ç Ñîëóíÿ, Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ, ÿê³ ïî ïðàâä³ áóëè ïðîãî-
ëîøåí³, ðàçîì ³ç ñâÿòèì Âåíåäèêòîì, Ïîêðîâèòåëÿìè

227 R. £u¿ny, „Przesz³oœæ jest to dziœ...” Jana Paw³a II myœlenie
w wymiarze historii narodów s³owiañskich, „Ruch Literacki”, R. XXXIV,
1993, z. 3 (198), s. 225.

227 R. £u¿ny, „Przesz³oœæ jest to dziœ...” Jana Paw³a II myœlenie
w wymiarze historii narodów s³owiañskich, „Ruch Literacki”, R. XXXIV,
1993, z. 3 (198), s. 225.
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gotowanym «chrzeœcijañstwo w ci¹gu nastêpnego wieku
wesz³o definitywnie w historiê S³owian»”228.

Jak widaæ, zgodnie z nakreœlonym wczeœniej programem
s³owiañskim, w swoim g³oszonym w jêzyku ukraiñskim S³o-
wie apostolskim do Ukrainy w 2001 roku Jan Pawe³ II osobi-
œcie realizowa³ pragnienia i Ukraiñców i w³asne, o których
urzeczywistnienie od lat modli³ siê i dla których pracowa³.
Albowiem 13 lat przed pielgrzymk¹ nad Dniepr, w 1988 roku
w „niezwyk³ej chwili dziejowej” dla Cerkwi greckokatolic-
kiej na Ukrainie papie¿, jako jej najwy¿szy zwierzchnik po-
twierdza³ zas³uguj¹cy na poszanowanie, zarówno „wymiar
katolicki, jak i jej szczególny profil”, gdy¿ – jak podkreœla³
wówczas Jan Pawe³ II – „wymaga tego mi³oœæ braterska, wy-
maga tego ekumeniczne powo³anie œwiêtych Braci Cyryla
i Metodego, którzy swym przyk³adem przypominaj¹ nam pra-
wo ka¿dego wierz¹cego do uszanowania jego tradycji, obrz¹d-
ku i to¿samoœci ludu, do którego nale¿y”229.

Wówczas 14 lutego 1988 roku, „w dniu wspomnieñ
œwiêtych Cyryla i Metodego [...] w dziesi¹tym roku Pontyfi-
katu”, wzywaj¹c dla Cerkwi greckokatolickiej „wstawiennic-
twa œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a, œwiêtych Cyryla
i Metodego, aposto³ów S³owian, œwiêt¹ Olgê i œwiêtego W³o-
dzimierza, œwiêtego Jozafata i wszystkich œwiêtych”, zawie-
rzy³ Ojciec Œwiêty opiece Trójcy Przenajœwiêtszej i Matce Bo-
skiej nie tylko grekokatolików ukraiñskich, ale i prawos³aw-
nych dziedziców chrztu œw. Olgi i œw. W³odzimierza. Albo-

ªâðîïè. Íà ´ðóíò³, ÿêèé âîíè ï³äãîòóâàëè, «ïðîòÿãîì
íàñòóïíîãî ñòîð³÷÷ÿ õðèñòèÿíñòâî îñòàòî÷íî ââ³éøëî â
³ñòîð³þ Ñëîâ’ÿí»”228.

ßê áà÷èìî, çã³äíî ç íàêðåñëåíîþ ðàí³øå ñëîâ’ÿíñü-
êîþ ïðîãðàìîþ ó ñâîºìó ïðîïîâ³äóâàíîìó â óêðà¿íñüê³é
ìîâ³ àïîñòîëüñüêîìó Ñëîâ³ äî Óêðà¿íè ó 2001 ðîö³ ²âàí
Ïàâëî ²² ïåðåêîíëèâî ðåàë³çóâàâ ò³ ïðàãíåííÿ ÿê óêðà¿í-
ö³â, òàê ³ ñâî¿, ïðî çä³éñíåííÿ êîòðèõ ðîêàìè ìîëèâñÿ
³ ïðàöþâàâ. Òðåáà æ ïàì’ÿòàòè, ùî 13 ðîê³â ïåðåä ïðîùåþ
íàä Äí³ïðî, ó 1988 ðîö³ ó „öåé íàäçâè÷àéíèé ³ñòîðè÷íèé
ìîìåíò” äëÿ Ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè â Óêðà¿í³ Ïàïà
ÿê ¿¿ íàéâèùèé çàñëóãîâóþ÷èé íà âèçíàííÿ é øàíó ïðî-
â³äíèê ï³äòâåðäèâ ÿê ¿¿ „êàòîëèöüêèé âèì³ð, òàê ÿê ³ ¿¿
îñîáëèâ³ âëàñòèâîñò³”, òîìó ùî – ÿê ï³äêðåñëèâ òîä³ ²âàí
Ïàâëî ²² – „öüîãî âèìàãàº áðàòíÿ ëþáîâ, öüîãî âèìàãàº
åêóìåí³÷íå ïîêëèêàííÿ ñâÿòèõ Áðàò³â Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ,
ÿê³ ñâî¿ì ïðèêëàäîì íàãàäóþòü ïðî ïðàâî êîæíîãî â³ðíîãî
áóòè ïîøàíîâàíèì çà çáåð³ãàííÿ âëàñíî¿ òðàäèö³¿, îáðÿäó,
òîòîæíîñòè íàðîäó, äî ÿêîãî íàëåæèòü”229 .

Òîä³, 14 ëþòîãî, „ó äåíü ïðàçíèêà ñâÿòèõ Êèðèëà
³ Ìåôîä³ÿ, 1988 ðîêó, äåñÿòîãî ðîêó ïîíòèô³êàòó”, ïðè-
çèâàþ÷è çàñòóïíèöòâà ñâÿòèõ Àïîñòîë³â Ïåòðà ³ Ïàâëà,
ñâÿòèõ Êèðèëà ³ Ìåòîä³ÿ, àïîñòîë³â ñëîâ’ÿí, ñâÿòî¿ Îëüãè
³ ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà, ñâÿòîãî Éîñàôàòà é óñ³õ Ñâÿòèõ”,
Ñâÿò³øèé Îòåöü â³ääàâ ï³ä îï³êó Ïðåñâÿòî¿ Òðîéö³ é Ìà-
òåð³ Áîæ³é ÿê ãðåêî-êàòîëèê³â, òàê ³ ïðàâîñëàâíèõ äóõîâ-
íèõ ñïàäêîºìö³â õðåùåííÿ ñâ. Îëüãè ³ ñâ. Âîëîäèìèðà.

228 Pos³anie Ojca Œwiêtego „Magnum Baptismi Donum” do katolic-
kiej wspólnoty ukraiñskiej z okazji Tysi¹clecia Chrztu Rusi Kijowskiej, [w:]
W. Mokry, Papieskie pos³ania Jana Paw³a II do Ukraiñców..., s. 239.

229 Tam¿e, s. 247. W tym Pos³aniu papie¿ dopowiedzia³, ¿e „Przy-
nale¿noœæ do Koœcio³a katolickiego nie powinna byæ przez nikogo
uwa¿ana jako nie do pogodzenia z dobrem w³asnej ojczyzny ziem-
skiej i z dziedzictwem œwiêtego W³odzimierza”. Pos³anie Ojca Œwiête-
go „Magnum Baptismi Donum”..., s. 247.

228 Ïîñëàííÿ Âåëèêèé Äàð Õðåùåííÿ – Magnum Baptismi
Donum Âåðõîâíîãî Àðõèºðåÿ ²âàíà Ïàâëà II äî óêðà¿íö³â êàòî-
ëèê³â ç íàãîäè Òèñÿ÷îë³òòÿ Õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñè, „Êðàê³âñüê³
Óêðà¿íîçíàâ÷³ Çîøèòè” 1995, ò. ²²²–²V, c. 133.

229 Òàì ñàìî, ñ. 136. Â öüîìó Ïîñëàíí³ Ïàïà äîäàâ: „Ïðèíà-
ëåæí³ñòü äî Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè íå ïîâèííà ââàæàòèñü í³êèì ÿê
íåñóì³ñíà ç äîáðîì âëàñíî¿ çåìíî¿ áàòüê³âùèíè òà ç³ ñïàäùèíîþ
ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà”. Ïîñëàííÿ Âåëèêèé Äàð Õðåùåííÿ..., ñ. 136.
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Â òîìó æ áî 1988 ðîö³, 25 ñ³÷íÿ ó ñâÿòî íàâåðíåííÿ ñâ.
Ïàâëà â Àïîñòîëüñêîìó ëèñò³ „²ä³òü ó ñâ³ò” Euntes in Mun-
dum ²âàí Ïàâëî ²² „Âåëèêèé Äàð Õðåùåííÿ”, îäåðæàíèé
Êè¿âñüêîþ Ðóññþ, ùå ïåðåä ðîçïîä³ëîì õðèñòèÿíñòâà ó 1054
ðîö³, ïðèçèâàâ ó íàä³¿ íà „ïîñò³éíèé ïîâîðîò äî ãàðìîí³¿
ì³æ Ðèìîì ³ Öàðãîðîäîì”. Ó öüîìó ëèñò³ Ïàïà âèðàçèâ òà-
êîæ ãëèáîêó â³ðó, ùî ñâÿòêóâàííÿ, ïðèñâÿ÷åíå 1000-ë³òòþ
ïðèéíÿòòÿ êè¿âñüêîþ äåðæàâîþ ùå íå ïîä³ëåíîãî õðèñòèÿí-
ñòâà â 988 ðîö³, „ïðèñï³øèòü – çà Áîæîþ áëàãîäàòòþ ãîäèíó
ïîºäíàííÿ, ãîäèíó ¿õíüîãî «ïîö³ëóíêó ìèðó», ÿêèé ñîá³ âçà-
ºìíî äàäóòü ÿê îâî÷ äîçð³ëîãî ð³øåííÿ, çðîäæåíîãî ç³ ñâîáîäè
³ äîáðî¿ âîë³ ç òîãî ïåðâ³ñíîãî äóõà, ùî îæèâëÿâ íåïîä³ëåíó
Öåðêâó, ïå÷àòàíó ãåí³ºì ñâÿòèõ Êèðèëà ³ Ìåòîä³ÿ”230.

