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Wstęp

„Nadeszła godzina 21.37. Zorientowaliśmy się, że Ojciec Święty przestał oddy-
chać. I wtedy zobaczyliśmy na monitorze, że jego wielkie serce po kilku uderze-
niach przestało bić”1.

Nad miastem jarzyła się łuna świateł (...). Lilipuci siedzieli w swoich małych jak za-
bawki domkach i z przerażeniem wsłuchiwali się w ciszę, jaka zapadła nad światem. 

Odeszło na zawsze ze świata to ogromne serce ludzkie, które unosiło się wysoko 
nad krajem i łoskotem swego tętna wypełniało dni i ponure noce liliputów. 

Zdarzało się przedtem, że ten czy ów liliput, nękany przez straszliwe senne wi-
dziadła, budził się pośrodku nocy i słysząc znajome, mocne bicie potężnego serca, 
uspokojony zasypiał z powrotem. 

Jak wierna straż czuwało szlachetne serce Guliwera i swoim dźwięcznym miaro-
wym biciem zsyłało na ziemię pokój i przychylność ludziom i rozpraszało straszliwe 
sny, których tak wiele przynoszą ciemne lilipucie noce. 

I odeszło ze świata ogromne ludzkie serce. I nastała cisza. I z rozpaczą wsłuchiwał 
się w nią i płakał gorzko osierocony, bezbronny liliput2. 

2 kwietnia 2005 roku, o godz. 21.37 byliśmy uczestnikami mitycznego 
przełomu. Nadal za sprawą mediów jesteśmy świadkami narodzin mitu Jana 
Pawła II. 

Mircea Eliade twierdził, że mit opowiada Historię Świętą, opisuje wydarze-
nie, do którego doszło w legendarnym czasie „początków”. Inaczej mówiąc: „mit 
opowiada, w jaki sposób, za sprawą dokonań Istot Nadnaturalnych, zaistniała na-
sza rzeczywistość bądź rzeczywistość globalna – kosmos”3. 

Śmierć Jana Pawła II była wydarzeniem historycznym, które stało się ele-
mentem wspólnej pamięci, przyjmując formę Świętej Opowieści. Książka ta jest 
próbą rekonstrukcji mitu Papieża Polaka, który wezwany z dalekiego kraju wrócił, 
aby swoim braciom przynieść wolność. Jego śmierć sprawiła, że Polacy nagle 
zobaczyli, że mogą być lepsi. Mit Papieża opowiada o tym, jak w kwietniu 2005 

1  S. Dziwisz, Świadectwo, Warszawa 2000, s. 229.
2  Leonid Andrejew napisał opowiadanie Śmierć Guliwera w 1911 roku, po śmierci Lwa Tołsto-

ja. L. Andrejew, Śmierć Guliwera. Nowele, przeł. J. Pański, Warszawa 1975, s. 468.
3  M. Eliade, Aspekty mitu, przeł. P. Mrówczyński, Warszawa 1998, s. 11.
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roku zstąpił duch Jana Pawła II i odnowił oblicze tej ziemi, a ludzie pod Wawelem 
pojaśnieli4. 

„Mit jest narracją, w której zmartwychwstaje pradawna rzeczywistość”, pisał 
Bronisław Malinowski. „Mit nie jest czczym opowiadaniem, ale aktywną, stale 
działającą siłą”5. Opowieść święta w danej społeczności jest nie tylko rejestracją 
zamierzchłej przeszłości, ale dowodzi istnienia ważniejszej rzeczywistości, która 
determinuje obecne życie ludzi, a wiedza o niej dostarcza człowiekowi wskazó-
wek i wzorów6, jak należy żyć. 

Te wskazówki, wzory zapisane są i utrwalone w języku, bo to język służy do 
magazynowania treści kulturowych i przekazywania ich z pokolenia na pokole-
nie7. Lingwistyka kulturowa traktuje język jako „swoiste archiwum kulturowe 
danej społeczności oraz podstawę transmisji kulturowej”8. Akumulatywna funk-
cja języka polega na gromadzeniu w jego systemie informacji o rzeczywistości 
i przekazywaniu przyszłym pokoleniom wiedzy i doświadczenia danej wspólnoty 
językowej, jej tradycji, systemu wartości i norm moralnych9.

To właśnie istota mitu, który jest „nośnikiem tożsamości zbiorowej”10. Wyda-
rzenia historyczne utrzymują się w pamięci ludowej tylko wtedy, gdy opowiada-
nie o nich przybliża się jak najbardziej do modelu mitycznego11. 

Pontyfi kat Jana Pawła II w świetle komentarzy prasowych może być przy-
kładem na to, jak historia zamienia się w narrację mityczną, a opowieści o praw-
dziwych wydarzeniach z przeszłości są „interpretowane zgodnie z bezczasowym 
modelem mitu bohaterskiego”12. W pewien sposób jesteśmy teraz świadkami mi-
tyzacji postaci historycznej. 

Mircea Eliade pisał, że niezwykle rzadko zdarza się uchwycić na żywo prze-
mianę jakiegoś wydarzenia w mit13. Na przykładzie relacji z „papieskiego tygo-
dnia” można tę przemianę zaobserwować bardzo wyraźnie. 

Mit jest „prawdziwym sprawozdaniem z sensacyjnych wydarzeń, które ufor-
mowały kształt tego świata oraz istotę zachowań moralnych i które determinu-
ją rytualny kontakt między człowiekiem a jego stwórcą lub innymi siłami”14. 

  4  Por. artykuł Jerzego Sadeckiego Pod Wawelem ludzie pojaśnieli, „Rzeczpospolita” 5.4.2005, 
s. 4.

  5  B. Malinowski, Dzieła, t. 7: Mit, magia, religia, przeł. B. Leś i D. Proszałowicz, Warszawa 
1990, s. 303.

  6  M. Eliade, Sacrum, mit, historia, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1970, s. 118.
  7  J. Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1995, s. 3. 
  8  Tamże, s. 55.
  9  Tamże, s. 45.
10  K. Hastrup, Przedstawianie przeszłości. Uwagi na temat mitu i historii, przeł. S. Sikora, 

„Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1997, nr 1/2, s. 26.
11  M. Eliade, Mit wiecznego powrotu, przeł. K. Kocjan, Warszawa 1998, s. 55.
12  Tamże, s. 50.
13  Tamże, s. 57.
14  B. Malinowski, Dzieła, t. 7: Mit, magia, religia, s. 358.

Śmierć Papieża, narodziny mitu12

I-łamanie.indd   12I ł i i dd 12 2010-12-13   08:14:002010 12 13 08 14 00



13

W mojej książce analizuję dziennikarskie sprawozdanie z niezwykłych wydarzeń, 
w których uczestniczyli Polacy na początku kwietnia 2005 roku. 

Bronisław Malinowski podkreślał, że każda zmiana historyczna tworzy swoją 
mitologię15. Nic więc dziwnego, że śmierć Jana Pawła II, która bezprecedensowo 
zdominowała serwisy informacyjne, hołd złożony Ojcu Świętemu przez wiernych 
z całego świata, pojednanie wrogów i deklaracje składane podczas „papieskiego 
tygodnia” były wydarzeniami wielkiej wagi, które stworzyły swoistą mitologię. 

Mit pozwala na odzyskanie „chwalebnej przeszłości”16. Polski kwiecień to jest 
nasza „chwalebna przeszłość”. Wyjątkowość czasu i zachowań ludzi po śmierci 
Papieża przypominana jest każdego roku, kiedy w mediach recytowana jest opo-
wieść o „Odchodzeniu Jana Pawła II do Domu Ojca”. 

Mircea Eliade pisał: „Przeżyć ten czas raz jeszcze, przywracać go tak często, 
jak to tylko możliwe (...), spotkać znowu Istoty Nadnaturalne i przyjrzeć się ich 
stwórczej lekcji – oto pragnienie, które można wyczytać między wierszami we 
wszystkich rytualnych iteracjach mitów”17. 

Pragnienie to widać bardzo wyraźnie w publikacjach rocznicowych, a także 
w tekstach pojawiających się cyklicznie, jako dodatki do „Dziennika” – Cuda 
Jana Pawła II [CJPII] i „Gazety Wyborczej” – Nasz Papież [NP]; Nasz Święty 
Jan Paweł II [NŚJPII]18. 

Mit Papieża Polaka zapisany jest w dziennikach: „Gazeta Wyborcza” [GW], 
„Rzeczpospolita” [Rz], „Dziennik Polski” [DP], „Gazeta Krakowska” [GK]; 
tygodnikach: „Polityka” [P], „Wprost” [W], „Newsweek” [N], „Tygodnik Po-
wszechny” [TP], a także ich specjalnych wydaniach, które trafi ły do rąk czytelni-
ków w „papieskim tygodniu”19. 

Badania obejmują tydzień od śmierci Jana Pawła II do Jego pogrzebu. W cen-
trum zainteresowania znalazły się też publikacje rocznicowe, jakie pojawiły się 
w wybranych tytułach 3 kwietnia 2006 roku i 2 kwietnia 2007 roku. Analizowane 
są również teksty drukowane w specjalnych zeszytach, dołączanych do dwóch 
najpoczytniejszych dzienników w ciągu dwóch lat, jakie upłynęły od śmierci Pa-
pieża. 

Z zawartości wybranych tytułów prasowych wyselekcjonowane zostały 
fragmenty artykułów zawierające treści mityczne, odnoszące się do mitu Jana 
Pawła II. Analizie poddano w ten sposób około 3 tysięcy fragmentów, które opa-
trzono numerami i skrótami.

Następnie fragmenty te zostały skategoryzowane według specjalnie opracowa-
nego klucza, uwzględniającego najważniejsze elementy mitu (bohater mityczny, 
przełom mityczny, symbole mitycznego przełomu, przestrzeń mityczna, czas mi-
tyczny). Klucz kategoryzacyjny stanowiący konceptualizację teorii mitycznych 

15  Tamże, s. 349.
16  M. Eliade, Aspekty mitu, s. 144.
17  Tamże, s. 24.
18  Cytując kolejne artykuły, podaję rok wydania zeszytu, jego numer oraz numer strony. 
19  Cytując kolejne artykuły, podaję datę wydania dziennika czy tygodnika i numer strony. 

Wstęp

I-łamanie.indd   13I ł i i dd 13 2010-12-13   08:14:002010 12 13 08 14 00



14 Śmierć Papieża, narodziny mitu

powstał przed lekturą publikacji prasowych. Potem wyselekcjonowane zostały 
fragmenty artykułów zawierające treści mityczne. Można je odnaleźć zarówno 
w wypowiedziach publicystycznych, które reprezentują różne gatunki (artykuły, 
reportaże, wywiady, komentarze, felietony), jak również w notatkach, wiadomoś-
ciach i korespondencjach, które z racji spełniania funkcji informacyjnej powinny 
być wolne od słów nacechowanych emocjonalnie20. 

Treści mityczne to fragmenty tekstów, które dotyczą najważniejszych elemen-
tów mitu (np. bohatera mitycznego, przełomu, czasu mitycznego czy przestrzeni 
mitycznej). Fragmenty te były bardzo charakterystyczne, różniły się od całego 
artykułu – albo nagromadzeniem środków stylistycznych, albo zostały w jakiś 
inny sposób wyróżnione przez samego autora tekstu. Dziennikarz wie, jak pisać, 
aby zwrócić uwagę czytelnika i sprawić, żeby długo pamiętał przeczytane zdania. 
Retoryka dziennikarska zna te tajemnice21. Treści mityczne to fragmenty artyku-
łów, które czytelnik miał zapamiętać. 

Mit jest słowem, powie Barthes, ale nie przypadkowym i dowolnym, lecz 
„słowem wybranym przez historię”22. Dla Rolanda Barthes’a mit jest formą, któ-
rej trzeba wyznaczyć historyczne granice i „wpisać w nią ponownie społeczeń-
stwo: co nie znaczy, że nie można najpierw opisać jej jako formy”23. Moja książka 
jest próbą takiego właśnie opisu. 

Prezentuje ona wyniki jakościowej analizy zawartości prasy i antropologicz-
nej analizy treści mitycznych. Zawiera również elementy analizy lingwistycznej 
(w duchu językoznawstwa kognitywnego24). Publikacje z „papieskiego tygodnia” 
są znakomitym zbiorem danych językowych, na podstawie których można od-
tworzyć, w jaki sposób Polacy myślą, że myślą o Papieżu, o historii swojego 
narodu i o sobie samych. 

Mit jest powtarzaną relacją o potężnym zdarzeniu, pisał Wilhelm Wundt25. Re-
lacja zaś o tym wydarzeniu jest „obrzędem w słowach”26. Nie wolno zapominać 
o tym, że „w dziejach wyrazów i zwrotów zawarte są dzieje ludzi, którzy owe wy-
razy i zwroty tworzyli i nimi się posługiwali”27. W słowach, którymi dziennikarze 
zapisywali mit Papieża, zawarte są dzieje jego rodaków, którzy w kwietniu 2005 

20  J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005, s. 51.
21  W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002.
22  R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Warszawa 2000, s. 239 i 240.
23  Tamże, s. 239.
24  Analizując teksty dziennikarskie, uwzględniam nie tylko dane językowe, ale również świa-

domość historyczną i wspólnotę doświadczeń Polaków. Erudycja i znajomość kultury są niezbędne 
dla zrozumienia publikacji z „papieskiego tygodnia” i właściwego odczytania wszystkich znaczeń, 
jakie niosą z sobą użyte w tekstach metafory. George Lakoff i Mark Johnson przypominali, że same 
słowa nie zmieniają rzeczywistości, ale wpływają na to, jak widzimy świat i jak działamy na podsta-
wie tego postrzegania. Por. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, przeł. T. Krzeszowski, 
Warszawa 1988, s. 173.

25  W. Wundt, Völkerpsychologie; cyt. za: G. Van der Leeuw, Fenomenologia religii, przeł. 
J. Prokopiuk, Warszawa 1997, s. 363.

26  G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, s. 363.
27  S. Skorupka, Przenośnie w języku potocznym II, „Poradnik Językowy” 1949, z. 2, s. 5. 
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zobaczyli,  że jeszcze dużo takich Polaków zostało,  co są piękni 
[P 16.4.2005: 16].

Studium otwiera przegląd klasycznych koncepcji mitu, który jest zarazem 
wprowadzeniem do antropologicznej lektury publikacji z „papieskiego tygodnia”. 
Mircea Eliade, Bronisław Malinowski, Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss, 
Ernst Cassirer, Joseph Campbell, Gerard van der Leeuw prezentowali świętą opo-
wieść w różnych perspektywach, w swoich książkach rzucali nowe światło na 
kategorię mitu. Promyki tego światła przebłyskujące z publikacji prasowych po-
zwoliły ujawnić, w jaki sposób rodzi się mit. 

Święta opowieść jest obietnicą lepszej przyszłości, „pod warunkiem, że obecne 
złe moce zostaną pokonane”28. Złych mocy nie brakuje w codziennym zachowa-
niu Polaków. Dlatego też zawsze będzie zapotrzebowanie na mit, który analizuję. 
Co roku bowiem, jak na antidotum, mieszkańcy naszego kraju czekać będą na 
opowieść o Papieżu Polaku i wydarzeniach, do których doszło w kwietniu 2005 
roku, gdy „wszystko działo się w większym stopniu pod wpływem świętości”29. 

Recytację mitu Jana Pawła II uruchomić mogą słowa zaczerpnięte z różnych 
kontekstów: profanum i sacrum.

Przykładem może być słynne „Habemus Papam!” czy pozdrowienie nowo 
wybranego Papieża: „Sia lodato Gesu Cristo!”. Słowami, które w Polsce rozpo-
czynają recytację mitu Jana Pawła II, są również wersy Barki, ulubionej pieśni 
Karola Wojtyły. 

Recytacja mitu rozpoczyna się też za każdym razem, kiedy w telewizji poka-
zywany jest obraz wadowickiego rynku, a uśmiechnięty Papież mówi: „po ma-
turze chodziliśmy na kremówki”. Te słowa, jak również góralska piosenka Syćka 
se wom zycom to i owo przynależą do porządku profanum, niemniej jednak one 
również rozpoczynają Historię Świętą. 

Miejscem recytacji mitu Jana Pawła II są przede wszystkim media. Dzienni-
karze, dokonując selekcji materiału i wyboru odpowiednich słów, tworzą i rozwi-
jają mityczną narrację. Wydarzenie historyczne, będące podstawą mitu, staje się 
jednocześnie wydarzeniem medialnym (media event), o czym piszę szczegółowo 
w drugim rozdziale, przypominając o niezwykłej relacji, jaka łączyła dziennika-
rzy z Papieżem. 

Po śmierci Jana Pawła II mogliśmy obserwować medialny bricolage. Po-
szczególne mitemy, z których zbudowana jest opowieść o Papieżu Polaku, przed-
stawione są w kolejnych partiach książki: bohater mityczny (3), przełom mitycz-
ny (4), symbole mitycznego przełomu (5), przestrzeń mityczna (6), czas mityczny 
(7). Rozważania zamyka refl eksja poświęcona młodzieży, która w pierwszych 
dniach kwietnia 2005 roku zapisała własny rozdział w Świętej Historii o polskim 
Papieżu. 

28  B. Malinowski, Dzieła, t. 7: Mit, magia, religia, s. 144.
29  Tamże.

Wstęp
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16 Śmierć Papieża, narodziny mitu

Mechanizmy procesu mityzacji Jana Pawła II ukazuję w rozdziale Bohater mi-
tyczny, który z tego względu jest najbardziej rozbudowaną częścią studium. Bio-
grafi a Karola Wojtyły prezentowana jest w mediach według norm mitycznych30, 
które obejmują m.in.: niezwykłe okoliczności narodzin Bohatera i dzieciństwo 
przygotowujące go do roli herosa. Zwiastun zapowiada wędrówkę Bohatera, 
a walka, jaką podejmuje, uwalnia ludzi od tyranii strachu. Próba heroiczna jest 
dowodem ingerencji Opatrzności i tajemniczej siły, która sekunduje zmaganiom 
Bohatera. Jego czyny pozostają wskazówką dla przyszłych pokoleń, a on sam, 
przebywając na granicy sacrum i profanum, jest dowodem istnienia sfery świę-
tości, na której objawienie ludzie nieustannie czekają. Jan Paweł II dla Polaków 
był i będzie bohaterem narodowym, który niczym Mojżesz przeprowadził swo-
ich rodaków przez Morze Czerwone. Przywołane tu motywy zostają rozwinięte 
i szczegółowo analizowane w trzecim rozdziale pracy, który zamyka refl eksja na 
temat kultu Papieża. Wspominam o papacjonaliach, pomnikomanii, papieskich 
relikwiach i wadowickich kremówkach, które są ulubioną metonimią publicy-
stów krytycznie oceniających kult Jana Pawła II. 

W rozdziale Przełom mityczny piszę o tym, w jaki sposób dziennikarze opo-
wiadali o chorobie Papieża, jak przygotowywali się do relacjonowania jego odej-
ścia. Na początku rozważań przypominam słowa, jakie Ojciec Święty kierował do 
chorych, ukazując sens ich cierpienia. Pozwalają one w odpowiedniej perspekty-
wie zobaczyć odchodzenie Papieża, który oswoił ludzi ze swoją śmiercią. Piszę 
o roli mediów w ostatniej lekcji Papieża, o międzynarodowej żałobie i hołdzie, 
jaki składali Ojcu Świętemu pielgrzymi z całego świata. 

Głównym „scenarzystą” pogrzebu Jana Pawła II był wiatr, którego symbo-
liczne znaczenie rozpatruję w piątym rozdziale, pisząc również o deszczu i okla-
skach, jakie żegnały Papieża. Także symbolika dzwonu, bieli i światła była często 
eksploatowana przez autorów publikacji z „papieskiego tygodnia”, stanowiąc 
ważny element mitycznej narracji. 

W rozdziale Przestrzeń mityczna piszę o Krakowie, Wadowicach i miejscach 
symbolicznie związanych z Karolem Wojtyłą oraz o ludziach, którzy po śmierci 
Papieża poszukiwali sakralnej przestrzeni i miejsc „nasyconych obecnością” Jana 
Pawła II. W mitycznej narracji szczególne znaczenie mają krakowskie Błonia, 
papieskie okno, a przede wszystkim miasto, w którym „wszystko się zaczęło”. 

Czas mityczny to czas święty, zatrzymany, czas cudów, kiedy na świecie nie 
istnieją podziały, ludzie są piękni i dobrzy, zwaśnieni kibice razem śpiewają pio-
senki, a wrogowie podają sobie ręce. W rozdziale Czas mityczny piszę o 21.37 – 
godzinie mitycznego przełomu, która została w naszym kraju otoczona szczegól-
nym kultem. Po śmierci Papieża narodziła się spontaniczna wspólnota, societas 
przekształciło się w communitas. Święta historia o tym, co działo się w duszach 
ludzi po śmierci Papieża, należy do antropologicznej kategorii mitów pochodze-
nia. Czas mityczny to czas, w którym „coś nowego, wielkiego i znaczącego ob-

30  M. Eliade, Mit wiecznego powrotu, s. 51.
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jawiło się w pełni”31. Oto zaczyna się coś nowego [N 2.4.2006: 78–82], pisali 
publicyści, a reporterzy skrupulatnie odnotowywali każdą zmianę. Na szczególną 
uwagę zasługuje pojednanie politycznych wrogów i cud na stadionach, przypo-
mniany w podrozdziale Każdy to powie, Wojtyła rządzi w Krakowie! 

Opowieść o Papieżu Polaku będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie. 
Najdłużej pamiętać o nim będą ci, którym Jan Paweł II podziękował w swoim 
ostatnim zdaniu. W rozdziale zatytułowanym ...a teraz przyszliście do mnie... 
przedstawiam fenomen niezwykłego kontaktu Papieża z młodymi ludźmi, którzy 
w człowieku starszym o sześćdziesiąt lat znaleźli rówieśnika, przyjaciela, ojca 
i brata. Trwali przy nim, gdy umierał. Śpiewali mu piosenki, przesyłali całusy 
w stronę jego okna, oklaskami odprowadzili na drugą stronę. Dla niego wzięli 
gitary i bębenki i pożegnali go po swojemu.

31  M. Eliade, Aspekty mitu, s. 24.

Wstęp
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Rozdział I 

Mit

MIT JAKO OPOWIEŚĆ (M. ELIADE, B. MALINOWSKI)

Greckie mythos oznacza słowo, opowieść1. Mit jest opowieścią o tym, co stało 
się in illo tempore, na początku czasu2. Mit jest sakralną historią, prawydarze-
niem, nową sytuacją kosmiczną3. Mircea Eliade pisze: „Mit opowiada historię 
świętą, opisuje wydarzenie, które miało miejsce w okresie wyjściowym, legen-
darnym czasie »początków«. Inaczej mówiąc: mit opowiada, w jaki sposób, za 
sprawą dokonań Istot Nadnaturalnych, zaistniała nasza rzeczywistość; bądź rze-
czywistość globalna – Kosmos, bądź tylko pewien jej fragment: wyspa, gatu-
nek rośliny, ludzkie zachowania, instytucja. Tak więc zawsze jest to opowieść 
o »stworzeniu«, relacja o tym, jak coś powstało, zaczęło być”4. W innym miejscu 
religioznawca zwraca uwagę, że opowiadanie o sprawach sakralnych jest równo-
znaczne z objawianiem tajemnicy, ponieważ postacie mitu nie są istotami ludz-
kimi: są bogami lub bohaterami kulturowymi, dlatego ich czyny stanowią tajem-
nice, misteria5. Mircea Eliade pisze: „Bohaterowie mitów to Istoty Nadnaturalne. 
Znane są one przede wszystkim za sprawą tego, co uczyniły w magicznym czasie 
»początków«. Mity ujawniają ich twórczą działalność i pouczają o świętości (lub 
po prostu o »nadnaturalności«) tego, co jest jej rezultatem”6. 

To jedna z najbardziej popularnych koncepcji mitu, będąca jednocześnie pod-
stawą rozważań podejmowanych w tej pracy. Zdaniem Eliadego, mity opisują 
różnorodne i czasem dramatyczne wtargnięcie sfery sacrum, lub „nadnaturalno-
ści”, w życie ludzi: „To na tym wtargnięciu ufundowany jest świat i właśnie za 
jego sprawą jest on taki, jakim dziś go widzimy”7. W „papieskim tygodniu” lu-

1  R. Tomicki, Mit, [w:] Z. Staszczak (red.), Słownik etnologiczny, terminy ogólne, Warszawa 
1987, s. 244.

2  M. Eliade, Sacrum, mit, historia, s. 109.
3  Tamże, s. 110.
4  M. Eliade, Aspekty mitu, s. 11.
5  M. Eliade, Sacrum, mit, historia, s. 109.
6  M. Eliade, Aspekty mitu, s. 11.
7  Tamże; M. Eliade, Sacrum, mit, historia, s. 111.
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20 Śmierć Papieża, narodziny mitu

dzie jednoczyli się na modlitwie, nierzadko mówili o swoim nawróceniu, tłumnie 
uczestniczyli w mszach, czuwaniach, marszach, a wtargnięcie sfery sacrum w ich 
życie zostało szczegółowo opisane przez dziennikarzy. 

Bronisław Malinowski przypominał, że mit jest „prawdziwym sprawozda-
niem z sensacyjnych wydarzeń, które uformowały kształt tego świata oraz istotę 
zachowań moralnych i które determinują rytualny kontakt między człowiekiem 
a jego stwórcą lub innymi siłami”8. W książce analizuję właśnie sprawozdanie 
z niezwykłych wydarzeń, w których uczestniczyli Polacy na początku kwietnia 
2005 roku. Mircea Eliade pisał, że niezwykle rzadko zdarza się uchwycić na żywo 
przemianę jakiegoś wydarzenia w mit9. Na przykładzie relacji z „papieskiego ty-
godnia” można tę przemianę zaobserwować bardzo wyraźnie. 

Mit pozwala na odzyskanie „chwalebnej przeszłości”10. Wyjątkowość cza-
su i zachowań ludzi po śmierci Papieża przypominana jest każdego roku, kiedy 
w mediach rozpoczyna się recytacja opowieści o „odchodzeniu Jana Pawła II do 
Domu Ojca”. Mit jest powtarzaną relacją o potężnym zdarzeniu, pisał Wilhelm 
Wundt11. A relacja o tym wydarzeniu jest „obrzędem w słowach”12. Ponieważ mit 
jest słowem, ale słowem, które powtarzane, posiada moc rozstrzygającą13. 

MIT JAKO SŁOWO (R. BARTHES)

Paul Valéry uważa, że „mit to nazwa dla wszystkiego, co istnieje czy trwa, na 
tyle, na ile przyczyną jest wypowiedź”14. Roland Barthes określa mit jako język 
i sposób komunikowania, zbiór pewnych skojarzeń i znaczeń15. „Łowca mitów”16 
postuluje, że wszystko może być mitem, ponieważ każdy przedmiot jest „podatny 
na zawłaszczenie przez społeczeństwo w postaci mowy”17. W zależności od tego, 
kto wypowiada dany komunikat, zwykłe drzewo przestaje być drzewem, a zosta-
je „dostosowane do pewnej konsumpcji, zasypane literackimi komplementami, 
protestami, obrazami, krótko mówiąc, społecznym użytkowaniem”18. Podążając 
tym tokiem rozumowania, zmarły Papież w świetle relacji prasowych to wciąż 

8  B. Malinowski, Dzieła, t. 7: Mit, magia, religia, s. 358.
9  M. Eliade, Mit wiecznego powrotu, s. 57.
10  M. Eliade, Aspekty mitu, s. 144.
11  W. Wundt, Völkerpsychologie; cyt. za: G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, s. 363.
12  Tamże.
13  Tamże, s. 362.
14  Cyt. za: A. Pankalla, Psychologia mitu, Warszawa 2000, s. 28.
15  Dla zrozumienia mitu najważniejsza jest jego intencja, czyli zespół znaczeń i skojarzeń z nim 

związanych, zawartych w pewnej formie. Mit istnieje dzięki odczytaniu tej intencji. R. Barthes, Mit 
i znak, przeł. W. Błońska, Warszawa 1970, s. 25–26.

16  „Łowca mitów musi być wszędzie”, powiedział Roland Barthes w wywiadzie dla „Le Nouvel 
Observateur”. Cyt. za: K. Kłosiński, Sarkazmy, [w:] R. Barthes, Mitologie, s. 5.

17  R. Barthes, Mitologie, s. 239.
18  Tamże, s. 240.

I-łamanie.indd   20I ł i i dd 20 2010-12-13   08:14:002010 12 13 08 14 00



Rozdział I: Mit 21

Jan Paweł II, ale „zasypany” literackimi komplementami, epitetami, metaforami, 
poetyckimi peryfrazami. Mit jest słowem19, powie Barthes, ale nie przypadko-
wym i dowolnym, lecz „słowem wybranym przez historię”20. 

Dla Barthes’a mit jest komunikatem, systemem porozumiewania się, sposo-
bem znaczenia, formą. Owszem, trzeba „wyznaczyć tej formie historyczne gra-
nice, warunki stosowności jej użycia, wpisać w nią ponownie społeczeństwo: co 
nie znaczy, że nie można najpierw opisać jej jako formy”21. Niniejsza praca jest 
próbą takiego opisu, którego podstawą są relacje dziennikarskie. Bo jak pisał 
francuski semiolog: „Mitu nie określa przedmiot jego komunikatu, ale sposób 
jego wypowiadania”22. 

Pamiętać należy, że mit może przybrać rozmaite formy przedstawienia, ustne 
czy pisane. „Nośnikiem mitycznej mowy”23 może być wypowiedź na piśmie, ale 
też fotografi a, fi lm, reportaż, widowisko czy reklama. Koncepcja Barthes’a zna-
lazła wielu zwolenników, szczególnie wśród badaczy kultury popularnej24. „Bez 
trudu moglibyśmy odnaleźć sfery życia społecznego, w których mity przetrwa-
ły właśnie jako opowieści żywe, wciąż istotne i mające moc kształtowania spo-
łecznych zachowań”25, pisał Mirosław Łesyszak, dowodząc, że mity opowieści 
reklamowej odwołują się do odwiecznego marzenia o porządku zwyciężającym 
chaos26. W podobnym tonie wypowiadał się Ludwik Stomma, który również 
w swoich rozważaniach podąża drogą wyznaczoną przez Rolanda Barthes’a. 
Człowiek buduje mity, ponieważ nie chce i nie może żyć w poczuciu braku sen-
su27. Ludzki umysł zagrożony widmem dysonansu poznawczego odwołuje się do 
mitu, którego jedną z najważniejszych funkcji jest mediatyzacja przeciwieństw28. 
Pisał o tym twórca strukturalizmu francuskiego Claude Lévi-Strauss. 

MITEM I BRICOLAGE (C. LÉVI-STRAUSS) 

Strukturalizm, bazujący na psychologii procesów poznania, jest metodą ba-
dania głębokich, ukrytych i wrodzonych struktur rządzących ludzkim umysłem. 

19  Tamże, s. 239.
20  Tamże, s. 240.
21  Tamże, s. 239.
22  Tamże.
23  Tamże, s. 240.
24  Por. D. Czaja (red.), Mitologie popularne, Kraków 1994.
25  M. Łesyszak, Mity opowieści reklamowej, [w:] B. Owczarek, Z. Mitosek, W. Grajewski 

(red.), Praktyki opowiadania, Kraków 2001, s. 324.
26  Tamże, s. 325.
27  A reklama uzasadnić ma konieczność potrzeby, która jeszcze nie zaistniała. Por. L. Stomma, 

Etnolog i reklama, [w:] D. Czaja (red.), Mitologie popularne, s. 115.
28  M. Łesyszak, Mity opowieści reklamowej, [w:] B. Owczarek, Z. Mitosek, W. Grajewski 

(red.), Praktyki opowiadania, s. 326.
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Struktury te opierają się na logice29, a podstawowe myślenie u ludzi dokonuje się 
na zasadzie opozycji: góra–dół, dzień–noc, czarny–biały, życie–śmierć. Kultury 
różnią się między sobą rodzajem i liczbą postrzeganych opozycji30. Semantyczne 
opozycje przede wszystkim porządkują dane zmysłowego postrzegania świata31. 
Claude Lévi-Strauss był pierwszym, który zastosował je w analizie mitów32. 

„Jak można zrozumieć fakt, że na różnych krańcach ziemi mity są tak podobne 
do siebie?”33, pytał w Antropologii strukturalnej. Lévi-Strauss chciał wyjaśnić 
istotę mitu przez dokładną analizę jego struktury. Stwierdził, że mity budowa-
ne są z mitemów, podstawowych elementów, połączonych z sobą na zasadzie 
majsterkowania (bricolage): „Myślenie mityczne kombinuje te elementy, aby 
stworzyć sens tak, jak majsterkowicz, podejmując się jakiegoś zadania, używa 
materiałów będących pod ręką, aby nadać im inne znaczenie”34.

