A IT A S A N T U A P O LO N IA R A
Artikulu hau argitaratu orduko Aitasantua Polonian ibilia izango da. Età besteren batek ibilaldiaren berri emana izango du. Harantz joateko dagoelarik idazten dut, età, beraz, datozen egunetan zer
gertatuko den ez dakidalarik. Ez dira nereak, ibilaidi bati buruzko gogoetak, aurregogoetak baizik.
Lehen aldiz doa Aitasantu bat Estatu komunista
batetara. Honetxek ematen dit gogoetarako haria.
28.hor.

Aitasantu p o lo n ia rra

Wojtila Aitasantua poloniarra da. Le
hen aldiz, historia osoan. Honek beraxek
explika dezake agian zergatik doan A ita 
santu bat lehen aldiz Estatu komunista
batetara. Bere herria duelako, eta beste
edonork bezala bere jaioterrira joateko
eskubidea duelako? Arrazoin bidezkoa l i tzateke. Aitasantuak ere zergatik ez du
herrimina eduki behar?
Baina aitzaki -a r r a z o in ? - "serioagor¡k" atera du Aitasantuak Poloniara joa
teko. 900. urteburua ospatzen du hango
katolizismoak. Zehazkiago esanik, S. Estanislaoren heriotzaren urteburuaren 9 0 0 .
urteburua ospatzen du. Boieslao II.a k ,
Ausarta gainizenekoak, hil egin zuen, bere
gehiegikeriak kondenatzen zituelako. Krakoviako apezpikua izan zen; eta Polom a
ko katolizismoaren aitatzat hartzen dute.
Joan Paulo ll.a Krakoviako bertako apez
pikua izan da oraintxe arte, Aitasantu
izan arte. Beraz bidezkoa zirudien - d ir u di-, bere gogoa eta asmoa, harantz ibilaldi bat egitekoa.
Aitasantu hau poloniarra da. Berak ez
du inoiz hori ezkutatu, eia bai etengabe
agertu. Oraintxe bertan, bi Kardinale poloniak berri hautatu ditu. Bata, Krakovia
ko apezpikua, bere ondorengoa. Bestea,
Rubin apezpikua, Sinodo Generalaren
Idazkaria urte luzetan izandakoa. Bata
nahiz bestea Kardinale hautatzeko, logikarik badago, Vatikanoko jokabideari begiratuz gero. Hala ere, Poloniako bi kardi
nale berri batean egitea harritzeko xamarra da. Joan Paulo II.a k , ordea, harantz
abiatu baino lehentxeago hautatu d itu .
Ondo prestatua du Aitasantuak Poloniarako bidea!
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Kristautasuna eta Marxism oa

Polonia eta besteak
Polonia Estatu komunista da. Baina
aldi berean herririk katolikoenetakoa, erlijio-praktikari eta agerpenei begiratzen
baldin badizkiegu. Hauxe da Aitasantuaren indarra, eta harantz joateko "eskubiderik" ematen dion oinarririk nagusiena.
Poloniako erregimenak onartu behar izan
du hango herri katolikoarentzat Aitasan
tua poloniarra izateak duen garrantzia.
Garaipen nazionaltzat hartu dute hango
katolikoek Aitasantua poloniarra izatea.
Eta gobernua bera harrapatua gertatu
da. Nekez uka zlezaiokeen bertako semea
den Aitasantuari, hara joateko eskubidea.
Eta ez bertako seme bezala bakarrik, eta
bai mundu zabaleko Eliza katolikoaren
Sjdari nagusi bezala ere. Poloniako katoikoek aspalditik daramaten, erregimen
munistaren eta nazionalismo katolikoarcn arteko tirabira horretan gertatu da
obernua bera. Eta oraingoan, seguru asK°, nazionalismo katolikoak irabazi du.
Horretaz baliatu da Joan Paulo Ila.
aína, zalantzarik gäbe, Poloniako erregienari buruzko garaipen erlij iozko-politia i/k ain° asmo zabalagoa du Aitasantubere ibilaldia antolatzean. Erregimen

età ba dirudi, jokabide-politika berri horiek aurrera eraman nahi dituela. Paulo
V l.a k irekitako "O s tp o litik " edo Esta
tu komunistei buruzko politika, b izkortu
eta areagotu nahi du Joan Paulo lla k . Bai
na hura baino egoera askoz hobeagotan
gertatzen da hau.
Poloniara egingo duen bere ibilaldiak
ez dio 9 0 0 . urteburuari bakarrik erantzun
nahi. Aurrera begira, Eliza Katolikoaren
eta Estatu Komunisten arteko harremanak hestutu nahi d itu . Aide honetatik oso
interesgarria gerta daiteke, Joan Paulo
ll.a k egun gutxi barru egina izango duen
ibilaldi hau, Errom ako Elizaren jokabide
p olitiko-erlijiozkoentzat.

eta Estatu kom unista guztiei buruzko jokabide eta p o litik a berriak abiatzeko aukera du berak, età ba d irud i, jokabide-politika berriak abiatzeko aukera du berak.

Baina erlijio -p olitika bakarrik b izkortu
eta indartuko ote da hemendik aurrera?
Ala baita "ideologi p o litik a " ere, nolabait
esateko? Harreman diplom atikoetan ba
karrik geldituko bada Eliza Katolikoaren
eta Estatu Komunisten arteko elkarrizketa berria, ez dio horrek kristau herriaren barneko berrikuntzari iagunduko.
Eliz barneari —beronen egiturei, jokabideei eta pentsaerari— begiratuz, tradizionala eta kontserbatzailea agertu da
orain arte Joan Paulo Ila. Baina kristau
herriaren base zabal eta din am iko batetan
oso bizia da kristautasunaren eta marxismoaren arteko elkarrizketa: ez harreman
praktikoetarako bakarrik, eta bai elkarganatze ideologikorako ere. Zalantzarik
ez d u t, gaurreguneko kristautasunak duen
desafio nagusienetarlko bat marxismoarena dela; eta Eliza katoliko ak ausardiaz eta
posez onartu behar du desafio hori. Kris
tau askok onartua du, eta, tirabira eta
guzti, nolabait bere bizitzan bizi du: beharbada, teori m ailan, zalantza eta kontraesan guztiak argitu gabe, eta praktikan
elkarbide eta kìdetasun garrantzizkoak sum atuz eta bizitzaratzen saiatuz.
Elizaren baseko elkarrizketa eta elkarb izitza horretan sakonduko da bereziki
kristauen eta marxisten arteko harremana, eta Vatikanoren eta Estatu Kom unis
ten mailako harreman d iplom atikoen bidez.
Areago, harreman d ip lo m atiko horik
bultzatu nahi dituen A itasantuak, Eliza
ren barnean, irekitasun handiz ikusi eta
bultzatu beharko dituzkeela dirudi, oinarrizko elkarrizketa serio eta sakon hori
aurrera eraman nahi ditu zten ak. Aide ho
netatik Joan Paulo ll.a ez zen oso ausarta
agertu, M exikora egin zuen bere ibilaldian. Ausartago dirud i, Poloniara doan honetan.
Baina bi maila ezberdinetan planteiatzen dira, seguru asko, bi ibilaldiok. Eta
Aitasantu honentzat errazagoa da, ibilal
di honetako harreman d ip lom atiko ak bultzatzea, Iberùam erlketako kristauen askapen teologia bedeinkatzea eta areagotzea
baino.
Paulo Agirrebaltzategi

29.hor.

