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TU JESTEŚ



INSTRUKCJA  
OBSŁUGI NR 93

W zbiorowej pamięci katolików żywe są trzy bardzo różne i cie-
kawe pontyfikaty – Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz trwają-
cy obecnie Franciszka. Każdy z nich próbował łagodzić innymi 
metodami turbulencje, przez które od dłuższego czasu prze-
chodzi kościół powszechny. Najbardziej niekonwencjonalny 
wydaje się pod tym względem Franciszek, co mimo upływu lat 
i oswojenia się katolickiej opinii publicznej z ekstrawagancjami 
Ojca Świętego, wciąż budzi opór konserwatywnej części wier-
nych, właściwie nie oferując nic w zamian. Chyba tylko po to, 
żeby pocieszać się umiarkowaną aprobatą ze strony heretyków 
i trwale nienawracalnych wrogów wszelkiej religijności. 
Ważny pontyfikat Jana Pawła II oraz wielka postać papieża 
Benedykta pozostawiają po sobie ogromne dziedzictwo, po 
które Franciszek zdaje się nie sięgać, proponując swoje roz-
wiązania i dość swobodnie podchodząc do tradycji, a nawet 
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magisterium Kościoła. Trwa zatem coś w rodzaju wewnętrz-
nego rozszczepiania się tego, co powinno być katolickie, czy-
li powszechne. Tymczasem kardynał Marx z niemieckiego 
Episko patu organizuje synod, który na poruszyć takie kwestie 
jak celibat i kapłaństwo kobiet. Niemiecki Kościół na ołtarzu 
reform gotowy jest położyć jedność i doprowadzić do kolejnego 
rozłamu – takie głosy pojawiają się dość często, słychać je także 
w Watykanie. 

Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że w powszechność Kościo-
ła wkrada się tendencja do tworzenia w jego obrębie małych, 
partykularnych wspólnot, swobodnie interpretujących całą 
chrześcijańską rzeczywistość. Protestantyzacja katolicyzmu, 
którą nas od lat straszono, zaczyna przybierać kształt realnego 
zagrożenia. Dlatego po raz kolejny trzeba postępować odwrot-
nie niż Luter, wierząc w zdolność Kościoła do wychodzenia 
z ostrych wiraży, i bronić idei papiestwa – nawet jeśli brakuje 
nam entuzjazmu do pontyfikatu Franciszka.

Jerzy Kopański



KREMÓWKA 
BĘDZIE W RAJU

Krzysztof Bielecki





Rezurekcja. Gdzieś w Polsce. Kazanie będzie głosił goszczący 
w parafii dominikanin. Już podchodzi do ambony obok ołtarza. 

– Chrystus zmartwychwstał! Alleluja! Weselmy się i radujmy! 
Chrystus zmartwychwstał!

Głos niósł się po świątyni. Kapłan spojrzał na ściśniony tłum 
i spokojnie dodał:

– Ale wy i tak w to nie wierzycie.
Odwrócił się i usiadł na swoim miejscu. Zapadła cisza. To było 

trudne dziesięć minut. Nikt nie drgnął. 
Trudniejszej ciszy nie ma – od tej między Zmartwychwstaniem 

a człowiekiem.

Historię milczącego dominikanina opowiedział mi poeta Rafał 
Kasprzyk. Pomyślałem, że będzie znakomitym wstępem do roz-
ważań, które powinno się odbyć; medytacji, którą powinno się 
odbyć, na temat dziedzictwa Jana Pawła II. Na temat wszystkiego, 
co nam zostawił. A lepiej by powiedzieć: na temat nie wszystkiego, 
co nam zostawił. Wszystkoizm bowiem, „wszystkoizm janopaw-
łowy”, powszechnie przyjęty, przesłania sensy, które w papieskiej 
nauce dobywają się na światło dzienne z pewnym trudem, by 
nie rzec, z oporem. Oczywiście podejmiemy próbę ocalenia Jana 
Pawła II przed, przepraszam, „skremówkowaniem”. Będzie to pró-
ba iście diaboliczna i, ach, jak naiwna. Koniec końców… jeszcze 
w tym tekście kremówka będzie w raju. I na tym nie poprzesta-
niemy. Przyjrzymy się papieżowi również z innych perspektyw.

Pomyślałem, że „ograniczając moc Jana Pawła II”, skupić by się 
można na przykład na którejś pielgrzymce do Polski. Wybrałem 
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13tę z 1999 roku. Przedmilenijną. Ona przynosi kilka większych 
i mniejszych znaków. 

Zakładając, że Jan Paweł II modli się swoim życiem, trzeba by 
dostrzec choćby znak człowieka, który długą pielgrzymkę rozpo-
czyna raczej zdrowy, a kończy chory. 15 czerwca kazanie w Kra-
kowie i przemówienie czyta metropolita krakowski ks. kardynał 
Franciszek Macharski, a po południu w Gliwicach – nuncjusz 
apostolski arcybiskup Józef Kowalczyk. W Krakowie papież tylko 
się przysłuchuje swoim słowom, a w Gliwicach nie ma go wcale. 

Uwaga zdaje się banalna, cóż, zrozumiała przypadłość starze-
jącego się człowieka. Ale ja widziałbym też w tym znak. Widział-
bym drogę.

Widziałbym los. Widziałbym to papieskie pochylenie się nad 
ziemią. Raz – „tą ziemią”, a dwa – ziemią w ogóle. Tą, która nas 
wydaje i która nas zabiera. Nie wiem, czy papież silny i zdrowy 
byłby tak skłonny do wspominek w końcu tej pielgrzymki, do 
wadowickich i krakowskich przypomnień i wzruszeń. Więcej: nie 
wiem, czy papież byłby tak skłonny mówić o sobie, a nie o rze-
czach tylko wyższych. Doskwieranie losu wymyka się prawidłom 
roli, w jaką ten sam los, Ten Sam Los, powtórzmy wielkimi lite-
rami, wpisał Karola Wojtyłę i nazwał go Janem Pawłem Drugim. 
Raz po raz w trakcie tej pielgrzymki, zwłaszcza w rodzinnych 
stronach, papież zaciera granice między swym życiem jako takim 
a swym papiestwem. 

Inny rys tej pielgrzymki to jej przesłanie „Bóg jest miło-
ścią”. Papież chętnie pokazuje krańcowość miłości; poświęcenie, 
w imię Bożej miłości, nawet własnego życia. Zauważmy: gdzie 
Jan Paweł II by się nie zatrzymał, przypomni świętego z tych 
ziem, jego oddanie, często męczeńską śmierć. My potomkowie 
tych świętych, dziedzice męczeńskich śmierci, ofiar ciała i krwi 
dzierżymy nieodgadnione światło wieczności. Świętość tamtych 
prosi o świętość nas. Tak pojmuje te kwestie papież. I tak, ogólnie 
rzecz ujmując, wyraża to w Starym Sączu z okazji ustanowienia 
świętą księżnej Kingi. Zanurzony w przeszłości pokazuje nas 
jako odłamek (może nie, może jako fragment lub jako ogniwo) 
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14 daleko większej całości, nieprawdopodobnej ciągłości dziejów, 

uświęconej pracą i krwią. 
I ta świadomość  – i to kolejna cecha przedmilenijnej piel-

grzymki – świadomość dziejów ma wprowadzić nas w Trzecie 
Tysiąclecie. Patrząc w przyszłość musimy pamiętać o przeszłości, 
o niezwykłych postawach przodków. Jedno z ostatnich przemó-
wień papieża, to „luźne”, z okna przy Franciszkańskiej 3 w Kra-
kowie, przypomina postać księcia arcybiskupa Adama Sapiehy, 
któremu Karol Wojtyła tyle zawdzięczał. Mówi do młodych: 

„Ta pielgrzymka to jest niejako powrót do początku, dlatego 
byłem dzisiaj w Wadowicach. Tam się urodziłem i jestem tu na 
Franciszkańskiej. Tu otrzymałem sakrament kapłaństwa z rąk 
niezapomnianego księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy, 
pierwszego listopada 1946 roku. Tutaj stoi pomnik kardynała, 
przed franciszkanami. Książę niezłomny… A ja mam jeszcze 
w pamięci jego twarz, jego rysy, jego słowa, jego powiedzenia: 
»Nie gadaj głupstw«, »Co wy tam robicie«, »Nie róbcie jakichś 
głupstw« – tak mówił… I różne podobne rzeczy. Ale jest nieza-
pomniany. Był przez to wszystko wielki, był księciem niezłom-
nym w czasie okupacji. Lata płyną naprzód, już wielu nie pamięta 
księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy. Ci, którzy pamiętają 
tak jak ja, mają obowiązek przypominać, aby ta wielkość trwała 
i tworzyła przyszłość narodu i Kościoła na tej polskiej ziemi”.

Jest więc ta pielgrzymka powrotem. To jej kolejny znak. 
Powrót zawsze ma sens. Powrotność rzeczy, ludzi, zjawisk – by 
się odradzały. By żyły. Sięganie po coś, po cokolwiek, co rozjaśnia 
przyszłość. Wraca się po siłę. Wraca się po przyszłość. I w takim 
świetle stawiałbym początek papieskiej wizyty, początek powro-
tu. W Gdańsku. 5 czerwca 1999.

„Pielgrzymka do Ojczyzny, która dziś się rozpoczyna – mówi 
papież – stanowi jakby przedłużenie poprzedniej z roku 1997. 
Zaczynam ją u wybrzeży Bałtyku, w Gdańsku, gdzie dokonały 
się wielkie dzieła i doniosłe wydarzenia historii naszego Narodu. 
Tu bowiem zakończył w 997 roku swoją apostolską misję święty 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
3 

/ 
ZI

M
A

 2
0

19
 

15Wojciech. Przed dwoma laty danym mi było rozpocząć jubileuszo-
wą uroczystość jego męczeńskiej śmierci”. A nieco później powie: 

„Wyrażam radość, że obecne pielgrzymowanie po ziemi ojczy-
stej rozpoczyna się w Gdańsku, w mieście, które weszło na stałe 
w dzieje Polski, Europy, a chyba i świata. Tu bowiem w sposób 
szczególny dał się słyszeć głos sumień wołających o poszanowa-
nie godności człowieka, zwłaszcza człowieka pracy, głos woła-
jący o wolność, o sprawiedliwość i o międzyludzką solidarność. 
To wołanie obudzonych sumień zabrzmiało tak potężnie, że otwo-
rzyło przestrzeń upragnionej wolności, która stała się i pozostaje 
nadal dla nas wielkim zadaniem i wyzwaniem na dzisiaj i jutro. 
(…) Nieustannie modlę się, aby wraz z rozwojem materialnym 
kraju szedł również jego rozwój duchowy”.

„Obudzone sumienia” – zatrzymajmy się przy tym. Gdańsk 
sam w sobie może być swoistym sumieniem. Może przynosić 
wymiar człowieczeństwa, powiedzmy, ponadmiejski. I takim 
miastem, miejscem, chciał być, jak przypuszczam, w mniema-
niu choćby władz samorządowych. Gdańsk ze swym wielowąt-
kowym dziedzictwem miał, pokonując je, być bardziej miejscem 
niż miastem. Miał otwierać się na przestrzeń wolności po trosze 
gubiąc, być może, zakorzenienie w wielości znaczeń i symboli; 
wielości historii czy to polskich, czy to niemieckich. Porzucając 
je, uchylając się od nich, miał być „miejscem ogólnodostępnym” 
z pewnym zapatrzeniem w otwartą przyszłość. Od lat obserwuję 
spory wokół miejsca Gdańska. Konflikty wokół niego, konflik-
ty tożsamościowe, mogą się wydać intelektualnie ekscytujące. 
Polskie sumienia budziły się tam przecież dwukrotnie: krwawo 
w roku 1970 i bezkrwawo w 1980. Bezkrwawo w 1980? Bezbole-
śnie? Sumienia obudzone porozumieniami sierpniowymi w 1980 
musiały przecież bez litości zasnąć już w grudniu 1981 roku! I wra-
cać do łask w 1988 roku. Z ewidentnym podziałem na sumienia 
uprawnione do stanowienia o sobie i na sumienia „umasowio-
ne”, bez wyrazu, żadne, poddane. Naturalnie rozumiem dziejo-
we konieczności, „obowiązki” dziejów, i nie wybrzydzam. Ot tak 
snuję nędzne supozycje. 
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16 Gdańskie obudzenie sumień było świętem, nie zaś codzien-

nością. Nie weszło do kalendarza. Nie zmieściło się. „Świecący” 
5 czerwca 1999 roku nad Gdańskiem blask Jana Pawła II daje 
asumpt i do takich dociekań. I na takie gdańskie rozczarowania 
przyzwala – kiedy spytamy się choćby o jakość „gdańskich desan-
tów” w polityce III Rzeczpospolitej i o najnowsze dzieje Gdańska, 
jakże widowiskowe, jakże piękniejące z każdym rokiem, jakże 
gładkie i bezchmurne. 

Jeśli więc Jan Paweł II przywołuje w gdańskiej homilii słynne 
„nie ma wolności bez solidarności”, by zaraz dodać równie słyn-
ne „nie ma solidarności bez miłości”, to po latach można o tę 
miłość delikatnie spytać. Gdańsk miał być, i był, nomen omen 
(i fenomen) kotwicą pielgrzymki z roku 1999. Lecz czy tą kotwicą 
pozostał dłużej? Czy Solidarność pisana wielką literą i solidar-
ność pisana małą literą rzeczywiście stamtąd potem promieniała 
i promienieje? Czy tej idei sprostaliśmy? Czy ją rozumiemy? Czy 
ona nie przeszkadza? 

Na zakończenie mszy świętej na sopockim hipodromie papież 
zwróci się do młodzieży: „Moi drodzy, brońcie w sobie i wokół 
siebie wartości, jakie nosili w sercu ci, którzy stanęli w obronie 
Ojczyzny na Westerplatte sześćdziesiąt lat temu. Przypominam, 
co mówiłem 12 lat temu na Westerplatte: »Każdy z was młodych 
znajduje w życiu swoim jakieś swoje własne Westerplatte, jakiś 
wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakiś porządek 
praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Obronić dla 
siebie i dla innych«. Było to 12 czerwca 1987 roku. No!”

Umówmy się po tych słowach na ciszę, na tę trudną ciszę, którą 
zafundował pewnym parafianom ów dominikanin, przywołany 
przeze mnie we wstępie. Spodziewam się, że tej ciszy nie unik-
niemy tu jeszcze kilkakrotnie. 

W Pelplinie 6 czerwca papież mówił o Kazaniu na Górze. Zachę-
cał do czytania Pisma Świętego. Przypomniał słowa świętego 
Hieronima: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością 
Chrystusa”. 
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17Przemówienie na nabożeństwie czerwcowym 6 czerwca 
w Elblągu jest, moim zdaniem, jednym z ciekawszych w całej piel-
grzymce. Jan Paweł II wspomina męczeńską śmierć świętego 
Wojciecha i zaraz błogosławioną Dorotę z Mątowów, dalej Reginę 
Protmann i „syna tej ziemi, księdza Władysława Demskiego, który 
oddał życie w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen, broniąc 
publicznie krzyża znieważonego świętokradzko przez oprawców”. 
Papież zapowiada, że Regina Protmann i Władysław Demski będą 
w czasie tej pielgrzymki, w Warszawie, włączeni w poczet błogo-
sławionych. Podkreśla wagę duchowego dziedzictwa, które powin-
ni kontynuować współcześni mieszkańcy tych ziem.

W czwartej części przemówienia Jan Paweł II cytuje słowa 
Psalmisty o „szczęśliwych, którzy strzegą przykazań”. A za chwilę 
przywoła sytuację z Ewangelii według świętego Mateusza. Papież 
mówi: „Na pytanie bogatego młodzieńca: »Nauczycielu, co dobre-
go mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?« Jezus odpowiedział: 
»Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania«”. To Jezusowe 
wezwanie jest szczególnie aktualne w dzisiejszej rzeczywistości, 
w której wielu ludzi żyje tak, jakby Boga nie było. Pokusa urzą-
dzenia świata i swego życia bez Boga albo wbrew Bogu, bez Jego 
przykazań i bez Ewangelii, istnieje i zagraża również nam. A życie 
ludzkie i świat zbudowany bez Boga, w końcu obróci się przeciw 
człowiekowi. Mieliśmy na to liczne dowody w tym kończącym się 
stuleciu, dwudziestym wieku. Łamanie Bożych przykazań, zejście 
z drogi wytyczonej przez Boga, jest niczym innym, jak popadnię-
ciem w niewolę grzechu, a „zapłatą za grzech jest śmierć”. Papież 
cytując tu słowa świętego Pawła z Listu do Rzymian zajmuje się 
istotą grzechu, przeciwstawiając go miłości. To przeciwstawienie 
ma kilka zabarwień, w tym to świętego Augustyna, który w De 
Civitate Dei mówi o grzechu jako o „miłości siebie, posuniętej aż 
do pogardy Boga”. Jan Paweł II powie: „Trzeba, abyśmy sobie cią-
gle uświadamiali to wielkie zło, zdobywali subtelną wrażliwość 
i wyraźne poznanie zawartego w grzechu zarzewia śmierci”. 

Elbląskie przemówienie ma w sobie zaskakującą surowość. 
Gdyby miał być jeszcze wyrazistszy, powiedziałby, że głoszenie 
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18 śmierci Boga prowadzi do śmierci człowieka. On, doświadczo-

ny wojnami, ideologiami totalitarnymi, wyrzucającymi Boga 
z domów, świetnie to wie. 

Przemówienie jest powrotem do źródeł wiary. Jan Paweł II nie 
stroni przy tym od swoistej pierwotności pewnych form. Jak choć-
by tej, że w części trzeciej postanawia przypomnieć dziesięć przy-
kazań tak, jak są zapisane w Księdze Wyjścia, po czym podkreśla 
wagę porządku, dobra i w rezultacie godności człowieczeństwa. 
„Sam porządek materialny – mówi papież – nie wystarczy. Musi 
być uzupełniony i ubogacony przez nadprzyrodzony”. 

Ład z jednej strony, a grzech sytuowany obok śmierci z dru-
giej – stają się w Elblągu lekcją, przyznajmy, nieoczekiwanie 
twardą. Dekalog w istocie sięga przecież po mroczne inklinacje 
człowieka. Tymczasem Jan Paweł II będzie w kolejnych dniach 
i miastach niósł przesłanie jasnej Bożej miłości. Z nią będzie-
my mieli wchodzić w Trzecie Tysiąclecie. Tego światła będziemy 
mieli szukać na przełomie potężnych, przerastających nas epok.

Znaczenie przechodzenia jednego czasu w drugi podkreśli 
papież w Bydgoszczy 7 czerwca 1999 roku. Rozpatrzy tu kwestię 
męczeństwa za wiarę, dotykając przy tym sprawy męczeństwa nie 
tylko zewnętrznego, lecz i wewnętrznego, kiedy doświadcza się 
upokorzeń, obelg, pogardy czy choćby niezrozumienia, a w kon-
sekwencji często sprzeciwu. Nazywa to „męczeństwem walki 
ze sobą i przezwyciężania samego siebie”. Nazywa to „próbą”. 
A dalej przypomni dwudziestowieczne totalitaryzmy i martyro-
logię. „Nasze stulecie – powie – ma swe szczególne martyro-
logium jeszcze nie w pełni spisane. Trzeba je zbadać, trzeba je 
stwierdzić, trzeba je spisać. Tak jak spisały martyrologia pierwsze 
wieki Kościoła, i to jest do dzisiaj naszą siłą, tamto świadectwo 
męczenników pierwszych stuleci. Proszę wszystkie episkopaty, 
ażeby do tej sprawy przywiązały należytą uwagę. Nasz wiek, wiek 
dwudziesty, ma swoją wielką martyrologię w wielu krajach, w wie-
lu rejonach ziemi. Trzeba ażebyśmy przechodząc do trzeciego 
tysiąclecia spełnili obowiązek, powinność wobec tych, którzy dali 
wielkie świadectwo Chrystusowi w naszym stuleciu”.
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19Sprawa męczeństwa, świętego męczeństwa stanie w tej piel-
grzymce wielokrotnie. Czy po latach jest jasna i żywa? Chyba 
nie. Akurat od tych kwestii, może wystraszeni ich radykalizmem, 
jesteśmy teraz daleko. Akurat rozchwianie idei, i to wielu idei, nie 
namawia nas do żadnych męczeństw. Jeśli jesteśmy skłonni do 
jakichkolwiek poświęceń, to do poświęceń niewielkich, symbo-
licznych i akcyjnych. A męczeństwa akcyjne, wspólnotowe, ogól-
nospołeczne trudniej sobie wyobrazić. Można wysłać esemesa 
„pomocowego” za dwa złote + VAT, ale męczeńskich esemesów 
jeszcze nie wymyślono. Pewne nauki papieża straciły niejako 
grunt pod nogami ze względu, przyjmijmy, na postęp technicz-
ny – by nie mówić okropnie – postęp cywilizacyjny. Myślę tu 
oczywiście o kręgu europejskim, bo na świecie śmierć za wiarę 
bywa chlebem powszednim. Ale czy liczby mordowanych za wiarę 
chrześcijan, sprzymierzone z liczbami ofiar wypadków samocho-
dowych, przerażają? No nie, liczby są obce.

Do historii, ale już nieco innej, wrócił Jan Paweł II 11 czerwca 
w spektakularnym wystąpieniu w parlamencie. „Składam dzięki 
Panu historii za obecny kształt polskich przemian, za świadec-
two godności i duchowej niezłomności tych wszystkich, których 
w tamtych trudnych dniach jednoczyła ta sama troska o prawa 
człowieka, ta sama świadomość, iż można życie w naszej Ojczyź-
nie uczynić lepszym, bardziej ludzkim”. Mówił to człowiek gorz-
ko doświadczony w dzieciństwie i młodości, także doświadczony 
wojną, potem przez długie, ponure lata nie wyobrażający sobie 
czasów wolności i – jak było w latach 90. – czasów przychylności 
Kościołowi w Polsce. Karol Wojtyła mógł mieć powody do rado-
ści. W przemówieniu zwraca uwagę na rolę Kościoła w budowaniu 
życia społecznego. Mówi o odpowiedzialności. Akcentuje wartość 
odzyskanej swobody, przywołując „pamięć jakże licznych w ciągu 
ostatnich dwu stuleci heroicznych świadectw polskiego dążenia 
ku własnemu suwerennemu państwu, które dla wielu pokoleń 
naszych Rodaków istniało jedynie w marzeniach, w przekazach 
rodzinnych, w modlitwie”. Papież przypomina czasy rozbiorów, 
potem powstanie Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajo-
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20 wej, wreszcie Sierpień ’80. Z uznaniem wyraża się o pokojowych 

metodach walki o społeczeństwo wolnych obywateli. 
Mniej więcej w środku przemówienia padają słowa szcze-

gólnie ważne. Szczególnie ważne dla papieża, dla słuchających 
pewnie mniej. Ojciec Święty dostrzega usychanie Solidarności, 
podczas gdy słuchający politycy, z tymże usychaniem pogodzeni, 
powiedziałbym nawet: chętnie zbratani, zastanawiają się raczej, 
co po Solidarności; co dalej; co za grobem Solidarności. Papież 
przestrzega:

„Pamięć o moralnych przesłaniach Solidarności, a także 
o naszych, jakże często tragicznych doświadczeniach historycz-
nych, winna dziś oddziaływać w większym stopniu na jakość 
polskiego życia zbiorowego, na styl uprawiania polityki czy jakiej-
kolwiek działalności publicznej, zwłaszcza takiej, która jest spra-
wowana na mocy społecznego wyboru i zaufania”. 

Nie miejsce tu na ocenę polityczną ruchu solidarnościowego, 
bardziej, powiedzmy, na solidarnościową, tak ją nazwijmy, wraż-
liwość społeczną polityków, do czego taką wagę przykłada Jan 
Paweł II. Na tym tle sygnalizuje niebezpieczeństwo sprzymie-
rzenia się demokracji z relatywizmem etycznym. Ostrzega przed 
nowym totalitaryzmem, skutkiem demokracji bez wartości. Bez 
rodziny, bez wychowania młodego pokolenia, bez prawa do pracy, 
bez troski o człowieka ubogiego i słabego. Ma świadomość bez-
wiednego w Polsce zachłyśnięcia się nowymi czasami.

Nie szczędzi krytycznych uwag pod adresem jednoczącej się 
po 1989 roku Europy. Miała w imię wspólnoty ducha oddychać 
„dwoma płucami”, czerpiąc z tradycji Wschodu i Zachodu, tym-
czasem rodzą się nowe podziały i konflikty. „Jakże uboga pozo-
stałaby kultura europejska, gdyby zabrakło w niej chrześcijańskiej 
inspiracji” – mówi. Przestrzega przed konsumpcyjnym modelem 
życia. Ponawia apel: „Europo, otwórz drzwi Chrystusowi!” Wyra-
ża pragnienie, by Rodacy „próg trzeciego tysiąclecia przekroczyli 
z nadzieją i ufnością, z wolą wspólnego budowania cywilizacji 
miłości, która opiera się na uniwersalnych wartościach pokoju, 
solidarności, sprawiedliwości i wolności”. 
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21Trudno, bym nie przypomniał tutaj też słynnych ostatnich 
słów papieża, po owacji i odśpiewaniu przez parlamentarzystów 
hymnu: „Ale nam się wydarzyło. (…) Wiwat król, wiwat naród, 
wiwat wszystkie stany!”.

Może w polskim parlamencie było zbyt „fajnie”, by wyłuskać od 
razu to, co w papieskim przemówieniu najważniejsze. A przecież 
chodziło o odpowiedzialne kształtowanie przyszłości i głębszy 
nad nią namysł. O, już zauważalne, zagrożenia kryzysu wartości 
i postępującą materializację życia. Ta refleksja, że religii wiedzie 
się lepiej, gdy jest gorzej, jest w swej błahości wręcz okrutna. 
Papież jednak, przypuszczam, musiał mieć świadomość ryzyka. 
Głodu rzeczy ponad głód słowa. Naród przecież był karmiony 
słowami przez lata. Uległ rzeczom, bo te rzeczy mu się należały. 
Papież by chciał powiedzieć, że Polsce należały się rzeczy, lecz 
nie uległość wobec nich – ale nie wyraził tego dość stanowczo. 
Zastanawianie się nad duchową słabością Polaków nie jest miłe. 
Jednak chybotliwość chwil wzniosłych obok niskich jest w Polsce 
nadto dostrzegalna. Jan Paweł II, Jan Paweł Skała mógł z tą chy-
botliwością mieć kłopot, bo elastyczność, mobilność, powiedzmy, 
nie jest domeną Kościoła. Jego cnotą jest nienaruszalność cnót. 
I historia ani wielka, ani mała nie powinna być w stanie jej ukru-
szyć. Tymczasem tę cnotę kruszyła. I najznamienitsze słowa nie 
mogły jej powstrzymać. 
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22 Może ludzie nie dorastają do Zmartwychwstania. Jak ci 

z kościółka, gdzie „milczące kazanie” wygłosił pewien domini-
kanin. Może nie dorastają do Jana Pawła II. Może pozostają sku-
lonymi w ławkach kibicami Cracovii lub Wisły i nikim więcej. 
Cracovii przeciw Wiśle. Jednymi przeciw drugim – bo „przeciw” 
jest najważniejsze. Choć akurat opowiadanie się przeciw rzeczom 
było w latach 90. i jest po dziś dzień niemodne. Jest potwornie 
trudne. Coraz trudniejsze. I nie chodzi o żadne Fides et ratio. 
Chodzi o res et res, a później o nijaką śmierć. To może (musi?) 
wystarczać. Świat banalnieje z dnia na dzień i papieżom jest coraz 
ciaśniej. Aksjologiom jest coraz ciaśniej. Miejscom jest coraz cia-
śniej. Więc?

Tego samego dnia 11 czerwca 1999 roku Jan Paweł II wygłosi 
znamienne orędzie do Konferencji Episkopatu Polski: „Obecna, 
najdłuższa z dotychczasowych pielgrzymek, ma miejsce w wigi-
lię Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, w roku poświęconym Bogu 
Ojcu. Łaska wiary i światło Ducha Świętego żyjącego w Koście-
le, pozwalają nam dostrzec pełny, zbawczy wymiar wydarzeń 
i wielkich rocznic, z którymi wiąże się ta pielgrzymka”. Dalej: 
„Przełomowy moment dziejów zaprasza także do spojrzenia 
z chrześcijańską nadzieją ku przyszłości, ku bliskiemu już trze-
ciemu tysiącleciu”. Tę nadzieję chce budować Jan Paweł II w opar-
ciu o Kazanie na Górze, ideę szerzenia prawdy o miłości Boga. 
W perspektywie zjednoczenia naszego kraju z Unią Europejską 
powtórzy słowa skierowane do biskupów polskich w 1998 roku: 
„Europa potrzebuje Polski głęboko wierzącej i po chrześcijańsku 
kulturowo twórczej, świadomej swojej roli wyznaczonej przez 
Opatrzność”. Podkreślił znaczenie rodziny i przestrzegł: „Bez 
zdrowych i silnych rodzin społeczeństwo i naród upada. Tymcza-
sem trwałość i jedność rodziny są dziś poważnie zagrożone. (…) 
Niech rodzina czuje bliskość i szacunek Kościoła, i jego poparcie 
w wysiłkach o zachowanie swojej tożsamości, stabilności i sakral-
ności. O to was w szczególny sposób proszę jako Pasterzy”.

Warszawski dzień 11 czerwca był dla Jana Pawła II niezwy-
kle pracowity. Po spotkaniu z episkopatem papież modlił się 
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23w intencji narodu żydowskiego na Umschlagplatz. Potem w kate-
drze zamykał II Synod Plenarny. Na koniec dnia poświęcił nową 
bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego. We wszystkich tych 
trzech wystąpieniach Ojciec Święty szukał pewnego uniwer-
sum, początku, celu i kresu człowieka, przywiązując jednocze-
śnie wagę do zasadniczej myśli całej pielgrzymki, że „Kościół 
głosi miłość”. I że świat potrzebuje nowej ewangelizacji. „Tylko 
ludzie – mówi – w miłości wkorzenieni i ugruntowani potrafią 
się przeciwstawić cywilizacji śmierci i tworzyć na gruzach nie-
nawiści, pogardy i przemocy cywilizację, która ma swoje źródło 
w Sercu Zbawiciela”. 

12 czerwca Jan Paweł II jest w Sandomierzu, gdzie – jak już 
w tej pielgrzymce bywało – wraca do ewangelii ośmiu błogosła-
wieństw wypowiedzianych przez Chrystusa w Kazaniu na Górze. 
Tym razem kładzie nacisk na sens poszukiwania Boga, cytując 
świętego Augustyna („Niespokojne jest serce ludzkie, dopóki nie 
spocznie w Bogu”) oraz Blaise’a Pascala („Nie szukałbyś mnie, 
gdybyś mnie już wcześniej nie znalazł”). 

Życie jest drogą. Wiara, nadzieja i miłość są drogą. A to by zna-
czyło, że i zmiana jest drogą; że błąd jest drogą; że zwątpienie; że 
odwrócenie; że ból; że pustka; że powrót. A gdybym miał prowo-
kować dłużej, to może na koniec musiałbym przyznać, że brak 
drogi jest drogą; że… nie ma żadnej drogi. Że możemy tylko ją 
widzieć, jak fatamorganę, ale naprawdę jej nie ma. I dalej: owszem 
możemy widzieć harmonię świata; i piękno, i dobro – ale czy one 
są? Czy wreszcie jest dopuszczalny (jest mądry?) obiektywizm 
ich istnienia? Czy raczej tylko my, żałośnie śmieszni, w usilnym 
pragnieniu ładu tak próbujemy ułożyć świat i takim ułożonym 
go widzieć? Ech, znamy to droczenie się filozofów od wieków. 

Tego samego dnia w Zamościu papież powie: „Piękno tej ziemi 
skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. 
Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie 
bez odpowiedzi! Zwracam się w szczególny sposób do tych, któ-
rym powierzona została odpowiedzialność za ten kraj i za jego 
rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed 
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24 ekologicznym zniszczeniem. (…) W rodzinie i w szkole nie może 

zabraknąć wychowania do szacunku dla życia, dla dobra i piękna”.
13 czerwca Jan Paweł II jest z powrotem w Warszawie. Na 

mszy na placu Piłsudskiego ogłosi beatyfikację Reginy Protmann, 
Edmunda Bojanowskiego i stu ośmiu męczenników. Pochodząca 
z Braniewa Regina Protmann żyła na przełomie XVI i XVII wieku. 
Założyła zgromadzenie łączące kontemplację z opieką nad chory-
mi w ich domach i z nauczaniem dziewcząt. Edmund Bojanowski 
był wielkopolskim ziemianinem. Żył w XIX wieku. Podjął szeroką 
działalność wychowawczą, charytatywną, kulturalną i religijną na 
rzecz ludu wiejskiego. Założył Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 
Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Obok tych postaw 
oddanych organicznej pracy papież wymieni spośród stu ośmiu 
męczenników kilka postaw zupełnie innego rodzaju: „Pośród 
nich jest arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, pasterz diecezji 
płockiej, zamęczony w Działdowie; jest biskup Władysław Goral 
z Lublina torturowany ze szczególną nienawiścią tylko dlatego, że 
był biskupem katolickim. Są kapłani diecezjalni i zakonni, którzy 
ginęli, gdyż nie chcieli odstąpić od swojej posługi i ci, którzy umie-
rali, posługując współwięźniom chorym na tyfus; są umęczeni za 
obronę Żydów. (…) Ci błogosławieni męczennicy i męczennice 
wpisują się w dzieje świętości Ludu Bożego pielgrzymującego od 
ponad tysiąca lat po polskiej ziemi”.

Po południu Jan Paweł II uda się do Radzymina, a potem odpra-
wi mszę świętą na Pradze. Nawiąże w swoich przemówieniach do 
symbolicznego 1920 roku (kiedy to się urodził). I ma olbrzymi 
dług wdzięczności wobec tych, którzy wtedy walczyli z bolsze-
wicką Rosją i oddawali życie za wolną Polskę. 

A 14 czerwca w Łowiczu papież wróci do zadań Kościoła wobec 
rodziny i powie: „Rodzina nie może pozostać sama w tym odpo-
wiedzialnym obowiązku wychowania. Potrzebuje pomocy i ocze-
kuje jej ze strony Kościoła i państwa. Chodzi tu nie o wyręczanie 
rodziny w jej obowiązkach, ale o harmonijne zjednoczenie wszyst-
kich w tym wielkim zadaniu”. Przypomni całkiem niedawne, jakże 
trudne czasy. Zacznie od słów: „Kościół dzisiaj w naszym kra-
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25ju może bez przeszkód prowadzić nauczanie religii w szkołach. 
Minęły czasy zmagań o swobodę katechizacji. Wielu z was wie, ile 
to kosztowało ofiar i odwagi społeczeństwo katolickie w Polsce. 
Została naprawiona jedna z krzywd, która spotkała ludzi wierzą-
cych w czasach systemu totalitarnego. To wielkie dobro, jakim 
jest nauczanie religii w szkole, domaga się szczerego i odpowie-
dzialnego zaangażowania. Winniśmy z tego dobra jak najlepiej 
skorzystać. Dzięki katechezie Kościół może prowadzić swoją dzia-
łalność ewangelizacyjną z jeszcze większą skutecznością i w ten 
sposób poszerzać zasięg swojej misji”. 

Wiele uwagi poświęci Jan Paweł II w Łowiczu wychowaniu 
szkolnemu. Zwróci się do nauczycieli: „Potrzeba szczególnej wraż-
liwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby stwo-
rzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu. We wszystkich 
szkołach niech panuje duch koleżeństwa i wzajemnego szacunku, 
co było i jest charakterystyczne dla szkoły polskiej. Szkoła winna 
stać się kuźnią cnót społecznych tak bardzo potrzebnych nasze-
mu narodowi. Trzeba, aby ten klimat przyczynił się do tego, by 
dzieci i młodzież mogły otwarcie przyznawać się do swoich prze-
konań religijnych i zgodnie z nimi postępować. Starajmy się roz-
wijać i pogłębiać w sercach dzieci i młodzieży uczucia patriotyczne 
i więź z Ojczyzną. Wyczulać na dobro wspólne narodu i uczyć ich 
odpowiedzialności za przyszłość. Wychowanie młodego pokolenia 
w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości 
narodu. Nie można bowiem służyć dobrze narodowi, nie znając 
jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi 
otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny kraj”.

To jeden z wątków papieskich wystąpień w czasie tej pielgrzym-
ki: wrażliwość społeczna, poczucie wspólnoty, jasno budowane 
na poszanowaniu tradycji i kultury. Ta bezproblemowość lekcji 
religii w szkole lat 90. teraz okazuje się problematyczna. Podob-
nie dyskusyjne stają się tradycja i kultura. Widać zamykanie się 
poszczególnych tradycji i poszczególnych kultur w twierdzach, 
a co najmniej enklawach – jakby jednej tradycji i jednej kultury 
być nie mogło. Charakterystyczne rozproszenie nie musi być od 



KR
Zy

sZ
tO

F 
BI

eL
ec

KI
 /

 K
R

eM
ó

w
KA

 B
ęD

ZI
e 

w
 R

A
jU

 
26 razu złem, ale w imię wojny kulturowej „wylewanie gorącej smo-

ły” jednych na drugich cieszyć nie może.
Tego samego dnia w Sosnowcu – co zdarzało się także w wielu 

wcześniejszych miejscach – Jan Paweł II zaznaczy przełomowość 
czasu i rolę przeszłości: „Kiedy zbliżamy się do roku dwutysięcz-
nego, pragniemy spojrzeć wstecz na wszystkie szlaki tej wędrów-
ki, którymi szli przez wieki nasi przodkowie. Pozostawili oni po 
sobie wielkie dziedzictwo twórczej pracy, które dzisiaj budzi w nas 
podziw i wdzięczność. Trud pracy i dzieła przeszłych pokoleń 
stanowią dla nas wyzwanie, aby w dalszym ciągu czynić sobie 
ziemię poddaną, tę ziemię, którą Stwórca nam dał w posiadanie, 
dał i zadał równocześnie”.

Zatrzymajmy się przy tym: „Wszystkie szlaki wędrówki, któ-
rymi szli przez wieki nasi przodkowie” – w trakcie pielgrzym-
ki ’99 tego rodzaju słowa padają wielokrotnie. Życie człowieka 
owszem jest indywidualne, ale na tyle zarazem wspólne z innymi, 
że współtworzy znacznie większą i głębszą całość. Przez to zda-
je się wypełniać na osi czasu ukryty Boży Plan. Człowiek jest co 
prawda Jego bezcennym ogniwem, lecz byłby zawieszony w próż-
ni, gdyby zechciał czynić cokolwiek jednoznacznie obok. Jedno-
znacznie poza. Jednoznacznie gdzieś indziej. Wszelka wątpliwość, 
nawet wątpliwość bezgraniczna jest uznawana, ale nie powinna 
ona tkwić przeciw Stworzeniu. Przeciw Bożym Planom. Prze-
ciw… sobie. To „przeciw” zdaje się być nieszczęściem wieszczą-
cym katastrofę. Zapewne papież, tak mocno akcentując potrzebę 
wspólnoty, potrzebę jednej drogi Kościoła, spodziewał się kul-
turowych potyczek, bitew i wojen. Ale czy wyobrażał sobie ich 
rozmiary? Zawsze się lubię zastanawiać, czego Jan Paweł II nie 
powiedział. Przeczuwał, a nie powiedział. Wiedział, a nie powie-
dział. Wierzył, a nie powiedział. Jak to jest – mówić wszystko 
i czekać na ciszę, jak ów dominikanin w kościółku w czasie rezu-
rekcji? Czy budować siłę wspólnoty, pomijając wątki sporne? 
Pominięcie – jaką ma wagę? Co znaczy to niewypowiedziane? Co 
znaczy cisza? Powszechne uwielbienie dla papieża w Polsce bra-
ło się m. in. z tych pominięć. Przecież na istotę człowieczeństwa 
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27składa się prócz wszelkich miłości, dobra, prawdy, piękna, także 
konflikt. Niejasny, tak, często niejasny spór. Światopoglądy ście-
rają się ze sobą, tworzą zręby nowego; tworzą zręby… niechciane-
go. Na świecie jest „tak” i „nie” – i ciekawi mnie papieskie „nie”. 
Pozytywne spojrzenie w przyszłość, naznaczone męczeństwem 
i krwią przeszłości, miało przynosić światło. Miało przynosić 
jasną, spolegliwą dal trzeciego tysiąclecia – gdzie będzie lepiej. 
Gdzie, nauczeni przez poprzednie wieki, ich klęski i pożogi, wresz-
cie będziemy tworzyć świat nam przychylny. Nie chcę tu szukać 
nadzwyczajnych słów, chcę tu prostoty. Chcę tu… zwykłości. 

Na krakowskich Błoniach 15 czerwca homilię Jana Pawła II 
odczytał kardynał Franciszek Macharski. Papież był tego dnia 
chory. Homilia skupia się m. in. na sławnej historii krakowskiego 
Kościoła. W jej końcu padają następujące słowa: „W tym samym 
duchu teraz, gdy dziękujemy za minioną świetność tego Kościoła, 
winniśmy jednocześnie patrzeć na dziś i na jutro. Trzeba, abyśmy 
postawili sobie pytanie: Co nasze pokolenie zrobiło z tym wielkim 
dziedzictwem? Czy Lud Boży tego Kościoła nadal żyje tradycją 
apostołów, misją proroków i krwią męczenników? Trzeba, aby-
śmy na te pytania dali odpowiedź. Trzeba według niej układać 
przyszłość, aby się nie okazało, że skarb wiary, nadziei, miłości, 
który nasi ojcowie ustrzegli w zmaganiach i nam przekazali, to 
pokolenie zatraci uśpione, już nie jak w Weselu Wyspiańskie-
go, snem wolności, ale wolnością samą. Spoczywa na nas wielka 
odpowiedzialność – za rozwój wiary, za zbawienie współczesnego 
człowieka i za losy Kościoła w nowym tysiącleciu”.

Zatem odpowiedzialność – słowo klucz. Jan Paweł II wyraża 
obawę utraty tego, czego tyle wieków się strzegło. Co zostało 
ocalone. I co samo przez wieki przeszło. „Tradycja apostołów, 
misja proroków, krew męczenników” – oto dobro tamtych wie-
ków. I to dobro musimy nieść w przyszłość. Tu nie ma miejsca na 
wątpliwość, na zawahanie się. Nie, tu jest moc postanowienia, 
słowa i czynu. Słowa i czynu nie przeciwko czemukolwiek, ale 
słowa, któremu nie wolno, i czynu, któremu nie wolno… rozpły-
nąć się w wolności. Oto czysta wolność jest zagrożeniem! Oto 
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28 wolne uśpienie jest zagrożeniem! Wybór wolnego człowieka wia-

ry, człowieka czuwającego ma być oczywisty. I ten wybór jest 
określony. Nieokreśloność wyborów, relatywizm, brak definicji, 
wolna beztroska – to może budzić obawy. To musi budzić obawy. 
Karol Wojtyła nie ma wyboru: musi o tym mówić, choć by chciał 
mówić tylko przyjemne rzeczy. Tymczasem tu w Krakowie, tak 
zasłużonym dla Kościoła w Polsce musi mówić o nieprzyjemnej 
odpowiedzialności, o nieprzyjemnym obowiązku, o nieprzyjem-
nych granicach postępowania. 

Z tej „nieprzyjemności” może wyzwolić nas miłość. Boża 
miłość, która uczy miłości ludzi. Otoczeni Bożą miłością uczy-
my się wzajemności także międzyludzkiej. Jana Pawła II inte-
resują obie te sfery. Ich harmonijne współistnienie może nadać 
naszemu życiu sens. 

Słuchamy o tym w Gliwicach. Na popołudniowym spotkaniu 
z wiernymi przemówienie papieża odczyta nuncjusz apostolski 
arcybiskup Józef Kowalczyk. Jan Paweł II napisał o roli dominu-
jącego w całej pielgrzymce wątku: „Bóg jest miłością”. Te słowa 
świętego Jana Ewangelisty stanowią temat przewodni papie-
skiej pielgrzymki do Polski. W przeddzień Wielkiego Jubileuszu 
Roku 2000 trzeba, aby ta radosna i przejmująca zarazem nowi-
na o miłującym Bogu została światu ponownie ukazana. Bóg 
jest rzeczywistością, która wymyka się naszej zdolności wyczer-
pującego zrozumienia”. W innym miejscu nuncjusz apostolski 
odczyta papieskie słowa: „Niech miłość i sprawiedliwość obfitują 
w naszym kraju, przynosząc każdego dnia owoce w życiu społe-
czeństwa. Tylko dzięki niej ta ziemia może stać się szczęśliwym 
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29domem. Bez wielkiej i prawdziwej Miłości nie ma domu dla czło-
wieka. Choćby osiągnął wielkie sukcesy w dziedzinie rozwoju 
materialnego, bez niej byłby skazany na życie pozbawione praw-
dziwego sensu”. 

Świadomość Boga jako rzeczywistości wykraczającej poza ludz-
kie pojmowanie świata wydaje się człowiekowi niezbędna. Ale 
nie niezbędna, by człowiek żył li tylko w pokorze. Niezbędna, 
by człowiek na tę Boską (a nie ludzką) rzeczywistość się zdał; by 
Boskiemu porządkowi zaufał; by Boski porządek rzeczywistości 
umiał w sobie i wokół siebie zachować.

W Starym Sączu 16 czerwca homilię odczytał, co prawda, kar-
dynał Franciszek Macharski, ale już w obecności papieża. To była 
msza kanonizacyjna błogosławionej Kingi. Jan Paweł II skupił się 
w swych rozważaniach na swoistej ciągłości świętości: że święci 
czynią świętymi innych; że święci nie przemijają; że następstwo 
pokoleń wymaga od nas czegoś więcej. Pyta: „Co zrobić, aby dom 
rodzinny, szkoła, zakład pracy, biuro, wioski i miasta, w końcu 
cały kraj stawały się mieszkaniem ludzi świętych?” Poszukiwanie 
świętej codzienności jest zresztą charakterystyczne dla całego 
życia Jana Pawła II. Nie unika w swoich przemówieniach tema-
tu powszedniości. Zachowanie harmonii pomiędzy wyznawaną 
wiarą a własnym życiem jest nieustannym zadaniem codziennego 
dnia. I ta nieustanność nie jest wcale łatwa. Na zakończenie mszy 
świętej w Starym Sączu papież, już osobiście, pozdrowi wszyst-
kich uczestników i wróci do jednego z zasadniczych przesłań piel-
grzymki z 1999 roku: „Tu w Starym Sączu pragnę powtórzyć to, co 
powiedziałem młodzieży na Filipinach: pójdźcie za mną w Trzecie 
Tysiąclecie, aby zbawiać świat”. 

Ze Starego Sącza Jan Paweł II udał się jeszcze 16 czerwca do 
Wadowic, gdzie późnym popołudniem spotkał się z wiernymi. 
Tam padły słynne słowa o kremówkach i tam wspomniał swą 
wczesną młodość i dojrzewanie do kluczowych decyzji w życiu. 
Przypomina ludzi i miejsca. I uświadamia zebranym, jak ludzie 
są ważni i jak miejsca są ważne; jaką przynoszą barwę i jak pewne 
szczegóły nabierają z biegiem lat znaczenia; jak dorastają do cze-
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30 goś więcej niż zdawało się na początku. Nie wiem, czy wspomnie-

niowy opis tamtych ludzi i miejsc nie pokazuje czasem osobliwej 
siły Karola Wojtyły, człowieka i papieża. I czy to nie głębsza niż 
się zdaje rozmowa z wiernymi. Porzucająca teologiczny kanon na 
rzecz znikomej teologii miejsc: ludzi, uliczek, domów – świętych 
miejsc. Oto nagle jego, człowieka i papieża, nowe szaty – a prze-
cież wcale nie nowe! Absolutnie nie nowe, a jak świat stare, nie-
jako archetypiczne czy mityczne (czy jak ich jeszcze nie nazwać, 
by je wynieść na ołtarze). Oto człowiek doskonały, bliski dosko-
nałej zwyczajności. A doskonała zwyczajność niczego w młodości 
nie podpowiada. Doskonała zwyczajność wysyła obojętne znaki. 
Kościoły, księża, gimnazjum, teatr amatorski, Sofokles, ulicz-
ki, koledzy – tu może nie być nadzwyczajności za grosz; teore-
tycznie tu może być jedynie pospolitość. A jednak dobywanie się 
z niej, „podglądanie” blasku powszedniości, ot zwykłego biegu 
rzeczy (biegu rzeki) jest, przypuszczam, w przypadku później-
szego Jana Pawła II naturalnym talentem. Naturalną wyższo-
ścią nad innymi – i to wyższością kapitalnie ukrytą. Będzie coś 
w Karolu Wojtyle nieozłoconą tajemnicą, co, spodziewam się, 
będzie ludzi w przyszłości pociągać. I jak teraz owe kremówkowe 
opowieści będą się zdawać nazbyt lukrowane, tak z biegiem lat 
kremówka zdejmie z siebie tani kostium i okaże się… święta. Tak, 
wierzę w kremówkę. Skrywana osobliwość tamtego popołudnia 
i wczesnego wieczoru zacznie wyłaniać się z nową, zastanawia-
jącą siłą i zostawiwszy wszelki koloryt, będzie na wskroś jedna. 
Może więc darujmy sobie pobłażliwe uśmieszki i grzeszne myśli 
o „cepelii”. Może w cenie – niech żyje moja nieposkromiona naiw-
ność – będzie kiedyś coś małego. Jak w cenie jest proza Hrabala 
i filmy Menzla. I świętość ich słów, fraz, obrazów. Zostawmy to 
lepszym czasom do namysłu.

17 czerwca 1999 roku Jan Paweł II głosi homilię na Wawe-
lu. Symbolikę grobów świętych, władców, bohaterów narodo-
wych łączy z dziejami Chrystusowej miłości. Podkreśla znaczenie 
kościelnej wspólnoty i zasługi świętego Stanisława, biskupa ze 
Szczepanowa, dla jej umocnienia. „On niejako dał początek tej 
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31historii miłości do człowieka i do Chrystusa, która nieustannie 
dokonuje się pośród tego ludu. Z niej wyrasta również kalen-
darium naszego życia, naszych poszukiwań, naszej wędrówki.”

