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Geografia w nauczaniu Jana Pawła II

„Każdego dnia kroczę drogą duchowej geografii.
Moja duchowość ma trochę geograficzny wymiar”
/Jan Paweł II/ 1

Wstęp
Temat tego artykułu może budzić pewne zdziwienie, a nawet niedowierzanie.
Skąd bowiem u Wielkiego Papieża Jana Pawła II zainteresowanie geografią i czy naprawdę Papież w swym nauczaniu poruszał problemy związane czy bliskie tej dziedzinie nauki. We wstępie należy sobie postawić pytanie: czy w papieskim rozumieniu
pojęcia geografia było coś szczególnego, a to najłatwiej zanalizować badając w jakim
kontekście Jan Paweł II pojęcia tego używał. Nawet bowiem pobieżne przejrzenie
dokumentów papieskich pozwala stwierdzić, iż słowo „geografia” często się w nich
pojawia. Papież mówił o geografii modlitwy, wiary, pobożności, katechezy, ale także
o geografii głodu czy geografii śmierci. Ojcu Świętemu z pewnością nie była obca
geografia rozumiana potocznie, jako znajomość środowiska geograficznego, ukształtowania powierzchni danego kraju czy regionu. Wspaniałą lekcję znajomości geografii w tym znaczeniu Jan Paweł II dał podczas pielgrzymki do Polski w 1999 roku
w Starym Sączu, kiedy to patrząc na góry powiedział:
„A teraz jeszcze powtórka z geografii. Jesteśmy tu, w Starym Sączu, skąd wyruszamy ku Dzwonkówce, Wielkiej Raczy, na Prehybę; Dzwonkówce, Wielkiej Radziejowej, na Prehybę, dochodzimy do Wielkiej Raczy. Wracamy na Prehybę i schodzimy
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albo zjeżdżamy na nartach, (…) Z Prehyby do Szlachtowej i do Krościenka. W Krościenku, na Kopiej Górce jest Centrum Oazy. W Krościenku przekraczamy Dunajec, który płynie razem z Popradem w kierunku Sącza Nowego i Starego i jesteśmy
w Starym Sączu z powrotem (…) To tyle tej powtórki z geografii”2.
Geografia to nauka badająca powłokę ziemską, jej zróżnicowanie przestrzenne
od względem przyrodniczym i społeczno-ekonomicznym, a także powiązania pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością społeczeństw. Geografia to z greki
nic innego jak opis ziemi.3 Wśród dyscyplin geograficznych można wyróżnić m.in.:
geografię człowieka zajmującą się różnymi formami działalności ludzi i wywodzącą się
z niej geografię kultury czy geografię religii. Tak więc w sferze zainteresowań geografii
znajdują się także pewne aspekty sfery duchowej człowieka, wpływ religii na środowisko i w drugą stronę biegnący wpływ środowiska na systemy religijne czy niektóre
zachowania człowieka wynikające z jego potrzeb religijnych. Geografia humanistyczna
posuwa się jeszcze dalej, koncentrując się na tym, jak człowiek postrzega otaczający
go świat i jak go doświadcza. W tym przypadku ważny jest wyznawany przez człowieka
świat wartości i znaczeń. Należy też pamiętać, że geografia jest nauką o przestrzeni,
przestrzeń jest jednym z podstawowych pojęć geograficznych. Wydaje się, że takie
przestrzenne rozumienie świata było bliskie Papieżowi. Jan Paweł II wielokrotnie
podkreślał znaczenie przestrzeni, znaczenie konkretnego miejsca i czasu. Zdaniem
Papieża miejsce nigdy nie jest przypadkowe, jeśli coś się wydarzyło, to wydarzyło się
właśnie w tym miejscu i miejsce to dzięki temu nabiera szczególnego znaczenia.

