Włodzimierz Mokry

TOLERANCJA – POBŁAŻANIE CZY AKCEPTACJA?

Tolerancja (od łacińskiego tolero = znoszę) – oznacza
wyrozumiałość, dla poglądów, upodobań, wierzeń ludzi obcych, przyjezdnych. Tolerancja polega na znoszeniu cudzej
obecności oraz pobłażaniu dla zachowania cudzoziemca,
choć uważa się je za niewłaściwe.
Z tego wynika, że postawa tolerancji to taka pozytywna
cecha charakteru jednostki czy narodu, który z wyrozumiałością odnosi się do poglądów kogoś innego. Jest to pobłażliwe patrzenie na jego postępowanie, nawet wówczas, gdy

narodowości. Jeszcze mniej tolerancji wzbudzali i nadal
wzbudzają przedstawiciele tych narodowości, którzy znaleźli się w państwie polskim w spadku po I Rzeczypospolitej,
która była „imperium bez bezpośredniej sukcesji państwowej”1 i w spadku po II Rzeczypospolitej 1918–1939, która
była Rzecząpospolitą Polską, ale 35% ludności stanowili
przedstawiciele różnych mniejszości narodowych2.
W artykule pt. Nie kończąca się historia utraty stron
rodzinnych prof. Janusz Tazbir zwraca uwagę na różnorakie

Orka na Ukrainie (1882), Leon Wyczółkowski, Muzeum Narodowe w Krakowie

zachowania te mogą uchodzić za niewłaściwe czy niezgodne
z powszechnie przyjętymi w danym kraju zasadami bądź
normami etycznymi, obyczajowymi i społecznymi.
Polacy jako naród należą do narodów o dość wysokim
stopniu tolerancji, szczególnie gdy chodzi o pobłażliwy
stosunek do obcych, często uciekinierów, prześladowanych we własnych państwach, którzy w Polsce od stuleci
znajdowali schronienie, możliwość normalnej egzystencji.
Przykładem tego są rosyjscy Starowierzy, do dziś żyjący na
Białostocczyźnie, polscy Tatarzy, greccy uchodźcy polityczni, a ostatnio Kurdowie, Czeczeńcy i inni obcy przybysze.
Gorzej, niż w stosunku do obcych, bywa w Polsce
z tolerancją wobec tych przedstawicieli innych narodów,
którzy przez zasiedzenie utracili status obcych (np. Żydzi,
Ormianie), stając się obywatelami polskimi niepolskiej

przyczyny i konsekwencje przesiedlania się, a następnie
przymusowego wysiedlania większych grup ludności
w Europie i świecie. Przesiedlanie się ludności, mające
miejsce już we wczesnym średniowieczu, było wynikiem
kolonizacji, m.in. kolonizacji niemieckiej, która objęła
głównie ówczesne ziemie polskie. Po fali emigracji zarobkowej rozpoczęła się emigracja w poszukiwaniu wolności
wyznania. Byli to najpierw Żydzi, wygnani z innych państw
chrześcijańskich, którzy przybywali do państwa Piastów
i Jagiellonów, gdzie znaleźli schronienie, stanowiąc „zarówno w połowie XVII stulecia, jak i w 1939 roku (a więc tuż
przed holocaustem), około 10% całej ludności”. Również
Niemcy przybywali do Polski najpierw za chlebem, a po
reformacji także w wyniku prześladowania ich w katolickich
państewkach Rzeszy. Protestancka i katolicka szlachta pol-
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ska, której zależało na sprowadzaniu zdolnych i pracowitych
rzemieślników do Wielkopolski, prowadziła systematyczną
agitację, mającą na celu ściąganie z Niemiec prześladowanych tam luteranów. Mimo niechętnego stosunku Kościoła
Katolickiego, polscy pisarze polityczni z XVII wieku – jak
podkreśla J. Tazbir – z „dumą” choć niezbyt ściśle podkreślali, że Rzeczpospolita jest: „pewną ucieczką wszem
narodom”, które Orzeł „zasłania” skrzydłami (Stanisław
Witkowski), a także „chlubili się”, iż Rzeczpospolita nie
prosi chleba od innych, lecz swego innym udziela, jak widział to Jan Andrzej Morsztyn, gdy pisał: „Do sąsiadów też
chleba nie biegamy prosić. Owszem im swego udzielamy”3.