Tego dnia papież udał się też na Jasną Górę. Tu znów zaznacza 
potęgę dziedzictwa: „Przyzwyczaiłem się jak wy wszyscy przycho-
dzić tutaj i przynosić Matce Syna Bożego i naszej Matce sprawy 
osobiste i rodzinne, jak również wielkie sprawy narodowe, tak 
jak to czynili nasi przodkowie przez całe stulecia”. 

A wieczorem już jest na lotnisku i żegna się m. in. takimi sło-
wami: „Ilekroć nawiedzam Polskę, utwierdzam się w przekonaniu, 
że nie brak tu ludzi czystego serca”. W innym miejscu usłyszy-
my: „Podczas tej pielgrzymki, w przededniu Wielkiego Jubile-
uszu Roku Dwutysięcznego, dane nam było powrócić do miejsc, 
wydarzeń i osób, które w wymowny sposób świadczą o tym, że 
w ciągu tysiąca lat istnienia w Polsce Kościoła, tajemnica wciele-
nia Bożego Syna oraz Jego dzieło odkupienia głęboko wrosły w jej 
dzieje, przez wieki kształtowały jej duchowe oblicze i stanowią 
mocny fundament dla budowania jej szczęśliwej przyszłości”. 
Jan Paweł II podsumowując wszelkie przesłania obecnej podró-
ży apostolskiej przypomniał, że była ona znaczona postaciami, 
które papież uczynił błogosławionymi lub świętymi: Reginy Prot-
mann, Edmunda Bojanowskiego, Wincentego Frelichowskiego, 
stu ośmiu Męczenników i księżnej Kingi. 

Wyraża nadzieję na stabilny rozwój państwa w nadchodzącym 
tysiącleciu. W końcowych słowach powie: „Wracając do Watyka-
nu nie opuszczam mego rodzinnego kraju. Zabieram w pamięci 
widok ojczystej ziemi, od Bałtyku do gór, a w sercu zachowu-
ję to wszystko, czego dane było mi doświadczyć pośród moich 
Rodaków”.

Przytaczam akurat te słowa, bo one wpisują się w jeszcze jeden 
sens tamtej pielgrzymki papieża. Chodzi o sens prawdziwie emo-
cjonalny i zwyczajnie ludzki. Była to wędrówka człowieka powoli 
odchodzącego; człowieka dzielącego się ze słuchającymi świado-
mością owego odchodzenia, owego mijania, owego odsuwania się 
mniejszych spraw życia, wcale urokliwych, na rzecz wiecznych. Na 
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32 rzecz przyszłych, tych z trzeciego już tysiąclecia, znaków, które 

ludzie winni nieść przez pokolenia z nową mocą. Pielgrzymka 
papieska w przeszłości szukała siły na przyszłość. W zakorzenie-
niu wyglądała ożywczych perspektyw. 

Uparcie zatrzymuję w myśli (w myśli, nie w pamięci – pamięć 
to za mało, wiecie, o co mi chodzi) obraz przesuwającego się 
papieża. Tak, tak, już nawet nie idącego, a przesuwającego się, 
jak przesuwa się zapewne w tysiącach ruchomych szopek na Boże 
Narodzenie. Starzejącego się, schorowanego człowieka, który był 
papieżem. Myśl o nim, myśl obrazowa i prosta, miałaby przeko-
nać nieprzekonanych do pewnej opowieści. Wolno snującej się 
opowieści o przekraczaniu granic bytu. Tego nieszczęsnego „tu 
i teraz” i sięgania po „wszędzie i zawsze”. Chciałoby się naiw-
nie zawołać „Jan Paweł II – zawsze i wszędzie!”, ale nie o takie 
wołanie tu chodzi. Nie o żaden głos, nie o serce. Raczej będzie 
mi chodziło o wołanie skądsiś dalej. O wołanie o, pisaną życiem, 
opowieść o Karolu Wojtyle, o zamachu na jego życie i ocaleniu. 
O przemierzonych pielgrzymkowych szlakach i rzeszach łatwiej-
szych i trudniejszych słuchaczy. O tym, co starał się przekroczyć 
i co przekraczał, oraz o tym, co starał się przekraczać, a czego nie 
przekraczał. Bo należał tak do wierzących, jak i do niewierzących. 
A ci niewierzący po wysłuchaniu słów Jana Pawła II wiernie wra-
cali do swych ateizmów, powątpiewań i niewiar. To „należenie” 
do wszystkich wcale papieża nie gubiło. Mogło mu się nawet 
podobać. Można by nie do końca poważnie, choć nie tak tanio, 
nie tak obrazoburczo, powiedzieć, że wierzyło się w Jana Pawła 
II, nie w Boga. I ten rozdźwięk miewał swoiste ostentacje. Mógł-
bym, ja, nieskończenie Polak mały, rzec też i to, że Jan Paweł II 
do Polski należy i nie oddamy go nikomu. Że Duch zstąpił i odno-
wił oblicze tej ziemi, a resztę ziemi przy okazji. Że, zarzucając na 
moment stylistyczny umiar, mógłbym dodać zaczepnie: bujajcie 
się Meksykanie czy Wenezuelczycy, a zwłaszcza Kubańczycy! Do 
nas Duch zstąpił, nam przyniósł dobro i wolność! Was, Kubań-
czyków, to nie obleciało! 
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33Szlak jego życia, z obrazem w myśli (nie w pamięci) człowie-
ka pokonującego śmierć, 2 kwietnia 2005 roku wcale nie umie-
rającego, zachowującego istnienie w kolejnych dniach, potem 
tygodniach i miesiącach aż po świętość, jest szlakiem nie do roz-
poznania w całości. Jest życiem i mitem. Jest historią na długie 
lata dla jednych porywającą, a dla drugich zgasłą. Na ileś sposo-
bów budującą, na ileś sposobów też gorzką. I w tej goryczy nie-
przeniknioną. Pośród milionów słów, które papież oddał ziemi, 
historią nieprzeniknioną. Historią – nie snem.

I taką bym tę historię teraz zostawił, nie porzucił, a zosta-
wił: z przesuwającym się obrazem pochylonego człowieka i mnó-
stwem słów do zapamiętania, których zapamiętać się nie chce lub 
się nie da. Choć powinno się chcieć i powinno się dać.

To przecież takie arcypolskie, głęboko polifoniczne, 
„arcyweselno -wyspiańskie”. Pielgrzymka ’99, o której grzech nie 
pamiętać, była w tym najdoskonalsza. Symboliczne przechodze-
nie XX wieku w wiek XXI i niezmierzona miłość do polskiego 
papieża. Od drugiego tysiąclecia do trzeciego – i niezmierzona 
miłość do polskiego papieża. Od św. Wojciecha do stu ośmiu 
Męczenników – i niezmierzona miłość do polskiego papieża. Od 
Gdańska po Kraków – i niezmierzona miłość do polskiego papie-
ża. Przez Pelplin, Licheń, Jasną Górę – i niezmierzona miłość do 
polskiego papieża. I rozchodzenie się do domów – i niezmierzo-
na miłość do polskiego papieża. I wracanie do zaniechań – i nie-
zmierzona miłość do polskiego papieża. Podtrzymuję litanijny 
ton ostatnich zdań i doceniam tamto widoczne oddanie ludzi, 
by tym bardziej nie zapominać o wszelkich rozdźwiękach (dajmy 
pokój rozdarciom). Zasłuchaniu w słowa i zasłuchaniu w ciszę. 
By tym bardziej nie zapominać o tym, czego się nie chce, a co 
się powinno. O tym kościółku z dominikaninem, który poruszył 
ciszą. I o tej ciszy, która mówiła o Zmartwychwstaniu. I o tym 
Kościele, Kościele Jana Pawła II, który jest zawieszony między 
głosem a ciszą. Między zrozumieniem a głuchotą. I który chce 
trwać. 

Jak? Na skale ciszy? Ω



OD KREMÓWEK 
DO CENZOPAPY

GORZKA LEKCJA DESAKRALIZACJI

Krzysztof Wołodźko
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35

Zacznijmy od opisu zjawiska. Podaję je za internetowym Słow-
nikiem slangu i mowy potocznej: „Cenzopapa to grafika, animacja, 
a także filmik, piosenka bądź po prostu historyjka (tzw. pasta), 
z założenia o wulgarnym lub zabawnym przekazie, w którym 
postać papieża Polaka św. Jana Pawła II jest szkalowana, wyszy-
dzana lub, w najlepszym wypadku, po prostu wyśmiewana. 
Początki cenzopapy sięgają 2009/10 roku, kiedy to anonimowi 
użytkownicy forów obrazkowych jak vichan czy karachan zaczę-
li praktykować umieszczanie charakterystycznej »żółtej twarzy« 
Jana Pawła II w wulgarnych kontekstach. Niewykluczone, że 
pierwsze prześmiewcze fotomontaże dotyczące papieża Polaka 
powstawały wcześniej, ale były one epizodyczne, funkcjonowały 
w całkowitej niszy i z definicji nie były one cenzopapami.

Istotę cenzopap stanowi ich prześmiewczy i obelżywy 
wydźwięk. Jan Paweł II jest przedstawiany m.in. jako pedo-
fil, zbrodniarz wojenny, dyktator, sprawca mordów Polaków 
na Wołyniu, komendant obozów koncentracyjnych. Jest także 
umieszczany w bardziej abstrakcyjnych kontekstach, np. ukazy-
wany jako zwierzę, warzywo czy dowolny inny przedmiot. Spo-
sób przedstawiania Ojca Świętego ogranicza jedynie wyobraźnia 
użytkowników.

Popularność zyskał akronim »JP2GMD«, czyli po prostu »Jan 
Paweł II gwałcił małe dzieci«.
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36 W szerszym znaczeniu cenzopapa jest memem, toposem inter-
netowej społeczności, a nawet częścią kodu kulturowego coraz 
większej części polskiego społeczeństwa. Był i jest nadal moty-
wem eksploatowanym przez młodszych Polaków dla odreagowa-
nia dezaprobaty bądź nawet frustracji wobec zjawiska wynoszenia 
na piedestał postaci Jana Pawła II w debacie i przestrzeni publicz-
nej, lub po prostu dla żartu i pospolitego trollingu”1.

Cenzopapa narodziła się ponoć w sierpniu 2009 roku, właśnie 
na chanach, czyli internetowych forach gromadzących głównie 
miłośników nihilistycznych obrazków. Chodziło przede wszyst-
kim o szyderę, robioną anonimowo i „dla sportu”. Tu i ówdzie 
słychać, że zdobywali tam szlif, tak potrzebny w późniejszych 
inbach (awanturach/gównoburzach w mediach społecznościo-
wych) ludzie między innymi z okołorazemowej lewicy. Błędem 
byłoby jednak zawężać trend do jednego, ściśle określonego poli-
tycznego środowiska. Młodzież tak się bawiła – użytkownicy 
sieci, wówczas kilkunastoletni i studenci, choć i starsi od nich. 
Jak to powiadają: okazja czyni złodzieja, a Internet – cenzopapę. 

Z szyderą wprost wiązał się trolling i spamowanie obraźliwym 
kontentem/treścią – strategia korzystania z sieci, która uważa za 

pierwszy i ostatni argument we wszelkich dyskusjach 
bardzo popularną ostatnio formułę „nie zesraj się”. Nie 
próbujcie być poważni, nie próbujcie nie być szyderczy, 
nie próbujcie potraktować serio własnych i cudzych 

opinii – usłyszycie mniej więcej to samo. Zapewne i ten artykuł 
zasłuży na identyczne podsumowanie nie tylko w gronie milu-
sińskich inbiarzy.

W swoich początkach cenzopapa bazowała przede wszystkim 
na pornograficznych zdjęciach – twarz Jana Pawła II wykorzy-
stywano tam jako „zasłonkę” na genitaliach. „Za szkalowaniem 

1 https://pokazywarka.pl/cenzopapa/ [stan na 21 X 2019]

okazja czyni złodzieja, 
a internet – cenzopapę
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37papieża nie kryła się żadna ideologia – napędzało je jedynie pra-
gnienie maksymalnego zszokowania i wzburzenia internautów 
jak najmniejszym kosztem” – twierdzi Alexpisoletov w tekście 
„Cenzopapa. Definicja dla ambitnych”2. Szok i niesmak budziło 
„wrogie przejęcie” i „obrzyganie” postaci, która wówczas jeszcze 
powszechnie była uważana za największy autorytet w Polsce. 
Sama formuła „przetworzenia symbolu” nie jest jednak niczym 
nowym – tyle że Lenin z irokezem albo karykatury Jaruzelskiego 
na ulicznych graffiti z lat 80. miały sankcję moralnej, arcypolskiej 
słuszności. Wkurzać mogły na przykład mojego świętej pamięci 
dziadka, który życie dzielił między pracę, utrzymywanie 
wielodzietnej rodziny, przynależność do PZPR, niedziel-
ną Mszę Świętą i lekturę „Trybuny Ludu”. Ale choler-
nie bawiły choćby jego syna, a mojego wuja, wówczas 
solidarnościowca. Czasy się jednak mocno zmieniły, 
a postacie do zszargania wraz z nimi.

Cenzopapa funkcjonowała w pato-niszy, nim ugrun-
towała się w pewne stałe zjawisko, które z czasem sta-
wało się coraz wyrazistsze. I dziś na popularnym YouTube pośród 
materiałów o Janie Pawle II znajdziemy okołocenzopapowe mate-
riały w typie sparodiowanego sacro polo „Wapiesz – hehe papież 
tańczy” (1 229 804 wyświetlenia)3, albo zagrane w rytmie rave rze-
czy w rodzaju „Okrutnik – Arcydzieło cenzo (reupload)”, w którym 
mocno niedwuznacznie wykorzystano rozmowę dzieci z papie-
żem z programu „Ziarno”, a ściślej konferencji prasowej, animo-
wanej przez ks. Wojciecha Drozdowicza w czerwcu 1991 roku, 
przy okazji IV podróży apostolskiej Jana Pawła II do Polski. To 
właśnie w trakcie tej pielgrzymki w pełnych goryczy słowach 
papież mówił o zagrożeniach nowego czasu. W „Okrutniku…” 
wykorzystano między innymi pytanie jednej z uczestniczek: „czy 

2 https://pokazywarka.pl/cenzopapa/ [stan na 22 X 2019]
3 https://www.youtube.com/watch?v=2yusdx60_aw [dane na 22 X 2019]

lenin z irokezem, 
albo karykatury 
jaruzelskiego na 
ulicznych graffiti 
z lat 80. miały sankcję 
moralnej, arcypolskiej 
słuszności
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38 papież lubi małe dziewczynki z warkoczykami?”4, a także motyw 
papieża nauczającego i spoczywającego na marach („Pawulon”/ 
„Pawuloff” – „papież włączony”/„papież wyłączony”). Materiał 
z „Ziarna” jest bodaj podstawowym cenzopapowym zasobem. 

Dla wierzących i niewierzących, przywiązanych do dobrej 
pamięci o Janie Pawle II, najbardziej odrzucający będzie roz-
szyfrowany wyżej skrót „JP2GMD”, stanowiący cechę charak-
terystyczną cenzopap. Spotkałem się z opiniami, że stanowi on 
„zepchniętą do podziemia” formę nagłośnienia problemu pedofi-
lii w Kościele, obsceniczna krytyka podejścia do problemu przez 
hierarchów kościelnych, na czele z papieżem/papieżami. Trudno 
jednak w tej sprawie o jakikolwiek jednoznaczny sąd bez solid-
nych badań społecznych. Nie jest jednak niczym zaskakującym, 
że tematy tabu z reguły wcześniej podejmowane są w przeróżnych 
niszach, niźli w głównym nurcie debat z jej wciąż licznymi kon-
wenansami i obostrzeniami wynikającymi choćby z reguł praw-
nych, obyczajowych czy środowiskowych zależności. Ale można 
też podejrzewać, że cenzopapa jest na tyle nihilistycznym zja-
wiskiem, że podobna formułka zaistniałaby bez nakreślonego 
wyżej kontekstu.

Papieski wizerunek w sieci to nie tylko cenzopapa. Swoją pozy-
cję przez lata ugruntowały papieskie GIF-y, czyli pliki graficzne 
zawierające proste animacje, oparte na powtarzaniu określonego 
motywu. Często wykorzystuje się na nich twarz potakującego, 
uśmiechniętego, robiącego przeróżne miny Jana Pawła II. Częste 
jest też wykorzystywanie powiedzonka: „można, jak najbardziej, 
jeszcze jak”5 – w przeróżnych formach graficznych i kontekstach 
słownych. Nie jest to tak nihilistyczne jak klasyczne cenzopa-
py, ale pokazuje jeszcze jedną formę wykorzystania wizerunku 
papieża jako specyficznego zasobu popkulturowego, obyczajowe-

4 https://www.youtube.com/watch?v=79ya37cvobc [dane na 22 X 2019]
5 https://www.youtube.com/watch?v=Scn4Gzqy0n4 [dane na 23 X 2019]
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39go, zupełnie już zdesakralizowanego i nijak nie przystającego do 
jego obrazu w Polsce z czasów pontyfikatu i nieco późniejszych. 

Być może sądziliśmy, że kpina z Kościoła w Polsce zawsze 
będzie miała nobliwą postać Monachomachii księdza biskupa Igna-
cego Krasickiego. Albo będzie miała postać w sposób oczywisty 
postkomunistyczną, więc łatwą do zracjonalizowania – jak w przy-
padku „NIE” Jerzego Urbana. Chętnie uwierzyliśmy, że przemiany 
społeczne, kulturowe i obyczajowe nie będą nazbyt dolegliwe dla 
polskiego katolicyzmu, w jego szerokim repozytorium kontek-
stów. Wierzyliśmy też często, nierzadko jako gadatliwi katolicy 
kulturowi, ale nie świadkowie wiary, że świat nie zauważy naszej 
własnej letniości, nieudanych małżeństw, zaniedbanych i zmar-
nowanych powołań, grzechów, których skutków nie da 
się upchnąć do własnego wnętrza, a które rzutowały 
i rzutują na obraz Kościoła jako wspólnoty wiernych. 

Sądziliśmy również, że szkolna katecheza, nawet 
jeśli stanowi na ogół bodaj najsłabsze ogniwo w coraz 
cięższym dla dzieciaków łańcuchu planu lekcji, okaże 
się cudownym remedium na anty- i areligijny charak-
ter współczesnej kultury i obyczajów, na fasadowość religijności 
w wielu polskich domach. Albo mniej ostro: sądziliśmy, że kate-
cheza ocali w kolejnych rocznikach dzieci III Rzeczpospolitej to, 
co tli się wątło w życiu dorosłych, często nie przyznających się 
przecież nikomu do rachunków własnych „etycznych zysków 
i strat” oraz poczucia duchowego spustoszenia i zaniedbania. 

Nie mieściło się nam w głowie, że przydarzy się coś takiego 
jak cenzopapa. Nasi rodzice, wychowawcy, profesorowie i mento-
rzy, nasze prawdziwe lub wyimaginowane babcie na wsi z różań-
cem w dłoni nie przepowiadały niczego takiego. Jan Paweł II był 
dla nas święty już za życia i arcypolski jak ten ogromny dzwon, 
w który pośród niesnasek Pan Bóg uderza. Za złe słowo o papie-
żu można było dostać w mordę pod budką z piwem od roniącego 

nasze prawdziwe 
lub wyimaginowane 
babcie na wsi 
z różańcem w dłoni 
nie przepowiadały 
niczego takiego
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40 w kufel łzę nad własnym upadkiem małomiasteczkowego pijacz-
ka; krytyka na uczelni była dopuszczalna, ale podle dawnych inte-
ligenckich reguł (jak się zdaje, na uczelniach zachodzą ostatnio 
również pewne zmiany w dyskursie). Można się było spierać o to, 
czy papież jest nadto czy za mało ekumeniczny, za mało lub za 
bardzo tomistyczny – wiedząc, że patrzą na nas i słuchają przy-
jaciele przyjaciół Jana Pawła II. Trzeba było ważyć słowa.

Gdy umierał, nie tylko konserwatyści myśleli, że nie spotka 
ich nic gorszego niż akcja „Gazety Wyborczej” i wymyślone przez 
Pawła Bravo hasło „Nie płakałem po papieżu”. Publicysta takie 
podawał dlań uzasadnienie w maju 2005 roku: „Przez pierwsze 
tygodnie kwietnia nikomu z głównych mediów i żadnemu polity-
kowi nie przyszło do głowy, że są ludzie wzruszający ramionami 
na tego czy innego papieża (i że nie są to nihiliści, sataniści i upod-
lone wyrzutki, tylko porządni, szanujący bliźniego mieszczanie). 
A ja mam i dla Kościoła, i dla papieża rodzaj życzliwej obojętności 
przechodzącej niekiedy w szacunek. Było mi smutno, gdy patrzy-
łem, jak umierał. Jego śmierć to oczywiście strata. Nie miałem 

jednak ochoty na robienie żadnych gestów o 21.37. Cza-
sami bałem się głośno powiedzieć, że zatrzymywanie 
na tydzień życia w całym kraju to gruba przesada i że 
mam prawo pójść w tym czasie do kina, zwłaszcza że 
jest mnóstwo niewesołych filmów. Zmarły papież to 
jedna z najważniejszych osób w historii rozwoju pol-
skiej samoświadomości zbiorowej XX w., ale nie król – 
o królu mówił poeta Miłosz i jako poecie wolno mu. Nad 
Wisłą jest jednak garstka spokojnych, żyjących na swój 

sposób godnie i przyzwoicie ludzi, którym papież był i jest obo-
jętny, zarówno jako wzór moralny człowieka, jak i wzór Polaka”6. 
Myśleliśmy, że nic gorszego niż to kulturalne przecież bardzo, 
choć i obrazoburcze désintéressement nam się nie przydarzy. No 
i żeśmy się, k..., nieźle pomylili.

6 http://wyborcza.pl/1,75968,2718840.html [stan na 21 X 2019]

w czasach prl nawet 
ateusz i agnostyczka 

mieli kontakt ze 
strefą katolickiego/

chrześcijańskiego 
sacrum
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41Jedni mówią, że cenzopapa to czysta barbaria. Inni, że nie 
bez znaczenia jest działalność środowisk lewicowo-liberalnych. 
Nie jest jednak wykluczone, że to jeden z ostrzejszych symboli 
zniesienia międzypokoleniowej ciągłości, kulturowy efekt trans-
formacji, która zerwała nie tyle religijną więź, co wyobrażeniową 
zażyłość między młodszym pokoleniem a człowiekiem-symbo-
lem, tak istotnym dla starszych pokoleń. Znacznie ułatwiła to 
desakralizacja polskiego społeczeństwa. W czasach PRL nawet 
ateusz i agnostyczka mieli kontakt ze strefą katolickiego/chrze-
ścijańskiego sacrum – doświadczali go jako uczestnicy/uczest-
niczki życia wspólnoty, jako istotnego element sprzeciwu wobec 
otaczającej ich rzeczywistości i jej oficjalnej doktryny. 

W III RP z czasem sacrum zaczęło wyparowywać ze sfery spo-
łecznej, nie bez wpływu radykalnych zmian w sferze ekono-
micznej, rozpadu wielu lokalnych społeczności, albo stopniowej 
zmiany ich tożsamości – choć Kościół nie ustawał w rozbudowy-
waniu strefy swoich politycznych wpływów. Ale dziś właśnie pro-
blemy Kościoła pokazują, że polityka, pomimo pozorów swojej 
wszechmocy, kiepsko radzi sobie z krnąbrnością wielkiego spo-
łecznego zwierzęcia. Ustawą nie da się zadekretować pobożno-
ści – parafrazując liberałów.

Nie jest wykluczone, że również tzw. ukremówkowienie papie-
ża miało wpływ na pojawienie się zjawiska. Krytyka komercja-
lizacji, bazującej na celowym przesłodzeniu wizerunku papieża, 
trzeciorzędnych aspektów jego nauczania czy wizyt w ojczyź-
nie była z reguły źle widziana w środowiskach okołokościelnych. 
Odpowiadano: „to przecież dowód na wielką miłość Polaków 
do papieża”. Albo mówiono: „krytyka papieskich kremówek to 
zła wola lewicowych, liberalnych środowisk, które chciałyby dla 
społeczeństwa zupełnie innych autorytetów; dla nich 
nawet zlaicyzowany kult papieża jest solą w oku”. Nawet 
jeśli przyjmiemy, że w tych opiniach jest doza prawdy, 
to bardzo łatwo przeoczono, że od komercjalizacji do 

ustawą nie da się 
zadekretować 
pobożności



KR
Zy

sZ
tO

F 
w

O
łO

D
źK

O
 /

 O
D

 K
R

eM
ó

w
eK

 D
O

 c
eN

ZO
pA

py
 

42 wyjałowienia z wszystkich poważniejszych treści i wreszcie paro-
dii jest już tylko krok. Życie symbolu zależy także od uczestni-
ków społecznego życia – nagle się okazało, że dla części z nich to 
symbol pełen słodkich, lecz pustych kalorii. Polski katolicyzm na 
kremówkowej diecie nie wyszedł za dobrze.

Na tym nie koniec. Pamiętam jak znaczne spory wśród studen-
tów/doktorantów filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego budzi-
ły ustawiane rzędami pod oknem papieskim szeregi młodzieży. 
Katecheci w kolejne dni przed 21.37 przyprowadzali uczniów na 
Franciszkańską, a media – nawet te, które były od zawsze na 
bakier z Kościołem – dużo mówiły o pokoleniu JP2. Raczej nie-
wielu spodziewało się, że kilkanaście lat później pod tym samym 
oknem roześmiana tęczowa młodzież urządzi sobie dyskotekę 
w rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. I że roze-
śmieje się w twarz ks. Andrzejowi Fryźlewiczowi, wieloletniemu 
sekretarzowi kard. Franciszka Macharskiego. Choć to pytanie 
może się komuś wydać nie na miejscu, można zapytać, czy hierar-
chowie bardziej zgrzeszyli pychą czy naiwnością, biorąc wyłącz-
nie za dobrą monetę nastroje po śmierci papieża i tę łatwość, 
z jaką wówczas przychodziło zarządzanie emocjami nie tylko 
młodych ludzi. A przecież skontrastowanie tych dwóch zjawisk 
najwięcej mówi o zmianach jakie zeszły w Polsce tylko w ciągu 
czternastu lat.

Nie bez znaczenia była również zmiana kulturowa, w przy-
padku której Internet stał się i twórcą, i tworzywem. Nawet jeśli 
odpuścimy sobie mit o sieci jako miejscu anonimowym (rozpo-

wszechnienie tego medium i narastające konsekwencje 
wędrujących tą drogą opinii i u nas zaczęło przynosić 
procesy przeciw anonimowym ponoć użytkownikom, 
kryjącym się pod najróżniejszymi nickami i reprezen-
tującymi różne opcje ideowo-polityczne), to z całą 
pewnością cenzopapy, czyli antykulturowa wojna par-

nie jesteśmy jako 
postkatolickie 

społeczeństwo 
impregnowani na żadne 

negatywne zjawisko
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43tyzancka, stała się możliwa między innymi dzięki sieciowym pozo-
rom anonimowości. 

Choć nie tylko w tym rzecz – przecież patostreaming, czyli 
nadawany na żywo online materiał wideo, zawierający wulgar-
ny, poniżający, pełen przemocy fizycznej i słownej przekaz, nie 
jest anonimowy. Co więcej, zarabiają na nim dzięki dedykowa-
nym platformom internetowym patostreamerzy. Z niedawne-
go raportu „Patotreści w internecie”, przeprowadzonego przez 
INFOR Biznes wynika, że niemal 40 proc. ankietowanych nasto-
latków uważa, że oddaje on prawdziwe życie w jego prozaicznej 
bezwzględności. Tyle samo osób w wieku 13-15 lat uważa pato-
streaming za dopuszczalny sposób na zarabianie pieniędzy. Rzecz 
jasna cenzopapy to osobne zjawisko – niemniej zarówno w przy-
padku cenzopap jak i patostreamingu widać trendy antykultu-
rowe: przesuwanie się granic tego co społecznie akceptowalne, 
szczególnie w młodszym pokoleniu.

Czego uczy nas cenzopapa? Przede wszystkim tego, że nie 
jesteśmy jako postkatolickie społeczeństwo impregnowani na 
żadne negatywne zjawisko. I że Kościół w Polsce naprawdę nie 
ma żadnej danej z góry taryfy ulgowej. A znacznie większym 
problemem niż cenzopapy jest to, co ja, ty, my zrobiliśmy z lekcją 
pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Ale ponoć najlepiej można 
się zahartować w naprawdę cięższych czasach. Ω

Krzysztof Wołodźko – publicysta „Gazety Polskiej”, felietonista Polskiego Radia 24 i por-
talu TVP.INFO. Pisze także do miesięcznika „ZNAK” i tygodnika opinii TYGODNIK.TVP



JAN PAWEŁ II 
WIELE WIDZIAŁ 
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Czego Ksiądz Biskup oczekiwał po 
pielgrzymce Jana Pawła II z roku 1999? 
Jan Paweł II był na ziemiach bliskich 
Księdzu Biskupowi. Pielgrzymka 
zaczęła się w Gdańsku 5 czerwca. 
Potem papież był w Pelplinie, Elblągu… 
6 czerwca 1999 roku w Elblągu 
przypomniał świętych tej ziemi, 
świętego Wojciecha, błogosławioną 
Dorotę z Mątów i błogosławionego 
Władysława Demskiego. Jak tego 
rodzaju papieskie przypomnienia 
wpływają, zdaniem Księdza Biskupa, 
na współczesnych słuchaczy? Czy takie 
zakorzenienie, pełne surowości, nie 
odstręcza czasem od Kościoła, nie 
zniechęca, nie epatuje, powiedzmy, 
nadmiernym trudem? 

– Dwadzieścia lat temu 6 czerwca 1999 r. 
papież Jan Paweł II odwiedził Elbląg. 
Stało się to w ramach 7. podróży apostol-
skiej do Polski. Ojciec Święty spotkał się 
wówczas z dużą reprezentacją diece-

zji elbląskiej. Siedem lat wcześniej Jan 
Paweł II utworzył Kościół partykularny 
elbląski (25 marca 1992). Podczas nabo-
żeństwa ku czci Serca Pana Jezusa, które 
miało miejsce na płycie lotniska Aero-
klubu Elbląskiego, papież wygłosił kaza-
nie. Przypomniał świętych patronów die-
cezji, a zwłaszcza św. Wojciecha (+997), 
bł. Dorotę z Mątów – pustelnicę (+1394) 
oraz bł. Władysława Demskiego – księ-
dza zamordowanego (+1940) w obozie 
koncentracyjnym Sachsenhausen (papież 
ogłosił go błogosławionym w Warszawie, 
w czasie tej pielgrzymki). 

Według ustaleń prof. Stanisława 
Mielczarskiego, św. Wojciech nie zginął 
na terenie Sambii w miejscowości Tękity 
(Fischhauen). Miejscem jego śmierci jest 
miejscowość Święty Gaj – miejscowość 
położona na terenie diecezji elbląskiej, 
pomiędzy Dzierzgoniem a Pasłękiem 
(zob. S. Mielczarski, Misja pruska św. Woj-
ciecha, Gdańsk 1967). 

ROZMOWA Z ORDYNARIUSZEM 
DIECEZJI ELBLĄSKIEJ BISKUPEM 
JACKIEM JEZIERSKIM
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46 Bł. Dorota pochodzi z miejscowości 
Mątowy Wielkie, leżącej na Żuławach 
Malborskich. Mieszkała w Gdańsku, 
należała wówczas do wspólnoty para-
fialnej przy kościele mariackim. Była 
żoną, matką, wdową. Urodziła dziewię-
cioro dzieci. Pielgrzymowała do Akwi-
zgranu, Einsiedeln i Rzymu. Pod koniec 
życia osiadła w Kwidzynie, przy katedrze 
diecezji pomezańskiej, jako pustelnica. 
W miejscu urodzenia i śmierci bł. Doroty 
istnieje żywa pamięć o niej. Do Mątów 
i do Kwidzyna przyjeżdżają pielgrzy-
mi. Dorotą zainteresowały się uczone, 
należące do nurtu feministycznego na 
zachodzie Europy i w USA. Z jednej stro-
ny widzą w Dorocie ofiarę przemocy ze 
strony męża, z drugiej zaś kobietę moc-
ną i niezależną. Zainteresowanie osobą 
bł. Doroty w Polsce wzrosło po jej beaty-
fikacji (1976), a także dzięki tłumacze-
niu na język polski jej średniowiecznych 
biografii. 

Bł. ksiądz Władysław Demski pocho-
dzi ze Straszewa na Powiślu. Po plebiscy-
cie 1920 r. był zmuszony uciekać z Prus 
Wschodnich do Archidiecezji Gnieźnień-
skiej, w granice ówczesnego państwa pol-
skiego, z uzasadnionymi obawami przed 
prześladowaniem. Agitował bowiem za 
Polską w okresie poprzedzającym plebi-
scyt. Osiadł w Inowrocławiu. Po rozpoczę-
ciu II wojny światowej i wkroczeniu wojsk 
niemieckich został aresztowany i zamę-
czony w Sachsenhausen. Błogosławiony 

kapłan męczennik jest patronem księży 
diecezji elbląskiej.

Jestem przekonany, że słuchacze elblą-
skiego wystąpienia Jana Pawła II przyjęli 
z dumą wspomnienie św. Wojciecha, 
bł. Doroty z Mątów i bł. księdza Włady-
sława Demskiego. Są to pozytywne posta-
cie, ważne dla tej ziemi, dla jej przeszło-
ści. Promieniują one na teraźniejszość 
i przyszłość.

Przyjrzyjmy się elbląskiemu kazaniu 
Jana Pawła II bliżej, nie uciekając 
właśnie od wszelkiej surowości. Papież 
przypomina expressis verbis Dziesięć 
Przykazań i to w formie zapisanej 
w Księdze Wyjścia, głęboko tradycyjnej. 
Nazywa je „zrębem moralności”. 
Kilka minut później mówi o pokusach 
urządzenia świata bez Boga i napomina, 
że takie próby zawsze obracają się 
przeciw człowiekowi. I tu odwołuje się 
do znanych licznych dowodów z XX, 
odchodzącego wieku. Chciałbym poznać 
opinię Księdza Biskupa na temat – 
nazwijmy to – milenijności tamtej 
pielgrzymki i jej wyzwań na przyszłość, 
pamiętając o twardych słowach Jana 
Pawła II z kazania elbląskiego, że grzech 
jest zarzewiem śmierci. Zastanawiam 
się, czemu nie przyglądamy się 
wnikliwiej temu zdecydowaniu 
papieża, a chcemy w nim widzieć 
starszego człowieka – przepraszam – od 
kremówek. 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
3 

/ 
ZI

M
A

 2
0

19
 

47– Papież Jan Paweł II przypomniał na 
lotnisku w Elblągu niezmienne prawo 
moralne. Zostało ono objawione naro-
dowi wybranemu przez Boga w formie 
10 zdań, czy też 10 norm, stąd greckie 
określenie dekalog. My mówimy potocz-
nie o 10 przykazaniach. Jezus nie uchylił 
dekalogu. W niczym nie osłabił jego 
przesłania. On dopełnił dekalog ogłosze-
niem 8 błogosławieństw. Proklamował je 
w Galilei, w ramach tzw. kazania na górze 
[Ewangelia Mateusza, rozdz. 5]. 

Przypomnienie o istnieniu niezmien-
nego prawa moralnego i religijnego 
należy do funkcji proroka. Tym bardziej, 
że prawo to dotyczy zawsze i wszystkich: 
zarówno osób prominentnych, jak i tych, 
które znajdują się na marginesie życia 
społecznego. Jan Paweł II wypełniał do 
końca swoich dni posłannictwo proroka 
i nauczyciela, także spraw trudnych. Przy-
pominał nieustannie, że nie można zapo-
mnieć o fundamentach godziwego życia 
człowieka oraz społeczności. Gdyby Jan 
Paweł II zaprzestał nauczania, które cza-
sami wydawało się być surowym, pozo-
stałby w naszej pamięci miłym, starszym 
panem, promującym kremówki, czy też 
dowcipkującym na temat łupieżu. 

Czy Jan Paweł II był człowiekiem 
przełomu? Co kontynuował, a co 
otwierał? A co stanowczo odrzucał? 
Co mogło mu się wtedy nie podobać – 
według, powiedzmy, domysłów Księdza 

Biskupa – w samym Kościele? Co nie 
podobałoby mu się na pewno dzisiaj?

– Jan Paweł II dostrzegał kryzys ducho-
wy chrześcijaństwa, także wówczas, gdy 
był w Elblągu, gdy miał 79 lat i pomimo 
dolegliwości, które były w dużym stop-
niu skutkiem postrzału, jaki otrzymał 
13 maja 1981 r. na placu św. Piotra w Rzy-
mie. Papież widział przemiany zachodzą-
ce w życiu społeczeństw i we współcze-
snej kulturze. Chodzi tu o sekularyzację 
i materializm praktyczny. Jan Paweł II 
dostrzegał też negatywne procesy zacho-
dzące w Kościele. Był przeciwnikiem 
dostosowywania Kościoła do standardów 
obowiązujących w środowiskach liberal-
nych. Był przeciwny powierzchownemu 
i pospiesznemu ekumenizmowi. Był prze-
ciw uznaniu wszystkich systemów reli-
gijnych za równowartościowe. Dlatego 
oskarżano go niesłusznie, że podczas spo-
tkania przedstawicieli wielu religii w Asy-
żu, dopuścił się bałwochwalstwa. Jan 
Paweł II bronił małżeństwa, jako trwałe-
go związku kobiety i mężczyzny, otwarte-
go na przyjęcie nowego życia i wychowa-
nie potomstwa. Nie widział możliwości 
wyświęcania kobiet na księży i biskupów. 
Dostrzegał narastające zjawisko pedofilii 
w Kościele. Potępiał je jako grzech ciężki 
i wielkie przestępstwo. Zabiegał o utwo-
rzenie norm prawnych dla dyscyplino-
wania duchownych, którzy dopuścili się 
pedofilii. Papież bronił też tradycyjnej 
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48 zasady nie pozwalającej udzielać Komu-
nii św. rozwiedzionym, żyjącym w kolej-
nych związkach cywilnych. Był przeciwny 
walce klas, dlatego też i latynoamerykań-
skiej teologii wyzwolenia. Widział w jej 
założeniach elementy marksizmu i błąd 
chrystologiczny (Chrystus jako rewolu-
cjonista), soteriologiczny (zbawienie jako 
wyzwolenie polityczne) i antropologicz-
ny (człowiek jako wróg klasowy drugiego 
człowieka).

Mijają lata od odejścia Jana Pawła II 
i – czy tego chcemy, czy nie – Jan Paweł 
II przechodzi do historii, owszem 
pisanej wielką literą, ale historii. 
Jakie zostawia nam współczesnym 
dziedzictwo? Na czym polega 
trudność tego dziedzictwa? Jak ono 
waży dla Polski, jak dla Europy, jak 
dla świata? Jak różne są to nauki, a na 
ile jest to nauka jedna, uniwersalna? 
Czy takie rozróżnienie jest w ogóle 
uprawnione? Nie pokusiłby się 
Ksiądz Biskup o wyznaczenie jakiejś 
granicy między jednym (tym, co 
różne) a drugim (tym, co uniwersalne 
i absolutnie wspólne)? 

– Jan Paweł II zwracał uwagę na obiek-
tywne wymagania prawa naturalnego, 
dekalogu oraz Ewangelii. Dostrzegał 
zarazem przestrzeń miłosierdzia, którego 
Pan Bóg nie odmawia komukolwiek. Stał 
się przeto pierwszym papieżem Boże-

go miłosierdzia. Papież Franciszek idzie 
dalej tą drogą. 

Karol Wojtyła był ostatnim papie-
żem w drugim tysiącleciu chrześcijań-
stwa i pierwszym w trzecim tysiącleciu. 
Dzięki jego postawie i nauczaniu wzrósł 
autorytet Stolicy Apostolskiej, budowa-
ny wcześniej przez Jana XXIII i Pawła VI. 
Nauczanie papieskie stało się słyszal-
ne i dostrzegalne. Nie znaczy to, że je 
powszechnie aprobowano i respektowa-
no. Nie mniej ono wyraźnie wytyczało 
kierunek. 

Papież Jan Paweł II nie powstrzymał 
rozwoju cywilizacji śmierci (aborcji, euta-
nazji, wojen). On jednak ją opisał, nazwał 
i ocenił z perspektywy moralnej oraz 
teologicznej. Niewątpliwie przyczynił się 
też do przemian politycznych w Euro-
pie środkowej i wschodniej, do upad-
ku żelaznej kurtyny, muru berlińskiego, 
a w Polsce do rozwoju ruchu „Solidarno-
ści”. Przyczynił się do zdyskredytowania 
komunizmu jako systemu i ideologii. 

Jan Paweł II pozostał wierny naucza-
niu Soboru Watykańskiego II. Dokonał 
syntezy myśli soboru. Poświęcił swój pon-
tyfikat wprowadzaniu idei soborowych 
w życie Kościoła. Dokonywał na wiele 
sposobów recepcji soboru, m.in. przez 
wydanie Katechizmu Kościoła Katolickie-
go oraz Kodeksu Prawa Kanonicznego. 
Były to opracowania zbiorowe, wielu spe-
cjalistów, jednak wydane powagą papie-
ża i po jego wnikliwej lekturze. Troska 
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49o wierność, nie tylko literze, ale przede 
wszystkim duchowi Vaticanum II, przeni-
ka całe nauczanie Jana Pawła II. 

I na koniec rozmowy: jaką wizję 
przyszłości fundują nam – że się 
tak wyrażę – Jan Paweł II, jaką 
Benedykt XVI, jaką Franciszek?

– Przyszłość nie jest nam znana. Progno-
zowanie jej jest bardzo trudne. Choć np. 
symptomy katastrof są dziś dostrzegal-
ne (ekologiczne, nuklearne, konfliktu 
o zasięgu światowym). 

Trzech ostatnich papieży charaktery-
zuje – pomimo świadomości różnorakich 
zagrożeń – nadzieja, a nie rozpacz. Dzieje 
świata można i należy porządkować oraz 
układać lepiej. Janowi Pawłowi II, Bene-
dyktowi XVI i Franciszkowi wspólne jest 

przekonanie, że człowiek odnajdzie osta-
tecznie ocalenie poza historią. W Bogu. 
W Jego wieczności. Dzięki Jezusowi 
Chrystusowi. 

Ostatni papieże różnią się osobo-
wością i temperamentem. Jan Paweł II 
wniósł do Kościoła doświadczenie, które 
zyskał w zetknięciu z systemami totalitar-
nymi. Dał też podstawy refleksji na temat 
odpowiedzialnej miłości oraz wolności. 
Benedykt XVI podzielił się z Kościołem 
syntezą chrześcijańskiej tradycji intelek-
tualnej, zwłaszcza zachodniej. Nato-
miast papież Franciszek szuka kontaktu 
ze współczesnością, z peryferiami świata 
i społeczeństw, także ze środowiskami, 
które są daleko, lub stoją w opozycji do 
chrześcijaństwa. 

Rozmawiał: Krzysztof Bielecki
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Gdyby powiedzieć o Janie Pawle II, że był 
wychowawcą, to jak należałoby tę myśl 
rozwinąć? 

– Jakkolwiek Jan Paweł II nie był wycho-
wawcą w ścisłym rozumieniu tego słowa, 
to jednak możemy w sensie szerokim 
twierdzić, że jego pasterska posługa 
całemu Kościołowi była wychowywa-
niem Ludu Bożego w jego podstawowych 
wymiarach: personalnym i wspólnoto-
wym. Dokonywało się to głównie poprzez 
nauczanie. Wychowanie bowiem zawiera 
integralnie z nim związany komponent 
nauczania. A w pedagogice znajdziemy 
określenie, które uprawnia do takiego 
stwierdzenia: nauczanie wychowujące. 
W przypadku Jana Pawła II nauczanie 
to było bogate, zróżnicowane, skiero-
wane ku formowaniu całego, pełnego 
człowieka, jak i wspólnoty Kościoła, aby 

nie zatraciła nic z tego, co składa się na 
jej istotę, tożsamość. W odniesieniu 
do osoby ludzkiej mamy w nauczaniu 
Jana Pawła II przyjęty określony rodzaj 
antropologii (teologicznej, biblijnej), 
która oddaje pełną o niej prawdę. Bronił 
tej antropologii przeciwstawiając się jej 
redukcyjnemu rozumieniu, którą nazwał 
fałszywą. W ten sposób pragnął uwrażli-
wić swojego odbiorcę na to, aby w spoj-
rzeniu na osobę ludzką unikać właśnie 
wszelkiego rodzaju redukcji. Trzeba 
tę osobę widzieć integralnie, zarówno 
z punktu widzenia wszystkich tworzących 
ją komponentów ludzkich, jak i z punktu 
widzenia Objawienia, które wprowadza 
człowieka w istotny dla niej wymiar życia 
nadprzyrodzonego, misteryjnego. Bo 
człowiek bytuje w tej właśnie perspek-
tywie. Z punktu widzenia teologicznego 
mówi się, że nie ma dwóch odrębnych 

ROZMOWA Z KS. PROF. DR HAB. KAZIMIERZEM MISIASZKIEM, 
KIEROWNIKIEM KATEDRY DYDAKTYKI KATECHETYCZNEJ NA 
WYDZIALE TEOLOGICZNYM UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA 
WYSZYŃSKIEGO
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52 płaszczyzn – ludzkiej i Boskiej, ale jedna, 

złożona, zintegrowana z tych właśnie ele-
mentów ludzko-boskich. I to jest – odno-
sząc się do naszej kwestii – jak najbar-
dziej także wychowawcza perspektywa, 
która pozwala na integralnie rozumiane 
wychowanie.

Gdybyśmy chcieli odnieść się do 
wychowawczych aspektów w nauczaniu 
Jana Pawła II skierowanych do wspól-
not, to należałoby na pierwszym miejscu 
wskazać na jego adhortację skierowaną 
do rodziny – Familiaris consortio. Lektura 
tego dokumentu pozwala na wydoby-
wanie z niego szeregu zagadnień, które 
mają wyraźny rys wychowawczy. Można 
nawet twierdzić, że w dokumencie tym 
jest chrześcijańska koncepcja wychowy-
wania rodziny, i to w formie podstawo-
wej. Dzisiaj, jak to wyraźnie dostrzegamy, 
ten rodzaj nauczania jest wyraźnie kon-
testowany w życiu społecznym i politycz-
nym, a idzie się w kierunku ideologizacji 
poprzez promowanie luźnych związków 
partnerskich czy małżeństw jednopłcio-
wych. Tym bardziej więc, aby zachować 
chrześcijańskie wychowanie rodziny, 
trzeba czerpać z tej adhortacji. 

Innym istotnym wymiarem jego 
wychowawczej posługi jest szeroka 
działalność na rzecz młodzieży i z mło-
dzieżą, jakimi stały się międzynarodo-
we spotkania, Światowe Dni Młodzieży, 
kontynuowane przez jego następców. 
Oczywiście, możemy powiedzieć, że te 

wychowawcze spotkania z młodymi są 
także specyficzną katechezą, ale przecież 
katecheza zawiera w sobie wychowanie. 
I stąd możemy mówić, że Jan Paweł II był 
wychowawcą, chrześcijańskim, wycho-
wawcą młodzieży. Przekazywane tej mło-
dzieży treści miały na celu otwieranie jej 
na nadprzyrodzony wymiar życia, a więc 
stawały się jakimś rodzajem zaproszenia 
do wejścia w misterium Boga, Chrystusa, 
ale także w misteryjny wymiar istnienia 
człowieka. Szczególnie jest to widocz-
ne w tych treściach, które dotyczą wiary, 
Chrystusa i liturgii. To było zaprasza-
nie młodych do personalnej, intymnej 
zażyłości z Bogiem, a przede wszystkim 
z Chrystusem. I młodzi odpowiadali na to 
zaproszenie, z zaangażowaniem uczest-
nicząc w misterium Eucharystii. 

Uważna lektura wszystkich orędzi 
Jana Pawła II skierowanych do młodych 
pozwala na tworzenie, oczywiście w zary-
sie, ogólnego planu chrześcijańskiego 
wychowania młodego pokolenia, czy też 
katechezy Kościoła ofiarowanej młodym. 
Jest tam wiele tematów, które układają 
się w logiczną całość. Są treści związane 
z samą młodością, próbą jej określenia 
poprzez wskazywanie, że okres ten jest 
poszukiwaniem fundamentów, swojej 
tożsamości osobowej i związanych z nią 
właściwości i uzdolnień. Są też inne zada-
nia, gdyż według Jana Pawła II młodość 
jest nie tylko przeżywanym stanem, ale 
zadaniem, jakim na przykład jest praca 
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53nad świadomością, wolnością, odkrywa-
nie własnego projektu życia, stawianie 
sobie wymagań itp. I to ostatnie zadanie 
jest wciąż aktualne, gdyż dzisiaj obser-
wujemy nadopiekuńcze postawy rodzi-
ców, którzy chronią swoje dzieci przed 
wymaganiami, jakie są stawiane przez 
nauczycieli i wychowawców. Nie wiedzą 
przy tym, że pozbawiają w ten sposób 
swoje dzieci umiejętności radzenia sobie 
w życiu, a przede wszystkim nie pozwa-
lają im wzrastać w poczuciu odpowie-
dzialności. I dlatego tak ważny i aktualny 
jest wciąż apel Jana Pawła II, skierowa-
ny do młodych: wymagajcie od siebie, 
nawet wtedy, gdy inni nie będą od was 
wymagali. 