1. Przestrzeń święta u Jana Pawła II
W Liście o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia napisanym w 1999 roku, przed Wielkim Jubileuszem Chrześcijaństwa, Jan Paweł II odniósł
się do pojęcia przestrzeni.4 Pisze tutaj m.in. „Wymiar przestrzeni, w której dokonała
się konkretnie tajemnica Wcielenia, jest bowiem nie mniej ważny niż wymiar czasu”
i dalej „przestrzeń może przechowywać znaki nadzwyczajnych zbawczych interwencji
Boga. Ta intuicja obecna jest zresztą we wszystkich religiach, które nie tylko wznoszą
świątynie, ale tworzą też święte przestrzenie, gdzie spotkanie z rzeczywistością Boską
może stać się przeżyciem głębszym niż to, jakie dostępne jest zwykle w niezmierzonych obszarach kosmosu”.5 Z drugiej strony Papież zwraca jednak uwagę, iż obecność
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Boża nie może być ograniczona do żadnego określonego miejsca, co wynika z samej
natury Boga. Jan Paweł II widzi w osobie Chrystusa szczyt koncentracji świętej przestrzeni, bowiem Chrystus staje się nową świątynią zamieszkaną przez pełnię Bóstwa.
Pisząc o tajemnicy Wcielenia Papież podkreśla fakt, że „w Jezusie z Nazaretu Bóg
przyjął cechy właściwe ludzkiej naturze, w tym także nieuniknioną przynależność
człowieka do narodu i określonego kraju. Fizyczna konkretność ziemi i jej współrzędnych geograficznych tworzy jedną całość z realnością ludzkiego ciała przyjętego
przez Słowo”.6 Z przytoczonego tekstu widać, że Papież prowadząc wywód teologiczny
pamięta o ziemskich uwarunkowaniach i bardzo konkretnie osadza zbawcze wydarzenia w przestrzeni. W adhortacji o kościele w Azji mówi wprost, że Jezus był nie tylko
Żydem, synem Narodu Wybranego, ale był Azjatą, a więc przypisuje Jego ziemskie
bytowanie do konkretnej przestrzeni geograficznej.
”Gdy „nadeszła pełnia czasu” (Ga 4, 4), posłał swego Jednorodzonego Syna,
Jezusa Chrystusa Zbawiciela, który stał się człowiekiem jako Azjata. …Ponieważ Jezus
urodził się, żył, umarł i zmartwychwstał w Ziemi Świętej, ta cząstka Azji Zachodniej
stała się ziemią obietnicy i nadziei dla całej ludzkości. Jezus znał i kochał tę ziemię”.7
Papież doskonale też rozumie wartość środowiska naturalnego i jego wpływ
na człowieka. Widzi zróżnicowanie ludów i narodów w zależności od warunków
geograficznych i historycznych. Kościół jest dla niego jednością, ale nie zapomina
o ogromnej różnorodności poszczególnych kościołów lokalnych. Z pewnością dlatego
podczas swego pontyfikatu zwracał uwagę na problemy i wartości różnych wspólnot
katolickich. Zwoływał synody biskupów poświęcone sytuacji Kościoła na poszczególnych kontynentach. Wydał specjalne adhortacje na temat Kościoła w Europie, Azji,
Afryce, Ameryce. W każdej z nich zwrócił uwagę na istotę danego Kościoła, jego
specyficzne problemy i wkład w dobro Kościoła Powszechnego, wyrażał tym samym
swą głęboką świadomość zróżnicowania rzeczywistości w zależności między innymi
od jej geograficznych uwarunkowań.