Mitemy są gotowymi elementami układanki. Niosą z sobą podobne warto-
ści emocjonalne i powtarzają się w różnych mitach, aby wywołać u odbiorców 
podobne reakcje. W przypadku mitu Jana Pawła II mamy „mitem ojca”, „mitem 
wojownika”, „mitem bohatera”. Myślenie mitologiczne, zdaniem Lévi-Straussa, 
korzysta z elementów znajdujących się „w zasięgu ręki”. Następuje ich przetaso-
wanie, rearanżacja, „jak w kalejdoskopie”35. Podobnie czynią dziennikarze, a wy-
nik ich prac może być ciekawym materiałem badań mitoznawczych. 

Twórca mitu niczym majsterkowicz (bricoleur) konstruuje całość przez dobie-
ranie gotowych kawałków. Z tym że pierwotnymi „cegiełkami” mitów nie są mo-
tywy, ale relacje wyrażające się w postaci opozycji semantycznych36, takich jak 
góra–dół, bliski–daleki, niebo–ziemia, dzień–noc, życie–śmierć, szczęście–nie-
szczęście. W sferę właściwą mitologii wkraczamy, kiedy semantyczne opozycje 
włączamy do określonej skali wartości37. Znaczenie mitu nie bierze się z poszcze-
gólnych jego składników, ale ze sposobu, w jaki one się łączą38.

29  C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, przeł. K. Pomian, Warszawa 1970, s. 133.
30  Zdaniem Lévi-Straussa kulturę stanowią idee tkwiące w umysłach ludzkich. Por. B. Olszew-

ska-Dyoniziak, Człowiek – kultura – osobowość. Wstęp do klasycznej antropologii kulturowej, Wroc-
ław 2003, s. 64.

31  E. Mieletinski, Poetyka mitu, przeł. J. Dancygier, Warszawa 1981, s. 108.
32  Tamże, s. 288.
33  C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, s. 287.
34  C. Lévi-Strauss, D. Eribon, Z bliska i z oddali, przeł. K. Kocjan, Łódź 1994, s. 132; cyt. 

za: J. Żak-Bucholc, Bricolage Lévi-Straussa i dekonstrukcjonizm Derridy, www.racjonalista.pl/
kk.php/t,2508.

35  E. Mieletinski, Poetyka mitu, s. 106.
36  Tamże, s. 286.
37  Na przykład w kontrastowym zestawieniu góra–dół, góra przeważnie ulega sakralizacji. Po-

zytywne nacechowanie ma również: prawy, starszy, bliski, swój, jasny, dzień, słońce. Negatywna 
kwalifi kacja przysługuje natomiast takim kategoriom jak: lewy, młodszy, daleki, obcy, noc, księżyc. 
Por. E. Mieletinski, Poetyka mitu, s. 287.

38  C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, s. 290.
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W Myśli nieoswojonej39 Claude Lévi-Strauss pisał, że myślenie mityczne to 
wcale nie cecha wyłącznie ludów prymitywnych, a swego rodzaju intelektualny 
bricolage jest formą aktywności obserwowaną również współcześnie. 

Mit jest zjawiskiem wieloznacznym, od wieków obecnym w kulturze i języku. 
Ze względu na ogromną liczbę prac mitoznawczych, przypominam tu tylko wy-
brane, klasyczne koncepcje. 

MIT NA PRZEŁOMIE WIEKÓW

Zainteresowanie zjawiskiem mitu sięga starożytności. Platon proponował 
zaczynać studia od wiedzy mitologicznej, a Arystoteles twierdził, że „przyjaciel 
mądrości jest przyjacielem mitu”40. W okresie antycznym mit był traktowany jako 
alegoria albo opowieść historyczna. Na początku średniowiecza był narzędziem 
apologetyki, później traktowano go jako opowieść z morałem, wykorzystującą 
prawa astrologii41. Twórcy renesansu skłonni byli utożsamiać mit z symbolem42. 

Okres oświecenia przyniósł Naukę nową Giambattisty Vica. Pionier history-
zmu chciał odnaleźć prawidłowości w procesach dziejowych, a badania swoje za-
czął od języka (etymologii słów) poezji i mitów. Vico przypisywał duże znaczenie 
metaforycznej naturze mitu i mitologicznej genezie tropów poetyckich43. 

W XVII wieku francuski religioznawca Bernard Fontenelle uznał mit za 
efekt niskiego poziomu umysłowego ludzi pierwotnych, którzy próbując znaleźć 
przyczyny niezrozumiałych zjawisk, nadawali im cechy ludzkie44. Ta koncepcja 
znajdzie zwolenników w XIX wieku. Między innymi Max Muller traktował mit 
jako personifi kację zjawisk przyrody45. Ten niemiecki fi lolog stworzył również 
lingwistyczną koncepcję mitu jako „choroby języka”46, wkrótce wykazano jej fał-
szywość. Ernst Cassirer w Eseju o człowieku pisał: „Nie trzeba aż tak dziwnych 

39  C. Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona, przeł. A. Zajączkowski, Warszawa 1969, s. 30.
40  A. Pankalla, Psychologia mitu, s. 25.
41  Tamże, s. 22.
42  Tamże.
43  Twierdził, że każda metafora czy metonimia jest z natury rzeczy „krótką bajką”, a „wszyst-

kie rodzaje tropów, które dotychczas uważano za pomysłowe wynalazki pisarzy, były koniecznymi 
środkami ekspresji u wszystkich pierwszych poetyckich narodów”. W miarę jak rozwijał się umysł 
ludzki, wynaleziono słowa, oznaczające formy abstrakcyjne, a wtedy wyrażenia pierwszych naro-
dów stały się metaforycznymi zwrotami retorycznymi. Por. E. Mieletinski, Poetyka mitu, s. 25.

44  Tamże, s. 22.
45  A. Pankalla, Psychologia mitu, s. 22.
46  Twierdził, że człowiek pierwotny określał znaczenie pojęć abstrakcyjnych, używając zna-

nych sobie, metafi zycznych epitetów, a kiedy okazywało się, że pierwotny ich sens uległ zaciemnie-
niu – wtedy właśnie powstawał mit jako efekt tych semantycznych przemian. E. Mieletinski, Poetyka 
mitu, s. 33.
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i naciągniętych teorii, aby zrozumieć, że dla umysłowości pierwotnej mit i język 
są niejako bliźniakami”47.

Dziewiętnastowieczni ewolucjoniści, z Edwardem Tylorem na czele, uznali 
mit za próbę objaśniania świata, naiwną formę racjonalnego poznania, charakte-
rystyczną dla społeczeństw pierwotnych. Podobnie twierdził James Frazer, doda-
jąc, że mit jest odbiciem rytuału48. Zdaniem ewolucjonistów człowiek pierwotny 
stworzył mitologię, aby zracjonalizować niezrozumiałe zjawiska, a mity trakto-
wane były przez nich pobłażliwie, jako przemyślenia „dzikusa” na temat śmierci, 
choroby i snów49. 

Klasyczna etnografi a XIX wieku widziała w mitach naiwny sposób objaś-
niania świata, dopiero na początku XX wieku nakreślone zostały nowe metody 
interpretacji mitu, które znalazły pełną formę między innymi w logicznym sym-
bolizmie Cassirera.

MIT JAKO NITKA SYMBOLICZNEJ SIECI (E. CASSIRER)

Ernst Cassirer traktuje mit jako przejaw świadomości mitycznej, myślenia mi-
tycznego50. Powszechną cechą tego myślenia jest posługiwanie się symbolami 
i obrazami51, które wzajemnie się przenikają, a przedmioty stają się symbola-
mi innych przedmiotów i są z nimi utożsamiane. Właśnie o tych metamorfozach 
możliwych w micie pisze Ernst Cassirer, który utrzymuje, że wyobraźnia mitycz-
na jest poruszana nie tylko przez siły intelektu, ale przede wszystkim przez emo-
cje. „Człowiek nie żyje już w świecie jedynie fi zycznym, żyje także w świecie 
symbolicznym. Częściami składowymi tego świata są: język, mit, sztuka i reli-
gia. Są to różnorakie nici, z których utkana jest owa symboliczna sieć, splątana 
sieć ludzkiego doświadczenia. Wszelki postęp ludzkości w dziedzinie myśli i do-
świadczenia sprawia, że sieć ta staje się coraz subtelniejsza i mocniejsza”52. 

Mówiąc o zachowaniu symbolicznym, Cassirer postulował, aby człowie-
ka określać jako zwierzę symboliczne, animal symbolicum53. Jest to określenie 
człowieka przez jego aktywność poznawczą. Hanna Buczyńska pisze: „Człowiek 
tworzy symbole, tworzy świat kultury duchowej i to różni go od świata natury”54. 
W ujęciu Cassirera, kultura nie tylko jest naśladownictwem, ale też ciągłym two-

47  E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do fi lozofi i kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa 
1971, s. 192.

48  A. Pankalla, Psychologia mitu, s. 26.
49  E. Mieletinski, Poetyka mitu, s. 35.
50  A. Pankalla, Psychologia mitu, s. 25.
51  E. Nowicka, Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2004, s. 428.
52  E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do fi lozofi i kultury, s. 69.
53  Tamże, s. 70.
54  H. Buczyńska, Cassirer, Warszawa 1963, s. 10.
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rzeniem, „wyrażaniem ducha ludzkiego”55. Mit jest jednym z fragmentów kultury, 
jednym z kilku możliwych sposobów myślenia56 dostępnych człowiekowi, który 
jest zwierzęciem symbolicznym. 

ANIMAL SYMBOLICUM – MIT I SYMBOL

Cassirer podkreślał symboliczny charakter mitu. W podobnym tonie wy-
powiada się Paul Ricoeur, który uznaje mit za symbol „rozwinięty w formie 
opowieści”57. 

O języku symboli, „zapomnianym języku”, charakterystycznym dla snów, 
baśni i właśnie mitów, Erich Fromm pisze, że jest językiem obcym, którego każdy 
z nas powinien się nauczyć: „Kiedy go rozumiemy, nawiązujemy kontakt z mi-
tem, który jest jednym z najważniejszych źródeł mądrości i poznajemy głębsze 
warstwy własnej osobowości”58. Fromm twierdził, że mity zawierają symbole 
o charakterze uniwersalnym, a język symboli jest ponadnarodowy i ponadkultu-
rowy, bo świat opisywany w mitach różnych kultur wyraża świat psychiki każde-
go człowieka59. 

MIT JAKO FORMA TERAPII 

„Mitologia miała pomagać nam radzić sobie jakoś z problemami człowiecze-
go losu. Pomagała ona ludziom odnajdywać swoje miejsce w świecie i właściwy 
kierunek”60. Mitologia była wczesną formą psychologii, przekonuje Karen Arm-
strong. „Historie o bogach czy bohaterach (...) rzucały światło na tajemnicze dzia-
łanie psyche, pokazując ludziom, jak mają sobie radzić z własnymi wewnętrzny-
mi kryzysami”61. Wiele mitów nadal współbrzmi z naszymi najgłębszymi lękami 
i pragnieniami62. Psychologia wykorzystuje mitologię i jej bohaterów do opisu 
chorób i zjawisk psychicznych63. Kompleks Edypa, erotyzm, nimfomania, ona-
nizm, mania, letarg, hipnoza – to tylko przykłady terminów mających swe źród-
ła w mitologii. Taka inspiracja nie może dziwić, kiedy przypomnimy sobie, że 
przedmiotem mitów są przede wszystkim problemy egzystencjalne: tajemnica 

55  Tamże, s. 76.
56  Tamże, s. 85.
57  P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja, przeł. P. Graff i K. Rosner, Warszawa 1989, s. 21.
58  E. Fromm, Zapomniany język: wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów, przeł. J. Marzęcki, 

Warszawa 1994. 
59  A. Pankalla, Psychologia mitu, s. 52.
60  K. Armstrong, Krótka historia mitu, przeł. I. Kania, Kraków 2005, s. 9.
61  Tamże, s. 14.
62  Tamże.
63  A. Pankalla, Psychologia mitu, s. 40.
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narodzin, śmierci, działanie losu i przypadku, strach. „Mit pomaga człowiekowi 
rozwiązywać stany psychiczne, przetrwać okresy kryzysowe”64.

MIT JAKO SIŁA I DROGOWSKAZ

Mit nie jest zwykłym opowiadaniem, ale aktywną, stale działającą siłą65, pod-
kreślał Bronisław Malinowski. Polski antropolog, przebywając w społecznoś-
ciach dzikich, jak sam mówił, badał „mit w jego pierwotnej i żywej postaci”. 
Przekonywał później, że mit nie ma charakteru fi kcji: „Jest natomiast rzeczywi-
stością, która zgodnie z wierzeniami, istniała w czasach najdawniejszych i od 
tamtej pory wpływa na świat i losy ludzkie”66. W micie „zmartwychwstaje pra-
dawna rzeczywistość”67, a on świadczy o jej prawdziwości i wiecznej obecności68. 
Przy czym pamiętać należy, że mit jest nie tylko rejestracją zamierzchłej przeszło-
ści, ale dowodzi istnienia ważniejszej rzeczywistości, która częściowo nadal żyje 
„w tym sensie, że pierwotne wydarzenie, prawo i moralność w niej zawarte nadal 
rządzą życiem społecznym tubylców”69. 

Ważniejsza rzeczywistość, o której pisał Malinowski, determinuje obecne 
życie, losy i działania ludzi, a wiedza o niej dostarcza człowiekowi motywów 
do działań rytualnych i moralnych oraz wskazówek, jak należy je realizować70. 
Mircea Eliade zwraca uwagę, że mity opowiadają o czynach bogów, a czyny te 
stanowią wzorce dla wszelkiej ludzkiej działalności71. „Mit to przewodnik, który 
mówi nam, co mamy robić, żeby nasze życie stało się bogatsze”72, napisze Karen 
Armstrong, znawczyni historii mitów, które miały „wskazywać ludziom drogę 
do świata prawzorów”73. Paradygmat, drogowskaz, wzór do naśladowania – to 
pojęcia najczęściej przywoływane w defi niowaniu mitu. 

MIT JAKO WZÓR DO NAŚLADOWANIA

Joanna Tokarska-Bakir twierdzi, że mit to „charakterystyczna dla danej gru-
py kulturowej narracyjna projekcja sensu jej istnienia, relacjonująca wydarzenia 

64  E. Mieletinski, Poetyka mitu, s. 201–209.
65  B. Malinowski, Sex, Culture and Myth, London 1963, s. 292; B. Malinowski, Dzieła, t. 7: Mit, 

magia, religia, s. 303.
66  Tamże, s. 302.
67  Tamże, s. 303.
68  Tamże, s. 329.
69  Tamże, s. 349.
70  Tamże, s. 311.
71  M. Eliade, Sacrum, mit, historia, s. 118.
72  K. Armstrong, Krótka historia mitu, s. 13.
73  Tamże, s. 18.
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o znaczeniu paradygmatycznym, najczęściej ujęte w kategoriach religijnych”74. 
Eliade pisał, że naśladowanie gestów stanowiących paradygmat ma swoje zalety, 
ponieważ zmusza człowieka do przezwyciężenia ograniczeń, zobowiązuje go do 
stawania na równi z bogami i mitycznymi herosami, aby zdolny był powtórzyć 
ich dzieło75. 

Na ten sam aspekt mitu zwrócił uwagę Lauri Honko: „Mit wyraża i potwier-
dza religijne wartości i normy społeczności, zapewnia wzory zachowania do na-
śladowania”, a porządek świata przedstawiony w mitach jest przykładem i mode-
lem dla ludzi współczesnych. Chociaż mit jest opowieścią o bogach i religijnym 
wyjaśnieniem początku, to jednocześnie mówi o najważniejszych zdarzeniach, 
w rezultacie których stworzony został świat oraz porządek na tym świecie, porzą-
dek wciąż obowiązujący76.

MIT JAKO SPOSÓB ZAPANOWANIA NAD CHAOSEM 

Potrzeba porządku towarzyszyła człowiekowi od wieków, co znajduje wyraz 
w świętych opowieściach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Ruth Be-
nedict mówiła o micie jako o środku przekształcenia uniwersum w świat upo-
rządkowany77. Amerykański psycholog Rollo May pisał: „Mit jest sposobem na 
to, by do bezsensownego świata wprowadzić ład”78, nadając ludzkiej egzystencji 
znaczenie.

W podobnym tonie wypowiada się Leszek Kołakowski, który twierdzi, że mit 
obejmuje wszystkie próby zanegowania przypadkowości świata. „Świadomość 
mityczna jest wszechobecna”, twierdzi fi lozof, a skoro tak, to nie można się dzi-
wić, że „obecna jest również w każdym rozumieniu historii jako sensownej”79. 
Według Kołakowskiego mit zaspokaja potrzebę wiary w trwałość wartości ludz-
kich, wiary w porządek oraz ciągłość świata. Mit ma zniewalający, bezdyskusyj-
ny charakter. „Z mitem dyskutować nie można. Mit po prostu jest. Pojawia się, 
gdy próbujemy zrozumieć, wytłumaczyć świat”80. 

Mircea Eliade twierdzi, że świat nieustannie przemawia do człowieka i aby 
zrozumieć ten język, wystarczy znać mity i umieć rozszyfrowywać symbole. 

74  J. Tokarska-Bakir, Mit, [w:] T. Gadacz, B. Milerski (red.), Religia. Encyklopedia, Warszawa 
2003, s. 90.

75  M. Eliade, Aspekty mitu, s. 144.
76  L. Honko, Problem zdefi niowania mitu, przeł. A. Szyjewski, [w:] A. Szyjewski (red.), Teoria 

mitu, wybór tekstów, Kraków 1997, s. 9–10.
77  R. Tomicki, Mit, [w:] Z. Staszczak (red.), Słownik etnologiczny, terminy ogólne, s. 247. 
78  R. May, Błaganie o mit, przeł. B. Moderska i T. Zysk, Poznań 1997, s. 13.
79  L. Kołakowski, Obecność mitu, Warszawa 2003, s. 37.
80  K. Kowalski, Europa: mity, modele, symbole, Kraków 2002, s. 35.
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„Świat przestał być niezrozumiałym zbiorem dowolnie dobranych przedmiotów 
i stał się żyjącym kosmosem”81, a stało się to właśnie za sprawą mitów. 

MIT JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY O GRUPIE SPOŁECZNEJ

Mit jest dla badacza podstawowym źródłem wiedzy o najważniejszych aspek-
tach życia grupy społecznej, takich jak wojna i pokój, życie i śmierć, prawda 
i fałsz, dobro i zło82. „Mity wyjaśniają problemy ostateczne: sens życia i śmierci, 
porządek świata, miejsce w nim człowieka i grupy, do której jednostka należy, 
zasady współżycia zbiorowego”83, wylicza Ewa Nowicka. Mit jest wyjaśnieniem, 
uzasadnieniem oraz pewną sakralną sankcją, a jako opowieść o sprawach tak 
ważnych dla jednostki i całej grupy, jest traktowany jako absolutnie prawdziwy84. 
Mit, który dzięki narracji istnieje w świadomości społecznej, stanowi podstawę 
samopostrzegania się tej grupy85. 

Bronisław Malinowski podkreślał, że mit ma szczególne znaczenie w sytua-
cji napięcia społecznego, jaką powodują przede wszystkim głębokie przemiany 
historyczne86. Co więcej, „każda zmiana historyczna tworzy swoją mitologię”87. 
Nic więc dziwnego, że śmierć Jana Pawła II, która bezprecedensowo zdomino-
wała serwisy informacyjne, hołd, jaki składali Ojcu Świętemu wierni z całego 
świata, pojednanie wrogów i deklaracje składane podczas „papieskiego tygodnia” 
były wydarzeniami wielkiej wagi, które stworzyły swoistą mitologię. 

MIT JAKO FORMA PAMIĘCI 

Współczesny badacz Franklin Ankersmit twierdzi, że mit stanowi alter ego 
historii, towarzysząc jej wszędzie jak cień88. Mity są częścią naszej zbiorowej 
przeszłości, z tym że mityczna przeszłość zostaje wyjęta z biegu historii i prze-
staje podlegać historycznej interpretacji89. Kirsten Hastrup nazwała mit i historię 
sztukami pamięci, które tworzą syntezę chaotycznych doświadczeń90. „Zarówno 

81  M. Eliade, Aspekty mitu, s. 141.
82  J. Tokarska-Bakir, Mit, [w:] T. Gadacz, B. Milerski (red.), Religia. Encyklopedia, s. 90.
83  E. Nowicka, Sporne problemy w badaniach nad mitem, [w:] A. Szyjewski (red.), Teoria mitu, 

wybór tekstów, s. 36. 
84  Tamże.
85  J. Tokarska-Bakir, Mit, [w:] T. Gadacz, B. Milerski (red.), Religia. Encyklopedia, s. 90.
86  B. Malinowski, Mit, magia, religia, s. 329.
87  Tamże, s. 349.
88  F. Ankersmit, Wzniosłe odłączenie się od przeszłości albo jak być–stać się tym, kim się już nie 

jest, przeł. J. Benedyktowicz, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2003, nr 3/4, s. 39.
89  Tamże, s. 40.
90  K. Hastrup, Przedstawianie przeszłości. Uwagi na temat mitu i historii, przeł. S. Sikora, 

„Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1997, nr 1/2, s. 24.
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mit, jak i historia są nośnikami tożsamości zbiorowej”91, co widać było bardzo 
wyraźnie na początku kwietnia 2005 roku, a obserwować można każdego roku 
o tej samej porze. Recytacja mitu trwa. 

RECYTACJA MITU

Mircea Eliade przypominał, jak ważne jest to, aby co jakiś czas odwoływać 
się do prawydarzenia, które było podstawą aktualnej ludzkiej kondycji, ponieważ 
całe życie religijne jest przypominaniem, upamiętnianiem i nie wolno zapomnieć 
o tym, co się stało in illo tempore92. „Recytacja mitu plemienia przynosi korzyści 
całej grupie”93. 

Eliade pisał, że owa recytacja przypominająca historię Stworzenia i dzieje 
Przodków rozpoczyna się podczas ważnych dla wspólnoty wydarzeń, takich jak 
np. śmierć wybitnej jednostki94. „Recytowanie mitów nie pozostaje bez konse-
kwencji dla tego, kto je recytuje, i dla jego słuchaczy”95. Kiedy czas świecki zo-
staje symbolicznie unieważniony, narrator i słuchacze przeniesieni zostają w czas 
święty i mityczny. „Poprzez prosty fakt słuchania mitu człowiek zapomina o swej 
świeckiej kondycji, o własnej (...) sytuacji historycznej”96. 

Lauri Honko twierdził, że gdy wydarzenie mityczne jest przenoszone do te-
raźniejszości, to jego rezultat może zostać osiągnięty po raz kolejny teraz i tu-
taj97. Temu właśnie służyć mają obchody rocznicowe, żeby przywrócić poczu-
cie jedności i narodowej dumy, aby Polacy znów zobaczyli, że mogą być lepsi 
[N 17.4.2005: 12], aby ludzie pod Wawelem znowu pojaśnieli [Rz 31.3.2006: 
12–13].

Odtwarzanie mitów w regularnie powtarzających się rytuałach jest jednym 
ze sposobów podtrzymania porządku społecznego98. Clyde Kluckhohn zwraca 
uwagę na ustalenia amerykańskich badaczy, że funkcją mitu, jak i rytuału jest 
„rozładowanie emocji jednostek w społecznie akceptowanych ujściach”. Ponadto 
„recytacji towarzyszy powtarzanie słów, które osiągnęły silne zabarwienie emo-
cjonalne, zabarwienie to z kolei jest intensyfi kowane przez powtarzanie”99. Ile 
razy od śmierci Papieża słyszeliśmy Barkę, ile razy w mediach powtarzane były 

91  Tamże, s. 26.
92  M. Eliade, Sacrum, mit, historia, s. 115.
93  M. Eliade, Aspekty mitu, s. 40.
94  Tamże.
95  M. Eliade, Obrazy i symbole. Szkice o symbolizmie magiczno-religijnym, przeł. M. i P. Roda-

kowie, Warszawa 1998, s. 66.
96  Tamże.
97  L. Honko, Problem zdefi niowania mitu, [w:] A. Szyjewski (red.), Teoria mitu, wybór tekstów, 

s. 9–10.
98  E. Mieletinski, Poetyka mitu, s. 210.
99  C. Kluckhohn, Ogólna teoria mitu i rytuału, przeł. A. Szyjewski, [w:] A. Szyjewski (red.), 

Teoria mitu, wybór tekstów, s. 100.
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słowa: „Habemus Papam!”, ile razy wreszcie usłyszeć można było Jana Pawła II, 
który z uśmiechem mówił: „po maturze chodziliśmy na kremówki”. To tylko 
przykłady słów, które, w zależności od okoliczności, uruchomić mogą recytację 
mitu. Świętej opowieści o Papieżu, który wezwany z dalekiego kraju przyniósł 
swoim braciom wolność. 

Mity dają nam poczucie tożsamości, umożliwiają „przeżycie” wspólnoty, są 
podstawą wartości moralnych, wylicza Rollo May100. Etnologowie i historycy 
religii podkreślają, że mit jest uniwersalną cechą wszystkich społeczeństw ludz-
kich, a jego rola wcale nie maleje w ciągu wieków101.

Eliade pisał, że dla człowieka pierwotnego mit był sprawą najwyższej wagi, 
ponieważ przekazywał mu najważniejsze historie, które go ukształtowały egzy-
stencjalnie102. Tak samo jest i teraz. Z tym że o ile człowiek współczesny uważa, 
iż został ukształtowany przez historię, to człowiek żyjący w społecznościach ar-
chaicznych postrzegał siebie jako rezultat pewnych wydarzeń mitycznych103. Stąd 
też brało się jego przekonanie o tym, że nie tylko musi pamiętać o historii mi-
tycznej własnego plemienia, ale również co jakiś czas powinien „reaktualizować” 
znaczną jej część104. Człowiek współczesny natomiast „uważając się za rezultat 
biegu Historii powszechnej, nie czuje się zobowiązany znać ją w całości”105. Nie-
mniej jednak wydarzenia, do których doszło na początku kwietnia 2005 roku, 
miały charakter mityczny, a ludzie w nich uczestniczący wyrażali często głębokie 
przekonanie, że „opowiedzą o tym swoim dzieciom”, „nigdy tego nie zapomną”, 
„zawsze będą pamiętać”106.

Mircea Eliade przekonywał, że jeszcze dzisiaj jesteśmy świadkami różnych 
zachowań mitycznych107: „Nie oznacza to oczywiście, że do dziś przetrwała men-
talność archaiczna, lecz raczej, że niektóre aspekty i funkcje myślenia mitycznego 
konstytuują istotę ludzką”108. Współczesny teolog Don Cupitt twierdzi, że mito-
twórstwo jest uniwersalną funkcją ludzkiego umysłu109, a Henry Murray w Myth 
and Mythmaking pisał, że mity „mieszkają” w ludzkim umyśle jako rodzaj „mi-
tycznych genów”110. Aktualne pozostaje pytanie, czemu służyć mają te „geny”, po 
co opowiadane są historie święte?

100  R. May, Błaganie o mit, s. 27.
101  J. Tokarska-Bakir, Mit, s. 91.
102  M. Eliade, Aspekty mitu, s. 17.
103  Tamże.
104  Tamże, s. 18.
105  Tamże.
106  Napisy na transparentach, kartkach zostawionych wśród zniczy pod pomnikami Papieża, 

także zapisy z ksiąg kondolencyjnych. 
107  Por. M. Eliade, Myths, Dreams and Mysteries. The Encounter between Contemporary Faiths 

and Archaic Realities, New York 1967.
108  M. Eliade, Aspekty mitu, s. 179.
109  D. Cupitt, The World to Come; cyt. za: M. Zowisło, Między reliktem a archetypem. Krytyka 

rozumu mitologicznego, Kraków 2006, s. 28.
110  H. Murray, Myth and Mythmaking; cyt. za: M. Zowisło, Między reliktem a archetypem..., 

s. 29.
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Bronisław Malinowski twierdził, że mit zawiera reguły praktyczne, którymi 
człowiek powinien się kierować111. Mitologia zaczyna funkcjonować wtedy, gdy 
zasady moralne czy społeczne wymagają uzasadnienia112. Odwołanie się do wy-
darzeń, „gdy na świecie było więcej prawdy, wszystko działo się w większym 
stopniu pod wpływem świętości, gdy było więcej cnót i szczęścia”, ma być jed-
nocześnie obietnicą lepszej przyszłości „pod warunkiem, że obecne złe moce zo-
staną pokonane”113, zaznacza Malinowski. 

Złych mocy w historii naszego kraju i w zachowaniu Polaków jak dotąd nie 
brakowało niestety. Dlatego też zawsze będzie zapotrzebowanie na mit, który 
analizuję. Co roku bowiem, jak na antidotum, Polacy czekać będą na opowieść 
o Papieżu Polaku i wydarzeniach, które rozgrywały się, gdy „wszystko działo się 
w większym stopniu pod wpływem świętości”.

111  B. Malinowski, Dzieła, t. 7: Mit, magia, religia, s. 303.
112  Tamże, s. 309.
113  Tamże, s. 144.
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Rozdział II 
Media

MEDIALNY BRICOLAGE

W książce opisuję medialny bricolage, jaki mogliśmy obserwować po śmierci 
Jana Pawła II. Kolejne rozdziały rozprawy: bohater mityczny, przełom mityczny, 
przestrzeń mityczna, czas mityczny – to mitemy, z których zbudowana jest opo-
wieść o Papieżu Polaku. 

Mihai Coman, nawiązując do myśli Claude’a Lévi-Straussa, porównał dzien-
nikarzy do majsterkowiczów (des bricoleurs), którzy w schematach narracyjnych 
wykorzystują elementy zakorzenione w systemie kultury, przedstawiając pewną 
wersję rzeczywistości1. 

Relacje prasowe sprzyjały budowaniu mitu Jana Pawła II. Również program 
telewizyjny w całym „papieskim tygodniu” miał charakter najpierw informacyj-
ny, a później medialnie ewangelizujący i legendotwórczy: „Kiedy prześledzi-
my ówczesną ramówkę, okaże się, że właściwie przez cały tydzień oglądaliśmy 
zdjęcia i fi lmy o Karolu Wojtyle jako dziecku, kleryku oraz dojrzałym kapłanie, 
a później papieżu Janie Pawle II i jego działalności ewangelicznej, ekumenicznej 
i społecznej. Telewizja budowała w ten sposób mitologię polskiego papieża, która 
stanowiła doskonałe zwieńczenie jego dobrej  śmierci”2.

Telewizja i mit spełniają tę samą funkcję i zaspokajają tę samą potrzebę po-
rządku3. Roger Silverstone widział w telewizji fenomen mityczny, dzięki któremu 
ludzie żyjący w szarym, zwykłym świecie mają dostęp do czegoś, co wydawało 
im się nieosiągalne4. Ludzie zawsze będą potrzebowali przestrzeni, w której sac-
rum spotyka się z profanum, a zdaniem Silverstone’a, we współczesnym świecie 

1  M. Coman, Pour une antropologie des médias, Grenoble 2003, s. 72.
2  B. Pieńkowska, Spektakle śmierci – trzy odsłony, „Zeszyty Telewizyjne” 2006, nr 12, s. 23.
3  R. Silverstone, The Message of Television. Myth and Narrative in Contemporary Culture, 

London 1981, s. 49.
4  „Television can be understood as a mythic phenomenon essentially because through it we of 

the profane world have access to something which is sacred”. Cyt. za: tamże, s. 84.
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miejscem tego spotkania jest również telewizja5. „W kwietniu 2005 w polskich 
mediach otworzyła się przestrzeń na tematy z pogranicza »tego i tamtego świata«. 
Obejrzeliśmy opowieść z cyklu, jak żyć, by tak umierać”6. 

Opowieść ta powtarzana jest co roku, na początku kwietnia. Powtarzalność 
rytuału jest sposobem podtrzymywania pamięci, a takie formy rytualne, jak ob-
chody rocznicowe, wizyty w miejscach pamięci czy wielokrotne opowiadanie tej 
samej historii, stają się podstawą pamięci zbiorowej7, z której bogactwa dzienni-
karze chętnie czerpią. 

Rocznicowa rytualizacja mediów służy podtrzymaniu kontaktu między na-
dawcą i odbiorcą. Fatyczność opiera się na głównym przesłaniu komunikacyjnym 
przekazów rocznicowych: nie zapominajmy, że od tego to wydarzenia mija właś-
nie tyle to, a tyle lat8. Eric Rothenbuhler twierdził, że wszystkie formy rytuału słu-
żą komunikacji: „Rytuały zawsze są symbolicznymi zachowaniami w sytuacjach 
społecznych”9. Po zamachu na prezydenta Johna F. Kennedy’ego nadzwyczajne 
wydania programów pełniły rolę wydarzeń rytualnych, dając widzom okazję do 
odbycia symbolicznej pielgrzymki10. Studio papieskie w kwietniu 2005 roku rów-
nież stworzyło możliwość uczestniczenia w ostatniej pielgrzymce Karola Wojty-
ły11. A powrót na ten pielgrzymkowy szlak umożliwiają programy (i materiały) 
rocznicowe, których nie brakuje w mediach każdego roku na początku kwietnia. 

