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CO MI DAŁ PONTYFIKAT JANA PAWŁA II? JAK BĘDĘ ODPOWIADAŁ NA JEGO 
NAUCZANIE?

Wypowiedź dla Radia Maryja — materiał do książki („Nasza książka”)

Jestem poetą, zatem muszę zapytać: co mi dał Pontyfikat Jana Pawła II jako poecie? Jak będę
odpowiadał na Jego Nauczanie jako poeta? Oczywiście wpływ Papieża jest wszechstronny. Mam 38 lat, z
czego ponad 26 lat przeżyłem za Pontyfikatu Wielkiego Świętego. Jestem więc z pokolenia Jana Pawła II.
Jako dziecko czy młodzieniec z początku reagowałem wyłącznie emocjonalnie, dopiero z czasem przyszła
głębsza refleksja. Osobiście byłem na spotkaniach z Janem Pawłem II w latach: 1987, 1991, 1999 (zawsze w
Krakowie). W 1997 nie mogłem przybyć na Błonia, bo miałem nogę w gipsie po wypadku. W 2002 zaś
byłem w Gorcach z dziećmi  i w dniu papieskiej beatyfikacji na Błoniach dotarłem do chatki nad Kamienicą,
gdzie  wakacje  (rekolekcje)  spędzał  w  latach  siedemdziesiątych  XX  wieku  kardynał  Karol  Wojtyła.
Wcześniej zaś mieszkałem na Górnym Śląsku i jako dziecko nie było mi dane uczestniczyć w spotkaniach
papieskich w 1979 i 1983 r. (mój ojciec był na spotkaniu z Ojcem Świętym na Górze św. Anny w 1983 r.).
Zawsze  jednak,  w  miarę  możliwości,  oglądałem  w  telewizji  pielgrzymki  papieskie  z  wielkim
zainteresowaniem (wraz z rodziną). W roku 1991 (na Rynku krakowskim) i w 1999 roku (na Błoniach)
byłem w służbie kościelnej (mam do dziś służbową czapeczkę, biało - żółtą opaskę oraz identyfikator). 

Papież pobudzał mnie do wzrastania duchowego, artystycznego i  filozoficznego. Jan Paweł II
oddziaływał swoją myślą o kulturze na mój sposób rozumienia kultury. W 1987/88 roku nabyłem tom pt.
Wiara i kultura z tekstami Ojca Świętego. Tom ten przeczytałem, pozaznaczałem ołówkiem każdą stronę
tzw. „ważną”,  wskutek czego prawie cała książka wewnątrz poczerniała od ołówka. Teksty papieskie
pobudziły mnie do myślenia filozoficznego o sztuce, do myślenia teologicznego o sztuce. Stałem się poetą
religijnym. Jestem członkiem Bractwa Literackiego Białego Pasterza, skupiających poetów piszących o
Janie Pawle II. Napisałem wiele wierszy o Papieżu. Trzy z nich ukazały się drukiem w antologii „Polska
nam papieża dała”. Moje dwie książki religijno - artystyczne (Znak światła, 1998 [poezje], Eschatologizm.
Szkice z teorii i teologii sztuki, 1998 [eseje]) dedykowałem Jego Świątobliwości Janowi Pawłowi II (co
zostało wydrukowane czcionką). Moje dedykacje odzwierciedlały zapewne sposób odbioru Jego osoby,
dlatego określają one Ojca świętego jako „Światło światu niosącego” („Johanni Paulo, Papae II, Lumen
mundo ferenti”) lub jako „Papieża Spotkania” („Janowi Pawłowi II, Papieżowi Spotkania”). w aneksie do
Eschatologizmu (1998) znalazła się też moja analiza wybranych poglądów Jana Pawła II na temat kultury.
Za książki, które wysłałem Ojcu Świętemu — otrzymałem kilkakrotnie listy z błogosławieństwem. Gdyby
nie polski Papież, nie byłoby eschatologizmu w mojej poezji. Gdyby nie ten Wielki Święty, moja poezja
zapewne nie uzyskałaby głębi ducha. Słowa Ojca Świętego były mi drogowskazami i zachętą do pracy w
kierunku tworzenia poezji religijnej. On pozwolił mi nie lękać się i tworzyć poezję katolicką, wbrew
wszystkiemu, wbrew nagonce na Kościół, wbrew wszelkim trudnościom, jakie mają współcześni artyści
katoliccy, czyli  tzw. „szaleńcy Boży”. Staram się służyć swoją poezją Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.
Odważyłem się być szaleńcem Bożym w poezji, tak jak oszalałym z miłości do Chrystusa i Jego Matki był
nasz Wielki Rodak. Jego zdania: „Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!” — brzmią mi
w uszach jako wskazówka do pracy nad poezją i życiem, które mają być przesycone Chrystusem. „Nie
można zrozumieć człowieka bez Chrystusa” — zrozumiałem to dopiero po latach i cieszę się, że jestem
poetą katolickim, tak jak Karol Wojtyła, tak jak Jan Paweł II. Z tego tytułu znoszę wszelkie moje cierpienia
tak, jak On, dla Chrystusa. Kiedy On zamilkł, milczałem i ja prawie cały Wielki Post 2005 r. Papież dzięki
swojemu milczeniu podsunął mi dobry sposób na twórczość. Otóż, kiedy milczałem, naśladując ciszę
Wielkiego Świętego, wtedy wiele pomysłów, dotąd zagłuszonych codzienną paplaniną, wreszcie mogło się
przebić na światło dzienne, stąd napisałem wiele dojrzałych wierszy religijnych. Solidarność z Papieżem
opłaciła się, przyniosła plon wielokrotny. Polecam milczenie i modlitwę każdemu artyście (poecie), wtedy
jego twórczość pogłębi się.