2. Geograficzny wymiar papieskiego pielgrzymowania
Geograficzny wymiar miały też niewątpliwie podróże apostolskie Jana Pawła II.
Stanowią one niespotykany dotąd fenomen w dotychczasowej historii Kościoła i papiestwa. W okresie swego pontyfikatu Jan Paweł II odbył w sumie 104 pielgrzymki zagraniczne, odwiedzając wszystkie zamieszkałe kontynenty, ponad 130 krajów
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i ok. 900 miejscowości.8 W niektórych krajach bywał wielokrotnie. Były to przede
wszystkim: Polska (8 razy), Francja i Stany Zjednoczone (po 7 razy), Hiszpania i Meksyk (po 5 razy). Jako pierwszy papież odwiedził Czarną Afrykę i był na tym kontynencie 13 razy. Pielgrzymując przemierzył 1 mln 700 tys. km, jest to odległość odpowiadająca prawie trzydziestokrotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika. Do najdłuższych
pielgrzymek należała podróż na Daleki Wschód i do Oceanii – trwała 14 dni, Papież
pokonał wówczas blisko 50 tys. km. Poza Włochami Jan Paweł II spędził 588 dni.
Oprócz pielgrzymek zagranicznych odbył też 145 podróży na terenie Włoch. Pielgrzymowanie stanowiło dla Papieża nie tylko metodę ewangelizacji i katechizacji,
choć oczywiście takie było pierwszorzędne znaczenie podróży, ale też sposób komunikowania się i spotkania z ludźmi, z tysiącami ludzi, a zarazem z każdym z nich.
Człowiek był podmiotem każdej papieskiej pielgrzymki, bez względu na jego stanowisko, zawód, rasę czy religię, miejsce zamieszkania, państwo czy kontynent. Z takim
samym szacunkiem odnosił się do przywódców politycznych, religijnych, tzw. możnych
tego świata, jak i do ludzi chorych, umierających, choćby byli tymi najmniejszymi.
Papież w każdym przypadku dawał wyraz odrębności miejsca, szczególnych uwarunkowań, które w danym państwie, mieście, sanktuarium, zbliżają ludzi go Boga.
Tu z pewnością może nam posłużyć przytoczenie spotkania z meksykańskimi Indianami i Afroamerykanami, jako potomkami dawnych przedchrześcijańskich społeczności, do którego doszło w czasie pobytu Papieża w Santo Domingo w 1992 roku.
Jan Paweł II przypominając o odpowiedzialności rządzących za proces pokojowej integracji mówił wówczas o narodach ”które łączy geografia, wspólna wiara chrześcijańska, język i kultura”.9
Jan Paweł II wielką czcią otaczał Matkę Bożą. W programie prawie każdej pielgrzymki znajdowało się nawiedzenie sanktuarium maryjnego, zazwyczaj powiązane z dokonywanym przez Papieża aktem zawierzenia Maryi świata, kontynentu czy
danego kraju. W interesującym nas w tym artykule aspekcie geograficznym papieskiego nauczania warto zwrócić uwagę na wypowiedź Ojca Świętego podczas pielgrzymki do Paragwaju w 1988 roku. Papież zauważa, że nazwy trzech miast w Paragwaju
nawiązują do trzech najważniejszych tajemnic życia Maryi: Concepcion (Poczęcie),
Encarnacion (Wcielenie) i Asuncion (Wniebowzięcie), a narodowe sanktuarium
w „Caacupè stanowi centrum tej maryjnej geografii tak zdumiewająco wyrażającej się
w nazwach (…) miast ”.10
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Karol Wojtyła w górach

(Fot. Archiwum
Zakładu Geografii Religii IGiGP UJ)

Karol Wojtyła z góralami
w Dolinie Chochołowskiej

(Fot. Archiwum Zakładu Geografii Religii IGiGP UJ)

Karol Wojtyła na dróżkach
w Kalwarii Zebrzydowskiej

(Fot. Archiwum sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej)

Karol Wojtyła na wycieczce

(Fot. Archiwum Zakładu Geografii Religii IGiGP UJ)

Jan Paweł II u Matki Bożej Ostrobramskiej,
4 września 1993 – Wilno, Litwa

(Fot. A. Mari, Archiwum OO. Paulinów na Jasnej Górze)

Jan Paweł II u Czarnej Madonny
na Jasnej Górze, 16 sierpnia 1991

(Fot. Archiwum OO. Paulinów na Jasnej Górze)