„ROZGŁASZAJCIE TO NA DACHACH” 
– PAPIEŻ I DZIENNIKARZE

Pontyfi kat Jana Pawła II był od samego początku zorientowany medialnie12. 
Normą stały się konferencje prasowe, organizowane spontanicznie w różnych 

5  R. Silverstone, Television Myth and Culture, [w:] J. Carey (red.), Media, Myths and Narrati-
ves, London 1988, s. 25. 

6  M. Kamińska, Echa prasowe śmierci Jana Pawła II, [w:] L. Dyczewski, A. Lewek, J. Olędzki 
(red.), Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach, Katowice 2008, s. 222.

7  E.W. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, 
przeł. J. Barański, Kraków 2003, s. 28.

8  Władysław Tyrański wskazał kilka cech przekazu rocznicowego: „Przekaz ów charakteryzo-
wać się będzie: zwiększonym procentowym udziałem materiałów rocznicowych w ogólnej objętości 
gazety, większą liczbą pozycji rocznicowych w numerze oraz na pierwszej stronie”. Cyt. za: W. Ty-
rański, Rocznicowość i rytualizacja mediów, „Zeszyty Prasoznawcze” 1989, nr 2, s. 8.

9  E.W. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna, s. 73.
10  L.R. Vande Berg: Livingroom Pilgrimages: Television’s Cyclical Commemoration of the As-

sasination Anniversary of John F. Kennedy, „Communication Monographs” 1995, nr 62; cyt. za: 
tamże, s. 105.

11  Karola Wojtyły pielgrzymka ostatnia, „Tygodnik Powszechny”, 17 kwietnia 2005, s. 14.
12  T. Sasińska-Klas, Medialny wizerunek odchodzenia Jana Pawła II na łamach prasy regional-

nej w Małopolsce, [w:] L. Dyczewski, A. Lewek, J. Olędzki (red.), Odchodzenie Jana Pawła II do 
Domu Ojca w polskich mediach, s. 258.
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miejscach: na pokładzie samolotu13, w letniej rezydencji Castel Gandolfo, w Wa-
tykanie czy podczas pielgrzymek. W 1994 roku Jan Paweł II został ogłoszony 
przez tygodnik „Time” człowiekiem roku14, to jego twarz była najczęściej poka-
zywana w gazetach i telewizji. Media miały globalną duchową ikonę, autorytet 
Papieża przyciągał uwagę widzów, a jego mediogeniczność zwiększała oglądal-
ność15. Jarosław Makowski i Krzysztof Burnetko pisali w „Tygodniku Powszech-
nym”, jak bardzo podobała się dziennikarzom „Ludzka twarz następcy Piotra”: 

Już w czasie pierwszej zagranicznej podróży przełamał tabu, przychodząc do towa-
rzyszących mu w samolocie dziennikarzy na pogawędkę, która zamieniła się w impro-
wizowaną konferencję prasową. Po zamachu zgodził się na wpuszczenie do szpital-
nej sali watykańskiego fotoreportera – i świat obiegły zdjęcia Papieża podłączonego 
do aparatury medycznej. Takimi precedensami, które szybko stawały się zwyczajem, 
owijał sobie dziennikarzy wokół palca. [TP 10.4.2005: 20]

Jan Paweł II nigdy nie unikał kamer i mikrofonów. Dzięki mediom miał narzę-
dzie ewangelizacji narodów, a nawet więcej – możliwość ewangelizacji ludzi me-
diów16. Niemiecki watykanista, Andreas Englisch, pisze, że Papież cierpliwie znosił 
hałas statywów, które fotoreporterzy ciągnęli z sobą. „Znosił pikanie przenośnych 
komputerów włączanych w trakcie milczących kontemplacji w małych kaplicach, 
podczas gdy on usiłował się modlić. I czasami udawało mu się dokonać cudu. Cza-
sami był w stanie dotrzeć do tej nieczułej na nic sfory mediów, przyglądającej mu 
się najczęściej tylko przez obiektywy i czekającej tylko na to, że zasłabnie, gdyż 
ujęcia osuwającego się bezsilnie Papieża dałyby się lepiej sprzedać. Czasami spo-
glądał im w oczy i zdarzało się, że nawet ci reporterzy, dla których Papież był tylko 
wiadomością prasową, opuszczali mikrofony lub kamery i składali ręce”17. 

Ojciec Święty wiedział, że dziennikarstwo wymaga szczególnego powoła-
nia18. Postrzegał ten zawód jako „zadanie w pewnym sensie święte” i przypo-
minał ludziom mediów, że potężne środki przekazu zostają im powierzone dla 
dobra wszystkich, a zwłaszcza dla dobra najsłabszych grup społecznych19. Sło-

13  Papież Paweł VI również spotykał się z reporterami na pokładzie samolotu w trakcie zagra-
nicznych podróży, ale unikał dyskusji. Sam przemawiał do nich, a dziennikarze nie mieli możliwości 
zadawania pytań. Por. A. Lewek, Jan Paweł II – media – dziennikarze, [w:] L. Dyczewski, A. Lewek, 
J. Olędzki (red.), Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca..., s. 54.

14  K. Marczyński, Relacje o śmierci i pogrzebie Jana Pawła II jako wydarzenie medialne i…
spektakl?, [w:] L. Dyczewski, A. Lewek, J. Olędzki (red.), Odchodzenie Jana Pawła II do Domu 
Ojca..., s. 115.

15  Tamże, s. 114.
16  Tamże.
17  A. Englisch, Habemus Papam. Od Jana Pawła II do Benedykta XVI, przeł. J. Jurczyński, 

Kraków 2006, s. 127.
18  Por. Jan Paweł II, przemówienie do dziennikarzy w 1983 roku, pt. Dziennikarstwo jak kapłań-

stwo jest odpowiedzią na prawdziwe powołanie. Por. A. Lewek, Jan Paweł II – media – dziennikarze, 
[w:] L. Dyczewski, A. Lewek, J. Olędzki (red.), Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca..., s. 62.

19  Przemówienie do dziennikarzy, którzy przyjechali do Rzymu na obchody Roku Jubileuszo-
wego 2000. Por. A. Lewek, Jan Paweł II – media – dziennikarze, s. 59.

I-łamanie.indd   35I ł i i dd 35 2010-12-13   08:14:012010 12 13 08 14 01



36 Śmierć Papieża, narodziny mitu

wa Chrystusa, skierowane do apostołów: „Co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie 
na dachach” (Mt 10, 27), Papież interpretował następująco: „Rozgłaszać wiarę 
z dachów znaczy dziś rozpowszechniać słowo Jezusa w dynamicznym świecie 
mediów i za ich pośrednictwem”20. Wykorzystując biblijną metaforę, Jan Paweł II 
przypominał, że w sytuacji, gdy „prawie na wszystkich dachach wyrasta las anten 
i przekaźników”, wysyłających i przyjmujących informacje21, „katolicy powinni 
»otworzyć drzwi« środków przekazu Chrystusowi, aby Jego Dobra Nowina była 
głoszona z dachów całego świata”22.

Papież dostrzegał szybki rozwój technologii w dziedzinie mediów. W ostat-
nim liście apostolskim Jan Paweł II pisze, że Kościół czułby się winny wobec 
swego Pana, gdyby nie posługiwał się tymi potężnymi środkami. „Przekazujcie 
orędzie nadziei (...), zachowując perspektywę Nieba”23. 

Sprawdzianem tego „mówienia z perspektywą Nieba” był dla wszystkich 
dziennikarzy „papieski tydzień”, a wcześniej relacje z Watykanu na temat pogar-
szającego się stanu zdrowia Ojca Świętego. 

Jan Paweł II wiedział, że jego kolejne wizerunki oddają proces starzenia się. 
Nie ukrywał swojego cierpienia. Podczas najdłuższej pielgrzymki do ojczyzny 
w 1999 roku Papież zmagał się z własną słabością, chorobą i brakiem sił, bo 
chciał towarzyszyć tłumom: „chciał być nadal żartownisiem (kremówki), partne-
rem młodzieży wiwatującej na Franciszkańskiej w Krakowie. Z plastrem na gło-
wie (efekt nieszczęśliwego upadku) nie obawiał się, że taki wizerunek zostanie 
przekazany w świat”24. Jan Paweł II upublicznił swoje cierpienie, przy czym do 
końca panował nad obrazem swojej choroby, agonii pokazywanej w mediach nie 
pozwolił nadać charakteru sensacji25. 

Dziennikarze weszli w najbardziej intymną sferę ludzkiego życia, jaką jest ból. 
Zrobili to, zdaniem komentatorów, z wyczuciem i współczuciem26. W pierwszych 
dniach kwietnia media „pozwoliły, żeby przemawiała nade wszystko cisza. Ten 
fenomen niektórzy nazwali rewolucją komunikacyjną”27, pisze Witold Kawec-
ki. Sposób, w jaki Papież odszedł, sprawił, że „to, co wydawało się wcześniej 

20  Jan Paweł II, Rozgłaszajcie to na dachach; Ewangelia w epoce globalnej komunikacji, orę-
dzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu w 2001 roku, [w:] M. Lis (red.), Orędzia 
papieskie na Światowe Dni Komunikacji Społecznej 1967–2002, Częstochowa 2002, s. 236.

21  Tamże, s. 235.
22  Tamże, s. 238.
23  Jan Paweł II, Szybki rozwój: list apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II o mediach, Katowice 

2005.
24  Z. Bauer, Pielgrzymka papieska – papież i religia na ekranie, [w:] W. Godzic (red.), 30 naj-

ważniejszych programów TV w Polsce, Warszawa 2005, s. 87.
25  B. Pieńkowska, Spektakle śmierci – trzy odsłony, s. 22.
26  D. Milewska, Cierpienie i śmierć Jana Pawła II w ogólnopolskich dziennikach prasowych 

jako nowe zjawisko medialne, [w:] L. Dyczewski, A. Lewek, J. Olędzki (red.), Odchodzenie Jana 
Pawła II do Domu Ojca..., s. 205.

27  W. Kawecki, Śmierć Papieża Polaka i jej znaczenie dla Polski w interpretacji tygodników 
„Newsweek”, „Wprost” i „Polityka”, [w:] L. Dyczewski, A. Lewek, J. Olędzki (red.), Odchodzenie 
Jana Pawła II do Domu Ojca..., s. 283.
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niezdrową sensacją, było dla mediów jednym z najszlachetniejszych przeżyć”28. 
Było to pierwsze w historii mediów i w historii Kościoła umieranie Papieża on 
line29, umieranie na żywo. Żegnały go łzy milionów i setki oczu kamer30. 

Bogdan Rymanowski twierdzi, że na początku kwietnia dziennikarze zdawali 
najważniejszy zawodowy egzamin: „Ktoś nawet zażartował, że teraz została nam 
już tylko transmisja z końca świata”31. 

Korespondent TVN24 w Rzymie, Jacek Pałasiński, powiedział: „Byłem 
w centrum Najważniejszego Wydarzenia Medialnego Wszech Czasów”32. 

WYDARZENIE MEDIALNE

Termin „wydarzenie medialne” (media event) zaproponowali amerykańscy 
badacze Daniel Dayan i Elihu Katz. Oni też opracowali teorię, która pozwoli-
ła zrozumieć fenomen odświętnego oglądania telewizji w przypadku relacjono-
wania wydarzeń doniosłych historycznie. Ich przebieg telewizja transmituje na 
żywo, a przed telewizorami zamiera cały kraj albo nawet świat33. Pogrzeb Papieża 
oglądało około 2 miliardów ludzi34, a jego odchodzenie stało się wydarzeniem 
medialnym o znaczeniu symbolicznym35. Media elektroniczne skorzystały ze 
swego wyjątkowego potencjału, aby w tym samym czasie przedstawić całemu 
światu relację z Rzymu „w formie odwiecznej opowieści”36.

Dayan i Katz wyróżniają trzy scenopisy wydarzeń medialnych, trzy sposoby 
narracji: Konkurs, Koronację i Konkwistę. W ich rozumieniu Konkurs to mundial 
i debata prezydencka. Domeną tych wydarzeń jest sport i polityka. Są to walki 
mistrzów toczone według ustalonych reguł37. Koronacje natomiast są czystą ce-
remonią38, która przypomina zbiorowości kulturowe dziedzictwo i zachęca pub-

28  P. Kraśko, Kiedy świat się zatrzymał, Katowice 2005, s. 36.
29  Nieustanne informacje związane ze stanem zdrowia Papieża, jak i z umieraniem, były wy-

raźnym odstępstwem od dotychczasowej polityki informacyjnej Watykanu. Cyt. za: K. Marczyński, 
Relacje o śmierci i pogrzebie Jana Pawła II..., s. 113.

30  J. Wasilewski, K. Drogowska, Retoryczne wymiary wspólnoty wobec śmierci Jana Pawła II 
w relacjach prasowych, [w:] L. Dyczewski, A. Lewek, J. Olędzki (red.), Odchodzenie Jana Pawła 
II do Domu Ojca..., s. 322.

31  Cyt. za: M. Witan (red.), Papieski Wielki Tydzień. Rozmowy z ludźmi mediów, Katowice 2005, 
s. 69.

32  J. Pałasiński, Papież już nie umrze..., Warszawa 2005, s. 15.
33  D. Dayan, E. Katz, Wydarzenia medialne. Historia transmitowana na żywo, przeł. A. Sawisz, 

Warszawa 2008, s. 39.
34  K. Marczyński, Relacje o śmierci i pogrzebie Jana Pawła II..., s. 118.
35  A. Hess, Wizerunek polskiego Kościoła katolickiego w wybranych tygodnikach opiniotwór-

czych po śmierci Jana Pawła II, [w:] L. Dyczewski, A. Lewek, J. Olędzki (red.), Odchodzenie Jana 
Pawła II do Domu Ojca..., s. 291.

36  D. Dayan, E. Katz, Wydarzenia medialne..., s. 39.
37  Tamże, s. 70.
38  Tamże, s. 71.
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liczność do przeprowadzenia rachunku zysków i strat39 (co nastąpiło na początku 
kwietnia 2005 roku, kiedy wszyscy gwałtownie deklarowali poprawę). Sceną wy-
darzenia medialnego o charakterze koronacji są kościoły, ulice, trasy miejskie40. 
To tam ludzie potwierdzają lojalność wobec kultury, w której są zakorzenieni. 
Biorą udział w obrzędach przejścia wielkich postaci: ich ślubach, pogrzebach, 
jubileuszach, koronacjach i abdykacjach41.

Uczestnicy Konkwisty na żywo obserwują, jak „wielki człowiek robi wielki 
krok w imieniu ludzkości”, i wiedzą, że po telewizyjnej transmisji Konkwisty 
życie nie będzie już takie samo42. Papieskie pielgrzymki do Polski były tego naj-
lepszym przykładem. „Przesłanie Konkwisty głosi, że wielcy ludzie ciągle żyją 
wśród nas i że losy historii są w ich rękach”43. 

Wiesław Godzic pisał, że śmierć Jana Pawła II była wydarzeniem medialnym 
o największej randze44, chociaż przypadek ten łamie wiele reguł opracowanych 
przez Dayana i Katza: „Był to w istocie news, a właściwie oczekiwanie na news. 
Nosił w sobie cechy Koronacji (bo jest nią śmierć i pogrzeb w terminologii auto-
rów). Był niewątpliwie symboliczną Konkwistą (odejściem z jednego świata do 
drugiego – według katolików), a także wskazywał cechy Konkursu, podkreśla-
no bowiem (...) wątek zmagania ze śmiercią”45. Profesor Godzic zwraca uwagę, 
że telewizja poprzez wydarzenia medialne potrafi  do tego stopnia zmieniać naszą 
psychikę, iż odnosimy wrażenie, że po uczestniczeniu w uroczystości X „świat nie 
będzie już taki jak dotychczas”, że uroczystość Y zmieniła nasze myślenie o życiu, 
o człowieku46. Podobne komentarze mogliśmy usłyszeć po pogrzebie Papieża47. 

W rozumieniu Dayana i Katza wydarzenia medialne są świętami, w których 
ogniskują się podstawowe wartości i elementy pamięci zbiorowej48. Gdy zgasną 
światła, same wydarzenia stają się elementem tej pamięci49. Bo wspólne przeżycia 
umacniają więzy międzyludzkie i poczucie zbiorowej tożsamości50. Wydarzenia 
medialne są „pomnikami w formie elektronicznej”51. Żyją w pamięci zbiorowej 
na mocy skojarzeń z traumatycznym okresem, który nastąpił po zdarzeniu prze-
łomowym dla społeczności. „Wydarzenia medialne wyposażają pamięć zbiorową 
nie tylko w treść, lecz i w formę: są sztuczkami mnemotechnicznymi porządku-
jącymi czas osobisty i historyczny. Osobom z tego samego pokolenia wydarzenia 

39  Tamże, s. 83.
40  Tamże, s. 80–81.
41  Tamże, s. 213.
42  Tamże, s. 70.
43  Tamże, s. 84.
44  Tamże, s. 16.
45  Tamże.
46  Tamże, s. 10.
47  Patrz rozdziały: Przełom mityczny, Czas mityczny. 
48  D. Dayan, E. Katz, Wydarzenia medialne..., s. 35.
49  Tamże, s. 57.
50  Tamże, s. 53.
51  Tamże, s. 309.
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medialne dostarczają wspólnych punktów odniesienia (...) mostów między histo-
rią osobistą i zbiorową”52. 

W odróżnieniu od newsów, wydarzenie medialne nikogo nie zaskakuje, wręcz 
przeciwnie, wszyscy od dawna na nie czekają, a dziennikarze dbają o to, aby 
widz niczego nie uronił z uroczystej atmosfery. Zapoznają go na przykład z miej-
scem wydarzenia i jego symboliką. W ten sposób, jak piszą Katz i Dayan, na-
wet jednorazowy spektakl staje się obrzędem53. Bardzo wyraźnie było to widać 
w przygotowaniach do transmisji pogrzebu Papieża. „Przygotowując widzów na 
wielkie wydarzenie, telewizja stopniowo oddala nas wszystkich od codziennych 
rutynowych ról i zmienia living room w miejsce odświętne. Z niedbałych, zmę-
czonych poszukiwaczy przyjemności przemieniani jesteśmy w świadków ocze-
kujących na historyczną chwilę”54. Dlatego wielkie wydarzenia medialne są jak 
święto religijne55, a widzowie przyjmują też uroczyste role (żałobnika, obywa-
tela, sędziego, kibica), co całkowicie zmienia istotę zaangażowania w odbiór56. 
Wydarzenia medialne domagają się aktywnego zaangażowania57. Telewidzowie 
z biernych obserwatorów zmieniają się w czynnych uczestników uroczystości58. 
Bo wydarzenie telewizyjne „każe nam myśleć o rzeczach niezwykłych, oglądać 
je i w nich uczestniczyć”59.

Eric Rothenbuhler przypomina, że oglądanie jest zawsze pewnym rodzajem 
uczestnictwa60. Pogrzeb prezydenta Kennedy’ego, ślub księcia Karola czy podró-
że Jana Pawła II to przykłady takich uroczystości, których transmisja telewizyjna 
utrzymana jest w podniosłym nastroju, a widzowie zaangażowani są w „uczest-
nictwo na odległość”: „Takie teleuczestnictwo w uroczystości możliwe jest tylko 
dzięki mediom elektronicznym i stanowi przykład szczególnej nowoczesnej formy 
rytuału”61. Pogrzeb Johna Kennedy’ego w 1963 roku był pierwszym w historii te-
lewizji widowiskiem typu funeralnego, a relacje telewizyjne wciągnęły cały naród 
do udziału w uroczystości62. Marshall McLuhan, który analizował pogrzeb amery-
kańskiego prezydenta pod kątem telewizyjnej praktyki funeralnej, zwrócił uwagę 
na uaktywnienie podczas transmisji przeżycia zbiorowego wśród widzów63.

Wydarzenie medialne wywołuje „gwałtowny przypływ wzajemnego zrozu-
mienia, epidemię wspólnotowości”64. Odnawiają się więzi rodzinne i przyjaźnie. 

52  Tamże, s. 310.
53  Tamże, s. 52. 
54  Tamże, s. 191.
55  Tamże, s. 57.
56  Tamże.
57  Tamże, s. 191.
58  Tamże, s. 57.
59  Tamże, s. 44.
60  E.W. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna..., s. 85.
61  Tamże, s. 99. 
62  B. Pieńkowska, Spektakle śmierci – trzy odsłony, s. 16.
63  M. McLuhan, Wybór pism, przeł. K. Jakubowicz, Warszawa 1975, s. 192–193.
64  D. Dayan, E. Katz, Wydarzenia medialne..., s. 290.
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Ludzie dzwonią do siebie, poszukują kontaktu, aby porozmawiać o tym, co wi-
dzieli w telewizji, umawiają się na wspólne oglądanie65. A przecież, jak przy-
pominają Dayan i Katz, istotą wierzeń mitycznych jest „poczucie zbiorowego 
uczestnictwa i odczuwanie tych samych trosk i tej samej mocy będącej poza za-
sięgiem możliwości pojedynczego człowieka”66. Uroczyste transmisje skupiają 
ogromną widownię, ludzie przekazują sobie, że nie wolno przepuścić okazji, trze-
ba wszystko rzucić i zasiąść przed telewizorem67. „Często publiczność czynnie 
uczestniczy w obchodach. Odbywa się to choćby w wymiarze symbolicznym, 
czego przykładem może być staranniejszy, bardziej uroczysty strój telewidza”68. 
Na zdjęciu opublikowanym w „Gazecie Wyborczej” można zobaczyć ludzi w gar-
niturach, którzy klęczeli przez telewizorem, oglądając i uczestnicząc w transmito-
wanej z Rzymu mszy pogrzebowej. 

„Uroczysta transmisja integruje społeczeństwo: we wspólnym rytmie serc od-
radza się więź społeczna”69. Ponadto, wydarzenie medialne nawołuje do pojedna-
nia: „uczestnicy i telewidzowie mają się złączyć we wspólnym dziele przezwycię-
żania podziałów bądź przynajmniej czasowego zawieszenia sporów, a w każdym 
razie ich załagodzenia”70. Jak to trafnie ujęli warszawscy badacze, sam „spis gości 
pogrzebowych był już litanią pojednania”71. Dayan i Katz przypominają, że każ-
de wydarzenie ma swojego bohatera, który działa na rzecz umacniania integracji 
społecznej”72. Właśnie o to chodziło całe życie temu, który nazywany był Piel-
grzymem Pojednania.

Beata Pieńkowska w swojej analizie telewizyjnych „spektakli śmierci” zwró-
ciła uwagę, że porywające widowisko o tematyce funeralnej udało się stworzyć 
dzięki społecznemu przyzwoleniu, a nawet presji na telewizję ze strony od-
biorców, którzy domagali się informacji i dyskusji na temat Papieża73. Badacze 
mediów podkreślają, że w pierwszym okresie po śmierci Papieża panował głód 
informacyjny i chętnie korzystano z informacji podawanych przez media, szcze-
gólnie telewizję, choć z czasem nastąpiła zmiana percepcji u niektórych osób74. 

W relacjonowaniu wydarzeń medialnych ogromną rolę odgrywa telewizyj-
na narracja. „Pełen czci głos sprawozdawcy, język podniosły i bogaty w ozdob-

65  Tamże.
66  Tamże, s. 204.
67  Tamże, s. 48.
68  Tamże.
69  Tamże.
70  Tamże, s. 52.
71  J. Wasilewski, K. Drogowska, Retoryczne wymiary wspólnoty..., s. 335.
72  D. Dayan, E. Katz, Wydarzenia medialne..., s. 52.
73  B. Pieńkowska, Spektakle śmierci – trzy odsłony, s. 20.
74  „Wszechobecność tego tematu powodowała irytację. Niemożliwość uniknięcia odbioru infor-

macji wytworzyła u niektórych poczucie presji”; cyt. za: J. Bieliński, R. Wierzbicki, Środki masowe-
go przekazu w opinii młodzieży w kontekście wydarzeń związanych z chorobą, śmiercią i pogrzebem 
Jana Pawła II, [w:] P. Ruszkowski, J. Bielański, A. Figiel (red.), JP II. Pokolenie czy mozaika war-
tości?, Poznań 2006, s. 90–91.
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niki sprawia, że informacyjna proza komentarzy zmienia się w pełną celebry 
poezję”75. I tak „wspaniały letni dzień” upiększa ceremonię królewskich zaślubin, 
a przybycie Papieża do Ameryki rozjaśnia atmosferę „jak słońce wyłaniające się 
zza chmur”76. Zwięzły, lakoniczny, rzeczowy zazwyczaj styl dziennikarski nag-
le nasyca się niesłychanym liryzmem77. Podobny ton znaleźć można było w ga-
zetach. Zdzisław Pietrasik w „Polityce” napisał: „Poezja, głównie romantyczna, 
sama zaczynała się recytować w tych dniach kwietniowych. Zwłaszcza wszyst-
kie strofy głoszące, iż w istocie jesteśmy lepsi, niż nam się na co dzień wydaje” 
[P 16.4.2005: 16].

SPEKTAKL ODCHODZENIA

Żaden duchowy przywódca, polityk ani gwiazdor nie był ze swoimi wybor-
cami czy fanami w momencie największego cierpienia i w chwili śmierci, przy-
pomina Krzysztof Marczyński, pytając jednocześnie, czy transmisje ukazujące 
słabość Papieża i jego niemoc nie były po części spektaklem i widowiskiem? Czy 
nie stawały się religijnym reality show?78

Jacek Żakowski nie ma wątpliwości, że to był „spektakl odejścia”, w najlep-
szym sensie tego słowa, a Jan Paweł II odszedł jako uwielbiany „showman”79. 
Zdaniem publicysty media zachowały się niepoważnie80 i czułostkowo: „Stacje 
radiowe i telewizyjne nadawały fragmenty z papieskich pielgrzymek do ojczyzny. 
Jakie to były fragmenty? To były refreny, szlagworty. Papież używał od czasu do 
czasu chwytliwych sformułowań, takiej »rybki«, mającej utrzymać uwagę ludzi 
po to, by słuchali właściwej treści. Otóż media wybierały »rybkę«, ze szkodą dla 
treści”81.

Jacek Wasilewski i Katarzyna Drogowska również zwracają uwagę, że wspól-
nota żałobna, jaka powstała po śmierci Papieża, nie bazowała na jego naukach, 
ale na emocjach. „Nauki Papieża zostały sprowadzone do sloganów typu »Totus 
tuus», »Nie lękajcie się!«, »Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi!« 
lub do zespołu pojęć abstrakcyjnych, jak miłość, wolność, braterstwo, ojczyzna, 

75  D. Dayan, E. Katz, Wydarzenia medialne..., s. 175.
76  Tamże.
77  Tamże.
78  K. Marczyński, Relacje o śmierci i pogrzebie Jana Pawła II..., s. 114.
79  Cyt. za: M. Witan (red.), Papieski Wielki Tydzień. Rozmowy z ludźmi mediów, Katowice 2005, 

s. 97.
80  Jacek Żakowski mówi: „widziałem wybitnego dziennikarza, który w chwilę po wiadomości 

o śmierci JP II zapytał swego rozmówcę: »Co pan na to«?”. Cyt. za: tamże, s. 98.
81  Cyt. za: tamże, s. 97. K Brunetko i J. Makowski piszą: „Telewizje tak często wracały do mniej 

poważnych obrazków z jego udziałem, że stały się one niemal ikonami współczesnej popkultury. 
W Polsce przykładem jest scena z wadowickiego rynku, gdzie Jan Paweł II wspominał swą młodość. 
Na świecie najchętniej przypominano jego spontaniczne podśpiewywanie podczas spotkań z mło-
dzieżą” [TP 10.4.2005: 20]. 
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pokój”82. Wartości, które Jan Paweł II głosił, na początku kwietnia występowały 
jak „transparenty w światowym pochodzie żałobników”83. Socjologowie przypo-
minają, że sloganizacja nauk Papieża jest procesem nieuchronnym, a slogany (ta-
kie jak „Totus tuus”, „Niech zstąpi Duch Twój”, „Nie lękajcie się”) są pojemnymi 
symbolami. Dzięki takiej ogólnikowości łatwiej kochać Papieża84, piszą badacze 
mediów. Ich zdaniem w tych dniach kwietniowych nie chodziło o to, aby zagłę-
biać się w hasła, ale by się pod ich sztandarem łączyć85. Media w „papieskim 
tygodniu” pełniły funkcję integracyjną również w ten sposób. 

Piotr Iwański zarzucił dziennikarzom zbytnią koncentrację na emocjach. 
Stwierdził, że po śmierci Papieża nastąpiło zachwianie proporcji między elemen-
tem emocjonalnym a intelektualnym86, dlatego, jego zdaniem, mieliśmy do czy-
nienia ze „spektaklem umierania”.

Nie brakuje sceptyków, którzy uważają, że w naszym kraju obecność Papieża 
w telewizji miała charakter widowiska87. Jak pisze Zbigniew Bauer, transmisje 
telewizyjne papieskich pielgrzymek gromadziły przed telewizorami tłumy, ale 
religijny wymiar zdarzeń istniał jedynie w dalekim ich tle88. Zmieniło się to do-
piero w 1999 roku, gdy Papieża – ze względu na zły stan zdrowia – zabrakło na 
mszy na krakowskich Błoniach. Nieobecność Jana Pawła II, modlitewne skupie-
nie wiernych sprawiły, że telewizyjny przekaz stracił formę widowiska, a stał się 
rzeczywiście zdarzeniem o charakterze mistycznym89. Ta formuła sprawdziła się 
po śmierci Papieża. W dużym stopniu również dzięki mediom zapanowała w ca-
łym kraju atmosfera refl eksji i żałoby90. 

„Papieski tydzień” stanowił idealny przykład widowiska osnutego wokół te-
matu śmierci91. W widowiskach odnajdujemy specyfi czne, niecodzienne zacho-
wania mające na celu potwierdzenie społecznych norm92. Jerzy Uszyński, cha-
rakteryzując tego rodzaju przekazy, podkreśla, że oparte są w dużym stopniu na 
emocjach, a głównym ich przedmiotem są relacje między ludźmi93. „Papieski ty-
dzień” jako materiał na widowisko telewizyjne przedstawiał się obiecująco ze 

82  J. Wasilewski, K. Drogowska, Retoryczne wymiary wspólnoty..., s. 322.
83  Tamże, s. 328.
84  Tamże.
85  Tamże.
86  „Jeżeli jeszcze można by jakoś bronić takiej postawy mediów w trakcie samego »spektaklu« 

(...) – to, co działo się po owym »spektaklu«, wyraźnie grzeszyło płytkością intelektualną. Media 
zdecydowanie podbijały bębenek emocjonalny, zaniedbując element intelektualny; co można na-
zwać chodzeniem na łatwiznę”. Cyt. za: P. Iwański, Koncentracja polskich mediów na „spektaklu 
umierania” Jana Pawła II niedźwiedzią przysługą dla propagowania jego nauczania, [w:] L. Dy-
czewski, A. Lewek, J. Olędzki (red.), Odchodzenie Jana Pawła II..., s. 120.

87  Z. Bauer, Pielgrzymka papieska..., s. 88.
88  Tamże, s. 86.
89  Tamże, s. 86–87.
90  Tamże, s. 88.
91  B. Pieńkowska, Spektakle śmierci – trzy odsłony, s. 20.
92  J. Uszyński, Telewizyjny pejzaż genologiczny, Warszawa 2004, s. 110.
93  Tamże.
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względu na bogatą i spektakularną symbolikę, na którą składały się czuwania, 
modlitwy, zapalone świece94. Jarosław Flis podkreśla, że wymiar symboliczny 
miały również marsze i łańcuchy dłoni oraz wszystkie momenty, w których lu-
dzie demonstrowali wspólnotę. Właśnie to, zdaniem badacza mediów, tworzyło 
spektakl, widowisko95. Chociaż dla uczestników kwietniowych wydarzeń marsze 
i łańcuchy dłoni były czymś więcej niż tylko widowiskiem. 

Na początku kwietnia 2005 roku „nowoczesny człowiek zaczął żyć w rytmie 
dzwonów i bezustannie odprawianych ceremonii żałobnych”96. Agata Koczowska 
jest przekonana, że na naszych oczach rozegrało się pełne religijnego uniesie-
nia widowisko kulturowe97, które rozwijało się pod dyktando mediów, Kościoła 
i państwa98. „Uczestnicy »papieskiego tygodnia« stali się nie zawsze świadomie 
aktorami wielkiego żałobnego dramatu”99. Opłakiwali śmierć Papieża, ale jedno-
cześnie, dopingowani przez media i Kościół, manifestowali jedność i przywiąza-
nie do tradycyjnych wartości. Podstawową warstwą tych wydarzeń była, zdaniem 
Agaty Koczowskiej, reaktualizacja polskich mitów100, które zostały zagrożone 
przez utratę Jana Pawła II. Po jego śmierci nowo powstała społeczność musiała 
upewnić się, że wraz z pogrzebaniem wielkiego rodaka nie ulegną zapomnieniu 
wartości, które głosił101.