Są także inne istotne tematy w tej 
drodze chrześcijańskiego wychowania, 
które możemy odnaleźć w orędziach Jana 
Pawła II, które ukierunkowują młodych 
na świat i zaangażowanie w nim, jak i na 
Boga. Przecież mają w świecie, w pełnym 
już uczestnictwie w życiu społecznym, 
kulturze podjąć określone zadania, do 
których należy się w okresie młodości 
przygotować. Podobnie i w dziedzinie 
religijnej, chrześcijańskiej: mają wzrastać 
w wierze i stawać się bardziej odpowie-
dzialnymi członkami wspólnoty Kościoła. 
Oni są już bogactwem Kościoła poprzez 
swój entuzjazm, którego wielokrotnie 
brakuje w przeżywaniu wiary przez star-
sze pokolenie; poprzez swoją spontanicz-
ność, gotowość podjęcia ryzyka…

Czy katechezę Jana Pawła II możemy 
sprowadzić do Jego przemówień, 
kazań, orędzi, homilii, encyklik 
i wszystkiego innego, co utrwalone 
w mowie i piśmie. Czy jednak nie 
powinniśmy objąć pojęciem katechezy, 
nieco publicystycznie, całości życia 
papieża, swoistego doświadczenia, 
wypadkowości losu wielu ludzi 
XX wieku, z ich tragedią i szczęściem? 

– Owszem, możemy w takim poszerzo-
nym pojęciu potraktować to, co jest zwią-
zane z życiem i działalnością papieży jako 
specyficzny rodzaj katechezy. Przecież 
patrząc na całość papieskiego, apostol-
skiego zaangażowania odkrywamy tam 
to, co można nazwać towarzyszeniem 
współczesnemu człowiekowi w jego życiu 
i konsekwentnym ukierunkowywaniu 
go na to, aby odnalazł pełnię tego życia. 
Postawa Jana Pawła II to rzeczywiście nie 
tylko oficjalne nauczanie, ale osobista 
obecność tam, gdzie ujawnia się całe 
życie człowieka, z jego – jak mówisz – tra-
gedią i szczęściem. Przykładem tego są 
jego pielgrzymki, które obok oficjalnego 
wymiaru, miały także personalny wymiar, 
gdy spotykał się z różnymi ludźmi, co 
widać szczególnie wtedy, gdy pocieszał 
i błogosławił chorych. Ludzie byli przeko-
nani, że to spotkanie, chociaż tak krótkie, 
ich umacnia, dodaje nowych sił. Gdyby 
zapytać, dlaczego, to trzeba odpowie-
dzieć, że oddziałuje tu to, co możemy 
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54 nazwać charyzmatem papieskim, chary-

zmatem zastępcy Chrystusa. 

Po latach Jan Paweł II został świętym, 
więc można by sądzić, że właśnie całe 
Jego życie jako świętość jest katechezą…

– Ująłbym to nie w takim globalnym 
znaczeniu, ale bardziej konkretnie, gdyż 
katecheza wymaga ukazywania konkret-
nych faktów. Świętość, jej osiąganie, jest 
jednym z centralnych celów katechezy, 
ale trzeba ją ukazywać tak, aby przema-
wiała do konkretnych adresatów. Więc 
trzeba z życia Jana Pawła II wydobywać 
przejawy tej świętości i pokazywać, jak 
jest ona aktualna dzisiaj, jak i w czym 
może przemawiać do dorosłych, mło-
dzieży, dzieci. Ogólne powoływanie 
się na świętość jest zbyt nieokreślone, 
mało przemawiające. Trzeba też wła-
ściwie określać świętość, jej istotę, gdyż 
chyba nadal mamy o niej niewłaściwe 
wyobrażenie. 

Jakiego rodzaju katechezą jest lekcja 
umierania Jana Pawła II w ostatnich 
miesiącach życia w 2005 roku? 

– To trudny temat i skierowany do osób, 
które rzeczywiście weszły z całym zaufa-
niem Bogu w obszar cierpienia. Mogą 
z niego, patrząc na umieranie Jana Paw-
ła II, przede wszystkim zaufać Chrystuso-
wi, który przeszedł przez śmierć, pokazu-

jąc jednocześnie, że nie jest ona kresem 
ludzkiego życia. To trzymanie przez Jana 
Pawła II krzyża wskazuje właśnie na 
Chrystusa, który na tym krzyżu umarł, 
ale zarazem należy pamiętać, że zwycię-
żył śmierć w swoim zmartwychwstaniu. 
I trzeba jakoś ten krzyż w swoim życiu 
zaakceptować, ale nie zatrzymywać się na 
nim, widzieć go zawsze w perspektywie 
zmartwychwstania. Oczywiście, należa-
łoby mówić, że jest to rzeczywiście żywa 
katecheza, rozgrywająca się na oczach 
jakże wielu ludzi, gdzie „katecheta” nie 
tylko mówi o śmierci, ale przeżywa ją 
osobiście. Dla niektórych ludzi pewnie 
to publiczne umieranie Jana Pawła II 
wzbudzało może jakiś rodzaj odrzuce-
nia, gdyż odeszli już w dużej mierze od 
towarzyszenia umierającym. Umierają-
cego zostawia się, jakże w wielu przypad-
kach, samego, na przykład w szpitalu, nie 
towarzysząc mu do końca. Oczywiście, 
są także i tacy, którzy potrafią i chcą być 
obecni przy umierającym, trwając przy 
nim w modlitwie. 

Czy odejście Benedykta XVI na 
emeryturę (pierwszy raz w historii 
Kościoła) jest dokładnie tej katechezie 
przeciwne?

– Wiem, że przeciwstawia się decyzję 
papieża Benedykta XVI postawie Jana 
Pawła II. Mam jednak wątpliwości, czy 
można odejście papieża Benedykta XVI 
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55traktować jako rodzaj katechezy, a tym 
bardziej jako przeciwne „katechezie 
umierania” Jana Pawła II. Na decyzję 
papieża Benedykta XVI wpłynęły okre-
ślone przyczyny, jakie były związane 
z sytuacją przeżywającego kryzys Kościo-
ła. Mamy prawo mu wierzyć, że – jak 
mówił – zaawansowana starość i kondy-
cja zdrowotna nie pozwalały podejmo-
wać skutecznych prób rozwiązywania 
trudnych problemów. Poza tym miał pra-
wo taką decyzję podjąć. Wyjaśnienie jej 
do końca wymaga jednak bardzo obszer-
nego komentarza, znajomości wszystkich 
faktów. 

Nie sądzisz, że katecheza młodych jest 
prostsza od katechezy dorosłych? Bo 
w katechezie młodych pracujesz na 
„organizmie otwartym”, a w katechezie 
dorosłych na „organizmie zamkniętym”, 
który najpierw musisz od czegoś 
odwieść, by potem do czegoś nowego 
przekonać. A dla młodych wszystko jest 
nowe.

– Nie oceniałbym katechezy od stro-
ny tego, czy jest ona prostsza czy też 
bardziej złożona lub trudniejsza. Każdy 
rodzaj katechezy ma swoje trudności, 
a problem polega na tym, żeby kateche-
zę prowadzić w sposób odpowiedni do 
adresatów i to tak, aby katechizowany 
odnalazł w niej potrzebne mu motywy, 
także natury egzystencjalnej, do wejścia 

w życie wiary. Istotne zarazem jest, aby 
katecheza wydobywała to, co można 
nazwać egzystencjalnym wymiarem 
orędzia zbawienia. Dzisiaj nie zawsze 
tak jest. Nie zawsze katecheta jest 
w stanie pokazać, że prawdy wiary mają 
swoje życiowe znaczenie. Tymczasem tu 
wydaje się tkwić przyczyna powodzenia 
katechezy. Jeżeli katechizowany usły-
szy, że prawdy wiary mają swoje egzy-
stencjalne przełożenie, może chętniej 
otwierać się na orędzie zbawienia. Jeżeli 
natomiast słyszy tylko na katechezie 
wyjaśnienia, tłumaczenia, definicje, to 
dzisiaj, gdy zanikła już w dużej mierze 
świadomość religijna, myślenie religijne 
czy teologiczne, taka katecheza będzie 
nieskuteczna. 

Ale trochę przeciwstawiasz katechezę 
dorosłych katechezie młodzieży, twier-
dząc, jak próbuję odczytać Twoje inten-
cje, że katecheza dorosłych dotyczy ludzi, 
którzy już się nie rozwijają, że dorosły to 
już „organizm zamknięty”, a młodzież 
jest w okresie intensywnego rozwoju 
i jest „organizmem otwartym”. Otóż tak 
do końca nie jest. Trwające już długi czas 
badania nad rozwojem człowieka doro-
słego ukazały, że on się rozwija, w specy-
ficzny dla siebie sposób. Uczeni dokonali 
przy tym podziału rozwoju człowieka 
dorosłego na trzy etapy: młody doro-
sły, dorosły w średnim wieku i dorosły 
zmierzający do starości. A w ich teoriach, 
będących rezultatem wyników badań, są 



w
yw

IA
D

 /
 K

s.
 p

RO
F.

 K
A

ZI
M

Ie
R

Z 
M

Is
IA

sZ
eK

 /
 L

eK
cj

A
 j

A
N

A
 p

A
w

łA
 II

 
56 bardzo szczegółowo podane i opisane te 

poszczególne etapy rozwoju. Możemy tu 
przywołać nazwiska uczonych zajmują-
cych się rozwojem człowieka dorosłego: 
Erik Erikson, Daniel Levinson, Robert 
Kegan czy inni. Nie jest więc tak, że 
dorosły się nie rozwija. Jest nawet takie 
twierdzenie, że na progu życia dojrzałego 
podmiot jest dojrzały, aby dojrzewać, to 
znaczy posiada pełniejszy rodzaj świado-
mość, że ma dojrzewać, rozwijać się. Jest 
najbardziej przygotowany na rozwój. 

Można też ten rozwój człowieka doro-
słego podtrzymywać, pobudzać, inspi-
rować. Ale należy przy tym pamiętać, że 
w dużej mierze zależy to od podawania 
właściwych tylko dla niego motywa-
cji. Dorosły jest motywowany w sposób 
naturalny wtedy, gdy dostrzega, że uzy-
ska odpowiedź na określone problemy. 
Inaczej to ujmując: jeżeli młody człowiek 
jest skoncentrowany na sobie, szukając 
własnej tożsamości i ubogacenie swojego 
„ja”, to dorosły jest skoncentrowany na 
problemie. Trzeba więc w pracy forma-
cyjnej z dorosłymi tak właśnie formuło-
wać motywacje. W przypadku zachęty do 
uczestnictwa w katechezie dorosłych lub 
w innej formie chrześcijańskiej formacji 
dorosłych należy ukazywać, że orędzie 
zbawienia może pomóc w rozwiązy-
waniu różnych problemów - egzysten-
cjalnych, dotyczących relacji w mał-
żeństwie i rodzinie, związanych z etyką 
zawodową itp. 

I jeszcze inny, bardzo istotny pro-
blem dotyczący katechezy dorosłych. Jest 
ona pierwszą i najważniejszą katechezą 
w Kościele. Od samego początku Kościół 
katechizował dorosłych, świadomy, że 
właśnie człowiek dorosły, nie młody, 
jest podmiotem życia Kościoła, którego 
należy formować. Potem w historii sytu-
acja się zmieniła, szczególnie w okresie 
oświecenia, gdy zaczęto budować eduka-
cję dzieci i młodzieży i wraz z tą eduka-
cja pojawiła się lekcja religii w szkole, 
a zaczęła zanikać katecheza parafialna. 
Od tego czasu w Kościele pojawiła się 
trwająca do dzisiaj praktyka lekcji reli-
gii, do której przykłada się największą 
uwagę, z pominięciem katechezy doro-
słych, której praktycznie w Polsce nie ma. 
Tymczasem lekcja religii, jak widzimy, 
jest nieskuteczna, jeżeli chodzi o pełną 
chrześcijańską formację. Przecież obser-
wujemy brak młodego pokolenia w życiu 
Kościoła, w praktykach sakramentalnych. 
I nie poradzimy sobie z tym problemem 
bez udziału religijnie uformowanych 
dorosłych. To od nich najwięcej zależy, 
jak będą wychowywane dzieci i młodzież. 
Trzeba więc poszukiwać dzisiaj różnych 
form katechezy dorosłych. 

Gdyby odnieść omawianą przez nas 
katechezę dorosłych do Jana Pawła II, to 
trzeba powiedzieć, że miał o niej wła-
ściwe rozumienie. W swojej adhortacji 
dotyczącej katechezy (Catechesi tradendae) 
pisał o niej jako pierwszej i najznakomit-
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57szej, do której zmierzają wszystkie inne. 
Zajął się jednak bardziej młodzieżą. Oso-
biście wolałbym, aby Jan Paweł II promo-
wał właśnie katechezę dorosłych, w róż-
nych jej formach, gdyż od niej zależy 
bardzo wiele w chrześcijańskim wycho-
waniu młodego pokolenia, jak również 
w dziele odnowy życia chrześcijańskiego. 

Pamiętamy, że Jan Paweł II 
przywiązywał ogromną wagę do formy 
wygłaszania kazań. Można by posądzać 
papieża o być może nadmierną kreację. 
Czy teatralizacja nauk dla młodzieży 
nie była, owszem naturalną, próbą 
swoistego „wkupienia się” w łaski 
młodych? Nie uważasz po latach, że 
może tej zabawy było za dużo; tych 
żartów, tych okien, tych wspominek? 

– Osobiście nie widzę nic niewłaściwego 
w tym, co nazywasz teatralizacją nauk 
dla młodzieży. I nie było tego tak wiele. 
Papież w tym przypadku uwzględnił 
specyfikę adresatów swoich spotkań. 
Trudno jest mi sobie wyobrazić spotkanie 
z młodzieżą bez uwzględniania specyfi-
ki jej rozwoju, potrzeby spontaniczności, 
żywiołowości, wybuchów radości. Dla 
mnie nie było to „wkupywanie się” w łaski 
młodych, ale właśnie przystosowanie 
się do charakteru spotkań z człowiekiem 
młodym. I w tym kontekście wygłaszane 
przez niego kazania do młodych mogły 
być bardziej przez nich przyjmowane. 

Młodzież mogła się bardziej na zawar-
te w nich treści otwierać, bo widziała, że 
papież jest dla niej. 

Pracujesz ze studentami. Jak oni patrzą 
na Jana Pawła II? Czy tylko historycznie, 
czy jednak żywo, wciąż Jego postać 
niejako „aktualizując”?

– Niestety, to pokolenie, z którym się 
spotykam, już nie ma takiego żywego 
patrzenia na Jana Pawła II. Studiując jed-
nakże teologię mogą częściej niż inni się-
gać do jego myśli teologicznej w swoich 
poszukiwaniach naukowych, co zresz-
tą niektórzy czynią. I to można nazwać 
aktualizacją nie tyle jego osoby, ile jego 
nauczania. Być może jedną z przyczyn już 
historycznego patrzenia na Jana Pawła II 
przez współczesną młodzież, ale i przez 
innych, może być to, że nie został do koń-
ca zrealizowany pomysł związany z tzw. 
pokoleniem JPII. Gdyby powstał i rozwi-
jał się jako pewien rodzaj ruchu, mógłby 
wciąż ukazywać osobę Jana Pawła II i jego 
nauczanie, odpowiednio je aktualizując. 

Czy katecheza powinna się czemuś 
poddawać? Adaptować się? Ewoluować? 
Czy raczej powinna trwać jak skała?

– Może trzeba powiedzieć tak, że nie ma 
dzisiaj katechezy, jest tylko nauczanie 
religii w szkole publicznej. Są to formy 
od siebie odrębne, chociaż komplemen-
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58 tarne. Katecheza w swoich założeniach 

ma podejmować trzy funkcje: nauczania, 
wychowania i wtajemniczenia. I tak było 
aż do wspomnianego przeze mnie oświe-
cenia, które rozpoczyna w Kościele okres 
dość intensywnego zainteresowania się 
nauczaniem religii. A nauczanie religii 
może jedynie zrealizować dwie pierwsze 
funkcje: nauczania i wychowania. Nie 
jest w stanie podjąć się funkcji związa-
nej z wtajemniczeniem, które wymaga 
istnienia wspólnoty kościelnej i liturgii. 
Katecheza bowiem może być realizowa-
na tylko we wspólnocie kościelnej – jest 
podstawową drogą formacji chrześcijań-
skiej. Szkoła nie jest wspólnotą kościelną, 
ale grupą osób ideowo i religijnie zróż-
nicowaną. Katecheza ma ścisły związek 
z liturgią: wprowadza do niej, zachęca 
do uczestnictwa, interpretuje, wydoby-
wając egzystencjalne znaczenie. Kate-
cheta może i powinien zwracać uwagę 
na ważność praktyk religijnych. Nauczy-
ciel religii nie może zachęcać do praktyk 
religijnych, nie może się do nich odwoły-
wać, gdyż ma się koncentrować jedynie 
na nauczaniu i wychowaniu. Takie są 
bowiem aktualne przepisy dotyczące lek-
cji religii. W tej sytuacji mówić o tym, o co 
pytasz, to znaczy odnosić się do nieist-
niejącej rzeczywistości. Ale jeżeli gdzieś 
realizowana jest w świecie katecheza, to 
z jednej strony, ma ona wiernie przeka-
zywać orędzie zbawienia, z drugiej, jest 
otwarta na proces przystosowania się 

do aktualnej kultury, kontekstu społecz-
nego, katechizowanego, poszukiwanie 
odpowiednich form i metod. 

Którą z idei Jana Pawła II ewidentnie 
porzucił Benedykt XVI, a którą 
Franciszek? Może nawet nie tyle 
chodziłoby mi o porzucenie jakichś idei, 
co o wyraźne w naukach następców 
przeniesienie akcentów.

– Papież Benedykt XVI był kontynuato-
rem nauczania Jana Pawła II zarówno 
w aspektach doktrynalnych, duszpa-
sterskich, moralnych czy duchowych. 
Oczywiście jego nauki miały swój własny 
charakter poprzez styl analiz problemów, 
znakomicie uzasadnianych teologicz-
nie. Dla mnie fundamentalne znaczenie 
ma nauczanie tego papieża na temat 
największych cnót chrześcijańskich: wia-
ry, miłości i nadziei, ukazanych w ency-
klikach Lumen fidei, Caritas in veritate, 
Spe salvi. Zwracanie uwagi na wiarę jest 
zawsze dla Kościoła fundamentalne, 
gdyż Kościół żyje z wiary. To ona przede 
wszystkim decyduje, czy jesteśmy w ogó-
le chrześcijanami. Był przekonany, że 
przyczyną kryzysu Kościoła jest osłabie-
nie wiary, co nie zawsze spotykało się 
ze zrozumieniem. Tymczasem według 
mnie tak należy patrzeć na życie Kościoła. 
Nie należy wykluczać używania innych 
środków w celu zapobiegania czy roz-
wiązywania problemów w Kościele, ale 
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59u podstaw jest zawsze wiara. Jeżeli jest 
traktowana odpowiedzialnie, to trud-
niej zgadzać się na zło i temu złu ulegać. 
Podobnie jest z miłością jako najwięk-
szym przykazaniem. Jej żywe prakty-
kowanie, zawsze powiązane z wiarą, 
sprawia, że życie chrześcijanina staje się 
autentyczne, najpełniejsze, gdyż bezpo-
średnio czerpie z Boga, który jest miło-
ścią. Gdyby chrześcijanie tak rozumieli 
i tak przeżywali swoje życie, nie byłoby 
takiego zasięgu kryzysu, który ogarnia 
Kościół. 

Papież Franciszek ma również swój 
styl, zwracając dużą uwagę na dzisiej-
sze problemy, jak chociażby ekologicz-
ne, małżeńskie (małżeństwa niesakra-
mentalne), wychowawcze, które pragnie 
ukazać w nowych uwarunkowaniach, 
zrozumieć je w ich złożoności. Szczegól-
nie dotyczy to małżeństw żyjących bez 
sakramentu i ewentualnych przypadków 
ich uczestnictwa w życiu sakramental-
nym, co wywołało w Kościele, i nie tylko, 
szeroką dyskusję. 

Jest to ewidentnie inne spojrzenie od 
Jana Pawła II na ten problem. Jan Paweł II 
dostrzegał też problemy osób żyjących 
bez sakramentu, ale bez możliwości ich 
uczestnictwa w życiu sakramentalnym. 
Jest bardzo duży nacisk w nauczaniu 
Franciszka na problemy ubóstwa i biedy, 
ale jest to uwarunkowane jego pocho-
dzeniem z Ameryki Południowej, która 
zmagała się, i nadal zmaga, z problema-

mi ekonomicznymi. Brak ich skutecznego 
rozwiązania sprawia, że tworzy się sze-
roki margines osób wykluczonych z życia 
społecznego. W Europie też są obszary 
biedy, ale nie występują w tak szerokim 
zakresie, jak na kontynencie południowo-
amerykańskim, stąd czasami wrażenie 
dla Europejczyków, że nie są to do końca 
ich problemy. Należy jednak patrzeć na 
cały Kościół, nie tylko europejski, i z tej 
ogólnej perspektywy dopiero dokonywać 
jakichś ocen. 

W nauczaniu Jana Pawła II i Benedyk-
ta XVI dostrzega się wyraźne podkre-
ślanie laicyzacji życia, dechrystianizacji, 
ekonomizacji współczesnego myślenia 
jako konsekwencji wcześniejszych proce-
sów społecznych i kulturowych. Z tej per-
spektywy patrzyli na współczesne proble-
my życia chrześcijańskiego. Tymczasem 
papież Franciszek w mniejszym stopniu 
porusza te problemy. Trudno mi jednak-
że powiedzieć, jakie są przyczyny takiego 
stanowiska. 

Patrzymy także na papieża Francisz-
ka z punktu widzenia trudnego proble-
mu emigrantów. Jest on otwarty na ich 
przyjmowanie do krajów europejskich, 
co nie zawsze jest przyjmowane i akcep-
towane. Wydaje się, że Franciszek nie 
widzi zagrożenia dla chrześcijaństwa 
w przyjmowaniu muzułmanów. Jano-
wi Pawłowi II zależało tymczasem na 
umacnianiu chrześcijaństwa w Europie, 
i to dla niego było istotnym problemem. 
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60 Był w tym względzie konsekwentny. Trze-

ba także podkreślić, że jest to także pro-
blem polityczny, a nie duszpasterski, bo 
praktycznie niemożliwe jest prowadze-
nie duszpasterstwa wśród muzułmanów. 
Dlatego też wydaje się, że papież Fran-
ciszek, jakkolwiek przejęty Ewangelią 
i zawartymi w niej wskazaniami otwiera-
nia się na biednych, ubogich i potrzebu-
jących, nie dostrzega tego politycznego 
wymiaru problemu emigracji. Ponadto 
nie ma w jego sposobie przedstawiania 
tego problemu już istniejących konse-
kwencji przyjmowania muzułmanów, 
którzy tworzą niedostępne dla innych 
dzielnice w europejskich miastach. Nie 
przypuszczam, że papież uległ politycz-
nej poprawności, bo o niej wypowiada 
się krytycznie, niemniej jednak widać, że 
problem ten nie jest przez niego dogłęb-
nie rozumiany. 

Papież Franciszek podjął zdecydowa-
nie problem pedofilii w Kościele, w o wie-
le szerszym zakresie niż jego poprzedni-
cy. W tym kontekście wysuwa się także 
oskarżenie pod adresem poprzednich 
papieży, że tego problemu nie dostrze-
gali tak głęboko. Jednakże, jak czyta się 
świadectwa osób znających Jana Pawła II 
i Benedykta XVI, jak również analizuje się 
dokumenty na ten temat, dostrzega się 
także ich zainteresowanie tym trudnym 
problemem i próbami jego rozwiązania. 
Niewątpliwie nie były to rozwiązania tak 
radykalne, jak proponuje obecny papież. 

Ale jest to problem, którego pełne przed-
stawienie wymagałoby szerokich w tym 
zakresie analiz, co trudno mi w tej chwili 
uczynić. 

Czy w takim kontekście można by uznać, 
że Jan Paweł II – primo – przechodzi 
powoli do historii, a – secundo – Jego 
dziedzictwo jest zbyt trudne, by 
miało przetrwać w czasach, jawnie 
uciekających od poważnych problemów, 
wyzwań?

– Aby odpowiedzieć w pełni na to pytanie 
należałoby znać sytuację w całym Koście-
le, bo z pewnością są Kościoły w innych 
krajach, które sięgają do nauczania Jana 
Pawła II. My patrzymy przede wszystkim 
z perspektywy europejskiej, gdzie rzeczy-
wiście mamy do czynienia – jak mówisz – 
z uciekaniem od poważnych problemów 
i wyzwań. Zapanowała w Europie krę-
pująca niemalże wszystkich polityczna 
poprawność i podnoszenie tych trudnych 
problemów i wyzwań nazywane jest 
wprost chrześcijańskim fundamenta-
lizmem. Zmienia się, i to radykalnie, rozu-
mienie moralności, jawnie sprzyjającej 
dzisiaj nadmiernej subiektywizacji oraz 
relatywizacji prawdy, czemu sprzeciwia-
li się i Jan Paweł II, i Benedykt XVI. Ale 
czy nauczanie Jana Pawła II przechodzi 
do historii? Zawsze w historii Kościoła, 
który przeżywał różne kryzysy, tworzy-
ły się ośrodki odnowy, które zmieniały 
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61sytuację. Wystarczy wskazać na bene-
dyktynów, franciszkanów, dominikanów 
i jezuitów, których działalność przy-
czyniała się do odnowy życia Kościoła. 
Dzisiaj nie widzimy tak silnych centrów, 
ale faktem jest, że nawet w najbardziej 
zlaicyzowanych krajach powstają małe 
wspólnoty Kościoła, które działając lokal-
nie, promieniują na otoczenie. Dlatego 

uważam, że przyszłość Kościoła związana 
jest z powrotem do takich autentycznych 
wspólnot chrześcijańskich, które należy 
promować. I w tym sensie jestem prze-
konany, że dziedzictwo Jana Pawła II nie 
przejdzie do historii, ale będzie oddziały-
wać już w innym wymiarze. Ω

Rozmawiał: Krzysztof Bielecki
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Na Stolicy Piotrowej zasiada dwieście sześćdziesiąty 
szósty papież. To sporo biografii, czasem całkiem 
burzliwych. Dlatego może dziwić, że w kinematografii 
stosunkowo rzadko przyglądano się biskupom Rzymu

Gdy odrzuci się typowe biografie (Karol, który został człowiekiem, 
Jan Paweł II z Johnem Voigtem w roli głównej) czy filmy o wąt-
pliwej wartości historycznej (Papieżyca Joanna), lista pozycji oka-
zuje się mocno zawężona. A jednak temat wraca do nas co jakiś 
czas. Netflix ogłosił premierę filmu Dwóch papieży, opowiadający 
o momencie abdykacji Benedykta XVI i jego spotkaniu z nowym 
następcą. Niebawem czeka nas premiera Nowego papieża Sorren-
tino. Pierwszy sezon podzielił krytyków, wyraźnie ukazując jak 
różny potrafi być jego odbiór wśród samych katolików. Trzyma-
jąc się jednak chronologii warto cofnąć się o kilkaset lat wstecz 
względem wizji włoskiego reżysera.

P O L I T Y K A  U K Ł A D ÓW

Takiego przeskoku dokonuje Christoph Schrewe w Konklawe. 
Jego film z 2006 roku ukazuje przebieg konklawe, które odbyło 
się w 1458 roku. Pod względem jakościowym film niemieckiego 
reżysera przypomina średnią produkcję telewizyjną, ale warty 
jest wspomnienia z kilku powodów. Schrewe w centrum uwagi 
stawia Rodrgio Borgia, który dopiero ponad 30 lat później zosta-



nie wybrany na papieża, przyjmując imię Aleksander VI (przez 
niektórych określany mianem najgorszego papieża w historii). 
To także między innymi o nim opowiada serial Rodzina Borgiów, 
który powstał kilka lat później względem filmu Schrewa. Dlate-
go ciekawy jest powód, z jakiego właśnie taki moment w historii 
Watykanu wybrał niemiecki reżyser.

Już pierwsza scena odsyła do jednego z zarzutów wobec 
przyszłego papieża. Jego rozwiązłości. Z łóżka, w którym jest 
z kochanką (historyczna postać kurtyzany Vanozzy Cattanei), 
kardynała wyrywa emisariusz obwieszczający o złym stanie zdro-
wia papieża Kaliksta III. Niebawem ten umiera i kardynałowie 
zbierają się na konklawe. W tle ukazane zostają panujące w Rzy-
mie silne nastroje antyhiszpańskie. Ta kwestia staje się także 
jedną z kart przetargowych podczas konklawe. Kalikst III miał 
faworyzować hiszpańskich krewnych i rodaków, co wzbudzało 
duże niezadowolenie w Rzymie. Borgia, jego siostrzeniec i biskup 
Walencji, zostaje przedstawiony przez Schrewa jako znajdujący 
się w mocnej opozycji do włoskich dostojników i którego życie 
jest realnie zagrożone. Musi opowiedzieć się za stroną, która 
zapewni mu bezpieczeństwo i zagwarantuje utrzymanie hisz-
pańskich wpływów.

Jak można się domyślić, właśnie wokół tematów politycznych 
układów skupia się Schrewe. W grę wchodzą dobre relacje z kró-
lem Francji, zapewnienie krucjaty dla Konstantynopola, walkę 
włoskich rodów i w końcu podział kościelnych funkcji. Przebieg 
konklawe, jaki ukazuje Schrewe, wydaje się mocno uproszczo-
ny, jednak do pewnego stopnia zdaje się dobrze ukazywać pew-
ne nadużycia i sposób postrzegania roli ówczesnego Watykanu. 
W konklawe szybko wykrystalizowuje się dwójka kandydatów – 
porywczy, ale zdający się być prawdziwie religijnym Piccolomini 
i Guillaume d’Estouteville, odbierany przez kardynałów jako naj-
bardziej uczony i doświadczony, ale jednocześnie daleki od uczci-
wości. To właśnie pod jego skrzydła trafia młody Borgia, który by 
uzyskać poparcie na wicekanclerza, musi zyskać głosy dla fran-
cuskiego kardynała wśród niezdecydowanych. Schrewe zdaje się 
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65pokazywać, w jakiej atmosferze wzrasta przyszły papież. Dostrze-
ga, że kardynał d’Estouteville jest w stanie zyskać głosy poparcia 
przez przekupstwo, obietnice ochrony, zastraszenie. Posługuje się 
także dyplomacją, podkreślając że jako francuski kardynał jest 
zaprzyjaźniony z królem Francji, istotnym dla przyszłości Kościo-
ła. Kardynał wspomina także czasy obecności dwóch papieży na 
Stolicy Piotrowej, by podkreślić potrzebę zachowania dopiero co 
odbudowanej równowagi w kościele.

Pomimo wspomnianej jakości filmu i uproszczeń, Schrewe 
potrafi w niektórych momentach utrzymać rodzaj pewnego 
napięcia, jaki panuje na konklawe. Co warte jest podkreślenia, nie 
przedstawia także grupy kardynałów w jednolity sposób. Oprócz 
tych gotowych na przekupstwo i zdobycie urzędu za wszelka 
cenę, są także ci, którzy przeciwstawiają się wizji d’Estouteville’a. 
Niemniej niemiecki reżyser pokazuje atmosferę w jakiej dora-
sta do przyszłej roli Rodrigo Borgia – rozdawnictwo urzędów 
wśród członków rodziny, kupowanie wpływów, nikolaizm. Spo-
sób zachowania niektórych kardynałów mocno przypomina grę 
politycznych stronnictw, które spoglądają na Kościół jedynie 
jako instytucję uwikłaną w międzynarodowe układy oraz grę 
rodów. W tej wizji papież zarysowuje się jako bardzo wpływo-
wy gracz, ten który rozgrywa kardynałów, mając realny wpływ 
na sytuację europejską. Jednocześnie świadomy jest ciągłych 
zagrożeń wypływających z sprzecznych interesów kardynałów 
i ich zwolenników. W ten sposób musi ciągle lawirować i ważyć 
układ sił. Utracenie poparcia którejś ze stron mogłoby dopro-
wadzić do zdecydowanego podziału i powtórki wspomnianego 
wielopapiestwa. Z tego względu kwestie wiary schodzą na dalszy 
plan, stanowią odległe tło – jak modlitwy kardynałów na konkla-
we, które co rusz zostają przerwane szeptami tych, którzy chcą 
pozyskać drogocenny głos.

PA P I E Ż  Ż Y D ÓW ?

W zupełnie innym momencie dziejów papieża portretuje Chris-
tian Duguay. Pod rzymskim niebem to dwuczęściowy film telewi-



zyjny z 2010 roku, współprodukowany przez telewizje włoską. 
Opowiada o Rzymie w czasie okupacji niemieckiej oraz roli Piu-
sa XII w kontekście ratowania włoskich Żydów. Ten podwójny 
temat stanowi pewien mankament: ponad trzygodzinna historia 
stara się być jednocześnie monumentalnym freskiem na temat 
rzymskiej społeczności żydowskiej, a jej połączenie z sekwencja-
mi papieskimi, choć ma odsyłać do konkretnych decyzji, sprawia 
że historia Piusa XII nieco słabnie na tle całości. Niemniej reży-
ser ukazuje kilka ciekawych wątków z jego biografii. Warto tak-
że wspomnieć kto wciela się w rolę Piusa XII – James Cromwell, 
ten sam aktor, który u Sorretino występuje w roli fikcyjnego kar-
dynała Spencera, ambicjonalnego duchowego ojca... Piusa XIII. 
Choć nie zmienia to odbioru filmu Duguya, rzuca nieco światła 
na aktorski wybór Sorrentino, dostrzegając w tym jedno z wielu 
obecnych u niego mrugnięć oka do widzów.

Wracając do filmu Duguaya w jednej ze scen zostaje pokaza-
ne spotkanie niemieckiego ambasadora z nowo przybyłym do 
Rzymu generałem z Berlina. Gdy ten porusza kwestie rzymskich 
żydów, ambasador ostrzega przed reakcją papieża. Generał nie 
widzi w tym dużego zagrożenia, przyrównując Piusa XII do kra-
czącego kruka, któremu zostały jedynie nic nieznaczące słowa. 
Ambasador przypomina jednak o encyklice Mit brennender Sorge. 
Inicjatorem jej, jeszcze jako sekretarz stanu, miał być Pius XII. 
Rozesłana potajemnie do niemieckich parafii w 1937 roku, miała 
krytykować politykę nazistów. Ambasador przytacza te zakuli-
sowe działania by podkreślić spryt biskupa Rzymu. 

Pius XII zostaje ukazany przez Duguya jako osoba trzymająca 
rękę na pulsie, próbująca wyprzedzać działania przeciwników. 
Gdy dowiaduje się, że Niemcy chcąc uzyskać od Żydów okup 
w postaci złota, papież zdaje sobie sprawę, że to jedynie począ-
tek większych prześladowań. Zamierza dostrzec do niemieckich 
urzędników, którzy sympatyzują z kościołem i którzy mogą 
dostarczy mu potrzebnych informacji. Pius XII jawi się tu więc 
jako zręczny dyplomata, dobrze orientujący się w personaliach. 
Jest także zdeterminowany w zamiarze pomocy Żydom, będąc 
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67w pełni świadomym konsekwencji dla Watykanu, jakie wypłynęły 
by z otwartej działalności.

Choć Pius XII wydaje się zakładnikiem ograniczonym do dyplo-
macji, to paradoksalnie okazuje się ona całkiem zręczną bro-
nią w jego ręku. Dowodzi tego chociażby radiowe orędzie, które 
ubrane w cytaty z Pisma Świętego, staje się ukrytą instrukcją 
dla kapłanów.

Kanadyjski reżyser porusza także wątek zarzutów wobec Piu-
sa XII: jego oficjalnego braku potępienia polityki nazistowskiej. 
Otwarte zarzuty stawia mu ambasador Polski. Pius XII zostaje 
tu ukazany jako osoba rozdarta, świadoma krytyki, ale jednocze-
nie równie świadoma tego, jakie przyniosło by to prześladowa-
nia. W jego obronie staje także sekretarz stanu, który przytacza 
przypadek z 26 lipca 1942 roku, gdy holenderscy biskupi oficjalnie 
potępili prześladowania, w wyniku czego w ramach akcji Niemcy 
aresztowali i deportowali 40 tysięcy Żydów.

Obrazu Piusa XII jako zręcznego dyplomaty i charyzmatycz-
nej osobowości dopełnia rozmowa z niemieckim generałem pod 
koniec filmu. Miała ona wpłynąć na decyzję o podpisaniu bezwa-
runkowej kapitulacji, ratując Rzym przed zniszczeniami.

 W drugiej części filmu najmocniej zarysowuje się watek pomo-
cy Żydom. Zostają oni przyjęci po kryjomu do parafii czy zako-
nów i przebrani w sutanny oraz habity. W tym momencie filmu 
Dugaya wyczuwalna jest pewna dwuznaczność i humor, gdy jedna 
z zakonnic uczy żydowskie kobiety kościelnych pieśni, a ich mężo-
wie uczeni są „Ojcze nasz”, by nie zdradzili się przed niemieckimi 
żołnierzami. Pomimo tego wątku Dugay jednocześnie nie zdecy-
dował się na ukazanie relacji Piusa XII z rabinem Rzymu, który po 
wojnie przeszedł na katolicyzm. W Pod rzymskim niebem papież 
konsekwentnie jest osobą działającą z ukrycia, z głębi watykań-
skich gabinetów, który poza momentami decydujących audiencji 
i rozmów z kościelnymi urzędnikami, sięga po różaniec i modli 
się za największych wrogów, w tym samego Hitlera.

Pomimo wspomnianej dysproporcji wątków, Dugay w ciekawy 
sposób zarysowuje sytuację biskupa Rzymu i jego dyplomatyczne 



przymioty, połączone z charyzmą i umiejętnością podejmowania 
natychmiastowych decyzji.

PA P I E Ż  U B O G I C H ?

Choć oba wymienione filmy nie stały się głośnymi produkcjami, 
może dziwić, że równie nieznane pozostały Trzewiki rybaka. Film 
z 1968 roku w reżyserii Michaela Andersona otrzymał Złotego 
Globa za najlepszą muzykę i był nominowany do Oscara, a w roli 
głównej wystąpił Anthony Quinn. To co jednak najciekawsze, to 
kontekst w jakim powstał film. Trzy lata po Soborze Watykań-
skim II i dziesięć lat przed wyborem Jana Pawła II. Dlaczego warto 
przytoczyć akurat te dwa wydarzenia?

Anderson opowiada losy fikcyjnego papieża, którym zostaje 
kardynał z Rosji. Cyryl to biskup Lwowa, który przeżył wiele lat 
w łagrach, dlatego jego wybór okazuje się dla wszystkich zasko-
czeniem. Anderson przedstawia konklawe, robi to jednak w dosyć 
oszczędny sposób. Całość ogranicza do kolejnych momentów gło-
sowań, które nie rozstrzygają wyboru papieża. Jedyna zakulisowa 
rozmowa ma sugerować, w jaki sposób Cyryl wpłynął na decyzję 
biskupów. Jeden z kardynałów zauważa, że Kościół nie jest goto-
wy na rewolucję, która chcieliby przeprowadzić młodzi kapłani. 
Jego rozmówca podkreśla, że chodzi im tylko o „naprawienie 
niesprawiedliwości”. Żartobliwie zostaje o zdanie zapytany Cyryl. 
Odpowiada, że Kościół powinien przejść „autentyczną rewolucję 
chrześcijańską”, która ma się realizować w trzech punktach – 
„dla wszystkich: praca, chleb, godne traktowanie”. Choć brzmi to 
bardziej jak hasło wyborcze partii niż plan dla Kościoła, zostaje 
przyjęte z uwagą przez innych z kardynałów. Na zmianę podej-
ścia do Cyryla przez niektórych z nich zdaje się wpływać jednak 
osobista historia z łagru. Jego doświadczenie walki o życie, opo-
wieść o walce z obozowym strażnikiem w obronie innego więźnia. 
Chwilę wcześniej jeszcze przed rozpoczęciem konklawe, reżyser 
ukazuje rozmowę dwóch kardynałów, którzy dostrzegają własne 
niedostatki. Jeden określa siebie jako „chodzącą encyklopedię 
dogmatów”, drugi jako człowieka „bogatego, spełnionego”. Oboje 
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69wydają się przedstawieni jako duchowni oderwani od zwykłego 
życia, odlegli od potrzeb wiernych. Na ich tle reżyser zdaje się pod-
kreślać, że Cyryl jest człowiekiem doświadczonym, który spotkał 
się z prawdziwymi problemami i którego pomysł na kościół ma 
wynikać właśnie z tego doświadczenia . Paradoksalnie to właśnie 
Ci kardynałowie, którzy wydają się konserwatywni, ostatecz-
nie popierają biskupa Lwowa. W Trzewikach rybaka pojawia się 
zresztą kilka takich sprzecznych momentów. Podczas podróży 
do Rzymu Cyryl spotyka księdza, który przyznaje, że jego dzia-
łalność naukowa nie spotyka się z przychylną opinią większości 
duchownych. Cyryl zapoznaje się z jedną z napisanych przez niego 
książek i jak zauważa „jest w niej mało z wiary chrześcijańskiej”. 
Uczony ksiądz staje zresztą przed radą kardynałów, którzy chcą 
określić zgodność jego poglądów z nauka katolicką. Duchow-
ny okazuję się zwolennikiem teorii ewolucji, choć nie odrzuca 
działania Boskiego w stworzeniu świata. Przyznaje jednak, że 
zło istniejące na świecie przypisuje samemu Bogu. Pomimo tych 
zarzutów i własnych wątpliwości, to właśnie jego jako swojego 
sekretarza wybiera Cyryl.

Obrazu papieża jako „otwartego” duchownego, gotowego doko-
nać rewolucji w kościele, dopełnia scena „ucieczki” Cyryla z Waty-
kanu. W sutannie zwykłego księdza wymyka się na chwilę do 
Rzymu. Anderson niejako podkreśla, że nowy papież źle czuje 
się w murach Watykanu, ciągnie go normalnego życia oraz do 
styczności z mieszkańcami Rzymu. W pewnym momencie trafia 
do domu umierającego człowieka. Gdy chce odmówić nad nim 
modlitwę, domownicy podkreślają, że jest Żydem. Cyryl odma-
wia wtedy razem ze zebranymi jedną z modlitw judaizmu. Choć 
to krótka scena, wydaje się mocno podkreślać podejście papieża 
do innych religii, stając się zapowiedzią ekumenizmu.

Wspomnienie na początku Soboru Watykańskiego II, nie wyni-
ka tylko z bliskości powstania filmu. Jeden z kardynałów wspo-
mina sobór jako pewien wyznacznik dla zmian i zdaje się, że 
Anderson ukazuje swoją wizję papiestwa posoborowego. Papież 
jawi się tu jako duchowny, który nie przykłada wagi do teologii, 



a nawet spaw duchowych wiernych, ale do działań społecznych 
i politycznych, relatywizuje pewne kwestie wiary, nie stawiając 
także znaczących różnić między religiami. Konserwatywna stro-
na kościoła zostaje przedstawiona względem niego w prostej 
dychotomii: zamknięci, oderwani od życia i człowieka teologo-
wie, kontra człowiek będący blisko ludzi, doświadczony przez 
życie, któremu zależy głównie na zniesieniu różnić społecznych. 
W filmie ważny jest też światowy kontekst polityczny. Anderson 
ukazuje ryzyko wojny między Chinami i Rosją. Cyryl określa 
sam siebie w tej kwestii jako „rzecznika pokoju”, który realnie 
próbuje wpłynąć na decyzje przywódców. To właśnie z powodu 
ryzyka wojny i panującego w Chinach głodu, w końcowej sce-
nie Cyryl ogłasza wiernym, że rozda cały majątek Kościoła, aby 
pomóc głodującym.

Mocno hollywoodzkie i niezwykle naiwne zakończenie pod-
kreśla ostatecznie w jak bardzo uproszczony sposób przedsta-
wia swoja wizję Kościoła reżyser. Jednocześnie jednak niektóre 
przedstawione tu postulaty okazują się mocno aktualne . Na pod-
stawie Trzewików rybaka można dostrzec także w jaki sposób już 
na początku odczytywany był Sobór Watykański II przez ludzi 
stojących na zewnątrz samego Kościoła. Zaskakuje także fakt, 
że 10 lat przy wyborem Polaka, reżyser stworzył wizję wyboru 
na papieża człowieka z wschodu Europy.

N I E  M A M Y  PA P I E Ż A

Pomimo różnicy lat film Habemus papam pod pewnymi wzglę-
dami przypomina dzieło Andersona. Film Nanni Morettiego 
z 2011 roku również ukazuje losy fikcyjnego papieża. A dokładnie 
biskupa, który nie chce nim być. Znacząca jest scena konklawe, 
podczas której reżyser ukazuje myśli kardynałów. Ci modlą się aby 
nie zostali wybrani. W przeciwieństwie do Konklawe Schrewe’a, 
gdzie tron papieski jest pożądany przez wielu i odbierany jako 
możliwość zdobycia wpływów, u Morettiego pokazany jest ciężar, 
który przeraża duchownych. W tym także głównego bohatera, 
który ostatecznie słyszy swoje nazwisko. Pod wpływem chwili 
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71zgadza się z decyzją, ale chwile potem z krzykiem ucieka, gdy ma 
wygłosić orędzie do zebranych wiernych.

Niektórzy z krytyków podkreślali, że film Morettiego nie jest 
filmem antykatolickim, stanowiąc jedynie próbę pokazania jakim 
ciężarem może być dla człowieka rola przewodzenia Kościołowi. 
Habemus papam w ten sposób miałby pokazać jedynie ludzka 
stronę papiestwa oraz wiążące się w z tym wszystkie wątpliwo-
ści i napięcia. Wydaje się jednak, że film Morettiego idzie dalej.

Zaskoczenie kardynałowie oraz rzecznik Watykanu zastana-
wiają się w jakiś sposób dotrzeć do przerażonego papieża. Uznając 
jego reakcję ze pewien rodzaj załamania nerwowego lub symptom 
depresji, zgłaszają się do psychoanalityka, który uznawany jest 
za jednego z najlepszych w swojej dziedzinie. Niektórzy kardyna-
łowie nie są zadowoleni z tej decyzji – jak podkreśla jeden z nich, 
„psychoanaliza nie jest do pogodzenia z duszą”. W dodatku psy-
choanalityk jest niewierzący. Morreti zderzając postać specjali-
sty z kardynałami sugeruje jakby cała dziedzina psychologii była 
obca religii, jakby w całym kościele nie było psychologów i osób, 
które uznają ją za dziedzinę nauki. Psychoanalityk rzecz jasna 
to nieco inna gałąź, ale to właśnie w kontekście badania stanów 
depresji zostaje on sprowadzony do Watykanu. Znacząca jest 
scena, gdy zgromadzonym kardynałom psychoanalityk cytuje 
fragmenty z Biblii, dowodząc że w niej także zawierają się przy-
kłady depresji. Kardynałowie w zderzeniu z specjalistą wydają 
się niejako jak dzieci kroczące we mgle, dla których kwestie psy-
chologiczne są kompletnie obce. W jednej ze scen kardynał dys-
kutuje z psychoanalitykiem na temat teorii ewolucji, uważając że 
jako ludzie nie jesteśmy na ziemi przypadkowo, jako pozbawio-
ny sensu efekt ewolucji. Psychoanalityk zdecydowanie się z nim 
nie zgadza, mówiąc o „strasznym pięknie darwinizmu: żadnego 
sensu w życiu, znikąd pociechy”. Słysząc te słowa trudno wierzyć 
w skuteczność terapii, jaką przewiduje dla papieża, a która de fac-
to – poza wstępną rozmową – w ogóle się nie odbywa, bo papież 
ucieka z Watykanu. Ten wątek może w pewien sposób przywodzić 
na myśl scenę z Trzewików rybaka. Tak jak Cyryl, papież w ujęciu 



Morrettiego źle czuje się w murach Watykanu, szuka zwykłego 
życia i kontaktu innymi ludźmi. W Habbemus papam nie wynika 
to jednak tylko z pewnej postawy bohatera względem Kościoła. 
Papież wspomina czasy młodości, gdy chciał zostać aktorem. 
W jednym z hoteli przypadkowo trafia na grupę teatralną, cytując 
im z pamięci fragmenty z Czechowa. Kilkukrotnie wspomina, że 
chce przypomnieć sobie swoje wcześniejsze życie. W takim uję-
ciu kardynał nie tylko przeżywa wątpliwości związane z byciem 
papieżem, ale z kapłaństwem w ogóle. Tak jakby rozminął się 
z powołaniem, tracąc po drodze radość z życia.

Pomimo to przemierzający Rzym papież wygłasza także pew-
ną opinie na temat Kościoła: „od pewnego czasu nasz Kościół 
ma trudności ze zrozumieniem świata”. Choć to jedno zdanie 
w krótkiej scenie, sugeruje ona przekonanie, że Kościół oderwa-
ny jest od życia i drugiego człowieka, że sprawy psychiki są mu 
obce. W ten sposób postrzegania Kościoła przez Morretiego jest 
bliski wizji z Trzewików rybaka. Tutaj nawet nie przeciwstawia 
go innej konserwatywnej wizji Kościoła, bo jeden z kardynałów 
w rozmowie z psychoanalitykiem stwierdza: „ma pan szczęście, 
że nie pójdzie do piekła... nikt tam nie trafi... piekło jest puste”.

Filmowej wizji papiestwa dopełnia pewien rodzaj analogii. 
Papież, który zawsze pragnął być aktorem, przemawiać przed tłu-
mami, w jakiś sposób może pełnić tę rolę w kościele, być jak aktor, 
grać rolę. Pomimo takiego skojarzenia Morretii nie przedstawia 
takiego rozwiązania. Papież decydując się w końcu na wygło-
szenie orędzia, ogłasza swoją rezygnację. Pomimo licznych wąt-
ków komediowych i widocznego dystansu do tematu, Morretii 
przedstawia zakończenie pesymistyczne. Dodatkowej wagi tej 
scenie dodaje świadomość, że dwa lata później swoją abdykację 
ogłosił Benedykt XVI, ale w tym przypadku powody o tej decyzji 
wymykają się spostrzeżeniom Morretiego. Warto zauważyć, że 
Habemus papam mógł stanowić nadal ciekawą analizę zachowań 
ludzkich, ukazywać ciężar bycia papieżem. W jednej ze scen zosta-
je podkreślona samotność, z jaką mierzyć musi się głowa Kościo-
ła. Ten wątek pojawia się zresztą także i w Trzewikach rybaka 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
3 

/ 
ZI

M
A

 2
0

19
 

73i Pod rzymskim niebem: świadomość, że będąc papieżem, mierzy 
się z ciężarem decyzji, ma się wpływ na losy kościoła. U Moret-
tiego te wątki są jednak zepchnięte na dalszy plan, skupiając się 
na bardziej na ukazaniu kryzysu nie tyle papieża, ile człowieka, 
który nie widzi sensu w własnym kapłaństwie.