Jan Paweł II u Czarnej Madonny
w Montserrat, 7 listopada 1982– Hiszpania
(Fot. Archiwum Zakładu Geografii Religii IGiGP UJ)

Jan Paweł II u Matki Bożej Fatimskiej,
13 maja 1982 – Portugalia

(Fot. A. Mari, Archiwum OO. Paulinów na Jasnej Górze)

Jan Paweł II w Auckland, 22 listopada 1986 – Nowa Zelandia
(Fot. A. Mari, Archiwum OO. Paulinów na Jasnej Górze)

Powitanie Jana Pawła II w Indonezji, 9 października 1989
(Fot. A. Mari, Archiwum OO. Paulinów na Jasnej Górze)

Jan Paweł II wita pielgrzymów przybywających do niego
łodziami – Chile, 4 kwietnia 1987
(Fot. A. Mari, Archiwum OO. Paulinów na Jasnej Górze)

Spotkanie z Indianami w Denver – USA, sierpień 1993
(Fot. A. Mari, Archiwum OO. Paulinów na Jasnej Górze)
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3. „Geografia” w wypowiedziach Jana Pawła II
Dla uporządkowania i na użytek tych krótkich rozważań dotyczących relacji
Papieża wobec geograficznie rozumianego uniwersum można powiedzieć o kilku
istotnych jej wyróżnikach.
Przede wszystkim więc wspomniane już rozumienie geografii jako konkretnej
przestrzeni życia człowieka, jako otaczające go bliskie środowisko geograficzne, a więc
góry, miasta, rzeki i inne obiekty. W tym znaczeniu geografia jest często utożsamiana
z konkretnym miejscem na Ziemi.
Ten aspekt widoczny jest szczególnie wobec gór, które Jan Paweł II miłował i po
których często wędrował, ten aspekt jest również doświadczeniem geografii w czasie
kajakowych wypraw. Znajduje on potwierdzenie w słynnej już i przytoczonej powyżej
„powtórce z geografii” wygłoszonej podczas kanonizacji bł. Kingi w Starym Sączu,
kiedy to Papież przywoływał konkretne szlaki, które z pewnością pamiętał ze swych
wcześniejszych wędrówek, z godną podziwu precyzją, z jaką wymieniał nazwy kolejnych miejscowości, rzek, lokalnych nazw górek i dolin na szlaku. Ta powtórka z geografii rozumianej bardzo dosłownie, w szkolny wręcz sposób, oddaje przywiązanie do
miejsc, pamięć i zapewne zachwyt dla konkretnych części środowiska geograficznego
rozumianego jako pretekst do analizy piękna Stworzenia, piękna świata w jego geograficznych przejawach. Geografia jawi się tu jako element zachwytu nad ogromem
i różnorodnością natury będącej dziełem Stwórcy. To najbliższy człowiekowi aspekt
doświadczenia sacrum w przestrzeni, podziwiania Stworzenia w jego przyrodniczym,
więc i geograficznym sensie.
Przy tej okazji istotne i warte uwagi wydaje się jeszcze to, jak bardzo wyobraźnia
Papieża skupiona była na konkrecie, na pamiętaniu o tym, że żeby dojść ze Starego
Sącza na Prehybę trzeba wyruszyć przez Dzwonkówkę. O takim przywiązaniu do
miejsca, konkretnego geograficznie miejsca, mówił Papież w każdym niemal wystąpieniu. „Ta ziemia od lat była mi bardzo bliska” – powtarzał w Starym Sączu to,
co wcześniej powiedział w Tarnowie, co wielokrotnie mówił o Polsce, co powtarzał
w czasie wielu pielgrzymek po całym świecie.
To konkretna „ziemia” była Papieżowi bliska, każda zapewne bliska inaczej, czasem – jak w polskich górach – bliska ze względu na przebyte w tych górach wędrówki,
czasem bliska jak Fatima, Lourdes czy Częstochowa – bo ważna w historii Kościoła
Powszechnego. W nauczaniu papieskim w każdym z tych miejsc przejawia się Bóg,
ale dla nas z punktu widzenia prowadzonych tu rozważań najważniejsze wydaje się to,
że każde z tych miejsc jest bardzo indywidualne. Uniwersum Kościoła Powszechnego
w myśli papieskiej nie istnieje w oderwaniu od poszczególnych miejsc, od konkretnych wspólnot wiary, w każdym przypadku uwarunkowanych kontynentem, krajem,
więc i jego środowiskiem przyrodniczym, jego geografią.
Na naszym rodzimym gruncie powszechnie mówi się o szczególnie wyróżnionych, bliskich Papieżowi miejscach: przede wszystkim należy tu wymienić Kraków,
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Wadowice, Częstochowę, Kalwarię Zebrzydowską. Miejsca te, podobnie jak wiele
innych, zawsze służyły Papieżowi do wskazania znaczenia działania Boga w świecie
i zawsze była to ingerencja jednostkowa, odrębna, osobna w danym miejscu. Każde
z miejsc, każde z miast tego świata staje się odrębnym przejawem sacrum w przestrzeni geograficznej.
Widzimy więc, że według myśli Papieża to uniwersum Kościoła Powszechnego nie realizuje się w jakiejś nieokreślonej globalnej wiosce, że zawsze jest związane
z geograficznym miejscem jego przejawiania się. Kościół dla Jana Pawła II nie jest
uniwersalny przez to, że oderwany od konkretnego miejsca w przestrzeni, on staje
się uniwersalny przez wielość konkretnych miejsc przejawiania się i działania samego
Boga. Dlatego nawet najmniejsze miejsce jest po prostu ważne, godne pamiętania.
Dlatego spotykając się z ludźmi w wielu miejscach świata Papież starał się w każdym z nich przemówić do wiernych przynajmniej kilka zdań w ich własnym języku.
Jako potwierdzenie powyższych konstatacji można przypomnieć jeszcze, że każdej
pielgrzymce papieskiej towarzyszyły nie tylko spotkania z wielotysięcznymi zgromadzeniami ludzi, ale również spotkania z niewielkimi grupami odrębnymi etnicznie,
religijnie czy kulturowo. Tak ważne jest każde miejsce, tak realizuje się przywiązanie
Papieża do geografii w jej dosłownym rozumieniu.