Żal po stracie Papieża oswojono, nadając mu oprawę widowiska religijno-
-patriotycznego102. „Rzeczywistą obecność Jana Pawła II zamieniono na symbo-
liczne trwanie. Wierni ostatecznie włączyli Karola Wojtyłę do panteonu polskich 
herosów”103. Zapewniając mu nieśmiertelną pamięć, „przekształcili zmarłego 
w przodka”, w symbol czytelny dla wszystkich. Ten mechanizm racjonalizacji 
żałoby tłumaczył włoski antropolog Alfonso di Nola104. 

 94  B. Pieńkowska, Spektakle śmierci..., s. 22.
 95  J. Flis, Jan Paweł II – wzory komunikowania społecznego, [w:] L. Dyczewski, A. Lewek, 

J. Olędzki (red.), Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca..., s. 82.
 96  A. Koczowska, Papieski kwiecień. Żałoba po śmierci Jana Pawła II jako widowisko religijno-

-patriotyczne, [w:] L. Dyczewski, A. Lewek, J. Olędzki (red.), Odchodzenie Jana Pawła II do Domu 
Ojca..., s. 142.

 97  Tamże, s. 128.
 98 „Media patronowały wytworzeniu języka przeżywanej rzeczywistości. Relacjonowały msze 

święte i akcentowały zawartą w wypowiedziach polityków i hierarchów retorykę narodowo-religijną. 
Kościół dostarczył odpowiedniego rytuału – liturgii żałobnej – który dawał upust nagromadzonym, 
negatywnym emocjom i spotęgowanej przez ból religijności. Rola państwa polegała na wydzieleniu 
okresu żałoby z codziennego trwania. Czas przeznaczony na przeżywanie został ofi cjalnie wyod-
rębniony za pomocą ofi cjalnych zarządzeń. Nadano mu rangę wielkiego, zarazem oczyszczającego 
i odnawiającego święta”; cyt. za: tamże, s. 140.

  99  Tamże, s. 146.
100  Tamże.
101  Tamże, s. 146–147.
102  Tamże, s. 139.
103  Tamże.
104  „Proces opłakiwania i racjonalizacji żałoby prowadzi ostatecznie opłakującego do stworze-

nia nowej tożsamości, zrodzonej z uzdrowienia i przezwyciężenia dezintegracji, którą spowodował 
dramatyczny kryzys śmierci. Dzieje się tak dzięki zamknięciu bólu w trwały i czytelny dla wspólnoty 
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Po śmierci Jana Pawła II ludzie w poczuciu osierocenia stworzyli spontaniczną 
zbiorowość, próbowali wspólnie zrozumieć doświadczenie, jakie ich połączyło. 
Chcąc je zwerbalizować, ludzie starali się „wypracować własny język sacrum”105, 
„język przeżywanej rzeczywistości”106. Pomogły im w tym media, które doko-
nując selekcji materiału i wyboru odpowiednich słów, nazywają i oswajają jed-
ne przeżycia, zapominając o innych107. Agata Koczowska zwraca uwagę, że już 
w pierwszych dniach żałoby w dyskursie medialnym widać było przeplatanie się 
wątków patriotycznych i religijnych. Afi rmacyjne przekazy poświęcone zmar-
łemu Papieżowi pełniły funkcję więziotwórczą (wskazując na potrzebę zjedno-
czenia w trudnych chwilach żałoby) oraz mitotwórczą108. To właśnie w mediach 
pojawiły się najwyraźniejsze sygnały mityzacji tego trudnego doświadczenia109.

Podczas gdy telewizja relacjonowała „natarczywą teraźniejszość pożegnań 
i przygotowań do pogrzebu, prasa spełnia rolę agory znajomych papieża, na któ-
rej niczym na stypie wspomina się anegdoty z życia zmarłego”110. Przy czym wraz 
ze wspomnieniami mieliśmy do czynienia z sakralizacją Papieża111.

Fotografi e zamieszczone w prasie były „przedłużeniem obecności Jana 
Pawła II na ziemi”. Pozwoliły Polakom zatrzymać czas, połączyć się z Papieżem 
za pośrednictwem zdjęć, które sprawiły, że dzienniki spełniły rolę albumu foto-
grafi cznego112. Również selekcja zdjęć miała wymiar symboliczny: „Zwłaszcza 
te z pierwszych stron były drukowane w rozmiarach monumentalnych, funkcjo-
nowały jako pamiątki – plakaty, święte obrazy”113. Nie tylko w Polsce. Bo Papież 
w tych dniach kwietnia 2005 roku stał się światowym symbolem ideału, uosobie-
niem miłości, braterstwa i pokoju, wyzwolił marzenia o lepszym świecie i pojed-
naniu. I tym marzeniom oddawano hołd114.

symbol. Cyt. za: A. di Nola, Triumf śmierci. Antropologia żałoby, przeł. J. Kornecka, M. Olszańska, 
Kraków 2006, s. 23–24.

105  A. Koczowska, Papieski kwiecień..., s. 138.
106  Tamże, s. 140.
107  Tamże, s. 137.
108  Tamże.
109  Tamże, s. 140.
110  J. Wasilewski, K. Drogowska, Retoryczne wymiary wspólnoty..., s. 329.
111  Tamże.
112  K. Wolny-Zmorzyński, Odejście Jana Pawła II w fotografi cznych gatunkach dziennikarskich 

w wybranych tytułach polskich dzienników z dnia 4 kwietnia 2005 roku, [w:] L. Dyczewski, A. Le-
wek, J. Olędzki (red.), Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca..., s. 355.

113  J. Wasilewski, K. Drogowska, Retoryczne wymiary wspólnoty..., s. 336.
114  Tamże, s. 338.
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Rozdział III 

Bohater mityczny

Publikacje z „papieskiego tygodnia” są przykładem mityzacji postaci histo-
rycznej. Mircea Eliade tłumaczył mechanizm, który przekształca historię w mit: 
„Historyczność nie opiera się długo korozyjnemu wpływowi procesu mityzacji. 
Wydarzenie historyczne samo w sobie, bez względu na swe znaczenie, nie utrzy-
muje się w pamięci ludowej, a jego wspomnienie rozpala wyobraźnię poetycką 
tylko wtedy, gdy owo wydarzenie historyczne przybliża się jak najbardziej do 
modelu mitycznego”1. 

NARODZINY I DZIECIŃSTWO BOHATERA

Po wejściu do pamięci ludowej historyczna postać zostaje zlikwidowana, a jej 
biografi ę układa się od nowa wedle norm mitycznych2. Właśnie z tym zjawiskiem 
mamy do czynienia w publikacjach prasowych poświęconych zmarłemu Papie-
żowi. 

Karol Wojtyła przyszedł na świat 18 maja 1920 roku, między godziną piątą a szóstą po 
południu. To ważny szczegół, bo w tym samym czasie – pomiędzy 17 a 18 – rozegrają 
się w przyszłości ważne wydarzenia jego życia: wybór na papieża (16 X 1978) i za-
mach (13 V 1981). [TP 10.4.2005: 14–15]

Badacze mitu zwracali uwagę na tajemnicze okoliczności narodzin herosa 
kulturowego3. Bohaterowie zazwyczaj rodzą się w sposób szczególny albo ich 
narodzinom towarzyszą niecodzienne zjawiska, znaki, cuda. 

Dziennikarze przypominali przepowiednię św. Malachiasza, który zobaczył 
wszystkich Papieży aż po dzień Sądu Ostatecznego. Wizję tę spisał, dodając swój 
komentarz do każdego kolejnego następcy św. Piotra. Jan Paweł II miał być czło-
wiekiem „Z pracy Słońca” – De labore Solis.

1  M. Eliade, Mit wiecznego powrotu, s. 55.
2  Tamże, s. 51.
3  Tamże.
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Sprawa jest o tyle ciekawa, że astronomowie odkryli, iż dzień urodzin Wojtyły (18 maja 
1920) był dniem zaćmienia Słońca, a pogrzeb odbył się w czasie innego zaćmienia, 
8 kwietnia 2005 roku. Co zadziwiające, w dniu wyboru Jana Pawła II astronomowie 
zaobserwowali największą aktywność Słońca od 1870 roku. [CJPII 2007, 23: 7]

Narodzinom bohatera często towarzyszy ogromne niebezpieczeństwo, zo-
staje ocalony i to predestynuje go do pełnienia roli herosa. Ten motyw pojawia 
się w mitologiach na całym świecie4. Karol Wojtyła również przyszedł na świat 
w niespokojnych czasach. 

Wtedy, w maju 1920, trwała wojna polsko-bolszewicka, Armia Czerwona szła na 
Warszawę. Dlatego właśnie – powie osiemdziesiąt lat później Jan Paweł II – „noszę 
w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę 
z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem”. Zginęli – a on ocalał i nie za-
mierzał marnować ich ofi ary. [TP 10.4.2005: 14–15]

Ciężkie doświadczenia z dzieciństwa są pierwszymi próbami, które mają za-
hartować bohatera i przygotować go do roli herosa. Eliade pisał, że czyny boha-
terów stanowią tajemnice, misteria5. 

Karol Wojtyła od dziecka był nie tylko pobożny, ale też świadomy swojej wiary. To 
w jej świetle odczytywał osobiste dramaty – śmierć matki i brata – oraz tragedie, któ-
rych doświadczyła Polska. [NŚJPII 2007, 3: 11]

Dzieciństwo bohatera mitycznego nie jest beztroskie, lecz często samotne 
i trudne. Zdarza się, że przyszły bohater wychowuje się jako sierota lub półsie-
rota6. Wszystkie doświadczenia mają być próbą charakteru, przygotowaniem do 
zadań, które czekają go w przyszłości. 

Lolek nie zawahał się odwiedzać chorej na gruźlicę koleżanki. Przychodził do domu 
Zosi ze słowami pocieszenia aż do jej śmierci. [NŚJPII 2007, 2: 11]

Motywem charakterystycznym dla bohatera jest praca nad sobą, którą podej-
muje od najmłodszych lat, „poznaje tajniki warsztatu”7. Biorąc pod uwagę po-
wyższe założenia, Jan Paweł II doskonale wpisuje się w model dzieciństwa hero-
sa. Dziennikarze wielokrotnie przypominali, że koledzy w akademiku napisali na 
drzwiach pokoju: „Karol Wojtyła – początkujący święty”. 

„Cześć chłopcy. Wracam do domu” – rzucał Lolek Wojtyła na pożegnanie kolegom, 
którzy nadal zapamiętale kopali piłkę. On szedł do domu, aby odrabiać lekcje i modlić 

4  Gaja, aby ocalić swego syna przed gniewem Kronosa, ukryła Zeusa na Krecie, gdzie wykarmi-
ła go nimfa – koza Almatea. Z kolei Romulusa i Remusa wykarmiła wilczyca, gdy bliźniacy ocaleli 
z Tybru. Podobnie było w przypadku Mojżesza, który miał zginąć z rozkazu faraona, ale jego matka 
włożyła go do kosza z papirusu i umieściła w sitowiu na brzegu rzeki.

5  M. Eliade, Sacrum, mit, historia, s. 109.
6  J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, przeł. A. Jankowski, Poznań 1997, s. 240.
7  Tamże.
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się. (...) Lolek wyróżniał się pobożnością spośród rówieśników. Uznali oni, że przy 
Lolku przeklinać nie wypada. [NŚJPII 2007, 1: 12–13]

Antoni Bohdanowicz, który siedział z małym Karolem w jednej ławce i razem 
z nim odrabiał lekcje w domu Wojtyłów, wspominał po latach: 

Karol miał taki zwyczaj, że po przepracowaniu każdego przedmiotu wychodził do 
drugiego pokoju i stamtąd wracał po kilku minutach. Kiedyś drzwi były niedomknięte 
i zauważyłem, że Karol modli się na klęczniku. [NŚJPII 2007, 1: 12–13]

Przyszły Papież poznawał „tajniki warsztatu”. Joseph Campbell pisze: „Opo-
wieści o dzieciństwie bohaterów pełne są anegdot o ich niezwykłej sile, sprycie 
lub mądrości”8. 

Lolek Wojtyła był „najlepszym uczniem, najporządniejszym” [NŚJPII 2007, 
2: 11], „potrafi ł – jak żaden inny chłopak w jego wieku – oderwać się całkowicie 
od rzeczywistości, oddając się modlitwie” [NŚJPII 2007, 1: 12–13].

WYGLĄD BOHATERA

Bogusław Bednarek, pisząc o bohaterach europejskich eposów, zwraca uwa-
gę, że typowego herosa wyróżnia szlachetne lub niebiańskie pochodzenie, cechu-
je ogromna energia witalna i wspaniały wygląd zewnętrzny9. 

Ten silny, wysportowany góral pociągał za sobą na wycieczki zarówno młodzież, jak 
i intelektualistów. [P 9.4.2005: 6–8]

Reporter „Gazety Wyborczej” rozmawiał z rzymianką Luizą, która opowiada-
ła o dniu wyboru Papieża: 

Wiwatowaliśmy, bo był biskupem z Krakowa, miał tylko 58 lat i szerokie, wysporto-
wane ramiona. [GW 2–3.4.2005: 2]

Włosi pokochali Jana Pawła II od chwili, kiedy ich poprosił, aby go popra-
wili, jeśli się pomyli. W pierwszą rocznicę pontyfi katu na okładce magazynu 
„L’Europeo” zamieszczono zdjęcie biegnącego Karola Wojtyły i podpis: „Atleta 
di Dio”:

Jan Paweł II nazywany był atletą ze względu na potęgę ducha, ale w pierwszych latach 
pontyfi katu zadziwiał tężyzną fi zyczną. Znakomitą kondycję zawdzięczał jeździe na 
rowerze, wycieczkom kajakowym, a przede wszystkim częstym wypadom na narty. 
[NP 2006, 22: 13]

Narciarskie eskapady Papieża były częścią obrazu bohatera mitycznego: 

8  Tamże.
9  B. Bednarek, Epos europejski, Wrocław 1991, s. 370.
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Jako ksiądz śmigał na nartach, robił forsowne górskie wycieczki, żwawo machał wio-
słem swojego „kalosza”, jak nazywano kajak „Wujka Wojtyły”. [NŚJPII 2007, 7: 12]

Dziennikarze przypominali, jak prezydent Włoch Silvio Pertini wybrał się 
z Ojcem Świętym na wycieczkę w Alpy. Przyglądał się, jak dostojnik Koś-
cioła jeździ na nartach, po czym powiedział: „Papież śmigał jak jaskółka” 
[Rz 7.4.2005: 5].

Paweł Walewski w „Polityce” pisze: 

Przez wiele lat uchodził za okaz zdrowia: wysportowana sylwetka, mocny głos, sprę-
żysty chód. Imponował światu, że mimo siwych skroni regularnie pływa, jeździ na 
nartach, odbywa piesze wędrówki po górach. [P 9.4.2005: 9]

Na to samo zwracał uwagę Adam Szostkiewicz: 

Był przede wszystkim mężnym świadkiem wiary – w sile wieku, kiedy jeździł na 
nartach, chodził po górach i podbijał światowe media; i w końcowej walce z cho-
robą, kiedy – mówiąc językiem Kościoła – dał światu lekcję rzeczy ostatecznych. 
[P 9.4.2005: 3]

O tym, jak wyglądała walka Papieża z chorobą, pisała Ewa Szumańska w fe-
lietonie Ręce:

Ciągle przypominam sobie ręce Papieża. (...) pewne, opiekuńcze, mocne. W ostatnich 
latach coraz słabsze, biedne, nieporadne, nie mogące utrzymać rozdygotanej kartki 
papieru. I ten ostatni, rozdzierający moment sprzed tygodnia, kiedy gest rąk musiał 
zastąpić głos, który nie mógł się już wydobyć. [TP 17.4.2005: 31]

Dla wielu wiernych ręce Jana Pawła II były święte. Wśród kartek, pozosta-
wionych na placu św. Piotra w dniach agonii Papieża, znalazł się list Marty, która 
pytała: „Dlaczego 13 maja 1981 r. padły strzały w twoim kierunku? Dlaczego? 
Przez to twoja święta ręka drżała”10, „W czerwcu 1987 roku dotknęły mnie twoje 
święte dłonie”11. Marek Kotański opowiadał kiedyś dziennikarzom „Gazety Wy-
borczej” o swoim spotkaniu z Papieżem: 

Kiedy spojrzał na mnie, przeszedł mnie dreszcz. (...) Miał takie dobre, wspaniałe oczy, 
patrzył na mnie z wielką miłością i niezwykłym oddaniem. Nigdy w życiu nie widzia-
łem takich oczu. Pomyślałem, że gdyby terapeuci mieli takie spojrzenie, byłoby mniej 
zła na świecie. To były oczy świętego, który wybacza. [GW 2–3.4.2005: 5]

Dziennikarka rosyjskiego dziennika „Wremia Nowostiej” wspomina:

Kiedy ściskaliśmy sobie dłonie, w jego oczach były wesołe iskierki. W jego oczach 
było życie. Dobre, wspaniałe życie. [GW 5.4.2005: 8]

10  Tato...  mój przewodniku. Świadectwa, listy, kartki pozostawione na placu św. Piotra w dniach 
agonii i śmierci Jana Pawła II, Kraków 2005, s. 24.

11  Tamże, s. 91.
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Heros elektryzuje otoczenie, wzbudzając zachwyt i podziw. Dziennikarze hi-
szpańskiego „El Pais” pisali: 

Zmarł gwiazdor. Nic, co medialne nie było mu obce. Na zawsze zapamiętamy, jak 
kroczył po płycie stadionu Barcelony. Marlon Brando w Juliuszu Cezarze Josepha 
Mankiewicza się nie umywa. [GW 7.4.2005: 6]

Bednarek pisze: „Ze zrozumiałych powodów heros »elektryzuje« otocze-
nie, wzbudzając zachwyt i potrzebę rywalizacji, zazdrość i nienawiść, bojaźń 
i trwogę”12. 

PROROCTWO

Po śmierci Papieża dziennikarze przypominali, że swego czasu słynne były 
przepowiednie wieszczące nadejście pontyfi katu Papieża – Polaka. Podobnie jak 
wspomnianą wizję św. Malachiasza, tak wiersz Juliusza Słowackiego Pośród 
niesnasek Pan Bóg uderza... publicyści uznali za proroctwo, a słowa poety, napi-
sane 130 lat przed słynnym konklawe, powtarzali w komentarzach: 

Pośród niesnasek Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,

Dla słowiańskiego oto papieża
Otworzył tron. (...)

On się już zbliża – rozdawca nowy
Globowych sił:

Cofnie się w żyłach pod jego słowy
Krew naszych żył; (...)

A trzeba mocy, byśmy ten pański
Dźwignęli świat:

Więc oto idzie papież słowiański,
Ludowy brat; – ...13

ZWIASTUN

W życiu każdego bohatera w pewnym momencie pojawia się zwiastun14. To 
jest, jak tłumaczył Campbell, „wstępne okazanie sił, które przystępują do działa-
nia”. Zwiastun „podnosi zasłonę ukrywającą tajemnice przemiany”. Sygnalizuje, 
że „dobrze znany horyzont życia stał się za ciasny” i „zbliża się moment przekro-

12  B. Bednarek, Epos europejski, s. 371.
13  J. Słowacki, Pośród niesnasek Pan Bóg uderza..., [w:] tegoż, Dzieła, t. I: Liryki i inne wiersze, 

Wrocław 1949, s. 253.
14  J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, s. 50.
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czenia progu”. Samo pojawienie się zwiastuna jest momentem przełomowym, 
„wezwaniem do wyprawy”15. 

Słynny wiersz Juliusza Słowackiego, zapowiadający przyjście „Słowiańskiego Papie-
ża”, to nie jedyne proroctwo, które przepowiedziało Karolowi Wojtyle, że zostanie pa-
pieżem. Wiele osób było przeświadczonych, że krakowski biskup może zajść bardzo 
wysoko. [NP 2006, 15: 13]

Zwiastunem pontyfi katu słowiańskiego Papieża miał być między innymi Oj-
ciec Pio, kapucyn i stygmatyk z klasztoru San Giovanni Rotondo, który posiadał 
zdolność jasnowidzenia. Kiedy Karol Wojtyła w 1947 roku jako student odwie-
dził Ojca Pio16, 

ten powiedział mu: „Na twoim pontyfi kacie widzę krew!”. Podobno przyszły papież, 
ofi ara zamachu Ali Agcy z 1981 roku, zbladł wówczas i wyszedł z kościoła. [NP 2006, 
15: 13]

Zwiastunem okazał się również ksiądz Edward Zacher, „katecheta z Wado-
wic, który przepowiedział Wojtyle papiestwo” [CJPII 2006, 1: 12–13]. Przyjaciel 
Papieża, ksiądz Mieczysław Maliński17 wspomina, jak tuż przed konklawe, jadąc 
samochodem z przyszłym Papieżem, zapytał go, czy kupił bilet tam i z powrotem, 
czy tylko w jedną stronę: 

Uważam, żeś powinieneś kupić bilet tylko w jedną stronę: z Krakowa do Rzymu. (...) 
Popatrzył na mnie jak na wariata i postukał się palcem w czoło: „Co ty pleciesz?”. [NP 
2006, 15: 13]

W październiku 1978 roku ksiądz Maliński wysłał do Watykanu krótki tele-
gram: „A nie mówiłem – Mietek”18. Odpowiedź dostał kilka dni później; pod-
czas audiencji Jan Paweł II odnalazł go w tłumie i zawołał: „Miałeś rację! Tylko 
pomyliłeś się o trzydzieści dni”19. Zwiastun sygnalizuje, że „zbliża się moment 
przekroczenia progu”20. 

Wielokrotnie w gazetach przypominano koronację fi gury Matki Bożej Gaź-
dziny Podhala w Ludźmierzu. 15 sierpnia 1963 roku, podczas procesji, z ręki 

15  Tamże, s. 50.
16  Kard. Stanisław Dziwisz dementuje podobne informacje, podkreślając, że Ojciec Pio nigdy 

nie przepowiedział Karolowi Wojtyle przyszłego pontyfi katu. S. Dziwisz, Świadectwo, Warszawa 
2007, s. 158.

17  Karol Wojtyła i Mieczysław Maliński poznali się w czasie wojny, w lutym 1940 r., w miesz-
kaniu mistyka Jana Tyranowskiego, który po aresztowaniu ojców salezjanów zorganizował „Koło 
Żywego Różańca”, skupiając wokół siebie młodzież z parafi i na krakowskich Dębnikach, gdzie 
mieszkali: K. Wojtyła – robotnik fabryki Solvay i M. Maliński – uczeń technikum. Jan Tyranow-
ski, dziś Sługa Boży, wprowadził ich w świat mistyki karmelitańskiej i głębokiej modlitwy, która 
pomogła im odkryć drogę powołania. Wychowankowie Tyranowskiego wstąpili do podziemnego 
seminarium. 

18  M. Maliński, Ale miałem ciekawe życie, Kraków 2007, s. 169.
19  Tamże, s. 183.
20  J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, s. 50.
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Matki Bożej wypadło berło, które zdołał pochwycić biskup Karol Wojtyła. „Ka-
rolu, Matka Boża przekazuje ci władzę nad Kościołem”, miał powiedzieć wtedy 
Prymas. 

Górale mocno wierzą, że to właśnie moc Gaździny Podhala później wyniosła Go na 
Piotrowy Tron. [GW 4.4.2005: 6]

Zwiastunem pontyfi katu była więc również sama Gaździna Podhala. Camp-
bell napisałby, że koronacja fi gury była „wstępnym okazaniem sił, które przystę-
pują do działania”. Oto „dobrze znany horyzont życia stał się za ciasny”21. 

W książce Nie lękajcie się Papież opowiada André Frossardowi: „Myślę, że 
wynik konklawe w dniu 16 października 1978 roku był zaskoczeniem nie tylko 
dla mnie! Bóg, który kieruje wydarzeniami, (...) jest równocześnie Panem serc – 
i wspiera je od wewnątrz, aby mogły sprostać wydarzeniom, które od zewnątrz, 
po ludzku, zaskakują nas i przerastają. Na tym polega tajemnica każdego właści-
wie powołania. Powołanie zawsze oznacza, że mamy zobaczyć nowy projekt na-
szego własnego życia – inny niż ten, w jakim egzystowaliśmy dotąd”22. O wezwa-
niu i przyjęciu wezwania Papież mówił na audiencji dla Polaków, dziesięć lat po 
pamiętnym konklawe. Opowiadał, jak wielką pomocą były dla niego słowa kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego: „Nie zapomnę słów, które w dniu 16 października 
wypowiedział do mnie w momencie, gdy zbliżała się decyzja konklawe: »Jeśli 
wybiorą, proszę nie odmawiać«. Bardzo mi wówczas dopomógł Prymas Tysiąc-
lecia. Mogłem odpowiedzieć na pytanie zadane mi po wyborze: »przyjmuję«”23. 

WEZWANIE DO WYPRAWY

Pojawienie się zwiastuna jest pierwszym etapem mitologicznej podróży, który 
Campbell nazwał Wezwaniem do wyprawy: „Przeznaczenie upomniało się 
o bohatera i przesunęło jego duchowy środek ciężkości ze społeczności, której 
jest członkiem, w sferę nieznaną. Obszar ten, kryjący skarby, ale też pełen niebez-
pieczeństw, może być różnie przedstawiony: jako odległy kraj, (...) napowietrzne 
królestwo, tajemnicza wyspa (...), ale zawsze jest miejscem (...), w którym do-
konuje się nadludzkich czynów i przeżywa nieprawdopodobną rozkosz. Bohater 
może wyruszyć na wyprawę z własnej woli, jak robił to Tezeusz (...), ale może też 
zostać przeniesiony lub wysłany do obcego kraju przez dobre albo złe moce, co 
zdarzyło się Odyseuszowi”24. Joseph Campbell, pisząc o bohaterach mitycznych, 
czerpał przykłady z opowieści ze wszystkich stron świata. 

21  Tamże.
22  A. Frossard, Nie lękajcie się, przeł. A. Turowiczowa, Rzym 1982, s. 30.
23  Jan Paweł II, Autobiografi a, red. J. Kiliańczyk-Zięba, Kraków 2007, s. 118.
24  J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, s. 54.
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Papież „z dalekiego kraju” przyjął wyrok konklawe, choć z ciężkim sercem 
rozstawał się z ojczyzną. Dziennikarze przypominali, jak podczas pierwszej au-
diencji dla Polaków Jan Paweł II mówił:

Niełatwo jest rezygnować z powrotu do Ojczyzny, (...) do tych ludzi umiłowanych, do 
tego Królewskiego Miasta. Ale skoro taka jest wola Chrystusa, trzeba ją przyjąć. Więc 
przyjmuję. Proszę was tylko (...) nie zapominajcie o mnie w modlitwie na Jasnej Górze 
i w całej naszej Ojczyźnie. [NP 2007, 1: 3] 

Motyw tęsknoty za Ojczyzną pojawia się wielokrotnie w przemówieniach pa-
pieskich: „Wierzcie mi, że udając się do Rzymu na konklawe, najbardziej pragną-
łem wrócić (...) do mojej umiłowanej Archidiecezji i do Ojczyzny. Skoro jednak 
inna była wola Chrystusa Pana, zostaję i podejmuję to nowe posłannictwo, które 
mi wyznaczył”25. 

Bohater odpowiada na „wezwanie do wyprawy”, rozpoczynając w ten sposób 
pierwszy etap podróży, która zmieni życie członków jego wspólnoty26. 

Dominus adest et vocat te. Pan jest i woła cię – te słowa, skierowane do Karola Wojty-
ły w czasie październikowego konklawe (...) rozpoczęły duchowo papieską drogę Jana 
Pawła II. Pan wezwał krakowskiego duszpasterza do służby Kościołowi powszechne-
mu, wezwał aktora podziemnego Teatru Rapsodycznego do odegrania najważniejszej 
życiowej roli – roli następcy św. Piotra, który miał przeprowadzić ludzkość przez próg 
trzeciego milenium. Teraz Pan zawołał swego sługę do siebie. [W 10.4.2005: 7–9]

Autor artykułu Król naszych sumień pisze o zgodzie Papieża na „wyrok” kon-
klawe: 

Akceptował ten wybór jako potwierdzenie misji, którą rozważał już jako dwudzie-
stoletni student. Misji obejmującej z chwilą wyboru papieża z Polski cały świat. (...) 
Najważniejszy etap jego misji nastąpił podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. 
Mesjański sen zdawał się spełniać. [W 10.4.2005: 7–9]

UKRYTA SIŁA

Joseph Campbell uważa, że bohater, podejmując wezwanie, zostaje uwikłany 
w stosunki z siłami, których do końca nie rozumie27. Czesław Miłosz w Odzie na 
osiemdziesiąte urodziny Jana Pawła II napisał: „Cudzoziemcy nie zgadli, skąd 
ukryta siła u kleryka z Wadowic”28. Sam Papież mówił: 

We wszystkim, co mówię i robię, (...) dzieje się coś, co nie jest wyłącznie moją inicja-
tywą. [TP 17.4.2005: 2]

25  Jan Paweł II, Autobiografi a, s. 119.
26  Por. J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, s. 54.
27  Tamże, s. 50.
28  C. Miłosz, Oda na osiemdziesiąte urodziny Jana Pawła II, z tomu: To, Kraków 2000.
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Ksiądz Adam Boniecki przypomniał słowa Papieża w artykule Dzieje się 
coś..., a Adam Szostkiewicz, nawiązując do Ody... Miłosza, napisał: 

Ten „kleryk z Wadowic” uratował duchowo wiek XXI. [Rz 11.4.2005: 9]

Z komentarzy prasowych wynika, że taki właśnie był cel „wędrówki boha-
tera”. Campbell pisze: „Ta faza przygody mitycznej jest ulubionym tematem li-
teratury wszystkich narodów świata. Bohater (...) musi stawić czoło różnorakim 
wyzwaniom i przejść cały ciąg niesamowitych prób. (...) Zdarza się też, że do-
piero tu odkrywa on po raz pierwszy, że w jego nadludzkich zmaganiach 
sekunduje mu jakaś wszechobecna i  życzliwa si ła”29. 

Dziennikarze „Gazety Wyborczej” przypominają: 

Karol Wojtyła niejednokrotnie był bliski śmierci. Jednak od dzieciństwa aż do późnej 
starości z incydentów tych wychodził obronną ręką, jakby pozostawał pod szczególną 
ochroną Bożej Opatrzności, prowadzącej go z Wadowic do Rzymu. [NŚJPII 2007, 2: 
12]

Mamy wiele niezbitych dowodów, że Opatrzność Boża od samego początku kierowała 
losami Karola Wojtyły tak, żeby doszedł on do najwyższej godności w kościele kato-
lickim. [NŚJPII 2007, 6: 12]

W publikowanym co tydzień cyklu „Nasz święty Jan Paweł II. Świadectwa 
cudów”30 znalazła się rubryka zatytułowana „Ręka Boga”, w której czytamy 
o niezwykłym wydarzeniach w życiu przyszłego Papieża i niebezpieczeństwach, 
których cudem udało mu się uniknąć: 

Karol Wojtyła niejednokrotnie był bliski śmierci. Jednak aż do późnej starości z nie-
bezpieczeństw tych wychodził obronną ręką, jakby od dzieciństwa pozostawał pod 
szczególną ochroną Bożej Opatrzności. [NŚJPII 2007, 1: 14–15]

W okupowanym Krakowie bycie klerykiem zakonspirowanego seminarium duchow-
nego narażało na dodatkowe niebezpieczeństwa. Nie wszystkim kandydatom do ka-
płaństwa udało się przeżyć wojnę. Jednak Karolowi Wojtyle i tym razem sprzyjała 
Opatrzność. [NŚJPII 2007, 3: 12]

W 1944 roku Karol uniknął aresztowania:

W poszukiwaniu młodych mężczyzn gestapowcy przeszukali tylko parter i piętro 
domu przy Tynieckiej 10 na krakowskich Dębnikach. Nie zeszli natomiast do sutereny. 
(...) Tylko roztargnieniu hitlerowców można zawdzięczać, że nie został aresztowany. 
Katolicy widzą natomiast w tym wydarzeniu palec Boży. [NŚJPII 2007, 4: 12]

Papież nieraz zadawał sobie pytanie, dlaczego ocalał, gdy jego rówieśnicy 
ginęli. W autobiografi cznej książce Dar i tajemnica Jan Paweł II pisze o swojej 
młodości w okupowanym Krakowie: „Otóż w tym wielkim i straszliwym thea-

29  J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, s. 79.
30  Dodatek do „Gazety Wyborczej”.
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trum drugiej wojny światowej wiele zostało mi oszczędzone. Przecież każdego 
dnia mogłem zostać wzięty z ulicy, z kamieniołomu czy z fabryki i wywieziony 
do obozu. Nawet nieraz zapytywałem samego siebie: tylu moich rówieśników 
ginęło, a dlaczego nie ja? Dziś wiem, że to nie był przypadek”31.