Âàðòî ï³äêðåñëèòè ó öüîìó ì³ñö³, ùî â Àïîñòîëüñü-
êîìó ëèñò³ Ñâ³òëî Ñõîäó (Orientale lumen), îñîáëèâî âàæ-
ëèâîìó äîêóìåíò³ äëÿ â³äðîäæåííÿ ³ çä³éñíåííÿ êèðèëî-
ìåôîä³¿âñüêî¿ ³äå¿ ó ìàéáóòí³é ñï³ëüíîò³ íàðîä³â Ñõ³äíî¿
³ Çàõ³äíî¿ ªâðîïè, ²âàí Ïàâëî ²² ÷åðãîâèé ðàç äàâ ñâ³äîö-
òâî òîìó, ÿê áëèçüêà Éîãî ñåðöþ º íåçâè÷àéíî áàãàòà äó-
õîâíà òðàäèö³ÿ õðèñòèÿíñüêîãî Ñõîäó. Ñâÿò³øèé Îòåöü
ïðÿìî âèçíàâ, ùî „ÿê ñèí îäíîãî ç³ ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîä³â
îñîáëèâî ì³öíî â³ä÷óâàº ó ñâîºìó ñåðö³ î÷³êóâàííÿ òèõ
íàðîä³â, äî ÿêèõ ïðèáóâàëè ñâÿò³ áðàòòÿ Êèðèëî ³ Ìåôî-
ä³é – ïîõâàëüíèé ïðèêëàä àïîñòîë³â ºäíîñò³ – ùî ïðîïî-
â³äóâàëè Õðèñòà ó øóêàíí³ ïðè÷àñòÿ ì³æ Ñõîäîì ³ Çàõî-
äîì, íåçàëåæíî â³ä òðóäíîù³â, ÿê³ âæå òîä³ ïðîòèñòàâëÿ-
ëè ñîá³ ³íîä³ ò³ îáèäâà ñâ³òè”231.

wiem tego¿ 1988 roku, 25 stycznia w Œwiêto Nawrócenia œw.
Paw³a w Liœcie Apostolskim Euntes in Mundum Jan Pawe³ II
dar chrztu, otrzymany przez Ruœ Kijowsk¹ jeszcze przed po-
dzia³em chrzeœcijañstwa w 1054 roku, przywo³a³
w nadziei na „stopniowy powrót do harmonii miêdzy Rzy-
mem i Konstantynopolem”. W liœcie tym wyrazi³ te¿ papie¿
g³êbok¹ wiarê, i¿ uroczystoœci poœwiêcone 1000-leciu przyjê-
cia przez pañstwo kijowskie jeszcze nie podzielonego chrze-
œcijañstwa w 988 roku „przyspiesz¹ – za ³ask¹ Boga – godzi-
nê pojednania, godzinê ich «poca³unku pokoju», przekazane-
go wzajemnie jako owoc dojrza³ej decyzji zrodzonej w wol-
noœci i dobrej woli z tego pierwotnego ducha, jaki o¿ywia³ nie
podzielony Koœció³, naznaczony chrzeœcijañskim geniuszem
œwiêtych Cyryla i Metodego”230.

Warto podkreœliæ w tym miejscu, ¿e w Liœcie Apostol-
skim Orientale lumen (1995) – szczególnie wa¿nym
dla odrodzenia i urzeczywistnienia idei cyrylometodiañ-
skiej w przysz³ej wspólnocie narodów wschodniej i zachod-
niej Europy, Ojciec Œwiêty po raz kolejny da³ wyraz temu, jak
bardzo bliska jest Jego sercu niezwykle bogata tradycja du-
chowa chrzeœcijañskiego Wschodu. Jan Pawe³ II wyzna³
wrêcz, i¿ „jako syn jednego z narodów s³owiañskich, szcze-
gólnie mocno odczuwa w sercu wo³anie tych ludów, do któ-
rych przybyli dwaj œwiêci bracia, Cyryl i Metody – chwalebny
przyk³ad aposto³ów jednoœci – g³osz¹cy Chrystusa w poszu-
kiwaniu komunii miêdzy Wschodem i Zachodem, mimo trud-
noœci, które ju¿ wówczas przeciwstawia³y sobie czasem oba
te œwiaty”231.

230 List Apostolski Euntes in Mundum Ojca Œwiêtego Jana Paw-
³a II z okazji Tysi¹clecia Chrztu Rusi Kijowskiej, [w:] W. Mokry,
Papieskie pos³ania Jana Paw³a II do Ukraiñców..., s. 277.

231 List Apostolski Orientale lumen Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
do biskupów, do duchowieñstwa i wiernych w setn¹ rocznicê Listu
Apostolskiego Orientalium Dignitas Papie¿a Leona XIII, [w:] W. Mo-
kry, Papieskie pos³ania Jana Paw³a II do Ukraiñców..., s. 359–360.

230 Àïîñòîëüñüêèé ëèñò ²ä³òü ó ñâ³ò – Euntes in Mundum
Âåðõîâíîãî Àðõèºðåÿ ²âàíà Ïàâëà II ç íàãîäè Òèñÿ÷îë³òòÿ Õðå-
ùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñè, [w:] W. Mokry, Papieskie pos³ania Jana Paw-
³a II do Ukraiñców..., s. 277.

231 List Apostolski Orientale lumen Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
do biskupów, do duchowieñstwa i wiernych w setn¹ rocznicê Listu
Apostolskiego Orientalium Dignitas Papie¿a Leona XIII, [w:] W. Mo-
kry, Papieskie pos³ania Jana Paw³a II do Ukraiñców..., s. 359–360.
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×àñòî íàâ’ÿçóþ÷è äî „ñïàäêîºìñòâà â³ðè é æèòòÿ”
ñâÿòèõ àïîñòîë³â ñëîâ’ÿí, Ïàïà-ñëîâ’ÿíèí, ñâ³äîìèé çà-
ãðîç, ÿê³ ìîæå âèêëèêàòè áðàê ºäíîñò³ õðèñòèÿí, çâåðíóâñÿ
ç³ ñë³äóþ÷èì çàêëèêîì äî ºäíîñò³ ³ñïîâ³äíèê³â Õðèñòà â
óñüîìó ñâ³ò³: „Äîðîã³ áðàòòÿ, ñòî¿òü ïåðåä íàìè ñï³ëüíå
çàâäàííÿ. Ñõ³ä ³ Çàõ³ä ìóñÿòü ðàçîì ñêàçàòè: Ne evacuetur
Crux! (ïîð. l Koð. 1, 17). Íåõàé íå áóäå çí³âå÷åíèé Õðåñò
Õðèñòà, áî æ êîëè º í³âå÷åíèé Õðåñò Õðèñòà, ëþäèíó
ëèøàºòüñÿ êîð³ííÿ ³ âîíà âæå íåìàº ìàéáóòíüîãî: º çíè-
ùåíà! Öå º íàø çàêëèê ê³íöÿ ÕÕ ñòîë³òòÿ. ª öå çàêëèê
Ðèìó, çàêëèê Êîíñòàíòèíîïîëÿ, çàêëèê Ìîñêâè. ² çàêëèê
âñüîãî õðèñòèÿíñòâà: îáîõ Àìåðèê, Àôðèêè, Àç³¿, âñ³õ.
ª öå çàêëèê íîâî¿ ºâàíãåë³çàö³¿”232.