4. „Geografia duchowa” Jana Pawła II
W nauczaniu Jana Pawła II możemy dostrzec również bardziej metaforyczne,
czy lepiej powiedzieć bardziej pogłębione rozumienie geografii. Przywołany na wstępie jako motto tych rozważań cytat: „Każdego dnia kroczę drogą duchowej geografii.
Moja duchowość ma trochę geograficzny wymiar”, pozwala odnieść znaczenie słowa
„geografia” w myśli Papieża również do przestrzeni duchowej. Czymże więc jest ta
„duchowa” geografia?
Każda pielgrzymka Papieża miała swój duchowy, teologiczny wymiar, o czym
pisaliśmy już powyżej. Papież nie był podróżnikiem, który oglądał dziwy tego świata
po to, żeby je sfotografować i napisać o nich w kolorowych pismach. Odtwarzając
drogi Jego pielgrzymowania i nanosząc je na atlas świata widzimy, że rozpoczynając swą wędrówkę w Rzymie Papież odwiedzał miasta Włoch, wielokrotnie nawiedzał różne stolice i sanktuaria Europy, pielgrzymował do Afryki, Azji, obu Ameryk,
Australii i Oceanii, stawiał swe stopy na każdym kontynencie tego świata. Jan Paweł II
poszerzał granice dostępnego papieżom uniwersum. Jak żaden z jego poprzedników
„zabierał Chrystusa w świat”, jak apostoł rozsiewał wiarę po wszystkich kontynentach.
Wcześniej, wieki przed nim, czynili to wielcy odkrywcy. Jan Paweł II w gruncie rzeczy
pielgrzymował po świecie ich drogami i tak jak oni poszerzał graniceświata poznanego. Papieże przed Nim niewiele podróżowali. Można by rzec, że granice ich świata
były zamknięte do miejsc wskazanych przez tradycję. Nauczali o Bogu z centrum,
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z Watykanu, z uświęconego miejsca. Jan Paweł II przekroczył tę przestrzeń. Zdobywał,
odkrywał nowe lądy. W teologicznej wykładni niewątpliwie zdobywał je i uświęcał dla
Chrystusa, ale w wymiarze przestrzennym odkrywał je na nowo dla całego współczesnego świata. Biedota w Indiach, żyjąca w poniżeniu i głodująca ludność Afryki
i Ameryki Środkowej miały w Jego Osobie swego odkrywcę i orędownika. Przez swoje
pielgrzymki Jan Paweł II pokazywał bogatemu i zadowolonemu z siebie Zachodowi
wszystko to, co wydaje się być pominięte, odwiedzał biednych i poniżonych. To jest
geograficzny i duchowy wymiar pielgrzymowania Jana Pawła II, to jest powtórzenie
drogi wielkich odkrywców ze Starego kontynentu, ale jest to też poszerzenie granic
znanego świata nie tylko w sensie geograficznym. Geograficznie każde miejsce papieskich pielgrzymek jest już odkryte. Nowe ich odkrycie dotyczy duchowego wymiaru
i dokonuje się w imię Chrystusa, dla chwały Bożej – wydaje się, że to zupełnie nowy
aspekt rozumienia geografii w nauczaniu i życiu Jana Pawła II. To jest wymiar jego
geograficznej duchowości.
Obecność Kościoła w świecie ma również swoje źródło w działalności misyjnej, bo przecież czym innym są misje, jeśli nie poszerzaniem granic świata dla wiary
Kościoła Powszechnego. W tym wymiarze Papież był Misjonarzem odkrywającym
białe plamy na mapie świata i odwiedzającym miejsca, do których żaden papież – głowa Kościoła Katolickiego – przed nim nie dotarł. Być może dlatego na trasach papieskich pielgrzymek były również miejsca, w których katolicy nie stanowili przytłaczającej większości, jak choćby we wspomnianych już Indiach, w wielu krajach Afryki