Wygląda, jakby Opatrzność posyłała niekiedy aniołów, by chroniły jego życie. Pod-
czas niemieckiej okupacji życie przyszłego papieża uratowali pewna mieszkanka Kra-
kowa i niemiecki ofi cer. [NŚJPII 2007, 2: 12]

Sugestywny jest tytuł powyższego artykułu: Anioły nad okupowanym Krako-
wem [NŚJPII 2007, 2: 12]. Joseph Campbell pisał, że „bohatera wspomagają skry-
cie amulety, rady i niepozorni  wysłannicy opiekuńczej  s i ły nadprzyro-
dzonej, którą spotkał w jakiejś postaci przed wkroczeniem do tej sfery”32. Takich 
wysłanników nie brakowało w życiu Karola Wojtyły, o czym przekonywali rów-
nież dziennikarze. 

Watykaniści wyliczyli, że było przygotowanych ponad 20 zamachów na Jana Pawła II. 
Na szczęście wszystkie zostały udaremnione już w zarodku. Były one zamierzone 
przez islamskich fundamentalistów, komunistów oraz ludzi niezrównoważonych psy-
chicznie. Dlatego z całą mocą powtarzamy tezę: Opatrzność Boża czuwała nad Karo-
lem Wojtyłą. [NŚJPII 2007, 13: 12]

Papieski fotograf Arturo Mari wspomina rozmowy z ochroniarzami Papieża: 

Mówiłem im często: módlcie się, żeby nic się nie stało, bo sami nie dacie rady. Tylko 
Matka Boża może go ochronić, na pewno nie wy. [CJPII 2006,10: 4–7]

Paweł Zuchniewicz, pisząc o planowanych zamachach33 na życie Papieża, tra-
westuje znane34 w Polsce powiedzenie: „Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi”. 

13 maja 1981 roku kula dosięgła Papieża. Mehmet Ali Agca był zawodow-
cem, strzelcem wyborowym, strzelał z bliskiej odległości, siła naboju była taka, 
że mógł zabić osiem osób. Ojciec Święty cudem przeżył zamach, a snajper nie 
rozumiał, jak to się stało: „On strzelał dobrze, a ofi ara żyje” [Rz 5.4.2005: 7]. 
Potem miał powiedzieć Papieżowi: 

– Boję się zemsty tej twojej bogini, co cię chroniła. Co mi teraz zrobi Matka Boska? 
Zemści się na mnie?
– Nic ci nie zrobi – odpowiedział papież – ona cię kocha. [Rz 5.4.2005: 7]

31  K. Wojtyła, Dar i tajemnica, Kraków 1996, s. 36.
32  J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, s. 79.
33  W 1995 roku w Manili, gdy Papieża chcieli zgładzić islamscy fundamentaliści, oraz w 1997 

roku w Sarajewie, gdzie na godzinę przed przejazdem papieskiej kolumny odkryto pod mostem 
materiały wybuchowe.

34  Piosenka legionistów Wojenko, wojenko: „Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, Pan Bóg 
kule nosi”.
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Jan Paweł II zamach potraktował w kategoriach mistycznych: „We wszyst-
kim, co się wydarzyło, zobaczyłem specjalną opiekę macierzyńską Matki Bożej. 
(...) proste zbiegi okoliczności nie istnieją w planach Bożej Opatrzności”35. Do 
zamachu doszło dokładnie w rocznicę, niemal co do minuty36, pierwszego obja-
wienia w Fatimie. Papież nie miał wątpliwości, że uratowała go Matka Boska. 
Opowiadał Frossardowi: „W chwili, kiedy padałem na placu św. Piotra, miałem 
wyraźne przeczucie, że wyjdę z tego. Ta pewność nigdy mnie nie opuściła, (...) 
czyjaś ręka strzelała, ale Inna Ręka prowadziła kulę”37. 

Bohater, podejmujący wędrówkę, musi stawić czoło niebezpieczeństwom 
i przejść szereg niesamowitych prób, ale jak przekonuje Campbell, „w jego nad-
ludzkich zmaganiach sekunduje mu jakaś wszechobecna i życzliwa siła”38. 

Próbą heroiczną w przypadku Papieża był zamach, który cudem przeżył39. 

PRÓBA HEROICZNA/ZAMACH

Ojciec Święty był ostrzegany o możliwości zamachu: „Przestrzegano go przed 
wchodzeniem w tłum. Proszono, błagano, zalecano, by nosił kamizelkę kulood-
porną. Odrzucał te wszystkie zalecenia, prośby, propozycje. Odpowiadał czasem 
poważnie, czasem żartobliwie – jak to On – że nie wyobraża sobie, żeby mógł iść 
do ludzi w kamizelce kuloodpornej”40. 

13 maja 1981 roku rozpoczęła się audiencja środowa, kwadrans po godzinie 
siedemnastej Papież po raz drugi objeżdżał plac św. Piotra. Stał w otwartym pa-
pamobilu i błogosławił wiernych. Ali Agca stał w tłumie, czekał na odpowiedni 
moment. 

Gdy papieski dżip mijał go pierwszy raz, Agca nie strzelił. Tłumaczył potem, że Jan 
Paweł II się odwrócił, a on nie chciał mierzyć w plecy. W czasie drugiego okrążenia 
papież stanął twarzą do niego i wtedy Agca strzelił. [Rz 5.4.2005: 7]

Zaczekał jeszcze, aż Ojciec Święty odda rodzicom dziewczynkę, którą poda-
li mu do ucałowania. Strzelał celnie, dopiero potem pistolet się zaciął, co rów-
nież komentatorzy uznali za wynik interwencji siły wyższej. Ali Agca dostał od 
zleceniodawców zamachu pistolet armatę – „marzenie wszystkich zawodowych 
morderców”41. Ali Agca nie mógł chybić, był snajperem profesjonalistą. 

35  Jan Paweł II, Autobiografi a”, s. 142.
36  Z. Żbikowski, Trzy tajemnice Fatimy [CJPII 2006, 1: 10].
37  A. Frossard, Nie lękajcie się, s. 304–305. 
38  J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, s. 79.
39  Okoliczności zamachu odtworzone na podstawie książek: S. Dziwisz, Świadectwo; S. Dzi-

wisz, Dotknąłem tej tajemnicy, Kraków 2007; A. Frossard, Nie lękajcie się; G. Weigel, Świadek 
nadziei, Kraków 2000; M. Maliński, O godność człowieka. Pontyfi kat Jana Pawła II (1978–1982), 
Katowice 1983.

40  M. Maliński, O godność człowieka..., s. 141.
41  15-strzałowy o specjalnie wydłużonych nabojach browning kaliber 9 milimetrów. Por. tamże.
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Zabójca był zawodowcem, strzelcem wyborowym. Ale Ojca Świętego nie zabił. [Rz 
5.4.2005: 7]

Jedna z kul trafi ła Papieża w brzuch, przebiwszy ciało na wylot. Ale zanim dosięgła 
pasa sutanny, uderzyła w palec, łamiąc go, co minimalnie zmieniło jej lot i aorta po-
została nienaruszona. Gdyby nie to, Ojciec Święty wykrwawiłby się w jednej chwili. 
Druga trafi ła Papieża w łokieć i ześlizgnęła się po kości, nie docierając do organów 
wewnętrznych. [NP 2006, 3: 13] 

Kula przeszła o kilka milimetrów od tętnicy głównej, nie dotknęła kręgosłupa. 
Frossard pisze: „Jest rzeczą niezwykłą, że kula w swym biegu nie uszkodziła 
żadnego istotnego narządu. 9-milimetrowa kula jest pociskiem niesłychanie bru-
talnym. Na to, żeby w tak skomplikowanej części ludzkiego ciała nie dokonała 
szkód (...), musiała przebyć w organizmie trasę zupełnie nieprawdopodobną”42. 

Jan Paweł II był przekonany, że ten nadzwyczajny zbieg wypadków to skutek 
interwencji Matki Boskiej, bo „proste zbiegi okoliczności nie istnieją w planach 
Bożej Opatrzności”43. W chwili zamachu „jakaś moc niewidzialna wkroczyła”, 
aby ratować życie Papieża, o czym opowiadał dwadzieścia lat później44 ks. biskup 
Stanisław Dziwisz. Jego relację przypomniano po śmierci Papieża w „Rzeczpo-
spolitej”:

Mehmed Ali Agca, zawodowy zabójca, strzelił z pistoletu, raniąc Ojca Świętego 
w brzuch, prawy łokieć i w palec wskazujący. Kula przeszyła ciało i upadła między 
Papieżem a mną. Słyszałem dwa strzały. Kule zraniły dwie inne osoby. Mnie oszczę-
dziły, chociaż siła naboju była taka, że mógł przeszyć 8 osób. Zapytałem Ojca Świę-
tego: – Gdzie? Odpowiedział: – W brzuch. – Boli? – Odpowiedział: – Boli. I w tym 
momencie zaczął się osuwać. Stojąc za nim, mogłem Go podtrzymać. Tracił siły. To 
był dramatyczny moment. Dziś mogę powiedzieć, że w tamtej chwili jakaś moc nie-
widzialna wkroczyła, aby ratować zagrożone śmiertelnie życie Ojca Świętego. (...) 
Liczyła się każda minuta. Natychmiast więc przewieźliśmy Go do karetki, znalazł się 
też osobisty lekarz Papieża dr Renato Buzzonetti i w ogromnym pędzie udaliśmy się 
do polikliniki Gemelli. [Rz 5.4.2005: 7] 

Karetka z rannym Papieżem przedostała się przez zatłoczone miasto w ciągu 
zaledwie ośmiu minut, choć to również graniczyło z cudem45. Zespół lekarzy był 
przygotowany, woleli jednak operować pod kierunkiem profesora Francesco Cru-
cittiego46, który tego dnia przypadkiem znalazł się w szpitalu – nie miał wtedy 
dyżuru, księdzu Dziwiszowi powiedział, że „jakaś siła pchała go do kliniki” [Rz 
5.4.2005: 7]. „Wydawało się, że wszystkim kieruje niewidzialna ręka. Nie mówi-
ło się o cudzie, ale wszyscy o nim myśleli – opowiadał sekretarz Papieża. – Na 

42  A. Frossard, Nie lękajcie się, s. 313.
43  Jan Paweł II, Autobiografi a, s. 142.
44  13 maja 2001 roku, podczas referatu wygłoszonego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 

kiedy ks. abp Stanisław Dziwisz otrzymał doktorat honoris causa KUL-u.
45  Poliklinika Gemelli oddalona jest kilka kilometrów od Watykanu, a w karetce zepsuła się 

syrena. 
46  A. Frossard, Nie lękajcie się, s. 323. 
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przykład zraniony palec sam wracał do zdrowia. Podczas operacji nie zajmowa-
no się nim specjalnie. Lekarze mieli zamiar go amputować. Tymczasem zwykła 
szyna i te lekarstwa, jakie zażywał na poprawienie stanu ogólnego, wystarczyły 
do wyleczenia palca. A przecież drugi staw został zniszczony. Teraz palec jest 
w zupełnym porządku”47.

Kiedy Ojciec Święty dotarł do kliniki, jego stan był bardzo ciężki. Ksiądz 
Dziwisz udzielił nieprzytomnemu Papieżowi sakramentu namaszczenia chorych 
i po transfuzji rozpoczęła się operacja trwająca 5 godzin i 20 minut. „Z minuty na 
minutę rosły jednak nadzieje na życie” [Rz 5.4.2005: 7].

„Ojciec Święty widział w tym wszystkim znak z nieba, a my, łącznie z leka-
rzami – cud”48. Przyjaciel i sekretarz Papieża wspomina: 

Darem był powrót – powiem: cudowny powrót Ojca Świętego do życia i zdrowia. Ta-
jemnicą w ludzkich wymiarach pozostał zamach. Nie wyjaśnił jej ani proces ani długie 
przetrzymywanie w więzieniu zamachowca. [Rz 5.4.2005: 7] 

Po oddaniu strzałów Ali Agca próbował uciekać, ale został obezwładniony 
przez ludzi, pierwsza rzuciła się na niego stojąca z tyłu zakonnica. Agca chciał 
strzelać, ale zaciął się pistolet. Natychmiast zjawili się policjanci. Dziennikarze 
wspominają po latach:

W dwudziestotysięcznym tłumie nikomu nie przyszło na myśl, dlaczego stado gołębi 
nagle poderwało się do lotu. Świadkami zamachu były jedynie osoby stojące blisko 
zamachowca, tureckiego terrorysty Ali Agcy. [NP 2007, 14: 8]

Nikogo z dwudziestotysięcznego tłumu nie zdziwiło, że kilkanaście minut po siedem-
nastej stado gołębi poderwało się nagle do lotu. Jedynie ci, znajdujący się blisko papa-
mobilu zamarli z przerażenia. [NŚJPII 2007, 12: 12]

Spłoszone gołębie – symbol pokoju pojawiały się w wielu relacjach. „Setki 
gołębi frunęły nagle w wieczorne niebo”49, pisze George Weigel, a ojciec Konrad 
Hejmo wspomina: „W pewnym momencie usłyszeliśmy huk. Zobaczyliśmy, jak 
setki gołębi, które już układały się do nocnego odpoczynku, zerwało się z krzy-
kiem w powietrze. Pokój, który symbolizują gołębie, został brutalnie pogwałco-
ny. Stąd dramatyczny krzyk ptaków, połączony z lamentem kobiet”50. Oto relacja 
z zamachu, przypomniana w „Gazecie Krakowskiej”:

W czyjejś dłoni pojawia się pistolet. Na twarzy papieża grymas, w tle jakieś przerażo-
ne twarze i krzyki. Biała postać osuwa się w ramiona ks. Stanisława Dziwisza. Na zwi-
sającej bezwładnie ręce ze staroświeckim zegarkiem na przegubie pojawia się strużka 
krwi. Samochód ostro rusza do przodu. Po chwili niemal wszystkie stacje telewizyjne 
i radiowe przerywają programy. [GK 3.4.2005: 8–9] 

47  Tamże, s. 316.
48  Tamże.
49  G. Weigel, Świadek nadziei, s. 522.
50  K. Hejmo, Arcybiskup Stanisław Dziwisz, w: Ł. Ryszka (red.), Sursum Corda, Kraków 2005, 

s. 49.
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Dramat zmobilizował wszystkich do modlitwy i protestów przeciwko złu. [NŚJPII 
2007, 12: 12]

Zamach był próbą heroiczną. Elezar Mieletinski w Poetyce mitu napisał: „Pró-
by, którym zostaje poddany bohater kulturowy lub inne postacie archaicznych 
mitów, niekiedy interpretuje się jako swego rodzaju misteryjne »pasje«, cierpie-
nia, za których cenę bohater zdobywa siłę i mądrość dla siebie i dla ludzkości”51. 
Ksiądz Stanisław Dziwisz mówił:

Myślę, że nie będzie przesadą zastosowanie w tym przypadku starożytnego powie-
dzenia: Sanguis martyrum semen christianorum. Może trzeba było tej krwi na pla-
cu św. Piotra, w miejscu męczeństwa pierwszych chrześcijan. (...) Otóż niewątpliwie 
pierwszym owocem tej krwi było zjednoczenie całego Kościoła w wielkiej modlitwie 
o ocalenie papieża. Przez całą noc po zamachu pielgrzymi (...) i coraz większe rzesze 
rzymian, modlili się na placu św. Piotra. [Rz 5.4.2005: 7] 

Tamto czuwanie porównywane było w gazetach z czuwaniem 2 kwietnia 2005 
roku, kiedy wierni oczekiwali na wiadomość o śmierci Papieża. „Setki milionów 
ludzi na całym świecie, towarzysząc Ojcu Świętemu w jego drodze do innego 
świata, musiało sobie coś ważnego przypomnieć” [P 9.4.2005: 2], napisał Jerzy 
Baczyński w artykule Cud jest możliwy. 

13 maja 1981 roku doszło do innego cudu – Papież został wyrwany z rąk 
śmierci. Tego dnia w Rzymie miała się odbyć wielka manifestacja zwolenników 
aborcji, do pochodu jednak nie doszło. Arcybiskup Stanisław Dziwisz twierdzi:

W planach Bożej Opatrzności nie ma przypadków. Być może więc potrzeba było 
tego znaku niewinnej krwi i tej rozpaczliwej walki o życie, aby na nowo obudziła się 
w ludzkich sumieniach świadomość jego wartości i wola strzeżenia go od poczęcia do 
naturalnej śmierci. [Rz 5.4.2005: 7] 

Znawcy mitów przypominają, że za cenę swojego cierpienia, bohater zdoby-
wa siłę i mądrość dla siebie i dla ludzkości52. Wielu komentatorów przywoływało 
w kontekście zamachu poemat Karola Wojtyły Stanisław i zawarte w nim proro-
cze słowa. W wierszu tym biskup Stanisław, świadomy bliskiej śmierci, mówi: 
„Słowo nie nawróciło, nawróci krew”53. 

Kiedy Papież był operowany, ludzie zaczęli się spontanicznie modlić. Czekali 
na wiadomości z Watykanu i szczegóły dotyczące stanu zdrowia Papieża54. 

Zamach jednoczył Kościół i świat przy osobie Ojca Świętego. Był to pierwszy owoc 
jego cierpienia. [Rz 5.4.2005: 7] 

51  E. Mieletinski, Poetyka mitu, s. 284.
52  Tamże.
53  K. Wojtyła, Stanisław I, Miłość mi wszystko wyjaśniła. Wiersze i poematy, Kraków 2007, 

s. 45–48.
54  M. Maliński, O godność człowieka..., s. 142.
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Studenci w Krakowie zorganizowali Biały Marsz: „Ta biel jest naszym krzy-
kiem, naszym protestem przeciw zalewającej świat fali ciemności”55. Publicysta 
„Gazety Wyborczej” Jan Turnau pisze: 

Zamach na papieża 13 maja 1981 roku poruszył świat tak, jak 20 lat później atak ter-
rorystyczny na World Trade Center w Nowym Jorku. W obu przypadkach mogło się 
zdawać, że zło wzięło górę nad dobrem. Ale w konsekwencji obydwu dramatycznych 
wydarzeń ujawniła się na rzadko dotąd spotykaną skalę ludzka solidarność, gotowość 
niesienia pomocy i – nie bójmy się tego powiedzieć – miłość. [NP 2006, 3:13] 

Trawestując zdanie Mieletinskiego: Papież przez swoje cierpienie zdobył mą-
drość dla ludzkości, solidarność i miłość, przypomniał o sile modlitwy, przywró-
cił wiarę w dobro:

Świat po zamachu na życie papieża jeszcze nie otrząsnął się z szoku, gdy Jan Paweł II 
przywrócił wiarę w dobro. [NP 2006, 3:13] 

Cztery dni po zamachu, za pośrednictwem Radia Watykańskiego Papież od-
mawia modlitwę Anioł Pański. Cały świat słyszy: „Modlę się za brata, który mnie 
zranił, a któremu szczerze przebaczyłem”56. André Frossard pisał: „Mordercom 
dobrze się z papieżem powodzi! Ledwie ich złapią, już im przebaczono, (...) bo 
nie ma w nim żadnego zakątka, gdzie uraza mogłaby się schronić”57. Reakcja 
Papieża była zaskoczeniem dla wielu. Najłatwiej jest „wymazać winę razem 
z winowajcą”58, tymczasem Papież wybaczył, choć zamachowiec o wybaczenie 
nie prosił, a potem odwiedził go w więzieniu Rebibbia. Dlatego właśnie Jan Pa-
weł II miał prawo wzywać do pokoju, pojednania i przebaczenia, które stały się 
najważniejszymi motywami jego pontyfi katu. 

Podczas audiencji Ojciec Święty przeczytał list, jaki w szpitalu dostał od pew-
nej dziewczynki: „Wiem, że przebaczyłeś człowiekowi, który cię zranił, i ja też 
tak chcę przebaczyć tym, co na mnie skarżą i którzy mnie biją”59.

Pojednanie i przebaczenie – to właśnie siła i mądrość, którą bohater zostawił 
ludzkości, a która została okupiona cierpieniem i heroiczna próbą. Dlatego, kiedy 
Papież mówił o przebaczeniu,

Słowa te przyjmowano z szacunkiem, bo pamiętano, że przebaczając swemu zama-
chowcy, papież stał się wiarygodnym świadkiem przebaczenia [NP 2006, 3: 3]

55  17 maja 1981 roku Biały Marsz zgromadził około trzysta tysięcy osób. Jego niezwykłą atmo-
sferę do dziś wspominają uczestnicy: „Ludzie trzymali się za ręce. Obok mnie płakał jakiś milicjant” 
[GK 3.4.2005: 8].

56  Jan Paweł II, Autobiografi a, s. 146.
57  „Pewnemu Polakowi, który przechwalał się, że wie na pewno »jacy ludzie włożyli broń 

w rękę Turka«, odpowiedziałem z pośpiechem: »Niech Pan tylko tego nie mówi Ojcu Świętemu! 
Jeszcze każe nam się za nich modlić«”. A. Frossard, Nie lękajcie się, s. 345.

58  T. Żychiewicz, Dom Ojca, Kraków 1983, s. 157.
59  Jan Paweł II, Autobiografi a, s. 139–140.
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Gdyby nie pamiętne wydarzenia z placu św. Piotra, być może Ojciec Święty żyłby 
kilka lat dłużej. Ale czy świadectwo jego życia byłoby tak przekonujące i tak przejmu-
jące? [NP 2007, 14: 8]

Pytanie Jana Turnaua nie oczekuje odpowiedzi. Zachęca za to czytelników do 
współtworzenia mitycznej narracji. Taka jest zresztą rola pytań retorycznych. 

Po powrocie do zdrowia Papież podjął przerwaną wędrówkę. O zamachu 
przypominały kuloodporne szyby papamobilu. Ojciec Święty zgadzał się „na ten 
dziwny pojazd tylko po to, by zmniejszyć obawy swoich gospodarzy”60. George 
Weigel zaznacza: „Jan Paweł II nie lubi tej formy zabezpieczenia, a szczególnie 
nie cierpi papamobilu przykrytego szklaną klatką oddzielającą go od tłumów, bo 
przecież z nich czerpie część swojej siły i uważa, że te tłumy mają prawo do jego 
obecności ufnej i bezbronnej”61.

Do dzisiaj zleceniodawcy zamachu pozostają nieznani. Ali Agca wielokrotnie 
zmieniał zeznania. Obliczono, że podał ponad sto dwadzieścia różnych wersji. 

Prokuratorzy pewni są jednak, że Agca był tylko rewolwerem. Za spust pociągnął kto 
inny. [Rz 5.4.2005: 7]

22 lipca 1981 roku Ali Agca uznany został za winnego i skazany na doży-
wocie. Następnego dnia w więzieniu oświadczył, że nie chce wnosić apelacji. 
„Dlaczego, to kolejna tajemnica”62. Bogumił Luft wyraził opinię wielu Polaków: 

Choć autorzy zamachu na Jego życie w maju 1981 roku nie zostali do końca ujawnie-
ni, jest niemal pewne, że była to cena, jaką zapłacił za udział w tej walce. [Rz 4.4.2005: 
11]

Bohaterowie często walczą z demonami, Papież podjął walkę z komuni-
zmem63. 

I w tej walce papież wziął na siebie krwawą ofi arę – w zamachu na placu św. Piotra 
13 maja 1981. [W 10.4.2005: 7–9]

Polacy przekonani byli, że turecki terrorysta nie jest obłąkany ani nawiedzony, 
tylko udaje. Danuta Wałęsowa opowiadała w „Rzeczpospolitej”: 

Najbardziej przeżyłam zamach. Na wieść o postrzeleniu Ojca Świętego włączyłam te-
lewizor, klęknęłam, modliłam się i krzyczałam: „To zrobiły Ruskie!”. [Rz 9–10.4.2005: 
15]

Podejrzenia padły na Moskwę. Zdaniem komentatorów, zasugerował to sam 
Jan Paweł II w swojej ostatniej książce Pamięć i tożsamość64. Papież na temat sa-

60  A. Frossard, Nie lękajcie się, s. 321.
61  Tamże.
62  G. Weigel, Świadek nadziei, s. 535.
63  Więcej piszę o tym w podrozdziale Walka.
64  Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005.
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mego zamachu i jego okoliczności mówił niewiele. Nie interesował się nawet za-
nadto postępami śledztwa. W rozmowie z ks. Andrzejem Deskurem powiedział: 

Przecież wiadomo, że zrobił to diabeł. A kim się posługiwał, jest zupełnie obojętne. 
[NP 2006, 3: 13] 

Cały świat zobaczył zdjęcia z więzienia Rebibbia, na których Ojciec Święty 
przygarnia zamachowca, jak syna. „Pan dał mi łaskę, byśmy się spotkali jak lu-
dzie i jak bracia”. Arcybiskup Dziwisz wspomina:

Byłem świadkiem odwiedzin Jana Pawła II u Alego Agcy w więzieniu. (...) Nie sły-
szałem słowa „przepraszam” ze strony więźnia. Był tylko zainteresowany tajemnicą 
fatimską – zaniepokojony siłą, która go przerosła. On strzelał dobrze, a ofi ara żyje. 
[Rz 5.4.2005: 7] 

Strzały na placu św. Piotra padły o godzinie 17.17. Dziennikarze obliczyli65, że 
dokładnie o tej samej porze – co do minuty – 13 maja 1917 roku troje pastuszków 
w portugalskiej dolinie zobaczyło Maryję. 

FATIMSKIE PROROCTWO

Niecały wiek temu była tu dolina zwana Cova da Ira, na której biegające boso dzieci 
wypasały owce. [NP 2006, 4: 14–15]

Franciszek, Hiacynta i Łucja zobaczyli Matkę Boską po raz pierwszy właśnie 
13 maja 1917 roku. Na początku nikt nie wierzył małym wizjonerom, potem lu-
dzie zaczęli przychodzić do doliny, ale tylko dzieci widziały Maryję.

Od 13 maja do 13 października Biała Pani ukazywała się dzieciom i przekazywała im 
swoje orędzie. (...) Objawienia zakończyły się słynnym cudem słońca, kiedy 100 ty-
sięcy osób zgromadzonych z dolinie zobaczyło kręcącą się wokół własnej osi tarczę 
naszej dziennej gwiazdy. [CJPII 2006, 9: 4–7]

Orędzie fatimskie zostało spisanie przez siostrę Łucję dos Santos. Jej kuzyni 
wkrótce po zakończeniu objawień zmarli. Podczas ich mszy beatyfi kacyjnej Jan 
Paweł II mówił: „Hiacynta była tak wstrząśnięta wizją piekła, że wszystkie umar-
twienia i pokuty za zbawienie grzeszników wydawały jej się rzeczą małą”66. Jan 
Turnau pisał o Fatimie:

gdzieś tutaj troje małych dzieci potrafi ło pewnego upalnego dnia wylać między skały 
dzbanek wody, aby ofi arować swoje pragnienie w intencji nawrócenia złych ludzi. [NP 
2006, 4: 14–15]

65  Z. Żbikowski, Trzy tajemnice Fatimy, s. 10. 
66  Przemówienie podczas mszy beatyfi kacyjnej Hiacynty i Franciszka Marto, 13 maja 2000 

roku. 
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Mała Łucja dos Santos, razem z kuzynami, sześciokrotnie widziała Maryję, 
która przekazała dzieciom orędzie wzywające świat do pokoju67. Dwie tajemnice 
fatimskie były powszechnie znane w Kościele katolickim od dawna. Ale trzecią 
zarezerwowano wyłącznie do wiadomości papieży. Koperty z zapisanym orę-
dziem przechowywane były w sekretnym archiwum watykańskim. 26 czerwca 
2000 roku prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Joseph Ratzinger na polecenie 
Papieża ujawnił treść trzeciej tajemnicy fatimskiej.

„I zobaczyliśmy... Biskupa odzianego w biel – mieliśmy przeczucie, że to jest Ojciec 
Święty. Ojciec Święty (...), klęcząc u stóp wielkiego Krzyża, został zabity przez grupę 
żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku” – 
tak brzmi najbardziej intrygujący fragment ujawnionego po 83 latach widzenia. [TP 
10.4.2005: 21]

Artur Sporniak w artykule Biskup w bieli pisze, że 13 maja 1981 roku na placu 
św. Piotra wypełniło się fatimskie proroctwo. Po zamachu Jan Paweł II przypo-
mniał sobie o trzeciej tajemnicy z Fatimy. Poprosił, by do szpitala dostarczono mu 
kopertę z opisem zjawiska i orędziem, jakie przekazały dzieci. 

Przeczytał wtedy zapis o „biskupie odzianym w biel”, który „klęcząc u stóp wielkiego 
Krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy”. [CJPII 2006, 9: 4–7]

Publicyści bardzo chętnie i często przywoływali fatimskie proroctwo, którego 
język przenosi nas na grunt poezji, wzbogacając mityczną narrację o nowe ele-
menty. 

Papież nie miał wątpliwości, że „biskup odziany w biel”, raniony strzałami z broni 
palnej, to właśnie on. [NP 2007, 13: 12–13]

Słowa o „biskupie odzianym w biel, który pada na ziemię jak martwy, rażony strza-
łami z broni palnej” musiały wywrzeć na nim wówczas wielkie wrażenie. [NP 2006, 
4: 14–15]

Rok po zamachu Jan Paweł II pojechał do Fatimy, spotkał się z siostrą Łucją. 
Wtedy też po raz kolejny uniknął śmierci68. Zobaczył miejsce, w którym troje 
pastuszków doznało objawienia. Ojciec Święty modlił się przed fi gurą Matki Bo-
skiej Fatimskiej. W jej koronie umieszczono69 kulę wystrzeloną przez Mehmeta 
Ali Agcę. Pocisk znalazł w papieskim samochodzie ksiądz Stanisław Dziwisz. 

67  Dzieci miały wizję piekła, a Maryja ukazała im drogę ratowania ludzkości. Miało nią być 
wprowadzenie nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi w pierwsze soboty miesiąca oraz po-
święcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu.

68  „W Fatimie rzucił się na niego Juan Fernandez Krohn – odłączony od Kościoła ksiądz, prze-
ciwnik Soboru watykańskiego II. Zamachowiec został jednak obezwładniony, zanim udało mu się 
wbić bagnet w serce Jana Pawła II”. Cyt. za: P. Juchniewicz, My czekamy na cud, Bóg dotrzyma 
słowa [CJPII 2006, 9: 4–7].

69  W 1984 roku Papież przekazał kulę biskupowi Fatimy.
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Okazało się, że w koronie było miejsce na kulę o określonej średnicy – dokładnie, 
jakby czekało na wotum Papieża. 

Podczas wizyty w Fatimie Ojciec Święty mówił: „Kiedy na placu św. Piotra 
miał miejsce zamach, gdy odzyskałem świadomość, myśli moje natychmiast po-
biegły ku temu sanktuarium, ażeby Sercu Matki Bożej złożyć podziękowanie za 
uratowanie mnie od niebezpieczeństwa”70.  

W tajemnicach fatimskich zawarte jest symboliczne przedstawienie cierpień, 
jakie były udziałem ludzi w XX wieku. Maryja wyraźnie zażądała poświęcenia 
świata i Rosji Jej Niepokalanemu Sercu, co miało odmienić losy świata. Jan Pa-
weł II dokonał aktu poświęcenia dwa razy, jednak dwa razy siostra Łucja poinfor-
mowała go, że zrealizował polecenie w sposób niepełny71. Wręczyła Papieżowi 
list zawierający wskazówkę, dotyczącą interpretacji trzeciej tajemnicy. 

Kierując się tą wskazówką, Ojciec Święty 25 marca 1984 roku jeszcze raz dokonał 
w Watykanie uroczystego poświęcenia świata sercu Maryi, tym razem w łączności 
z biskupami całego świata. Dopiero to poświęcenie – jak poinformowała siostra Łu-
cja – było zgodne z życzeniem Matki Boskiej. [CJPII 2006, 1: 10]

Nuncjusz apostolski, kiedy usłyszał, że akt został wypełniony, powiedział: 

„Czekamy na cud. »Bóg dotrzyma słowa«” – odparła siostra Łucja. 
Pięć lat później mur berliński runął. Jeden jego fragment stanął w Ogrodach Watykań-
skich, drugi w Fatimie. [CJPII 2006, 9: 4–7]

Siostra Łucja tuż przed śmiercią powiedziała:

Z Ojcem Świętym, z pastuszkami, z aniołami, z Sercem Jezusa idziemy, idziemy do 
nieba. [CJPII 2006, 9: 4–7],

przepowiadając rychłe odejście Jana Pawła II. Jej słowa spełniły się półtora mie-
siąca później, 2 kwietnia 2005 roku. To była pierwsza sobota miesiąca. Dzienni-
karze widzą związek tej daty z fatimskim orędziem. Nabożeństwo pierwszych 
sobót miesiąca72 praktykował Papież od dni swojej młodości, a całe życie zwią-
zał z Matką Najświętsza, co znalazło wyraz w biskupim i papieskim zawołaniu: 
„Totus Tuus”.