Ïåðåêîíàííÿ ñâÿòèõ àïîñòîë³â ñëîâ’ÿí, ùî „îäêðîâåí-
íÿ º òîä³ ïðîïîâ³äóâàíå ó íàëåæíèé ñïîñ³á ³ ñòàº âïîâí³
çðîçóì³ëå, êîëè Õðèñòîñ ãîâîðèòü ìîâàìè ð³çíèõ íàðîä³â”.
Òàêèé ïðèíöèï ïîâèíåí óñâ³äîìèòè ïðîïîâ³äóþ÷èì ªâàíãå-
ë³º äî ïðèéíÿòòÿ òàêîãî ñïîñîáó ºâàíãåë³çàö³¿, „ùîá Ñëîâî
Áîãà òà Éîãî ñëîâà ìîãëè ëóíàòè â êîæí³é ìîâ³”. ßê áà÷èìî,
Ñâÿò³øèé Îòåöü ²âàí Ïàâëî ²², ïðîïîâ³äóþ÷è ñâîº àïîñòîëü-
ñüêå Ñëîâî ó ìîâàõ â³äâ³äóâàíèõ ï³ä ÷àñ ïðîù íàðîä³â, ÿê
íàñòóïíèê ñâ. Ïåòðà âèõîäèòü íàçóñòð³÷ ëþäèí³, ÿêà ïðîñèòü
ïðîïîâ³äóþ÷èõ ªâàíãåë³º, ùîá „âîíè ¿¿ âêàçàëè Õðèñòà, ÿêèé
çíàº Îòöÿ é íàì Éîãî îá’ÿâèâ” (ïîð. ²â. 8, 55; 14, 8–11)233.

Óñ³ õðèñòèÿíè ÿê ïðàâîñëàâíîãî òàê é êàòîëèöüêîãî
â³ðîñïîâ³äàííÿ, ùî ðàçîì ç íàñòóïíèêîì ñâ. Ïåòðà, äóõîâåí-
ñòâîì ³ â³ðíèìè âçÿëè ó÷àñòü ó â³äñëóæåíèõ ï³ä ÷àñ ïàïñüêî¿
ïðîù³ â Óêðà¿í³ ìåñàõ â³çàíò³éñüêî-óêðà¿íñüêîãî ³ ðèìî-êà-
òîëèöüêîãî îáðÿäàõ, â³ä÷óëè ðàä³ñòü îäíî÷àñíîãî äèõàííÿ
ëåãåíÿìè ñõ³äíîãî é çàõ³äíîãî õðèñòèÿíñòâà. Ìîæíà òîä³
ïðèéíÿòè, ùî õî÷à ôîðìàëüíî öüîãî íå ñêàçàíî, îäíàê çä³é-
ñíèëîñü öå äîáðî, ÿêîãî ïðàãíóâ Ïàïà, êîëè ó 1988 ðîö³

Czêsto odwo³uj¹cy siê do „dziedzictwa wiary i ¿ycia”
œwiêtych Aposto³ów S³owian Papie¿-S³owianin, œwiadomy
zagro¿eñ, jakie mo¿e przynieœæ brak jednoœci wœród chrzeœci-
jan, zwróci³ siê z nastêpuj¹cym apelem do wyznawców Chry-
stusa na ca³ym œwiecie: „Drodzy bracia, stoi przed nami wspól-
ne zadanie. Wschód i Zachód musz¹ razem powiedzieæ: Ne
evacuetur Crux! (por. l Kor 1, 17). Niech nie zostanie uda-
remniony Krzy¿ Chrystusa, bo jeœli udaremnia siê Krzy¿ Chry-
stusa, cz³owiek zostaje pozbawiony korzeni i nie ma ju¿ przy-
sz³oœci: jest zniszczony! To jest nasze wo³anie u kresu XX
wieku. Jest to wo³anie Rzymu, wo³anie Konstantynopola,
wo³anie Moskwy. I wo³anie ca³ego chrzeœcijañstwa: obu
Ameryk, Afryki, Azji, wszystkich. Jest to wo³anie nowej ewan-
gelizacji”232.

Przyjêcie przes³ania œwiêtych Aposto³ów S³owian, i¿
„objawienie g³oszone jest w sposób w³aœciwy i staje siê
w pe³ni zrozumia³e, gdy Chrystus mówi jêzykami ró¿nych lu-
dów”, powinno sk³aniaæ g³osz¹cych Ewangeliê do przyjêcia
takiego sposobu ewangelizacji, „aby s³owo Boga i Jego chwa-
³a mog³y rozbrzmiewaæ w ka¿dym jêzyku”. Jak widaæ, Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II g³osz¹c swoje S³owo apostolskie w jêzy-
kach odwiedzanych podczas pielgrzymek narodów, jako na-
stêpca œw. Piotra wychodzi naprzeciw temu wspó³czesnemu
cz³owiekowi, który prosi g³osz¹cych Dobr¹ Nowinê, aby
„wskazali mu Chrystusa, który zna Ojca i nam Go objawi³”
(por. J 8, 55; 14, 8–11)233.

Wszyscy chrzeœcijanie, zarówno wyznania prawos³aw-
nego jak i katolickiego, uczestnicz¹cy wraz z nastêpc¹ œw.
Piotra, duchowieñstwem i wiernymi w mszach œwiêtych od-
prawianych podczas podró¿y papieskiej na Ukrainie w tra-
dycji wschodniej – bizantyñsko-ukraiñskiej i zachodniej –
³aciñsko-polskiej prze¿yli radoœæ równoczesnego oddychania

232 List Apostolski Orientale lumen..., s. 360.
233 Tam¿e, s. 364–365.

232 Àïîñòîëüñüêèé ëèñò Ñâ³òëî ñõîäó – List Apostolski Orien-
tale lumen..., ñ. 360.

233 Òàì ñàìî, ñ. 364–365.
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ïèñàâ äî äóõîâíèõ ñïàäêîºìö³â õðåùåííÿ ñâ. Âîëîäèìèðà:
„ßêèì áëàãîì áóëî á äëÿ ö³ëîãî Áîæîãî ëþäó, êîëè á ïðàâî-
ñëàâí³ ³ êàòîëèöüê³ ñïàäêîºìö³ Êè¿âñüêîãî Õðåùåííÿ, ïîðó-
øåí³ â³äíîâëåíîþ ñâ³äîì³ñòþ ïåðâ³ñíî¿ ñï³ëüíîòè, âì³ëè ï³òè
çà ¿¿ çàêëèêîì ³ âèñëîâèòè ñóïðîòè õðèñòèÿí íàøèõ ÷àñ³â
åêóìåí³÷íå ïîñëàííÿ, ÿêå ç ò³º¿ ñï³ëüíîòè ïðîì³íþº, çáóä-
æóþ÷è ¿õ â öåé ñïîñ³á äî ïðèñï³øåííÿ êðîê³â äî ïîâíî¿
ºäíîñòè, ÿêî¿ ïðàãíå Õðèñòîñ! Öå âèêëèêàëî á ñïàñåííèé
âïëèâ íà ïðîöåñ â³äïðóæåííÿ â ñóñï³ëüíîìó æèòò³, ÿêå çáóä-
æóº âåëèê³ íàä³¿ ó ëþäåé, ùî ä³þòü íà êîðèñòü ìèðíîãî ñï³â-
æèòòÿ ó ñâ³ò³”234.

ßê âàæëèâå çíà÷åííÿ ó ðåë³ã³éí³é, ñóñï³ëüí³é, à òàêîæ
ïîë³òè÷í³é ïëîùèí³ ìàº äëÿ ²âàíà Ïàâëà ²² äîñÿãíåííÿ ºä-
íîñò³ ºâðîïåéñüêîãî êîíòèíåíòó, ÿêà ñïèðàëàñü áè íà õðè-
ñòèÿíñüê³ ö³ííîñò³, ïðîïîâ³äóâàí³ êîæíîìó íàðîäîâ³ êèðèëî-
ìåôîä³¿âñüêèì ñïîñîáîì, âêàçóþòü ñï³âçâó÷í³ ç àíàë³çîâàíèìè
ïàïñüêèìè ïîñëàííÿìè âæå ÷àñòêîâî çãàäàí³ äîêóìåíòè
Äðóãîãî Âàòèêàíñüêîãî Ñîáîðó ïðî åêóìåí³÷íó ä³ÿëüí³ñòü,
ÿêà ìàº âèì³ð óí³âåðñàëüíèé é ïàðòèêóëÿðíèé, òîìó ùî
ïðîïîíóº ºäí³ñòü õðèñòèÿíñòâà ç³ çáåðåæåííÿì ð³çíèõ ñïî-
ñîá³â ³ ôîðì ïðîñëàâëÿííÿ Áîãà é íàáëèæåííÿ äî Õðèñòà
÷åðåç ïðîïîâ³äóâàíå ð³äíîþ ìîâîþ êîæíîãî íàðîäó ªâàíãåë³º.