i Azji, nie mówiąc już o mocno zsekularyzowanych państwach zachodniej Europy,
które Papież odwiedzał wielokrotnie. To również wydaje się być duchowym wymiarem papieskiej geografii.
Innym wymiarem papieskiej nauki nawiązującym do geografii jest dążenie Ojca
Świętego do łączenia, do integracji. Wystarczy tu odwołać się do nauczania Papieża
podczas wizyty w Ameryce Południowej w 1992 roku, gdzie w pięćsetną rocznicę
chrześcijaństwa tych ziem, przyznając nie zawsze chlubne metody, jakimi odbywało
się owo „nawracanie” Papież tworzy wizję wielkiego filaru chrześcijaństwa po drugiej stronie oceanu, w miejscu, gdzie żyje niemal połowa katolików współczesnego
świata. Papież wskazuje na obie półkule Ziemi jako dwie części jednego; różne, ale
tworzące jedno - jak w geografii. Różne również dlatego, że realizujące się w zupełnie
odmiennych środowiskach społecznych, przyrodniczych, geograficznych. Różne są
problemy, z którymi przychodzi zmagać się ludziom żyjącym na tych kontynentach,
ale w wymiarze duchowym ich tożsamość ma źródło w wyznawaniu wspólnej religii,
stanowi o jedności chrześcijaństwa. To niewątpliwie geograficzny przyczynek w nauczaniu Jana Pawła II.
Podobny wymiar ma nauczanie Papieża odnoszące się do zjednoczenia
Europy, szczególnie gdy jeszcze przed przystąpieniem państw naszej części Europy do Unii Europejskiej Jan Paweł II mówił o aspiracjach narodów słowiańskich
i kiedy wskazywał, że to właśnie granice geograficzne powinny być przesłanką do
poszerzenia Unii. Również w tej sprawie, w czysto politycznym wymiarze projektu
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zjednoczenia, Papież, tak przywiązany do idei narodu i państwa, ojczyzny i patriotyzmu,
nie waha się głosić, że wschodnie „płuco” Europy jest dla pełnego oddychania całego
kontynentu niezbędne, i że nie wolno go w procesie integracji pomijać.11 Analogia
do chrześcijaństwa obu Ameryk – jako drugiego obok Europy filaru chrześcijaństwa,
na którym wspiera się Kościół Powszechny wydaje się aż nazbyt oczywista. Jest więc
w myśleniu Papieża o Kościele i o świecie współczesnym bardzo jasno rozdzielone
dostrzeganie różnorodności, szczególności każdego miejsca, każdego narodu i państwa
z osobna, ale jest też tendencja do wskazywania tego, co łączy – do tworzenia nowej
geografii również w wymiarze duchowym. Nie możemy przecież w tym miejscu nie
przypomnieć, że podstawą tego zjednoczenia jest wiara - wspólne źródło kultury, jego
podstawą są chrześcijańskie korzenie Europy i świata, jest wielowiekowa wspólnota
ducha. To również ślad geograficznego wymiaru papieskiej duchowości.
Przypomnijmy jeszcze raz naukę Papieża: „Na rządzących spoczywa wielka odpowiedzialność, za rozpoczęty proces integracji narodów, które łączy geografia, wspólna
wiara chrześcijańska, język, kultura”12 – tak widzi Jan Paweł II misję połączenia, pojednania. Papież zmierza do tego, by zachowując odrębność każdego z państw i narodów,
stworzyć zintegrowaną społecznie, kulturowo i religijnie przestrzeń pojednania.