Nagrobek na cmentarzu żydowskim w Krakowie (wg. M. Krajewska, Czas Kamieni, wstęp A. Kamieńska Warszawa 1982)

Jest paradoksem, że w tym „chlubieniu się” tolerancją,
nieproszeniu chleba u innych, lecz dawaniu swego obcym,
Polacy nie dostrzegali wielu potrzeb tak materialnych,
społecznych, językowych, religijnych, jak i politycznych
narodów tworzących Rzeczpospolitą. W potocznej świadomości dzisiejszego, niemalże jednonarodowego i jednowyznaniowego społeczeństwa polskiego upowszechniło się
przekonanie, że I Rzeczpospolita szlachecka była „Rzecz-
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pospolitą Polską”. A przecież Polacy, choć byli narodem
panującym, to jednak stanowili mniejszość w I Rzeczypospolitej, która była państwem składającym się praktycznie
z czworga narodów (Polaków, Białorusinów, Litwinów
i Rusinów-Ukraińców). Władze Rzeczypospolitej szlacheckiej nie zdawały sobie do końca sprawy z tego, że żyjący
wśród łanów pszenicy Ukraińcy, jako główni producenci
chleba, tzw. „chliboroby”, pracujący na własnej żyznej
ziemi, mają prawo do równego jej podziału, a w konsekwencji także i do zaspokajania swoich potrzeb wtórnych,
zwłaszcza religijnych, oświatowych i politycznych. Nieliczenie się z potrzebami, prawami i aspiracjami Ukraińców
doprowadziło najpierw do powstań kozackich, a następnie
buntów, podobnych do tych w Polsce pod przywództwem
Jakuba Szeli w Galicji, powstań chłopskich i hajdamackich
w 1768 r. przeciwko szlachcie polskiej, zwanych Koliszczyzną. Ta zrozpaczona wówczas i niedoceniona przez władze
Rzeczypospolitej „czerń kozacka” i chłopi ukraińscy rzucili
się do przedwczesnej, bo skazanej w ówczesnych warunkach
na klęskę, walki o sprawiedliwość. Ci upokarzani, zdesperowani i walczący na własnej ziemi o wolność powstańcy
do dziś funkcjonują w polskiej świadomości potocznej jako
„zdrajcy” Rzeczypospolitej i główni winowajcy jej rozbiorów
oraz utraty „terenów wschodnich”. W trwającym wciąż konflikcie polsko-ukraińskim w Przemyślu Ukraińcy w ogóle są
określani jako „dzikie plemię bez własnej ziemi”, które – jak
często można słyszeć – powinno się wynieść z tego miasta.
Źródła konfliktu polsko-ukraińskiego tkwią w głębokiej przeszłości. Wśród wydrukowanych w 394 numerze
„Znaku” odpowiedzi na pytanie „Czym jest polskość?”
m.in. czytamy:
Jest dramatycznym paradoksem, że Polacy propagujący
walkę swych „żołnierzy wolności”, bijących się w imię
wolności wszystkich zniewolonych narodów w myśl hasła
„za wolność naszą i waszą”, robili wyjątek w stosunku do
Ukraińców, których ani w czasach Rzeczypospolitej Obojga
Narodów, ani w okresie zaborów nie uznawali za odrębny
naród, mający prawo do samostanowienia.
A jednak na szczęście i w tych czasach, pełnych barier, uprzedzeń i walk polsko-ukraińskich, istniały wąskie
elity polskie, które już w wieku XIX, a następnie w XX
opowiedziały się za samostanowieniem Ukrainy, najpierw
głównie za Zbruczem, a następnie i tej już wolnej i sobornej
w obecnych granicach. W ten sposób po polskiej stronie polsko-ukraińskiego problemu wyrastali spadkobiercy Adama
Mickiewicza, który w swych wykładach paryskich powiedział, że „kto myśli o interesach jednego tylko narodu, jest
nieprzyjacielem wolności”. Natomiast po stronie ukraińskiej
wyrastali pilni wyznawcy idei Tarasa Szewczenki, który
był zdania, że wojny polsko-ukraińskie doprowadziły oba
narody do wspólnej niewoli i dlatego w swym poetyckim
posłaniu nie do wschodnich, ale do zachodnich, najbliższych
sąsiadów – druhów Lachów prosił, by znów podali ręce Kozakom-Ukraińcom i razem, już na sprawiedliwych zasadach