  Muszę też napisać o pewnej korespondencji z Ojcem Świętym. Zimą 1999 roku, ja, niegodny
poeta, nigdy nie przypuszczając, że to się może spełnić, stałem się iskrą, która zapaliła papieską duchowość,



dając Mu pewną inspirację. Otóż, znając ze studiów historii sztuki List Pawła VI do artystów, ośmieliłem się
napisać osobisty list do Jana Pawła II z prośbą o napisanie podobnego Listu do artystów przez polskiego
Papieża.  Mój  list  z  pokorną  prośbą,  wyrażający  potrzebę  artystów,  doszedł  do  rąk  własnych  Jego
Świątobliwości dzięki uprzejmości Jego Eminencji Kardynała Franciszka Macharskiego. List złożyłem
osobiście do rąk własnych krakowskiego Kardynała w Pałacu Biskupów, z początkiem marca 1999 roku, na
kilka dni przed odlotem Jego Eminencji do Rzymu. List poety do Papieża - Poety został grzecznościowo
przez  Księdza  Kardynała  zawieziony,  do  rąk  własnych  Janowi  Pawłowi  II  wręczony  i  przez  Jego
Świątobliwość przeczytany. Więc dostąpiłem wielkiej łaski, za co Bogu dziękuję. Radość moja była wielka,
kiedy kilka tygodni później, z końcem kwietnia 1999 Jan Paweł II opublikował tzw. List do artystów! Moja
prośba została spełniona, skakałem z radości i cieszyłem się jak dziecko papieskim darem dla artystów,
którzy głębiej czują i wnikliwiej odczuwają ducha. Byłem głęboko wdzięczny za ten list Ojcu Świętemu, tak
potrzebny artystom. W Jamie Michalika na wieczorze autorskim w maju 1999 zobowiązałem się publicznie
(a  było  tam ponad stu  ludzi)  do  ewangelizacji  przez  poezję  (ewangelizacji  przez  sztukę).  Stosowny
dokument z tego wieczoru z podpisami kilkudziesięciu osób — posiadam do dziś. Lecz nawet bez podpisu
pod zobowiązaniem — i tak tworzę coraz więcej wierszy, pogłębiam swoją duchowość chrześcijańską.
Publikowałem moje wiersze religijne w kilku antologiach (np. pod redakcją:  1) ks. Tadeusza Jani SDB, 2)
ks. Wacława Buryły, 3) Bogusława Żurakowskiego, 4) Piotra Płatka, a w przygotowaniu — 5) wiersze do
antologii pod red. Stanisława M. Hermaszewskiego pt. Duch wieje kędy chce, t. XVI). Tak więc plon jest
obfity dzięki Ojcu Świętemu, który uwrażliwił mnie na sprawy religijne w kulturze i przekonał, że moja
praca nad poezją katolicką ma sens i cel.

Nauczanie Ojca Świętego będę wcielał w życie, ewangelizując przez kulturę, przez poezję i dając
odważnie moje świadectwo wiary katolickiej. Zachęcam wszystkich katolickich: poetów, pisarzy, artystów
(polskich i nie tylko), aby pogłębili znajomość papieskiego nauczania (encykliki, adhortacje, listy, inne
książki) i aby wcielali w sztukę moralne i religijne zasady Ewangelii. Sam postaram się jeszcze lepiej poznać
te papieskie nauczanie, jeszcze głębiej wejść w duchową łączność ze spuścizną Świętego Polaka. Także w
rodzinie, w pracy i na ulicy będę się starał dążyć do świętości, choć mam trudny charakter, ale do bycia
świętymi wzywał nas polski następca św. Piotra i polski zastępca Chrystusa na ziemi. Sztuka (poezja) także
może być świętą, uświęconą Bogiem. Oto wołanie: sztuka Bogiem silna! Pragnę sztuki Bogiem silnej!
Otwórzcie  na  oścież  sztukę  Chrystusowi!  Nie  lękajcie  się  Chrystusa  w sztuce!  Nie  możemy sztuki
zrozumieć bez Chrystusa, bo sztuka  to rzecz ludzka, a człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa.
Człowiek bez Chrystusa nie rozumie ani sam siebie, ani sensu swoich wytworów (także nie rozumie swojej
sztuki). Otworzę na oścież moją poezję Chrystusowi. Nie lękam się przyjąć Chrystusa do mojej poezji. I
każdemu artyście radzę, aby zrobił to samo. Czy sztuka (poezja) jest do zbawienia koniecznie potrzebna?
Sztuka ubogaca i dopełnia człowieka, a Chrystus, jak nas uczył Jan Paweł II, przyszedł zbawić pełnego
człowieka, całego człowieka, człowieka ubogaconego sztuką (poezją), człowieka wraz z jego sztuką (wraz z
jego poezją). Moja praca nad poezją religijną ma sens eschatologiczny, ponieważ poprzez poezję religijną
dążę ku Dobru, Prawdzie i Pięknu. Tego mnie nauczył mój Papież ukochany, zagadkowy poeta i mądry
teolog. Muszę zaprzeć się samego siebie, wziąć krzyż sztuki na ramiona i pójść za Chrystusem, aby
pracować w Winnicy Pana jako niegodny robotnik żniwa. Może się z moją poezją na co przydam do
pomocy?

Kraków, dnia 20 kwietnia 2005 r.
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