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Wprowadzenie

Wstêp

Czy Koœció³ katolicki przeprasza³ za krucjaty? Dziœ wiêkszoœæ

wyznawców Chrystusa, którzy przyznaj¹ siê do katolicyzmu, jak

równie¿ wszyscy ci, których bynajmniej o podobn¹ przynale¿noœæ

nie da siê pos¹dziæ, nie maj¹ raczej wiêkszych w¹tpliwoœci, ¿e rze-

czywiœcie do takiego aktu skruchy dosz³o. Stolica Apostolska wy-

par³a siê zatem swojej niew³aœciwej tradycji i za pomoc¹ Soboru

Watykañskiego II skierowa³a wspólnotê Koœcio³a na zupe³nie inny,

nowoczesny, tolerancyjny tor. Pierwsze skrzypce w tym procesie

odgrywaæ mia³ œw. Jan Pawe³ II, za co z jednej strony zbiera³ grom-

kie brawa, z drugiej zaœ solenn¹ krytykê. Nie ulega najmniejszej

w¹tpliwoœci, ¿e niektóre poczynania papie¿a Polaka wydaj¹ siê

byæ co najmniej kontrowersyjne (jak np. uca³owanie Koranu czy

te¿ przeprowadzenie spotkania modlitewnego w Asy¿u w 1986

roku). Z drugiej jednak strony, czêstokroæ oceny niektórych wy-

powiedzi Ojca Œwiêtego formu³owane s¹ naprêdce i w konsekwen-

cji prowadz¹ do powa¿nych nadinterpretacji.

Rozpoczynaj¹c rozwa¿ania na temat dziejów wypraw krzy-

¿owych, nie mog³em pomin¹æ ca³ej spuœcizny, jak¹ w tym aspek-

cie pozostawi³ po sobie œw. Jan Pawe³ II. Z tego te¿ wzglêdu zanim

w ogóle zabra³em siê za pisanie pierwszego rozdzia³u, spêdzi³em

d³ugie godziny na przeszukiwaniu Internetu w celu odnalezienia
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jakichkolwiek konkretnych danych zwi¹zanych ze wspomniany-

mi przeprosinami, które to Ojciec Œwiêty mia³ wyg³osiæ w jubile-

uszowym roku 2000. Warto przy tym podkreœliæ, ¿e rzeczywiœcie

w owym czasie Stolica Apostolska wielokrotnie próbowa³a kajaæ

siê i prosiæ o przebaczenie, jednak¿e robi³a to na tyle umiejêtnie,

aby nie potêpiæ z góry przy tym ca³ej ³aciñskiej tradycji. W ka¿-

dym razie w przepastnych odmêtach Internetu trudno jest dziœ

odnaleŸæ jakiekolwiek konkretne cytaty, w których to Jan Pawe³ II

czy te¿ jego poprzednicy lub nastêpcy potêpialiby wprost trady-

cjê wypraw krzy¿owych. Przeprosiny mia³y niejednokrotnie zu-

pe³nie ogólnikowy charakter, zaœ przemówienia podchodzi³y do

tematu zupe³nie okrê¿n¹ drog¹. Nic w tym zaskakuj¹cego. Odrzu-

cenie idei krucjat wi¹za³oby siê z koniecznoœci¹ staniêcia w opo-

zycji do œw. Augustyna czy œw. Grzegorza VII oraz odrzuceniem

setek, jeœli nie tysiêcy oficjalnych dokumentów wydanych ongiœ

przez Stolicê Apostolsk¹.

Prawdopodobnie wyg³oszenie takich stonowanych przepro-

sin mia³o z jednej strony udobruchaæ wszystkich wrogów Koœcio-

³a, zaœ z drugiej strony nie obudziæ zdecydowanego sprzeciwu œro-

dowisk wiernych tradycji ³aciñskiej. Mówi¹c proœciej: chodzi³o

o poprawê i tak doœæ zszarganego wizerunku Koœcio³a katolickie-

go w œwiecie. Problem w tym, ¿e osi¹gniêto efekt wrêcz odwrot-

ny. Antykleryka³owie, jak i wyznawcy innych religii (przede

wszystkim judaizmu), wci¹¿ pozostaj¹ niezadowoleni, o czym

œwiadczy chocia¿by oficjalne stanowisko Miêdzynarodowego Ko-

mitetu ¯ydowskiego ds. Konsultacji Miêdzynarodowych, wed³ug

którego Koœció³ katolicki przez stulecia swojej dzia³alnoœci stwo-

rzy³ ,,wrog¹ atmosferê”, z powodu której mo¿liwe by³o zaistnie-

nie Holocaustu. Mówi¹c wprost: Koœció³ stworzy³ podwaliny dla

zag³ady ¯ydów podczas II wojny œwiatowej!
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Wstêp

Mo¿na siê tylko domyœlaæ, jaka forma zadoœæuczynienia do-

prowadzi³aby do rzeczywistego pojednania. Zapewne wszystkie

antyklerykalne organizacje, maj¹ce bardzo czêsto lewicowe ko-

rzenie, poczu³yby siê usatysfakcjonowane, gdyby Stolica Apostol-

ska zaproponowa³a pieniê¿n¹ gratyfikacjê za domniemane szko-

dy, jakie ponoæ wyrz¹dzi³a. Tak¹ regularn¹, do¿ywotni¹ pensjê dla

ka¿dego wroga katolicyzmu, ¿eby ci nie musieli ju¿ wiêcej praco-

waæ i aby mogli skupiæ siê na ,,walce z faszyzmem”.

Tymczasem Jan Pawe³ II wielokrotnie podkreœla³, ¿e koniecz-

ne jest zaistnienie wzajemnego przebaczenia, a zatem obie strony

musz¹ d¹¿yæ do skruchy, co niezwykle istotne jest przede wszyst-

kim w kontekœcie wypraw krzy¿owych. Dziœ krucjaty postrzega siê

jako katolick¹ agresjê, przez co ca³kowicie pomijany jest w¹tek

islamskiej inwazji na Europê oraz ci¹g³ego zagro¿enia, jakie wisia-

³o nad Starym Kontynentem w czasie, gdy do Ziemi Œwiêtej wyru-

sza³a pierwsza zbrojna pielgrzymka. Jednoczeœnie pomija siê przy

tym hiszpañski teatr dzia³añ wojennych, zaœ dla lepszego efektu

stworzono nawet osobny termin (rekonkwista), byleby tylko nikt

nie próbowa³ ³¹czyæ obrony pó³wyspu Iberyjskiego z ruchem kru-

cjatowym. Wyprawy krzy¿owe wszelako stanowi³y odpowiedŸ dla

ci¹g³ego zagro¿enia ze strony islamu, z czego zapewne zdawa³ so-

bie sprawê Jan Pawe³ II, kiedy wielokrotnie mówi³ o koniecznoœci

wzajemnego przebaczenia. Warto przy tym podkreœliæ, ¿e strona

katolicka wykona³a znacz¹ce kroki w tym zakresie, zaœ strona mu-

zu³mañska nie. W krajach islamskich wci¹¿ dochodzi do zbrodni na

tle religijnym, wymierzonych bezpoœrednio w wyznawców Chry-

stusa. Niestety arabscy uczeni potrafili ostentacyjnie odmówiæ pa-

pie¿owi spotkania w 1982 roku w Nigerii i w 1995 roku w Kenii,

lecz nie potrafi¹ uczyniæ ¿adnych równie stanowczych gestów wo-

bec zbrodni wci¹¿ pope³nianych przez ich wspó³braci.