chrześcijańskich, podjęli się odbudowania „cichego raju”
w tej części Europy.
To właśnie te niepodległościowe i sprawiedliwe idee
Mickiewicza i Szewczenki, a nie lansowaną niegdyś przez
Narodową Demokrację i PZPR przedmiotowość Ukrainy,
podjęli od pierwszych dni twórcy polskiego Sierpnia 1980.
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Życie tym razem wyprzedziło wszelkie ostrożne i pisane
w obawie przed reakcją Kremla scenariusze dróg do ukraińskiej niepodległości, choć trzeba przyznać, że wszystkie
niezależne inicjatywy i spotkania polsko-ukraińskie przyczyniły się do tego, że deklaracja o suwerenności Ukrainy
przyjęta została w Polsce jako krok ku niepodległości Ukrainy. Zaś po ogłoszeniu niepodległości w Kijowie, Polska
ku zaskoczeniu samych Ukraińców jako pierwsze państwo
na świecie przywitała niepodległą Ukrainę.
Od tysiąclecia nie było bardziej sprzyjających warunków
do ułożenia harmonijnego współżycia między Polakami
i Ukraińcami. Jeszcze nigdy w tysiącletniej historii w stosunkach polsko-ukraińskich tak mało nie dzieliło Polaków
i Ukraińców. Ważne, by zrozumiały to społeczeństwa obu
państw. Obyśmy nie zmarnowali tego czasu.
Tak się składa, że w bardzo niewielu studiach wybitnych
i wpływowych uczonych polskich można znaleźć bezstronne
próby, zmierzające do poznania przyczyn powstania i narastania konfliktu polsko-ukraińskiego. Jeszcze mniej mamy
dziś w Polsce publicystów i dziennikarzy, którzy potrafiliby
te nieliczne ustalenia i opinie uczonych umiejętnie propagować w tzw. środkach masowej informacji.
Zaniechany został, rozpoczęty w Polsce w 1980 roku,
proces autentycznego poznawania się i zbliżania Polaków
i Ukraińców, któremu jednak konkretnych form nadał
3 czerwca 1984 roku ks. Leon Kantorski w warszawskiej
Podkowie Leśnej podczas uroczystej Mszy świętej, odprawionej w obrządku bizantyńsko-ukraińskim (greckokatolickim) dla Polaków– rzymokatolików.4
Świadom pilnej potrzeby poznawania skomplikowanych
dziejów polsko-ukraińskiego współżycia stał się „Tygodnik
Powszechny” i krakowski „Znak”, w którym ukazywały się
artykuły próbujące prezentować nie tylko skutki narastającego przez wieki konfliktu, ale starające się sięgnąć do źródeł
wzajemnych nieporozumień i ułożyć dzieje stosunków
polsko-ukraińskich w łańcuchu przyczyn i skutków. Zajęcie
w 1349 roku Rusi Halickiej ze Lwowem przez Kazimierza
Wielkiego wprowadziło ten obszar w obręb Korony, otwierając okres jego wieloletniej stopniowej polonizacji.
Niegdyś Kazimierz Wyka, w niełatwych czasach 1972
r., myśląc o konsekwencjach podziału ziem ukraińskich
między Polskę i Rosję, pisał:
Na południowym, górskim krańcu owej krainy zetknął
się żywioł polski z żywiołem ruskim, aż tutaj sięgał zachodni
język Łemkowszczyzny. Dwie najbardziej wysunięte cerkwie
greckokatolickie znajdowały się tuż za Szczawnicą w powiecie nowotarskim, Jaworki i Szłachtowa. Cóż za paradoks
historyczny. Szlachta i magnateria polska przeprawiła się
zdobycznie za Dniepr i Kijów, gdy pasterz i chłop rusiński
w milczeniu podchodzili górami na wysokość Krakowa.
W poezję obecnego Harasymowicza, niczym dwa
koncentratyczne i poszerzające jej zakres kręgi, wstąpiła
historia i wstąpiło pogranicze dwu plemion słowiańskich.
Po Łemkach pozostało dzisiaj tylko wspomnienie, zapadające się w ziemię stare cmentarze, cerkwie i święci obecni
w figurach i freskach?
Najbardziej podstawowych przyczyn konfliktów polsko-ukraińskich dochodzi francuski uczony Daniel Beauvois
w swej książce pod wymownym tytułem Walka o ziemię.
Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy ca-