Îñîáëèâî ïðîìîâèñòèì º òå, ùî âæå ó 1964 ðîö³
êðàê³âñüêèé ìèòðîïîëèò êàðäèíàë Êàðîëü Âîéòèëà ñïåðòó
íà ñïðàâæí³õ åêóìåí³÷íèõ ïðèíöèïàõ ³äåþ îá’ºäíàííÿ õðè-
ñòèÿí, ÿêó â³ä 24 ðîê³â âæå ÿê íàñòóïíèê ñâ. Ïåòðà çä³é-
ñíþº, íàçâàâ ÿê ñïðàâó, ÿêà ìîãëà á ìàòè „äóæå äàëåêî
éäó÷³ íàñë³äêè”, òîìó ùî òîðêàºòüñÿ âîíà âñ³º¿ ëþäñüêîñò³:
„Îá’ºäíàííÿ õðèñòèÿí – ïèñàâ ó 1964 ðîö³ òîä³øí³é êðà-
ê³âñüêèé ìèòðîïîëèò – öå íå º ò³ëüêè íàøà âíóòð³øíÿ
ñïðàâà, àí³ âíóòð³øíÿ ñïðàâà Öåðêâè, àí³ íàâ³òü âíóòð³øíÿ
ñïðàâà âñüîãî õðèñòèÿíñòâà: âñ³õ â³ðîñïîâ³äàíü ³ âñ³õ Öåð-

zachodnim i wschodnim p³ucem chrzeœcijañstwa. Mo¿na za-
tem przyj¹æ, ¿e choæ formalnie tego nie potwierdzono, fak-
tycznie i tak osi¹gniête zosta³o to dobro, którego pragn¹³ pa-
pie¿, gdy w 1988 roku do duchowych dziedziców chrztu œw.
W³odzimierza pisa³: „Jakim dobrem by³oby dla ca³ego Ludu
Bo¿ego, gdyby prawos³awni i katoliccy dziedzice Chrztu ki-
jowskiego, poruszeni odnowion¹ œwiadomoœci¹ pierwotnej
komunii, umieli podj¹æ jej wyzwanie i wypowiedzieæ wobec
chrzeœcijan naszych czasów orêdzie ekumeniczne, które z niej
promieniuje, pobudzaj¹c ich w ten sposób do przyspieszenia
kroków ku pe³nej jednoœci, której pragnie Chrystus! Wywar-
³oby to ponadto zbawienny wp³yw na proces odprê¿enia
w ¿yciu spo³ecznym, który budzi wielkie nadzieje u ludzi dzia-
³aj¹cych na rzecz pokojowego wspó³¿ycia w œwiecie”234.

Jak wa¿ne znaczenie w p³aszczyŸnie religijnej, spo³ecz-
nej, a tak¿e politycznej ma dla Jana Paw³a II doprowadzenie
do jednoœci kontynentu europejskiego w oparciu o wartoœci
chrzeœcijañskie, przybli¿ane ka¿demu narodowi w sposób
cyrylometodiañski, œwiadcz¹ wspó³brzmi¹ce z omawianymi
pos³aniami papieskimi czêœciowo przywo³ywane ju¿ rozwa-
¿ania o proponowanej przez Sobór Watykañski II dzia³alno-
œci ekumenicznej. Dzia³alnoœæ ta ma wymiar uniwersalny
i partykularny, gdy¿ proponuje jednoœæ chrzeœcijañstwa z za-
chowaniem ró¿nych sposobów s³awienia Boga i zbli¿ania siê
do Chrystusa poprzez g³oszon¹ w ojczystym jêzyku ka¿dego
narodu Ewangeliê.

Szczególnie wymowne jest, ¿e ju¿ w 1964 roku kra-
kowski metropolita kardyna³ Karol Wojty³a opart¹ na praw-
dziwie ekumenicznych zasadach ideê zjednoczenia chrzeœci-
jan, jak¹ od 24 lat jako nastêpca œw. Piotra realizuje, okreœla³
jako sprawê, która mog³aby mieæ „bardzo daleko id¹ce kon-
sekwencje”, poniewa¿ dotyczy ona ca³ej ludzkoœci: „Je¿eli my,
chrzeœcijanie – pisa³ w 1964 roku ówczesny metropolita kra-

234 Àïîñòîëüñüêèé ëèñò ²ä³òü ó ñâ³ò – Euntes in Mundum...,
ñ. 276–278; Äèâ. òàêîæ „Êðàê³âñüê³ Óêðà¿íîçíàâ÷³ Çîøèòè” 1995,
ò. ²²²–²V, ñ. 149. 234 List Apostolski Euntes in Mundum..., s. 277–279.
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êîâ. ª öå, ìî¿ äîðîã³, ÿêàñü âåëèêà ñïðàâà ëþäñüêîñò³. [...]
ßêùî ìè, õðèñòèÿíè, çóì³ºìî çóñòð³òèñÿ â ìèð³, ïîºäíàòèñÿ
– ÿêùî çóì³ºìî îá’ºäíàòèñÿ, òî áóäå öå äëÿ ö³ëî¿ ëþäñüêîñò³
âç³ðåöü òîãî, ùî ìîæå ëþäèíà; âç³ðåöü òîãî, ùî ëþäñüêå
æèòòÿ, æèòòÿ ëþäñüêîñò³ íå ìóñèòü îïèðàòèñÿ íà áîðîòüá³,
íà íåíàâèñò³, íà ïðîòèëåæíîñòÿõ – ò³ëüêè, ùî öå æèòòÿ ëþä-
ñüêîñò³ ìîæå îïèðàòèñÿ íà ìèð³, íà ºäíîñò³, íà çðîçóì³íí³,
íà ëþáîâ³ – ³ ìîæå çíàéòè ñï³ëüíèé çíàìåííèê”235.

Òèì ñï³ëüíèì çíàìåííèêîì äëÿ Óêðà¿íè, Ïîëüù³,
ªâðîïè é ñâ³òó º ìàþ÷èé „ñëîâà æèòòÿ â³÷íîãî” Õðèñòîñ,
ÿêîãî íàáëèæóº íàðîäàì ñâ³òó ï³ä ÷àñ ïàëîìíèöòâà Ïàïà-
ñëîâ’ÿíèí, ÿêèé ñïàäêîºìöÿì õðåùåííÿ ñâ. Âîëîäèìèðà
âæå ó 1988 ðîö³ ó ö³é îñîáëèâ³é ³ñòîðè÷í³é õâèëèí³ 1000-
ë³òòÿ õðåùåííÿ áàæàâ, „ùîá òèñÿ÷îë³òíÿ ñïàäùèíà ªâàí-
ãåë³¿, Õðèñòà, Âîñêðåñ³ííÿ ³ Ï’ÿòäåñÿòíèö³ íå ïåðåñòàâàëà
áóòè «äîðîãîþ, ïðàâäîþ ³ æèòòÿì» (ïîð. ²â. 14, 6) äëÿ
ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü”236. À îï³ñëÿ, 13 ðîê³â ï³çí³øå, çàâäÿêè
Äîáðîìó Áîãîâ³, ó ïåðøîìó ðîö³ òðåòüîãî òèñÿ÷îë³òòÿ öåé
ñàì „Ïàïà ñâ³äîê Õðèñòà, ëþáèòåëü Éîãî Õðåñòà ³ Âîñ-
êðåñ³ííÿ”, ïðèáóâ íàä Äí³ïðî, â Óêðà¿íó, ùîá ñêð³ïèòè ó
â³ð³, íàä³¿ é áðàòí³é ìèëîñåðäí³é ëþáîâ³ Ñèíà Áîæîãî237,

kowski – potrafimy siê spotkaæ w pokoju, pojednaæ – je¿eli
potrafimy siê zjednoczyæ, to bêdzie dla ca³ej ludzkoœci jakaœ
olbrzymia lekcja – lekcja wielkiego optymizmu na temat tego,
co mo¿e cz³owiek; na temat tego, ¿e ¿ycie ludzkie, ¿e ¿ycie
ludzkoœci nie musi byæ oparte na walce, na nienawiœci, na
przeciwieñstwach – tylko ¿e to ¿ycie ludzkoœci mo¿e siê oprzeæ
na pokoju, na jednoœci, na zrozumieniu, na mi³oœci – i mo¿e
znaleŸæ wspólny mianownik”235 .

Tym wspólnym mianownikiem dla Ukrainy, Polski,
Europy i œwiata jest posiadaj¹cy „s³owa ¿ycia wiecznego”
Chrystus, przybli¿any przez pielgrzymuj¹cego po Ukrainie
i ca³ym œwiecie Papie¿a-S³owianina, który dziedzicom Chrztu
œw. W³odzimierza najpierw w dziejowej chwili 1000-lecia
przyjêcia chrztu ¿yczy³, „a¿eby milenijne dziedzictwo Ewange-
lii, Krzy¿a, Zmartwychwstania i Piêædziesi¹tnicy nie przesta-
wa³o byæ «drog¹, prawd¹ i ¿yciem» (por. J 14, 6) dla przysz³ych
pokoleñ”236. Nastêpnie, dziêki Dobremu Bogu w pierwszym
roku trzeciego tysi¹clecia ten sam „Papie¿ – œwiadek Chry-
stusa, mi³oœnik Jego Krzy¿a i Zmartwychwstania” przybywa-
j¹c nad Dniepr, na Ukrainê, utwierdza³ w wierze, nadziei
i mi³osiernej mi³oœci bratniej Syna Bo¿ego237 zaszczepionej

235 Ks. kard. Karol Wojty³a. Biskup. Arcybiskup. Kardyna³, „Aby
Chrystus siê nami pos³ugiwa³”, Kraków: Wydawnictwo „Znak”, 1979.