KO N S E RWAT Y W N Y  R E WO L U C J O N I STA ?

Wspominany na początku Młody papież staje w kontrze do 
wszyst kich poprzednich przedstawień papiestwa. Z typowym 
dla Sorrentino rozmachem, ale także humorem przemieszanym 
z oniryczną, poetycką wizją.

Nowowybrany papież wychodzi do wiernych i zadaje pytanie 
„o czym zapomnieliśmy... zapomnieliśmy o was”. Papież ogła-
sza, że służy wiernym, a najważniejsza jest absolutna wolność 
i przyjemność, dopuszczalna powinna być aborcja, eutanazja, 
homoseksualizm, odrzucenie celibatu. Nowy biskup Rzymu 
przedstawia właściwie całą litanię oczekiwań świata wobec 
zmian jakie powinien przejść Kościół. Jednak to wszystko oka-
zuje się snem. Sorretnino naigrawa się z oczekiwań widzów – 
tych, którzy chcieliby widzieć w Młodym papieżu zdecydowaną 
krytykę Kościoła. Tak jakby reżyser w tej scenie mówił: wiem 
czego ode mnie oczekiwaliście, liberalnego papieża, obśmia-
nia i prowokacji. Ale to było najprostsze, najbardziej banalne 
w dzisiejszym świecie przedstawić papieża, który dogaduje się 
ze światem, najmniej zaskakujące. Dlatego daje wam Piusa XIII. 
Przeciwieństwo waszych oczekiwań.

Oczywiście nie jest to tak jednoznaczne odwrócenie, co dobrze 
pokazują wspomniane opinie wobec serialu. Młodego papieża 
z równą zaciętością krytykowały „Tygodnik Powszechny” i „Polo-
nia Christiana”. I w pewien sposób zanotowali w swojej krytyce 
punkt wspólny. Postać samego papieża, którego Sorretino wypo-
sażył w przebiegłość, dwulicowość, poddając także w wątpliwość 
jego własną wiarę i szczerość intencji. W takim ujęciu Pius XIII 
wydaje się postacią makiaweliczną, rozgrywającą własną grę z kar-
dynałami, z wiernymi i Kościołem.



To prawda, że Piusa XII jest naznaczony sprzecznościami, roz-
modlony i wątpiący w Boga. Zdecydowany trzymać się tradycji, 
jednocześnie sugerujący zmianę podejścia do homoseksualizmu. 
Przeciwny kompromisom i zdolny do łamania tajemnicy spo-
wiedzi. Sorretino bawi się oczekiwaniami każdej ze stron, choć 
niektórzy widzą w Piusie XIII obraz niemal idealnego pontyfika-
tu. Dzieło Sorretino jest takie, jak czołówka serialu. Naznaczo-
na odniesieniami do tradycji Kościoła, przemieszana z rockową 
muzyką i prowokacją, którą podsumowuje gest kroczącego Piu-
sa XIII, który na chwilę odwraca twarz w stronę widzów i mruga 
okiem. Wszystko jest więc tylko grą?

Pomimo tej wyczuwalnej gry ze strony twórcy, można dostrzec 
jednak wiele ciekawych spostrzeżeń dotyczących wizji Kościoła 
w ujęciu serialowego Piusa XIII. Sorretino właściwie przeciwsta-
wia ze sobą dwie wizje Kościoła. Jedna z nich, to w nieco łagod-
niejszej wersji wizja Kościoła z snu papieża. Kościoła otwartego, 
przesuwającego granicę nie tylko w sferze moralnej, starającego 
się prowadzić dialog ze światem, idącego na kompromis, próbują-
cego przekonać do siebie niezdecydowanych wiernych. Kościoła, 
który w dyplomatyczny sposób próbuje współistnieć ze światem 
świeckim i który w głównym centrum stawia współczesnego czło-
wieka z jego oczekiwaniami, dostosowując się do nich.

Taki kościół reprezentuje między innymi dotychczasowy sekre-
tarz stanu, kardynał Voiello. Jest on jednak jednocześnie przed-
stawiony jako biznesmen, polityk, osoba która jest w stanie sięgać 
po prowokację. Taki kościół reprezentuje też wielu kardynałów 
obawiających się nowego pontyfikatu.

A jaką wizję przedstawia nowy papież? Pius XIII widzi swój 
pontyfikat jako „niedostępność i nieobecność”. Kościół i gło-
szonego przez niego Boga, jako tajemnicę. Jak stwierdza nowy 
papież, wszyscy wierni muszą się przekonać, że odnalezienie Boga 
„wymaga poświeceń i cierpienia, zbyt łatwo pogodzić się z Bogiem 
o zachodzie słońca, muszą go znaleźć w chłodzie i mroku nocy”. 
Tę myśl realizuje w orędziu do wiernych. Przy przygaszonych 
światłach nie ukazuje swojej twarzy ani wiernym, ani mediom, 
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75a jego słowa staja się przeciwieństwem tych ze snu. „O czym zapo-
mnieliśmy? Zapomnieliśmy o Bogu, wy o nim zapomnieliście”. 
Pomimo surowości, słów orędzie zdaje się oskarżeniem, które 
ma wprowadzać refleksyjny niepokój. Wstrząsnąć poczuciem 
stabilności. Choć przez kardanów jest odebrane jako budzenie 
strachu wśród wiernych. Pius XIII trzyma się jednak swojej wizji 
w sposób bardzo konsekwentny, nie ukazuje się ani mediom, ani 
wiernym. Niedługo potem swoją wizję Kościoła Pius XIII przed-
stawia w spotkaniu z kardynałami.

Warto przytoczyć tu znaczną część tego przemówienia:
„Nie ma nas, jesteśmy tylko dla Boga. Od dziś wszystko co 

było szeroko otwarte będzie zamknięte... od lat wyciągamy rękę 
do innych, czas z tym skończyć. Nigdzie nie idziemy... tkwimy tu, 
bo jesteśmy betonem.. nie wyglądamy na świat... bracia kardy-
nałowie, musimy znów stać się zakazani... niedostępni i tajemni-
czy... w ten sposób możemy stać się pożądani, tylko tak rodzą się 
wielkie historie miłosne, a ja nie chce dorywczych wierzących... 
chcę wielkich miłości... fanatyków Boga... bo fanatyzm jest miło-
ścią, wszystko inne to erzac i ma zostać na zewnątrz Kościoła... 
postawa poprzedniego pontyfikatu przyniosła sympatię mas, 
popularność... zyskaliśmy estymę, przyjaźń… nie mam pojęcia co 
robić z przyjaźnią całego świata... pragnę absolutnej miłości i peł-
nego poświecenia się Bogu... czy to tylko Kościół dla garstki?...”.

Kościół przedstawiony jako beton może w uszach niektórych 
brzmieć jak określenie pejoratywne, ale w tym kontekście ozna-
cza niezmienność, stałość, pewność. Pius XIII podkreśla tu tak-
że to, że zmiany zachodząc w świecie nie są wyznacznikiem dla 
prawd głoszonych przez Kościół, a wierni muszą czuć wymaga-
nia tego Kościoła. Jednocześnie Pius XIII zadaje pytanie, czy to 
nie wpłynie na ilość wiernych. Sorretino odpowiada na to pyta-
nie, pokazując, że po kilku miesiącach od pontyfikatu pustoszeją 
kościoły, a kardynałowie podkreślają, że wierni żyją w strachu. 
Ten obraz reżysera wydaje się przesadzony, jakby sugerujący że 
droga jaka opiera Pius XIII nie jest do wprowadzenia w życie. Frag-
ment o tajemniczości duchownych i kościoła, która ma przycią-



gać, zostaje przez kardynała Spencera, duchowego ojca Piusa XIII, 
określona jako chwyt marketingowy i rzeczywiście w pewnym 
momencie Pius XIII porównuje swoją strategię do strategii gwiazd 
rocka, które budzą ciekawość przez niedostępność, ale czy tylko 
o to chodzi? Wczesnej mówi w końcu o trudzie odnajdywania 
Boga, o odrzuceniu łatwości z jaką postrzegano Boga i jego miło-
sierdzie, tracąc z oczu pojęcie grzechu oraz autorytetu. Zdaje się 
że, nie zawiera się w tym jednak odrzucenie miłosierdzia, a jedy-
nie jego właściwe rozumienie.

Równie istotne jak to, co mówi, jest także jest to, w jaki spo-
sób pokazuje siebie Pius XIII. Jest to również podkreślone w sce-
nie przemówienia do kardynałów. Tuz przed spotkaniem papież 
ubiera kolejne elementy bogatego stroju, w towarzystwie utworu 
„I’am sexy and i know it”. Później wkracza na lektyce, robiąc nie-
zaprzeczalne wrażenie potęgi nawet wobec kardynałów. Można 
powiedzieć, że Pius XIII buduje w ten sposób własny autorytet, 
wzbudzając podziw. Cała otoczka tradycji, powrotu do ceremonia-
łu i przepychu strojów zdaje się służyć właśnie temu. Podkreśleniu 
papieskiej władzy i odrzuceniu kolegialności. To znaczenie stroju 
dobrze oddaje także sprowadzenie przez Piusa papieskiej tiary, 
z której historycznie zrezygnował Paweł VI. Ten wątek korespon-
duje także z Trzewikami rybaka. Tam w końcowej scenie orędzia, 
Cyryl zdejmuje tiarę i ogłasza, że jej nie potrzebuje, ponieważ jest 
sługą wiernych. Pius XIII przywraca ją chcąc podkreślić papieską 
władzę.

W tym całym przedstawieniu papieża przez Sorrentino ude-
rzają jednak najbardziej dwie kwestie. Pius XII rzeczywiście nie 
jest stary, ma około 40 lat i jako tytułowy młody papież, w jakiś 
sposób ma reprezentować nowy Kościół. Ta młodość, ta wital-
ność – niezależnie od ostatecznej intencji reżysera – dostrzeżona 
jest w konserwatyzmie i tradycji, w powrocie do stałości zasad. 
Przeciwstawiony mu jest stary Kościół, w postaci kardynałów, 
którym zależy na niezmienności, na dyplomatycznych ukłonach 
i utrzymaniu własnych wpływów. Choć kilkakrotnie Sorretino 
podkreśla, że kardynałowi Voiello także zależy na Kościele. Jest 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
3 

/ 
ZI

M
A

 2
0

19
 

77to jednak Kościół rzeczywiście starych kardynałów. W jednej ze 
scen, podczas posiłku, nagle jeden z nich słabnie i pada na ziemię. 
Kardynałowie jakby nie wzruszeni jedzą dalej, choć ktoś pyta „na 
co umarł?” i słyszy odpowiedź „umrze na to, na co umrze nasz 
Kościół... starość”. Wydaje się, że paradoksalnie ta starość wynika 
z dwóch tysięcy lat historii, lecz ze zmiany dokonującej się w nim 
na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.

Drugą istotną kwestią jest, że Sorretino w bardzo umiejętny 
sposób łączy popkulturę z estetyką kościelną. Popowe i rockowe 
piosenki nadają filmowi – odwołując się do piosenki z sceny z kar-
dynałami – seksowności. Taki kościół robi wrażenie, jak w scenie 
z dzieciństwa Piusa XIII wrażenie robiła młoda siostra zakonna 
grająca w koszykówkę. Odnosząc się do owego wspomnienia, 
mówi on o „niezatartym archaicznym pięknie”. Właśnie taki obraz 
Kościoła – chcąc, nie chcąc – wydobywa Sorretino. To prawda, że 
reżyser gra estetyką i oczekiwaniami widzów, a postać Piusa XIII 
nie jest jednoznaczna. Nie można odmówić Młodemu papieżowi 
polotu, jaki tchnie z wielu kadrów, świeżości jaką reprezentuje 
postać Piusa XIII. Być może Nowy papież w jakiś sposób osła-
bi wymowę pierwszego sezonu, ukazując przeciwstawną wizję 
pontyfikatu, ale niezależnie od tego, nadal z Młodego papieża 
będzie można wyciągnąć te spostrzeżenia. Konserwatyzm jako 
witalność i młodość ubraną w niezatarte archaiczne piękno. Coś 
co niektórzy z widzów widzą w postaci Piusa XIII, pomimo wad 
i sprzeczności, w jakie wyposażył go włoski reżyser. Należałoby 
jednak postawić pytanie czy, tak jak Trzewiki rybaka i Habemus 
papam wyprzedzały rzeczywistość, niejako trafnie przywidując 
zmiany w kościele, Młody papież sugeruje, że czeka nas także 
konserwatywna rewolucja? Ω
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79Zakończony pod koniec października 2019 roku 
tzw. synod amazoński, który odbywał się w Rzymie, 
w znacznej mierze rozwiał złudzenia, że papieżowi 
Franciszkowi chodzi przede wszystkim o otwartą 
dyskusję, która miałaby umocnić Kościół w wierze 
i dodać mu zapału ewangelizacyjnego 

Przynajmniej z perspektywy widocznych zasad kierujących podej-
mowanymi działaniami nie widać, by o to papieżowi chodziło. 
Coraz trudniej oprzeć się wrażeniu, że papież dąży do realizacji 
pewnych konkretnych idei, wyznawanych przez niego samego 
oraz najbliższych współpracowników, i utożsamia je z bezpośred-
nim działaniem Ducha Bożego w Kościele. Być może uważa, że 
jego działania przyczyniają się do lepszej chrystianizacji świata, 
do wypełnienia dziedzictwa Soboru Watykańskiego II. Być może. 
Problem polega jednak na tym, że coraz trudniej jest zrozumieć, 
jaka by miała być w wizji papieża treść tej chrystianizacji poza czu-
łością, która w innych miejscach – szczególnie wobec ludzi szcze-
gólnie wiernych Kościołowi – objawia się jako chłód i twardość. 

Na synodach z lat 2014 i 2015 poświęconych nominalnie rodzi-
nie oraz w opublikowanej potem adhortacji Amoris Laetitia zoba-
czyliśmy próbę demontażu katolickiej dynamiki sakramentalnej. 
Do tej pory możliwość przystąpienia do komunii świętej warun-
kowana była koniecznością nawrócenia się lub przynajmniej wolą 
porzucenia przez człowieka grzechu. W nowej sytuacji, przefor-
sowanej przez papieża za pomocą przypisu w tekście adhortacji 
i półprywatnego listu przesłanego biskupom Argentyny, takie 
nawrócenie nie jest konieczne. Teraz osoby, które zerwały więzi 
małżeństwa sakramentalnego i wstąpiły w nowe świeckie związ-
ki mogą oczekiwać, że na ich sytuację Kościół będzie przymykał 
oko. Trudno to inaczej nazwać, ponieważ wszelkie rozumowe 
rozważania nauczania katolickiego o sakramentach skłaniają się 
ku przekonaniu, że Kościół – a przynajmniej papież Franciszek – 
próbuje zalegalizować jakąś formę świętokradczego przyjmowania 
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80 komunii. Jakie są owoce Amoris Laetitia? Zwykły katolik nie wie, 
jakie jest prawdziwe nauczanie Kościoła. Czy papież może bowiem 
zmienić niezmienne zasady? W praktyce ten, który ma prowadzić 
Kościół do jedności podzielił go, ponieważ jedni pozostali przy 
nauczaniu katolickim, a inni poszli za nauczaniem Franciszka. 

Nawet nie trzeba się rozpisywać, dlaczego te nowe idee, inspiro-
wane przez hierarchów w Watykanie, są naprawdę nowe i nie mają 
nic wspólnego nie tylko z tradycją katolicką, lecz także z Ewange-
lią. Czy Pan Jezus powiedział uratowanej przed ukamienowaniem 
jawnogrzesznicy „idź i nie grzesz więcej”, czy w stylu kard. Kaspe-
ra: nie wymagajmy od zwykłych chrześcijan zbyt wiele w sprawie 
małżeństwa? Jeśli nie będziemy wymagać od siebie nawet tego 
minimum, czyli dbałości o trwanie małżeństw, to po co w ogóle 
jeszcze nazywać się chrześcijanami? Często o tym zapominamy, 
ale tamte dwa synody były próbą oznajmienia całemu Kościoło-
wi, że także w związkach homoseksualnych są elementy czegoś 
dobrego. A wszystko w sytuacji, gdy mamy wciąż obowiązują-
cy dokument Kongregacji Nauki Wiary z roku 2003, punktu-
jący i potępiający wszelkie przejawy kultury homoseksualnej. 
A przecież chęć dowartościowania przeciwnych naturze związków 
homoseksualnych jest niczym innym, jak właśnie wpuszczaniem 
kolejnej fali rewolucji seksualnej do Kościoła. Stosowanie w nauce 
moralnej Kościoła „kręgów dobra”, tak jak sobór zastosował tę 
metodę do określenia kręgów przynależności do Kościoła, jest 
de facto drogą do wykluczenia jakiegokolwiek grzechu z myślenia 
Kościoła. Czy tego chciał Pan Jezus mówiąc nieraz: „twoja wiara 
cię uzdrowiła”, „odpuszczają Ci się wszystkie grzechy”, „nie grzesz 
więcej”, „idź w pokoju”? 

Synod amazoński otworzył kolejne obszary zmian, ponownie 
ignorując całą tradycję Kościoła. Najmocniej to lekceważenie 
zauważalne jest w przypadku propozycji święceń kobiet. Dziś 
mówi się tylko o diakonacie, ale przecież każdy wie, że skutecz-
ne rewolucje przeprowadza się techniką małych kroków, tak by 
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81powstrzymać gwałtowny sprzeciw oponentów. Szerszym strumie-
niem płyną postulaty ograniczenia wymogu celibatu dla księży. 
Do znudzenia można usłyszeć, że celibat to tylko kwestia dyscy-
plinarna i można go bez problemu znieść. Czy tak jest faktycz-
nie? Czy myśl o „bezżenności dla Królestwa” nie pochodzi od 
samego Pana Jezusa? Czy przez całe wieki o celibacie nie myśla-
no w Kościele z jednej strony, jako o rezygnacji z małżeństwa, ale 
z drugiej, jako o związanej z kultem wstrzemięźliwości seksualnej 
kapłanów? Widać to wciąż w dyscyplinie kapłańskiej i małżeń-
skiej żonatych księży obrządków wschodnich. Nie dostrzegam, by 
dziś w Kościele ktoś z proponujących nowe rozwiązania się tym 
przejmował. Raczej jesteśmy na prostej drodze do dalszego mie-
szania kultu, który od czasów Izraela był czynnością wyłączoną 
ze spraw świata, ze światem. Obojętność ojców synodalnych na – 
co do zasady – seksualizację kapłaństwa jest gorszącą nowością. 
Problem ten w szczególności dotyczy tzw. viri probati, wypróbo-
wanych starszych mężczyzn, mężów i ojców, którzy mieliby być 
wyświęcani na księży w miejscach, gdzie brakuje innych kapła-
nów. Czy jednak ktoś się zastanawiał na czym polegało owo, wspo-
mniane w Nowym Testamencie, wypróbowanie? Choćby właśnie 
na zdolności wejścia w „celibat wstrzemięźliwości”. Dziś w całym 
tym zamęcie wydaje się, że chodzi nie o wiarę, ale zapewnienie 
upadającym kościołom lokalnym, choćby takim jak niemiecki, 
urzędników podtrzymujących ich struktury. A grożą one zawa-
leniem, ponieważ dramatycznie brakuje powołań. Skąd mają się 
one brać, skoro nie głosi się i nie praktykuje tam wiary. Innym 
pomysłem, kuriozalnym, jest włączenie do pracy duszpasterskiej 
byłych księży – to również element poluzowania dyscypliny celi-
batu. Wielu księży przecież odchodzi z posługi z powodu związku 
z kobietą. Jednak problem polega, jak sądzę, na czymś jeszcze 
innym. Porzucenie kapłaństwa często odciska piętno na wierze 
takich mężczyzn, wytwarza mechanizmy oskarżania Kościoła 
o swoją sytuację. Po odejściu z kapłaństwa, księża aktywni inte-
lektualnie przyjmują niejednokrotnie postawę „niezależnych” 
intelektualistów, akademików, czy publicystów zdystansowanych 
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82 do nauczania Kościoła. Czy realistycznie jest sądzić, że będą oni 
właściwymi osobami do formowania wiary i sumień innych kato-
lików? Czy znów nie chodzi o ratowanie struktur kościelnych, 
które stały się ważniejsze od treści prawd wiary?

Czy papież tego wszystkiego nie rozumie? Jeśli się szczerze 
zastanowić, to trudno jednoznacznie ocenić, że „turbopapie-
stwo”, które wprowadza on w życie, nie wynika z jego najlepszych 
intencji i po prostu, sam mając we krwi specyficznie pojmowaną 
posoborową formację kościelną, daje się wodzić za nos cwanym 
współpracownikom, jak kardynałowie Marks czy Kasper. Czy 
może on sam, w takim samym stopniu jak oni, jest częścią gru-
py zdeterminowanej, by za pomocą kilku synodów przebudować 
Kościół z takiego, który jest oparty na Ewangelii i tradycji na opar-
ty o aktualną opinię części aktywnych hierarchów i świeckich na 
temat tego, czym jest prawdziwe chrześcijaństwo? Tego nie wiem, 
choć z coraz większym trudem przyjmuję zarówno jednostronnie 
szkodliwe dla Kościoła nominacje kardynalskie, które zdają się 
być nakierowane na przyszły wybór papieża jeszcze bardziej rady-
kalnego niż obecny, jak i medialny szum, przez który przebijają 
się informacje o tym, że papież nie wierzy w to, że Pan Jezus jest 
Bogiem, kończąc na nieustannie potwierdzających się sygnałach, 
że Watykan za Franciszka przypomina czasy „renesansowego 
papiestwa”, które zasłynęło z obyczajowego upadku i finanso-
wych przekrętów. Co zrobić z wypowiedzią, którą powtórzył były 
generał jezuitów, że Franciszek ma nadzieję pozostać papieżem, 
dopóki „zmiany nie będą nieodwracalne”. O jakie zmiany chodzi?

Kiedyś rozstrzyganie spraw wiary czy nawet dyscypliny trwa-
ło dziesiątki, a nawet setki lat. Dziś, w ciągu połowy dekady, pod 
płaszczem synodalnego otwarcia, możemy mieć poczucie, że 
zmieniane jest wszystko i to bez dobrego uzasadnienia. Komisje 
anonimowych ekspertów i chciejstwo papieża oraz bliskich kar-
dynałów zastępują głos Ojców wszystkich wieków. Papież chce 
ogłosić, że Kościół ma wyrzucić karę śmierci ze swojego naucza-



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
3 

/ 
ZI

M
A

 2
0

19
 

83nia – wygłasza kilka przemówień, po których zarządza korektę 
katechizmu, odwołując się tylko do własnych, wcześniej wygło-
szonych słów. Słynny bon mot jednego z dawnych papieży, który 
powiedział „tradycja to ja”, dziś stał się karykaturą pozbawiającą 
powagi widzialną postać Kościoła.

Spróbujmy jednak przybliżyć się do zrozumienia pontyfikatu 
papieża Franciszka. Czy jego hiperaktywność w mediach nie jest 
kontynuacją procesów zapoczątkowanych już za Piusa XII, gdy 
ten  zaczął wygłaszać przemówienia na każdy dowolny temat? 
Czy nie spełniły się oczekiwania wielu katolików, by słyszeć głosu 
papieża, jako głosu Kościoła dotykającego naszej codzienności? 
Czy początkiem dzisiejszej sytuacji nie była zgoda Kościoła na to, 
by papież miał prawo dowolnie tworzyć zupełnie nową liturgię 
i narzucić ją Kościołowi? Kryzys trwający od reformy liturgicznej 
wskazuje, że papieskie pełnomocnictwa zostały wtedy wyraźnie 
przekroczone. Teraz przyjrzyjmy się, co na temat roli papiestwa 
pisał kard. Ratzinger w swoim Duchu liturgii:

Na Zachodzie dodatkowym czynnikiem było to, że papież 
mocą autorytetu Piotrowego coraz częściej wchodził 
w rolę liturgicznego prawodawcy, co w rezultacie 
stworzyło podstawę prawną do daleko idącego 
przekształcania liturgii. Im bardziej umacniał się prymat 
Piotrowy, tym bardziej oczywiste powinno było stać 
się pytanie o zakres i granicę tego pełnomocnictwa, 
jakkolwiek nad pytaniem tym nigdy się nie zastanawiano. 
Po Soborze Watykańskim II powstało wrażenie, że 
w sprawach liturgii papież może właściwie wszystko, 
szczególnie jeśli działa w imieniu soboru powszechnego. 
Ostatecznie w świadomości Zachodu idea odgórności 
liturgii, która nie jest podatna na dowolne jej „robienie”, 
w dużym stopniu zanikła. W rzeczywistości jednak 
Sobór Watykański I bynajmniej nie definiował papieża 
jako absolutnego monarchy, lecz wprost przeciwnie ‒ 
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84 jako gwaranta posłuszeństwa wobec posłanego Słowa. 
Pełnomocnictwo papieża związane jest tradycją wiary, 
a to obowiązuje także w zakresie liturgii. (wyd. Poznań 
2002, s. 148–149)

Joseph Ratzinger, już jako Benedykt XVI, konsekwentnie 
działał w kluczu samoograniczającego się papiestwa, nie prze-
prowadził kontrrewolucji liturgicznej, choć przecież takie było 
oczekiwanie wielu. Zasadził raczej małą roślinkę w postaci motu 
proprio Summorum Pontificum pomiędzy twardymi konarami 
władzy kościelnej rewolucji posoborowej. Liczył, że będzie ona 
rosła z Bożą pomocą w ciągu dziesięcioleci, aż sama przebije się 
przez zmartwiałe drewno nieudanej reformy liturgicznej oraz 
innych problemów Kościoła. Podobnie było zresztą i w innych 
kwestiach, w których liczono, że Benedykt XVI lancą swojej wła-
dzy poroztrąca przeciwników tradycji. Ostatecznie propozycja 
ograniczającego się papiestwa nie została zrozumiana, spotkała 
się z przekonaniem, że Benedykt XVI był po prostu papieżem 
słabym. Sądzę jednak, że rację może mieć Filip Łajszczak, który 
w artykule Ukryty sens pontyfikatu Franciszka na łamach „Chris-
tianitas”, nr 71–72/2018, pisał tak:

Kościół w swojej historii wielokrotnie doświadczał 
kryzysów, z których wychodził zwycięską ręką: z lepiej 
dopracowaną doktryną, głębszą świadomością tego, jak 
powinny wyglądać dobre praktyki, i z jasną diagnozą, 
gdzie popełniono błąd. Tak było podczas kryzysu 
ariańskiego, przy okazji sporu o obrazy, w obliczu upadku 
papiestwa w X wieku czy też w epokach wielkiej schizmy 
zachodniej oraz wystąpień protestantów. 

Filip Łajszczak pisał te słowa w kontekście wzrastającego 
w Kościele poczucia, że papiestwo trzeba przemyśleć w świetle 
tradycji. Zmęczenie pontyfikatem Franciszka tworzy (a nawet już 
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85wytworzyło) w wielu rejonach Kościoła nowy sposób myślenia – 
przekonanie, że samemu papiestwu potrzebna jest zmiana. Na 
razie przechodzimy przez pozór takiej zmiany, zwany synodal-
nością. Jednak faktycznie mamy w Kościele raczej rządy tyrań-
skie. Na taki charakter władzy Franciszka wskazuje pomijanie 
od samego początku pontyfikatu ciał pośrednich, czyli w tym 
przypadku Kurii Rzymskiej. Za to papież tworzy ciała zastępcze, 
jak komitet dziewięciu kardynałów, lub rządzi bezpośrednio za 
kulisami, poprzez różnych zaufanych ludzi. Papież Franciszek 
jest zatem – jak sądzę – twórcą, ale i ofiarą procesów, które doko-
nały się w Kościele w epoce postchrześcijańskiej. Z pewnością 
chce Kościołowi pomóc w czasach sekularyzacji, lecz w prakty-
ce nietrafnie dobiera diagnozy, środki i ludzi, z którymi współ-
pracuje oraz do których chce trafić. Zamierza ewangelizować 
zeświecczone peryferia, ale pokazuje tylko światu, że Kościół za 
nic ma swoją wiarę i zasady, skoro swobodnie je zmienia i porzu-
ca. Nie oskarżam tu intencji papieża, ale sądzę, że wszedł w taki 
rodzaj działania, który próbując kryzysowi zapobiegać, tylko 
go pogłębia. Jednocześnie być może ten kryzys – jak pisze we 
wspomnianym tekście Filip Łajszczak – jest koniecznym proce-
sem dla wewnętrznej przemiany samego Kościoła. Jednak innej 
niż widzieliby to dzisiejsi – nazwijmy to – reformatorzy. Nie jest 
wykluczone, że pomimo budzącej się refleksji, że ultramonta-
nizm jest dla Kościoła szkodliwy, następny papież będzie jesz-
cze większym radykałem od Franciszka. Jednak będzie to tylko 
umacniało ruch nowej refleksji, która już dziś rodzi się zarówno 
wśród duchowych, jak i wśród świeckich. A obecny upadek jest 
zapowiedzią przyszłej chwały. Ω



 Michał Kozłowski

Dwa szkice 
z dziejów upadku 
średniowiecznego 
papiestwa
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87Rok 1300 miał być rokiem jubileuszowym. 
Trzynaście wieków chrześcijaństwa miało 
być dobrym znakiem dla papiestwa, które po 
wygranym pół wieku wcześniej wieloletnim 
sporze z cesarstwem zdawało się triumfować. 

Jednak właśnie pontyfikat Bonifacego VIII stał się początkiem 
nieszczęść dla Państwa Kościelnego. Dominacja Francji nad poli-
tyką Rzymu doprowadzi niebawem do niewoli awiniońskiej (1309–
1377). Po jej zakończeniu w 1378 roku Europę ogarnie tzw. wielka 
schizma zachodnia. Aby ją zakończyć, zwołano sobór w Pizie. 
Nie jest on uznawany za powszechny. Doprowadził bowiem do 
jeszcze większego chaosu w zachodnim chrześcijaństwie, wybie-
rając trzeciego papieża, który ekskomunikował swoich kolegów 
z Awinionu i Rzymu. 

P O RWA N I E  PA P I E Ż A  B O N I FA C E G O  V I I I  W  1 3 0 3   R O K U

Benedetto Gaetani urodził się około 1235 roku w Anagni1. Wycho-
wywał się na dworze swojego wuja biskupa Todi. Studia prawni-
cze ukończył w Bolonii. W 1260 roku został kanonikiem w Todi. 
Następnie otrzymał pracę jako sekretarz w Kurii Rzymskiej. 
W 1281 roku nowy papież Marcin IV (1281–1285), znany z sympatii 
profrancuskich, mianował go kardynałem. Cieszył się opinią bie-
głego prawnika. Mikołaj V (1288–1292) w 1290 roku powierzył mu 
jako legatowi misję we Francji. Miał tam być arbitrem w sporze 
pomiędzy medykantami a klerem świeckim. Kardynał wówczas 

1 K. Dopierała, Księga papieży, Poznań 1996; R. Fischer-Wollpert, Leksykon papieży, przeł. 
B. Białecki; uzupełnienia dotyczące Kościoła w Polsce Z. Mazur, Kraków 1990, s. 114–
117; M. Gryczyński, Leksykon papieży, Katowice 2007; J. N. D. Kelly, Encyklopedia papieży, 
przeł. i uzup. T. Szafrański, Warszawa 1997; J. Kłoczowski, Bonifacy VIII [w:] Encyklopedia 
Katolicka, t. 2: Bar-Centuriones, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszczyk, Z. Sułowski, Lublin 
1976, k. 795–796; J. Wierusz Kowalski, Poczet papieży, Warszawa 1985; Leksykon papieży, 
red. R. Mongy, przeł. Władysław Węglarz, Kraków 2008; Leksykon papieży. Pontyfikaty: 
od Piotra Apostoła do Jana Pawła II, przeł. B. Mierzejewska i A. Miziołek, Warszawa 2003; 
H. Stadler, Leksykon papieży i soborów. Dzieje Kościoła w dziejach świata, osoby, zdarzenia, 
pojęcia, przeł. M. L. Kalinowski, M. Struczyński, B. Tarnas, Warszawa 1992.



pogardliwie wypowiadał się o uczonych paryskiej Sorbony: Wy 
paryscy magistrowie zasiadający przy stołach, wydajecie się sadzić, 
ze świat winien być rządzony, zgodnie z waszymi pomysłami. To nam 
właśnie powierzono świat , a nie wam. Dobitnie wyrażał przeko-
nanie o wyższości władzy duchownej nad świecką. W 1290 roku 
wykazał się niezwykłymi zdolnościami dyplomatycznymi. Nie-
stety tylko na cztery lata zapobiegł wybuchowi wojny pomiędzy 
Francją a Anglią. W sprawach wewnętrznych w Kurii Rzymskiej 
dał się poznać jako zaciekły wróg rodu Colonnów. Zaciążyło to 
na jego późniejszych losach. W okresie wakansu na Stolicy Apo-
stolskiej w latach 1292–1294 jego pozycja znacznie się umocni-
ła. Do dziś nie zostały wyjaśnione okoliczności w których, po 
dwuletnim wakansie, wybrano na papieża 80-letniego eremitę 
Celestyna V (1294). Duży wpływ na ten wybór miał zapewne 
andegaweński król Neapolu. Wybór ten uzyskał poparcie fran-
ciszkańskich spirytualistów, którzy zgodnie z przepowiednią 
Joachima z Fiore oczekiwali nadejścia ery panowania mnichów, 
zwycięstwa ubóstwa nad chciwym klerem. Pierwsze decyzje 
Celestyna V polegały na mianowaniu kardynałami siedmiu Fran-
cuzów i trzech Neapolitańczyków, a jego rychła abdykacja wyda-
je się dość zagadkowa. 

Ustąpienie papieża Celestyna V słusznie przypisywano intry-
gom kardynała Benedykta Gaetaniego. Opinie te są zapewne 
spowodowane faktem, że kardynał był tą osobą, która na tym 
najbardziej skorzystała i to właśnie on sporządził protokół dymi-
sji. Co ciekawe Dante w Boskiej Komedii umieścił postać Celestyna 
w piekle, choć w roku 1313 został kanonizowany.

24 grudnia 1294 roku kardynał Gaetani został wybrany na 
papieża. Przyjął imię Bonifacy VIII (1294–1303), a koronacja 
nastąpiła 23 stycznia 1295 roku. Jego pierwszym posunięciem 
było odwołanie oskarżanego o sympatie dla spirytualistów 
generała zakonu franciszkanów Rajmunda Godefroida. Spirytu-
alistów zaś zaczęto zwalczać i oddawać pod osąd inkwizycji. Bez-
kompromisowa polityka zaznaczyła się też w stosunku do jego 
poprzednika Celestyna V – w obawie o schizmę Bonifacy kazał go 
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89uwięzić w Rzymie aż do jego śmierci. Unieważnił też większość 
jego przywilejów. 

W polityce zagranicznej papież zerwał z zależnością papie-
stwa od Andegawenów z Neapolu. Za jego pontyfikatu siedzibą 
zwierzchników Kościoła katolickiego ponownie stał się Rzym. 
Trzeba bowiem pamiętać, że jego poprzednik rezydował w Neapo-
lu. Dzięki Bonifacemu doszło do podpisania pokoju pomiędzy 
Aragonią a Andegawenami z Neapolu, który zakończył walkę 
o Sycylię, rozpoczętą w wyniku tzw. nieszporów sycylijskich 
(1282)2. Pakt podpisano 12 czerwca 1295 roku w pałacu Gaetanich 
w obecności samego papieża, w jego rodzinnej Anagni. Jakub Ara-
goński zobowiązywał się przekazać Stolicy Apostolskiej Sycylię 
wraz z jej zdobyczami na kontynencie. Miał też uwolnić synów 
Karola II i poślubić jego córkę, Blankę, zaopatrzoną przez papie-
ża w pokaźny posag. Jolantę, siostrę Jakuba, miał pojąć za żonę 
jeden z synów Karola II. Na początku roku 1297 Jakub Aragoń-
ski, już po ślubie z andegaweńską księżniczką, został wezwany 
przez papieża do Rzymu. Podczas swej rzymskiej wizyty został 
mianowany chorążym Kościoła, otrzymał też Korsykę i Sardynię. 
Pozwolono mu poza tym odłożyć przekazanie Balearów i obieca-
no dziesięciny z kościelnych dochodów. Jego przyjaźń warta była 
każdych pieniędzy. Bonifacy VIII rozpoczął też rokowania z Jaku-
bem II Sprawiedliwym królem Aragonii (1291–1327), mające na 
celu zorganizowanie wyprawy przeciwko jego bratu Fryderyko-
wi władcy Sycylii (1295–1337). Ten koronował się na króla Sycylii 
bez niczyjej zgody. Aragonia, nowa potęga wyrosła z peryferii 
europejskich, miała być teraz sojusznikiem Państwa Kościelnego 
w miejsce Kapetyngów i Andegawenów.

Papież wydał też ważną zgodę na koronację królewską Przemy-
sła II (1295). W 1300 roku przyjął też prawdopodobnie na audiencji 
księcia – wygnańca – Władysława Łokietka. 10 czerwca 1302 roku 
zakazał Wacławowi II (1300–1305) używania tytułu króla Polski. 

2 S. Runciman, Nieszpory sycylijskie. Dzieje świata śródziemnomorskiego w drugiej połowie 
XIII wieku, przeł. Ł. Modelski i O. Tyciński, Katowice 1997.



Jednocześnie, aby pozyskać jego przychylność, wezwał go do 
udowodnienia praw do tego tytułu. Chciał w ten sposób skło-
nić Przemyślidów do rezygnacji z tronu węgierskiego. Według 
Bonifacego Węgry były lennem papieskim, szlachta nie miała 
więc prawa wybrać na króla Wacława III (na Węgrzech panował 
w latach 1301–1305 jako Władysław V)3. 

Był też inicjatorem Liber sextus oraz uzupełnienia Dekretałów 
papieża Grzegorza IX. Jego bulla Super cathedra wprowadziła 
kompromis pomiędzy klerem świeckim a mendykantami. Za jego 
czasów nastąpiło też uzdrowienie finansów papiestwa. Wykorzy-
stał on je do rywalizacji z Colonnami, co przejawiało się między 
innymi w zakupie terenów dla swojego rodu. 

24 lutego 1296 roku ogłosił bullę Clericis laicos o zakazie pła-
cenia dziesięcin przez duchowieństwo na rzecz państwa. Było to 
odnowienie dekretu wydanego przez sobór laterański IV. Ude-
rzało jednak w te państwa, które z powodu wojny potrzebowały 
funduszy. 

Mocno nadwerężyło to stosunki między królem Filipem IV 
Pięknym (1285–1314) a papieżem, zabraniając władzy doczesnej 
ściągać daniny z dóbr kościelnych. Władca Francji Filip IV Piękny 
wydał w odpowiedzi zakaz wywozu złota i srebra z terenu Francji. 
Bonifacy odpowiedział listem w którym ostrzegał przed takimi 
działaniami, dopuszczając możliwość poparcia wrogów królestwa 
francuskiego. Ostatecznie wskutek opozycji w 1297 roku, papież 
zawiesił bullę. Przyczynili się do tego Colonnowie utrzymują-
cy kontakty z Francją, jak również popierający spirytualistów. 
Krokiem mającym na celu poprawę stosunków z Francją była 
kanonizacja Ludwika IX w roku 1297. Ponownie miała też miejsce 
ingerencja papiestwa w sprawy w Rzeszy Niemieckiej. Bonifacy 
uważał, że jest w stanie rozstrzygnąć ważność elekcji Albrechta 
I Habsburga (1298–1308) na króla Niemiec. W zamian domagał 
się „jedynie” nadania Toskanii dla papiestwa. 

3 D. Hay Europa w XIV i XV wieku, przeł. H. Zaremska, Warszawa 2001. 
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91Stosunki z rodem Colonnów psuły się coraz bardziej. Stefan 
Colonna dopuścił się nawet przywłaszczenia funduszy przezna-
czonych na budowę papieskich zamków. Sprawa zwrotu sumy 
przeciągała się. W odpowiedzi papież próbował przejąć ich posia-
dłości, ekskomunikował oraz pozbawił Jakuba i Piotra Collonów 
tytułów kardynalskich. Ci oskarżali go świętokupstwo oraz despo-
tyczny styl rządów. Ogłoszono nawet krucjatę przeciw temu rodo-
wi rzymskiemu. Jej kulminacją było zdobycie po dwóch latach 
w 1298 roku ich głównego zamku – Palestriny. Dante pisał:

O biada faryzeuszów nowy książę wojnę rozpoczął wówczas wieść 
pod Lateranem. Ani na Turki ani Żydy zbrojne szedł, on wojował jeno 
z chrześcijaninem4. 

22 lutego 1300 roku Bonifacy ogłosił rok jubileuszowy, zapra-
szając wiernych na pielgrzymkę do Rzymu. Miał on na celu 
umożliwienie odpustu wszystkim odczuwającym skruchę i wyspo-
wiadanym grzesznikom – naturalnie nie pobierano od nich żad-
nych opłat. Jednak nie wszystkich stać było na pielgrzymkę do 
Rzymu. Pielgrzymom obiecano w zamian za piętnastokrotne 
odwiedzenie Bazyliki św. Piotra oraz Bazyliki św. Pawła odpust 
zupełny. Dla mieszkańców Rzymu ta liczba wynosiła trzydzie-
ści. Do Rzymu w roku jubileuszowym ściągnęło około dwóch 
milionów pątników. Trzeba przyznać, ze sprzedawanie odpustów 
przyniosło Stolicy Apostolskiej spory napływ funduszy. Dodać 
jednak należy, że ten zły zwyczaj rozpowszechnili bardziej papie-
że okresu niewoli awiniońskiej. Rok jubileuszowy według zamy-
słów Bonifacego VIII miał być obchodzony raz na sto lat, jednak 
już w 1350 roku obwieszczono go ponownie. Innym sposobem 
pozyskania pieniędzy było pobieranie sporych sum przez papieża 
za zatwierdzenie duchownych na stanowisku. Część z tych fun-
duszy została przekazana na ufundowanie Akademii Sapienza 
w Rzymie. 

4 Dante, Boska Komedia, przeł. E. Porębowicz, wstęp i red. M. Brahmer, wyd. 6, Warszawa 
1990. 



Tymczasem ponownie rozgorzał spór z Francją. Pretekstem 
do interwencji była sprawa biskupa Pamiers, Bernarda Saisset. 
Oskarżony o zdradę (w rzeczywistości chodziło o prawo patro-
natu) został skazany na więzienie. Inspiratorem jego procesu – 
podobnie jak później sprawy templariuszy – był Wilhelm Nogaret. 
Urodzony w Caraman w diecezji Agen, był nauczycielem prawa 
w Montpellier. Później został namiestnikiem seneszala w Beau-
caire. Od 1296 roku zasiadał w radzie królewskiej. W marcu lub 
w kwietniu 1300 roku Nogaret uczestniczył w poselstwie do Rzy-
mu. Jego zuchwałość przy tej sposobności i cięta replika, jakiej 
mu udzielił Bonifacy VIII, spowodowały w konsekwencji bankruc-
two jego misji. Przypuszczalnie stało się to źródłem nienawiści 
tak osobistej, jak upartej, z jaką prześladował Bonifacego VIII za 
jego życia, a nawet po śmierci. 

Proces Bernarda Saisset, biskupa Pamiers (lipiec–październik 
1301), jeszcze bardziej zaostrzył stosunki papiestwa z Francją. 
Nogaret obwiniał biskupa o zdradę i obrazę majestatu. Dodatko-
wo o herezję, symonię, bluźniercze wystąpienia przeciw papieżowi 
oraz o różne potworności. Uratowała Saisseta postawa jego metro-
polity Gilles’a Aycelin, arcybiskupa Narbonne. Władze francuskie 
chciały uzyskać od papiestwa zatwierdzenie wyroku. W odpo-
wiedzi papież wezwał cały episkopat francuski na synod do Rzy-
mu (1302). Bulla Ausculta filli była wymierzona przeciw władcy 
Francji, bowiem król zabronił biskupom udziału w tym synodzie. 
Co ciekawe we Francji był rozpowszechniany jedynie skrót bulli, 
oddający w dosyć ostry sposób jej sformułowania. Zwołane po 
raz pierwszy w historii Francji Stany Generalne poparły króla 
i sprzeciwiły się udziałowi duchowieństwa w synodzie5.

Na wiosnę 1302 roku diukowie Burgundii i Bretanii usiłowa-
li pośredniczyć między Filipem a Stolicą Apostolską. Przyłączył 
się do nich Hugon de Pairaud, generalny wizytator templariuszy, 
którego Bonifacy zawezwał do Kurii pod koniec lutego 1302 roku, 

5 M. Mollat, Średniowieczny rodowód Francji nowożytnej XIV–XV wiek, przeł. E. Bąkowska, 
Warszawa 1992. 
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93lecz ten apel o powściągliwość spełzł na niczym. Wybuchła znów 
wojna we Flandrii. 11 lipca 1302 roku, w bitwie pod Courtrai poległ 
kwiat francuskiego rycerstwa, a z nim kanclerz Piotr Flotte. 

Wydarzenie to otworzyło 39 biskupom drogę do Rzymu na 
wspomniany już synod, który dał sygnał papieżowi, że pozycja 
Kapetynga jest słaba. 18 listopada 1302 roku Bonifacy ogłosił bullę 
Unam sanctam. Według niej władza kościelna była nadrzędna od 
władzy świeckiej. Zagroził królowi Francji klątwą6. 

Wilhelm de Nogaret, po klęsce francuskiego rycerstwa na 
polach Flandrii, stał się najbardziej wpływowym doradcą kró-
la. Pouczony niewątpliwie przez swych przyjaciół, kardynałów 
Colonna, których papież usunął z urzędów i wygnał, Wilhelm 
był zdania, że jedynym sposobem, aby doprowadzić do upadku 
Bonifacego, byłoby zwołanie soboru powszechnego. Szkopuł sta-
nowił fakt, że tego rodzaju sobór mógł zwołać jedynie sam papież. 
Nogaret opracował więc plan, swoistą prawną pułapkę. Papieża 
może osądzić sobór, jeśli obwini się go o herezję mówili znawcy pra-
wa kanonicznego. Kogo publicznie oskarży się o herezję, ten będzie 
uznany za winnego, jeśli nie dowiedzie swej niewinności przed kom-
petentną władzą – twierdził Bonifacy VIII we własnych Zarządze-
niach. Plan ułożony przez Nogareta polegał na udaniu się do Kurii 
i publicznym oskarżeniu papieża o herezję połączonym z wezwa-
niem, aby dowiódł swej niewinności przed soborem. Pod wzglę-
dem prawnym był możliwy do przeprowadzenia. Bonifacy miał 
przecież wielu wrogów. Już 12 marca 1303 roku w Luwrze Nogaret 
wystąpił jako oskarżyciel papieża, przedkładając królowi pismo 
we własnym imieniu. Potępił w nim Bonifacego VIII jako: niepra-
wowitego papieża, heretyka sprzedajnego i zatwardziałego w swych 
zbrodniach (...) usta jego są pełne przekleństw, szpony i pazury chyb-
kie do rozlewu krwi; rozszarpuje kościoły, które winien żywić, krad-
nie mienie ubogich (...) podsyca wojnę, nie cierpi pokoju, jest Ohydą 
przepowiedzianą przez proroka Daniela. Nogaret zaproponował, 

6 E. M. Hallam, J. Everard, Francja w czasach Kapetyngów 987–1328, przeł. U. Kowalczyk, 
red. nauk. wyd. pol. J. Pysiak, Warszawa 2006.



że osobiście wniesie oskarżenie przed soborem powszechnym. 
Pod koniec marca legista udał się do Italii. Z kolei Wilhelm de 
Plaisians na zgromadzeniu duchownych w Luwrze (14 czerwca 
1303) powtórzył oskarżenie o herezję dodając, że: Bonifacy jest 
sodomitą i utrzymuje demona na swe usługi. Wilhelm de Nogaret 
w tym czasie był w Rzymie. Jak sam mawiał później: nie śmiał 
stawić czoła gniewowi Bonifacego. 

Kuria spędzała lato w Anagni, rodzinnym mieście papieża. 
2 września Nogaret dowiedział się, że 8 września papież ma ogło-
sić nową bullę, wyklinającą króla Francji. Dla Filipa byłaby to może 
porażka, dla polityki Nogareta niewątpliwa klęska. Zwrócił się 
więc do rodu Colonnów, przebywających na wygnaniu we Fran-
cji. W dniu 7 września 1303 roku Wilhelm de Nogaret i Sciarra 
Colonna zaatakowali pałac należący do rodziny papieża. Asystenci 
papieża i jego bratanek Franciszek szybko uciekli. Przy papieżu do 
końca pozostali jedynie Hiszpan Pedro Rodríguez i kardynał Santa 
Sabina. Pałac został splądrowany a Bonifacy nieomal zabity. Sam 
Nogaret miał powstrzymać Sciarrę Colonnę od zamordowania 
papieża. Ten zdołał jedynie spoliczkować papieża swoją rękawi-
cą. Następnie Bonifacy był więziony przez trzy dni, podczas któ-
rych nikt nie przyniósł mu jedzenia ani picia. Nakłaniano go przy 
tym wielokrotnie do abdykacji. Ostatecznie mieszczanie uwol-
nili papieża. Ten powrócił do Rzymu już 13 września 1303 roku. 
Skandaliczne uwięzienie papieża zainspirowało później fragment 
z Boskiej Komedii Dantego (Czyściec, XX, 85–93). 11 października 
1303 papież zmarł i został pochowany w Bazylice św. Piotra. 