ratem a ludem ukraińskim (Sejny 1996), ponieważ zrozumienie dziejów bitwy o ziemię stanowi – zdaniem autora
– „konieczny warunek właściwego rozwiązania dzisiejszych
trudności związanych z wprowadzeniem na terenach byłego
Związku Sowieckiego gospodarki rynkowej”. W czterech
rozdziałach swej znakomitej książki profesor D. Beauvois
przedstawił:
1) „etapy, sposoby oraz skutki wojny o ziemię, którą Rosjanie toczyli przez lat czterdzieści z Polakami na Ukrainie
i której ostatecznie nie wygrali Ukraińcy”;
2) konsekwencje zniesienia pańszczyzny i reakcje Polaków na ową „wolność” ludu;
3) problem roztopienia się wśród chłopstwa ukraińskiego
zdeklasowanej szlachty polskiej;
4) sprawę potęgi polskiej obecności na Ukrainie i związane z tym „aspekty niemalże mistycznego uwielbienia
ziemi przez Polaków, które towarzyszyło skutecznej działalności gospodarczej na Ukrainie”.
Problem mniejszości żyjących na swych etnicznych
ziemiach w II Rzeczypospolitej, z którymi było tyle problemów w okresie międzywojennym, polska władza ludowa
po drugiej wojnie światowej postanowiła rozwiązać raz
na zawsze, stosując deportacyjną Akcję „Wisła”. Operacja
ta miała na celu całkowite wynarodowienie Ukraińców
poprzez ich wysiedlenie i rozproszenie na linii Olsztyn
– Gdańsk – Szczecin – Gorzów Wielkopolski – Wrocław
– Opole. Wynarodowieniu miała służyć także świadoma,
konsekwentna i wzmożona antyukraińska propaganda,
trwająca od 1945 do 1989 roku.
Państwo polskie stało się niemalże państwem z marzeń Narodowej Demokracji, dążącej do wynarodowienia
mniejszości narodowych, którymi zaopiekowali się politycy
i żołnierze Polski Ludowej (organizujący „wymianę” ludności ukraińskiej do Związku Sowieckiego, a polskiej do
PRL). Te same oddziały Wojska Polskiego nie wysiedloną
do końca do Związku Radzieckiego „resztówkę” ukraińską
w ilości około 180 tys. wysiedliły w ramach wojskowej
Akcji „Wisła” na tzw. Ziemie Odzyskane.
Polska polityka asymilacyjna, włącznie z wysiedleńczą
akcją Ukraińców, doprowadziła do tego, że Rzeczpospolita Polska stała się państwem niemalże jednonarodowym
(mniejszości stanowiące niespełna 1,5–2% ludności nie
mogą stwarzać żadnego zagrożenia).
Dziś III Rzeczpospolita bez najmniejszego wysiłku ze
strony swych polityków mogłaby się stać krajem o wręcz
wzorcowej tolerancji.
W dodatku, po ratyfikacji międzynarodowych traktatów
o dobrosąsiedztwie ze wszystkimi sąsiadującymi z Polską
państwami, państwo polskie zobowiązało się do zapewnienia i ochrony praw mniejszości narodowych.
Natomiast w potocznej świadomości społeczeństwa
polskiego, a także większości polityków, włącznie z parlamentarzystami, panuje przekonanie, iż mniejszości narodowe oczekują więcej niż im się należy. Niejednokrotnie
z ust polityków, działaczy społecznych, a także urzędników
państwowych, padają zarzuty, że mniejszości chcą specjalnych praw, a więc specjalnego, wyróżniającego traktowania, że nie może być preferencji dla mniejszości. Wydaje
się, że mamy tu do czynienia z niezrozumieniem sytuacji
mniejszości, ich problemów i tych potrzeb kulturalnych
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gdy nie ma nic
nic nawet napisu
choć tyle tu pokoleń
szło do ziemi
że mogłoby przemówić
ich językiem źródło