236 List Apostolski Euntes in Mundum..., „Krakowskie Zeszyty
Ukrainoznawcze” 1995, t. III–IV, s. 154.

237 Objawiona postêpowaniem i dzia³alnoœci¹ w otaczaj¹cym nas
œwiecie mi³oœæ „to – zdaniem Jana Paw³a II – mi³oœæ czynna, mi³oœæ,
która zwraca siê do cz³owieka, ogarnia wszystko, co sk³ada siê na
jego cz³owieczeñstwo. Mi³oœæ ta w sposób szczególny daje o sobie
znaæ w zetkniêciu z cierpieniem, krzywd¹, ubóstwem, w zetkniêciu
z ca³¹ historyczn¹ «ludzk¹ kondycj¹», która na ró¿ne sposoby ujaw-
nia ograniczonoœæ i s³aboœæ cz³owieka, zarówno fizyczn¹, jak i mo-
raln¹. W³aœnie ten sposób i zakres przejawiania siê mi³oœci nazywa
siê w jêzyku biblijnym «mi³osierdziem» [...] Nikt tak jak Matka Ukrzy-
¿owanego nie doœwiadczy³ tajemnicy krzy¿a, owego wstrz¹saj¹cego

235 Ks. kard. Karol Wojty³a. Biskup. Arcybiskup. Kardyna³, „Aby
Chrystus siê nami pos³ugiwa³”, Kraków: Wydawnictwo „Znak”, 1979.

236 Àïîñòîëüñüêèé ëèñò Euntes in Mundum..., „Êðàê³âñüê³
Óêðà¿íîçíàâ÷³ Çîøèòè” 1995, ò. ²²²–²V, c. 154.

237 Âèÿâëåíà ïîâåä³íêîþ ³ ä³ÿëüí³ñòþ â íàâêîëèøíüîìó îòî÷ó-
þ÷îìó íàñ ñâ³ò³ ëþáîâ – öå – íà äóìêó ²âàíà Ïàâëà ²² – „ëþáîâ
ä³ÿëüíà, àêòèâíà, ëþáîâ ÿêà çâåðòàºòüñÿ äî ëþäèíè, îãîðòàº âñå,
ùî ñêëàäàºòüñÿ íà ¿¿ ëþäÿí³ñòü. Ëþáîâ òà â îñîáëèâèé ñïîñ³á äàº
ïðî ñåáå çíàòè ó ç³òêíåíí³ ç ñòðàæäàííÿì, êðèâäîþ, óáîã³ñòþ,
ó ç³òêíåíí³ ç óñ³ºþ ³ñòîðè÷íîþ «ëþäñüêîþ êîíäèö³ºþ», ÿêà íà
ð³çí³ ñïîñîáè âèÿâëÿº îáìåæåí³ñòü ³ ñëàáê³ñòü ëþäèíè, ÿê ô³-
çè÷íó, òàê ³ ìîðàëüíó. Âëàñíå öåé ñïîñ³á ³ îáñÿã ïðîÿâëÿííÿ
ëþáîâ³ çâåòüñÿ ó á³áë³éí³é ìîâ³ ìèëîñåðäÿì [...] Í³õòî òàê ÿê
Ìàòè Ðîçï’ÿòîãî íå âèïðîáóâàëà, íå çàçíàëà òàéíè õðåñòà, ö³º¿
ïîòðÿñàþ÷î¿ çóñòð³÷³ òðàíñöåíäåíòíî¿ Áîæî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ ç ëþ-
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çàùåïëåí³é Âîëîäèìèðîì Õðåñòèòåëåì â äóøàõ óêðà¿íö³â
ïåðåä 1000 ðîêàìè238.

Íàòîì³ñòü ñòâîðåííÿ ñï³ëüíîòè âçàºìíî ñåáå øàíó-
þ÷èõ íàðîä³â – íà äóìêó ²âàíà Ïàâëà ²², çä³éñíèòüñÿ, êîëè
ò³ íàðîäè, ÿêèõ êóëüòóðà âèðîñòàº ç õðèñòèÿíñüêîãî êîð³í-
íÿ, âäóìàþòüñÿ â ïðîõàííÿ Õðèñòà – „Íå ëÿêàéòåñü!”239

przez W³odzimierza Chrzciciela w duszach Ukraiñców po-
nad 1000 lat temu238.

Stworzenie zaœ wspólnoty wzajemnie siê szanuj¹cych
narodów – zdaniem Jana Paw³a II – bêdzie mo¿liwe, je¿eli te
posiadaj¹ce chrzeœcijañskie korzenie kultury narody ws³u-
chaj¹ siê w proœbê Jezusa – „Nie lêkajcie siê”239 (por. £k 12,

spotkania transcendentalnej Bo¿ej sprawiedliwoœci z mi³oœci¹, owe-
go «poca³unku», jakiego mi³osierdzie udzieli³o sprawiedliwoœci [...]
Maryja jest wiêc równoczeœnie T¹, która najpe³niej zna tajemnicê
Bo¿ego Mi³osierdzia. Wie, ile ono kosztowa³o i wie jak ono wielkie
jest”. Encyklika Dives in Misericordia Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
o Bo¿ym Mi³osierdziu, [w:] Encykliki Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II...,
s. 86 i 113.

238 Por. W. Mokry, Obraz Przenajœwiêtszej Bogarodzicy jako Mat-
ki Mi³osierdzia w piœmiennictwie ukraiñskim i w papieskich pos³aniach
Jana Paw³a II do Ukraiñców, [w:] Chrzeœcijañskie œwiêta i œwiêci..., s. 53–87.

239 W 1972 roku wizytuj¹cy parafiê greckokatolick¹ w Krako-
wie kardyna³ Karol Wojty³a m.in. powiedzia³: „Pragnê Wam powie-
dzieæ to, na co naprowadzi³ moje myœli Wasz Dostojny Duszpasterz.

Pan Jezus kiedyœ do swoich Aposto³ów skierowa³ bardzo zna-
mienne s³owa. Powiedzia³ im: «Nie lêkajcie siê – Trzódko Ma³a, al-
bowiem spodoba³o siê Bogu daæ wam Królestwo».

Te s³owa maj¹ swoj¹ aktualnoœæ w stosunku do Was, w sto-
sunku do ca³ego Waszego Koœcio³a, który tak boleœnie zosta³ do-
œwiadczony. Przecie¿ wszyscy o tym wiedz¹. Przecie¿ o tym siê mó-
wi³o g³oœno na zesz³orocznym Synodzie Biskupów. Wszyscy o tym
wiemy, wszyscy to bolesne doœwiadczenie naszego greckokatolic-
kiego Koœcio³a na wschodnich ziemiach dawnej Polski prze¿ywamy
jako nasz¹ wspóln¹ boleœæ.

Ale w³aœnie dlatego przychodzi nam g³osiæ te S³owa Pana Na-
szego Jezusa Chrystusa «Nie lêkajcie siê!»

Wobec tych doœwiadczeñ, wobec tych krzywd, wobec tych cier-
pieñ, bardziej potrzebne s¹ te s³owa, które wlewaj¹ w serca nasze
otuchê, nadziejê.

«Nie lêkajcie siê – Ma³a Trzódko». Chocia¿ jesteœcie tutaj
w Krakowie ma³¹ Wspólnot¹ katolick¹, mieœcicie siê w kaplicy tego
prastarego koœcio³a œw. Katarzyny, jednak macie swoj¹ œwiadomoœæ,

áîâ’þ îöüîãî «ïîö³ëóíêó», ÿêîãî ìèëîñåðäÿ ïåðåäàëî ñïðàâåäëè-
â³ñòü [...] Ìàð³ÿ º òîä³ ð³âíî÷àñíî Ò³ºþ, ÿêà íàéïîâí³øå çíàº
òàºìíèöþ Áîæîãî Ìèëîñåðäÿ. Çíàº ñê³ëüêè âîíî êîøòóâàëî
³ çíàº, ÿêå âîíî âåëèêå”. Encyklika Dives in Misericordia Ojca Œwiê-
tego Jana Paw³a II o Bo¿ym Mi³osierdziu, [w:] Encykliki Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II..., s. 86 i 113.

238 Por. W. Mokry, Obraz Przenajœwiêtszej Bogarodzicy jako Matki
Mi³osierdzia w piœmiennictwie ukraiñskim i w papieskich pos³aniach Jana Paw³a
II do Ukraiñców, [w:] Chrzeœcijañskie œwiêta i œwiêci..., s. 53–87.

239 Ó 1972 ðîö³, â³äâ³äóþ÷è ãðåêî-êàòîëèöüêó ïàðàô³þ ó Êðà-
êîâ³, êàðäèíàë Êàðîëü Âîéòèëà ì³æ ³íøèì, ñêàçàâ: „Ïðàãíó ñêàçàòè
Âàì òå, íà ùî íàïðîâàäèâ ìî¿ äóìêè Âàø Äîñòîéíèé Ïàñòèð. Ãî-
ñïîäü ²ñóñ ñêåðóâàâ êîëèñü äî ñâî¿õ Àïîñòîë³â äóæå çíàìåíí³ ñëî-
âà. Ìîâèâ äî íèõ: «Íå ëÿêàéñÿ, ÷åð³äêî ìàëà, áî ñïîäîáàëîñÿ
Îòöþ âàøîìó äàòè âàì Öàðñòâî» (Ëê. 12, 32).