Sprawa Bonifacego VIII nie jest zjawiskiem odosobnionym. 
Stanowi ona ogniwo w szeregu makabrycznych procesów poli-
tycznych związanych z Filipem Pięknym. Przykładem może być tu 
późniejszy proces templariuszy. Za każdym razem oskarżonymi 
są ludzie związani w Kościołem, a więc prawnie wyłączeni spod 
jurysdykcji świeckiej. Za każdym razem akt oskarżenia obwinia 
ich o herezję i nieobyczajność, za każdym razem oskarżycielem 
lub inspiratorem jest Wilhelm de Nogaret, który nie zawahał się 
rzucić miażdżącego oskarżenia na papieża bez żadnego uzasad-





nienia, o brak ten nawet się nie troszcząc. Raport jurysty, znaw-
cy prawa kanonicznego, zredagowany po śmierci Bonifacego na 
życzenie nieustraszonego polemisty jest wprost przytłaczający. 
Autor doradza mu porzucić z braku dowodów oskarżenie o herezję 
i poszukać innej drogi. Zadanie będzie trudne, powiadał Noga-
ret, od początku trzeba zająć się sprawą od góry i doprowadzić 
jak najwcześniej do mianowania kardynałów Francuzów. Ze swej 
strony gotów jest ponosić odpowiedzialność za sprawę Anagni7.

Po zgonie Bonifacego VIII nastąpił krótki ośmiomiesięczny 
pontyfikat Benedykta XI (1303–1304). Nowy papież zamierzał 
wykląć Wilhelma de Nogaret, lecz zmarł w przeddzień ogłosze-
nia klątwy (7 lipca 1304). Kardynałowie zebrani na konklawe 
w Perugii obradowali jedenaście miesięcy, nim znaleźli następcę. 
Wreszcie 5 czerwca 1305 roku wybór ich padł na Bertranda de 
Got – arcybiskupa Bordeaux (Klemens V, 1305–1314). W kwiet-
niu 1307 roku Filip spotkał się z papieżem w Poitiers. Klemens V 
odmawiał nadal udzielenia audiencji Nogaretowi, lecz nie mógł 
przeszkodzić, aby ten towarzyszył królowi. Chcąc uzyskać potę-
pienie Bonifacego – a tym samym własne uniewinnienie, na któ-
rym zależało mu jak na swym życiu, które od owego potępienia 
zależało – legista był zmuszony sztucznie przedłużać nie mają-
cy już racji bytu stan kryzysu między dworem Francji a Stolicą 
Apostolską. Czynił to nader zręcznie, lecz niewątpliwie na sku-
tek nieoczekiwanej stanowczości Klemensa. Klemens według 
jego własnych oświadczeń, przesłuchał osobiście osoby związane 
z zamachem w Anagni, w tym Piotra Colonnę. We Francji tym-
czasem krążyły pogłoski, że Filip zamierza ekshumować i spalić 
kości zmarłego papieża. Negocjacje papiesko-francuskie przyniosły 
kanclerzowi połowiczne zwycięstwo w temacie Bonifacego VIII. 
Papież zgodził się wszcząć śledztwo w sprawie zarzutów wobec 
Bonifacego VIII. Komisarze przystąpili do pracy, lecz śledztwo 

7 B. W. Tuchman, Odległe zwierciadło, czyli Rozlicznymi plagami nękane XIV stulecie, przeł. 
M. i A. Michejdowie, Katowice 1993. 
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97utknęło w martwym punkcie. Klemens jednocześnie cofnął eks-
komunikę rzuconą przez Bonifacego na króla Francji. Sprawę 
zamachu w Anagni, czy rzekomych zarzutów dotyczących Boni-
facego VIII, poświęcono dla nowej sprawy – procesu templariuszy. 

Zgon Bonifacego VIII przypieczętował kres ery wielkich reform 
zapoczątkowanych przez Grzegorza VIIII i kontynuowanej przez 
jego następców. Cała Europa była świadkiem załamania się mitu 
o nieograniczonej władzy papieża. Było to jakby preludium do 
awiniońskiej niewoli papiestwa. Bonifacy VIII okazał się być 
postacią kontrowersyjną. Manifestowanie miłości do pieniędzy 
i krewnych przysporzyło mu wielu wrogów. Nieokiełznany nepo-
tyzm sprawił, że jego rodzina stała się jedną z najbogatszych 
w Państwie Kościelnym. Niewątpliwie przyczyniło się to do klęski 
jego polityki. Od jego pontyfikatu datuje się upadek papiestwa 
jako potęgi kościelno-politycznej. 

S O B Ó R  W  P I Z I E

Spośród wielu soborów okresu średniowiecza, ten który się odbył 
w Pizie w 1409 roku nie jest uznawany za powszechny. Nie został 
bowiem zwołany przez papieża i z tego powodu nie jest uznawa-
ny przez Kościół katolicki. Od 1378 roku istniały bowiem dwa 
papiestwa – każde z własną kurią, działającą sprawnie na trady-
cyjnych zasadach i każde roszczące sobie prawo do powszechnej 
jurysdykcji w Europie. Działania zmierzające do wyjścia z impa-
su, zwanego wielką schizmą zachodnią, zaczęły przybierać dwie 
formy: skłonienie jednego lub obu pretendentów do rezygnacji 
albo usunięcie rywali przez sobór powszechny. Pierwszy sposób 
okazał się nieskuteczny, gdyż żaden z dwóch papieży nie chciał 
ustąpić. Obie linie – rzymska i awiniońska – były kontynuowane 
po śmierci jednego z nich. Obiecywano i proponowano rezygnację, 
ale obietnice nie były dotrzymywane i w konsekwencji po upły-
wie trzydziestu lat nadal funkcjonowali dwaj papieże w Rzymie 
i Awinionie. 

Aktywną działalność w tym czasie prowadzili prawnicy. Reflek-
sja kanonistyczna doprowadziła do powstania teorii paralelnej 



do monarchicznej. Była to teoria zakładająca istnienie Kościoła 
jako hierarchii korporacji, z których najniższą stanowiła wspól-
nota wiernych, a najwyższą kolegium kardynalskie. Według niej 
ustanowiony przez Boga papież był zwierzchnikiem wszystkich, 
ale różne grupy miały pewne nienaruszalne prawa. Kanonista 
Hostiensis (Enrico Segusio, ok. 1194–1271) uważał, że kolegium 
kardynalskie tworzy z papieżem ciało zbiorowe i wskutek tego 
podczas papieskiego interregnum kardynałowie mają pełną wła-
dzę, a w przypadku ustąpienia wszystkich kardynałów władza 
przysługuje całemu Kościołowi na soborze powszechnym. Z tej 
pozycji łatwo już było przyjąć pogląd Jana z Paryża, który uwa-
żał, że władzę papieża ograniczają potrzeby Kościoła – papieża 
niekompetentnego, tak jak heretyckiego czy grzesznego, można 
było złożyć z urzędu. Na takim rozumowaniu mogli opierać się 
kardynałowie, którzy w Awinionie dokonali wyboru Klemen-
sa VII (1378–1394) oraz myśliciele zajmujący się problemem 
podzielonego chrześcijaństwa. Nie był to jedyny możliwy tok 
rozumowania. Radykalniejsze i bardziej indywidualistyczne były 
poglądy Marsyliusza z Padwy (ok. 1275–1343), podnoszące rangę 
soboru powszechnego, który reprezentował wspólnotę wiernych 
jako przeciwstawną papieżowi. W 1380 Konrad z Gelnhausen 
(ok. 1320–1390) w swej Epistola concordiae domagał się soboru 
powszechnego na tej podstawie, że Kościół powszechny stoi 
wyżej niż papież i kardynałowie oraz że to, co dotyczy wszyst-
kich, powinno być omawiane z wszystkimi, przez wszystkich i dla 
wszystkich. Przeciwko aksjomatowi, że tylko papież może zwo-
ływać sobór Konrad, jako zwolennik Wiliama Ockhama (ok. 
1285–1347/48), wysuwał argument, że konieczność nie zna żad-
nego prawa i że schizma była przypadkiem, którego nie brali pod 
uwagę autorzy prawa kanonicznego. Za przykładem Konrada 
poszedł Henryk z Langenstein (1325–1397), który w swej Epistola 
pacis (1381) przedstawił pogląd, że Kościół ma prawo do usunię-
cia źle wybranego i nieodpowiedniego papieża. Ci dwaj myśli-
ciele stali na czele wielkiej falangi publicystów. W następnym 
pokoleniu mieli pójść w ich ślady Piotr d’Ailly (ok. 1350–1420) 
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99i Jan Gerson (1363–1429), ale na razie wywierali oni niewiel-
ki wpływ. Kiedy papież rzymski Urban VI (1378–1389) zmarł, 
bez żadnych komplikacji zastąpił go Bonifacy IX (1389–1404). 
Natomiast gdy w 1394 roku zmarł Klemens VII, król francuski 
czynił zdecydowane wysiłki, aby zapobiec wybraniu nowego 
papieża w Awinionie. Nie udało mu się to jednak, bo chociaż 
wszyscy kardynałowie pod przysięgą zobowiązali się do rezy-
gnacji w razie wyboru, Hiszpan Pedro de Luna, wybrany jako 
Benedykt XIII (1394–1417), nie przejawiał w ogóle zamiaru 
abdykacji. Opierał się dalszym usiłowaniom króla Francji, któ-
rych celem było skłonienie obu rywali do rezygnacji. Jego upór 
doprowadził w 1398 roku do generalnego kryzysu: królestwa 
Francji i Kastylii wypowiedziały mu posłuszeństwo i odcięły go 
dochodów z tych krajów. Większość kardynałów awiniońskich 
zbuntowała się przeciw papieżowi. Benedykt XIII zamknął się 
wówczas w Awinionie, gdzie oblężony przez blisko cztery lata 
bronił swych praw. W czasie, gdy hiszpański papież na wszystkie 
sposoby starał się zwiększyć swe dochody z Francji, kler francu-
ski w porozumieniu z uniwersytetem paryskim przygotowywał 
nowe posunięcie. Już na zgromadzeniu w 1396 roku przedłożo-
no propozycję wypowiedzenia posłuszeństwa Benedyktowi XIII, 
aby w ten sposób zmusić go do rezygnacji. Wniosek ten został 
wówczas odrzucony. Teraz synod biskupów francuskich twierdząc, 
że papiestwo zdławiło starożytne swobody i że tylko król ma pra-
wo nakładać podatki na duchowieństwo, czerpać dochody z waku-
jących beneficjów i przydzielać beneficja we Francji, wypowiedział 
posłuszeństwo papieżowi. Jednocześnie biskupi utrzymywali, że 
nadal uznają duchową supremację papieża. Posunięcie to wyda-
wało się skuteczne. Kardynałowie opuścili Benedykta XIII i chcieli 
sami rządzić Kościołem, papież zaś został zmuszony do ucieczki. 
Nie tracił jednak nadziei; postępowanie i zachłanność rządu oraz 
tych, którzy zastąpili urzędników papieskich, wywołały wkrót-
ce niezadowolenie całej Francji. Kilku nieugiętych biskupów od 
samego początku sprzeciwiało się wypowiedzeniu posłuszeństwa. 
Ostatecznie wiosną 1403 kryzys został zażegnany – w marcu 



podporządkowało mu się jego kolegium kardynalskie, a niedługo 
potem Francja i Kastylia ponownie uznały jego władzę.

W następnych latach podejmowane były działania w kierunku 
drogi rezygnacji, w wyniku których dwaj papieże wyruszali, aby 
spotkać się w Alpach Liguryjskich, ale nie doszło do kontaktu. 
Rzymski papież Grzegorz XII (1406–1415) uznał się za moralnie 
oszukanego. Europa w końcu straciła cierpliwość i w 1407 roku 
potajemnie uzgodniono ponowne wypowiedzenie posłuszeństwa 
przez Francję. Wiosną 1408 roku kardynałowie obu stron zbunto-
wali się przeciwko wykrętom zwalczających się papieży i wspólnie 
przystąpili do działania. Latem 1408 roku zjednoczeni kardyna-
łowie obu obediencji – awiniońskiej i rzymskiej – ogłosili pismo 
zwołujące sobór powszechny do Pizy na dzień 25 marca 1409. 
Trwająca od lat trzydziestu schizma papieska wytworzyła stan nie 
do zniesienia. Usunięcie schizmy było powszechnym postulatem 
w Europie. Na żądanie dworu francuskiego uniwersytet paryski 
miał wydać opinię na temat schizmy. Na Sorbonie przedstawio-
no trzy możliwe drogi doprowadzenia Kościoła zachodniego do 
jedności kościelnej. Pierwszą było dobrowolne ustąpienia obu 
papieży, drugą – sąd polubowny, trzecią – sobór powszechny. 
Pierwsza i druga możliwość, pomimo prowadzonych układów 
za pośrednictwem władców, zupełnie zawiodła. Pozostała tylko 
trzecia ewentualność. To sami kardynałowie mieli zwołać sobór 
w celu zaniechania schizmy. Budziło to jednak poważne wątpliwo-
ści. Nie było to przewidziane w istniejących normach dotyczących 
organizacji Kościoła. Był to środek pozaprawny, iście rewolucyj-
ny. Dokonanie takiego aktu oznaczało podjęcie walki o zmianę 
dotychczasowej organizacji Kościoła8. 

Sobór był jedynie najwyższym organem rządu kościelnego, 
funkcjonującym wówczas w poczuciu korporacji stanowej. Obec-
nie miał się objawić jako związek kardynałów z episkopatem prze-
ciw absolutnej władzy papieskiej. Myśl odwołania się od papieża 

8 D. M. Knowles, D. Obolensky, Historia Kościoła, t. 2: 600–1500, przeł. R. Turzyński, War-
szawa 1988. 
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1

do soboru powszechnego nie była nową. Pojawiła się już daw-
niej w sporze Bonifacego VIII (1294–1303) z kardynałami z domu 
Colonnów. Jej zwolennikiem był wspomniany już Marsyliusz 
z Padwy. Sobór powszechny miał być jednocześnie sądem nad 
oboma spierającymi się papieżami. Trzeba jednak pamiętać, że 
prawo zwołania soboru przysługiwało tylko papieżowi i nie moż-
na się było spodziewać zgody obu na zwołanie takiego zgroma-
dzenia. Powołując się na stan konieczności, przyznano w tym 
wyjątkowym wypadku prawo zwołania soboru kardynałom. Na 
stanowisku tym stał uczony kanonista Zabarella. Postępowanie to 
usprawiedliwiały opinie uniwersytetów paryskiego i bolońskiego9. 

Obaj papieże na wieść o tym, że zostaje zwołany sobór w Pizie 
odpowiedzieli zwołaniem własnych soborów. Benedykt XIII z Awi-
nionu zwołał synod w Perpignan na południu Francji, a Grzegorz 
XII z Rzymu synod w Cividale niedaleko Akwilei. Oba zgroma-
dzenia liczące mało uczestników, rychło się rozeszły i nie wywarł 
żadnego wpływu na sytuację soboru pizańskiego. Natomiast kar-
dynałowie pizańscy uzyskali wiele życzliwego poparcia – choć 
uczestnicy soboru nie byli bardzo liczni, ale reprezentowali sze-
rokie kręgi kościelne. Dnia 5 czerwca 1409 ojcowie soborowi 
uznali: Angelo Correrę, podającego się za papieża Grzegorza XII 
i Pedro de Lunę, podającego się za papieża Benedykta XIII za 
heretyków winnych rozłamu w Kościele i ogłosili ich depozycję. 
Benedykt XIII nie uznał jednak tych decyzji, a poparcia nadal 
udzielały mu Szkocja, Hiszpania, Portugalia i hrabstwo Armagnac 
na południu Francji. Grzegorz XII na synodzie w Cividale eksko-
munikował swoich konkurentów – Benedykta XIII i niebawem 
wybranego w Pizie – Aleksandra V. Grzegorz XII miał poparcie 
królestwa Neapolu, książąt Bawarii, Palatynatu Reńskiego oraz 
części księstw Rzeszy Niemieckiej 

W konklawe odbywającym się 15–26 czerwca 1409 roku uczestni-
czyło 24 kardynałów: 14 z obediencji rzymskiej i 10 z awi niońskiej. 

9 J. Dyl, Sobory powszechne w drugim tysiącleciu chrześcijaństwa, Tarnów 1997; K. Schatz, 
Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, przeł. J. Zakrzewski, Kraków 2001.



Papieżem obrano franciszkanina, kardynała Mediolanu – Pio-
tra Philargi (ur. ok 1340). Było on Grekiem urodzonym na Kre-
cie, a w początkach swojej kariery wizytatorem franciszkańskich 
klasztorów w Polsce i na Litwie. Następnie wykładał teologię na 
Sorbonie. Dzięki poparciu księcia Mediolanu – Giana Galeazzo 
Viscontiego (1378–1402) – został biskupem Placencji (1386), Via-
cenzy (1388), Nawarry (1389) i Mediolanu (1402). Kardynałem 
został mianowany w 1405 przez rzymskiego papieża Innocente-
go VII (1404–1406). Nowy papież obrany na soborze 26 czerwca 
1409 roku przyjął imię Aleksandra V (1409–1410). Za prawo-
witego papieża uznały go: Francja, Anglia, Czechy, Portugalia, 
Polska z Litwą10, niektóre księstwa Świętego Cesarstwa Rzym-
skiego oraz część leżących na północy włoskich miast-państw 
(min. Florencja, Wenecja). Aleksander V został 7 lipca 1409 roku 
koronowany. W miesiąc później sobór został zamknięty. Papież, 
przez listy i posłów, zawiadomił dwory europejskie o objęciu rzą-
dów Kościoła. Sobór zlecił nowemu papieżowi przeprowadzenie 
reform, czego ten zresztą nigdy nie dokonał. 

Aleksander V ekskomunikował nieuznającego jego władzy kró-
la Neapolu Władysława I (1389–1414). Jednocześnie przekazał 
koronę neapolitańską – Ludwikowi II, księciu Andegawenii. Woj-
ska koalicji prowadzone przez kondotiera Muzio Sforzę i Ludwika 
II w styczniu 1410 roku rozpoczęli oblężenie Rzymu. Grzegorz XII 
uciekł do Gaety w królestwie Neapolitańskim. Dzięki temu Alek-
sander V, który po wyborze w Pizie rezydował w Bolonii, odzy-
skał władzę w Rzymie. 3 maja 1410 Aleksander V zmarł. Nowym 
papieżem został Baltazar Cossa jako Jan XXIII (1410–1415). Wśród 
jego kardynałów byli słynni kanoniści Zabarella i Piotr d’Ailly.

Sobór w Pizie, którego uczestnicy nie byli bardzo liczni, ale 
reprezentowali szerokie kręgi kościelne nie zdołał przezwyciężyć 
schizmy. Aleksander V nie zdołał przeprowadzić reform, które 
zlecił mu sobór. Jego następca Jan XXIII był człowiekiem nie 

10 R. Abraham, Udział Polski w soborze pizańskim, „Roczniki Wydziału Historyczno-Filozo-
ficznego Polskiej Akademii Umiejętności” 22 (1904), s. 124–157. 
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mającym żadnych kwalifikacji moralnych i duchowych. Zachod-
nie chrześcijaństwo miało teraz trzech papieży, z których ostatni 
był niewątpliwie osobą niegodną i pod względem kanonicznym 
w opinii wielu uchodził za intruza. W rezultacie nastąpił cał-
kowity impas w przezwyciężeniu schizmy zachodniej. Przeła-
mał go dopiero Zygmunt Luksemburski. Jako człowiek zdolny, 
energiczny, ambitny i elastyczny opanował sytuację i nakłonił 
Jana XXIII (1410–1415) do zwołania w 1414 roku soboru w Kon-
stancji. Działalność Zygmunta i ogólne pragnienie zakończenia 
schizmy zyskały powszechne uznanie w Europie. Sobór w Kon-
stancji (1414–1418) zaczął się bez zakłóceń, przyciągnął wkrótce 
znaczną liczbę uczestników i miał być początkiem ostatecznego 
zakończenia schizmy w zachodnim chrześcijaństwie. Ω



ACHILLES RATTI 
A POLSKA

Jan Górak
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Obok słusznie upamiętnianej rocznicy wybuchu 
II wojny światowej, w historii Kościoła w Polsce także 
warto wspomnieć ważne wydarzenia. Oto bowiem 
w tym roku wypada setna rocznica odnowienia 
stosunków dyplomatycznych między Polską a Stolicą 
Apostolską i jednocześnie osiemdziesiąta rocznica 
śmierci papieża Piusa XI, który na trzy lata przed 
wyborem na Stolicę Piotrową, objął stanowisko 
pierwszego nuncjusza w odrodzonej Polsce 

Przyszły papież urodził się w 1857 roku w lombardzkim miasteczku 
Desio jako Ambroży Damian Achilles Ratti (zwykło się używać tylko 
trzeciego imienia). Święcenia kapłańskie otrzymał w 1879 roku, a przez 
kolejne trzy lata kontynuował edukację, którą ostatecznie zakończył 
doktoratami z filozofii, teologii i prawa kanonicznego. Następnie pra-
cował w bibliotekach – najpierw ambrozjańskiej, a potem watykań-
skiej, w której w 1914 roku objął stanowisko prefekta. 25 kwietnia 
1918 roku otrzymał niespodziewaną nominację na wizytatora apo-
stolskiego na Polskę i Litwę.

Przyszły papież przybył do odradzającej się Polski w maju 1918 roku. 
Jego doświadczenie polityczne i dyplomatyczne było bliskie zeru, a on 
sam z Polską nigdy nie miał styczności, z wyjątkiem wiedzy histo-
rycznej, którą posiadł w czasie pracy w bibliotece. Początkowo nie 
posiadał uprawnień dyplomatycznych, a jego zadania ograniczały 
się do czysto „kościelnych”, gdyż Stolica Apostolska nie uznała jesz-
cze niepodległości państwa polskiego. Sytuacja zmieniła się w roku 
1919, gdy po uznaniu niepodległości Polski przez państwa ententy, 
rząd w Warszawie wystąpił do Rzymu o utworzenie nuncjatury, a na 
stanowisko nuncjusza zaproponowano księdza Rattiego. 
W związku z pozytywną decyzją papieża, Ratti otrzymał 
sakrę biskupią w katedrze warszawskiej 28 października 
1919 roku z rąk arcybiskupa Aleksandra Kakows kiego, byłe-
go członka Rady Regencyjnej. Współkonsekratorami byli 

jego doświadczenie 
polityczne 
i dyplomatyczne 
było bliskie zeru 
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Stanisław Zdzitowiecki oraz św. Józef Sebastian Pelczar. Uroczystość 
konsekracji biskupiej odbyła się przy udziale ponad dwudziestu bisku-
pów, korpusu dyplomatycznego i rządu. Arcybiskup Józef Bilczewski 
stwierdził nawet, że nuncjusz chciał, by konsekracja biskupia odbyła 
się w Gnieźnie, gdyż miał uważać się prawie za polskiego biskupa. 

W czasie swojego pobytu w Warszawie nuncjusz starał się utrzy-
mywać poprawne stosunki z przedstawicielami władz politycznych. 
Bardzo dobre stosunki łączyły Rattiego z Józefem Piłsudskim, pod-
ówczas Naczelnikiem Państwa, którego sympatię zdobył naprawia-
jąc faux pas francuskiego dyplomaty, który na oficjalnym obiedzie 
wzniósł toast za koalicję zamiast za gospodarza. Stosunek Rattiego 
do Piłsudskiego wpłynął negatywnie na jego relacje z arcybiskupem 
Józefem Teodorowiczem. Obok Teodorowicza nieprzychylnym Rat-
tiemu okazał się także książę biskup Adam Sapieha.

Nuncjusz Ratti starał się też łagodzić antagonizmy polsko -litewskie 
i polsko-ukraińskie, między innymi poprzez próbę pośredniczenia 
między lwowskimi biskupami obrządku rzymskiego i bizantyjskiego: 

arcybiskupem Bilczewskim i arcybiskupem Szeptyckim. 
Wystosował list do obydwu hierarchów, w którym powo-
łując się na autorytet papieża, wezwał ich do wpłynięcia 
na wiernych, by zakończyć rozlew krwi. List nie został entu-
zjastycznie przyjęty przez żadną ze stron. Nuncjusz miał 
także swój wkład w restytucji stolic biskupich na Kresach 

Wschodnich i w uwolnieniu biskupa Edwarda Roppa, skazanego na 
śmierć w Związku Sowieckim.

Najbardziej znanym epizodem w dyplomatycznej karierze Rat-
tiego jest, i zapewne na zawsze pozostanie fakt, że w krytycznym 
momencie bitwy warszawskiej, gdy korpus dyplomatyczny opuścił 
Warszawę, nuncjusz zdecydował się pozostać w mieście razem z rzą-
dem, a danego słowa dotrzymał i przewodził publicznym modlitwom 
wiernych, między innymi na placu Trzech Krzyży, tuż obok ówczesnej 
nuncjatury przy ul. Książęcej. W ten sposób zaskarbił sobie uznanie 
wielu osób, jak choćby Aleksandra Kakowskiego i Wincentego Witosa, 
który po tym wydarzeniu podziękował z sejmowej mównicy słowami: 
„Stolica Apostolska nie poskąpiła nam swojego wsparcia moralnego”. 

w krytycznym momencie 
bitwy warszawskiej 

nuncjusz zdecydował 
się pozostać w mieście 
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Warto także zwrócić uwagę na to, że odważne zachowanie nuncju-
sza świetnie korespondowało z nadanym mu tytułem arcybiskupa 
Lepanto, gdzie w XVI wieku wojska chrześcijańskie odniosły wielkie 
zwycięstwo nad islamskimi najeźdźcami.

Cieniem na karierze Rattiego – w opinii wielu – położyła się pewna 
kontrowersja związana z plebiscytami na Śląsku. Oto bowiem 21 listo-
pada 1920 roku Adolf kardynał Bertram, metropolita wrocławski, 
wydał dokument zakazujący księżom głoszenia kazań dotyczących 
polityki plebiscytowej bez zgody proboszcza, co najbardziej uderza-
ło w polskie duchowieństwo, gdyż większość proboszczów stanowili 
Niemcy. Według krytyków Ratti – będący jednocześnie komisarzem 
plebiscytowym – nie dopełnił obowiązków lub nawet pozwolił na 
wydanie aktu. Choć historycy wykluczyli taką możliwość, a sam komi-
sarz nie miał kompetencji do ewentualnego uchylenia tego aktu, 
to nie uchroniło go to przed gniewem ówczesnej opinii publicznej. 
Biskup Adam Sapieha i arcybiskup Józef Teodorowicz udali się do 
Rzymu w celu wyjaśnienia sprawy. W Sejmie zaś punktem 
kulminacyjnym w dyskusji nad całym incydentem było gło-
sowanie za odwołaniem przedstawiciela Rzeczypospolitej 
przy Watykanie i zwróceniem listów uwierzytelniających 
nuncjuszowi. Ostatecznie do zatwierdzenia wniosku zabra-
kło tylko dwóch głosów. Ratti zachował stanowisko nuncju-
sza, ale Stolica Apostolska wyznaczyła nowego komisarza 
kościelnego dla terenu plebiscytowego. Nie zmieniło to jednak faktu, 
że w oczach podgrzewanej opinii publicznej popularność nuncjusza 
znacząco spadła. Jako dowód na pogorszenie wizerunku Rattiego 
można przytoczyć wspomnienia Macieja Rataja, który jako minister 
oświecenia publicznego najpierw zatwierdził nadanie nuncjuszowi 
doktoratu honoris causa przez Uniwersytet Warszawski, ale później 
namówił dziekana wydziału teologicznego, by nadanie doktoratu 
odłożyć z uwagi na możliwy fatalny odbiór społeczny. 

Achilles Ratti ostatecznie wyjechał z Polski w czerwcu 1921 roku, 
by objąć wakujący urząd arcybiskupa Mediolanu, a wkrótce potem 
otrzymał kapelusz kardynalski. Papież Benedykt XV wyraził wtedy 
swoje uznanie dla działalności dyplomatycznej Rattiego, mówiąc: 

cieniem na karierze 
rattiego położyła się 
pewna kontrowersja 
związana z plebiscytami 
na śląsku 
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„Nowy kardynał umiał w swej roli nuncjusza apostolskiego, przez swą 
łagodną energię, swój wyjątkowy takt i swobodną jasność poglądów, 
nawiązać zgodne węzły pomiędzy Kościołem a państwem w chwili 
bardzo trudnej i w okolicznościach bardzo niebezpiecznych.”. Nie zdą-
żył jednak nacieszyć się swą dużą diecezją, gdyż po śmierci papieża 
Benedykta udał się do Rzymu na konklawe. Włoska prasa postrzegała 
go jako możliwego kandydata. Na konklawe głosowano łącznie czter-
naście razy. Z początku faworytami byli m.in.: Piotr kardynał Maffi, 
Piotr kardynał Gasparri i Rafał kardynał Merry del Val. Ostatecznie 
przypuszczenia prasy okazały się zasadne i wybrany został kardynał 
Ratti, który w czwartym dniu konklawe uzyskał 42 z 53 możliwych gło-
sów (całe kolegium liczyło wówczas jedynie 60 kardynałów). 

Nie da się ukryć, że przejście drogi od księdza do papieża w zaled-
wie trzy lata, stanowi godne uwagi osiągnięcie. Bez wątpienia pobyt 
Rattiego w Polsce był kluczowy na jego drodze do tiary, co potwier-
dził w swoich słowach jego poprzednik wynosząc go do godności 
kardynalskiej. I chociaż Ratti żegnał się z Polską w dosyć chłodnej 
atmosferze, wytworzonej przez incydent z okólnikiem Bertrama, to 
wkrótce potem nad Wisłą opadły emocje i już 23 listopada 1921 roku 
Naczelnik Państwa podpisał dekret o nadaniu byłemu nuncjuszowi 
Orderu Orła Białego. W okresie międzywojennym władze Warszawy 
nadały imię Piusa XI jednej z ulic, którą następnie władze stalinowskie 
przemianowały na Piękną, a nazwa ta niestety nie została zmieniona 
do dnia dzisiejszego, na co zresztą nie ma zbyt dużych nadziei z uwa-
gi na słabą znajomość postaci. Chociaż nuncjusz Ratti doczekał się 
pomnika w Alei Szucha w Warszawie, jednak nie cieszy się dobrym 
położeniem – znajduje się bowiem na podwórku Nuncjatury Apo-
stolskiej. Został odsłonięty 6 czerwca 2019 roku, dokładnie w setną 
rocznicę ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych mię-

dzy Polską a Stolicą Apostolską. 
 Na koniec warto jeszcze wspomnieć o wyniesieniu na 

ołtarze Andrzeja Boboli, bestialsko zamordowanego przez 
Kozaków w XVII wieku na Polesiu. Uroczystość kanonizacyj-
na odbyła się w Rzymie 17 kwietnia 1938 roku pod przewod-
nictwem Piusa XI, a następnie trumna z ciałem świętego 

w okresie 
międzywojennym 

władze warszawy 
nadały imię piusa xi 

jednej z ulic 
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została w uroczysty sposób przewieziona do Warszawy, przy udziale 
władz państwowych i rzesz wiernych. Była to pamiętna i przypuszczal-
nie ostatnia istotna dla Polski decyzja papieża, który zakończył swoje 
ziemskie życie 10 lutego 1939 roku. Jego pontyfikat, a zwłaszcza doro-
bek magisterialny w postaci wielu wspaniałych encyklik, wymagałyby 
oddzielnego omówienia. Warto jednak pokrótce wymienić tu choćby 
encykliki takie jak: Quas Primas – o społecznym panowaniu Chrystusa 
Króla, Mortalium Animos – o popieraniu prawdziwej jedności religii 
i przeciwko irenizmowi, Casti Connubii – o małżeństwie chrześcijań-
skim oraz Divini Redemptoris i Mit brennender Sorge – dwie „bliźniacze” 
encykliki przeciwko komunizmowi i nazizmowi. 

Wydaje się, że setna rocznica odnowienia relacji dyplomatycznych 
między Polską a Stolicą Apostolską, to dobra okazja na przypomnienie 
o postaci Piusa XI, zarówno w kontekście jego obecności w Polsce, jak 
i całego pontyfikatu. Dotychczas jego osoba nie była wystarczająco 
eksponowana w polskiej historiografii, nie wspominając tym bardziej 
o lekcjach historii w państwowych szkołach. Przypuszczalnie to wła-
śnie chęć „odkurzenia” postaci przyświecała postawieniu pomnika 
przed nuncjaturą, co uważam za zdecydowanie słuszne. Kończąc ten 
tekst 23 października nie mogę też nie wspomnieć, że 28 października 
arcybiskup Mediolanu odprawi mszę świętą w katedrze warszawskiej, 
w setną rocznicę konsekracji biskupiej Achillesa Rattiego. Niestety, 
w czasie przepełnionym pseudoautorytetami, interesujące postaci 
historyczne nadal leżą na półkach nieodkryte, ale miejmy nadzieję, 
że już niedługo. Ω



Genezyp Kapen

SWASTYKA 
W CIENIU KRZYŻA
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Pod naszym sztandarem wyznajemy wiarę. My jako Niemcy 
pójdziemy za naszym Führerem, zgodnie z rozkazem Życia 
najświętszego prawa, które jest w nas, z nami i w naszej 
wierze. Wierzymy w naszego Führera, jak w objawienie 
wykonanego prawa dla nas i narodu. Jego sztandarem są 
Niemcy. Naszym sztandarem są Niemcy.
 H. Böhme, Das deutsche Gebet, München 1936

Spór o relacje między Kościołem katolickim a nazizmem jest konflik-
tem niewygaszonym. Prawica i katolicy starają się podkreślić straty, jakie 
w wyniku działalności III Rzeszy poniósł Kościół i katolicy, przeciwnicy 
podkreślają poparcie jakie Kościół katolicki udzielił nazistom. Obie strony 
mają na swój sposób rację.

Problem jest bowiem dużo bardziej złożony. Faktycznie po dojściu 
Hitlera do władzy katolicy, a zwłaszcza księża, stali się jedną z bardziej 
represjonowanych grup. Kler był narażony na liczne, często bezwzględ-
ne ataki. Księża byli osadzani w obozach koncentracyjnych, gdzie wielu 
zginęło. Szczególnie widoczne to jest na przykładzie polskich księży, 
których blisko połowa z uwięzionych w Dachau zginęła. W przypadku 
Polski walka nazistów z klerem była wyjątkowo gorliwa. Z drugiej strony 
nie można przemilczeć, że Kościół katolicki nie składał się jedynie z prze-
ciwników nazizmu, ba, wielu z katolików czerpało korzyści ze współpracy 
z III Rzeszą, a Watykan nie miał oporów, aby współpracować z NSDAP.
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2 K ATO L I K  P R Z E Ś L A D OWA N Y ?
Podobny problem wiązał się z zaangażowaniem katolików w NSDAP. Jak 
wskazują statystyki, landy w których przeważali katolicy – Bawaria, Wir-
tembergia i po trosze Badenia oraz Śląsk – głosowały przeciwko Führero-
wi. Nie była to zresztą postawa odosobniona, bowiem katolicy, ci którzy 
byli wierzący i praktykujący, nie popierali nacjonalizmu Hitlera. Pewien 
wpływ miała na to encyklika papieska Summi Pontificatus z 1939 roku, 
w której potępiono absolutyzm państwowy.

Prawdą jest, że podziały ideologiczne na świecie przebiegały przed 
rokiem 1939 inaczej niż w roku 1945. Scenę polityczną wypełniały raczej 
ugrupowania centrowe, a nazizm i komunizm były postrzegane przez 
świadomych politycznie obywateli jako ekstremum. MNiej wyrobiona 
część społeczeństwa pojmowała to zjawisko jako coś naturalnego, chociaż 
radykalnego. Jeżeli było się człowiekiem lewicy, czy też szerzej – postępo-
wcem, w naturalny sposób udzielało się poparcia komunizmowi. Komuni-
zowanie było naturalne dla wielu pisarzy i artystów, i nie było postrzegane 
jako coś niemożliwego do przyjęcia. Świat nie chciał wierzyć w przemoc 
i terror komunizmu, albo go racjonalizował. Analogiczna sytuacja miała 
miejsce na prawicy, do której zaliczała się niemała grupa katolików (tych, 
którzy nie dryfowali w stronę modernizmu). W sytuacji, w której należy 
opowiedzieć się po stronie jednego z dwóch obozów – komunistycznego 
lub antykomunistycznego – opowiadali się przeciw temu pierwszemu, 
widząc w nim największe zagrożenie. Automatycznie więc trafiali na 
tę samą stronę „barykady” co naziści i to bez szans na wyrażenie swojej 
odrębności. Zwłaszcza kiedy przemawiały argumenty siłowe i należało 
się opowiedzieć po tej stronie, po której była siła. W przypadku III Rzeszy 
była ona po stronie NSDAP i należy wziąć pod uwagę, że dla statystycz-
nego katolika suma argumentów przemawiała jednak za nimi, nawet 
jeżeli był to w większości przypadków kompromis.

K ATO L I C Y  Z  R E I S C H STA G U 

Z drugiej strony nie można przejść obojętnie obo faktu, że wśród najbar-
dziej prominentnych ludzi w NSDP było naprawdę sporo wychowanych 
w duchu katolickim, a nie protestanckim. Za przykład niech posłuży Adolf 
Hitler, Josef Mengele, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler, Reinhard Hey-
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drich, czy Hermann Göring – biorąc pod uwagę, że katolicy stanowili jedy-
nie 1/3 wszystkich mieszkańców Niemiec, było to bardzo dużo. Owszem, 
były takie postacie jak Rudolf Hess, czy Artur Rosenberg, którzy nie tylko 
byli wychowani w duchu protestanckim, lecz także aktywnie zwalczali 
katolicyzm, jednak widać dystans. Oczywiście nie tylko katolicy tworzyli 
elity III Rzeszy, ale mieli zaskakujący duży wkład w ich kreowanie. Zaska-
kujące jest ilu wywodzących się z regionów katolickich zasiadło na ławie 
oskarżonych w Norymberdze i zostało skazanych na karę śmierci: Alfred 
Jodl (Bawaria), Ernst Kaltenbrunner (Austria), Fritz Sauckel (Bawaria), 
Hans Frank (Badenia-Wirtembergia), Hermann Göring (Bawaria), Julius 
Streicher (Bawaria). Biorąc pod uwagę, że stanowią oni połowę wszyst-
kich straconych, jest to nie bez znaczenia. Wniosek jest bowiem prosty: 
w przypadku III Rzeszy istniała niepokojąca – z punktu widzenia katoli-
ków – nadreprezentacja osób wychowanych w tej wierze, albo w środo-
wisku znajdującym się pod jej dominującym wpływem.

Jest to łakomy kąsek dla środowisk liberalnych. Wśród przedstawi-
cieli władz III Rzeszy faktycznie ze świecą szukać ludzi wywodzących się 
z rodzin liberalnych czy szczerze postępowych. Przy czym jest to zupełnie 
oczywiste, ponieważ tacy ludzie – tworzący przedtem republikę weimar-
ską – byli ich największymi przeciwnikami. Z ich światem, z ich ideami 
walczono.

Można oczywiście argumentować, że fakt przynależności do Kościoła 
katolickiego jeszcze niczego nie przesądza, że przecież nie można posta-
wić przy nim znaku równości z religijnością, ale to nie rozwiązuje pro-
blemu. Jeżeli pozwolić sobie na taką argumentację, zaraz okaże się, że 
katolickie wychowanie nie ma wpływu i to w tych obszarach, którymi 
katolicy chcą się chlubić. Zignorowanie relacji między katolicyzmem 
a nazizmem będzie posunięciem tchórzowskim i o tyle niebezpiecznym, 
że może spowodować sytuację, gdy nie zauważamy symptomów, będą-
cej dopiero w zalążku, katastrofy. W sytuacji gdy mamy dwa wyznania – 
katolicyzm i protestantyzm – i widzimy nadreprezentację jednego z nich, 
ma to pewne znaczenie. Można próbować zlekceważyć temat popadając 
w groteskę: nie katolicyzm, ale bawarskie umiłowanie do skórzanych 
spodni miało wpływ na to, że tak wielu Bawarczyków zostało prominent-
nymi działaczami w NSDAP. Ale problem pozostaje realny i trzeba zadać 
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sobie pytanie: dlaczego katolicy? Co sprawia, że tak wielu ludzi, którzy 
otrzymali katolickie wychowanie, stało się zbrodniarzami?

A U T E N T Y Z M  M E S J A N I Z M U

Należy pochylić się nad pytaniem dlaczego tak wielu katolików brało 
udział w tworzeniu III Rzeszy. Po pierwsze romans nazizmu z religią był 
znacznie bardziej skomplikowany, niż się wydaje. Przede wszystkim, 
w przeciwieństwie do komunizmu, nie próbował lansować światopoglą-
du materialistycznego, ale odwrotnie – był niezwykle otwarty na religię. 
A przejawów tego było dużo, czy to w postaci szalonych okultystycznych 
koncepcji niemieckiego ruchu wiary Himmlera, czy tzw. pozytywnego 
chrześcijaństwa. Nawet Alfred Rosenberg podkreślał, że co prawda nale-
żałoby wymienić wszystkie krzyże z kościołów na swastyki, to jednak 
chrześcijaństwo jako takie – po koniecznych modyfikacjach – jest ideą 
ważną dla rozwoju cywilizacji III Rzeszy. Odpowiadając na pytanie w jaki 
sposób katolicyzm różni się politycznie od protestantyzmu, możliwe 
będzie zastanowienie się jak wyglądała jego relacja do nazizmu.

W perspektywie długofalowej to protestantyzm położył fundamen-
ty pod nowoczesne nacjonalistyczne państwa. Od Lutra w ogóle można 
mówić o koncepcji większej nacjonalizacji, skupienia się na losie jednego 
narodu, jego osobistej roli. Kiedy katolicyzm podkreślał wagę Christiani-
tas, wspólnoty ponadnarodowej, a nawet stawiał pytania, czy patriotyzm 
nie jest przypadkiem grzechem, który odciąga od Boga przez zbytnią 
miłość do ojczyzny i własnej wspólnoty, państwa poreformacyjne gło-
wą kościoła czyniły własnych władców, gdzie się dało dążyły do używa-
nia języka narodowego i konsolidacji wewnątrz własnej grupy. Z tego 
narodziła się koncepcja ważności narodu, najpierw rozumianego jako 
wspólnota języka, potem wspólnota krwi, przewyższająca inne wspólno-
ty, nawet religijne. Protestant niemiecki nie czuje takiej samej solidarno-
ści z protestantem szwedzkim, czy z anglikaninem, jak katolik francuski 
z hiszpańskim. Pod tym względem struktury nacjonalizmu zbudował 
protestantyzm. Również w formowaniu się fundamentalizmu religij-
nego niemałe znaczenie odegrały wyznania reformowane. Jak wskazu-
ją autorzy dwutomowego dzieła The Fundamentals, protestantyzm ma 
tendencje do absolutyzacji wybranych aspektów życia i skupiania się na 
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nich. Prowadzić to może długofalowo do tworzenia się herezji i odejścia 
od wspólnego kościoła.

III Rzesza była strukturą oparta o religii politycznej, co nie ulega wąt-
pliwości. Opisali to już w późnych latach trzydziestych tacy autorzy, jak 
Lucie Varga, Lugio Sturzo oraz Hans-Joachim Schoepis.

XIX wiek, jak zauważył to Nietzsche, był czasem kryzysu religii, przy 
czym Nietzsche pisał o znanym sobie doświadczeniu religijnym, czyli pro-
testanckim, nie komentował natomiast katolicyzmu. Znaną sobie formę 
religijności uważał za przebrzmiałą, pozbawioną energii. 

Katolicyzm tymczasem miał w sobie spory zalążek do działania, 
w przeciwieństwie do sztywnego i skostniałego protestantyzmu, był cały 
czas autentyczny, a przede wszystkim przesiąknięty mistycyzmem, który 
dawał mu więcej energii. W katolicyzmie religia nie jest sprawą prywatną, 
lecz publiczną – należy ją propagować i rozwijać. 

Ten charakter misyjności pozostawał nie bez znaczenia. Heidegger, 
człowiek który opowiedział się za NSDAP i zarazem otrzymał katolickie 
wychowanie, szukał w pozbawionym silnego oparcia świecie autentyzmu, 
który pozwalał na pewna dozę szaleństwa. Z jednej strony katolicyzm 
szanuje prawo, ale zarazem podkreśla, jak to prawo może być przekro-
czone przez autentyczne działanie.

Inny z katolickich filozofów, który wręcz zyskał rangę pierwszego jury-
sty III Rzeszy – Carl Schmitt – podkreślał nierozdzielność między sferą reli-
gijną a prywatną. Każde z zachowań politycznych wywodziło się z życia 
religijnego, stąd można było mówić o teologii politycznej. Świat sacrum 
i świat polityki u katolików są znacznie bardziej związane ze sobą niż 
w protestantyzmie. Tam bowiem zachodzi proces zgoła odmienny – nie 
wydarzenia polityczne są religijnymi, lecz religijne stają się politycznymi. 
Religia jest podległa polityce, król Szwecji najpierw jest głową państwa, 
potem dopiero głową kościoła. Świat religijny jest znacznie bardziej pod-
legły partykularnym decyzjom niż w katolicyzmie.

Religia jest zredukowana do pewnej urzędowej relacji, istotnej z punk-
tu widzenia administracyjnego, ale nie na poziomie metafizycznym. 
Katolicyzm wnosi mistycyzm i tajemniczość, świat w znacznie większym 
stopniu złożony niż protestantyzm, chociażby przez jego brak kultu świę-



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
3 

/ 
ZI

M
A

 2
0

19
 

11
7

tych. Ten zaś odkrywał istotną rolę, oczywiście we własnej przemienionej 
formie, w politycznej formacji III Rzeszy. 

Wreszcie katolicyzm jest otwarty na wszelkie formy mesjanizmu, o ile 
protestantyzm wnosi przeświadczenie o predestynacji, o tyle katolicyzm 
znacznie silniej stawia na oczekiwanie Królestwa Bożego. Wiele z form 
pokatolickich ideologii, jak np. komunizm czy socjalizm, bazowało na 
tym przeświadczeniu, tworząc własne wersje mesjanizmu i plan stwo-
rzenia raju na ziemi. Myśl ta było zarazem obecna w romantyzmie, któ-
ry w Niemczech również miał swój wymiar mesjanistyczny. Niemieccy 
romantycy odkryli średniowiecze, a zarazem Joachima z Fiore i jego wizje 
narodowego mesjasza w postaci Fryderyka III Houhenstaufa. Roman-
tyzm niemiecki, piórem i ustami Muntzera, Wagnera i Georga, tworzył 
fundamenty pod politycznego mesjasza III Rzeszy. Zresztą nie ma co 
daleko szukać: „Jak Jezus ludzkość od grzechu i piekła wybawił, tak przed 
upadkiem Hitler ocali nasz niemiecki naród. Jezus i Hitler byli prześlado-
wani, lecz kiedy Jezusa ukrzyżowano, Hitlera wybrano kanclerzem, kiedy 
uczniowie Jezusa opuścili, towarzysze Hitlera pozostali u jego boku, kiedy 
apostołowie kończyli misję swojego mistrza, my mamy nadzieję, że Hitler 
swoje dzieło zakończy sam. Jezus postawił na świat niebiański, Hitler na 
niemiecką ziemię” pisał W. Jäger w Ziele und Praxis des Nationalsozialismus.

Pierwiastek mesjanistyczny stanowił kluczowy element konstrukcji 
politycznej III Rzeszy, a jest on dziedzictwem katolicyzmu, nie protestan-
tyzmu. I nie można o tym zapominać. To, że był w swojej formie wypa-
czony i przemieniony, nie zamazuje tego faktu. Zbawienie III Rzeszy było 
ściśle związane z konkretnymi działaniami, a wśród nich umożliwieniu 
Niemcom najoptymalniejszego rozwoju, to zaś zakładało również przy-
zwolenie na eksterminację. Mesjanizm zaś był jednym z nielicznych prze-
jawów autentyczności w modernistycznym, stechnicyzowanym świecie, 
jedną z ostatnich stref sacrum. Mistyka III Rzeszy bazowała na mistyce 
katolickiej i jej obrzędzie dużo bardziej, niż na suchych, protestanckich 
nabożeństwach. Jest to problem, z którym katolicy muszą się zmierzyć, 
czy tego chcą, czy nie. Ω



Tomasz Krok

PAWEŁ VI – 
„POSTĘPOWIEC” 
CZY PRAGMATYK?
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Wydaje mi się, że to, co Jan XXIII zapoczątkował, 
być może istotnie tylko z „zacności” serca, Paweł VI 
fatalnie pogłębia w pogoni za poklaskiem tych sił 
„postępowych”, które kardynał Ottaviani1 zwykł był 
przezywać: „komunistami zakrystii”. 

Józef Mackiewicz, Świetny artykuł Tadeusza 
Skowrońskiego, „Wiadomości”, nr 7, 1968.

10 maja 2014 roku papież Franciszek podpisał 
dekret o beatyfikacji Pawła VI, która odbyła się 
19 października 2014 roku. Następca Jana XXII, 
(jak i sam poprzednik) nie był ulubieńcem 
konserwatystów, niektórzy z komentatorów 
nazywali go wręcz mianem „antychrysta”, a Józef 
Mackiewicz poświęcił krytycznej analizie jego 
pontyfikatu książkę Watykan w cieniu czerwonej 
gwiazdy, zarzucając mu, że pod przykrywką polityki 
„normalizacji” oraz „pragmatyzmu” wzmocnił pozycję 
komunizmu na świecie. Czy rzeczywiście tak było?