Anna Kamieńska, „Stół Mardechaja Gebirtiga”

4

HORYZONTY KRAKOWSKIE 3–4/1995–96

HORYZONTY KRAKOWSKIE 3–4/1995–96

5

„Cerkiew to drabina pomiędzy niebem
a ziemią, po której Bóg zstępuje na ziemię,
a ludzie wchodzą do nieba.
(...)
Przyjdź i oglądaj, bo nikt nie pojmie
Cerkwi inaczej jak przez doświadczenie,
laskę, uczestnictwo w jego życiu”
(o. Sergiusz Bulgakow)

Lutowiska. Cerkiew pw. św. Michała
Archanioła, drewniana, 1898.
Po wysiedleniu Ukraińców w 1947 roku
nie użytkowana do 1980, kiedy została
rozebrana.
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oraz religijnych, które posiada większość polska. Tego typu
argumenty to wynik mylenia wielu kwestii – natury prawnej,
politycznej i społecznej. Chodzi tu bowiem nie o preferencje
dla mniejszości, ale o wyrównanie szans i zagwarantowanie
tych samych praw, które posiada większość.
Trafnie problem ten w artykule pt. Prawa mniejszości
etnicznych, religijnych i językowych ujmuje Hanna Suchocka, przypominając, że:
artykuł 27 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych stanowi: „W państwach, w których
istnieją mniejszości etniczne, religijne lub językowe, osoby
należące do tych mniejszości nie mogą być pozbawione
prawa do własnego życia kulturalnego, wyznawania i praktykowania własnej religii oraz posługiwania się własnym
językiem wraz Z innymi członkami danej grupy”.
(...) Ochrona mniejszości zatem polega na zagwarantowaniu swoistej antynomii, tzn. zapewnieniu równości
przez gwarantowanie odrębności, czyli różnic. Tak silne
akcentowanie różnic wynika z podłoża historycznego. Te
bowiem cechy, które różnicowały, z reguły były przedmiotem
likwidacji w celu doprowadzenia do pełnej asymilacji. Stworzenie zatem grupie warunków do przetrwania oznaczało
stworzenie gwarancji w stosunku do tego, co różnicuje.
Generalnie zatem uznaje się, że mniejszości korzystają
z dwóch typów praw: 1) praw równych z większością – co
dotyczy tych dziedzin, gdzie potrzeby mniejszości są równe
z potrzebami większości i nie wymagają akcentowania
odrębności; 2) praw specjalnych – gdzie uznaje się, że
mniejszości mogą mieć specjalne potrzeby.
Do tzw. praw specjalnych mniejszości zalicza się najczęściej: polityczną reprezentację mniejszości w organach
ogólnopaństwowych, zwłaszcza przedstawicielskich, ochronę w pewnych sytuacjach prawa rodzinnego, nauczanie
w szkołach podstawowych w języku mniejszości, stworzenie
warunków do używania języka mniejszości w szkołach,
używanie języka mniejszości w stosunkach publicznych, sądach, instytucjach społecznych, charytatywnych, religijnych
i edukacyjnych, tworzenie i kontrola takich instytucji, publikowanie i posiadanie wydawnictw w języku mniejszości. (...)
W literaturze dotyczącej ochrony mniejszości powstał
problem w związku z tzw. prawami specjalnymi – czy są to
prawa, które zapewniają mniejszościom równość, czy też
stwarzają dla nich sytuację uprzywilejowaną. Wydaje się,
że nie miejsce tu na wdawanie się w szczegółową analizę
problemu, podkreślić jednak należy to, co już wcześniej
zostało zasygnalizowane, a mianowicie, że brak tego typu
praw specjalnych nie będzie stwarzał równości między
mniejszością a większością, a wręcz przeciwnie, będzie
sytuował mniejszość w pozycji gorszej. (...)
Można tu posłużyć się stwierdzeniem sędziego Tanaki,
który powiedział: „traktować różne materie równo w sposób
mechaniczny mogłoby być tak samo niesprawiedliwe jak
traktować równe materie różnie”. (...)
Wydaje się, że chociaż szereg drażliwych, a zarazem
bolesnych faktów i epizodów z dziejów stosunków polsko-ukraińskich stał się przedmiotem normalnej, choć zarazem
i trudnej dyskusji zwłaszcza na płaszczyźnie naukowej
i kulturalnej, to jednak nie zawsze owoce tych przedsięwzięć
i działań znajdują pozytywne zrozumienie w szerszym społecznym wymiarze polskiej codzienności. Lokalnie – jak