Ö³ ñëîâà àêòóàëüí³ ó â³äíîøåíí³ äî Âàñ, ó â³äíîøåíí³ äî
Âàøî¿ Öåðêâè, ÿêà ìàº òàê áîëþ÷èé äîñâ³ä. Âñ³ ïðî öå çíàþòü. Ïðî
öå ãîëîñíî ãîâîðèëîñÿ ï³ä ÷àñ ìèíóëîð³÷íîãî Ñèíîäó ªïèñêîï³â.
Âñ³ ïðî öå çíàºìî. ßê íàøå ñï³ëüíå ñòðàæäàííÿ âñ³ ïåðåæèâàºìî
öåé áîë³ñíèé äîñâ³ä íàøî¿ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè íà ñõ³äíèõ
çåìëÿõ äàâíüî¿ Ïîëüù³.

Àëå âëàñíå òîìó ìóñèìî çâ³ùàòè ò³ Ñëîâà Ãîñïîäà Íàøîãî
²ñóñà Õðèñòà «Íå ëÿêàéñÿ!»

Ç îãëÿäó íà äîñâ³ä, íà êðèâäè, ñòðàæäàííÿ, á³ëüø ïîòð³áí³
ñëîâà, êîòð³ ïîò³øàþòü íàø³ ñåðöÿ òà íàïîâíþþòü ¿õ íàä³ºþ. «Íå
ëÿêàéñÿ, ÷åð³äêî ìàëà». Õî÷à òóò, ó Êðàêîâ³, Âàøà êàòîëèöüêà
ãðîìàäà º ìàëåíüêîþ ³ ì³ñòèòüñÿ â êàïëèö³ ñòàðîâèííîãî êîñòåëó
ñâ. Êàòåðèíè, òî, îäíàê, Âè ìàºòå ñâîþ ñâ³äîì³ñòü, ñâ³äîì³ñòü ñâîº¿
ãðîìàäè, ñâîº¿ ì³ñ³¿, âåëèêèõ òðàäèö³é, âåëèêîãî çíà÷åííÿ Ñïðàâè,
êîòðà ëåæèòü â îñíîâ³ Âàøî¿ Öåðêâè”. Ïðîìîâà êàðäèíàëà Êàðîëÿ
Âîéòèëè ï³ä ÷àñ â³çèòàö³¿ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ ïàðàô³¿ â êîñòåë³
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(ïîð. Ëê. 12, 32) ³ â³äêðèâàþ÷è „äâåð³ Õðèñòîâ³”240, âêëþ-
÷àòüñÿ ó ïîáóäîâó òâîðåíî¿ Ïàïîþ „íîâî¿ öèâ³ë³çàö³¿ ëþ-
áîâ³”. Öå âèä³ííÿ ²âàíà Ïàâëà ²², ùî íå ìàº àëüòåðíàòèâè
ó çàãðîæåíîìó ñüîãîäí³ â³éíàìè é òåðîðèçìîì ñâ³ò³, „ÿê
îäèí ç ìîðàëüíèõ ³ìïåðàòèâ³â, ùî ìàþòü àáñîëþòíèé âèì³ð
íàêàçóº âèïîâíåííÿ âèñêàçàíîãî ç íàéá³ëüøîþ ñèëîþ íà
ãîð³ Ñèíàé íàøèì íàéâèùèì çàêîíîäàâöåì – Áîãîì çàïî-
â³ä³: «Íå óáèé!»”241.

Çíàþ÷è, ùî çàïîâ³äü: „Íå óáèé!” ìîæå âèïîâíèòè
ëèøå ëþäèíà â³ëüíà â³ä çàçäðîñò³, ðåâíîù³â, áàæàííÿ ïîì-
ñòè é íåíàâèñò³, – ó ïåðåêîíàíí³ Ñâÿò³øîãî Îòöÿ ²âàíà
Ïàâëà ²² – ò³ëüêè çâåðíåííÿ äî äæåðåë ìèëîñåðäíî¿ ëþáîâ³

œwiadomoœæ swojej wspólnoty, swego pos³annictwa, wielkiej trady-
cji, wielkiego znaczenia Dzie³a, które le¿y u pocz¹tków waszego
Koœcio³a”. Przemówienie ksiêdza kardyna³a Karola Wojty³y podczas wizy-
tacji parafii greckokatolickiej w koœciele œw. Katarzyny w Krakowie, 1–5
listopada 1972 r., [w:] W. Mokry, Papieskie pos³ania Jana Paw³a II do
Ukraiñców..., s. 177; Por. te¿ na ten temat pierwszy i dwa ostatnie
rozdzia³y ksi¹¿ki Jana Paw³a II, Przekroczyæ próg nadziei..., s. 25–32
i 160–166. Wymowne, ¿e podczas ostatniej pielgrzymki do Polski
w 2002 roku, wskazuj¹c swoim rodakom Chrystusa, który ma „s³o-
wa ¿ycia wiecznego” (J 6, 68), papie¿ powiedzia³ „To On, Zmar-
twychwsta³y Chrystus mówi dziœ do ka¿dego i ka¿dej z Was: «Prze-
stañ siê lêkaæ! Jam Jest Pierwszy i Ostatni, i ¿yj¹cy. By³em umar³y,
a oto jestem ¿yj¹cy na wieki wieków» (Ap 1, 17–18). Oto przes³anie
Bo¿ego Mi³osierdzia, które przynoszê dziœ mojej OjczyŸnie i moim
rodakom: «przestañ siê lêkaæ!» Zaufaj Bogu, który bogaty jest w mi-
³osierdzie. Jest z tob¹ Chrystus, niezawodny dawca nadziei”, Prze-
mówienie powitalne Jana Paw³a II, „Rzeczpospolita”, 17–18 sierpnia
2002 roku, nr 191 (6268), s. 6 i 1.

240 „Now¹ jednoœæ Europy – mówi³ Ojciec Œwiêty do parlamen-
tarzystów polskich w 1999 roku – je¿eli chcemy, by by³a ona trwa³¹,
winniœmy budowaæ na tych duchowych wartoœciach, które j¹ kiedyœ
ukszta³towa³y, z uwzglêdnieniem bogactwa i ró¿norodnoœci kultur
i tradycji poszczególnych narodów. Ma to byæ bowiem wielka Euro-
pejska Wspólnota Ducha. Równie¿ w tym miejscu ponawiam mój
apel, skierowany do starego kontynentu: «Europo, otwórz drzwi Chry-
stusowi!»” Jan Pawe³ II, Przemówienie wyg³oszone w parlamencie pol-
skim, [w:] Pielgrzymki Jana Paw³a II do Ojczyzny..., s. 1086.

241 Jan Pawe³ II, Przekroczyæ próg nadziei..., s. 154.

ñâ. Êàòåðèíè ó Êðàêîâ³, 1–5 ëèñòîïàäà 1972 ð., [â:] W. Mokry,
Papieskie pos³ania Jana Paw³a II do Ukraiñców..., s. 177; Ïîð. òàêîæ íà
öþ òåìó ïåðøèé ³ äâà îñòàíí³õ ðîçä³ëè êíèæêè ²âàíà Ïàâëà ²²,
Ïåðåñòóïèòè ïîð³ã íàä³¿..., ñ. 25–32 ³ 160–166; Âàæëèâå, ùî ï³ä
÷àñ îñòàííüî¿ ïðîù³ äî Ïîëüù³ ó 2002 ðîö³, âêàçóþ÷è ñâî¿ì çåìëÿêàì
Õðèñòà, êîòðèé ìàº „ñëîâà æèòòÿ â³÷íîãî” (²â. 6, 68), Ïàïà ñêàçàâ:
„Öå â³í Âîñêðåñëèé Õðèñòîñ ãîâîðèòü ñüîãîäí³ äî êîæíîãî ³ êîæíî¿
ç Âàñ: «Íå ëÿêàéñÿ! ß Ïåðøèé ³ Îñòàíí³é, ³ Æèâèé. ² áóâ ß
ìåðòâèé, à îñü ß º Æèâèé íà â³÷í³ â³êè» (Àï. 1, 17–18). Îöå º
ïîñëàííÿ Áîæîãî Ìèëîñåðäÿ, ÿêå ïðèíîøó ñüîãîäí³ ìî¿é Áàòüê³â-
ùèí³ ³ ìî¿ì çåìëÿêàì: ïåðåñòàíü ëÿêàòèñü! Äîâ³ðñÿ Áîãîâ³ áàãàòîìó
â Ìèëîñåðäÿ. ª ç òîáîþ Õðèñòîñ áåçñóìí³âíèé äàâåöü íàä³¿”.
Ïðèâ³òàëüíà ïðîìîâà ²âàíà Ïàâëà ²², „Rzeczpospolita” 17–18 sierp-
nia 2002 roku, nr 191 (6268), s. 6 i 1.