Paweł VI, czyli Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, 
urodził się 26 września 1897 roku w miasteczku Concesio, jego 
bratem był polityk Chrześcijańskiej Demokracji Ludovico Monti-
ni. Nauki pobierał on w seminarium w Brescii, 29 maja 1920 roku 
przyjął tam święcenia kapłańskie. Zaraz po tym przeniósł się do 
Kolegium Lombardzkiego w Rzymie. Studiował filozofię i prawo 
kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, litera-

1 Alfredo Ottaviani (1890–1979) – włoski kardynał i biskup rzymskokatolicki, sekretarz 
Najwyższej Świętej Kongregacji Świętego Oficjum w latach 1959–1966, w latach 1966–
1968 proprefekt Świętej Kongregacji Nauki Wiary. Autor listu (wraz z grupą rzymskich 
teologów) do papieża Pawła VI wyrażający prośbę o zachowanie dotychczasowego, 
przedsoborowego rytu mszy świętej. W dokumentacji Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych PRL dot. Soboru Watykańskiego 2, postrzegany jako główny hamulcowy zmian 
i oponent papieża. (W. Kucharski, Sobór oczami polskich dyplomatów, w: Sobór oczami pol-
skich komunistów. Sobór Watykański II w świetle dokumentów MSW i MSZ, oprac. W. Kuchar-
ski, D. Misiejuk, Warszawa 2017, s. 19–20).
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turę na Uniwersytecie Sapienzy oraz dyplomację w Kościelnej 
Akademii Szlacheckiej. W 1922 roku rozpoczął pracę w papieskim 
Sekretariacie Stanu, rok później został skierowany do Polski, 
do nuncjatury warszawskiej, gdzie uczestniczył w przygotowa-
niach do konkordatu, jednak opuścił ją po pół roku ze względu 
na zły stan zdrowia. Po powrocie do Watykanu był urzędnikiem 
Sekretariatu Stanu oraz sprawował funkcję narodowego asysten-
ta kościelnego sekcji uniwersyteckiej włoskiej Akcji Katolickiej 
(1925–1933). W grudniu 1937 roku został zastępcą sekretarza sta-
nu, kardynała Eugenio Pacelli – przyszłego papieża Piusa XII, 
z którym współpracował w początkach jego pontyfikatu. W czasie 
II wojny światowej prowadził biuro informacyjne oraz zajmował 
się pomocą jeńcom wojennym. W 1944 roku papież powierzył mu 
stanowisko współkierownika Sekretariatu Stanu. Według Józefa 
Mackiewicza w tym samym roku miało dojść do tajnego spotka-
nia Montiniego z przewodniczącym komunistycznej partii Włoch 
Palmiro Toglliattim, który wrócił do rodzimego kraju po 18 latach 
spędzonych w Moskwie. Toglliatti miał tam dostać instrukcję 
dotyczącą pozyskania wpływów w Watykanie, w celu budowy 
zaplecza dla „postępowego katolicyzmu”. Jak pisał Mackiewicz: 
„Doszło do tajnego spotkania i porozumienia we wspólnym dzia-
łaniu dla wzniosłych celów. Toglliatti powiadomił o wynikach 
Moskwę. Ale i Montini, który szczerze przejął się planami szefa 
partii komunistycznej, postanowił szukać dróg na własną rękę, 
aby – za pośrednictwem agend patriarchatu moskiewskiego – dać 
do zrozumienia w Moskwie, że nie cały Kościół katolicki, i nie 
cały Watykan, podziela antykomunistyczne poglądy Piusa XII”. 

W listopadzie 1952 roku Montini został podsekretarzem stanu, 
zaś pod koniec 1953 roku papież odmówił mu godności kardynal-
skiej. Rok później został mianowany na stanowisko arcybiskupa 
Mediolanu – diecezji, która z powodu powojennych zniszczeń 
znalazła się w bardzo trudnym położeniu. Nominacja ta była 
odczytywana jako ostateczny dowód na to, że popadł on w nie-
łaskę Piusa XII. Zdaniem Mackiewicza zdawało się „nie ulegać 
wątpliwości, że papież Pius XII nie żywił szczególnych sympatii 
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dla Montiniego”. W nowej roli dał się poznać jako zwolennik spra-
wiedliwości społecznej, często odwiedzał fabryki, zyskując sobie 
przydomek „arcybiskupa robotników”.

W grudniu 1958 roku Montini został mianowany na arcybisku-
pa przez nowego papieża Jana XXIII. Jako jego bliski współpra-
cownik brał udział w przygotowaniach soboru watykańskiego II 
oraz podczas pierwszej sesji soboru. Był także członkiem Kon-
gregacji Konsystorialnej, Kongregacji Nadzwyczajnych Spraw 
Kościoła oraz Kongregacji ds. Seminariów i Uniwersytetów. Po 
śmierci Jana XXIII 21 czerwca 1963 roku Giovanni Battista Mon-
tini został wybrany na papieża i przyjął imię Pawła VI. 9 dni póź-
niej doszło do ostatniej w dziejach koronacji papieskiej (Paweł VI 
postanowił przekazać tiarę na cele charytatywne). 

*

Poprzedni papież Jan XXIII w bloku sowieckim był postrzegany 
jako zwolennik lewicy, jak pisał Stanisław Kłos, attaché amba-
sady PRL w Rzymie w 1959 roku, czyli rok po wybraniu go na 
Stolicę Piotrową: „Bardzo charakterystyczna zmiana nastąpi-
ła również w okresie pontyfikatu Jana XXIII do komunizmu 
jako takiego. Dawniej była walką, dziś jest dyskusją”. To także 
w 1959 roku padła decyzja o zmianie statusu ambasadora rządu 
RP na uchodźstwie przy Stolicy Apostolskiej Kazimierza Papéego 
z rangi „ambasadora” na dużo mniej prestiżowego „kierownika 
ambasady”, co jak potwierdził Papéemu sam papież, było gestem 
wobec rządu w Warszawie. 

Z drugiej jednak strony Paweł XXIII wstawił się za biskupem 
kieleckim Czesławem Kaczmarkiem, gdy władze PRL postano-
wiły – powołując się na dekret z 31 grudnia 1956 roku – usunąć 
go ze stanowiska ordynariusza i spowodować odsunięcie go od 
posługi pasterskiej. Pretekstem do tych działań stało się kazanie 
wygłoszone przez Kaczmarka w 1959 roku na temat prześlado-
wań katolików w Chinach. Jan XXIII przesłał wówczas w sierpniu 
1959 roku list z okazji 21. rocznicy sakry biskupiej Czesława Kacz-
marka, w którym pisał o tym, że Stolica Apostolska jest świado-



tO
M

A
sZ

 K
RO

K 
/ 

pA
w

eł
 V

I –
 „

pO
st

ęp
O

w
Ie

c”
 c

Zy
 p

R
A

G
M

At
yK

? 
12

2

ma trudności, z jakimi musi się on mierzyć w swoim biskupstwie 
i że w pełni popiera męstwo Kaczmarka. Tymi słowami papież 
wzmocnił nieustępliwość biskupa kieleckiego...

W polityce światowej Jan XXIII zainicjował pojednawczą wobec 
Związku Sowieckiego nową politykę wschodnią. Oprócz ekume-
nicznego otwarcia na cerkiew, w pełni uzależnioną od władzy 
sowieckiej, papież zajął stanowisko w czasie kryzysu kubańskie-
go (1962). Nie było ono potępieniem Sowietów, jako głównej siły 
stanowiącej zagrożenie dla pokoju na świecie, a jako równorzędny 
czynnik zagrażający równowadze w swoim apelu papieskim Jan 
XXIII wskazał także USA. Gest ten został bardzo pozytywnie 
przyjęty przez Moskwę.

Najbardziej jaskrawym jednak przykładem początku zmiany 
wektorów w polityce Kościoła względem komunistów był kom-
promis z Metz z 1962 roku, który był poufnym porozumieniem 
zawartym pomiędzy przedstawicielem Watykanu, kardynałem 
Eugenem Tisserantem, a prawosławnym arcybiskupem Jarosła-
wia – Nikodemem, czyli Borysem Rotowem, wieloletnim agentem 
KGB. Tisserant obiecał Rotowowi, że Kościół nie potępi w nad-
chodzącym soborze otwarcie systemu komunistycznego, co mia-
ło z kolei zagwarantować nieskrępowaną obecność hierarchów 
kościelnych z krajów komunistycznych. Był to zresztą postulat 
zgodny z linią polityczną popieraną już w czasie soboru przez Ste-
fana Wyszyńskiego. Pomimo to władze w Polsce zwlekały z decy-
zją o dopuszczeniu polskich biskupów do obrad soborowych – po 
ich przyjeździe do Rzymu, Jan XXIII udzielił im audiencji, na 
której miał zająć stanowisko, uznając ziemie zachodnie za tery-
toria Polski, mówiąc o Wrocławiu, iż znajduje się on „na ziemiach 
zachodnich po wiekach odzyskanych”. Papież spotkał się także 
z Jerzym Zawieyskim, którego jako członka Rady Państwa trak-
towano jako przedstawiciela państwa. 

Analitycy PRL-owskiego MSZ w swoich raportach pisali 
o podziale uczestników soboru na dwa obozy: liberalno-lewico-
wy oraz konserwatywny, które spierały się głównie o decentra-
lizację Kościoła, ograniczenie kompetencji Watykanu (poprzez 
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przekazanie większej swobody episkopatom krajowym) i stosu-
nek do nowych prądów politycznych oraz filozoficznych (komu-
nizmu i socjalizmu). Wiadomość o śmierci Jana XXIII 3 czerwca 
1963 roku komunistyczni dygnitarze przyjęli z obawą o to, że 
wszelkie reformy oraz zmiany zostaną zaprzepaszczone.

*

Wybór Montiniego na Stolicę Piotrową, który nastąpił w czasie 
trwania soboru, początkowo dyplomacja oraz służby PRL odno-
towały z wyraźną ulgą, jak pisał w Szyfrogramie do dyrektora 
Departamentu IV MSZ ambasador PRL w Rzymie Adam Willman: 
„[Paweł VI] tuż przed konklawe wypowiedział się za kontynuacją 
kierunku pontyfikatu Jana XXIII i Soboru” Z kolei w Charaktery-
styce Giovanniego Battisty Montiniego MSZ napisano: „Od szeregu 
lat kard. Montini uchodził za przywódcę »postępowców« waty-
kańskich. […] Szczególnym zaufaniem Montiniego cieszył się 
[Amintore] Fanfani2, którego politykę »otwarcia na lewo« arcybi-
skup mediolański osobiście popierał – jak zaznaczono – Montini 
nie jest jednak zwolennikiem »lewicowego katolicyzmu« […]”.

Jednak już w rok po wyborze na papieża Pawła VI oceniano już 
dużo bardziej krytycznie, w raportach i analizach pisano, że nie 
kontynuował on „otwartego” pontyfikatu Jana XXIII, a w jego 
przemówieniach i wypowiedziach były obecne wątki antykomu-
nistyczne. Niezwykle negatywnie pierwszą papieską encyklikę 
Ecclesiam suam ocenił Urząd do Spraw Wyznań, w którego analizie 
z 17 sierpnia 1964 roku napisano, że „kładzie [ona] kres wszelkim 
spekulacjom na temat watykańskiej pojednawczości i postępo-
wości społecznej”. 

Pomimo tego należy uznać, że Paweł VI kontynuował „politykę 
wschodnią” poprzednika, na co dowodem jest historyczne poro-
zumienie z komunistycznym rządem Węgier (podpisane z pomi-

2 Amintore Fanfani (1908–1999) – włoski polityk, ekonomista, 5-krotny premier Włoch, 
przewodniczący Senatu i wieloletni lider Chrześcijańskiej Demokracji. Wraz z innym 
prominentnym politykiem Chadecji Aldo Moro, znany z otwarcia swojej partii na śro-
dowiska lewicowe. 
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nięciem niezłomnego prymasa Józsefa Mindszentego), dotyczące 
zatwierdzania przez państwo wybranych przez papieża biskupów 
węgierskich podpisane w 1964 roku, a także rozmowy, które Waty-
kan nawiązał z rządem Czechosłowacji oraz Jugosławii. 

Podczas soboru watykańskiego Paweł VI był szczególnie kry-
tykowany przez katolickich integrystów skupionych wokół abp. 
Marcela Lefebvre’a, którzy potępiali papieża za nowy mszał, 
a część z nich negowało nawet samą zasadność zwoływania sobo-
ru i jego legalność, kwestionując także zapadające tam decyzje. 
W 1965 roku na ostatniej IV sesji grupa 450 ojców soboru, na cze-
le z biskupem Luigi Marią Carli z Segni, złożyła do Pawła VI list 
z prośbą o potępienie przez sobór ideologii komunizmu. Papież 
nie dopuścił tego postulatu do obrad i przekazał go do jednej 
z komisji, gdzie wniosek ten formalnie przepadł.

*

Wzmożone kontakty na linii Watykan–Polska, które były ważnym 
elementem nowej polityki wschodniej, nawiązano z powodu zbli-
żających się obchodów milenijnych i planowanego uczestnictwa 
w nich Pawła VI, do którego jednak nie doszło. Z jednej strony 
z powodów prestiżowych na historycznej pielgrzymce zależa-
ło zarówno polskiemu Kościołowi oraz władzom PRL. Prymas 
obawiał się jednak, że wizyta papieża w kraju komunistycznym 
mogłaby zostać odczytana w opaczny sposób, jak po spotkaniu 
z Pawłem VI zanotował w swoich zapiskach Wyszyński: „Idzie 
o to, by pielgrzymka papieża nie uchodziła za aprobatę ustroju 
»przeciwko któremu jesteśmy całą duszą jako przeciwko udręce 
człowieka«”. 

Jednym z głównych powodów dla którego władze nie zgodziły 
się na przyjazd papieża, było wystosowanie 18 listopada 1965 roku 
przez polskich biskupów słynnego Orędzia3, skierowanego do 

3 List biskupów polskich do niemieckich nazywany później orędziem podpisane 18 listo-
pada 1965 roku podczas obrad II soboru watykańskiego. Autorem i inicjatorem listu był 
przyszły arcybiskup wrocławski Bolesław Kominek, a jego sygnatariuszami 35 polskich 
biskupów, m.in. kardynał Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła. 
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biskupów niemieckich. Nie wiadomo, w jakim stopniu na treść 
Orędzia miały wpływ czynniki watykańskie, jednak w oświad-
czeniu władz, złożonym na ręce watykańskiego dyplomaty Ago-
stina Casaroliego – uważanego za głównego architekta polityki 
wschodniej – napisano, że kierownictwo episkopatu poprzez swo-
ją decyzję wkroczyło „w dziedzinę polityki zagranicznej Polski, 
wyrządzając szkody polskiej racji stanu” i „w tych warunkach 
rząd PRL nie widzi możliwości, aby ustosunkować się pozytywnie 
do propozycji przyjazdu papieża”. Natomiast publicznie odmo-
wę na przyjazd Pawła VI na obchody milenijne potwierdził sam 
Władysław Gomułka podczas manifestacji w Poznaniu 17 kwiet-
nia 1966 roku, mówiąc do zebranych, że wyrażenie takiej zgody 
byłoby akceptacją „szkodliwej działalności politycznej episkopatu 
godzącej w polską rację stanu”.

Papież 15 maja 1966 roku, podczas uroczystości w Bazylice 
św. Piotra, odniósł się do tej decyzji następującymi słowami: 
„Chcieliśmy udać się osobiście, przyjmując zaproszenie kardy-
nała Wyszyńskiego, episkopatu i wielu wiernych synów, chcieli-
śmy osobiście przekazać pozdrowienie i złożyć cześć Matce Bożej 
w Częstochowie i wraz z całym narodem obchodzić tę datę. Ale nie 
pozwolono nam na tę pielgrzymkę, a bylibyśmy przecież zapewnili 
ściśle religijny charakter naszego, krótkiego pobytu”. 

Paweł VI niezrażony działaniami Polski ludowej kontynuował 
politykę zbliżenia z krajami komunistycznymi. 10 dni po prze-
mówieniu Gomułki w Poznaniu, przyjął na osobistej audiencji 
sowieckiego ministra spraw zagranicznych Andrieja Gromykę. 
Z kolei w czerwcu 1966 roku Kościół podpisał porozumienie jugo-
słowiańsko-watykańskie w Belgradzie. Było ono zwieńczeniem 
10-dniowych rozmów ze stycznia 1965 roku, w których ze strony 
Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej wziął udział sam Casaroli. 
Zagadnieniami, które poruszono w czasie spotkań ze stroną jugo-
sławiańską, były między innymi: katechizacja, wolność wyznania, 
funkcjonowanie seminariów, organizacji oraz wydawnictw reli-
gijnych, zwrot ksiąg metrykalnych oraz najważniejszy postulat 
ze strony Jugosławii, na który nie zgodził się w końcu Watykan – 
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uzyskanie wpływu Belgradu na nominację biskupów. Z drugiej 
strony komunistom udało się uzyskać zapewnienie Kościoła, że 
żaden biskup nie będzie mógł negować systemu politycznego obo-
wiązującego w Jugosławii. Zdaniem Józefa Mackiewicza: „W pak-
cie tym Stolica Apostolska po raz pierwszy uznała definitywne 
i moralne podstawy prawodawstwa komunistycznego”. Autor 
Watykanu w cieniu czerwonej gwiazdy utrzymywał ponadto, że do 
tego, aby mogło dojść do zbliżenia stolicy apostolskiej do komu-
nistycznych władz Jugosławii, tamtejsi biskupi zostali pominięci 
w negocjacjach. Jak łatwo można się domyślić, swoje uznanie dla 
dialogu jugosławiańsko-watykańskiego wyraził sowiecki minister 
spraw zagranicznych Gromyko.

W 1967 roku w maju podjął decyzję o nominacji biskupów ziem 
zachodnich Wrocławia, Gorzowa, Opola, i Olsztyna na admi-
nistratorów apostolskich bezpośrednio podległych papieżowi. 
Władze PRL zinterpretowały tę decyzję jako ostateczne uznanie 
zachodnich granic Polski. W 1968 roku Watykan podjął powtórne 
starania, aby doprowadzić do pielgrzymki papieża. Tym razem 
pretekstem miało być ukoronowanie przez biskupa Rzymu zło-
tą różą obrazu jasnogórskiego. Informację o zamiarach Pawła VI 
przekazał prymas Wyszyński przed swoim wyjazdem z Rzymu 
ambasadorowi PRL Kazimierzowi Szablewskiemu, który przesłał 
ją do kierownictwa partii. W analizie Urzędu do Spraw Wyznań 
zauważono, iż pielgrzymka wpisywałaby się w strategię otwar-
cia wobec państw socjalistycznych. Wśród pozytywów przyjazdu 
papieża wymieniano głównie potwierdzenie ustroju i granic PRL 
oraz udowodnienie krytykom ustroju, że w Polsce przestrzegana 
jest wolność sumienia. 12 lutego 1969 roku Wyszyński wystosował 
do premiera Józefa Cyrankiewicza oficjalne pismo informujące 
go o zamiarze przyjazdu papieża. Zdaniem władz nie padło tam 
formalnie pytanie o zgodę na odbycie przez papieża pielgrzymki, 
więc sprawę uznano wciąż za otwartą, premier w ogóle nie odniósł 
się do pisma prymasa Polski, a władze nigdy nie wyraziły zgody 
na pielgrzymkę Pawła VI. 
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*

Watykaniści zauważają, że 1968 roku był wyraźną cezurą w ponty-
fikacie Pawła VI. Jak pisał John Norman Davidson Kelly w swojej 
Encyklopedii papieży: „Wydawało się, jak gdyby papież zamknął 
się w sobie, zgnębiony szerzącym się międzynarodowym ter-
roryzmem i napięciami w Kościele (na przykład: narastającymi 
żądaniami zniesienia celibatu kleru, buntowniczym oporem arcy-
biskupa Marcela Lefebvre i innych wobec reform liturgicznych, 
walkami pomiędzy tradycjonalistami a progresistami, oznakami 
pojawiającego się modernizmu)”. Nie przeszkodziło to jednak 
Pawłowi VI w kontunuowaniu dlaszego dialogu z komunistami. 
29 marca 1971 roku doszło do pierwszej historycznej audiencji 
u papieża komunistycznego państwa – Josipa Broz Tity. Było to 
wyjątkowe zdarzenie nie tylko ze względu na to, że komunizm 
był ideologią programowo ateistyczną, ale przede wszystkim ze 
względu na to, że oprócz tego, iż Tito był nie tylko prezyden-
tem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, ale także 
bezwględnym zbrodniarzem wojennym. Jak pisał Mackiewicz: 
„Oto po rozłożonym suknie purpurowym Stolicy Apostolskiej, 
w odblaskach stalowych halabard gwardii szwajcarskiej, kroczy 
wśród okazywanych mu honorów, aby uściskać ręce papieża, stu-
krotny, nie potencjalny, lecz rzeczywisty morderca, wraz ze swą 
żoną Jowanką, która – co nie jest legendą – odznaczała się nieraz 
wyjątkowym okrucieństwem w przesłuchiwaniu ludzi”. Audiencja 
była wyjątkowo długa, trwała bowiem aż 80 minut, podczas jej 
trwania Paweł VI miał wyrazić swój podziw oraz aprobatę wobec 
konstytucji jugosławiańskiej, która „chroni godność człowieka 
i rozwój jego osobowości [sic!]”. Papież przypomniał także sta-
nowisko Kościoła, który nie miesza się w sprawy wewnętrzne 
państw. 

Oprócz spotkania z Titą oraz Gromyką, papież udzielił audien-
cji szeregowi komunistycznych prominentów, wśród nich trze-
ba odnotować: przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej 
ZSRS Nikołaja Podgronemgo (1967), premiera Jugosławii Mike 
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Špiljakova (1968), premiera Rumunii Ionema Gheorgha Maurera 
i przewodniczącego Rady Gospodarczej Rumunii Manea Măne-
scu (1968), ministra spraw zagranicznych Węgier Jánosa Pétera 
(1971), byłego ministra spraw zagranicznych Wietnamu Północ-
nego Xuâna Thủya (1973), prezydenta Rumunii i sekretarza gene-
ralnego Komunistycznej Partii Rumuni Nicola Ceaușescu (1973), 
a także ministra spraw zagranicznych PRL Stefana Olszowskiego 
(1973). 

*

Pius XII pomimo swoich jawnie prozachodnich i antykomuni-
stycznych poglądów, próbował podejmować krytyczny dialog 
z krajami komunistycznymi, natomiast w czasie pontyfikatu jego 
następców, a głównie omawianej tu posługi papieskiej Pawła VI 
starano się ulokować politykę Watykanu bliżej środka właśnie 
poprzez zwiększenie częstotliwości kontaktów z komunistami. 
Taki był zapewne główny zamysł dyplomacji wschodniej, lecz 
otwartym pozostaje pytanie, czy w tej chęci upodmiotowienia 
i uniezależnienia polityki Watykanu od Zachodu, Paweł VI nie 
poszedł za daleko w bezrefleksyjnym traktowaniu traktowaniu 
komunizmu oraz kapitalizmu jako równoprawnych systemów? 

Powodowało to między innymi powstawanie otwartych kon-
fliktów, a nawet rozłamów wewnątrz wspólnoty Kościoła kato-
lickiego. Jednym z najdobitniejszych tego typu przykładów była 
kwestia zaaranżowania w 1971 roku przez papieża spotkania 
niezłomnego prymasa Węgier Józsefa Mindszentego z ówcze-
snym przewodniczącym węgierskiego episkopatu, abp. Józsefem 
Ijjasem, znanym z ugodowej postawy wobec rządu Węgierskiej 
Republiki Ludowej, które opisał lata temu na łamach „Frondy” 
Gergely Ungvari. Mindszenty został aresztowany i torturowany 
przez komunistów w 1949 roku, następnie uwolniony podczas 
rewolucji węgierskiej 30 października 1956 roku, a po interwencji 
schronił się w Poselstwie Stanów Zjednoczonych w Budapeszcie, 
gdzie przebywał przez piętnaście lat. W wyniku negocjacji mię-
dzy Stolicą Apostolską a rządami USA i Węgier, został przewie-
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ziony do Rzymu, jak pisał Ungvari: „Papież Paweł VI odprawił 
wówczas mszę świętą, podczas której po jego prawicy stał kard. 
Mindszenty, a po lewicy abp Ijjas. Kiedy Ojciec Święty wezwał 
do przekazania sobie znaku pokoju, prymas odmówił podania 
ręki przewodniczącemu episkopatu. Arcybiskup rozpłakał się, ale 
kardynał ręki mu nie podał. Wiedział bowiem, że po powrocie na 
Węgry Ijjas dalej kolaborował będzie z reżimem”. 

Obok krytykowanej przez konserwatystów, na czele z Józefem 
Mackiewiczem, dyplomacji watykańskiej oraz prób „ześwieccze-
nia” Kościoła, Paweł VI dał także dowód swojego przywiązania 
do wartości konserwatywnych: w encyklice Sacerdotalis coelibatus 
(1967) potwierdził naukę o celibacie, podjął się obrony życia, wyj-
mując spod kompetencji soboru problematykę regulacji urodzin, 
zastrzegając decyzję w tej sprawie wyłącznie dla siebie; w ency-
klice Humanae vitae (1968) wyraził stanowisko o nienaruszal-
ności zasad katolickiej etyki seksualnej, zdecydowanie odrzucił 
sztuczne zapobieganie poczęciom oraz przerywanie ciąży. Beaty-
fikował także polskich świętych Maksymiliana Kolbego i Marię 
Ledóchowską.

Paweł VI zmarł 6 sierpnia 1978 roku o godzinie 21.30 z powodu 
rozległego zawału serca. Został pochowany 6 dni później w Bazy-
lice św. Piotra. Ω
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Wyruszyli dopiero dwudziestego ósmego marca. Jak 
zapowiadał Grudzień, na piechotę. Po ponad tygodniu symbiont 
zmienił już ciała nosicieli. Ładunek racji żywnościowych, apte-
czek, Kałasznikowów i amunicji, a także prymitywnych kamizelek 
kuloodpornych mógłby wcisnąć ich w ziemie pięć lat wcześniej. 
Ale lemingi – drobni yuppies, urzędniczyny Starego Państwa, 
wieczni studenci, prawieartyści oraz jeden zawodowy gracz – 
zostali przez obce implanty przystosowani. Programy bojowe 
wgrały się w móżdżki i rdzenie przedłużone, dodatkowa masa 
mięśniowa rozciągała zmęczoną skórę. A wzbogacone nakładka-
mi herosów falanksy szeptały dzień i noc mantry Wzorca. Szli, 
niosąc na plecach standardowe wyposażenie Armii, a w głowach 
coś na kształt psychicznych tarcz. Może i mieli zginąć, ale za to 
zginąć przygotowani.

Marianna zaopatrzyła ich ponad stan. Zapewniała, że dodatko-
we pakiety stymulantów, ryngrafy oraz granaty zdobyła legalnie 
i nie są jej niezbędne w Kampinosie. Dała też dar najcenniejszy – 
specjalnie nagrane recytacje litanii, wierszy Norwida oraz „Wstę-
pu do Logiki Klasycznej” Artura Poradzkiego. Ten trud nie miał 
się zmarnować nawet w razie śmierci paladynów, bo nagranie 

Adam Podlewski
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z Wzorcem można było skopiować na serwer Służby. Póki lokal-
ne sieci Antywzorca nie uodpornią się na głos Marianny Duczek, 
słuchanie tych recytacji mogło zapewnić solidną ochronę.

Umundurowani byli w standardowe, szaro-piaskowe kurty 
i podobne spodnie, tylko służbowy kołnierz zdradzał oddział 
specjalnego przeznaczenia. Srebro po lewej oznaczało zwiad, zie-
lony po prawej – jednostkę wydzieloną. Nie nosili hełmów. Dla 
piechura taka ochrona była mało ważna. Skoro i tak nie jechali 
pojazdami, ani nie kroczyli w dumnych PaWiach, cieniutka war-
stwa plastali na głowie przydawała się jak kapok karpiowi. Nie 
musieli też nosić omnigogli, gdyż symbiont spełniał rolę pełnego 
zestawu obserwacyjno-komunikacyjnego. Z początku bardzo to 
irytowało Leona – paladyni byli autentycznie podnieceni nano-
biotycznym systemem, po raz pierwszy korzystając z tak skom-
plikowanego asystenta jak zabawki. Dlatego Grudzień rozkazał 
aktywować falanksy. A właściwie: bohaterów.

– Na mój sygnał…
– Szefie?
– Trzy, dwa, jeden…
Było to dziwne uczucie. Nie mógł powiedzieć, że przyzwycza-

ił się do własnej bohaterki. Z każdym dniem było wręcz coraz 
gorzej, bo cyfrowa święta coraz śmielej rozrastała się na korze 
mózgowej podopiecznego i prezentowała zastraszający poziom 
autonomii. [LaudeturIesusChristus] powitała Leona. [Czy idzie-
my już nieść Chwałę Bożą?] „Mam ci odpowiadać, czy sama czy-
tasz mi z głowy?” zapytał Grudzień, wciąż niepewny, jak zwracać 
się do patronki. Całkowicie wirtualnej, ale wszak stworzonej na 
podobieństwo świętej bohaterki. Pomyślał jeszcze, że podob-
ne, a może i gorsze niezręczności czekają innych. „Boże, Roland, 
Arjuna…” [Dobry chrześcijanin, odważny woj. Przynajmniej, o ile 
istniał] odparła cyberświęta. [Tego bóstewka pogańskiego nie 
rozumiem, ale widać takie desperackiej czasy, że trzeba gusła 
ludowe do walki wysyłać. Bo jakiś biskup zatwierdził to bezeceń-
stwo?] „Tak. I przyjrzał się powierzonej sprawie dokładniej, niż 
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Piotr Cauchon.” [Nie żartuj, bezbożniku. I lepiej pilnuj swojego 
pocztu, bo ci się rozłazi].

– Chryste Panie! – wołał przerażony Dali, ściskając czoło dłoń-
mi. – Grudzień, wyłącz to!

Maciej padł na kolana i zaczął wymiotować, reszta zastygła 
w pół kroku. Wszyscy, prócz Szarej, która doskoczyła do Kwa-
na i powaliła go ciosem kolby. W ciągu pięciu sekund specjalny 
oddział zwiadowczy został pokonany przez własne pomoce bojo-
we. Jednak te same pomoce zapobiegły ostatecznej katastrofie.

– … – krzyknęły usta Leona. Grudzień nie miał pojęcia, co 
mówi, pojmował jednak, że była to najpierw łacina, potem sta-
rofrancuski. Aha, mówiła Joanna. – …

– … – odparła Szara, a w każdym razie głos Szarej, bo porucz-
nik nie podejrzewał prawniczki o znajomość dawnej mowy Fran-
ków. – … – Kobieta powstrzymała drugi cios, skierowany w głowę 
Kwana, odrzuciła karabin, i uklękła przy niedoszłej ofierze. – … – 
zaczęła mówić, a właściwie mówił hrabia Roland. Rycerz szybko 
się jednak zorientował, że ani koreański gracz, ani czeska księż-
niczka nie muszą rozumieć jego mowy. Sięgnął więc do zasobów 
pamięci Szarej. – Wybacz bracie… wybacz, wasza wysokość! Chwi-
la słabości i bojowej furii. Oblicze tego młodzieńca z dalekich 
stron wydało mi się straszne i nieznane. Pomyślałem, że to jakiś 
Maur, a nie dobry chrześcijanin!

– Ja pierdolę… – jęknął Maciej, po czym wrócił do zwracania 
posiłku. Na drodze zapadła niezręczna cisza.

– Kod omega: dezaktywacja falanksów! – rozkazał Leon, z tru-
dem odzyskując od Joanny ośrodek mowy.

– Przecież przeprosiłem! – jęknął frankoński hrabia, ale zaraz 
zniknął. Szara zaczęła kaszleć, a kilka sekund później też oddała 
śniadanie.

– Szefie? – zapytał obolały Kwan. – Czy masz pomysł, jak prze-
żyć z tym gównem w głowie?

– Spokojnie, oni też się uczą – odparł Grudzień. – Kwadrans 
przerwy.
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Ten krótki teatr wypłoszył zwierzynę z całej okolicy. Gdyby 
podobna przygoda przytrafiła się im w obliczu wroga, paladyni 
wręcz zasłużyliby na śmierć. „Myśl, myśl…. to się nie powinno 
udać, i nie udaje się. Co robić?” Po pięciu minutach zaryzyko-
wał aktywację Joanny. „Słuchaj uważnie. Połączysz się z inny-
mi falanksami… z innymi herosami i wytłumaczysz im, jak jest. 
Uświadom, kim są, dopilnuj, aby wgrali oprogramowanie bojowe. 
I… dzięki!” [Nie ma za co, sir. Od tego jestem. Bronić i służyć.] „To 
była świetna akcja… Starofrancuski? Ale… Opierasz się na moich 
wspomnieniach. Jakim cudem znasz ten język?” [Nie znam. Hra-
bia Roland też nie] wyjaśniła.

Trwało to dłużej. Do południa uruchamiali i odcinali kolej-
nych herosów, powoli wdrażając ich do służby. Kleopatra trochę 
marudziła, jak przystało na wielką władczynię, Arjuna i Ambika 
jeszcze nie wszystko pojmowali z realnego świata, ale zacho-
wywali się grzecznie. Ostatecznie wybory przewodników nie 
były aż tak przypadkowe. Byli to ludzie (bóstwa, bohaterowie 
literaccy; niepotrzebne skreślić) Wzorca, nie tylko odważni, ale 
i zdyscyplinowani. Ostatecznie nawet dwójka cyberwładców, 
zaakceptowała przywództwo Leona i honorowe zwierzchnictwo 
Dziewicy Orlańskiej. Przynajmniej programy bojowe przetwa-
rzali wspaniale.

– Łał! – krzyknął Warski, umieszczając bełt z myśliwskiej kuszy 
w odległej o sto metrów hubie. – To zasługa programu? Takie 
rzeczy wiszą w sieci?

– Sieć nie chodzi od trzech lat – przypomniała mu Szara.
– Ale masz rację, to program koordynacji nerwowo-motorycz-

nej. Niestety, działa tylko z aktywnym falanksem, w twoim przy-
padku: Kleopatrą.

– Kusza to szlachetna broń, ale powinnam mieć od 
tego gwardię – orzekła królowa Egiptu ustami Wirskie-
go. Był to jednak ostatni taki incydent.

Do wieczora przeszli najdalej dziesięć kilometrów. 
Rozbili obóz nie ze zmęczenia (zdyscyplinowane kse-
nonanotyką mięśnie mogły zanieść ich dużo dalej), ale 

gdybyśmy dostali 
księdza, byłby pijakiem, 

heretykiem, albo 
nawet modernistą!
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ostrożności. Leon bardzo nie chciał nocować w Strefie Żółtej. Czas 
był spokojny, ale… Gdyby któremuś z paladynów (lub herosów) 
odbiło, i zacząłby krzyczeć, jak wtedy, pod Lesznem, mogli ścią-
gnąć odmieńców z wielu kilometrów.

Grudzień nie ufał nawet Joannie. No dobrze, to sobie w pierw-
szej kolejności nie ufał, ale podzielił noc na sześć wart i pomie-
szał tych ciut bardziej zaprawionych z żółtodzióbami. Żałował, 
że posiada Szarą i Kwana tylko w pojedynczych egzemplarzach. 
Ale to wystarczyło, gdyż obudzili się żywi. Nocowali w opuszczo-
nym domu na szosie warszawskiej, wszyscy stłoczeni na strychu, 
gotowi do ucieczki. Nie było trzeba. Wartownicy (ani ich herosi) 
nie zarejestrowali niepokojących sygnałów. Piękny wiosenny świt 
wstał, jak to miał w zwyczaju od ponad tygodnia – mokry od rosy, 
ale słoneczny. Późnomarcowe promienie oświetlały wymarłą wio-
skę i zarastające sosenkami oraz nieokreślonymi krzakami pola. 
Mimo prawdziwego zachwytu złotą scenerią, Leon zdążył pomy-
śleć o właściwościach obronnych terenu. „Nasze służby powinny 
albo wygolić to do nagiej ziemi, albo sadzić prawdziwy las. Gęsty 
bór sprzyja Wzorcowi, za to czysta polana – snajperom. Takie nie 
wiadomo co może ukryć solidne natarcie.”

Nie rozpalali ognia, ani poprzedniego wieczoru, ani rankiem. 
Coś w rodzaju zupy gulaszowej podgrzali na blaszce termicznej, 
naruszając jedynie dwa promile zapasów energii. Korzystanie 
z technologii Najeźdźców miało swoje zalety. Król Batory sklął 
gulasz, tłumacząc, że za jego czasów robili lepsze, a Joanna zmu-
siła grupę do porannej modlitwy.

[Szkoda, że nie mamy kapelana] westchnęła w głowie Leona.
„Stanowimy ekwiwalent kompanii karnej, którą można poświę-

cić na froncie” przypomniał Grudzień. „Gdybyśmy dostali księdza, 
byłby pijakiem, heretykiem, albo nawet modernistą!” Ruszyli po 
dziesiątce różańca i odczytaniu końcówki pierwszego rozdziału 
„Wstępu do Logiki Klasycznej”.

Miasto zaczynało się znacznie dalej, ale już od Borzęcina czuć 
było jego morderczą aurę. Nawet lubiące chaos krzaki nie rosły 
tak intensywnie i – jeśli nie liczyć zwartej ściany lasu na półno-
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cy – przed nimi oraz na południe rozciągała się trupia pustka. Aż 
do krawędzi zrujnowanych zabudowań Babic otwarta przestrzeń 
świeciła strachem. Potem rósł jeszcze Lasek Janowski, kryjący 
dawna bazę OLP, ale akurat ten obszar Grudzień chciał ominąć 
z daleka. Tamtejsze drzewa miały złą sławę, były poskręcane, 
pokaleczone i spaczone. Nie miały nic z Wzorca, więc porucznik 
wolał już bonus dla snajperów.

– Paladyni! Narada! – polecił. Wskazał ręką koło, w którym 
mieli się rozsiąść. – Po kolei, miesiącami.

– Szefie! – jęknęła Szara, ale spełniła rozkaz.
Tak ustalili jeszcze w bazie – ich pseudonimy operacyjne odpo-

wiadały hierarchii. Grudzień był (zaskakujące!) Grudniem, Sza-
ra – Listopadem, Kwan – Październikiem, Temblak – Wrześniem, 
Bokser – Sierpniem, Lena – Lipcem, Maciej – Czerwcem, Dali – 
Majem, Warski – Kwietniem, Aniela – Marcem, Johnson – Lutym, 
Marecka – Styczniem (król Batory nawet nie protestował). Powoli 
ustawili się wedle tego rocznego starszeństwa, aby ciekawie zaglą-
dać na mapę dowódcy.

– Decydujemy przez głosowanie? – zapytała Styczeń/Marecka.
– Jesteś w armii – przypomniała Szara/Listopad.
– Chcę poznać wasze zdanie – wyjaśnił Leon. – Możemy iść 

lasem, skrajem puszczy, ale nadłożymy dziesięć kilometrów, a nie 
wiemy, czy jest aż tak bezpiecznie. Idąc na wprost… może na 
wprost i trochę w prawo, by ominąć ten przeklęty Janów, mamy 
krótszą trasę, ale widać nas, jak Mur Chiński z orbity.

– Las to las – powiedziała Lena. Nikt (nawet ona sama) nie 
wiedział, o co jej chodziło: czy chciała iść Kampinosem i powta-
rza ludową mądrość spod Łowicza, czy wręcz przeciwnie – jej 
miejskie przyzwyczajenia zniechęcały ją do drzew rosnących zbyt 
blisko siebie.

– Szefie, ja sądzę, że lepiej polem – mruknął Kwan. – Dobrze 
jest poznać teren, bo coś czuję, że do obozu będziemy wracać na 
wysokim biegu. Jeśli są tam uroczyska, czy inne pułapki, lepiej 
je znaleźć idąc do, nie biegnąc z powrotem.

– No, mówiłam. Paskudny las – dodała Lena.
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Odbili nieco na południe. Szli środkiem Warszawskiej, przez 
opuszczone domki Zielonki, Babic i Latchorzewa. Na normal-
nej wojnie nie byłoby to posuniecie rozsądne taktycznie – wróg 
mógł ich dostrzec z kilometra, co najmniej. Ale nie była to zwykła 
wojna. Ulice, regularna zabudowa, rozstawione w powtarzalnej 
odległości latarnie – to wszystko osłabiało Antywzorzec. Niestety, 
nie podnosiło na duchu oddziału. Byłe lemingi po raz pierwszy 
oglądały zniszczoną stolicę świadomym wzrokiem.

– Przerażające – ocenił Maciej. – Szefie, ale czemu wojsko nie 
podejdzie bliżej, i nie zajmie tych domów. Byłby z nich jeszcze 
spory pożytek.

– To nie jest jeszcze zwarte miasto, ale wpływ lokalnego węzła 
Antywzorca jest już silny – odparł Leon. – Tego miejsca trzeba 
by było bronić, nie tylko przed odmieńcami, ale przed ciągłym 
wpływem ich programu. Nie mamy na to zasobów. Jeszcze nie. – 
Spojrzał w tył, na swoją parszywą jedenastkę. – Aktywować tryb 
drugi symbiontu, odbezpieczyć broń, wezwać herosów. Odtąd 
może być gorąco.

Coś się w oddziale zmieniło. To nie byli już ci sami ludzie, któ-
rzy wyszli z Kampinosu. Obcy implant oraz programy bojowe pod 
wodzą falanksów zmieniły ich krok, odruchy, percepcję. Niby każ-
dy z paladynów wciąż władał swoim organizmem, ale odruchowo 
podporządkowywał się nakazom bioelektornicznych doradców. 
Gdyby Leon musiał komuś ten stan opisać, pewnie spróbowałby 
mówić o samochodzie. Żołnierz podpięty pod bojowy procesor 
przestaje być ciałem, on nim jedynie steruje, w granicach moż-
liwość żywego sprzętu. Skręca, dodaje gazu, zmienia biegi, ale 
bardziej wydaje komendy, niż fizycznie oddziałuje na nie-swój 
organizm.

Wszystko odbywało się w nienaturalnej ciszy. Zmienione 
miasto jakoś inaczej zarządzało dźwiękami; czasem można było 
dosłyszeć brzęk szkła tłuczonego kilometr dalej, ale 
przegapić strzał zza rogu najbliższego budynku. Dla-
tego operatorzy pancerzy wspomaganych bardziej niż 
na uszach polegali na elektronicznych czujnikach. Nie 

żołnierz podpięty 
pod bojowy procesor 
przestaje być ciałem



A
D

A
M

 p
O

D
Le

w
sK

I /
 p

A
LA

D
yN

I Z
 K

A
M

pI
N

O
sU

 
13

8

swoich, rzecz jasna, bo Antywzorzec płatał dziwne figle nieekra-
nowanej elektronice, ale podpowiedziom bazy, danym z tych kilku 
satelitów, które Piąta RP wciąż posiadała na stanie.

Niby paladyni też mogli zażądać bezpośredniego strumienia 
danych z centrali kosmicznej w Kutnie, ale Grudzień zdecydował 
się, aby iść cicho. Każda transmisja odkrywała ich położenie. Wal-
czyli nie z inteligentnym przeciwnikiem, ale siecią programów, 
działających wedle Antywzorca. Wróg nie zawsze odpowiadał 
mądrze, ale zawsze odpowiadał, a to, co było drobną przeszko-
dą dla patrolu szalikowców (tak nazywano Szturmowe Oddziały 
Lekkiej Kawalerii) stanowiło nie lada wyzwanie dla nieosłoniętej 
piechoty. Kałasznikowy były dobrymi towarzyszami, nie da się 
jednak ukryć, że przytroczone do mechanicznych dłoni ciężkie 
kaemy, miotacze ognia i dwudziestopięciomilimetrowe granatniki 
automatyczne – jeszcze lepszymi.

– Czysto! – meldował Kwan. – Odczyt uroczyska: osiemdziesiąt 
stopni, dwieście metrów. Ośrodek o sile pięciu revelów.

– Idziemy. Po prostu zachowajcie ostrożność – zdecydował 
Leon.

– Kontakt! – krzyknęła nagle Szara.
Prócz standardowego, calowego granatnika NATO, karabinki 

polskich żołnierzy były zaopatrzone w drugi dodatek – prymi-
tywną wyrzutnię sygnałową (którą od rurki PCV odróżniał tylko 
rudymentarny spust). Listopad odpaliła racę znaczącą. Rakieta 
pomknęła do rowu przeciwpożarowego. Tam wybuchła, błyszcząc 
oślepiająco, wyrzucając wokół kłąb dymu i drobinki napromienio-
wanego aluminium. W czasie krótszym niż dziesiąta część sekun-
dy, procesory wszystkich paladynów namierzyły strefę wskazaną 
przez Szarą.

Teraz zadziałały elektroniczne odruchy – zwiadowcy skoczyli 
do najbliższych osłon, tylko Bokser podbiegł do nieco dalszego 
rowu. Skoczył na dno, zaczął rozkładać ukaem, a granat dymny 
rzucony przez Kwana otaczał go ochronnym obłokiem. Choć opa-
ry blokowały wizję potencjalnym strzelcom, wzmocnione bioniką 
oczy Boksera widziały wciąż nieźle. Nawet gdyby dym był gęst-
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szy, żołnierz wparcia rozłożyłby karabin na ślepo i strzelał wedle 
danych z cudzych zmysłów. Procesory były całkiem przydatnymi 
wynalazkami.

[Za Wiarę, Króla i Prawo] krzyknęła w myślach Grudnia Joan-
na. [Bo tak w Polsce mówicie, nie?]

Ale Leon już nie słuchał. Skoczył do przodu, odbił się od ziemi, 
a wzmocnione mięśnie pchnęły go na dach budki przystankowej. 
Był to jednak tylko punkt przesiadki; odbił się raz jeszcze, ska-
cząc cztery metry w przód, już do zbiornika przeciwpożarowego. 
Odruchowo wydał rozkazy pozostałym, usłyszał ogień osłono-
wy Boksera oraz ruszających do biegu Lenę, Macieja i Dalego. 
Wydał komendy Temblakowi, Herman i Johnson: „Ruszacie za 
trzy, dwa, jeden!”

– Mam go! – krzyknęła Szara. – Cel zneutralizowany.
– Drugi przy zjeździe! Johnson, twoja strefa! – dodał Kwan.
– Wstrzymać ogień! – rozkazał Leon.
Dwóch odmieńców nie żyło. Wzmocnione zmysły Grudnia 

nie rejestrowały innych zagrożeń. Może dla nowicjuszy była to 
pierwsza walka w życiu, ale na ledwo dwa cele…

– Wyłazić z okopów. Drużyno, zużyte zasoby!
Po sekundzie otrzymał raport od falanksów. Jeden granat 

dymny, jeden znacznik, trzydzieści dwa pociski do ukaemu, pięć-
dziesiąt do Kałasznikowów. Na dwóch niegroźnych odmieńców. 
Niby wszyscy zadziałali prawidłowo, wedle Wzorca, ale nerwowa 
reakcja Szarej spowodowała wczytanie złego programu. Alarm 
trzeciego stopnia, miast piątego. Zagrożenie minimalne.

– Daliśmy im popalić! – krzyknęła rozradowana Johnson. – 
No nie, szefie?

– Od tej pory ja wybieram tryb bojowy – powiedział Leon 
sucho, chyba zbyt sucho. Od razu poprawił się: – Tak, to było 
niezłe. Pięć minut przerwy i ruszamy.

Przekroczyli S8 i weszli w teren wrogi. Ruszyli ku Lazurowej 
(skrót drogą szybkiego ruchu był niebezpieczny – dźwiękochłon-
ne ekrany umożliwiały wspaniałe zasadzki), ostrożnie skanując 
martwe bloki naprzeciwko Pętli Górczewska. Budynki trwały 
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w zaskakująco dobrym stanie. Ostrzał w trzydziestym pierw-
szym był tylko w części konwencjonalny. Szare olbrzymy zostały 
poorane pociskami artyleryjskimi, ale większość ran stanowiły 
drobne tylko pęknięcia. Grupa Łowicka waliła głównie pociskami 
gazowymi i napalmem, który wszak nie miał za zadanie spopielić 
infrastruktury, ale zabrać wrogowi tlen.

– Szefie, to uroczysko po lewej… Wzrost mocy. Chyba kogoś ślą.
– Oszczędzajcie amunicję – odparł Leon. – I, powtarzam, ja 

decyduję o planie ogniowym.
Chyba już rozumieli, że okładanie każdego celu ścianą ołowiu 

nie jest optymalną taktyką. Ruszyli Lazurową na północ, mijając 
zwłoki jednego z odmieńców. Musiał zostać przemieniony nie-
dawno, wcześniej chyba siedział w stazie. Ubranie (o ile mogli się 
zorientować, wbrew plamom krwi) było markowe, niezniszczone, 
bardzo niepraktyczne. Może lepiej, że pocisk Szarej trafił w twarz 
i nie mogli przyjrzeć się rysom biedaka. Dopiero w tamtej chwili 
paladyni pojmowali, że zabili człowieka, żyjącego i czującego… 
przynajmniej niegdyś. Szara chciał podejść do zwłok. Grudzień 
powstrzymał ją sykiem.

– Teraz uważajcie. Wiadukt – powiedział porucznik.
Dochodziło południe. Marcowe słońce rzucało krótkie cienie, 

a niemal czyste niebo wyglądało podejrzanie spokojnie. Tak, bli-
żej Centrum chmury piętrzyły się wokół Pałacu Kultury, ale z tej 
perspektywy zachodnia cześć Stolicy wyglądała na wolną. A prze-
cież minęli już jedno uroczysko, mieli przejść obok Fortu Blizne…

– Wszyscy: skanujcie teren – na wszelki wypadek polecił Leon. 
Po czym dodał, z lekkim żalem: – Szara, oko pod most.

Jakby rozradowania okazją do użycia nowej zabawki, Listopad 
sięgnęła do pasa, przytroczyła żyłkę do karabińczyka, po czym 
rzuciła czujnik. Może lepiej wyglądałyby sensory zdalne, ciskane 
hurtowo w każdy niebezpieczny załom, ale Grupa Łowicka nie 
była zasobna. Czujnik był kablowany (żyłka chroniła cienki prze-
wód) i wielorazowy, gdyż – o ile nie uderzył zbyt mocno w podło-
że – można go było wyciągnąć jak zabawkę dla kota i użyć jeszcze 
raz. Zwykle, ale akurat nie tym razem.
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Jojo (bo tak czasem w armii polskiej zwało się elektroniczne 
oczy) przeleciało tęczową (i starannie wyliczoną przez hrabiego 
Rolanda) trajektorią, uderzyło w chodnik, poturlało się jeszcze 
kilka metrów i zniknęło za krawędzią mostu. Szara nie zdążyła 
nawet aktywować kamery, gdy zwiad przyniósł nieoczekiwane 
rezultaty. Sześciu odmieńców i jeden odpies wyskoczyło zza zie-
lonego ekranu dźwiękochłonnego. Wtedy Joanna, nie czekając na 
komendę Leona, zainicjowała alarm trzeciego stopnia: poważne 
zagrożenia dla życia oddziału.