chociażby w Białymstoku, Przemyślu, na polsko-słowackim pograniczu tlą się zarzewia potencjalnych konfliktów,
których przyczyną są spory o symbole – atrybuty pamięci
zbiorowej poszczególnych mniejszości narodowych. Przykładem wręcz klasycznym jest w tym kontekście historyczny
już, ze względu na bieg wypadków, spór o miejsce w pejzażu
wielokulturowego Przemyśla greckokatolickiej kopuły nad
byłą Katedrą katolickich biskupów ukraińskich, będącą
miejscem ich spoczynku.
Sposób rozwiązania tego problemu można uznać za
swoisty test dla obu stron konfliktu, zarówno jeżeli chodzi
o wolę rzeczywistego porozumienia, jak i o zdrowy rozsądek. Przyszłość Przemyśla zależy od pozytywnej, twórczej
współpracy wszystkich jego mieszkańców bez względu na
ich narodowość, natomiast emocje narosłe ze względu na
sposób rozwiązania problemu kopuły, mogą tę współpracę
czynić trudniejszą.
Czy rzeczywiście tylko w sferze marzeń pozostanie idea
wielokulturowej Europy bez granic, wrogości do „obcych”
– w której każdy naród, mniejszość narodowa i każda pojedyncza istota ludzka będą mogły zrealizować bez przeszkód
swą tożsamość, nazywać bez lęku Ojczyzną każde bliskie
sercu zamieszkiwane przez siebie miejsce. Człowiek, jak
głosił twórca liberalizmu politycznego, żyjący w latach
1632–1704 filozof angielski John Locke, rodzi się z prawem
do życia, wolności i własności. Dziś, jak można sądzić, ta
wizja spotyka się na gruncie wolności i godności osoby
ludzkiej, ze wskazaniami płynącymi z nauki Papieża Jana
Pawła II, który w swoim orędziu na Światowy Dzień Pokoju
w 1988 roku nieprzypadkowo zatytułowanym „Poszano-