240 „Íîâó ºäí³ñòü ªâðîïè, – ãîâîðèâ Ñâÿò³øèé Îòåöü
ó ïîëüñüêîìó ïàðëàìåíò³ ó 1999 ðîö³ – ÿêùî õî÷åìî, ùîá áóëà
âîíà òðèâàëà, ìè ïîâèíí³ áóäóâàòè íà òèõ äóõîâíèõ ö³ííîñòÿõ,
ÿê³ ¿¿ êîëèñü ñôîðìóâàëè ç âðàõóâàííÿì áàãàòñòâà ³ ð³çíîìàí³òíîñò³
êóëüòóð ³ òðàäèö³é îêðåìèõ íàðîä³â. Öå ìàº áóòè âåëèêà ªâðî-
ïåéñüêà Ñï³ëüíîòà Äóõà. Òàêîæ ó öüîìó ì³ñö³ â³äíîâëþþ ì³é
çàêëèê, ñïðÿìîâàíèé äî ñòàðîãî êîíòèíåíòó: «ªâðîïî, â³äêðèé
äâåð³ Õðèñòîâ³»”. Jan Pawe³ II, Przemówienie wyg³oszone w parlamen-
cie polskim, [w:] Pielgrzymki Jana Paw³a II do Ojczyzny..., s. 1086.

241 ²âàí Ïàâëî ²², Ïåðåñòóïèòè ïîð³ã íàä³¿..., ñ. 154.

32) i otwieraj¹c „drzwi Chrystusowi”240, w³¹cz¹ siê do budo-
wania tworzonej przez papie¿a „nowej cywilizacji mi³oœci”.
Ta nie maj¹ca alternatywy w zagro¿onym dziœ wojnami i ter-
roryzmem œwiecie wizja Jana Paw³a II „jako jeden z impera-
tywów moralnych o charakterze absolutnym zak³ada wype³-
nianie wypowiedzianego na Synaju z ca³¹ moc¹ przez nasze-
go najwiêkszego pracodawcê – Boga przykazania: «Nie zabi-
jaj!»”241.
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Õðèñòà ìîæå äîïîìîãòè ëþäèí³ â äîñÿãíåíí³ òðèâàëî¿ âîë³
„íà ì³ðó ëþáîâ³ äðóãî¿ ëþäèíè”242. Íàòîì³ñòü öþ „âàæ÷ó,
í³æ íåâîëÿ”, àëå òâîð÷ó, âñå íàíîâî ïîâåðíåíó, ïëåêàíó
³ ñêð³ïëþâàíó âîëþ, ùî ñïèðàºòüñÿ íà äîâ³ð’¿ òà âøàíóâàí-
í³ ã³äíîñò³ ³íøî¿ ëþäèíè, ëåãøå äîñÿãíóòè òèì õðèñòèÿ-
íàì, ÿê³ – ÿê ïðàãíå öüîãî Ïàïà – áóäóòü ñïðîìîæí³
ç òàêèì äîâ³ð’ÿì ³ ïåðåêîíàííÿì ³òè çà Õðèñòîì, ùîá ïå-
ðåñòóïèòè „ïîð³ã íàä³¿, íå çàòðèìàòèñü ïåðåä íèì, àëå
äîçâîëèòè ñåáå âåñòè”, éäó÷è íå çà õðåñòîì Õðèñòà, ò³ëü-
êè ç³ ñâî¿ì õðåñòîì çà Õðèñòîì243, áî æ Õðèñòîñ ìàº „ñëîâà
æèòòÿ â³÷íîãî”, ó ÷îìó íà íàñòóïí³ òèñÿ÷îë³òòÿ ñêð³ïèâ
Óêðà¿íó Ïàïà ²âàí Ïàâëî ²² ï³ä ÷àñ ñâîº¿ àïîñòîëüñüêî¿
ïðîù³ äî Êèºâà ³ Ëüâîâà ó ïåðøîìó ðîö³ òðåòüîãî òèñÿ÷î-
ë³òòÿ õðèñòèÿíñòâà.

Wiedz¹c, ¿e przykazanie: „Nie zabijaj” mo¿e wype³niæ
jedynie cz³owiek wolny od zazdroœci, zawiœci, chêci zemsty
i nienawiœci – w przekonaniu Ojca Œwiêtego Jana Paw-
³a II – jedynie zwrócenie siê do Ÿród³a mi³osiernej mi³oœci
Chrystusa mo¿e pomóc cz³owiekowi w osi¹gniêciu trwa³ej
wolnoœci „na miarê mi³oœci drugiego cz³owieka”242. Natomiast
tê „trudniejsz¹ ni¿ niewola”, ale twórcz¹, wci¹¿ na nowo zdo-
bywan¹, pielêgnowan¹ i utwierdzan¹ wolnoœæ opart¹ na za-
ufaniu oraz poszanowaniu godnoœci drugiego cz³owieka
³atwiej osi¹gn¹æ tym chrzeœcijanom, którzy – jak tego pra-
gnie papie¿ – id¹c za Chrystusem, bêd¹ siê starali, „a¿eby
przekroczyæ próg nadziei, nie zatrzymaæ siê przed nim, ale
pozwoliæ siê prowadziæ”, pod¹¿aj¹c nie za krzy¿em Chrystu-
sa, lecz ze swoim krzy¿em za Chrystusem243, który ma „s³o-
wa ¿ycia wiecznego”, w czym na nastêpne tysi¹clecia utwier-
dzi³ Ukrainê papie¿ Jan Pawe³ II podczas swej pierwszej apo-
stolskiej pielgrzymki do Kijowa i Lwowa w pierwszym roku
trzeciego tysi¹clecia chrzeœcijañstwa.

242 „Wolnoœæ jest darem Bo¿ym. Trzeba go dobrze u¿ywaæ. Mi-
³oœæ stanowi spe³nienie wolnoœci, a równoczeœnie do jej istoty nale¿y
przynale¿eæ – czyli nie byæ wolnym, albo raczej byæ wolnym w sposób
dojrza³y! Jednak¿e tego «nie – bycia – wolnym» w mi³oœci nigdy nie
odczuwa siê jako niewoli, nie odczuwa jako niewoli matka, ¿e jest
uwi¹zana przy chorym dziecku, lecz jako afirmacjê swojej wolnoœci,
jako jej spe³nienie. Wtedy jest najbardziej wolna! Oddawanie w nie-
wolê wskazuje wiêc «na szczególn¹ zale¿noœæ», na œwiêt¹ zale¿noœæ
i na «bezwzglêdn¹ ufnoœæ». Bez tej zale¿noœci œwiêtej, bez tej ufnoœci
heroicznej, ¿ycie ludzkie jest nijakie! Tak wiêc s³owo «niewola», któ-
re nas zawsze boli, w tym jednym miejscu nas nie boli. W tym jed-
nym odniesieniu nape³nia nas ufnoœci¹, radoœci¹ posiadania wolno-
œci! Tutaj [przed cudown¹ ikon¹ Matki Boskiej w Czêstochowie] za-
wsze byliœmy wolni!”  Jan Pawe³ II, Homilia w czasie Mszy œw. odpra-
wionej pod szczytem Jasnej Góry (1979), [w:] Pielgrzymki Jana Paw³a II
do Ojczyzny..., s. 50; A. K³oczowski, Wolnoœæ na miarê mi³oœci, „Znak”
1981, 325 (7), s. 865–867.

243 Jan Pawe³ II, Przekroczyæ próg nadziei..., s. 163.

242 „Â³ëüí³ñòü º âåëèêèì äàðîì Áîæèì. Òðåáà éîãî äîáðå âæè-
âàòè. Ëþáîâ º ñïîâíåííÿì â³ëüíîñò³, à îäíî÷àñíî ¿¿ ñóò³ â³äïîâ³äàº
áóòè ïðèíàëåæíèì – öåáòî íå áóòè â³ëüíèì, àáî ðàäøå áóòè â³ëüíèì
ó çð³ëèé ñïîñ³á! Îäíà÷å öüîãî «íå – áóòòÿ – â³ëüíèì» â ëþáîâ³
í³êîëè íå â³ä÷óâàºòüñÿ ÿê íåâîë³, ÿê íå â³ä÷óâàº íåâîë³ ìàòè, ùî
º ïðèâ’ÿçàíà ïðè õâîð³é äèòèí³, àëå ÿê àô³ðìàö³þ, âèÿâ ñâîº¿ â³ëü-
íîñò³, ÿê ¿¿ âèïîâíåííÿ. Òîä³ âîíà º ÿê íàéá³ëüø â³ëüíîþ! Â³ääàííÿ
ó íåâîëþ âêàçóº ÿê áà÷èìî «íà îñîáëèâó çàëåæí³ñòü», íà ñâÿòó
çàëåæí³ñòü ³ íà «áåçóìîâíå, àáñîëþòíå äîâ³ð’ÿ». Áåç ò³º¿ ñâÿòî¿
çàëåæíîñò³ ëþäèíà ñòàº í³ÿêîþ! Òàêèì ÷èíîì ñëîâî «íåâîëÿ», ÿêå
íàñ çàâæäè áîëèòü, â òîìó îäíîìó ì³ñö³ íàñ íå áîëèòü. Â òîìó
ºäèíîìó âèïàäêó íàïîâíÿº íàñ äîâ³ð’ÿì, ðàä³ñòþ âîëîä³ííÿ â³ëüí³ñòþ!
Òóò [ïåðåä ÷óäîòâîðíîþ ³êîíîþ Ìàòåð³ Áîæî¿ â ×åíñòîõîâ³] ìè
çàâæäè áóëè â³ëüíèìè!” Jan Pawe³ II, Homilia w czasie Mszy œw. od-
prawionej pod szczytem Jasnej Góry (1979), [w:] Pielgrzymki Jana Paw-
³a II do Ojczyzny..., s. 50; A. K³oczowski, Wolnoœæ na miarê mi³oœci,
„Znak” 1981, 325 (7), s. 865–867.