– Pies! – wrzasnął Grudzień, kierując szczerbinkę na przemie-
nione zwierzę.

Zagrały automaty, a po sekundzie wiaduktem wstrząsnęła 
eksplozja. Odpies był zaminowany, porucznik trafił w ostatniej 
chwili. Na pocieszenie, mądry Bóg ustawił dwóch odmieńców 
w bezpośredniej bliskości potwora. Ci rozerwali się, pozostawia-
jąc tylko czterech towarzyszy. Jeden ze szczęśliwych odmieńców 
spotkał pięć kul z automatu Kwana; padł. Drugi – tylko jedną 
z lufy Johnson; wciąż biegł. Trzy cele dopadły zaskoczony oddział.

Odruchy falanksów zadziałały, ale cyberstróże byli znacznie 
skuteczniejsi, jeśli nosiciel im pomagał. Leon machnął szeroko 
kolbą automatu – Joanna skorygowała ten ruch lekko, ale dość, by 
krawędź drewna uderzyła w czoło zniewolonego leminga. Inni nie 
mieli aż tyle szczęścia. Przedostatni skoczył na rozsta-
wiającego wciąż ukaem Boksera, został jednak poszat-
kowany serią Leny. Paladyna otarł pojedynczy pocisk 
i kilka odłamków chodnika. Na kanale mentalnym Leon 
zganił podwładną za ryzykowanie życiem kolegi. Joan-
na zbeształa Arjunę za ryzykowanie sprawności kaemu.

Ostatni, ten ranny odmieniec, zdołał dobiec do Johnson. Ciem-
noskóra warszawianka machnęła Kałasznikowem, zbyt wolno i na 
pewno zbyt słabo. Tylko z lekka uderzony napastnik przewrócił 
ofiarę na ziemię, a falanksy trzech najbliższych paladynów zabro-
niły strzelać. Zbyt wielkie ryzyko. Błyskawicznie pojął to Dali, tuż 
potem Marecka. Rzucili się na pomoc w najmniej elegancki, ale 
całkiem skuteczny sposób.

czarni zawsze umierają 
na początku. to taki 
wzorzec z filmów
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– Zdejmijcie go! – krzyczała Martha Johnson, z trudem utrzy-
mując dłonie wroga z dala od gardła.

– Spoko, chwila! – odsapnął Dali, kopiąc leżącego odmieńca 
w bok.

To powinno działać na żywych ludzi, a kukiełki Antywzorca 
były żywe. W teorii. Odmieniec puścił dopiero po kilkudziesięciu 
sekundach, kiedy Maciej trzasnął go w głowę kostką brukową. 
Martwe ciało sturlało się z Marthy i zastygło na chodniku. Na 
wszelki wypadek, Dali stąpnął na głowę nieszczęśnika. Czaszka 
zachowała się, tak jak powinna, i dopiero wtedy do głosu w cie-
le rekruta Walczyka doszedł prawdziwy człowiek. Dali upadł na 
chodnik, i zwymiotował.

– Bokser, trzymaj pozycję ogniową! – krzyknął Leon, podbie-
gając do Johnson. – Szara, co z jojem?

– Brak sygnału, kabel się urwał.
– Wrzuć drugie tam!
Wskazał wciąż trzymającą się mocno ramę znakową nad wia-

duktem. Gdy Listopad uruchamiała kolejny czujnik, Grudzień już 
klęczał przy rannej podopiecznej.

– Boże, Boże… umrę!
– Nie maż się, Luty. To tylko zadrapanie na ręce.
– Czarni zawsze umierają na początku. To taki Wzorzec z fil-

mów – bełkotała Martha.
– Czysto! – rzuciła Szara.
– Czysto! – potwierdził Bokser.
– Idziemy – zdecydował Grudzień.
– Ja umieram! – przypomniała Johnson, ale wtedy jej spięta 

twarz wygładziła się. Do głosu dochodził lord Baden-Powell. – 
Idziemy, poruczniku. To tylko draśnięcie. Przygotowuję środki 
antyseptyczne – powiedziały usta Marthy.

Wakacje się skończyły – musieli przyśpieszyć. Jak Grudzień 
powtarzał swoim podopiecznym, Antywzorzec nie myślał, ale 
zazwyczaj stosował odpowiednie procedury. Utrata strażników 
musiała spowodować reakcję miejscowego Węzła, a jeśli straty 
okażą się znaczne, Węzeł przekaże raport do Ula. Duże posił-
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ki mogły dotrzeć do nich z pobliskiego fortu. Należało zmienić 
miejsce pobytu.

– A czy wiemy, gdzie idziemy? – zapytał rozsądnie Kwan.
– Ja: nie; ty: tak. Szukasz przecież transponderów tych zbroi – 

zauważył porucznik.
– Tak, ale…
– Kontakt! Sto pięćdziesiąt stopni, trzysta metrów. Na rogu 

pętli – krzyknęła Szara.
– Dobra, zwijaj jojo ze słupa. Spadamy!
Spadali. Pierwszy Skaut zaaplikował nosicielce solidną porcję 

stymulantu bojowego i Johnson wysunęła się na czoło. Prawie 
biegli, wedle standardów olimpijskich, ryzykowali dyskwalifika-
cję z zawodów chodu sportowego. Mijany po lewej fort Blizne 
dopingował.

Na tyle, jak cienie, podążała trójka odmieńców. Nie było sensu 
z nimi walczyć, tracić czas i naboje. Przy czym tak blisko złowro-
giej twierdzy nie chcieli strzelać. Leon kazał wszystkim trzymać 
w pogotowiu bagnety i żałował, że nie poprosił o maczety lub 
miecze z Łowicza. Nagle zatrzymał ich mentalny głos Kwana.

– Szeeefie…
– Czego?
– Nie spodoba ci się… ale oni są tam, w forcie.
– Nie mamy sił, aby zdobywać umocnienia – powiedziała… 

nie, to hrabia Roland powiedział ustami Szarej. Z głosem najod-
ważniejszego samobójcy w dziejach nie było sensu dyskutować.

– Musimy – powiedział Grudzień. – Upewnić się, że patrol nie 
żyje. Kwan, odpalisz zbroje zdalnie?

– Z pięćdziesięciu metrów, najbliżej.
– No to podejdziemy na pięć…
– KONTAKT! – krzyknęli równocześnie: Szara i Dali.
[Oni już idą, huczą działa // Chłopcy, azaliż nie strach wam?] 

śpiewała w głowie Grudnia Joanna. [Przepraszam, nie moja epo-
ka, ale nie mogę się powstrzymać!]

– Paladyni, mam plan – powiedział zdecydowanym tonem 
porucznik. – Plan ogniowy dwa!
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Dwa. „Krytyczne zagrożenia dla życia oddziału. Ostrzał bro-
nią ręczną i wsparcia.” Na szczęście, pod względem wojskowym 
paladyni byli tak głupi, że nie kwestionowali rozkazów. Ku idącej 
z fortu ławie piętnastu odpsów pomknęły granaty. Dwa nawet 
trafiły w cel – złych wilków miejskich była tylko dziesiątka. Potem 
zabrzmiały długie serie automatów.

– Huk, dużo huku! – krzyczał Grudzień, tak na głos, jak na 
złączu mentalnym. Odpowiedziało mu pytanie Kwana.

– Czy nie ściągamy załogi fortu?
– To nasza jedyna szansa.
– Jednak mogłeś nas rozstrzelać – mruknęła na łączu Szara. – 

Byłoby zdecydowanie taniej!
Ściana zagajnika poruszyła się. Spomiędzy powykręcanych 

drzew wypadali kolejni odmieńcy, co gorsza, też ci uzbrojeni. Niby 
niewolnicy Antywzorca atakowali głównie wręcz, czasem zbierali 
się w grupę, aby kierować ofensywnymi rojami nanobotów, ale 
jeśli program bojowy Najeźdźców znajdywał w opuszczonej bazie 
sprawną broń, używał jej. Jeśli znajdywał niesprawną, też używał, 
nie potrafiąc tak łatwo ocenić stanu karabinów.

Dwa Kałasze, niekonserwowane przez ponad trzy lata, zacięły 
się w dłoniach niewprawnych strzelców. Dwa następne wybuchły, 
a przynajmniej zwietrzałe naboje rozerwały zamki. Niestety, 
pozostałe osiem działało.

Grudzień nie zdążył wydać rozkazów, ale falanksy czuwały. 
Drużyna popadała za samochody, Dali i Bokser odpalili swoje 
zasłony dymne. Nad Lazurową zerwała się burza huku oraz oło-
wiu. Latające nisko pociski zwiastowały deszcz, ale kule pala-
dynów śmigały niżej. Wśród odmieńców nie było żołnierzy (ci 
bardzo rzadko poddawali się przemianie), tylko lemingi z osiedli 
płytowych, zdatne może nacisnąć spust, czasem wycelować, ale 
już niekoniecznie zmienić magazynek.

– Naprzód! – krzyknął Grudzień i wskazał na zachód.
Dobrze, bardzo dobrze, że paladyni nie byli sprytni, a herosi 

już poczuli krew w wirtualnych nozdrzach. Wszyscy spełnili stra-
ceńczy rozkaz, i dlatego przeżyli. Zza zadymionych, postrzelanych 
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CUD TECHNIKI 
FASCYNOWAŁ 
KAŻDEGO CYWILA, 
ALE DOPIERO 
OPERATOR PANCERZA 
WSPOMAGANEGO 
MÓGŁ W PEŁNI 
ODCZUĆ OWĄ MAGIĘ 
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wraków wybiegali członkowie Wydzielonego Oddziału Zwiadow-
czego i pędzili wprost na ścianę odmieńców, w owej chwili siłu-
jących się z przeładowaniem automatów. Psy pilnowały ludzkich 
niewolników; nim uruchomił się lepszy program bojowy, paladyni 
byli już pod murem fortu.

– I co teraz? – jęknął Maciej.
– Na plecy! – jednocześnie krzyknęli Grudzień, Szara i Kwan.
Na szczęście, nie trzeba było tłumaczyć dalej. Ta trójka wbiegła 

na wał ziemny, stanęła pod murem, zapierając się rękoma o ścia-
nę. Kolejni paladyni wskakiwali im na ramiona, odbijali się („Ajć!”) 
i przesadzali przeszkodę. Od razu przyjmowali pozycje bojowe; 
Bokser i Dali celowali w głąb fortu, reszta zajmowała stanowiska 
na szczęśliwie odrestaurowanym podeście strzeleckim. Na koniec 
Listopad, potem Październik wskoczyli na plecy Grudnia, a sam 
dowódca został wciągnięty przez podwładnych.

– I co teraz? – zapytała Johnson.
– Środek czysty… chyba – odparł Bokser.
– Bronicie się. Nie powinny być takie cwane, aby zajść od boku. 

Październik, Listopad, za mną! Szukamy łupów.
Zakrawało to na absurd, ale Leon widział już dziwniejsze rze-

czy, zwłaszcza w martwej Warszawie. Istniała realna szansa, że 
wszystkie trzymane przez wroga siły zostały wyrwane z fortu 
i rzucone na miasto. Przecież program Antywzorca nie przypusz-
czał, aby ludzie okazali się tak szaleni. A pusta twierdza stwarzała 
pewne możliwości. Kuszące.

– Kwan, szukaj zbroi – polecił porucznik.
– Czy to naprawdę jest priorytet? Mamy przeżyć, a nie wlec 

te ciężkie…
– A jeśli działają? – zapytał Grudzień.
– A… – jednocześnie westchnęła dwójka żołnierzy, a Koreań-

czyk dodał: – W sumie jest pan szefem nie dla hecy.
– Nie kadź mi, skanuj!
W środku fortu budynki zachowały się nieźle, można powie-

dzieć: podejrzanie dobrze, jakby przez ostatnie lata leżała tam 
staza. Paladyni szybko znaleźli rozwiązanie tego paradoksu: fak-
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tycznie, leżała tam staza. Leon odetchnął jednak z ulgą. Nie zna-
leźli sparaliżowanych ludzi, których musieli by wybudzać i się 
z nimi przebijać. Pod polem temporalnym leżała elektronika, czę-
ści samochodowe i inne przedmioty, które programy Antywzorca 
najwidoczniej rozpracowywały. „Trzeba to zniszczyć” pomyślał 
Grudzień. „Ale jak?”

Znaleźli cztery zbroje, prawie działające. Zazwyczaj słówko 
„prawie” robi wielką różnicę, ale owego dnia uśmiechnęło się do 
nich szczęście. Pancerze wspomagane były ograbione z uzbrojenia 
(to wrogowie rozpracowywali najpierw), ale systemy motoryczne 
działały. Energii w bateriach było niewiele, ale dość, by wrócić 
rozsądnym marszem do Kampinosu.

– Szefie, stary jesteś – powiedział nagle Kwan. – Pewnie oglą-
dałeś film „Obcy Dwa”?

– Kurwa! – jęknął Leon. – Jesteś genialny! Szara szukaj taśmy 
klejącej.

Po chwili zostawił ich już z mechanicznymi zbrojami. Pala-
dyni po prostu doklejali do rąk PaWi kałasznikowy, montując 
druty na spuście. Celność takiego urządzenia musiała pozo-
stawiać wiele do życzenia, ale gdyby Grudzień otrzymał teraz 
lampę z dżinem, w pierwszej kolejności prosiłby o inne cuda. 
To mogło się udać.

Biegiem wrócił na mur. Wciąż żywi, i nawet dość bojowo nasta-
wieni obrońcy powitali powrót oficera z ulgą. Wieści o działają-
cych zbrojach – z entuzjazmem. Leon szybko wytypował trójkę 
szturmowców: ranną w rękę Johnson, także Boksera i Warskie-
go, którzy posturą odpowiadali pechowym operatorom maszyn. 
Reszcie kazał palić do wrogów, ale oszczędzać amunicję (w kie-
runku Lazurowej było czysto), a sam pobiegł z trójką jeźdźców 
po ich stalowe rumaki.

– Plan jest taki – tłumaczył, wsadzając Johnson do PaWia. – 
Zaraz wrócicie na mur, wszyscy. Szara rozstawi oka na tyłach, tak 
na wszelki wypadek, ale raczej nas nie otoczą. Potem bronicie się, 
czekając aż wrócę.

– Gdzie idziesz, szefie?
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– Jak to… – Leon był zdumiony, że pyta. – Ich było pięciu. 
Ostatni może żyć.

– A… tak. – Paladynka była zawstydzona niedomyślnością. „Jej 
przywilej” pomyślał porucznik. „Jeszcze nie wie, jak to wszyst-
ko działa.”

– Powodzenia… Ale jak pójdziecie beze mnie…
– To umrzemy. Nie bój, szefie! – odparł Kwan.
Zostawił ich na murze, a sam ruszył na północny wschód, ku 

Bemowu. Nie był pewien, czy patrol został zaskoczony właśnie 
tam, ale musiał podjąć ryzyko. Operatorów na pewno wywleczo-
no z maszyn, widać to było śladach krwi. Jednocześnie PaWie nie 
miały na sobie grubej warstwy pyłu, musiało się to stać na w mia-
rę otwartej przestrzeni („Chyba!”). Lotnisko Bemowskie, ogródki 
działkowe, niska zabudowa WATu… Tak, Wojskowa Akademia 
Techniczna była niemal na pewno przystankiem patrolu. Mógł 
znaleźć po nich ślad. Ruszył zarośniętymi trawnikami, między 
klockowatymi budowlami uczelni.

Mimo, że starał utrzymać jedność myśli, nie było to łatwe. 
Ogarnęła go euforia marszu PaWia. Wreszcie był w domu. Małym, 
ruchomym, na dobrą sprawę: nie swoim, ale domu. Cud tech-
niki fascynował każdego cywila, ale dopiero operator pancerza 
wspomaganego mógł w pełni odczuć ową magię. Była to techno-

logia nowa, jak większość pomysłów obcych. Nieśmiałe 
próby z maszynami kroczącymi Stanów i Chin, z koń-
ca lat nastych, były śmieszne, w porównaniu choćby 
z pierwszym modelem polskim „Paw I”. Dopiero łuki 
i ogniwa energetyczne, stworzone przez Marco Pariego 
wedle schematu Najeźdźców, zapewniły zbrojom wielo-
godzinną autonomię. Leon kroczył w modelu trzecim 

(już nie najnowszym; rozwój techniczny czasu wojny nie czekał 
na spóźnialskich), czuł nadludzką siłę urządzenia, lekkość chodu 
i kojącą osłonę plastalowego pancerza. Zapewne takie przeko-
nanie o własnej potędze zgubiło patrol. Co robili tak daleko od 
granic miasta? Tylko w piątkę? Podobna wyprawa była szalona, 
nie przymierzając… niemal, jak wycieczka paladynów.

nacisnął spust miotacza, 
a napalm popłynął na 

martwego zwiadowcę. 
pogrzeb frontowy. 

prochem jesteś…
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Nie szukał długo – ostatniego ze zwiadowców znalazł na tyłach 
budynku głównego. Chłopak nie żył, to pewne. Plastalowa ręka 
pancerza, oderwana z kończyną prawdziwą, spoczywała kilka 
metrów od ciała. Leon podszedł, zastanawiając się, jakim cudem 
odmieńcy pokonali kroczącego behemota. Broń przeciwpancerna, 
nawet jeśli kukiełki Antywzorca zdołały jakąś znaleźć i wykorzy-
stać, nie wchodziła w grę. Ręka została czysto wyrwana ze stawu. 
„To zrobił inny PaW!” pomyślał Grudzień. Tak uratował życie.

Zauważył delikatny obrys uroczyska. Krąg o promieniu może 
czterdziestu metrów, posiadał centrum w budynku. Skondenso-
wana moc Antywzorca, fizyczna manifestacja Węzła była śmier-
telną pułapką, której nie zauważyli. Czterech zwiadowców weszło 
w krąg i zostało natychmiast odmienionych. Piąty, wciąż nieświa-
domy, uniknął zniewolenia, ale Antywzorzec posiadał program 
na taką okazję. Szybko, nim przenicowane odmianą wspomnienia 
i umiejętności szalikowców przepadną, najbliższy z byłych towa-
rzyszy rzucił się na piątego zwiadowcę. Wyrwał mu plastalową 
dłoń i… zostawił. Unieszkodliwił wroga, ale zniszczył też obiekt 
badań. Wedle niepojętych kryteriów programu zwiadowczego 
Najeźdźców, uszkodzona zbroja nie była już warta odzyskiwania. 
Zostawili ofiarę w spokoju.

Grudzień schylił się nad żołnierzem. Odruchowo wyszeptał 
słowa błogosławieństwa poległych, potem przystąpił do pracy. 
Delikatnie rozpiął zbroję (było to łatwe z powodu uszkodzeń), 
z szacunkiem wyciągnął ciało odważnego, choć nieostrożnego 
młodzika. Ten miał dwadzieścia, najwyżej dwadzieścia dwa lata. 
Umarł szybko, na jego twarzy malowało się zdziwienie, nie strach. 
Nie było czasu na pogrzeb, nie było możliwości transportu. Leon 
podniósł oderwaną rękę PaWia – była cudem sprawna. Nacisnął 
spust miotacza, a napalm popłynął na martwego zwiadowcę. 
Pogrzeb frontowy. Prochem jesteś…

Chciał zostać dłużej, pomodlić się, może zrozumieć więcej, 
z tego, co się stało. Nie mógł. Stłumione odgłosy wystrzałów 
musiały dochodzić z fortu. Chwycił martwą zbroję i ruszył do 
biegu, nie starając się nawet zachować ciszy. Sześćset metrów do 
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północnego skraju fortu. Ponad dwie minuty, gdyż nie mógł biec 
wprost, a dodatkowy ładunek go spowalniał. Było źle – widział, 
jak jego ludzie zbili się ciasną grupkę na murze, ostrzeliwując 
chaotycznie. Zabrakło czasu, aby wskakiwać na górę.

Leon puścił zbroję i ruszył wzdłuż ziemnego wału. Widział kil-
kudziesięciu odmieńców, dwóch rojmistrzów i kilkanaście odp-
sów. Nie powinien szturmować takiej siły wręcz, ale i nie powinien 
zostawiać Bruna w Ulu. Wbiegł w ciżbę wroga jak byk na korridzie, 
kątem umysłu wspominając, że tak być jednak musiało. Szturmo-
we Oddziały Lekkiej Kawalerii winny szarżować. Zbroja nie mia-
ła sprawnej broni (zacięty ukaem tylko obciążał prawą rękę), ale 
ważyła swoje. Przebiegając przez wraży oddział, po prostu zgniótł 
dwa odpsy, trzech odmieńców i uderzył jednego z rojmistrzów. 
Ten zginał, ale jego towarzysz dostrzegł okazję do zemsty. Leona 
otoczyły chmary nanomaszyn. Gdyby nie osłona zbroi, padłby 
od razu, zagryziony przez mikrodrapieżników. Odpalił granat 
szokowy. Dosięgnął tylko części roju, ale też dwóch odmieńców, 
szarżujących wręcz.

Zaczął ignorować roje. Niewiele tu od niego zależało. Zbroja 
miała wytrzymać lub nie, jego falanks – rozproszyć atak lub polec. 
Zajął się miażdżeniem ciał postludzkich wrogów i trzymaniem 
zmysłów przy sobie. Joanna nie odzywała się. Bohaterkę pochło-
nęła inna walka, ta na poziomie transmisji telepatycznych. Gdyby 
nie ona, Leon odmieniłby się w sekundę. Czuł wydzierający się 
zza umysłowej zasłony ciężar Antywzorca. Widział wiele, przeżył 
wiele, ale z jego doświadczania wynikało, że nikt w promieniu 
metra od żywego rojmistrza nie zachowywał wolnej woli. On też 
nie powinien; po prostu wraży operator był zbyt zaskoczony, aby 
zogniskować działanie na tak bliskim wrogu.

Leon złapał łapę jednego z odpsów i zaczął nim wywijać jak 
maczugą. Zły plan. Nadgniła noga przetransformowanego zwie-
rzęcia nie wytrzymała i okaleczony korpus poleciał tęczowym 
łukiem ku Lazurowej. Grudzień znalazł lepszą pałkę – rojmistrza. 
Jego też chwycił za łydkę („Błąd! Powinienem go zabić!”), podniósł 
w górę i spuścił na trzech szarżujących straceńców. Coś chrupnę-
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ło, niestety nie kark psychooperatora. Leon odskoczył, depcząc 
kolejnego odpsa, odrzucił rękę do tyłu, próbując zamachnąć się 
żywą bronią. Niestety, trafił na zbitą ścianę odmieńców.

Strzały z góry stały się częstsze, paniczne, ale i skuteczne. 
Bohaterowie podpowiadali obrońcom dość oczywistą prawdę – 
szansa uszkodzenia zbroi zwykłym pociskiem Kałasznikowa 
była niewielka. Leon tonął w deszczu ołowiu, gdyż paladyni pruli 
wprost w dół. Któryś z pocisków zabrał mu antenę dalekosiężną, 
zarysował jeden okular, ale to nie było ważne. Trzymany w pla-
stalowej ręce rojmistrz nie żył, nafaszerowany metalem. Zdezo-
rientowani odmieńcy gubili krok. Kwan dostrzegł swoją szansę.

– Osłaniajcie mnie! Idę po zgubę!
Zeskoczył z muru, kilka metrów na północ od areny walki. 

Ruszył biegiem, ku rzuconej zbroi, całkowicie wierząc w osłonę 
towarzyszy. Nie powinien ufać ani im, ani sobie. Lena i Dali osła-
niali Koreańczyka. Skosili wszystkich pięciu odmieńców, którzy 
go ściągali. Niestety, Październik nie był opancerzony. Jeden 
z pocisków prześlizgnął się po jego udzie, a paladyn upadł, na 
szczęście, tuż obok zbroi.

– Kwan, wracaj!
– Zbroja!
– Nie działa!
Azjata spojrzał zdumiony na zwierzchnika i zrozumiał swój 

śmiertelny błąd. Niczego nie zakładać, niczego nie brać za dane. 
Kim Hun-Kwan był już od tej chwili mądrzejszy. Nie 
dostał jednak okazji, aby z tej wiedzy skorzystać. Trzy 
odpsy skoczyły jednocześnie. Jednego złapał, przydusił 
do ziemi, ale nie zdążył złamać karku, nim pozostałe 
dwa wgryzły się w jego nadgarstki.

Leon reagował odruchowo. Puścił ciało rojmistrza, 
rozpoczął ciężki marsz ku umierającemu podwładnemu. Kano-
nada słabła, bo obrońcy kończyli rezerwy amunicji. W pewnej 
chwili przeniosła się gdzie indziej, bo kukiełki Antywzorca wresz-
cie sforsowały mur. Temu jednak porucznik nie mógł zaradzić. 
Dotarł do Kwana, gniotąc przemienione zwierzęta.

porucznik chwycił ciało 
kwana i zdecydowanym 
ruchem wyrwał 
symbiont z karku
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– Zbroja…
– Przepraszam, Kwan… przepraszam… – szeptał Leon.
– Już idźcie, nim…
Bóg oszczędził graczowi długiej śmierci. Koreańczyk stracił 

przytomność, a sekundy później wykrwawił się do reszty. Joanna 
powstrzymała wewnętrzne torsje Grudnia. Przypomniała o misji. 
Porucznik chwycił ciało Kwana i zdecydowanym ruchem wyrwał 
symbiont z karku. Potem wrzucił zakrwawiony biokomputer do 
schowka i chwycił pustą zbroję. Ruszył, ciągnąc po ziemi za pla-
stalową nogę.

– Odwrót! – krzyczał. – Paladyni, do mnie!
Na szczęście, posłuchali. Trzech pancernych i siedmiu piechu-

rów zeskoczyło z muru, po raz kolejny oszukując śmierć. Teraz 
większość odmieńców była w środku. Trzech od razu ruszyło 
za wrogiem, ale dla sterowanych rudymentarnym programem 
kukiełek, droga w górę była łatwiejsza, niż ta w dół. Trzasnęły 
kości, bryzgnęła krew – paladyni już nie patrzyli. Biegli Lazuro-
wą na południe.

Nie bawili się w subtelności. Oddział zeskoczył w dolinkę S8, 
modląc się o wolną drogę. Leon poganiał ich, krzykiem i sygnała-
mi mentalnymi, ale sam ledwo nadążał. Narzucił pustą zbroję na 
plecy i przy trudniejszych manewrach ledwo trzymał równowagę. 
Widział, że Temblak i Maciej są ranni. Chód PaWia Warskiego też 

wyglądał podejrzanie. „Ranni! I straciliśmy już Kwana” 
myślał Leon. „A czego się spodziewałem? Że na wojnie 
żółtodzioby są nieśmiertelne?”

Trasa szybkiego ruchu była pusta. Na szczęście. Bok-
ser, Warski i Johnson oderwali już niemal wszystkie 
automaty z rąk, i teraz byli tylko ruchomymi bunkra-

mi. Ale bunkier mógł staranować wroga, co udowodnił Leon pod 
murami. Przy tym biegł szybko, w owej chwili było najważniejsze.

Symbionty dostarczały paladynom nadludzkiej wytrzymałości. 
Przed inwazją regularnie biegała tylko Szara, teraz cała siódem-
ka pieszych dorównywała tempem obciążonemu Grudniowi. Nie 

nie zostawiamy ludzi. 
nie zostawiamy zbroi. 

nie zostawiamy 
symbiontów
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było czasu na ostrożność, gdyż w na froncie liczyła się szybkość. 
Musieli uciec, nim Antywzorzec zareaguje.

– Listopad, wywołuj bazę. Potrzebujemy ostrzału osłonowe-
go! – rozkazał Leon.

– Ja?
– Kwana nie ma, ja sprzęgłem się z niedziałającym kompem 

PaWia. Kod: alfa-dwa-alfa-osiem-beta.
Szybkość była ich tarczą. Dotarli do Lubiczowa, nie widząc 

wroga. Dopiero tam, na otwartej przestrzeni, zobaczyli, że 
Antywzorzec działa wolno, ale pewnie. Kilkadziesiąt sylwetek na 
południowym zachodzie, na pewno kilku rojmistrzów. Nie wyglą-
dało to dobrze, nie zdążyliby wszyscy przed zamknięciem kotła.

– Załogo, plan B. Przebijamy się – powiedział porucznik. – 
Johnson, Warski, Bokser, bierzecie części. Reszta biegnie.

Szybkim ruchem rozłożył niesprawnego PaWia. Cudowna pro-
stota mechanizmu umożliwiała błyskawiczne rozdzielenie podze-
społów. Sam zarzucił na plecy tułów, nogi dał podwładnej, lewą 
rękę i głowę – Wrześniowi. Piechurzy biegli, ale jedni szybciej, 
inni wolniej. Ranni zostawali z tyłu. „Z nami też tak będzie. Ale 
ja nie mogę nikogo porzucić” myślał Leon.

Gdy ruszyli marszobiegiem na zachód, uderzyły ich pierwsze 
roje. Z takiej odległości nieskoordynowane, zwykle niegroźne dla 
zbroi, teraz niemal ich zabiły. Bez granatów elektromagnetycz-
nych, miotaczy ognia, ani w pełni szczelnych hełmów, po prostu 
szli, odpędzając się od cyberkomarów. Co chwila z boku dosię-
gał ich pojedynczy strzał, ale oddany bardziej na postrach, niż 
ku prawdziwej szkodzie. Na szczęście piechurzy byli już daleko.

Siły Antywzorca zablokowały drogę PaWiom. Musieli przejść 
do szarży. Leon wydawał komendy już odruchowo, bardziej wspo-
mnieniem szkolenia, niż z własnej woli. Jednak musiał dodać 
coś od siebie.

– Nie zostawiamy ludzi. Nie zostawiamy zbroi. Nie zostawia-
my symbiontów.

Wcale tego nie chcąc, przesłał wszystkim nagranie ze swoich 
oczu, scenę wyrwania implantu z martwego Kwana. Tak było 
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trzeba. Piechurzy zrozumieli, bo przyśpieszyli jeszcze bardziej. 
Szara przesłała dane; musieli wytrzymać jeszcze kwadrans do 
ostrzału neutralizatorem.

– Za mną, paladyni! – krzyknął do trzech podwładnych.
Cztery zbroje zmieniły się w ścianę zabójczej stali. Uderzyli 

w luźną linię odmieńców, wyrywając z niej mięso i metal. Jednak 
nie byli nieśmiertelni. Johnson i Warski padli, odpędzając się od 
chmar odpsów. Leon i Bokser zawrócili, zrywając się do krótszej, 
wolniejszej, ale wciąż śmiertelnej szarży powrotnej. Potem stanęli 
po obu stronach powalonych towarzyszy, kopiąc, uderzając i tara-
nując wrogą ciżbę. Po chwili Grudzień zrozumiał, że nie miało to 
sensu. Nie wytrzymają dość długo.

Johnson wstała sama, Warski nie. Leon kazał Joannie się-
gnąć do komputera zbroi. Raport go nie zaskoczył. Paladyn był 
ogłuszony, ranny, prawie przemieniony. Falanks świętej wydał 
odpowiednie rozkazy, przejmując władzę nad PaWiem. Ruszyli – 
Sierpień i Luty kierując sobą, Grudzień też unieszkodliwionym 
towarzyszem. Nie bronili się już – brnęli.

Poza walką w fizycznej przestrzeni, każdy z nich zmagał się 
w środku głowy. Programy nie były dość sprytne, nie dość auto-
nomiczne. To ogólne osłabienie i zadawany przez roje ból, wywo-
ływały te wizje. Leon znów był na Muranowie, wtedy. Bezpieczny, 
w zbroi, wciąż z zapasem nabojów i napalmu. Bał się i patrzył na 
dowódcę, jak na zbawiciela. Bruno powiedział to, na co Grudzień 
liczył.

– Młody, masz implant. Musisz się przebić.
– Ale Czeska, Rommel i…
– Nie żyją, a ty tak. Będę cię osłaniał. To rozkaz – dodał major.
Leon wiedział, że nie był winny, gdyż posłuchał. Był winny, 

gdyż się bał i powitał słowa wodza z ulgą. Zbyt szybko odwrócił 
się na zachód, zbyt pewnie trzymał głowę, nie spojrzał w tył. To 
była jego wina i tchórzostwo.

[Oni ci wybaczyli!] krzyczała Joanna z płytszej warstwy świa-
domości. [Idź! Wyrzuć to z głowy.]
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– Nie! – zawołał nieistniejący Bruno. – Jesteś winny. To taka 
twoja pokuta: przeżyj i zaprowadź ich do domu.

– Naszych?
– Twoich, paladynów.
Major zniknął, Ul muranowski rozwiał się w powietrzu. Gru-

dzień miał przed sobą szare pole, pod sobą: lepkie błoto, za sobą: 
szum rojów i nieludzkie wołania odmieńców. Gdzieś z boku wizji 
trwała twarz Kwana, ale Joanna osłabiała wrogie psychomani-
pulacje. Leon musiał oczyścić umysł. Krok do przodu, krok do 
przodu. Kopniak w bok, chrupniecie czaszki odmieńca. Potem 
znów krok naprzód.

Porucznik mało pamiętał z tej drogi. Jak przez mgłę przywoły-
wał pojedyncze obrazy: zewłoki zgniecionych odmieńców, potem 
ciało Temblaka i siebie, wyrywającego podwładnemu implant. 
W pewnym momencie Szara wdarła się do jego umysłu, pokazując 
coś przed nimi. Była ranna i wściekła, może dlatego zachowała 
jasność myśli. Prawdopodobnie nie rozumiała zagrożenia i była 

BYCIE 
LEMINGIEM 
MIAŁO 
SWOJE 
ZALETY 
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lepiej przyzwyczajona do pól psychoaktywnych. Bycie lemingiem 
miało swoje zalety. Ruszyli we wskazanym kierunku.

Jakimś cudem znaleźli się wszyscy (razem z piechurami) na 
dachu piętrowego domku przy szosie. Dwie w pełni sprawne zbro-
je spychały odmieńców, reszta strzelała, tak intensywnie, jak 
mogła. Amunicji mieli resztki. W momencie, gdy dotarły pierwsze 
pociski z gazem neutralizacyjnym, nie mieli w ogóle.

Moździerzowe bomby spadały na pola pod Latchorzewem. 
Jedna trafiła dach ich domu, prawie zabijając Szarą. Ale było 
to ocalenie. Paraliżujący odmienionych opar nie kończył bitwy, 
dawał im jednak dość czasu, na dalszą drogę. Beata i Maciek umie-
rali, Leon z trudem powstrzymał impuls, by wyrwać im implant. 
Wzięli rannych na plecy; cztery obciążone ponad miarę zbroje 
człapały z czwórką sprawnych piechurów. Odruchowo gnietli 
głowy mijanych wrogów, ale tylko tych najbliższych. Nie było 
czasu, towarzysze krwawili, z resztą, odmieńcy mogli się w każ-
dej chwili obudzić.

Gdy ostatnie promienie słońca ginęły na zachodzie, byli w Babi-
cach. Tam czekały dwa Rosomaki i oddział szalikowców. Grudzień 
oczekiwał złości, irytacji, pogardy. Zdziwił się. Oto frontowi żoł-
nierze salutowali poszarpanemu oddziałowi lemingów. Pewnie 
wiedzieli o symbiontach, ale to nie umniejszało podziwu. Nowi-
cjusze poszli i wrócili, prawie wszyscy. Leon poczuł coś na kształt 
dumy; uczucie trwało kilka minut. Potem poczuł, że Marecka 
nie żyje.

Kwan – pod fortem. Temblak – na polu. Maciej – tuż pod Babi-
cami. Beata już po spotkaniu z odsieczą. A potem jeszcze Warski, 
który uległ przemianie i nie przeżył egzorcyzmu. Johnson wzię-
to od razu na operację, Dalego i zupełnie zobojętniałą Lenę – na 
psychometrię. Był tam też Topolicki, który krzyczał na swoich 
ludzi i lekarzy, w ten sposób okazując zdumienie i zadowolenie 
z Wydzielonego Oddziału Zwiadowczego. Wreszcie podszedł do 
leżącego na noszach Leona.
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– Grudzień, kurwa! Jak się cieszę!
– Warski? – porucznik jeszcze nie wiedział.
– Tylko pięciu zabitych w pieszej wyprawie do Fortu Blizne. 

Synu, będą jeszcze z ciebie ludzie.
– Pięciu? – szepnął Grudzień. Wtedy jednak Joanna przypo-

mniała mu o obowiązku. – Trzeba zbombardować fort. Badają 
naszą broń…

– Tak jasne – odparł pułkownik, dając znać sanitariuszowi.
Coś ciepłego ukłuło Leona w szyję. Potem świat stał się lżejszy, 

przyjemniejszy i mniej realny. Zapadła noc, taka wymuszona che-
mią. W niej niełatwo śnić koszmary, ale porucznik wiedział, że to 
tylko pierwsza z wielu nocy. „Zostawiłem ich tam. Na Muranowie 
i pod fortem” zdążył jeszcze pomyśleć.

Topolicki był – na swój wyjątkowy sposób – uprzejmym czło-
wiekiem. Dlatego nie budził Grudnia, a kazał go załadować na 
nosze i zanieść na przesłuchanie Służby Porządku Wewnętrznego. 
Major Jubel zdumiał się, widząc podopiecznego, wciąż zwiniętego 
w senny kłębek. Budził go z prawdziwym żalem.

– Dobra, koniec tego. Twoja psychometria jest w normie, zresz-
tą kołnierz nie eksplodował. Chyba ci się udało.

– Pięciu.
– Sześciu. Przeżyło sześciu twoich ludzi – poprawił Jubel. – 

Teraz tak to się liczy.
Leon rozprostował mięśnie, po tym spróbował wstać. Następ-

nie spróbował raz jeszcze, wspierany przez Mariannę („Skąd ona 
tutaj?”). Teraz się udało. Spojrzał wokół (trochę bolało), aby upew-
nić się, że przebywa w namiocie sztabowym, nie strefie kwa-
rantanny interdyktorium. Prócz majora Służby, pułkownika 
i pielęgniarki, obecny był niepozorny wysłannik biskupa i dwóch 
osiłków, chyba od Jubla. Tak, na wszelki wypadek.

– No, teraz się trochę pomażesz, bo ludzie zginęli, i – w pew-
nym sensie – to twoja wina – kontynuował oficer Służby. – Ale ta 
głupia operacja skończyła się sukcesem. Mamy zbroje, nie stra-
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ciliśmy symbiontów, a twoi ludzie odkryli coś ciekawego. Biskup 
zgodził się zatwierdzić Wydzielony Oddział Zwiadowczy na stałe. 
Nie podlegasz Topolickiemu, ale nie przypominaj mu o tym, czę-
ściej niż musisz. Dobierz nowych ludzi z wybiegu…

– Wybiegu?
– No, tak mówią na zagrodę kwarantanny.
– Czy moi…
– Ci przytomni potwierdzają, że chcą zostać w oddziale. 

Tydzień temu, to były lemingi. Awans. A że kiedyś się zużyją? 
Zużyją się wolniej u ciebie, niż tam.

– Muszę z nimi porozmawiać.
– Zaraz. – Marianna położyła mu dłoń na ramieniu. – Obejrza-

łam wszystkich, pomówiłam z przytomnymi. Będzie na to czas.
– Właśnie, nie traćmy dnia. Potem się powzruszasz – dodał 

Jubel.
Ale on wstał i ruszył do swoich ludzi. Tych, którzy mu zostali.

Stali z nim wszyscy, była to wspólna decyzja. Nawet Johnson, 
której formalnie nie wypisano ze szpitala. Na dłoni czarnoskórej 
Warszawianki spoczywał piankowy opatrunek, ręka została unie-
ruchomiona temblakiem. Dali tylko stał i uśmiechał się ponieważ 
przed marszem z lazaretu otumaniono go przyjemnymi środka-
mi. Jednak mieli się pokazać wszyscy żywi, tak aby podeprzeć 
prawidłowość słów porucznika. A Pierwszy Paladyn Kampinosu 
podszedł do krawędzi, spojrzał w dół i udał pogardliwy uśmiech.

– Warszawiacy! – zaczął, nie tak głośnym, ale zdecydowanym 
tonem. – Chcecie umrzeć z klasą?

Tak jak wtedy – niektórzy spojrzeli w jego kierunku, niektó-
rzy wciąż wpatrywali się w ziemię. Ale zdobył zainteresowanie 
tych kilku, których chciał wydobyć z kwarantanny. Na resztę 
przyjdzie czas… chyba. „Przepraszam was” pomyślał Leon, mając 
przed oczyma twarze Kwana i innych. „Ale wojna trwa. Wykorzy-
staliśmy wasze życia i teraz musimy wykorzystać waszą śmierć. 
Jesteście bohaterami, bardzo użytecznymi.”
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– Nazywam się Leon Grudzień, jestem dowódcą Wydzielone-
go Oddziału Zwiadowczego, znanego jako „Kampinoscy Palady-
ni”. Z upoważnienia generała Danielskiego i dozwolenia biskupa 
Paca, testujemy na polu bitwy nowy sprzęt symbiotyczny. Potrze-
buję pięciu odważnych ludzi, którzy zastąpią naszych towarzy-
szy. Kim Hun-Kwan, Daniel Marciński, Maciek Zorzyk, Jacek 
Warski i Beata Marecka padli w boju, podczas misji zwiadowczo-  
-ratunkowej, kluczowej dla wysiłku wojennego. Nie sądzę, że im 
dorównacie, ale macie prawo spróbować. – Wziął głębszy wdech. 
Teraz przychodziła ta trudniejsza część. – Mojemu oddziałowi 
obiecałem, że wróci połowa. Dotrzymałem słowa, z nawiązką. 
Z dwunastu przetrwało siedmiu. To niezłe szanse na życie i chwa-
łę, znacznie lepsze niż gnicie w kwarantannie. Co wy na to?

Był to piękny, kwietniowy poranek. Pogoda jakby opisywała 
historię ostatnich dni: było ciepło, już sucho, słonecznie. Poranne 
promienie skrzyły się w zbiorniku przeciwpożarowym i nadawały 
zieleni ten odcień życia, radosny jak uśmiech Marianny. Nic się 
nie zmieniło. „Nadal jestem zdrajcą” pomyślał Leon, obserwując 
uniesione dłonie nieświadomych niczego ochotników. Ω
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W roku 1938 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
miała się zwolnić Katedra Historii Literatury Polskiej po 
prof. Wiktorze Hahnie, który przechodził na emeryturę

Powołany na tę katedrę prof. Józef Birkenmajer, wziął jednak 
roczny urlop, celem dalszego wykładania na Uniwersytecie 
Wisconsin w Madison (USA). Ten znany historyk literatury pol-
skiej (nie tylko staropolskiej; starał się m.in. dowieść, że autorem 
Bogurodzicy był św. Wojciech lub ktoś z jego otoczenia) był tak-
że poetą (Poszumy Bajkału, 1927; Ulicą i drogą, 1928), nowelistą 
(Łzy Chrystusowe, 1927), autorem książek dla dzieci i tłumaczem 
(m.in. R.L. Stevensona, R. Kiplinga, ale także Sagi rodu Forsyte’ów 
J. Galsworthy’ego). W USA wykładał języki i literaturę słowiańską 
oraz zajmował się twórczością Henryka Sienkiewicza. Do Polski 
wrócił w sierpniu 1939 roku, aby objąć katedrę na KUL oraz sta-
nowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej. Przywiózł ze sobą 
maszynopis obszernego opracowania pt. W promieniach Jasnej 
Góry, zamówionego przez Rudolfa Wegnera do znanego cyklu 
„Cuda Polski”. Gdy wybuchła wojna Józef Birkenmajer zgłosił się 
na ochotnika jako porucznik rezerwy do obrony Warszawy. Zgi-

Wojciech Rotarski

KONSTANTY 
DOBRZYŃSKI
POETA WE WRZEŚNIU 1939 R.
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nął, walcząc na Cytadeli, ranny odłamkiem niemieckiego granatu 
26 września 1939 r., w przeddzień kapitulacji stolicy. Miał 42 lata1.

Prof. Józef Birkenmajer nie był bohaterem w czasach Peerelu. 
Mało kto o nim wspominał. Dla komunistów bohaterem Wrze-
śnia ‘39 był Marian Buczek – świeżo wypuszczony z więzienia 
komunista, który miał organizować obronę Warszawy i zginął od 
niemieckiej kuli. Marian Buczek miał swoje ulice w wielu miastach 
kraju i fabryki nazwane jego imieniem. Pamiętam jak uczono mnie 
w szkole, że pierwszą ofiarą wojny z grona ludzi kultury był poeta 
Józef Czechowicz, zabity 9 września od niemieckiej bomby na 
ulicy w Lublinie. To też nieprawda. Do obrony Ojczyzny stanęło 
z bronią w ręku wielu obywateli Rzeczypospolitej, w tym ludzi 
kultury, literatów. Wielu z nich poległo w pierwszych dniach wrze-
śnia 1939 roku. Problem w tym, że dla komunistów mieli nieod-
powiednie (czyli prawicowe) poglądy. Nie zasługiwali na pamięć. 

I nie pamiętano o tych, którzy stanęli w obronie niepodległej 
Ojczyzny w 1939 roku, którzy wtedy oddali swe życie, poświęcili 
swój talent. Tak jak strącano do bezimiennych grobów niepamię-
ci tych wszystkich, którzy walczyli o Niepodległą Polskę po roku 
1944. We wrześniu 1939 r. poległo siedmiu literatów2 znanych 
przed wojną, a po niej skazanych przez komunistów na zapo-
mnienie. Można powiedzieć, że śmierci doświadczyli d w a  ra z y. 
I nadal – tak twierdzę – są  n i e  p oż e g n a n i  (określenie Adama 
Grzymały-Siedleckiego)3.

We wrześniu 1939 r. zmobilizowany jako ppor. rezerwy Jerzy 
Roman Gerżabek dowodził plutonem samochodów pancernych 

1 J. Starnawski, Birkenmajer Józef Antoni, [w:] Słownik badaczy literatury polskiej, red. J. Star-
nawski, t. V, Łódź 2002, s. 33–41; B. Zezula, 95-lecie Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, „Forum Bibliotek Medycznych”, 2014, 
nr 1, s. 296.

2 M. Rutowska, E. Serwański, Straty wśród pisarzy polskich (literatów, publicystów, dziennika-
rzy i redaktorów) w czasie II wojny światowej w okupacji hitlerowskiej 1939–1945, Warszawa 
1980 (Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Informacja wewnętrzna 
nr 68).

3 A. Grzymała-Siedlecki, Nie pożegnani, Kraków 1972. Autor wspomina tu o J. Birken-
majerze i T. Dołędze-Mostowiczu.
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71 Dywizjonu Pancernego w składzie Wielkopolskiej Brygady 
Kawalerii.

W cywilu był współpracownikiem „Kuriera Poznańskiego” 
i innych gazet koncernu Drukarnia Polska SA w Poznaniu. Pisy-
wał wiersze, nowele, opowiadania dla dzieci i dorosłych oraz 
powieść Światła gasną w hotelu Astoria, którą drukowano w odcin-
kach w „Ilustracji Polskiej”. Układał teksty piosenek estradowych 
(m.in. Wystarczy jedno słowo dla Hanki Ordonówny). Występował 
w poznańskich kabaretach literackich „Różowa Kukułka” i „Klub 
Szyderców Pod Kaktusem”. Był radiowcem, autorem audycji dla 
dzieci, cyklu audycji rozrywkowych „Uśmiech Poznania”, prowa-
dził też konferansjerki na „Podwieczorkach przy mikrofonie”. 
2 września 1939 r. ppor. Jerzy Gerżabek brał udział w wypadzie 
na terytorium Niemiec, gdzie we wsi Załęcze (Kenigsdorf) jego 
pluton zniszczył kilka pojazdów niemieckich. 7 września został 
ranny w płonącym tanku w czasie bitwy nad Bzurą w rejonie szo-
sy między Łęczycą a Gostkowem, zmarł po operacji w szpitalu 
wojskowym. Miał 36 lat4. 

Ppor. rezerwy Florian Jernas we wrześniu 1939 r. dowodził plu-
tonem w I batalionie 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Wcześniej 
był harcerzem, uczniem Jana Sztaudyngera w Państwowym Semi-
narium Nauczycielskim Męskim im. E. Estkowskiego w Poznaniu. 
Został nauczycielem Publicznej Szkoły Powszechnej nr 5 w Pozna-
niu, pisał dla młodzieży wiersze (Sport na kiju, 1935; Leśne figle, 
1935; Gwiazdy na choince, 1936) i opowiadania (Czyn Antka Ogóra, 
1938). Redagował czasopisma dla młodzieży („Nasze Gazeciąt-
ko”, „Nasza Gazetka”, „Gazetka Starszej Młodzieży”, „Harcer-
ski Szlak”), publikując tam własne teksty (np. Przygody koziołka 
i bamberki. Ucieszna opowieść o koziołku z ratusza poznańskiego na 
łamach „Naszej Gazetki” w 1937 r.). Wydał tomik wierszy Księżyc 
nad Poznaniem (1937, ze wstępem J. Sztaudyngera) i powieść Pod-
chorążowie (1938). We wrześniu 1939 r. ppor. Florian Jernas brał 

4 T. Markowski, Gerżabek Jerzy Roman, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 7, s. 409–410;  
http://www.bohaterowie1939.pl/polegly,gerzabek,jerzy,6216.html 
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udział m.in. w bitwie nad Bzurą. 9 września, w trakcie natarcia 
na stanowisko wroga, został ugodzony rykoszetem kuli z kara-
binu wycofującego się żołnierza niemieckiego. Zmarł z wykrwa-
wienia, bo przez ponad dobę nie otrzymał pomocy medycznej. 
Miał 25 lat5.