70  Jan Paweł II, Autobiografi a, s. 142.
71  Również dwaj poprzednicy Papieża Polaka – Jan XXIII i Paweł VI – dokonywali podobnych 

poświęceń, jednak zdaniem siostry Łucji nie spełniły one wymogów objawień. Za każdym razem 
siostra Łucja informowała, że nie przebiegały one tak, jakby sobie tego życzyła Matka Boża. Por. 
Z. Żbikowski, Trzy tajemnice Fatimy, tamże.

72  Nabożeństwo zostało zatwierdzone przez Kościół 13 września 1939 roku.
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WĘDRÓWKA

Wędrówka bohatera jest ulubionym tematem literatury wszystkich narodów 
świata73. Odpowiadając na wezwanie, bohater wyrusza w drogę, rozpoczyna swo-
ją mityczną przygodę. Jan Paweł II mówił: „To nie było tak, że zaplanowałem te 
podróże (...). Ale myślę, że od pierwszej chwili była we mnie pewna gotowość. 
Tak, jakbym je nosił w sobie, jakbym był już przygotowany przez doświadczenia 
posługi pasterskiej w diecezji. (...) Ta gotowość była we mnie”74. 

Wizyty apostolskie okazały się jednym z największych fenomenów pontyfi katu Jana 
Pawła II, który odbył 104 pielgrzymki do państw na wszystkich kontynentach. Dzię-
ki nim już w pierwszych latach pontyfi katu przylgnął doń tytuł: papież – pielgrzym. 
[CJPII 2006, 14: 4–7]

Joseph Campbell, pisząc o wędrówce bohatera mitycznego, przypomina, że 
często musi on stawić czoło różnym wyzwaniom, nieraz stoczyć walkę i przejść 
przez szereg prób75. W życiu Papieża zamach był heroiczną próbą, która na kilka 
miesięcy przerwała jego wędrówkę. Po powrocie do zdrowia Jan Paweł II wyru-
szył ponownie „na spotkanie świata”76. 

Eleazar Mieletinski twierdzi: „Wędrówka staje się wędrówką przez życie 
lub najważniejszą próbą życiową”77. Wszystko, co dzieje się w trakcie podróży 
bohatera (jego słowa, gesty, miejsca, w których się zatrzymał), jest „sakralnym 
wyjaśnieniem znaczących punktów mezokosmosu”78. Mircea Eliade pisał o au-
stralijskich mitach, których recytacja polega najczęściej na dosyć monotonnym 
opisie wędrówek mitycznych przodków: „Opowiadanie dotyczy pojawienia się 
na Ziemi w »czasach snu« – to znaczy w czasach mitycznych – Istot Nadnatural-
nych. Miały one podejmować długie wędrówki, podczas których zatrzymywały 
się czasem, by zmienić krajobraz lub stworzyć jakieś zwierzęta”79. 

Po śmierci Papieża w dziennikach i tygodnikach trwała nieustanna recytacja 
mitu, a telewizja przypominała kolejne etapy „wędrówki” bohatera, w progra-
mach powtarzano relacje z papieskich pielgrzymek, pokazywano miejsca, w któ-
rych Papież się zatrzymał, choćby na krótką chwilę – krakowska kuria, klasztor 
w Tyńcu, dom na Mazurach, plac Zwycięstwa, Zakopane, Wadowice, Gniezno, 
Warszawa, Westerplatte80 – znaczące punkty polskiego mezokosmosu. Piel-
grzymki do ojczyzny były szczególnie ważne w recytacji mitu, bo przecież z Pol-

73  J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, s. 79.
74  Jan Paweł II, Autobiografi a, s. 127.
75  J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, s. 79.
76  B. Luft, Pielgrzym u kresu drogi, „Rzeczpospolita”, 4 kwietnia 2005.
77  E. Mieletinski, Poetyka mitu, s. 282.
78  Tamże.
79  M. Eliade, Aspekty mitu, s. 19.
80  Szczegółowo piszę o tym w rozdziale Przestrzeń mityczna. 
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ski Karol Wojtyła wyruszył do Rzymu, gdzie usłyszał w 1978 roku wezwanie do 
dalszej drogi. 

Joseph Campbell pisał: „mitologiczny bohater, wyruszając ze swej powszech-
nej siedziby, którą może być równie dobrze wiejska chatka, jak i zamek, zosta-
je zwabiony lub przeniesiony na próg, za którym czeka go przygoda. Może też 
udać się tam z własnej woli”81. Ojciec Święty mówił: „Zostając biskupem Rzymu 
i papieżem w tej epoce wędrowców, musiałem i ja stać się wędrowcem”82 [Rz 
2.4.2005: 8]. Dziennikarze obliczyli, że 

Łączna długość przemierzonych przez papieża szlaków pielgrzymkowych wyniosła 
około 1 mln 300 tysięcy kilometrów, a więc trzykrotnie przekroczyła dystans między 
Ziemią z Księżycem. [CJPII 2006, 14: 4–7]

Publicysta „Rzeczpospolitej” podaje inną statystykę:

Jan Paweł II spędził w podróży niemal tysiąc dni, czyli prawie trzy lata swego ponty-
fi katu. [Rz 2.4.2005:8]

W kręgach kurialnych krążyła ponoć taka anegdota: czym Jan Paweł II różni się od 
Ducha Świętego??? – Duch Święty jest wszędzie, a papież – Już tam był! [NP 2007, 
15: 5]

Będzie więc od czasów apostołów pierwszym globalnym świętym, tak samo znanym 
w zapadłym kącie Afryki, jak i na salonach Europy. [N 24.4.2005: 26–28]

Papieskie pielgrzymki to zdaniem publicysty „podróże pokoju i miłości” [Rz 
2.4.2005: 8]:

Papież zjeździł cały świat, odwiedził 129 krajów. Podczas swoich 102 pielgrzymek 
apostolskich przemierzył 1,3 mln kilometrów i wygłosił prawie dwa i pół tysiąca ofi -
cjalnych przemówień i homilii. Na spotkania z Janem Pawłem II przychodziło jedno-
razowo – w zależności od kraju i miejsca – od kilkudziesięciu do kilku milionów ludzi. 
[Rz 2.4.2005: 8]

W artykule Pielgrzym u kresu drogi Bogumił Luft pisze: 

Szedł na spotkanie świata, a przede wszystkim ludzi. [Rz 4.4.2005 :11]

Arturo Mari wspomina, jak towarzyszył Papieżowi w leprozorium: „Wielu 
z nas nie mogło nawet patrzeć na tych nieboszczyków, na ludzi zdeformowanych, 
bez twarzy. A on dotykał ich, głaskał, przytulał do serca, całował, błogosławił, 
pomagał im jeść. Kiedy papka wypływała im z ust, On wkładał im ją placem z po-
wrotem. Kiedyś przyklęknął tuż przy ślepcu i karmił go cierpliwie łyżeczką. To 
nie były tylko gesty – to była prawdziwa miłość”83. Dlatego mówiono o Papieżu:

81  J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, s. 183.
82  Jan Paweł II, Autobiografi a, s. 127.
83  A. Mari, Do zobaczenia w raju, przeł. J. Mikołajewski, Warszawa 2005, s. 49.
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Wędrowiec po ścieżkach ludzkich serc84. [Rz 3.4.2005: 3] 

André Frossard pytał Ojca Świętego, dlaczego tak się spieszy z przebieganiem 
świata, „jak gdyby mu zostało mało czasu na zgromadzenie przed burzą rzeszy 
ludzi dobrej woli czy jak gdyby został ogłoszony jakiś stan zagrożenia”85. 

Papież w rozmowie z klerykami86 w odpowiedzi na to samo pytanie, dlaczego 
tak dużo pielgrzymuje, przypomina słowa Jezusa: „Idźcie na cały świat i nauczaj-
cie wszystkie narody”. André Frossard pisał: „Gdyby na całym świecie pozo-
stał już tylko jeden pasterz, zagubiony gdzieś w Andach, papież wyruszyłby na 
jego poszukiwanie”87. Adam Boniecki w „Tygodniku Powszechnym” wspominał 
o trudach papieskich pielgrzymek: 

Bywało, że po trwającym kilkanaście godzin locie, nie bacząc na zmianę czasu, prosto 
z samolotu udawał się tam, gdzie oczekiwali go wierni, i przewodniczył Mszy św. [TP 
10.4.2005: 3–4]

Świat był jego parafi ą, twierdził Frossard: „Lud Boży i każda cząstka tego 
ludu, jest świątynią Chrystusową. (...) Jan Paweł II swoje wędrówki dlatego na-
zywa pielgrzymkami, dlatego całuje ziemię krajów do których przybywa”88. In-
nymi słowy: pielgrzymuje do ludzi, tak jakby pielgrzymował za każdym razem 
do miejsca świętego. Papież chętnie zgodził się z tą metaforą świata, jako para-
fi i. Sam mówił o sobie: „Myślę kategoriami proboszcza. Kiedyś wszędzie ludzie 
szukali go w parafi i, dziś on musi iść pomiędzy nich, musi być obecny pośród 
ludzi”89. Piotr Zychowicz, korespondent „Rzeczpospolitej” pisał o wizytach Pa-
pieża na kontynencie afrykańskim:

Odwiedził dziewięć krajów Czarnego Lądu (...). Upominał się o prawa najbiedniej-
szych, krytykował reżimy i przynosił duchowe pocieszenie. (...) Spotykało się to z en-
tuzjastycznym przyjęciem, a Jan Paweł II – nazywany w suahili Baba Mtakatifu – zdo-
bywał wielką popularność i szacunek. [Rz 6.4.2005: 6]

Podczas wizyty w Nairobi, w 1980 roku, Ojciec Święty mówił: „Niektórzy 
w Europie uważają, że Papież nie powinien tak podróżować. Powinien siedzieć 
w Rzymie, tak jak dawniej. Nieraz słyszę takie rady, czytam w gazetach. Na-
tomiast ludzie tutejsi mówią: »Bogu dzięki, że tu przyjechałeś, bo tylko jak tu 
przyjedziesz, to wiesz, kim my jesteśmy! A nie możesz być naszym pasterzem, 
jeśli nie będziesz nas znał!« (...) I to utwierdza mnie w przekonaniu, że przyszła 
pora (...), ażeby biskupi rzymscy, papieże, stali się nie tylko następcami świętego 

84  Aleksander Kwaśniewski napisał tak w liście kondolencyjnym.
85  A. Frossard, Nie lękajcie się, s. 270.
86  Podczas wizyty na wyspie Flores, na Dalekim Wschodzie, por. M. Maliński, Jan Paweł II – 

niezwykły pontyfi kat, Kraków 2000, s. 19.
87  A. Frossard, Nie lękajcie się, s. 273.
88  Tamże.
89  Jan Paweł II, Autobiografi a, s. 129.
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Piotra, ale także naśladowcami świętego Pawła, który – wiadomo – spokojnie nie 
usiedział: stale był w drodze”90. 

W artykule zatytułowanym Śladami świętego Pawła Filip Gawryś przypomi-
na: 

Niektóre z papieskich podróży miały przełomowe znaczenie – i w sensie politycznym, 
i religijnym. (...) Wizycie papieża przypisuje się zakończenie dyktatury w Chile; trzy 
lata po pielgrzymce z 1987 roku ustąpił generał Pinochet. [Rz 2.4.2005: 8]

Bohater mityczny podczas wędrówki, przemierzając kolejne etapy swojej dro-
gi, może spotkać na niej strażników, pilnujących przejścia do kolejnego obszaru, 
w którym ludzie czekają na pomoc herosa91. Państwa, które odwiedzał Papież, na 
ogół omijali przedstawiciele demokratycznego świata: „Chile rządzone przez Pi-
nocheta, Paragwaj trzymany twardą ręką gen. Alfreda Stroessnera, Filipiny opa-
nowane przez rodzinę Marcosów, Nikaragua pod rządami lewicowej junty sandi-
nistów, Kuba Fidela Castro”92. Oto strażnicy, którzy nie przeszkodzili Papieżowi 
w realizacji jego misji. Owszem, podawał im rękę, i nawet polityczni zbrodniarze 
chcieli udowodnić, że nie są tacy źli, że zasługują na ten gest. W ten sposób dy-
plomatyczna kurtuazja, o której pisał ksiądz Kazimierz Sowa, pozwoliła Papie-
żowi odwiedzać prostych ludzi, uciskanych i prześladowanych i przywracać im 
nadzieję, która wygrywała ze strachem. 

Jan Paweł II wkładał swój papieski but i sprawiał, że raz otwartych drzwi nie dawało 
się już zatrzasnąć. [W 17.4.2005: 21–25]

Dziennikarze „Gazety Wyborczej” kilkakrotnie przypominali „Jak papież za-
uroczył Fidela” [NP 2007, 2: 12–13], który nazwał Ojca Świętego swoim przy-
jacielem. 

Sam El Commendante dla papieża przebrał się w cywilny garnitur i zachęcał podda-
nych do licznego udziału w spotkaniach z gościem. [NP 2006, 20: 5]

Fidel Castro mógłby być prototypem „widmowej postaci, która strzeże 
przejścia” i którą spotyka na swej drodze bohater. Campbell pisze: „Mitologicz-
ny bohater (...) może pokonać albo obłaskawić ową siłę i wejść do królestwa 
ciemności”93. W tym królestwie stacza walkę, taką samą, jaką Papież stoczył 
z ludzkim strachem. Słowacki dziennikarz opowiadał w „Gazecie Wyborczej”: 

zajrzał w naszą duszę i zobaczył w niej strach. (...) i ujrzał też nasze sparaliżowanie 
strachem przed reżimem ówczesnego rządu. [GW 5.4.2005: 8]

Nieludzkie reżimy opierają się na strachu, a „Papież lansował bardzo wywro-
towe hasło: »Nie lękajcie się«” [W 17.4.2005: 10–12]. Jacek Pałasiński pisze: 

90  Tamże, s. 130.
91  J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, s. 183–184.
92  K. Sowa, Kotrrewolucjonista, „Wprost”, 17 kwietnia 2005, s. 21–25.
93  J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, s. 183–184.
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Gdy zaczął jeździć po świecie, podobno wzbudzał w szefach odwiedzanych państw 
więcej zakłopotania niż radości. Najwięcej zakłopotania wzbudzał oczywiście w Pol-
sce. Owszem, całował ziemię, co sprawia zawsze przyjemność każdemu prezydento-
wi, ale zaraz potem zaczynał mówić i pałace prezydenckie drżały w posadach. O nę-
dzy, o wyzysku, o głodzie, o niesprawiedliwości. W Ameryce Południowej, ale nie 
tylko, na wieść, że chciałby przyjechać, wybuchała panika. [W 17.4.2005: 10–12]

Arturo Mari opowiada, jak kiedyś, przez przypadek, był świadkiem rozmo-
wy Papieża z prezydentem Sudanu – kraju, w którym widział tylu umierających 
z głodu. Papież mówił mocnym głosem i „można się było przestraszyć nie na 
żarty”. Fotograf przytacza fragment rozmowy: „»Czy pan wie, panie prezydencie, 
ilu ludzi umiera w pańskim kraju? I co pan na to? Czy pan wie, co pan robi? (...) 
Czy pan rozumie, co tu się dzieje? Czy pan pojmuje, że pan jest głową państwa?«. 
Papież nigdy nie szukał okrągłych zdań, które pozwoliłyby mu uniknąć trudnych 
problemów. Prezydent, zaskoczony i zmieszany, powiedział: »Przemilczmy to, 
co zostało tutaj powiedziane, udajmy, że tego nie było«. (...) Słysząc to, Papież 
zwrócił się do tłumacza: »Przetłumacz dokładnie, ja nie przyjechałem tu na wy-
poczynek, nie przyjechałem tu na wakacje. Przyjechałem w imię Boga, przyje-
chałem, żeby bronić tych wszystkich zmarłych, i te wszystkie rodziny«”94. Papież 
nieustannie 

Upominał się o prawa najbiedniejszych, krytykował reżimy i przynosił duchowe po-
cieszenie. [Rz 6.4.2005: 6]

2 lipca 1980 roku Jan Paweł II odwiedził jedną z najuboższych dzielnic Rio de 
Janeiro, fawelę Vidigal. Brazylijczycy nazywali go „João de Deus – Jan od Boga” 
[NP 2006, 2: 8]. W „Tygodniku Powszechnym” można przeczytać, jak wyglądało 
spotkanie Papieża z nędzarzami: 

Do Vidigal Papież przyjechał nad ranem. Wąską uliczkę, którą szedł do kościoła, ob-
legał tłum Brazylijczyków (...). Gdy wyszedł, nastała cisza. Papież powiedział: „Nie 
z ciekawości  przyszedłem, ale dlatego,  że was kocham!”. 
Odpowiedział mu śpiew: „Twoja obecność jest krzykiem naszego zwycięstwa”. [TP 
10.4.2005: 21]

Obecność Papieża była krzykiem, a on sam był głosem tych, których nie chcą 
wysłuchać politycy. Tak było w Ameryce, Afryce, w Europie, na każdym konty-
nencie. 29 stycznia 1979 roku, podczas podróży do Meksyku Jan Paweł II spotkał 
się z Indianami okręgu Oaxaca i Cuilapan. Z tłumu wyszedł młody Indianin, który 
w absolutnej ciszy zwrócił się do Ojca Świętego:

Krowy mają lepszy los niż my. Nie potrafi my się wypowiedzieć i nasze cierpienia 
musimy zachować w tajemnicy naszych serc. [NP 2006, 1: 8] 

Dziennikarze, relacjonujący wizytę Papieża w Meksyku, zapamiętali ogromne 
wzruszenie Papieża, który mówił:

94  A. Mari, Do zobaczenia w raju, s. 99.
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Chcę być waszym głosem, głosem nie mogących mówić lub niesłyszanych. [NP 2006, 
1: 8]

„Bohater jest przede wszystkim przedstawicielem, świadkiem, i co za tym 
idzie, bojownikiem pewnego zespołu ludzi lub stanu rzeczy, którego wartości 
wciela. (...) Wartość, o której tu mowa, jest wartością społeczną. Bohater jest więc 
przedstawicielem grupy lub sprawy społecznej”95. Dramaty, które przeżył w mło-
dości, i doświadczenie dwóch totalitaryzmów sprawiły, że Papież „wiedział, o co 
chodzi, kiedy mówiło się o nędzy, samotności czy przemocy”96. 

„Wydawało mi się, że ma przed oczami cały świat, że patrzy na jakiś wielki 
globus i że nie pozostawia bez modlitwy żadnego kraju, żadnego kontynentu”, tak 
wspomina Ojca Świętego Arturo Mari, towarzysz wszystkich jego pielgrzymek. 
„Podczas podróży [Papież] koncentrował się na mieszkańcach tego miejsca. Był 
znakomicie przygotowany, przed podróżą czytał raporty, rozmawiał z nuncjusza-
mi, misjonarzami, żeby dowiedzieć się, jakie są cierpienia tego narodu. I kiedy 
przybywał na miejsce, nigdy nie zadowalał się rozmowami przy stoliku. Spotykał 
się z prezydentami, ministrami, lecz potem wchodził pomiędzy zwykłych ludzi, 
zanurzał się w rzeczywistości”97. Marek Skwarnicki wspomina papieską wizytę 
w Tokio: 

W hali widowiskowej papież spotkał się z młodzieżą. Na koniec miał podejść do nie-
pełnosprawnych na wózkach. W pewnym momencie, nie zauważając mikrofonu, ks. 
Stanisław Dziwisz po polsku zwrócił się do Jana Pawła II: „Ojcze Święty, dyplomaci 
czekają”. A papież natychmiast odpowiedział: „A niech czekają!”. [CJPII 2007, 26: 7]

W czasie pielgrzymki do Afryki w 1985 r. Papież po raz kolejny złamał konwenanse 
i (...) podszedł do jednej z glinianych chatek, gdzie rozmawiał z młodą kobietą przy-
gotowującą posiłek. [TP 10.4.2005: 21]

Papieski fotograf wspominał, iż często zdarzało się, że Jan Paweł II zatrzy-
mywał samochód i mówił: „Chcę zobaczyć, co jest w tej lepiance. Chcę do niej 
wejść, chcę porozmawiać z tymi ludźmi”. Albo: „Chcę się spotkać z tą rodziną”. 
„I nikt nie mógł go zatrzymać. Wchodził, modlił się i pytał, jak można pomóc”98. 
Podczas wizyty w Polsce w 1999 roku Papież odwiedził rodzinę Milewskich. 

– Jak wam się tu dzieje? – zapytał Ojciec Święty Zofi ę Milewską (...), zatrzymując się 
przy jej skromnej chałupie w maleńkim Leszczewie. Co miała odpowiedzieć, chyba 
tylko prawdę, bo gładkie słówka nie dla niego – Pięcioro dzieci trzeba wychować. Do 
szkół wszystkie chodzą, a ziemia twarda do uprawy – powiedziała. [N 10.4.2005: 4] 

Papież pytał ich, „jak ktoś swój, z rodziny”. Ktoś, kto „wie, o co chodzi”, kie-
dy mówi się o ciężkiej pracy, biedzie, samotności. W czasie ostatniej pielgrzymki 

95  S. Czarnowski, Kult bohaterów i jego społeczne podłoże, Warszawa 1956, s. 17.
96  A. Frossard, Nie lękajcie się, s. 45.
97  A. Mari, Do zobaczenia w raju, s. 121.
98  Tamże.
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do Polski Papież powierzał swoich rodaków – biednych, potrzebujących, bezro-
botnych, samotnych – opiece Matki Najświętszej. W Kalwarii Zebrzydowskiej 
prosił Maryję: 

Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych.
Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę.

Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową. [W 10.4.2005: 7–9]

Papież wiedział, czym jest bieda, dlatego rozumiał płaczącego górnika z Boli-
wii i ubogą Indiankę pokazującą pusty garnek. Z dziećmi w Afryce pił sok, który 
zastępował całą ucztę, a 

gdy biedny chłopiec z rzymskiej parafi i podarował mu cukierka, Ojciec Święty powie-
dział: „Nie zasłużyłem na niego”. [NP 2006, 10: 12–13]

Dziennikarze piszący o pontyfi kacie i podróżach Papieża bardzo często przy-
pominali jego spotkania z biedakami na całym świecie:

Uboga Indianka pokazuje Janowi Pawłowi II stary pusty kociołek, w jakim boliwijscy 
chłopi zwykle gotują posiłki. Jest w jej geście i demonstracja, i krzyk, i błaganie za-
razem. (...) Indianka chciała tym gestem pokazać Ojcu Świętemu, co ona i tysiące jej 
współplemieńców tego dnia zjedli na obiad. [NP 2006, 10: 10–11]

Zdjęcie przedstawiające tę scenę obiegło cały świat, podobne problemy były 
przecież na każdym kontynencie. Piotr Zychowicz w „Rzeczpospolitej” pisał:

Afryka nigdy nie zapomniała słów, które Papież wypowiedział w 1980 roku podczas 
swojej pierwszej wizyty: „Przemawiam w imieniu tych,  którzy nie mają 
głosu”. [Rz 6.4.2005: 6]

Nigeryjski ksiądz Felix Ajakaye mówił polskiemu reporterowi, że Jan Paweł 
II „niósł pochodnię wiary i nadziei” [Rz 6.4.2005: 6]. Bohaterowie są wcieleniem 
nadziei czy ideałów zbiorowości99. Papież 

Miał świadomość, że jest głosem pozbawionych głosu. Że jest wysłannikiem mi-
lionów wschodnich Europejczyków, którym brutalna przemoc zamknęła usta. [Rz 
3.4.2005: 6]

Był czas, kiedy mówił i do nas, i za nas. [Rz 9–10.4.2005: 15]

Danuta Wałęsowa w rozmowie z dziennikarzami „Rzeczpospolitej” nawiąza-
ła do słów Ojca Świętego, który podczas pielgrzymki w 1983 roku w Gdańsku 
oświadczył: „Pragnę mówić do was, ale też niejako za was”. Ojciec Tadeusz Bar-
toś napisał: 

Był naszymi ustami, kiedy Polacy skazani byli na milczenie, był naszym ambasado-
rem, kiedy my zamykani byliśmy we własnym kraju jak w więzieniu. Dodawał sił 

99  S. Czarnowski, Kult bohaterów i jego społeczne podłoże, s. 16.
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pognębionej i pohańbionej ojczyźnie skazanej na życie w strachu i w biedzie. [GW 
4.4.2005: 17–18]

Podczas swoich pielgrzymek Jan Paweł II na całym świecie podkreślał, że 
chce być rzecznikiem tych wszystkich, którym przemoc zamknęła usta. W przed-
dzień wizyty Jana Pawła II w Kairze niektóre gazety ostrzegały, że „przyjeżdża 
herszt krzyżowców”. Po pierwszym przemówieniu Papieża komentarze były zgo-
ła inne: 

Spodziewaliśmy się krzyżowca, przyjechał człowiek zupełnie na rycerza nie wygląda-
jący i oferuje nam braterstwo. Z całym sercem je przyjmujemy. [W 17.4.2005: 10–12]

Jacek Pałasiński, przypominając tę pielgrzymkę, nazwał Papieża „krzyżow-
cem miłości”. 

Każdy bohater po coś szedł. Miał zdobyć ogień, albo tajemniczy eliksir, który 
uratuje lub zapewni życie ludziom. Papież swoje pielgrzymki podejmował 

przede wszystkim, aby umocnić swoich braci w wierze i nadziei. [CJPII 2006, 14: 4–7]

Papież daje ludziom radość – to powtarza się w wielu komentarzach. Dar, 
który bohater ze sobą przynosi – ocala świat100, piszą znawcy mitu. Papież został 
wezwany i wysłany w świat, aby przynieść ludziom nadzieję i dodać im odwagi. 
Nie jest rzeczą łatwą przekonać ludzi, żeby przestali się lękać. 

Papieskie pielgrzymki miały to do siebie, że zmieniały ludzi na lepsze, choć na kilka 
dni... [NP 2007, 15: 7]

Przyjazd Papieża sprawiał, że w odwiedzanych krajach ustawały, choć na jakiś 
czas, bratobójcze walki. Paweł Śpiewak w artykule Ostatni prorok pisze: 

Jego wszystkie podróże, spotkania, uśmiechnięta i pogodna twarz, przemówienia 
i orędzia (...) z pewnością połączyły serdecznymi więzami nieznane sobie ludy. (...) 
Był i pozostanie jedynym chyba przywódcą, który doskonale rozumie istotę przewo-
dzenia, i, m.in., dzięki temu zyskał rangę globalnego autorytetu. [W 10.4.2005: 10–11]

Reporterzy „Gazety Wyborczej” przypominają, jak to się stało, że Papież zo-
stał „Białym Wodzem Indian” [NP 2006, 7: 10–11].

Niektórzy koczują kilka dni pod gołym niebem, czekając na przyjazd białego pielgrzy-
ma z Rzymu. Ludzie bez pracy, którzy nie mają za co wyżywić swoich dzieci, witają 
go jak ostatnią nadzieję. Stary Indianin stoi z tablicą, na której widnieje napis w ję-
zyku polskim: „Jezu, ratuj”. Gościowi przynieśli to, co mieli najlepszego. Ramiona 
przyodziewają mu stułą haftowaną kolorowymi nićmi, na głowę wkładają pióropusz 
wodza. [NP 2006, 1: 8]

Na Czarnym Lądzie Papieżowi przekazano atrybuty wielkiego wodza Masa-
jów: 

100  J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, s. 183–184.
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na głowę włożono mu pióropusz ze strusich piór, na ramiona płaszcz z małpich skór, 
w jedną rękę dano tarczę, w drugą dzidę, a przy tym posadzono na bębnie ze skóry 
lamparta. [NP 2006, 2: 10–11]

Piotr Wojciechowski w artykule Pontifex Maximus pisze:

Te wszystkie pióropusze i kapelusze, które wkładał na głowę, te królewskie zawija-
nie się purpurowymi płaszczami, to było świadome, to był teatr, ale teatr największy 
i święty. [Rz 1.4.2006: 6]

W tym teatrze podejmują swoje role również gospodarze, do których Papież 
przyjeżdża w gościnę. On ubiera indiańskie pióropusze i małpie skóry, oni śpie-
wają mu polskie piosenki101. 

W tym teatrze wszyscy świetnie się rozumieją. Papież szanuje miejscowe oby-
czaje: 

z Maorysami, pierwotnymi mieszkańcami Nowej Zelandii witał się wedle ich trady-
cji – przez potarcie nosem i uścisk dłoni, w Australii spotkał się z Aborygenami. [NP 
2006, 9: 5]

Bohater mityczny „wędruje przez świat, który zaludniają nieznane, ale dziw-
nie znajome siły, z których część ogromnie go przeraża (próby), część zaś udziela 
mu magicznej pomocy”102. 

W 1984 roku mgła nie pozwoliła Ojcu Świętemu wylądować w Fort Simpson, 
gdzie czekało na niego kilka tysięcy Indian. Jan Paweł II obiecał im wtedy, że po-
wróci przy najbliższej okazji. Indianie wznieśli Pomnik Oczekiwania. Reporterzy 
„Gazety Wyborczej” przypominają nastepną wizytę Jan Pawła II w Ameryce: 

Czy tym razem blada twarz dotrzyma słowa? Okazało się, że papież zachował się 
jak stuprocentowy Indianin. Przybył tam na zakończenie podróży po Ameryce i zo-
stał przyjęty przez ponad 20 tysięcy czerwonoskórych. Tak jak nakazywała indiańska 
tradycja, Jan Paweł II przy ognisku rozpalonym obok pomnika Oczekiwania zaniósł 
swoje modlitwy na cztery strony świata, po czym ukląkł i pocałował skałę, na której 
wzniesiono pomnik. [NŚJPII 2007, 9: 11]

Papież zawsze szanował tradycję i zwyczaje ludów, które odwiedzał. W listo-
padzie 1986 roku Jan Paweł II wylądował na Fidżi i przy ceremonii powitania za-
chował cały tamtejszy rytuał, wypił miejscowy napój kava, przyjął także prezent 
od tubylców – wypolerowany ząb wieloryba. 

Natomiast na lotnisku w Nowej Zelandii Ojca Świętego powitali Maorysi, rdzenna 
ludność tego kraju. Nazwali go Białym Orłem przybyłym z nieba. Papież otrzymał 

101  „29 stycznia 1979 r. Indianie w meksykańskim Oaxaca odśpiewali Janowi Pawłowi II pieśń 
zbójecką »W murowanej piwnicy«. 2 maja 1980 r. podczas powitania na lotnisku w Kinszasie tłum 
czarnoskórych śpiewał »Sto lat«, a komentator ceremonii nazwał tę pieśń polskim hymnem religij-
nym. 7 maja 1984 roku Papuasi popisali się zaś bezbłędnym odśpiewaniem »Czarnej Madonny«”. 
Cyt. za: „Nasz Papież. Wielkie tematy pontyfi katu: Polska” 2007, nr 1, s. 7.

102  J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, s. 183–184.
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płaszcz z piór ptaka kiwi (symbol władzy). (...) Kulminacyjnym punktem powitania 
była jednak ceremonia „hongi”. Jan Paweł II pocierał nos o nosy tuzina tamtejszych 
dygnitarzy. Jest to wyraz zaufania i przymierza. [NP 2007, 15: 9] 

Ludzie pod różnymi szerokościami geografi cznymi wierzyli głęboko, że bli-
ska obecność Papieża może przynieść poprawę stanu zdrowia lub jaką inną po-
trzebną łaskę.

Podczas ostatniej wizyty papieża w Hiszpanii pewna rodzina z chorym dzieckiem sta-
nęła na trasie przejazdu papamobile w taki sposób, aby choć cień papież padł na ich 
synka. [CJPII 2006, 14: 4–7]

Trudno nie skojarzyć ich wiary z opisami z Dziejów Apostolskich, w których 
czytamy, jak ludzie starali się, aby padł na nich choć cień Piotra i zostali uzdro-
wieni (Dz 5, 15).