5. Jan Pawł II zmienia geografię świata
Nie sposób pominąć w tym miejscu bliskie naszym czasom doświadczenie upadku komunizmu – w którym to procesie Polacy najlepiej może na świecie rozumieją
rolę Jana Pawła II, bo jej doświadczyli. Podobnie jak kolejne wydarzenia, a to upadek
muru berlińskiego czy rozpad Związku Radzieckiego, które związane było z powstaniem niepodległych państw będących uprzednio częściami sowieckiego imperium,
były przecież niczym innym jak zmienianiem politycznej geografii świata. Jan Paweł II
– Papież nie zmienia geografii w jej przyrodniczym, naturalnym, znaczeniu, bo jest
ona dziełem samego Boga, ale zmienia ją – czy łagodniej, z pewnością przyczynia
się do tej zmiany – w wymiarze politycznym. Również dzięki Jego postawie na naszych oczach zmienił się świat. Papież, który przecież nie zajmował się ani geografią,
ani polityką zmienił geografię polityczną Europy. Czyż nie taką misję ma namiestnik
Chrystusa na Ziemi, żeby Ziemię tę zmieniać, a nie tylko ją opisywać? To niewątpliwie
również jeden z aspektów papieskiego nauczania w odniesieniu do geografii.
11
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Analizując używanie przez Papieża słowa geografia w różnych kontekstach można przytoczyć kolejne pojęcia, takie jak: „geografia modlitwy papieskiej”– w Przekroczyć
próg nadziei, gdzie napisane jest: „Modlitwa Papieża ma jednak szczególny wymiar.
Troska o wszystkie Kościoły, każe mu codziennie na modlitwie pielgrzymować myślą
i sercem poprzez cały świat. Wyłania się z tego jak gdyby szczególna geografia modlitwy papieskiej. Jest to geografia wspólnot, Kościołów, społeczeństw, a także problemów, którymi ten świat współczesny żyje”.13 Podobnie w encyklice Redemptoris
Mater Papież nawiązując do miejsc silnego kultu Matki Boskiej pisze o „…swoistej
„geografii” wiary i pobożności maryjnej, która obejmuje wszystkie miejsca szczególnego pielgrzymowania Ludu Bożego, który szuka spotkania z Bogurodzicą…”.14
Takie użycia słowa geografia wydają się być kategorią opisu rzeczywistości, kategorią pewnego porządkującego świat komentarza. Dalecy jesteśmy od tego, by każdej
wypowiedzi Jana Pawła II, w której pojawia się słowo „geografia” przypisywać
charakter wydarzenia zmieniającego świat. Przecież nie zawsze użycie przez Papieża
tego słowa musi mieć duchowy wymiar, czasem naprawdę chodzi po prostu o górę
i rzekę – co zresztą powyżej wykazaliśmy.