W pierwszych dniach września 1939 r. 68. Pułk Piechoty Armii 
Poznań wyruszył nad Bzurę. 3. batalion tego pułku zatrzymał 
się we wsi Wilczna koło Konina. W jego składzie był Kazimierz 
Piekarczyk – dziennikarz „Dziennika Poznańskiego”, redaktor 
„Gazety Powszechnej”, który zasłynął jako autor powieści dla 
młodzieży: Skarby na Czorsztynie (1927), Wnuczka trębacza z Wieży 
Mariackiej (1928), Węzeł na chustce (1930), Tajemnica ruin (1931), 
Czego się Kuba od harcerzy nauczył (1933). Był współtwórcą Radia 
Poznańskiego, w którym prowadził program „Wesołe porachun-
ki” (w 1938 r. wydał zbiór scenariuszy radiowych pt. Wesołe pora-
chunki) oraz – jako „wujaszek Kazio” – audycję dla dzieci. Jego 
wnuczkiem jest Marek Piekarczyk, muzyk związany przez lata 
z zespołem TSA, znany z roli Jezusa w rock-operze Jesus Christ 
Superstar. 5 września 1939 r. eskadra samolotów niemieckich zrzu-
ciła na wieś Wilczna 6 bomb, zginęło ponad 30 osób, w tym 25 żoł-
nierzy 68 pp., a wśród nich Kazimierz Piekarczyk. Miał 38 lat6.

Por. rezerwy Józef Aleksander Gałuszka został zmobilizowa-
ny we wrześniu 1939 r., nie wiadomo w jakiej służył formacji. 
W cywilu był znanym poetą (Promień i grom, 1919; Biesiada kame-
leonów, 1921; Dusza miasta, 1922; Uśmiechy Boga, 1922; Gwiazda 
komandorii, 1925; Ludzie bez twarzy, 1927; Głosy ziemi, 1929; Cie-
nie orłów, 1932) oraz autorem wierszy dla dzieci (Figliki dla małej 
publiki, 1936). Nazywano go ostatnim poetą Młodej Polski. Był 
członkiem zarządu krakowskiego oddziału Związku Zawodowe-
go Literatów Polskich, prezesem oddziału, redaktorem „Gazety 
Literackiej”. Otrzymał nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki 

5 http://www.bohaterowie1939.pl/polegly,jernas,florian,6164.html 
6 J. R. [Roszak], Kazimierz Piekarczyk 1901–1939, [w:] Poznański przewodnik literacki, pod 

red. P. Cieliczko i J. Roszak, Poznań 2013 s. 260–261. 
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w 1921 r. oraz nagrodę miasta Krakowa w roku 1934. Por. Józef 
Aleksander Gałuszka zginął 6 września pod Annopolem (nad 
Wisłą). Nie jest pewne, jak to się stało. Przyjęła się wersja, że 
popełnił samobójstwo. Inna mówi, że zginął podczas rekonesan-
su, ostrzelany przez niemiecki samolot. Miał 46 lat7.

Tadeusz Dołęga-Mostowicz to jedyny z tego grona, który nie 
dał się wymazać z pamięci. Początkowo dziennikarz w warszaw-
skiej gazecie „Rzeczpospolita”, za felietony krytyczne wobec 
władzy sanacyjnej został pobity w 1927 roku. Potem w kilka lat 
z ubogiego dziennikarza został najbardziej poczytnym pisarzem, 
wydał 16 powieści (najsławniejsza to Kariera Nikodema Dyzmy), 
z których połowę zekranizowano już przed wojną. Nie tylko mógł 
się utrzymywać z pióra, ale został najbogatszym literatem w kra-
ju. Stał na progu kariery hollywoodzkiej – w 1939 r. przygotował 
dwa scenariusze dla wytwórni filmowej Warner Bros. Zmobili-
zowany w stopniu kaprala podchorążego kawalerii, nie wiadomo 
jakim szlakiem dotarł 17 września do miasteczka Kuty nad granicą 
rumuńską. I tu istnieje kilka wersji okoliczności jego śmierci: a to, 
że krążył samochodem ciężarowym, przewożąc chleb dla żołnie-
rzy polskich internowanych w Wyżnicy po rumuńskiej stronie; 
a to, że należał do ostatniego oddziału polskiego, który strzegł 
granicznego mostu na Czeremoszu, a żywność zdobywał dla swe-
go oddziału. 20 września przyjechał samochodem wojskowym 
do Kut po chleb, w tym czasie do miasta wjechały trzy sowieckie 
tankietki, witane owacyjnie przez ludność ukraińską i żydowską, 
jedna z nich zaczęła ścigać polską ciężarówkę. Tadeusz Dołęga-
-Mostowicz zginął od kuli sowieckiego sołdata. Miał 41 lat8.

7 B.T. [Tyszkiewicz], Gałuszka Józef Aleksander, [w:] Współcześni polscy pisarze i badacze litera-
tury. Słownik biobiliograficzny, t. 3, s. 22–23; M. Antosz, Skazany na zapomnienie, „W Zakolu 
Raby i Wisły”, 2006, nr 4, s. 16–18; J. Czejmnic [B. Urbankowski], Śmierć poetów. Śmiertelna 
choroba poezji, „Pogląd”, 1989, nr 1 (153), s. 11.

8 E.G. [Głębicka], Dołęga-Mostowicz Tadeusz, [w:] Współcześni polscy pisarze i badacze litera-
tury. Słownik biobiliograficzny, t. 2, s. 185–187; Dołęga-Mostowicz zabity przez sowieciarzy 
w Kutach, „Biuletyn” (Koło Lwowian w Londynie), 1979, nr 36, s. 61.
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Pierwszym literatem poległym prawdopodobnie już 2 września 
1939 r. był łódzki poeta Konstanty Dobrzyński, który zginął przy 
obsłudze ciężkiego działa (haubica 155 mm lub armata 105 mm) na 
przedpolu Częstochowy. Miał 31 lat9. Jak trafił do Częstochowy?

Konstanty Dobrzyński urodził się w 20 grudnia 1908 roku 
w Łodzi na przedmieściu Chojny, a dokładnie Nowe Chojny, które 
już wtedy były częścią miasta10. Był synem Władysława i Elżbiety 
z Kuropatwów. Ojciec pochodził ze wsi Marzenin (?) koło Łasku, 
matka urodziła się w Nieszawie k. Aleksandrowa Kujawskiego. 
Do Łodzi przybyli za pracą – ojciec został robotnikiem w fabryce 
Karola Scheiblera, matka pracowała w przędzalni u Ludwika Gey-
era. Mieszkali w domu czynszowym przy ul. Bankowej w facjat-
ce (na poddaszu), uwiecznionej przez Konstantego w wierszu 
Facjatka. 

Wojna światowa przyniosła biedę rodzinie – ojciec Konstan-
tego, wcielony do armii rosyjskiej, poszedł na front i zaginął bez 
wieści. Fabryki łódzkie stanęły. Matka utraciła pracę i musiała 
szukać pomocy w rodzinnej Nieszawie. Tam mały Kostek zarabiał 
na życie pasaniem gęsi, potem krów w sąsiedniej wsi. Wieczorami 
matka uczyła go czytania na książce do nabożeństwa. Chodząc 
za krowami, przeczytał prawie wszystkie powieści Sienkiewicza11. 
Po powrocie do Łodzi skończył szkołę powszechną, chciał się 
wykształcić na majstra fabrycznego w Państwowej Szkole Włó-
kienniczej. Choroba matki spowodowała, że przerwał naukę po 
pół roku i aby utrzymać rodzinę, pracował jako monter urządzeń 
technicznych na budowach, a potem tak jak ojciec był robotnikiem 

9 Dokładne okoliczności jego śmierci nie są znane. Biogram w Wikipedii, w którym roi 
się od błędów, przynosi wersję o śmierci w Janowie (pod Częstochową). W ten spo-
sób została „na siłę” poprawiona pierwotna wersja o śmierci w Janowie Lubelskim. 
Tymczasem, gdyby Konstanty Dobrzyński poległ pod Janowem zostałby pochowany 
w Złotym Potoku – w kwaterze żołnierzy Września 1939 r. na tamtejszym cmentarzu. 
Brak jest dowodów na przeniesienie jego zwłok, nazwisko Konstantego Dobrzyńskiego 
nie występuje na listach ekshumacyjnych z roku 1939, ani na listach powojennych.

10 W. Rotarski, Konstanty Dobrzyński (1908–1939), [w:] K. Dobrzyński, Wiersze zebrane, oprac. 
W. Rotarski, Częstochowa, Łódź 2018, s. 5–20.

11 Po latach wspominał te strony w wierszu List z Nieszawy.
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w przędzalni Scheiblera na Księżym Młynie. W 1929 roku osią-
gnął wiek poborowy i przez dwa lata odbywał służbę wojskową 
w 4 Pułku Artylerii Ciężkiej w Łodzi. 

Po wyjściu z wojska daremnie szukał pracy. Trwał wielki kry-
zys, tym bardziej dotkliwy w robotniczym mieście jakim była 
Łódź. Przez trzy lata był bezrobotny. „Był to najstraszniejszy 
okres w moim życiu, kiedy dosłownie przymierałem głodem” – 
wspominał po latach – „Radziłem sobie, jak mogłem. Wziąłem 
się do rzeźby, robiłem płaskorzeźby, portrety na zamówienie 
i sprzedawałem je zarabiając w ten sposób na życie. Nie potrze-
buję dodawać, jak marne to były zarobki”12. Jednocześnie dużo 
czytał, wraz z czwórką bezrobotnych kolegów utworzył kółko 
samokształceniowe13, troje z nich zdało maturę i podjęło stu-
dia w Warszawie. Sam Konstanty ukończył 5 klas w gimnazjum 
wieczorowym prowadzonym przez Polską Organizację Wolności, 
gdzie nauka dla bezrobotnych była darmowa. 

Rok 1934 to przełom w życiu Konstantego. W maju przyniósł 
do łódzkiej redakcji „Orędownika” kilka wierszy, które zostały 
wydrukowane (jego debiut to Wybory w nr. 112 z 20 maja 1934 r.). 
„Orędownik” był dziennikiem o poglądach narodowych, wydawa-
nym przez koncern prasowy Drukarnia Polska SA w Poznaniu, 
który od września poprzedniego roku wydawał także mutację dla 
Łodzi (wydanie Ł). Pismo było skierowane do środowiska robot-
niczego i prezentowało treści bardziej radykalne, w tym postulat 
„odżydzania” władz samorządowych, zawodów i poszczególnych 
środowisk. Pierwsze wiersze Konstantego były związane z trwa-
jącą kampanią wyborczą do władz miasta. Wybory przyniosły 
zwycięstwo Stronnictwu Narodowemu. Władze państwowe nie 
zatwierdziły nowego Zarządu i Rady Miasta, powołały komisa-
rza Rządu na Łódź. Lecz zwycięstwo narodowców w „czerwonej” 
(do tej pory) Łodzi spowodowało rozwój łódzkiej mutacji „Orę-

12 (mr.), Co o sobie mówi piewca robotniczej Łodzi. Dzieje i twórczość Konst. Dobrzyńskiego, 
„Goniec Warszawski”, 1936, nr 357, s. 4.

13 Jego działalność opisał w artykule Orion nad Chojnami, „Orędownik” (Ł), 1939, nr 2, s. 5.
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downika”, która od sierpnia 1934 r. była już całkowicie odręb-
na od macierzystego wydania poznańskiego (MP), ukazywała 
się nie sześć, a siedem razy w tygodniu. Znalazło się tam miej-
sce dla Konstantego, zatrudnionego początkowo w charakterze 
gońca, ale publikowano jego wiersze oraz – pod pseudonimem 
„Kade” – materiały dziennikarskie, recenzje, felietony14 i „obraz-
ki sceniczne”. W publicystyce Konstanty Dobrzyński był wierny 
linii politycznej pisma, wierszówkami zarabiał na utrzymanie, bo 
do 1937 r. był tylko współpracownikiem redakcji.

W styczniu 1935 r. dołączył do współpracowników poznań-
skiego tygodnika „Głos”, gdzie Aleksander Rogalski w obszernym 
artykule zaprezentował sylwetkę poety15. Na początku grudnia 
1935 r. w ramach Biblioteki „Głosu” (nakładem „Orędownika”) 
ukazał się drukiem (w nakładzie 4 000 egz.) pierwszy tom poezji 
Konstantego Dobrzyńskiego pt. Czarna poezja. Tom ten spotkał 
się z przychylnym przyjęciem w prasie narodowej. Adam Grzy-
mała-Siedlecki16 pisał: 

„nareszcie autentyczny w literaturze proletariusz. Dużo 
w tej literaturze jest inteligentów, ucharakteryzowanych 
na proletariat. Stokroć dla nas ważniejsze, co do 
powiedzenia ma w poezji prawdziwy robotnik, niż 
ci wszyscy pro-proletariusze, per procura. Literaccy 
prokurenci proletariatu wmawiają w nas, że cały świat 
pracy żyje takimi samymi uczuciami i myślami, jakie oni 
nam chcą zaszczepić: bolszewizmem mniej lub więcej 
otwartym”. 

A tu poeta-robotnik, który nie czerpie z idei internacjonali-
zmu, a jest autentycznie narodowy. Grzymała-Siedlecki najlepiej 
ocenił wiersz Lipiec – 

14 Najdłuższy cykl felietonów wierszowanych pt. Krakowiaczki łódzkie (Na melodię krako-
wiaka) obejmował 108 utworów, ukazywał się od maja 1935 do kwietnia 1937 roku. 

15 ren [A. Rogalski], Twórczość K. Dobrzyńskiego, „Głos”, 1935, nr 1, s. 1.
16 A. Grzymała-Siedlecki, Pieśni z pod maszyn, „Kurier Warszawski”, 1936, nr 44, s. 3–4.
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„dawnośmy już nie mieli tak szczerej i tak zawiesistej 
fantazji w poezji! […] Gdyby p. Dobrzyński ten tylko 
jeden wiersz napisał, już byśmy mieli prawo nazwać go 
niepospolitym poetą”.

Także Karol Hubert Rostworowski17 zachwycił się wierszem 
Lipiec:

„razem z Lipcem talent autora wstał, podciągnął się 
paskiem, dosiadł słońca oklep jak kobyłę i ruszył cwałem – na 
szczyt Parnasu” – pisał, cytując jego strofy. 

Jednocześnie przestrzegał poetę przed fałszywymi przyja-
ciółmi –

„obawiam się, żeby z Dobrzyńskiego nie zrobili 
sztandarowo-propagandowego poety i nie przygnietli 
go jego własnym pomnikiem. Niech się rozwija 
samodzielnie, niech się mocuje z własnym sumieniem 
i z własną sztuką, a jeżeli jest naprawdę nasz, to z czasem 
nie on pod naszym, ale my pod jego sztandarem pójdziem 
na podbój promiennego słońca”.

Młody publicysta, związany ze środowiskiem „Głosu” Jan Bie-
latowicz18 pisał: 

„cała twórczość Dobrzyńskiego zawiera w sobie 
charakterystyczne cechy literatury narodowej polskiej. 
Religijność pełna pierwiastka marzycielstwa i na 
przemian czynnej ofiary, patriotyzm z kultem przeszłości 
i wodzów narodu, prometeizm. […] Duszy szuka 
we wszystkim – w fabrycznej hali, w bruku! Wśród 

17 K.H. Rostworowski, Czarna poezja, „Warszawski Dziennik Narodowy”, 1935, nr 211, s. 4.
18 J. Bielatowicz, Poeta – narodowiec, tamże, 1935, nr 197, s. 4.
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maszyn śnią się mu lasy, pachną kwiaty, lśni słońce 
i niwy, [… jego] indywidualnymi barwami są oddech 
radości i zachwyt życiem, spojrzenie na świat z nizin 
niefałszowanej niedoli. Poezji szuka ten robotnik dla 
siebie i swych towarzyszy nie w deklamacji mściwego 
frazesu, lecz na drogach piękna i narodowej wielkości. 
[…] W poezji Dobrzyńskiego wyraża się żarliwa 
wiara w Wielką Polskę i mającą w niej zapanować 
sprawiedliwość”. 

Po drugiej stronie sporu ideowego Czarna poezja spotkała się 
z przemilczeniem albo ostrą krytyką. Władysław Sebyła pisał 
w „Pionie”: 

„Wiersze Dobrzyńskiego świadczą, że są w nim zadatki, 
możliwości poetyckie. Posiada on jednak wrodzoną 
łatwość automatycznego wierszowania i rymowania, 
i ta niebezpieczna zdolność wiedzie go na mielizny 
poetyckiego banału, wytartego frazesu. […] Zdarzają 
się w jego wierszach podmuchy świeżości, czasem 
śmiały obraz, dobra alegoria, wiersz skomponowany bez 
zarzutu, ale najczęściej nawet dobre w zasadzie pomysły 
poetyckie, świeża symbolika, rozpływają się w gadulstwie 
i banale”19. 

W „Roczniku Literackim” za 1935 rok W. Sebyła nie miał litości: 

„można by w nim odkryć zadatki na poetę, lecz raczej 
zasługuje na nazwę wierszopisa. [… jego] możliwości 
poetyckie toną w powodzi banalnej, dziennikarskiej 
frazeologii, w wytartych obrazach i przenośniach. Autor 
musiałby mocno popracować nad zwięzłością wyrazu, aby 
wiersze jego, rytmicznie poprawne, osiągnęły jaki taki 

19 W. Sebyła, Poezja – Konstanty Dobrzyński „Czarna poezja”, „Pion”, 1936, nr 32, s. 6.
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efekt świeżości. Obrazowanie tego, wychwalanego przez 
pewne sfery polityczne autora jest wręcz grafomańskie”20.

K.H. Rostworowski zgłosił Dobrzyńskiego do nagrody Pol-
skiej Akademii Literatury dla młodych, ale nagroda przypadła 
wtedy Światopełkowi Karpińskiemu. Publiczność nie podzie-
lała opinii Sebyły i chętnie przybywała na spotkania w Pozna-
niu i Łodzi, na których mogła wysłuchać recytowanych wierszy 
poety. Poezje Dobrzyńskiego stawały się bardziej znane, od kiedy 
zaczął publikować je tygodnik „Prosto z mostu”, czyli od grud-
nia 1935 r. Choć łódzki „Orędownik” nadal był głównym miej-
scem publikacji jego utworów, kilka jego wierszy zamieściły także 
pisma poznańskie: „Wielka Polska”, „Ilustracja Polska”, „Kurier 
Poznański”, „Polska Narodowa”, „Tęcza” oraz warszawskie: „War-
szawski Dziennik Narodowy”, „Wieczór Warszawski”. W listopa-
dzie 1936 r. Konstanty brał udział (z Wiesławem Strzałkowskim) 
w „poniedziałku poetyckim” zorganizowanym przez Towarzystwo 
Literatów i Dziennikarzy Polskich w kawiarni Instytutu Propa-
gandy Sztuki w Warszawie. O Dobrzyńskim jako poecie mówił 
Witold Łaszczyński, wiersze deklamowali aktorzy Wanda Jaku-
bowska i Marian Zajączkowski21. W grudniu 1936 r. ukazały się 
dwa wywiady z poetą w warszawskich dziennikach „ABC. Nowi-
ny Codzienne” oraz „Goniec Warszawski”22. „Chcę” – deklarował 
Dobrzyński – „pisać o robotnikach i dla robotników. W poezjach 
moich dużo miejsca zajmuje Łódź. Najlepiej czuję i znam potrze-
by robotników. Chciałbym trafić do ich serc, przemówić do nich 
i dźwignąć ich. Robotnik chce zmian w obecnej sytuacji. Weźmie 
on chętnie i z zapałem udział w budowie Wielkiej Polski”23.

Od połowy 1937 roku Konstanty Dobrzyński pracował w cen-
tralnej redakcji łódzkiego „Orędownika” w Poznaniu, od września 

20 Tenże, Liryka, „Rocznik Literacki”, 1935, s. 32.
21 „Kurier Warszawski” 1936, nr 307, s. 27; „Orędownik” (Ł), 1936, nr 262 bis, s. 5.
22 W. Vogel, Strofy walczące. Rozmowa z autorem „Czarnej poezji”, „ABC Nowiny Codzienne”, 

1936, nr 369, s. 9; (mr.), Co o sobie mówi piewca robotniczej... 
23 Tamże.
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tego roku redagował dodatek tygodniowy „Litera i Sztuka”, a od 
września 1938 r. łódzkie strony mutacji (Ł). Został członkiem Syn-
dykatu Dziennikarzy Wielkopolskich oraz Związku Zawodowego 
Literatów Polskich. Uczęszczał jako wolny słuchacz na wykłady 
z literatury na Uniwersytecie Poznańskim. 

W marcu 1938 roku ukazał się drugi tom wierszy Konstantego 
Dobrzyńskiego pt. Żagwie na wichrach, nakładem Drukarni Pol-
skiej w Poznaniu. I znów najlepsze recenzje miał w prasie naro-
dowej. Jan Bielatowicz zauważał:

„Od Czarnej poezji do Żagwi na wichrach – szmat drogi 
poetyckiej – od lekceważącego przemilczania do wybicia 
się na czoło młodych poetów. [… Dobrzyński] niemal 
całkowicie zerwał z tzw. poezją tendencyjną. Zwracając 
się ku tematom niepolitycznym osiągnął istotnie 
spore sukcesy, szczególnie subtelnie poetyzując życie 
przyrody, miłość i tęsknotę ku ziemi. […] Dobrzyński 
jest synem naszego czasu, poetą buntu i żalu. Nie 
boi się poruszać najgłośniejszych tonów. Chce ze 
słów wydobyć fortissimo, skomponować melodie 
burzy, armat, dynamitu, tłumu. […] Jest wiele uroku 
w bezpośredniości poezji Dobrzyńskiego, wiele mocy 
w patosie jego wybuchów, ale mistrzem prawdziwym jest 
on w zrównoważonych akwarelach, w opisach przyrody, 
w ich odurzającej kwiecistości i metaforyce. Specjalność 
poety, to także spokojne personifikacje alegoryczne 
(Lipiec, Upał, Mróz). W lawinie natomiast słów – 
poematów wybuchowych jest pewne niepohamowanie. 
Przesada w wierze w pięści i mocne słowa. To jest 
maniera. […] Siła pięści i siła przekleństwa w poezji są 
kruche i monotonne”24.

24 J. Bielatowicz, „Żagwie na wichrach” Konstantego Dobrzyńskiego. Drugi tom wierszy, „War-
szawski Dziennik Narodowy”, 1938, nr 124B, s. 5.
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Jednak patos wierszy Dobrzyńskiego miał swoich zwolenni-
ków; młody publicysta i poeta Kazimierz Hałaburda w „Prosto 
z mostu” tak pisał (cytując tytuły) o utworach poety: 

„to istotnie Dynamit, podkładany pod nasze małe 
inteligenckie duszyczki. To Burza, która nadciąga 
i Pięściami wali w nas, policzkuje Trzecim Majem, 
przygniata Balladą o kamiennym mieście, aby na 
zakończenie podźwignąć hymnem Do świętych wisielców”.

W poezji Dobrzyńskiego dostrzegał:

„wyczucie narastającej dynamiki mas. Ustami jego 
przemawia jutrzejsza chłopsko-robotnicza, narodowa 
Polska, wychodząca z impasu, aby stać się wreszcie sobą. 
[…] Miliony takich właśnie Dobrzyńskich już powstają, 
otrząsają się z resztek wiekowego snu i runą. Albo nas 
porwą za sobą, albo zmiotą”25.

Także Tadeusz Dworak w „Myśli Narodowej” wskazywał, że 
Dobrzyński:

„wyszedł z ludu, jak [Jan] Kasprowicz i w ciężkim trudzie 
musi dorabiać się kultury. […] Żywiołem Dobrzyńskiego 
jest walka i siła. Ale walka, pojęta jako miażdżenie, 
mordowanie. […] Kiedy się rozpala wyobraźnia 
Dobrzyńskiego, do głosu dochodzi pra–zwierzę ludzkie; 
ono jest główną metaforą w bojowych odezwach, ono 
jest uśpioną, ślepą siłą niszczycielską, którą poeta 
budzi i chce okiełznać. […] Dobrzyński widzi, jak 
w masach milionów żywych ciał przeciągają się miliony 
drapieżników, czając się do skoku. Byłeś mi dawniej 
bożyszczem, o tłumie pisał Kasprowicz pod wrażeniem 

25 K. Hałaburda, Poeta jutrzejszej Polski, „Prosto z mostu”, 1938, nr 26, s. 4.
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nadciągających jakoby rewolucji ludowych [… on także] 
czuł, jak gniecie go tragiczne koło historii. Motłoch chce 
żyć, ale […] miażdży tych, którzy mu życie niosą, niszczy 
duchowe, kulturalne siły społeczne”26.

„Wiadomości Literackie” nie zauważały młodego poety, nawet 
Antoni Słonimski nie tracił czasu by wyśmiać nieporadne pró-
by „wierszoklety” w swej „Kronice tygodniowej”. Dopiero dru-
gi tom wierszy Dobrzyńskiego doczekał się tam recenzji. Karol 
Zawodziński w mocno złośliwej (ale jednak) recenzji pt. Pięść 
w poezji wyliczał ile razy pada w tomie słowo „pięść”; pisał, że 
„przedmiotem jego poezji są ciężkie rozpędzone masy, bataliony 
grzmiące milionami podkutych butów, bateria ciężkiej artylerii, 
gesty brutalne”, ale:

„nawet mocna pięść ogłusza tylko za pierwszym ciosem, 
potem delikwent jest bity w takim stanie omdlenia, jak 
stępiała wrażliwość czytelnika tych wierszy. Zawodne 
to jest więc jako środek ekspresji; a więc obsesja? Czy 
raczej świadomy kult potęg materialnie groźnych, zjawisk 
grożących zniszczeniem, zmiażdżeniem człowieka? 
[…] Czy by nie dało się wywieść pokrewieństwa tego 
kultu z kultem Starotestamentowego, groźnego 
Jahwe?” – ironizował.

Ale nawet on znalazł kilka dobrych słów, porównując poetę 
z Antonim Kasprowiczem, proletariackim poetą z Łodzi, zwią-
zanym z obozem lewicy: 

„obaj niewątpliwie utalentowani, władający z wielką 
łatwością dobrą polszczyzną i rytmicznym wierszem, 
obaj w ogólnej tonacji majorowi, afirmujący życie, obaj 
szeroko korzystający z eklektycznie dobranych wzorów 

26 T. Dworak, Nowe poezje Dobrzyńskiego, „Myśl Narodowa”, 1938, nr 22, s. 343–345.
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popularnych poetów współczesnych. […] Ale o ileż sztuka 
Antoniego Kasprowicza jest subtelniejsza, delikatniejsza, 
bardziej ludzka i głębiej przetrawiona! Zdeklarowany 
patriotyzm Dobrzyńskiego nie bardzo pociesza dopóki 
jest patriotyzmem pięści, a nie głowy”27. 

W maju 1938 r. tom Żagwie na wichrach został skonfiskowany 
przez cenzurę państwową za wiersz Trzeci Maj. Po konfiskacie był 
sprzedawany z wyciętymi dwiema kartkami, na których wcze-
śniej był inkryminowany wiersz. Należy dodać, że wiersz ten był 
już raz publikowany w łódzkim „Orędowniku” w 1936 r. W marcu 
1939 r. Konstanty Dobrzyński otrzymał nagrodę tygodnika „Pro-
sto z mostu”. Jan Mosdorf promował Dobrzyńskiego słowami: 

„to pierwszorzędny talent w młodym pokoleniu 
poetyckim. W twórczości Dobrzyńskiego dochodzi 
do głosu nowoczesny nacjonalizm, pełen dynamizmu 
i pasji, społecznie radykalny. Gdyby Dobrzyński nie był 
nacjonalistą, jako robociarz i syn robotnika byłby na 
pewno lansowany na czołowego przedstawiciela tzw. 
poezji proletariackiej. Jest to pisarz na wskroś i rasowo 
polski. Poezję jego cechuje pewien brutalizm, właściwy 
jego pokoleniu, który razi kulturalne uszy pięknoduchów, 
bo jest to brutalizm nacjonalistyczny, a nie ten jedyny 
uznany: brutalizm socjalistyczny. Na szczególną uwagę 
zasługują wiersze Ejtingon i S-ka, Cham i Do świętych 
wisielców. W tych utworach najpełniej wypowiedział 
się żywiołowy talent Dobrzyńskiego, przewyższający 
rówieśne mu talenty poetyckie w Polsce”. 

27 K.W. Zawodziński, Pięść w poezji, „Wiadomości Literackie”, 1938, nr 37, s. 6. Nasuwa się 
wrażenie, że recenzent nie czytał np. Czarnej wiosny Słonimskiego.
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Jednocześnie nagrodę za całokształt twórczości otrzymał Adolf 
Nowaczyński. Obu laureatom wręczono nagrody 1 kwietnia 1939 r. 
w Białej Sali Bazaru w Poznaniu. 

Konstanty Dobrzyński był członkiem Stronnictwa Narodo-
wego, należał do grupy „młodych”, mających poglądy bardziej 
radykalne niż władze stronnictwa. Dobrze przyjmowano wiersze, 
w których poeta wyrażał żarliwą wiarę w nadchodzącą Wielką Pol-
skę i mającą w niej zapanować sprawiedliwość, nawet jeśli forma 
wierszy była gniewna i brutalna. Jednak nie były to wiersze „pro-
pagandowe”, nie powtarzały haseł, programu i obaw wyrażanych 
przez działaczy Stronnictwa Narodowego. Konstanty Dobrzyński 
oddawał hołd Romanowi Dmowskiemu, określając go mianem 
„Wódz – duch Narodu, potężny, wspaniały” (Dmowski), „wiel-
ki dowódca bez szlif i orderów” (Rewia). Zadedykował wiersze 
generałowi Józefowi Hallerowi (Rycerz błękitny), przywódcom 
ruchu narodowego (Prometeusze), poległym narodowcom – Sta-
nisławowi Wacławskiemu, Jerzemu Grotkowskiemu i Janowi 
Chudzikowi (Pożegnanie), a nawet Adamowi Doboszyńskiemu 
(Konkwistador). Jednak nie można go nazwać poetą partyjnym28. 
Jak pisał Jan Bielatowicz – „poezja nie musi być partyjna aby była 
szczerze narodowa”29. Nie tego się po nim spodziewano. Uważa-
no, że „w twórczości Dobrzyńskiego w sposób najpełniejszy może 
wypowiada się dusza młodego, nacjonalistycznego pokolenia 
polskiego”30. Pokolenia – dodajmy – coraz bardziej radykalnego 
w poglądach. Sam poeta nie odżegnywał się od swych „zaan-
gażowanych” wierszy. Na krytykę odpowiedział prześmiewczo 
w jednym z felietonów: „Hej pisarzu łódzki […] po cóż masz się 
pienić na wyzysk i biedę? Wzdychaj do księżyca i wąchaj rezedę”31.

28 Nie spełniłby wymagań zawartych m.in. w książce J. Andrzejewskiego Partia i twórczość 
pisarza (Warszawa 1952).

29 J. Bielatowicz, Poeta – narodowiec…
30 Słowa Stanisława Piaseckiego, zob. Wręczenie nagród „Prosto z mostu” Adolfowi Nowaczyń-

skiemu i Konstantemu Dobrzyńskiemu, „Prosto z mostu”, 1939, nr 16, s. 4.
31 Kade [K. Dobrzyński], Krakowiaczki łódzkie, „Orędownik” (Ł), 1936, nr 258, s. 6.
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Popularność poety można zauważyć najbardziej w pierwszych 
tygodniach po zgonie Romana Dmowskiego, kiedy Stronnictwo 
Narodowe organizowało w całym kraju akademie żałobne, na 
których wspominano zmarłego, recytowano wyjątki z jego pism 
oraz wiersze mu poświęcone. Kwerenda za okres styczeń–marzec 
1939 r., przeprowadzona w „Kurierze Poznańskim”, „Warszaw-
skim Dzienniku Narodowym”, „Orędowniku”, „Polsce Narodowej” 
i katowickim „Narodowcu” wykazała, że szczególnie chętnie się-
gano po wiersze Konstantego Dmowskiego (94 razy). Najwięcej 
razy deklamowano wiersz Ostatni apel (67) oraz Pogrzeb Romana 
Dmowskiego (16) i Dmowski (8)32. Wśród osób recytujących wier-
sze poety był m.in. Tadeusz Chróścielewski, wtedy student Uni-
wersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie”33.

W podsumowaniu mijających dwudziestu lat poezji polskiej 
Stanisław Czernik pisał w „Okolicy Poetów”, że:

„Konstanty Dobrzyński występuje przede wszystkim 
jako przedstawiciel proletariatu w środowisku ideologii 
narodowej. Stał się jakby bardem stronnictwa, które 
go gorąco za to wynagradza i reklamuje. Ten szczegół 
mógłby stać się walną przeszkodą dla rozwoju poety, 
a jednakże do tego nie doszło; przeciwnie, z biegiem lat 
osiągnięcia Dobrzyńskiego rosną i przyszłość stoi przed 
nim otworem”34. 

Wciąż brak jest kompetentnego omówienia twórczości poety. 
Postaram się w tym miejscu zwrócić uwagę na niektóre cechy 

32 Alternatywę stanowiły wiersze: A. Chojecki, Elegia na śmierć Romana Dmowskiego (16 razy), 
F. Kmietowicz, Podzwonne… (9), S.E. Ruszczykowska, Po zgonie wodza (4), S. Statkiewicz, 
Wodzu (3), S. Krzycka (po wojnie – Fleszarowa-Muskat), A ciebie Wodzu już nie ma… (2), 
A. Kwiecińska, Pamięci Romana Dmowskiego (2), J. Pietrkiewicz, Dmowski (1). Warto dodać, 
że na akademiach centralnych w Warszawie i Poznaniu nie recytowano w ogóle wierszy.

33 „Warszawski Dziennik Narodowy” 1939, nr 51, s. 4.
34 S. Czernik, Dwadzieścia lat poezji polskiej 1918–1938. Szkic, próba antologii, bio – i bibliografia, 

„Okolica Poetów”, 1939, nr 1–2, s. 30.
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jego poezji. W pierwszym tomie, w cyklach Łódź i Czarna poezja 
Dobrzyński opisuje z czułością swe rodzinne miasto: 

„Miasto twarzy wybladłych i zapadłych brzuchów! 
Miasto wrzawy i zgiełku, gorączki i ruchu! 
Miasto wielkich przedsięwzięć, wytwórnio pieniędzy! 
Miasto ludzi bogatych i siedlisko nędzy, 
Gdzie z krzykiem pierwszym dziecko zachłyśnie się 
dymem. 
 
A jednak kocham Ciebie, zadymiony grodzie, 
Całuję wzrokiem dziurawe Twe chodniki, 
Gdzie moi najbliżsi w zwartym korowodzie 
Szli, by zdążyć na gwizdek do brudnej fabryki”. 
    (Zadymiony gród)

oraz ich mieszkańców – robotników, ich codzienny znój by „dać 
znowu fabryce cząstkę swego życia” (Gdy bije piąta!), pracę mono-
tonną w rytm nadawany przez maszyny, które „pędzą zawsze, 
w nieskończoność pędzą … Smok-maszyna żre przędzę… zionie 
żrącym pyłem w twarz człowieka smutną, aż go spali i wessie, 
wchłonie i zniweczy” (Maszyny). Wyraża tym sprzeciw wobec 
cywilizacji technicznej z jej konsekwencjami technologicznymi 
i urbanistycznymi. Nie ulega fascynacji postępowej cywilizacji 
industrialnej jaką odnajdujemy choćby w poezji Skamandra czy 
Awangardy Krakowskiej. Wytchnienia Konstanty szuka za mia-
stem, gdzie: 

„Wyjdą łąki naprzeciw z kwiatami we włosach, 
będą maić przydróżki, miedze i ogrody. 
Sady usta wiśniowe podadzą niebiosom, 
wstydem spłoną jabłonie, prężąc piersi młode. 
Łany będą wzorzyste, jak łowickie pasy, 
żyta rzęsą przysłonią swe chabrowe oczy”. 
    (Ojczyzna)



w
O

jc
Ie

ch
 R

O
tA

R
sK

I /
 K

O
N

st
A

N
ty

 D
O

BR
Zy

ń
sK

I 
18

2

Może to wpływ poezji Sergiusza Jesienina, przedstawiciela 
rosyjskiego imażynizmu, który upodobał sobie tematykę mistycz-
no-ludową związaną z przyrodą? Leonard Turkowski, kolega 
z redakcji poznańskich zaświadcza, że Dobrzyński lubił poezje 
Jesienina35. Sam poeta tylko raz wyraził oficjalnie swoje sympatie 
poetyckie – wierszem Niebieski szofer pokłonił się Konstantemu 
Ildefonsowi Gałczyńskiemu. Nie wszystkie obrazy wiejskie, jakie 
prezentuje Konstanty są sielankowe, często daje on wyraz swej 
wrażliwości na dolę ludu, jak w wierszu Lecą liście…:

„Tutaj mróz przyjdzie białolicy… 
Krew zetnie w żyłach, tym – bez chaty 
Wysrebrzy szronem strzępy szaty 
I w perłę zmieni łzę w źrenicy…”

W cyklu „Dłonie ku niebu” znajdujemy motywy religijne; poeta 
zanosi modlitwę (Ojcze nasz), z dziecięcą ufnością wyznaje: 

„O Wieczny! 
Czuję Cię! Jesteś, nade mną i we mnie – 
Świat Cię nie mieści, lecz ja mieszczę w łonie. 
Wiem, że nie będę wołał Cię daremnie: 
Przyjdziesz i weźmiesz w Swe świetliste dłonie 
Mą skroń znużoną”. 
   (Modlitwa wieczorna)

Dobrzyński nie „wadzi się” z Bogiem, jak wielu ówczesnych 
luminarzy. Nie oskarża Go o całe cierpienie świata, deklaruje: 
„wierzę, że przyjdzie inne zmartwychwstanie, że przyjść musi 
płomieniem, wszak Bogiem jest Bóg” (Zmartwychwstanie). Pozor-
ną niemoc Boga widzi raczej w Jego braku: 

35 L. Turkowski, Księga mojego miasta. Poznańskie wspomnienia 1919–1939, Poznań 1983, s. 202.
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„W katedrze zaklęci 
kamienni tkwią święci 
i szepcą kamienne nowenny. 
Zakute w witraż 
kamienne lśnią twarze 
i Chrystus w ołtarzu – kamienny”. 
  (Ballada o kamiennym mieście)

Chrystusa nie widzi „w przepychu procesji” (jednak rewolu-
cjonista!), tylko: 

„po zaułkach, wśród nędzy, w wyszarzałym palcie… 
chodzisz, ślady stóp krwawych znacząc na asfalcie… 
Ty, z krzywego zaułka Król nędzy – Mój Chrystus”. 
    (Mój Chrystus)

Pokrewny, bardzo wzruszający wiersz Jedno imię poeta poświę-
cił swojej matce:

„Gdy kto chce zamknąć w jednym tylko słowie,  
Ogrom czuć jasnych do granic ostatka –  
Niech przyklęknąwszy, to imię wypowie:  
Jedyne, jedno, przenajsłodsze... M a t k a !”

Co ciekawe, ten wyraz miłości synowskiej jako jedyny (i tylko 
w tym fragmencie) przetrwał okres zapomnienia w PRL-u. Od 
połowy lat 70-tych rozpoczynał wiele uroczystości szkolnych Dnia 
Matki36. Do dziś jest stałym punktem w scenariuszach szkolnych 
z tej okazji, choć tak naprawdę nikt nie wie kim jest autor. 

Młody poeta Konstanty – jak każdy młody poeta – pisał także 
subtelne wiersze liryczne (Kasztany na dworcu, Pieśń, Poranek) oraz 
wiersze pełne humoru (Gorączka, Pijany poemat, Ballada o weso-
łym nieboszczyku). Oryginalnym wierszem Dobrzyńskiego jest Do 

36 B. Gutkowska, Dzień Matki, „Życie Załogi” (Radom), 1977, nr 15, s. 2.
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świętych wisielców, hołd złożony cieniom tych, co za Polskę ginęli 
zakatowani przez satrapów wszelkiej maści:

„Błogosławieni bądźcie, wy, mali i wielcy, 
o świeci kajdaniarze i święci wisielcy, 
coście dłonie krwawili po pałkach i knucie, 
o święty Borelowski i święty Traugutcie”.

a jednocześnie stanowi wyraz nieustannej potrzeby wielkiego 
czynu, życia pełnego, intensywnego, aż do heroizmu: 

„Żeście krwi swej szaleństwem, oddechem wielkości 
zgniły świat zabarwili rumieńcem młodości… 
 
i że danym wam było, zdobywcy bez trwogi, 
wam jedynym i jednym mówić twarz w twarz z Bogiem”. 
    (Do świętych wisielców)

Powstańcom wielkopolskim Dobrzyński poświecił wiersz 
27 grudnia, a w Ataku zawarł dynamiczny obraz bitwy warszaw-
skiej 1920 roku.

Najbardziej dynamiczne, pulsujące energią są z pewnością jego 
wiersze „polityczne”, takie jak wzmiankowane Pięści oraz Alkazar, 
Burza, Dynamit, Młodzi. Konstanty jest w nich wyrazicielem swe-
go środowiska – „młodych”, radykalnych działaczy Stronnictwa. 
Wzywa do rewolucji narodowej, do budowy Wielkiej Polski. Woła 
niecierpliwie: „Teraz my! rządzić chcemy! Zaraz, natychmiast 
już!!” (Marsz bojowy). „Dłonie palą się do czynu” (Prometeusze), 
a nogi same rwą się do maszerowania. Dla wzmocnienia eks-
presji posiłkuje się formą zapożyczoną od Majakowskiego, czyli 
tzw. „schodkami”. Stąd zapewne zarzut Józefa Łobodowskiego, 
który przy okazji ataku na Tadeusza Micińskiego raczył napisać: 
„Dobrzyński, siódma woda po Majakowskim”37. Warto przypo-

37 Josif Władisławowicz Łobodowskij, Tropicielom polskości, „Wiadomości Literackie” 1937, 
nr 25, s. 5. Pewnie wiedział co pisze...
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mnieć, że Karol Hubert Rostworowski czy Adam Grzymała Sie-
dlecki, chwaląc talent poety, dawali do zrozumienia, że tej akurat 
twórczości nie cenili. Na marginesie: dla dzisiejszego czytelnika 
szokiem poznawczym będzie z pewnością trafić na wezwanie 
poety: „Rozwinąć tam sztandar nasz tęczowy!” (Naprzód marsz!).

Rację miał Kazimierz Hałaburda, który zauważał w tych 
wierszach przeczucie niedalekiej „wielkiej zmiany”, choć nikt 
nie sądził, że będzie jednocześnie tak dramatyczna i tragiczna. 
Dobrzyński nie należy, tak jak Sebyła, do nurtu katastroficznego 
w poezji międzywojnia, możemy jednak odnaleźć w jego wierszu 
Pociąg alegoryczną wizję nadchodzącej zagłady. Poeta kreśli w nim 
obraz pociągu pędzącego nocą, prowadzonego przez fałszywych 
maszynistów. „Na zwrotnicach skomlących siadło widmo stra-
chu… Nikt nie wstrzyma warkotu kół po szynach mknących”. 
Pasażerowie zastygli w sennym transie, „nikt się ze snu nie zry-
wa, nie pyta gdzie pędzi”. Dopiero ostatnia chwila przed kata-
strofą przywraca im przytomność. „Tłum ryczący paniką, kłębi 
się, kotłuje...

buty miażdżą gardziele ochrypłe od wrzasku...” Pasażerowie 
wyskakują z pociągu w nieopisanym zamęcie i chaosie widząc 
Śmierć „przy dźwigni zwrotnicy”. Po katastrofie pociąg ruszył, 
„aby rwać dalej w przyszłość, lecz już nowym torem”. Prorocza to 
wizja świata, oczadziałego złymi ideami, mknącego na manowce 
bytu. A nowy tor jazdy – to droga nowego świata, odrodzonego 
po katastrofie, powolnego nie złu, ale woli Bożej.

W maju 1939 roku, gdy do wojny pozostało niewiele ponad 
100 dni, atmosfera napięcia i zagrożenia narastała. Znajdowało 
to odbicie w kulturze i życiu społecznym. Konstanty Dobrzyński 
opublikował w tygodniku „Prosto z mostu” wiersz Przysięga. Mógł 
w nim napisać, tak jak Władysław Broniewski, że „są w Ojczyźnie 
rachunki krzywd”, wszak wielu młodych działaczy Stronnictwa 
Narodowego trafiło do obozu w Berezie, a on sam doświadczył 
cenzury państwowej. Nie. Dla niego obrona Ojczyzny była bez-
warunkowym nakazem chwili. A słowa wiersza to gotowy tekst 
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przysięgi, w myśl której walczyło wielu młodych żołnierzy w wrze-
śniu 1939 r. Oto jej słowa: 

„Na krzyż, na sztandar Twój, 
na Twoje święte rany, 
przysięgę straszną dziś  
składamy Ci, o Panie! 
 
Gdy rozszaleje bój, 
gdy zagrzmi huraganem, 
gdy wróg pożogę krwi  
u naszych wznieci granic – 
 
– staniemy twarzą w twarz, 
piersią o pierś, stalowi,  
sprężeni w skoku lwim 
i groźni furią ramion! 
 
My Słowian przednia straż – 
piorun na pierś wrogowi – 
na gardło ostry sztych – 
miażdżący górski kamień! 
 
Gdy damy jeden wiór 
z drzew polskich na granicach, 
choć jeden polski łan, 
choć jeden skrawek nieba – 
 
– niech nas wydusi mór, 
zabiją błyskawice! 
Niech matek naszych krtań 
zadławią kęsy chleba! 
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Niech Twoja Boska moc 
wymaże nas z pamięci! 
Niech syny nasze twarz 
 
chowają wśród kurhanów – 
– Niech błądzą w czarną noc 
po wieków wiek przeklęci!… 
 
 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –   
 
O Jezu, Panie nasz, 
na krew Twą i na rany! 
  (Przysięga)38

I tak się stało. 

24 sierpnia 1939 r. plutonowy Konstanty Dobrzyński został 
zmobilizowany do macierzystego 4 Pułku Artylerii Ciężkiej 
w Łodzi, przydzielono go do 7 Dywizjonu Artylerii Ciężkiej. Dwa 
dni później 7 dac wyruszył pieszo do Koluszek, tam załadował 
się do wagonów kolejowych i już 29 sierpnia dotarł do Często-
chowy zasilając 7 Dywizję Piechoty. Konstanty służył przy obsłu-
dze działa (haubica 155 mm lub armata 105 mm) na stanowisku 
bojowym w pobliżu cmentarza Kule w Częstochowie. 2 września 
przez cały dzień odpierano ataki wojsk niemieckich, opóźniając 
o jeden dzień natarcie wroga. Konstanty Dobrzyński poległ na 
stanowisku prawdopodobnie właśnie tego dnia i został pocho-
wany na cmentarzu Kule, w kwaterze wojennej. Miał 31 lat. Ω

38 „Prosto z mostu”, 1939, nr 19, s. 3.
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Dzisiaj

Już nikt nie prosi
bym mu przysłał wiersze

Było minęło
– i nie wróci więcej

Liczy się dostatek
oraz co dzisiejsze

Wiedza i mądrość
poszły w różne strony

Piękno i prawda
dawno po rozwodzie

Dzieci świat poznają
z gier komputerowych

Elektroniczny pies
przy każdej głowie
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Kapłaństwo

Staruszku kapłanie
pozwól że uklęknę
i ucałuję
twoje drżące ręce
– dłonie które w hostii
Chrystusa dotykają
w okruchu chleba
niebo całe
osobę Boga krzyżowaną
i światłość Jego
– zmartwychwstanie
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Szczęścia

Plastikowi bracia
w wirtualnych światach

Aparaty podsłuchowe
w sercach

Cierpienia ducha
na przemian
z kopulacją

Szczęścia – parę westchnień
– i już
po wszystkim –

Policjanci i lekarze
biorą co łaska
za przeprowadzanie słabszych
na drugą stronę życia

A druga strona
także pełna atrakcji

kolorowych snów
dostatków na skinienie paluszkiem
permanentnych orgazmów

i innych uciech
nie z tej ziemi
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Miasto II

To miasto pełne
obcojęzycznego gwaru
Na podniebnych banerach
wielkimi literami
instrukcje nowych praw
i obyczajów Na straganach
penisy z różnorodnych materiałów
waginy W galeriach artyści
tarzają się we własnych odchodach
Na salonach władzy
celebryci różnej maści
bogacze żyjący z dokarmiania ubogich
– i na odwrót
Na manifach porządni oraz sodomici
podają sobie dłonie Ponad nimi
transparent „Prawa człowieka
także dla zwierząt i roślin”
Potem odpoczywają
na łonie Wielkiej Ladacznicy
spokojni
syci
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Oklaski

Nowy Wspaniały Ład – –
W pas
kłaniają mu się politycy
celebryci teologowie producenci
jeszcze niezdobytych gwiazd
Nawet korniki w puszczy
wstrzymują swoją robotę
Marks i Lenin
budzą się z niebytu

i klaszczą
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Feminizm

Wyzwolenie kobiet:
od wstydu
skromności
wierności
rodziny
męża
miłości
od Pana Boga

od siebie
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Wiara

„Tego racja
czyja narracja”

– lecz gdzie wezwanie
które nas przerasta

bo od Boga idzie
i chce się utwierdzać

w każdym ludzkim czynie
i tęskni – do Więcej

i woła o Niego
– i wierzy że Miłość

w podzięce za to
że się z Bogiem było
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Układy

Łapać złodzieja!
– wciąż złodzieje krzyczą

Szewc zostawił kopyto
i wszedł w politykę

(Nie Bogu już się kłania
ale – statystykom)

W kościele się modlą
„Przyjdź Królestwo Twoje”

ale przyjdź prze dostatek
z mamoną zdrowiem

i telewizorem



Przed bramą 
(Na motywach N.)

Przed bramę niebios
wychodzi Prawda do człowieka

– i czeka

Zwróci się ku niej
spojrzy w oczy
zapyta –

A jeśli za bramą
– myśli człowiek –
nic nie ma

to szkoda życia

– i idzie dalej

A ona stoi
zwleka
z zamknięciem bramy

może ktoś się zatrwoży
zawróci
„odejrzy jej”

jak pewien człek
co w imię Boże
aż z Polski szedł

do niej

Kazimierz Nowosielski
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