DEMIURG

Bohaterowie mitów, jak pisał Eliade, to Istoty Nadnaturalne. „Znane są one 
przede wszystkim za sprawą tego, co uczyniły w magicznym czasie »począt-
ków«. Mity ujawniają ich twórczą działalność i pouczają o świętości (lub po pro-
stu o »nadnaturalności«) tego, co jest jej rezultatem”103. Nadnaturalność Papieża 
widzieli też dziennikarze i pisali o niej chętnie:

Bez czołgów i rakiet, nawet bez jednego wystrzału, ten człowieka o szlachetnych i jed-
nocześnie bardzo prostych rysach twarzy, stał się jedną z najwybitniejszych postaci 
w światowej historii. „Był Epoką, stał się Historią”. [DP 5.4.2005: 8]

Po śmierci Jana Pawła II publicyści polscy i zagraniczni zgodnie podkreślali 
jego rolę w ukształtowaniu politycznej mapy świata:

On stał się ziemskim demiurgiem epokowych zmian w Europie i na świecie. 
[W 10.4.2005: 2]; był architektem zmian, jakie dokonały się w Europie. [Rz 5.4.2005: 6]

Demiurg (z gr. dēmiourgós) oznaczał „pracującego dla ludu”. W fi lozofi i pla-
tońskiej104 w ten sposób określano idealną siłę twórczą. Demiurg to boski budow-
niczy świata105. „Niezawisimaja Gazieta” napisała, że Papież 

Był obecny w świecie jako swego rodzaju siła twórcza. [GW 7.4.2005: 6]

Eleazar Miletinski w Poetyce mitu wylicza czyny właściwe demiurgom: „Zdo-
bywa on ogień, (...) chwyta słońce, zwalniając jego bieg (regulacja pór roku), po-

103  M. Eliade, Aspekty mitu, s. 11.
104  Por. dialog Timaios Platona; W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 

2003, s. 223.
105  W. Kopaliński, Podręczny słownik wyrazów obcych, Warszawa 1999, s. 163.
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skramia wiatry, podnosi kopułę niebios (...), na koniec podejmuje nieudaną próbę 
zwyciężenia śmierci”106.

Ogień 

Bohater zdobywa ogień. Przedruk z „Washington Post”: 

Papież będzie pamiętany przede wszystkim jako ten, który wzniecił, podtrzymał 
i rozdmuchał płomień wolności w Polsce i innych krajach Europy Wschodniej. [Rz 
5.4.2005: 5]

Jan Paweł II „niósł pochodnię wiary i nadziei [Rz 6.4.2005: 6], zapalił ża-
giew wolności, godności, solidarności człowieka, narodu, szerzej – Europy” [GW 
4.4.2005: 9].

W świetle komentarzy Papież jawi się niczym mityczny Prometeusz, który 
wykradł ogień i przyniósł go ludziom. Ojciec Święty

Stał się dla nas światłością. [DP 3.4.2005: 5]

Jan Paweł II był jasną pochodnią prawdy i wolności w mroku hipokryzji, konformi-
zmu i strachu. [GW 4.4.2005: 3]

Przyniósł iskierkę nadziei, że coś się rzeczywiście zmieni. [CJPII 2007, 19: 8–9]

Słońce, wiatr i chmury

Podczas spotkania z młodzieżą w Toronto Jan Paweł II „pobłogosławił chmu-
ry i zaraz wyszło słońce” [CJPII 2006, 5: 4–7]. Innym razem: „Modlitwa papieża 
oddaliła huragan” [CJPII 2006, 1: 4–7].

Demiurg jest panem żywiołów. Bohater mityczny chwyta słońce, a dzięki 
temu możliwa jest regulacja pór roku. Papież „chwycił historię za klapy i wstrząs-
nął nią” [DP 5.4.2005: 12]. W ten sposób współczesny bohater „reguluje” świat. 
Papież 

przyspieszył dziejowe procesy w skali całego globu. [GW 5.4.2005: 10]

Najważniejsze jest to, że Jan Paweł II wyraźnie zmienił świat. [Rz 9–10.4.2005: 7]

Przebudzenie 

Nie byłoby wolności bez papieża, bo to on obudził  narody [GW 2–3.4.2005: 5]

106  E. Mieletinski, Poetyka mitu, s. 228.
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– powiedział Lech Wałęsa, a opinię byłego prezydenta podzielało wielu komen-
tatorów i publicystów. Michael Novak pisał: „Jan Paweł II pomógł się  nam 
otrząsnąć z apati i” [W 17.4.2005: 26–27].

Andrzej Wajda mówił dziennikarzom: 

potrząsnął  naszymi sumieniami i  obudził  nas do solidarności  i  do wol-
ności. [TP 10.4.2005: 25]

Demiurg podnosi kopułę niebios, a Papież nawoływał, by ludzie „otwarli 
drzwi Chrystusowi”. 

Stał się klucznikiem „bramy Chrystusowej”, otwierającym ją na cały świat. Ten papież 
służył i miłował „więcej niż inni”. [W 10.4.2005: 7–9]

Najważniejsze, co Jan Paweł II podarował światu i Kościołowi, to nowa wiara w Boże 
błogosławieństwo dla naszej samodzielności i naszych możliwości. [W 17.4.2005: 
26–27]

W pewnym sensie Papież, niczym mityczny bohater, „podniósł kopułę nie-
bios” albo raczej wskazał ludziom siłę, jaka stamtąd płynie:

ukazał potęgę wiary, która kruszy tyranię. [DP 5.4.2005: 12]

Źródła

Eleazar Mieletinski pisał: „Bohater kulturowy udaje się w inny świat, znajduje 
sposób zwyciężenia lub przechytrzenia strażnika przedmiotów naturalnych czy 
kulturowych, wydobywa je z ich źródła, kradnie i przynosi ludziom”107. Ksiądz 
Adam Boniecki mówił o Papieżu: 

On się nie zajmował reperowaniem kanalizacji, ale oczyszczaniem źródeł, skąd try-
skają zdroje wiary. [GW 4.4.2005: 16] 

Ksiądz Boniecki podkreślał, że Jan Paweł II „zajmował się oczyszczaniem 
wiary, jednością chrześcijan, leczeniem ran i pojednaniem” [GW 4.4.2005: 16]. 
Właśnie pojednanie stało się jednym z motywów przewodnich pontyfi katu Jana 
Pawła II. Podkreślali to wielokrotnie publicyści, nazywając zmarłego Papieża 
„wyjątkowym budowniczym mostów między niebem a ziemią” [Rz 3.4.2006: 5]. 
Jeden z tytułów, które nosi każdy Papież, brzmi: Pontifex Maximus. Te łacińskie 
słowa oznaczają „najwyższego kapłana”, a dosłownie „najwyższego budowni-
czego mostów”. Janusz Poniewierski pisał w „Newsweeku”: 

Dla Jana Pawła II papiestwo było od samego początku „budowaniem mostów”. (...) 
Zasypywał przepaście między religiami, narodami i pojedynczymi ludźmi. Przerzucał 
mosty nad rzekami krwi i upominał się o szacunek dla osoby ludzkiej. Kochając Boga 
Stwórcę, kochał Jego dzieło – świat. [N 10.4.2005: 16–18]

107  Tamże, s. 244.
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Inni publicyści twierdzili: „zjednoczył świat w żałobie po swoim odejściu” 
[N 10.4.2005: 1–4], ale również podkreślali, że Papież „przez całe swoje ży-
cie służył sprawie pojednania między religiami i narodami” [N 10.4.2005: 
30]; „potrafi ł pogodzić nasz swarliwy glob” [GK 5.4.2005: 6]; „Jednoczyciel” 
[W 17.4.2005: 26–27]; „Wielki Jednoczyciel” [GW 5.4.2005: 8] tak uważali za-
graniczni dziennikarze. „Duch Jana Pawła jednoczył świat” [N 17.4.2005: 6–8] 
powtórzył w „Newsweeku” Piotr Kępiński. Piotr Wojciechowski natomiast w ar-
tykule Pontifex Maximus pisał o 27 latach pontyfi katu polskiego Papieża:

Jego pontyfikat  był  mostem nadziei  ponad przemijaniem. Przeszliśmy 
przez ten most z totalitaryzmu w teraźniejszość. [Rz 1.4.2006: 6]

To był zdaniem komentatorów „pontyfi kat chrystusowy” [Rz 5.4.2005: 6], 
„pontyfi kat obecności” [Rz 7.4.2005: 2], „Pontyfi kat, który zmienił świat” [TP 
10.4.2005: 3–4].

Dziennikarze napisali: „Cierpieniem ukształtował świat” [Rz 3.4.2006: 5].
Eleazar Mieletinski w Poetyce mitu przypomina: „Współczesny stan świa-

ta – ukształtowanie powierzchni ziemi, ciała niebieskie, gatunki zwierząt i roślin, 
obraz życia, instytucje społeczne i religijne, wszystkie obiekty natury i kultury 
są, jak się okazuje, skutkiem wydarzeń z dawno minionych czasów oraz dokonań 
mitycznych bohaterów, przodków bądź bogów”108. 

Jan Paweł II w opinii publicystów był „darem Bożym dla świata” [GW 
5.4.2005: 10]; „Widział siebie jako proroka dla świata, który się pogubił” [GW 
5.4.2005: 8].

Świat, który się pogubił, należało naprawić – to zadanie i rola mitycznych 
bohaterów. 

Ludzkość

Stefan Czarnowski, śledząc rozwój kultu bohaterów, pisze, że bohaterami są 
zawsze wielcy wodzowie, założyciele miast lub państw oraz wszyscy dobroczyń-
cy ludzkości109. Słowo „ludzkość” pojawia się niezwykle często w komentarzach 
prasowych po śmierci Papieża. 

Ludziom brakować będzie Jana Pawła II, który ich tak kochał. [Rz 5.4.2005: 5]; On 
był miłością, dawał miłość innym [Rz 1.4.2006: 2]; kochał ludzi. [N 10.4.2005: 16–18]

Józefa Hennelowa w „Tygodniku Powszechnym”: 

Papież całego świata, ogarniający każdą sprawę ludzką na kuli ziemskiej. [TP 
10.4.2005: 18]

108  Tamże, s. 214.
109  S. Czarnowski, Kult bohaterów i jego społeczne podłoże, s. 14.
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Arcybiskup Tadeusz Gocłowski, odwołując się do biblijnej przypowieści, mó-
wił:

Jan Paweł II stał się samarytaninem dla współczesnej ludzkości. [CJPII 2006, 14: 3]

Nikogo nie wykluczał. Spotkał się nawet z człowiekiem, który dokonał zamachu na 
jego życie. [GW 4.4.2005: 17–18]

On każdemu rzucał linę. [GW 4.4.2005: 16]

Eleazar Mieletinski uważał, że wszyscy bohaterowie mityczni występują jako 
pierwsi ludzie albo jako demiurgowie, którzy magicznym sposobem powołali do 
życia ludzi i nadali nazwy wszystkiemu, co ważne110. Adam Szostkiewicz w „Po-
lityce”:

Pontyfi kat Karola Wojtyły był wieczną rozmową. Papież zadawał proste pytania, na 
które ludzie starali się odpowiedzieć. (...) taką rozmowę Jan Paweł II prowadził z ca-
łym światem, z wielkimi, a może jeszcze maluczkimi i za to świat go pokochał. Nie 
chciał być „więźniem Watykanu”, chciał być z ludźmi. [P 9.4.2005: 3]

Jan Paweł II wzywał do miłości, pojednania i pokoju, przynosił nadzieję. Pa-
rafrazując słowa mitoznawcy – „nadawał nazwy wszystkiemu, co ważne”. 

Przemiana 

Przemiana (zmiana, odmiana, odnowa) to motyw niezwykle często występu-
jący w komentarzach prasowych po śmierci Papieża: 

Rozpoczął się pontyfi kat Jana Pawła II, który odnowił  oblicze ziemi, zmieniając 
bieg dziejów świata w każdym jego wymiarze. [Rz 9–10.4.2005: 1]

W gazetach znaleźć można podobne sformułowania: 

Jan Paweł II przemienił  widzenie świata [W 26.3.2006: 20–28]; odmienił  oblicze 
ziemi. [Rz 6.4.2005: 6]

Papież odmienił  Kościół katolicki, odmienił  Polskę, odmienił  świat. Wreszcie – 
odmienił  każdego z nas. [GW 4.4.2005: 3]

„Przemiana”, „odmiana”, „nowość”, „nawrócenie” – to słowa o wyraźnym 
walorze wartościującym, które w języku biblijnym zawsze odnosiły się od rze-
czywistości zbawienia111. Publicyści przypominają, że Jan Paweł II dokonał rewo-
lucyjnej przemiany, a „Osiągnął to, przypominając proste prawdy” [W 26.3.2006: 
20–28].

Papież przypomniał o miłości – o porządku, będącym od zarania dziejów, 
o porządku, na którym oparte zostało stworzenie świata i który winien obowią-

110  E. Mieletinski, Poetyka mitu, s. 229.
111  D. Zdunkiewicz-Jedynak, Językowe środki perswazji w kazaniu, Kraków 1996, s. 53.
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zywać do dzisiaj. Przywodzi to na myśl defi nicję mitu zaproponowaną przez 
Lauri Honko: „Mit to opowieść o bogach, religijne wyjaśnienie początku świata, 
stworzenia, podstawowych zdarzeń, przykładowych działań bogów, w rezultacie 
których świat, natura i kultura zostały stworzone razem ze wszystkimi częściami 
i nadanym porządkiem, wciąż obowiązującym. Mit wyraża i potwierdza religijne 
wartości i normy społeczności, zapewnia wzory zachowania do naśladowania”112. 
Publicyści wielokrotnie zwracali uwagę, że swoim zachowaniem „Papież wska-
zuje drogę” [NP 2006, 13: 10–11].

DROGOWSKAZ

Społeczność bez bohatera pozbawiona jest najistotniejszego wymiaru, jak pi-
sał Rollo May, bohater stanowi „duszę wspólnoty”: „Bohaterowie są konieczni, 
aby umożliwić człowiekowi znalezienie swych ideałów, odwagi i mądrości w ob-
rębie społeczeństwa”113. 

Łukasz Trzciński w swoim studium o micie bohaterskim zauważa: „W naszym 
świecie, w którym tak naprawdę nie ma żadnego danego w oczywisty sposób 
kierunku życia, droga bohatera, wyzwolonego czy świętego, stanowi jedyny kie-
runek, którym można podążać, naśladując tę postać”114. 

W świetle prasowych komentarzy Jan Paweł II

Był jak kompas moralny, według którego każdy – nawet wtedy, gdy się z nim nie zga-
dza – może określić swe położenie. [Rz 4.42005: 3]

Był dla nas drogowskazem. [Rz 6.4.2005: 3]

Łukasz Turski napisał, że 2 kwietnia 2005 roku

straciliśmy chyba jedyny punkt w tym moralnym systemie kosmicznej nawigacji, po-
zwalający nam na znalezienie swojego kursu przez życie. [Rz 4.4.2005: 8]

Metaforyka dotycząca nawigacji w terenie, którą ułatwia postać bohatera, jest 
zrozumiała w świetle teorii mitu. Poszczególne wydarzenia w życiu mityczne-
go herosa są jakby punktami orientacyjnymi na mapie, mającej prowadzić tych 
wszystkich, którzy chcieliby jego drogę powtórzyć albo przebyć ją choćby w wy-
obraźni115. Biografi a Papieża była szczegółowo omawiana w gazetach, a dzienni-
karze chętnie sięgali do poetyckich metafor i porównań:

Jak pstrąg górski, który czasem musi iść pod prąd, tak Papież szedł pod prąd złudnej 
opinii, cywilizacji. [GK 3.4.2005: 13]

112  L. Honko, Problem zdefi niowania mitu, s. 9–10.
113  R. May, Błaganie o mit, s. 48.
114  Ł. Trzciński, Mit bohaterski w perspektywie antropologii fi lozofi cznej i kulturowej, Kraków 

2006, s. 121.
115  Tamże, s. 155.
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Droga bohatera mitycznego pełna jest przeszkód i niebezpieczeństw. „Bohater 
jest mitem wcielonym w czyn”116, powie Rollo May. Po śmierci Papieża publicy-
ści przypominali czyny bohaterskie Ojca Świętego i rolę, jaką odegrał w historii 
naszego narodu. Zbigniew Nosowski w artykule Nie zostawił nas sierotami pisze:

Był dla nas jak Abraham – ojciec naszej wiary. Był jak Mojżesz – wyprowadził nas 
z domu niewoli i przeprowadził przez Morze Czerwone. Był jak prorocy – wskazy-
wał drogę, pouczał, przestrzegał, pocieszał. Był jak pasterz – prowadził, troszczył się, 
decydował, gdy trzeba było, bośmy nie potrafi li sami mądrze używać rozumu. [Rz 
7.4.2005: 7]

Teraz, gdy Papieża zabrakło, nastał czas próby – pisze Mariusz Janicki w „Po-
lityce”, przypominając, jak bardzo swarliwy jest nasz naród. Do tej pory mógł 
liczyć na pomoc Papieża, którego mądrość łagodziła spory:

przyjeżdżał wielki arbiter Jan Paweł II i wskazywał kierunek. [P 16.4.2005: 17–19]

Szymon Hołownia zwraca uwagę, że kiedy po raz pierwszy Papież przyjechał 
do Polski w roku 1979, nie przywiózł przecież konkretnych wskazówek, co robić:

Wierzył, że ludzie sami dostrzegą, co mają robić, muszą tylko najpierw otworzyć za-
ciśnięte ze strachu powieki. [Rz 4.4.2005: 14] 

Tego samego zdania jest Adam Michnik:

Powiedział do nas: „nie lękajcie się!” – i w ten sposób skierował tysiące ludzi ku trud-
nej sztuce godnego życia. [GW 4.4.2005: 3]

Publicyści przypominali najważniejsze motywy papieskiego nauczania, spot-
kania z wiernymi w Krakowie:

Cechą szczególną tych spotkań był fakt, że przygotowywane papieskie homilie po-
ruszały problemy współczesnego życia. Dlatego też szybko zaczęło się je nazywać 
„drogowskazami z Błoń”. [GK 3.4.2005: 12]

Mity o bohaterach kulturowych opowiadane są po to, aby objaśniać socjoge-
nezę, ponieważ, jak twierdzi Eleazar Mieletinski, postacie te modelowały spo-
łeczność plemienną lub społeczeństwo ludzkie117. Zostawiały niejako „instrukcję 
do życia”. W artykule pod takim właśnie tytułem redakcja „Newsweeka” przed-
stawia komentarze do papieskiego nauczania. 

Polski papież pozostawił nam wskazówki, jak żyć. [N 2.4.2006: 92–93] 

Mówił nam rzeczy trudne i domagał się, byśmy spróbowali iść drogą trochę trudniej-
szą od codziennej bylejakości. [N 10.4.2005: 1–4]

Wskazał nam ratunek, mówił, jak nie wpadać w panikę. [GW 4.4.2005: 6]

116  R. May, Błaganie o mit, s. 48.
117  E. Mieletinski, Poetyka mitu, s. 282.
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Pokazał nam, jak można, jak należy umierać118. Nie każdy ma na to szansę, co 
zauważył Szymon Hołownia. „Dobra śmierć” jest przeznaczeniem tych, którzy 
potrafi ą życiem swoim naśladować życie bohatera: 

Dopóki człowiek próbuje lepiej żyć, dopóty ma szansę umierać tak pięknie jak On. 
[Rz 1.4.2006: 4–5]

W artykule Ostatni prorok Paweł Śpiewak zauważył, że Papież

Swoim nieskrywanym bólem mówił nam o ludzkiej drodze: od siły do kresu dni, od 
woli życia do woli śmierci. [W 10.4.2005: 10–11]

Biografi a bohatera stanowi symboliczny opis jego drogi, a wszystkim ludziom, 
którzy chcą podążać śladami herosa, służyć będą „drogowskazy”, „punkty na ma-
pie”, „haki”, o których pisał w „Tygodniku Powszechnym” Jarosław Gowin: 

Czeka nas długa wędrówka z nauczaniem Jana Pawła II. Swoimi rozważaniami wbijał 
w skałę haki, po których kolejne pokolenia wspinać się będą mozolnie w górę. [TP 
17.4.2005: 18]

Mit dostarcza nadziei, że wszystkie ludzkie poczynania nie są bezsensowne, 
że „gdzieś” i „kiedyś” możliwe będzie spełnienie zawartej w nim wizji, ponieważ 
już się to kiedyś zdarzyło119. 

Papież zostawił wzór, żeby świat był lepszy120, powiedział mężczyzna zacze-
piony na ulicy. Mircea Eliade, studiując „mit wiecznego powrotu”, zauważył: 
„każdy wojownik naśladuje bohatera i stara się możliwie jak najbardziej przybli-
żyć do tego archetypowego modelu”121. W innym miejscu powie: „Mit daje czło-
wiekowi gwarancję, że to, co zamierza on uczynić, zostało już zrobione”122. 
Nie trzeba się obawiać niepowodzenia swojej wyprawy, wystarczy tylko naślado-
wać herosów, którzy utorowali nam drogę. 

Wczytanie się w tę myśl i przełożenie jej na „polski czyn” to najważniejszy obowiązek 
dzisiejszego pokolenia Polaków. [TP 17.4.2005: 18]

Żyjmy tak, by Go nie zawieść. [Rz 8.4.2005: 2]

Karen Armstron, autorka Krótkiej historii mitu podkreślała wielokrotnie, że 
opowieści o bohaterach wcale nie służyły tylko zabawie: „Mit mówi nam, co 
mamy robić, jeśli chcemy stać się w pełni ludźmi. Każdy z nas musi w jakimś 
momencie swojego życia być bohaterem”123. 

118  A. Szczeklik, Ostatnia pielgrzymka, [w:] J. Gromek-Illg (red.), Czuwanie. 1–8 kwietnia 
2005, Kraków 2005, s. 31–33.

119  Ł. Trzciński, Mit bohaterski w perspektywie..., s. 21.
120  Tak mówił jeden z pielgrzymów na Placu św. Piotra; wypowiedź dla TVN 24, 8 kwietnia 

2005 roku.
121  M. Eliade, Mit wiecznego powrotu, s. 50.
122  M. Eliade, Aspekty mitu, s. 141.
123  K. Armstrong, Krótka historia mitu, s. 37.
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Papieska wizja dziejów wzywa do heroizmu. Nie jest on jednak przeznaczeniem nie-
zwykłych jednostek (...). Jest codziennym wymogiem szarej prozy życia – czasem 
trzeba heroizmu, by rano otworzyć oczy, odpędzić złe myśli, zmęczenie, strach i po-
czucie beznadziei. [TP 17.4.2005: 18]

Te słowa Jarosława Gowina można odczytać w świetle mitoznawstwa. Karen 
Armstrong pisała: „Mit herosa nie miał dostarczać nam ikony do podziwiania, 
lecz uruchamiać tkwiące w nas samych zasoby heroizmu. Mit musi prowadzić 
do naśladowania bądź współuczestnictwa, a nie zaś do biernej kontemplacji”124. 

MISTYK

Bohater mityczny przebywa często na granicy sacrum i profanum, uważany 
jest nie za boga, lecz za człowieka obdarzonego nadzwyczajną siłą magiczną i ro-
zumem125. 

Tajemnicą siły Karola Wojtyły – człowieka, kapłana, biskupa, kardynała i wreszcie 
papieża – była modlitwa. [TP 10.4.2005: 3–4]

Wiedzieliśmy, że jest w nim Duch. [TP 17.4.2005: 1]

Obydwie wypowiedzi księdza Adama Bonieckiego wyjaśniają pochodzenie 
siły, o której kardynał Franciszek Macharski powie: 

To z niego emanowało. Szczęśliwy promień światła. [GW 2–3.4.2005: 2]

Publicyści pisali: „uśmiechnięty Boży atleta”. Włoska metafora – Atleta di 
Dio od początku pontyfi katu była niezwykle popularna wśród dziennikarzy: 

Jeżeli nazywano Go atletą Ducha, to właśnie z tego powodu, że sam Bóg działał w Nim 
w taki, a nie inny sposób. [Rz 6.4.2005: 7]

Mieletinski pisał, że bohater mityczny obdarzony jest nadzwyczajną siłą, któ-
rą przekazuje ludziom. Marek Kotański swego czasu tak mówił o Ojcu Świętym: 

Kiedy trzymał w swoich dłoniach moją dłoń, czułem, że przelewa się we mnie wielka 
moc, że mam tak wiele siły do działania. [GW 2–3.4.2005: 5]

Danuta Wałęsowa wspominała:

Dotknięcie Jego ręki było dotknięciem źródła pozytywnej energii. Kiedy prowadził 
mnie po schodach pod rękę do kaplicy, czułam się tak, jakbym nie szła po ziemi, lecz 
unosiła się w powietrzu. [Rz 9–10.4.2005: 15]

124  Tamże, s. 128.
125  E. Mieletinski, Poetyka mitu, s. 228.

I-łamanie.indd   81I ł i i dd 81 2010-12-13   08:14:022010 12 13 08 14 02



82 Śmierć Papieża, narodziny mitu

Przekazywaniu siły towarzyszyły doświadczenia bliskie ekstazy religijnej, 
kiedy „człowiek nie chodzi, lecz się unosi, nie myśli, lecz doznaje objawienia”126. 
Skąd bierze się ta siła i energia Papieża? Dziennikarze „Washington Post” napi-
sali, że Jan Paweł II

Czerpał autorytet (...) ze źródła ponadziemskiego. [GW 5.4.2005: 8]

Papieski fotograf Arturo Mari wspomina: „Zdarzało się, że spędzał całe noce 
na klęczniku, bez chwili snu. Rano widzieliśmy, że jest słabszy niż zazwyczaj 
i szeptaliśmy między sobą: »Dziś nie spał«”127. Przyjaciele Papieża, cytowani 
wielokrotnie w gazetach, podkreślali, że Ojciec Święty nieustannie rozmawiał 
z Bogiem128. Pracownik Pałacu Apostolskiego mówi:

Znaleźliśmy go w holu, wpatrywał się intensywnie w obraz Madonny na ścianie. Wy-
glądał jak małe dziecko patrzące na swoją matkę. [CJPII 2006, 2: 4–7]

„Pozwólcie mi tu pobyć. Mam dużo do pomówienia z Panem Bogiem. Nie 
przeszkadzajcie mi”129, poprosił ksiądz Karol Wojtyła, kiedy dowiedział się o no-
minacji biskupiej. Kardynał i Papież miał również „dużo do pomówienia z Panem 
Bogiem”. Arturo Mari wspomina: „kiedy Jan Paweł II modlił się przed tym kru-
cyfi ksem, wyglądało to tak, jak gdyby rozmawiał z Chrystusem. (...) Te chwile 
były dla niego święte”130. André Frossard zajrzał kiedyś do papieskiej kaplicy: 

klęczący papież wydał mi się ogromny. Pelerynka na jego szerokich barach nasuwała 
myśl o wiecznych śniegach i nie mogłem pojąć, w jaki sposób wielką górę udało się 
zmieścić w tak szczupłej przestrzeni (po zamachu z 13 maja śnieg stopnieje i będzie 
można dostrzec skałę). Miałem przed sobą masyw modlitwy. [TP 17.4.2005: 17]

W metaforach pisarz zawarł wrażenia, które były udziałem wielu świadków 
papieskiej modlitwy. Jan Paweł II

potrafi ł się modlić, odfruwał, współcierpiał. [GW 9–10.4.2005: 13]

Modlitwa mistyczna jest „pogrążaniem się w Bogu”131. Gerard van der Leeuw 
przytoczył słowa Jeana Segonda132 z jego studium o modlitwie: „Modlący się ma 
być jak płonąca świeca, która spala się z miłości”133. Kardynał Jean-Marie Lusti-
ger wspominał: 

126  G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, s. 422.
127  A. Mari, Do zobaczenia w raju, s. 64.
128  Arturo Mari opowiada o ostatniej fotografi i z Wielkiego Piątku: „Papież poprosił o krzyż. 

Kiedy dostał krucyfi ks, przez jakiś czas patrzył na niego i rozmawiał z Chrystusem. Potem się na 
niego osunął, przycisnął go sobie do serca i do twarzy”. A. Mari, Do zobaczenia w raju, s. 135.

129  Ks. J. Zieja. Cyt. za: J. Poniewierski (red.), Kwiatki Jana Pawła II, Kraków 2002, s. 79.
130  A. Mari, Do zobaczenia w raju, s. 64.
131  G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, s. 375.
132  Cyt. za: tamże.
133  Tamże.
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Znaleźliśmy go w małym pomieszczeniu, przysposobionym na kaplicę. Tutaj papież 
przygotowywał się przed mszą św. I tutaj umieszczono potem tabernakulum. Papież 
był sam. Pośród rwetesu i huczących odgłosów młotków klęczał przed tabernakulum, 
zagłębiony w modlitwie. Modlił się usilnie w takt stukotu, w całkowitym skupieniu, 
jakby nie słyszał hałasu wokół siebie. [CJPII 2007, 18: 2]

Podobne wspomnienia ma ksiądz Janusz Bielański z katedry wawelskiej:

trzymałem mu lampkę, podczas gdy on odmawiał brewiarz (...), modlitwę, którą ja 
odmawiam 10 minut, on odmawiał pół godziny. Modlił się powoli, niespiesznie. (...) 
Nagle w kaplicy coś strasznie strzeliło. Wszyscy niemal poderwaliśmy się na równe 
nogi. A on ani drgnął. Rozmawiał z Bogiem (...), nie zareagowałby nawet wtedy, gdy-
by waliła się katedra. [GW 4.4.2005: 2]

Papieska wizyta na Wawelu była relacjonowana w mediach, a jego cicha mod-
litwa wypełniła czas antenowy. Dziennikarka Iwona Szymalla opowiada:

Czegoś takiego jeszcze nie było – prawie godzinna transmisja telewizyjna w całkowi-
tym milczeniu. Dla nas, ludzi telewizji, to było szokujące! (...) Ta cisza i sam obraz 
modlącego się papieża były nasycone czymś niezwykłym. Tamta medytacja papieża 
na Wawelu była dla mnie wielką lekcją modlitwy. Nie tylko banalnego odmawiania 
pacierzy po łebkach, ale spokojnego trwania w obecności Boga. [CJPII 2006, 11: 7]

Gerard van der Leeuw pisał o modlitwie mistycznej: „człowiek nie mówi, 
nie używa żadnych nazw i nie chce już nazywać; chce tylko »zamilczeć wobec 
Nienazwanego«”134. Świadkowie papieskiej modlitwy podkreślają: 

on wchodzi w rzeczywistość, która nam nie jest dostępna lub przynajmniej nie jest 
nam tak dostępna. [TP 17.4.2005: 17]

Łukasz Trzciński pisał, że bohater mitu gwarantuje istnienie transcendentnej 
sfery przekraczającej naturalny, codzienny sposób życia społeczności, w jakiej 
żyje pierwotnie, „sfery do jakiej on się dostaje lub którą zdobywa i z jakiej – po-
wraca. Jest żywym świadectwem jej istnienia i przekonania, że nie stanowi ona ilu-
zji. Jest pośrednikiem pomiędzy nią i ludźmi czekającymi na jej manifestację”135.

Papież uosabiał sferę świętości. [GW 7.4.2005: 2]

Reporterzy „Gazety Wyborczej” pisali o zdjęciu, które po śmierci Jana 
Pawła II umieszczono na ścianie krakowskiego ratusza. Autor portretu opowiadał 
o okolicznościach powstania fotografi i zamyślonego Papieża: 

ma zamknięte oczy, monstrancję przyciska do piersi. Kiedy w końcu oddaje, robię 
zdjęcie. (...) udało mi się uchwycić moment, w którym papież jest w dwóch światach: 
doczesnym i tym wiecznym. [GW 4.4.2005: 2]

134  Tamże, s. 426.
135  Ł. Trzciński, Mit bohaterski w perspektywie..., s. 20.
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Arturo Mari zwraca uwagę na to samo spojrzenie, które widział u Ojca Świę-
tego podczas mszy, tuż przed podniesieniem hostii. Papież „w takich momentach 
zmieniał się, stawał się kimś innym. Wyglądało to tak, jak gdyby unosił się nad 
ziemią, jak gdyby przebywał w jakimś ponadnaturalnym stanie, wymiarze”136. 
Gerard van der Leeuw pisał, że „modlących się świętych siła modlitwy unosi 
ponad ziemię”137. 

W świetle rozważań mitoznawców Papież „gwarantuje nam istnienie trans-
cendentnej sfery przekraczającej naszą codzienność”. 

A przed ołtarzem Pasterz, natchniony Duchem Świętym, żarliwie wznosił ramiona, 
aby tę dobytą spod ziemi modlitwę dźwignąć wysoko w niebiosa. [Rz 9–10.4.2005: 
14–16]

Papież „porusza się na krawędzi tego, co niewidzialne, i (...) kiedy wyciąga 
ręce nad tłumem, tłum nie bardzo wie, czy papież idzie do nieba, czy z nieba 
przychodzi”138. André Frossard powiedział – „Masyw modlitwy”, a Wojciech Bo-
nowicz rozwija metaforę pisarza: 

„Masyw modlitwy”, a zarazem człowiek, który wspina się na górę spotkania. Jest 
w tym jakaś zagadka: mistyk, który nie oderwał się nigdy od spraw ludzkich, który 
ciągnął za sobą innych... Mistyk, który nie przestał być pasterzem. [TP 17.4.2005: 17]

Papież w swoim klęczniku miał karteczki z prośbą o modlitwę od ludzi z ca-
łego świata.