Zakończenie
Podsumowując powyższe rozważania musimy przyznać, że nie jest niczym
niezwykłym, że Papież postrzega rzeczywistość w wymiarze czasowo–przestrzennym, jak wszyscy uczestnicy tego samego dziedzictwa. Nie zamierzamy też tworzyć
wrażenia, że geografia jest szczególnie wyróżniona wśród innych nauk w nauczaniu
Papieża. Może wystarczy powiedzieć, że istnienie tej dziedziny nauki Papież postrzegał i doceniał. Wydaje się że dowodem na percepcję papieskich wypowiedzi są pojawiające się już w ich omówieniach i interpretacjach cytaty, zarówno w płaszczyźnie
językowej, jak i gdy chodzi o ich istotę. Papież mówił o geografii maryjnej w znaczeniu wielości miejsc, w których kult Matki Boskiej szczególnie się rozwija. Dziś
pojawiają się pojęcia „Bożej geografii” - przy okazji komentowania spotkań Papieża
z młodymi ludźmi w ramach Światowych Dni Młodzieży, ze względu na każdorazowo
inne miejsce tych spotkań, czy określenia w rodzaju: „geografia czci dla Ojca Pio”, czy
„geografia kultury religijnej”, które w papieskim języku opisują nowe zjawiska i utrwalają tym samym papieskie określenia i Jego sposób mówienia. Częstotliwość tych ewidentnych naśladowań z pewnością świadczy też o tym, że używał on trafnych, celnych
słów dla opisania istotnych zjawisk i że papieskie określenia pozostają żywe. Win13
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niśmy też przyznać się do milczenia, gdy stajemy wobec zapisów listu apostolskiego Papieża napisanego z okazji 1700-lecia chrztu Armenii,15 gdzie mowa jest o tym,
że prześladowania, jakich doznawali Ormianie „nie tylko zmieniły duszę” tego narodu,
ale i zmodyfikowały „geografię człowieka” w Armenii. Język wypowiedzi Jana Pawła II,
jego szczególna metaforyka, w tym przypadku zapewne czekać będzie musiała na odczytanie tego, co Papież rozumie przez „geografię człowieka”, na głębsze interpretacje
niż te, których podjęli się autorzy niniejszego artykułu.
Powyższy tekst jest próbą odkrycia czy skromniej pokazania, że w wybranych
aspektach geograficzne postrzeganie rzeczywistości jest nauczaniu Jana Pawła II
bliskie, jak każdemu z ludzi, którzy uświadamiają sobie, że żyją w konkretnym otoczeniu przyrodniczym, ale zadaniem tej pracy było również ukazanie wyjątkowości
funkcjonowania geografii w nauczaniu tego Papieża, a nawet roli Jana Pawła II
w zmienianiu geografii świata, w zmienianiu rzeczywistości dokonującej się za Jego
przyczyną, czy też co najmniej z Jego udziałem. I jeśli zadanie to choć w części się
powiodło, jeśli daliśmy dowód rozumienia Jego nauczania, to zadanie postawione na
wstępie może zostać uznane za spełnione.
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