243 ²âàí Ïàâëî ²², Ïåðåñòóïèòè ïîð³ã íàä³¿..., ñ. 163.
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Pos³owie

W wydanej przed papiesk¹ pielgrzymk¹ nad Dniepr
ksi¹¿ce Papieskie pos³ania Jana Paw³a II do Ukraiñców (maj
2001 r.) napisaliœmy, i¿ „jeszcze nikt w historii, a zw³aszcza
z wysokoœci Stolicy Apostolskiej nie powiedzia³ œwiatu tyle
dobrego o Ukrainie, o jej nie³atwych dziejach, kulturze, pro-
blemach i nadziejach, co Papie¿-S³owianin Jan Pawe³ II.

Dziœ po szczêœliwym urzeczywistnieniu apostolskiej
pielgrzymki do Kijowa i Lwowa trzeba dopowiedzieæ, ¿e jesz-
cze nikt w historii nie przyczyni³ siê do tak g³êbokiego du-
chowego podniesienia Ukrainy oraz nikt z takim zrozumie-
niem, szacunkiem i ¿yczliwoœci¹ w ci¹gu tych piêciu szczêœli-
wych dni 23–27 czerwca 2001 roku nie ukaza³ œwiatu nieza-
le¿nego pañstwa ukraiñskiego z jego dramatyczn¹ histori¹,
problemami i wyzwaniami, ale te¿ i z nieprzemijaj¹cymi war-
toœciami, potencjalnymi mo¿liwoœciami, nadziejami i daleko-
siê¿nymi perspektywami jego wszechstronnego rozwoju,
jako zgodnego i równoprawnego cz³onka w ¿yciu jednocz¹-
cej siê, ale nie unifikuj¹cej siê kulturowo i nie trac¹cej to¿sa-
moœci narodowych Europy (s. 173).

Ufajmy, ¿e narodzone przez Matkê Bosk¹ „ponad
wszystkimi œwiêtymi Najœwiêtsze S³owo”, które – jak powie-
dzia³ T. Szewczenko – choæ ukrzy¿owane „wsta³o z grobu”
„roztopi serce ludziom” i jak „kadzid³o prawdy Bo¿ej bêdzie
siê œwiêciæ” na pe³nej nadziei zielonej Ukrainie (s. 67).

Miejmy zatem nadziejê, ¿e ten niestrudzony Pielgrzym
Pokoju Jan Pawe³ II promieniuj¹cy mi³oœci¹ i otwieraj¹cy ser-
ca ludzi i narodów na Chrystusa odwiedzi w przysz³ym 2003
roku – jak tego pragn¹ chrzeœcijanie na Ukrainie – s³ynne
sanktuaria Maryjne w £awrze Kijowsko-Peczerskiej i sobo-

Ï³ñëÿìîâà

Ó íàäðóêîâàí³é ïåðåä ïàïñüêîþ ïðîùåþ íàä Äí³ïðî
êíèæö³ Ïàïñüê³ ïîñëàííÿ ²âàíà Ïàâëà ²² äî óêðà¿íö³â
(òðàâåíü 2001 ð.) íàïèñàëè ìè, ùî „ùå í³õòî â ³ñòîð³¿,
à îñîáëèâî ç âèñîòè Àïîñòîëüñüêî¿ Ñòîëèö³ íå ñêàçàâ ñâ³òîâ³
ñò³ëüêè äîáðîãî ïðî Óêðà¿íó, ïðî ¿¿ íåëåãêó ³ñòîð³þ, êóëüòó-
ðó, ïðîáëåìè é íàä³¿, ÿê Ïàïà-ñëîâ’ÿíèí ²âàí Ïàâëî ²²”.

Ñüîãîäí³ ï³ñëÿ ùàñëèâîãî çä³éñíåííÿ ïàïñüêî¿ ïðîù³
äî Êèºâà ³ Ëüâîâà òðåáà äîäàòè, ùî ùå í³õòî â ³ñòîð³¿ íå
ñïðè÷èíèâñÿ äî òàê ãëèáîêîãî äóõîâíîãî ï³äíåñåííÿ Óê-
ðà¿íè ïðîòÿãîì òèõ ï’ÿòè ùàñëèâèõ äí³â 23–27 ÷åðâíÿ
2001 ðîêó, à òàêîæ, ùî í³õòî ç òàêèì çðîçóì³ííÿì, ïîøà-
íîþ, çè÷ëèâ³ñòþ íå ïîêàçàâ ñâ³òîâ³ íåçàëåæíî¿ óêðà¿íñüêî¿
äåðæàâè ç ¿¿ äðàìàòè÷íîþ ³ñòîð³ºþ, ïðîáëåìàìè é âèêëè-
êàìè, àëå òàêîæ ³ ç áåçñìåðòíèìè ö³ííîñòÿìè, ïîòåíö³é-
íèìè ìîæëèâîñòÿìè, íàä³ÿìè é äàëåêîçîðèìè ïåðñïåêòè-
âàìè ¿¿ âñåñòîðîííüîãî ðîçâèòêó ÿê ð³âíîïðàâíîãî ÷ëåíà
â æèòò³ îá’ºäíóþ÷î¿ñÿ, àëå êóëüòóðíî íå óí³ô³êîâàíî¿ é
íå âòðà÷àþ÷î¿ íàö³îíàëüíèõ ³äåíòè÷íîñòåé ªâðîï³ (ñ. 172).

Íàä³éìîñÿ, ùî íàðîäæåíå Ìàò³ð’þ Áîæîþ „ïîíàä
óñ³õ ñâÿòèõ Ñâÿò³øå Ñëîâî”, êîòðå – ÿê ñêàçàâ Ò. Øåâ÷åí-
êî – õî÷à ðîçï’ÿòå „îä ãðîáà, ñëîâî âñòàëî”, „ùîá ëþäÿì
ñåðöå ðîçòîïèëî”, áóäå „ñâÿòèëîñü Òå Ñëîâî Áîæåº êàäèëî
[...] ³ñòèíè” íà ïîâí³é íàä³¿ çåëåí³é Óêðà¿í³ (ñ. 66).

Íàä³éìîñü òîä³, ùî öåé íåâòîìíèé Ïàëîìíèê Ìèðó,
²âàí Ïàâëî ²², ñ³ÿþ÷èé ëþáîâ’þ ³ â³äêðèâàþ÷èé ñåðöÿ
ëþäåé é íàðîä³â íà Õðèñòà, â³äâ³äàº ó ìàéáóòíüîìó 2003
ðîö³ – ÿê ïðàãíóòü öüîãî õðèñòèÿíè â Óêðà¿í³ – ñëàâí³
ñâÿòèëèùà Ìàð³éí³ ó Êèºâî-Ïå÷åðñüê³é Ëàâð³ ³ ñîáîð³ ñâ.
Ñîô³¿ – Ìóäðîñò³ Áîæî¿ ó Êèºâ³, â Ïî÷àºâ³, Çàðâàíèö³,



rze œw. Sofii M¹droœci Bo¿ej w Kijowie, w Poczajowie, Za-
rwanyci, Berdyczowie, Hoszowie, Letyczowie (s. 283). Wierz-
my g³êboko, ¿e Ukraiñcy we wspólnej z papie¿em modlitwie
zwróc¹ siê do swojej najwierniejszej Opiekunki i Matki Mi-
³osiernej wszystkich ludzi Przenajœwiêtszej Bogarodzicy
z utwierdzaj¹cym ich w nadziei na zwyciêstwo dobra i brat-
niej mi³oœci b³aganiem:

O Maryjo,
Matko Mi³osierdzia,
czuwaj nad wszystkimi,
aby nie by³ daremny Krzy¿ Chrystusa,
aby cz³owiek nie zagubi³ drogi dobra [...]*

Áåðäè÷åâ³, Ãîøîâ³, Ëåòè÷åâ³ (ñ. 282). Â³ðìî ãëèáîêî, ùî
óêðà¿íö³ ó ñï³ëüí³é ç Ïàïîþ ìîëèòâ³ çâåðíóòüñÿ äî ñâîº¿
íàéâ³ðí³øî¿ Îï³êóíêè é Ìàòåð³ Ìèëîñåðäÿ óñ³õ ëþäåé –
Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ç³ ñêð³ïëþþ÷èì ¿õ ó íàä³¿ íà ïåðå-
ìîãó äîáðà é áðàòíüî¿ ëþáîâ³ áëàãàííÿì:

Î Ìàð³º
Ìàòè Ìèëîñåðäÿ,
çàñòóïèñÿ çà âñ³õ,
ùîá íå áóâ äàðåìíèì Õðåñò Õðèñòà,
ùîá ëþäèíà íå çàãóáèëà äîðîãè äîáðà [...]*

* Jan Pawe³ II, Encyklika „Veritatis Splendor” (1993)* ²âàí Ïàâëî II, Åíöèêë³êà „Veritatis Splendor” (1993)
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