Kopuła Katedry Greckokatolickich Biskupów w Przemyślu do
1947 r. Rozebrana w roku 1996

HORYZONTY KRAKOWSKIE 3–4/1995–96

7

Otwarta 25 maja 1996 r. cerkiew
greckokatolicka w Kołobrzegu

wanie praw mniejszości narodowych – gwarancją pokoju”
podkreślił, że stosunek do mniejszości narodowych jest
sprawdzianem demokracji i tolerancji danego narodu i państwa. Innymi słowy, Europa tylko wtedy będzie pokojową
Europą-Ojczyzną, jeśli uda się pogodzić przy konstruowaniu
jej kształtu wymiar społeczny (idea „umowy społecznej”
Locke’a) z wymiarem Bożym, zgodnie z którym każdy
człowiek jest Bożym Dzieckiem, a każda wyrządzona mu
krzywda rujnuje etyczny ład – źródło prawdziwego pokoju.
Wydaje się, że znakomitą rolę do odegrania w tym zakresie może mieć Kościół Katolicki w Polsce obu obrządków – rzymskokatolickiego i bizantyńsko-ukraińskiego.
Przypomnijmy, że w Orędziu biskupów polskich o potrzebie dialogu i tolerancji w warunkach budowy demokracji,
przyjętym na 278 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski
w Wigrach w 1995 roku, biskupi polscy podkreślili, że:
Przez podjęcie kwestii dialogu i tolerancji Kościół
w Polsce pragnie obecnie ze wszystkimi ludźmi dobrej woli
szukać przeciwdziałania dramatom nękającym zarówno
nasze społeczeństwo, jak i cierpiącą rodzinę ludzką. (...)
Dwa tysiące lat temu w zbawczej misji Jezusa Chrystusa
Bóg włączył się w sposób szczególny w dzieje ludzkości, by
po ścieżkach czasu prowadzić nas ku zjednoczeniu ze Sobą.
Nie narzuca On jednak swych Boskich rozwiązań w sposób, który wykluczałby współdziałanie człowieka. Orędzie
o zbawieniu skierowane jest zawsze do człowieka jako
istoty wolnej. (...) Ważnym znakiem czasu, akcentowanym
zarówno przez soborową konstytucję „Gaudium et spes”
(n. 76), jak i przez liczne wypowiedzi papieskie, pozostaje
pluralizm wyrażający się na wielu poziomach rozwoju
współczesnych społeczeństw. (...) Stopniowo zanika model,
w którym społeczeństwa Europy jednoczył wspólny zbiór
podstawowych wartości, przyjmowanych zasad etycznych.
Łatwość kontaktu między przedstawicielami różnych kultur,
szybkość przepływu informacji oraz postawa programowego
kwestionowania prawd uważanych wcześniej za niekwestionowałneprowadzą do nowych zjawisk społecznych,
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w których pluralizm doktryn i postaw często idzie w parze
z poczuciem indywidualnego zagubienia w gąszczu głoszonych opinii. (...)
(...) Jan Paweł II w swym wystąpieniu w Uniwersytecie
w Uppsali w 1989 r. nawoływał do zespolenia wysiłków nad
budową fundamentów „nowej solidarności w skali całego
świata”. Warunkiem skuteczności tych wysiłków pozostaje
dialog prowadzony w duchu wolności, miłości i odpowiedzialności. Dialog nie ma jednak prowadzić do zastępowania
pluralizmu narzuconą sztucznie jednością. W swym wystąpieniu w Parlamencie Europejskim 11.10.1988 r. Ojciec
Święty kategorycznie odrzucił te próby tworzenia jedności,
w których zaciera się różnicę między sacrum a profanum,
prawami Boga a prawami Cezara, dziedziną wiary religijnej
a dziedziną działań wyłącznie o charakterze społeczno-politycznym. Próby zacierania tych różnic uznał on za sprzeczne
z dotychczasową tradycją europejską kształtowaną przez
przekaz Ewangelii.
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