Głęboką modlitwą wypraszał nadzwyczajne uzdrowienia. [CJPII 2006, 2: 4–7]

Wciąż bardzo wiele książek powstaje na temat cudów, jakie zostały wyproszo-
ne dzięki wstawiennictwu Ojca Świętego. Ludzie wierzyli, że Pan Bóg go słucha. 
Jan Nowak-Jeziorański był świadkiem modlitwy Papieża:

Koncentracja w tym obliczu była tak wielka, jakby Papież był całkowicie oderwany 
i daleki od otaczającej go rzeczywistości (...). Boże, pomyślałem sobie, o cokolwiek 
on się modli, Ty go słuchasz”. [TP 17.4.2005: 17]

Modlitwa zawsze jest dialogiem. Papież znał jej siłę, a ludzie wierzyli, że Pan 
Bóg przyznaje się do tego, którego sam wybrał. Ta wiara znajduje odzwierciedle-
nie w haiku, napisanym po śmierci Jana Pawła II: 

Ave Papa rzekł ON, wstając na powitanie
Z fotela, nudno mi tu było samemu (...) 
Nigdy wcześniej Panie Boże
Tak sobie nie mogłeś pogadać jak teraz
Wreszcie masz z kim139.

136  A. Mari, Do zobaczenia w raju, s. 11
137  G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, s. 371.
138  A. Frossard, Nie lękajcie się, s. 120.
139  A. Rosenfeld, Haiku, [w:] T. Jania (red.), Godzina dwudziesta pierwsza trzydzieści siedem. 

Głos poetów po śmierci Papieża Polaka. Antologia, Kraków 2005, s. 46.
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W gazetach można również znaleźć sformułowania, które są wyrazem tego, 
zdaje się powszechnego przekonania o wyjątkowej rozmowie człowieka z Bo-
giem. Reporter „Gazety Wyborczej” zanotował to, co usłyszał w krakowskich 
Łagiewnikach dzień po śmierci Papieża: 

– Widocznie nie mógł już czekać, utargował z Bogiem dużo czasu – tłumaczyła Janina 
swoim wnukom, z którymi przyjechała wczoraj do Łagiewnik aż z Kołobrzegu. [GW 
4.4.2005: 5]

Papież „targował się” z Bogiem, targował się jak Abraham proszący Jahwe 
o łaskawość dla mieszkańców Sodomy. Jest w tym zdaniu również wiara w to, że 
Papież miał prawo targować się z Bogiem, bo był przez niego wezwany. W chwili 
śmierci 

wykonał się plan Boży wobec tego „człowieka z Krakowa”. [Rz 5.4.2005: 6]

„Każdy papież jest ostatnim znanym pośrednikiem pomiędzy tym światem 
a Bogiem”140, jest łącznikiem między tym co sakralne i niesakralne141. 

„Papież był dla nas ikoną, oknem na Boga”. [TP 17.4.2005: 11]

Metaforyka okien, bram i drzwi była szeroko eksploatowana, nie tylko przez 
polskich publicystów. W artykule Król naszych sumień Andrzej Nowak nawiązał 
do papieskiego zawołania z początku pontyfi katu: 

Papież otwierał przecież drzwi Chrystusowi i chrześcijańskiej nadziei (...), stał się 
klucznikiem „bramy Chrystusowej”, otwierającym ją na cały świat. [W 10.4.2005: 
7–9]

Mitoznawcy podkreślają, jak ważny jest w „świętych opowieściach” motyw 
„wybraństwa” bohatera142. Dziennikarze pisali: 

Wybraniec Boży [GW 4.4.2005: 17–18]; Niczym współczesny Mojżesz prowadził 
swój lud przy przejściu przez Morze Czerwone i wśród trudnych wędrówek po pusty-
ni. Spełnił swą misję, by powrócić do Tego, który Go posłał. [Rz 4.4.2005: 8]

WALKA

Oprócz stworzenia człowieka i nauczenia go, jak powinien żyć, najważniejszą 
funkcją bohatera kulturowego jest zgładzenie potworów i demonów, które temu 
człowiekowi zagrażają143. „Tego typu heroizm przejawiany w obronie życia ludzi 

140  A. Frossard, Nie lękajcie się, s. 120.
141  E. Mieletinski, Poetyka mitu, s. 228.
142  Ł. Trzciński, Mit bohaterski w perspektywie..., s. 123.
143  E. Mieletinski, Poetyka mitu, s. 245.
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przed potworami stanowi istotny aspekt działalności bohaterów kulturowych”144. 
W takim kontekście można rozpatrywać walkę Papieża z totalitarnym reżimem 
w Europie i jego udział w obaleniu systemu komunistycznego.

Jan Paweł II „toczył duchowe zapasy”, o których Czesław Miłosz pisał: „Po-
dróże Jana Pawła do Polski mogą być rozumiane jako walka toczona w zaświa-
tach o jej duszę. Jakby każde łączenie się tysięcy jego słuchaczy (...) poruszało 
niebiosa”. Papież był „głęboko przekonany, że istnieje państwo duchów, gdzie 
odbywają się zapasy, zmagania, triumfy”. Do słów poety nawiązał Andrzej No-
wak w artykule Król naszych sumień: 

Areną duchowych zapasów, jakie toczył Jan Paweł II, był cały świat. [W 10.4.2005: 
7–9]

nie schlebiał światu, tak jak nie schlebiał jego możnym. [W 17.4.2005: 14]

zaczynał mówić i pałace prezydenckie drżały w posadach. [W 17.4.2005: 10–12]

Nie bez powodu nazwano Papieża „pogromcą dyktatorów” [W 17.4.2005: 
21–25], „gigantem światowej sceny politycznej ostatniego ćwierćwiecza” [Rz 
4.4.2005: 4]. Brytyjski „The Sun” po jego śmierci stwierdził, że odszedł właśnie 
„jeden z największych i najbardziej wpływowych przywódców w niedawnej hi-
storii” [GW 5.4.2005: 8]. A Marc Semo z francuskiego „Liberation” nazwał go 

ostatnim olbrzymem politycznym XX wieku. [GW 5.4.2005: 8]

Czesław Miłosz w słynnej Odzie na osiemdziesiąte urodziny Jana Pawła II 
pisał: 

Twój to wiek dwudziesty
Zasłynął nazwiskami potężnych tyranów
I obróceniem w nicość ich potężnych państw
Że tak będzie, wiedziałeś.
Uczyłeś nadziei. (...)
Jesteś z nami i odtąd zawsze będziesz z nami.
Kiedy odezwą się moce chaosu145.

„Bohaterowie dążą do osłabienia sił chaosu”146, przekonuje znawca eposu 
europejskiego. Bogusław Bednarek w swoim studium dokładnie przeanalizował 
motywy dominujące w epopejach narodowych w Europie. „Bohater epopei musi 
staczać widowiskowe pojedynki, uwalniać świat od potworów i dzikich bestii, 
podejmować ryzykowne wyprawy, zdobywać przedmioty magiczne, unicestwiać 
wrogów swojej rodziny, kasty, ojczyzny”147. Takie same zadania stały przed bo-

144  Tamże, s. 229.
145  C. Miłosz, Oda na osiemdziesiąte urodziny Jana Pawła II.
146  B. Bednarek, Epos europejski, s. 373.
147  Tamże, s. 373.
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haterami mitów, którzy walczyli z potworami, wężami, smokami, demonami. Pa-
pież był „pogromcą dyktatorów” [W 17.4.2005: 21–25].

Jan Paweł II rzucił wyzwanie światu ziemskich potęg i lęków. [Rz 3.4.2005: 6]

We wszystkich mitologiach można znaleźć motyw walki bohatera z siłami zła. 
Joseph Campbell pisał: „W dzikich zakątkach ziemi nadal czai się wiele potwo-
rów, które przetrwały z pradawnych czasów, a teraz, z przyrodzonej im złośliwo-
ści, albo z rozpaczy, występują przeciwko ludzkiej społeczności. Trzeba z nich 
oczyścić świat. Co więcej, pojawiają się tyrani, ludzie z krwi i kości, którzy przy-
pisują sobie boskie atrybuty i chcą być bogami swych bliźnich. Są oni przyczyną 
ludzkiej nędzy i niedoli. Trzeba ich usunąć. Podstawowe czyny bohatera polegają 
na oczyszczeniu pola”148. W świetle komentarzy prasowych, tego zadania – wy-
zwolenia ludzi z niewoli tyranów i oczyszczenia pola – podjął się „papież Wojtyła 
– papież z »dalekiego kraju«” [P 9.4.2005: 3]. Wezwany zza żelaznej kurtyny, 
wyruszył w drogę

Uzbrojony wyłącznie w Ewangelię (...) został przywódcą świata. [GW 5.4.2005: 8]

Bohater mityczny podczas swojej wędrówki musi pokonać przeszkody, które 
„wydają się modyfi kacjami siły, jaka w brutalny sposób przerwała początkowy 
dobrostan”149. 

Papież Polak dobrze wiedział, czym jest nazizm i komunizm – dwa oblicza tej 
samej siły, która „w brutalny sposób przerwała dobrostan” Europejczyków. Pod 
koniec dwudziestego wieku kolegium kardynałów wybrało Karola Wojtyłę. „Kie-
dy jego pierwsze słowa: »Non abbiate paura!«, »Nie lękajcie się!« rozbrzmiały 
na placu św. Piotra – w tej samej chwili cały świat zrozumiał, że w niebie coś się 
poruszyło”150. Kardynał z Krakowa wiedział, jak żyją ludzie za żelazną kurtyną, 
wiedział, że totalitaryzm opiera się na strachu, i wiedział, jaką bronią można go 
pokonać. Przekonał ludzi, żeby przestali się bać. Powtórzył wezwanie Chrystusa 
skierowane do apostołów: „Nie lękajcie się!”151. 

Te słowa były przesłaniem pontyfi katu. Po śmierci Papieża powtarzano je wie-
lokrotnie w gazetach i w programach telewizyjnych, stały się również refrenem 
w recytacji mitu o wielkim Papieżu Polaku, który zmienił oblicze świata. 

148  J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, s. 247.
149  Ł. Trzciński, Mit bohaterski w perspektywie..., s. 121.
150  A. Frossard, Nie lękajcie się, s. 5.
151  W rozmowie z Vittorio Messorim Papież tłumaczy, dlaczego z takim właśnie apelem zwrócił 

się do narodów: „Chrystus wielokrotnie kierował to wezwanie do ludzi, których spotykał. Tak mówił 
Anioł do Maryi: »Nie lękaj się« (Łk 1, 30). Tak samo mówił do Józefa (Mt 1, 20). Tak mówił Chry-
stus do Apostołów, do Piotra, w różnych okolicznościach, a zwłaszcza po swoim zmartwychwstaniu. 
Mówił: »Nie lękajcie się!«. Czuł bowiem, że się lękają”. Cyt. za: Jan Paweł II, Przekroczyć próg 
nadziei, Lublin 1994, s. 26.
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„Nie lękajcie się” – to było najbardziej wywrotowe hasło, jakie można było lansować 
pod jarzmem komunizmu. Ten nieludzki reżim opierał się na strachu. [W 17.4.2005: 
10–12]

Pontyfi kat Jana Pawła II przypadł na niezwykły czas. André Frossard przy-
pomina: „Był to jeden z tych rzadkich i porywających momentów, w których hi-
storia wymyka się spod wszelkiej kontroli i zaczyna nagle przemawiać językiem 
baśni lub proroctwa. Sowiecki Goliat panował jeszcze nad Europą całym swoim 
ciężarem, gdy w pewnym momencie zaczął rozluźniać swe zaciśnięte żelazne 
palce i wypuszczać z objęć uwięzione narody, chwiać się i obsuwać, aż wreszcie, 
pogrzebany pod częściami swojej zbroi, wydał ostatnie tchnienie konania, powa-
lając na ziemię zastęp swoich bożków z brązu”152. Frossard przypomniał biblijne-
go Goliata i jego pojedynek z rudowłosym pasterzem. W świetle tej metafory Jan 
Paweł II był tym, który w krajach komunistycznych obudził Dawida i zainspiro-
wał go do walki. W Polsce, Czechosłowacji, w podzielonych Niemczech – Dawid 
nosił różne nazwiska, ale pojedynek z sowieckim Goliatem wygrał dzięki temu, 
że ludzie przestali się bać. 

W kraju, w którym rządziły demony zła, coś zaczęło kiełkować. [GW 9–10.4.2005: 17]

Demony zła, jakie panoszyły się w krajach komunistycznych, Papież znał na 
tyle dobrze, że mógł podjąć z nimi walkę i zwyciężyć. „Ponieważ modlitwa jest 
jedyną bronią, jaką ten Papież się posługuje”, André Frossard zapytał go, jaka 
jest jego modlitwa za świat, na co Jan Paweł II odpowiedział: „Jest to modlitwa 
o Miłosierdzie... Tak, jest to modlitwa o Miłosierdzie”153. 

Mityczny bohater walczy z siłami zła. Ojciec Święty „rozpoczął rewolucję 
nadziei” [Rz 3.4.2005: 6], wystraszonym ludziom przypominał, że „Chrystus 
Zwycięży!”154, a oni odzyskiwali siły, żeby sprzeciwić się dyktatorom. 

W ten sposób, ożywiając dobro ukryte w duszach, papież wywiódł nas z domu komu-
nistycznej niewoli. Używając tej samej metody, przyczynił się do obalenia dyktatur 
w Chile, Argentynie czy na Filipinach. [GW 9–10.4.2005: 19]

Henryk Woźniakowski uważał, że Papież wzniecał „obalający trony wiatr hi-
storii” [GW 9–10.4.2005: 19]. Metafora ta idealnie wpisuje się w poetykę mitu, 
który bohaterów swoich wyposażył w zdolność panowania nad wiatrem – żywio-
łem, który herosom sprzyja lub utrudnia ich zmagania. 

Bardzo popularnym motywem w mitologii jest walka z wężem albo smo-
kiem155. Eleazar Mieletinski przypomina, że ta walka się nie kończy, trwa nadal: 
„Mityczne stwory będące uosobieniem chaosu – chociaż zwyciężone, spętane, 

152  A. Frossard, Świat Jana Pawła II, przeł. S. Czerwik, Kielce 1992, s. 43.
153  A. Frossard, Nie lękajcie się, s. 301.
154  A. Mari, Do zobaczenia w raju, s. 102.
155  E. Mieletinski, Poetyka mitu, s. 259.
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strącone – często nadal istnieją gdzieś na krańcach kosmosu (...) w podziemnym 
»dolnym świecie«”156. 

Sylwetka tego papieża była najmocniejszym znakiem sprzeciwu wobec zła. 
[W 10.4.2005: 7–9]

Jan Paweł II odwiedzał również kraje, które omijali demokratyczni przy-
wódcy. Kraje Trzeciego Świata, które w przekonaniu wielu „istnieją gdzieś na 
krańcach kosmosu”. Papież wiedział, że tam też ludzie czekają na słowa nadziei. 
W Nikaragui podczas mszy świętej homilię Papieża usiłowała zagłuszyć grupa 
klakierów157. W pierwszych rzędach siedzieli dygnitarze państwowi i przedstawi-
ciele władzy. Arturo Mari opowiada, że Papież „widział daleko poza tymi trze-
ma rzędami – widział ludzi, którzy patrzą na niego z miłością i nadzieją, którzy 
czekają na słowa wsparcia. Podczas homilii wziął więc krucyfi ks, podniósł go 
i zawołał: »Chrystus Zwycięży!«”158.

Jan Paweł II przemienił widzenie świata: człowiek z pastorałem zastąpił Che Guevarę 
z karabinem. [W 26.3.2006: 20–28]

ORĘŻ I HUSARIA BOHATERA 

W artykule Jan Paweł II Superstar ksiądz Kazimierz Sowa napisał o „czło-
wieku z pastorałem”. André Frossard również zwrócił uwagę na papieski krzyż: 
„Tego październikowego dnia, kiedy po raz pierwszy ukazał się na schodach 
Bazyliki św. Piotra, z wielkim krzyżem trzymanym przed sobą jak dwuręczny 
miecz, (...) cały świat zrozumiał, że w niebie coś się poruszyło i że (...) Bóg przy-
syła nam świadka”159. 

Porównanie papieskiego krzyża do miecza bardzo chętnie podejmowali publi-
cyści, przenosząc nas na grunt baśniowo-mityczny, gdzie Jan Paweł II

Był najznamienitszym rycerzem tej epoki walki ducha. [GW 4.4.2005: 17–18]

George Weigel wspomina, jak po mszy inaugurującej pontyfi kat Ojciec Świę-
ty „Ujął oburącz wielki srebrny pastorał papieski i potrząsnął nim nad tłumem, 
niczym mieczem ducha, wyrwanym z kamienia, w którym był uwięziony”160. 

Bez broni walka bohatera byłaby niemożliwa. „Zapewne żywiono ongiś 
wiarę, że w takim orężu egzystuje daimonia kinezis, boska energia, bądź jakaś 
siła natury”161. Papieski pastorał w świetle komentarzy prasowych jest właśnie 

156  Tamże, s. 262.
157  G. Weigel, Świadek nadziei, s. 539.
158  A. Mari, Do zobaczenia w raju, s. 102.
159  A. Frossard, Nie lękajcie się, s. 5.
160  G. Weigel, Świadek nadziei, s. 336.
161  B. Bednarek, Epos europejski, s. 376.
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taką bronią, posiadającą boską energię. Niewiele jest na świecie przedmiotów, 
w których mieszka daimonia kinezis. Publicyści wielokrotnie po śmierci Papieża 
przypominali prorocze słowa Juliusza Słowackiego: „On rozda miłość, jak dziś 
mocarze / Rozdają broń”. 

Janusz Krasiński przypomina, że podczas mszy na placu Zwycięstwa w War-
szawie Papież poświęcił krzyżyki, rozdane później wiernym, którzy złożyli obiet-
nicę na wierność krzyżowi. 

Papież skłonieniem głowy zapowiadał wygłoszenie homilii. Po niej miał jeszcze po-
święcić arsenał broni – tysiące małych drewnianych krzyżyków, które czekały na roz-
danie wiernym. [Rz 9–10.4.2005: 14–16]

Zdaniem dziennikarzy „Washington Post” Papież był „uzbrojony wyłącz-
nie w Ewangelię” [GW 5.4.2005: 8]. „Gazeta Wyborcza” przytacza zdanie 
George’a Weigla162:

Lont, który Jan Paweł II podpalił w Polsce w czerwcu 1979, tlił się powoli, ale wy-
trwale. Czternaście miesięcy później, 14 sierpnia 1980 (...) wywołał bezkrwawy wy-
buch, którego rezultatem okazał się, w ciągu następnej dekady, upadek europejskiego 
komunizmu. [NP 2007, 2: 5]

W komentarzach prasowych metaforyka religijna występuje obok militarnej. 
Jacek Pałasiński pisał:

Nauka Chrystusa w czystych dawkach, bez domieszek, okazywała się dynamitem. 
[W 17.4.2005: 10–12]

Długiej wojny z komunizmem nie wygrali panowie w czarnych garniturach, dowodzą-
cy uzbrojonym po zęby wojskiem, ale jeden człowiek w białej szacie. [W 10.4.2005: 
16–19]

Józef Stalin kpił sobie kiedyś: „A ile papież ma dywizji?”. Do słynnego pyta-
nia dyktatora nawiązywało wielu komentatorów w „papieskim tygodniu”. Adam 
Krzemiński przypomniał, że kilka lat po tym, jak w Warszawie padły prorocze 
słowa o odnowie ziemi, szef CIA William Casey wręczył Papieżowi zdjęcia sate-
litarne z mszy na placu Zwycięstwa. 

Widać na nich było tłum czarnych kropek zgromadzonych wokół białego punktu. Jó-
zef Stalin pytał kiedyś drwiąco: „A ileż to dywizji ma papież?”, to teraz jego następcy 
mogli te dywizje policzyć. Były one uzbrojone jedynie w słowa i emocje, ale to wy-
starczyło. [P 9.4.2005: 6–8]

Piotr Wojciechowski opisywał nastroje Polaków: 

Tak czuliśmy: tu, w Polsce, jesteśmy Jego dywizjami pancernymi, Jego husarią na 
polu walki o ducha. Byliśmy sprzeciwem wobec brutalności, chamstwa i głupoty sta-
nu wojennego i jego maszynistów. (...) Słuchaliśmy papieża i każdy aktor chciał być 

162  G. Weigel, Świadek nadziei, s. 505.
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aktorem papieża, malarz chciał dla Niego malować, pisarz iść w pisarstwie za Jego 
myślami. [Rz 4.4.2005: 15]

Publicysta pisał o świętej husarii Króla Ducha w białej sutannie, o tym, jak ta 
husaria wróciła z pola bitwy do codziennej rutyny: 

Trzeba było żyć. Poszliśmy w codzienność trochę tylko lepsi. Aż doszliśmy do dzi-
siejszego dnia, do rachunku sumienia robionego w drodze, bo przecież idziemy, dalej 
idziemy z Nim. [Rz 4.4.2005: 15]

Jacek Pałasiński w korespondencji z Rzymu, wspominając tłumy, jakie przy-
jechały do Wiecznego Miasta na pogrzeb Papieża, również przypomniał pytanie 
Stalina: 

Ile dywizji ma Jan Paweł Wielki? Dużo, dwa tysiące, może więcej. Miliony mężczyzn, 
więcej niż którekolwiek mocarstwo. Zdyscyplinowani żołnierze. Żadna armia nie jest 
się w stanie zmobilizować równie szybko, równie sprawnie przebyć tysiące kilome-
trów i bez szturmu zająć kilkumilionowe miasto. Szli nie po łupy, lecz jak wasale 
pokłonić się ostatniemu monarsze absolutnemu. (...) Nie z przymusu, bo nie grozili im 
zbrojni żandarmi, ale z potrzeby serca. Szli nie do giganta wbijającego w skały miecze, 
ale do kruchego starca, ba, do jego wystygłego już ciała. [W 17.4.2005: 10–12]

BOHATER NARODOWY

Stefan Czarnowski analizował społeczne podłoże kultu narodowych herosów. 
Jak twierdził, „Miasta i państwa mają swoich bohaterów, opiekunów i obrońców, 
których interwencji przypisuje się wszystko, co dotyczy życia zbiorowości”163. 
Papież – Słowianin 

Polskę wyprowadził z zapomnienia i jemu zawdzięczamy naszą obecność w świado-
mości świata [TP 17.4.2005: 2]. Jego wybór na papieża i pierwsza pielgrzymka do 
ojczyzny w czerwcu 1979 roku były wydarzeniami pozwalającymi narodowi podnieść 
głowę, odzyskać poczucie zbiorowej godności i dumy, a także uświadomić sobie, że 
stanowi wielką siłę. [Rz 5.4.2005: 6]

„Oswobodziciele ludów i wielcy wodzowie są bohaterami, ponieważ rozbu-
dzili utajoną energię narodu lub wojska”164, pisze Czarnowski. Echa tych słów 
odnaleźć można w wielu komentarzach prasowych:

Stało się tak, jakby Polacy, patrząc na Jego postać, znaleźli w sobie siłę, żeby podnieść 
się z klęczek (...). Zupełnie jakby papież im przypomniał, że są wielkim narodem i nie 
ma powodu, aby nadal musieli uginać kolana [Rz 9–10.4.2005: 17]; Już sam jego 
wybór na papieża wstrząsnął krajem, dodał ludziom otuchy (...). Potem każda z jego 

163  S. Czarnowski, Kult bohaterów i jego społeczne podłoże, s. 17.
164  Tamże, s. 24.
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licznych pielgrzymek do Polski stawała się kamieniem milowym na drodze przemian 
polskiego społeczeństwa. [P 9.4.2005: 6–8]

Stefan Czarnowski tłumaczył, że czyn heroiczny polega na wykazaniu grupie 
jej własnej potęgi mimo trudności piętrzących się przed takim przedsięwzięciem. 
„Im bardziej przerażające są te trudności, tym większe i sławniejsze staje się imię 
bohatera. Jest on już nie tylko piastunem tajemnej potęgi społeczeństwa, jest rów-
nież jej zdobywcą”165. Tajemna potęga społeczeństwa drzemała w jego kulturze, 
języku i historii. 

Karol Wojtyła był kwintesencją polskości. (...) Fenomen Jana Pawła II polega nie na 
odrzuceniu brzemienia polskości, ale na umiejętności czerpania z niej tego, co najlep-
sze. [W 17.4.2005: 16–20]

George Weigel wspomina pierwszą pielgrzymkę Papieża do Ojczyzny: „Pol-
ska pozbawiona była swej historii i kultury przez pięć lat okupacji hitlerowskiej 
oraz przez 33 lata władzy komunistycznej. Teraz on, syn Polski, odda narodowi 
to, co jest jego dziedzictwem”166. 

Nie lękajcie się – mówił do nas – stać was na wiele. Duch Święty was wspomaga, ma-
cie wielką wspaniałą historię, której winniście być godni, postępujcie śmiało, ale dro-
gą pokojową (...). I tak się też stało – dobro wyzwolone w ludziach przez pierwszą wi-
zytę papieża i następne okazało się dobrem silnym, skutecznym. [GW 9–10.2005: 19]

W osobie Jana Pawła II spełniło się mistyczne widzenie Juliusza Słowackiego, 
zawarte w wierszu o słowiańskim papieżu: 

On już się zbliża – rozdawca nowy
Globowych sił:

Cofnie się w żyłach pod jego słowy
Krew naszych żył167;

Te strofy, chętnie cytowane w komentarzach po śmierci Papieża, przenoszą nas 
na grunt romantyzmu. Bo jak pisał w „Polityce” Zdzisław Pietrasik, „poezja (...) 
sama zaczynała się recytować w tych dniach kwietniowych” [P 16.4.2005: 16].

Poezja romantyczna miała budzić ducha i przypominać, że Polska jest Me-
sjaszem Narodów. Pontyfi kat Jana Pawła II, zdaniem publicystów, „od samego 
początku nabrał w Polsce aury mesjańsko-mistycznej” [P 9.4.2005: 18–19]: 

Zaraz po wyborze kard. Wojtyły na papieża przypomniano też sobie (...) XIX-wieczną 
tzw. Przepowiednię z Tęgoborza: „Trzy rzeki świata dadzą trzy korony Pomazańcowi 
z Krakowa” (papieska korona, tiara, jest potrójna – Jan Paweł II nigdy publicznie jej 
nie założył). [P 9.4.2005: 18–19] 

165  Tamże. 
166  G. Weigel, Świadek nadziei”, s. 389.
167  J. Słowacki, Pośród niesnasek Pan Bóg uderza..., s. 253.
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Przepowiednie, znaki, proroctwa – oto, co towarzyszyło powołaniu Papieża 
Polaka. To również przeszło do pamięci zbiorowej i stało się treścią mitu o sło-
wiańskim Papieżu. Parafrazując cytowane wcześniej słowa Eliadego168, wspo-
mnienie wyboru Karola Wojtyły na tron Piotrowy rozpala wyobraźnię poetycką, 
a komentarze prasowe powodują, że wydarzenie historyczne przybliża się do mo-
delu mitycznego. 

Jeśli wiadomość o wyborze Karola Wojtyły na papieża natychmiast zelektryzowała 
całą Polskę, to bezpośrednia transmisja TV mszy inauguracyjnej nowego papieża (...) 
podziałała niczym grom z jasnego nieba. (...) Teraz do każdego mieszkania dotarły 
powiedziane mocnym głosem po włosku i po polsku słowa: „Nie bójcie się! Chrystus 
wie, co jest we wnętrzu człowieka!”. [P 9.4.2005: 6–8]

Papieskie wezwanie, wielokrotnie powtarzane w prasowych komentarzach 
stało się jednym z najważniejszych elementów mitycznej opowieści. 

– Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! – powtórzył to, 
co w dniu, w którym biały dym z okna Kaplicy Sykstyńskiej obwieścił Rzymowi, że 
chrześcijański świat ma arcykapłana z Polski. [Rz 9–10.4.2005: 14–16]

Mit, będąc narracją, nie stanowi wyłącznie opowieści o odległych w czasie 
zdarzeniach, dlatego też bywa defi niowany jako „narracja w symboliczny sposób 
dająca wyraz systemowi związków między człowiekiem i kosmosem, w którym 
on się znajduje”169. André Frossard pisał o decyzji kardynałów: „Ci, którzy dzisiaj 
nie dostrzegają, że ten wybór miał wtedy coś z boskiego natchnienia, nie zrozu-
mieją nic z tego, co dzieje się w niebie ani na ziemi”170. 

Wszyscy byliśmy pozbawieni swobody, otoczeni murem. Gdy Karol Wojtyła został 
Papieżem, czułem, jak te niewidzialne mury zaczęły pękać. [N 10.4.2005: 28]

Ksiądz Józef Tischner bardzo dobitnie powiedział o tym, „co działo się na 
ziemi”, co działo się w Polsce 16 października 1978.

Jedna z pierwszych myśli była taka, że „komunizm dostał w tyłek”. [GW 2–3.4.2005: 15]

Ksiądz fi lozof tłumaczył: 

Polska, sponiewierana przez historię, wychodziła na pierwszy plan historycznej sceny. 
Każdy Polak czuł się tak, jakby to on w jakiejś części został papieżem, jakby to była 
jego zasługa. [GW 2–3.4.2005: 15]

168  Mircea Eliade pisał: „Wydarzenie historyczne samo w sobie, bez względu na swe znaczenie, 
nie utrzymuje się w pamięci ludowej, a jego wspomnienie rozpala wyobraźnię poetycką tylko wtedy, 
gdy owo wydarzenie historyczne przybliża się jak najbardziej do modelu mitycznego”; cyt. za: tegoż, 
Mit wiecznego powrotu, s. 55.

169  R. Tomicki, Mit, s. 245.
170  A. Frossard, Świat Jana Pawła II, s. 15.
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Kiedy wiadomość o wyborze kardynała Wojtyły dotarła do Polski, w całym 
kraju rozdzwoniły się dzwony. Ludzie wylegli na ulice, niosąc fl agi, kwiaty i za-
palone świece. 

Piotr Skrzynecki krzyczał: „Nareszcie Polski robotnik do czegoś doszedł!” [GW 
2–3.4.2005: 15]
W tych dniach miliony Polaków padały sobie w ramiona, nieznajomi, mijając się na 
ulicy, uśmiechali się porozumiewawczo. [Rz 2.4.2005: 4]
Dla komunistycznych władców nie tylko w Polsce ten wybór musiał być jak dynamit. 
[Rz 9–10.4.2005: 14–16]

„Przywódcy sowieccy przeżyli ogromny szok. Po wyborze Wojtyły pe-
wien dziennikarz włoski powiedział Jerzemu Turowiczowi, że »Sowieci wole-
liby Aleksandra Sołżenicyna jako sekretarza generalnego ONZ niż Polaka jako 
papieża«”171. System komunistyczny w prasowych komentarzach najczęściej po-
równywany jest do więzienia. Papież 

był naszym ambasadorem, kiedy my zamykani byliśmy we własnym kraju jak w wię-
zieniu. [GW 4.4.2005: 17–18] 
W tamtych latach beznadziei pielgrzymki papieskie były jak snop światła na krótko 
przecinający mroki więziennej celi. [Rz 2.4.2005: 4]

Mowa jest również o domu niewoli i plagach politycznych, co jednoznacznie 
kojarzy się z historią Mojżesza, który z domu egipskiej niewoli wyprowadził na-
ród wybrany. Papież 

wywiódł nas z domu komunistycznej niewoli. [GW 9–10.2005: 19]

Udział Jana Pawła II w obaleniu komunizmu w Europie doprowadził do uwolnienia 
jego słowiańskich braci od tej politycznej plagi. [N 10.4.2005: 15]

Biblijne epizody i retoryka zaczerpnięta z Pisma Świętego są charakterystycz-
ne dla języka, w jakim zapisany został mit Papieża Polaka. Jan Paweł II przy-
jeżdża do Polski „drzemiącej w kolejkach i przed ekranami telewizorów” [GW 
11.4.2005: 14], a rodacy witają go jak króla. Te dni „odmieniły Polaków i Polskę” 
[Rz 3.4.2005: 4–5]. Adam Michnik pisał:

Ci sami ludzie, na co dzień sfrustrowani i agresywni w kolejce za sprawunkami, prze-
obrażali się w zbiorowość pogodną i rozradowaną, stali się pełnymi godności obywa-
telami. [GW 11.4.2005: 14]

Ta pierwsza wizyta papieża w ojczyźnie miała szczególne znaczenie.

Pielgrzymka okazała się ogromnym osobistym zwycięstwem Ojca Świętego. Tłumy 
Polaków witały go niczym króla powracającego z wygnania. [N 10.4.2005: 11]

171  Jurij Andropow, szef KGB, wezwał rezydenta KGB w Warszawie i zapytał: „Jak mogliście 
dopuścić do wyboru na papieża obywatela kraju socjalistycznego?”. Rezydent miał na to zasugero-
wać, by towarzysz przewodniczący zapytał o to raczej w Rzymie niż w Warszawie. Cyt. za: G. Wei-
gel, Świadek nadziei, s. 357.
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Przez cały naród polski przeszedł potężny impuls, wzmacniający ludzi duchowo, pro-
stujący ich moralnie i przywracający im poczucie godności. [GW 11.4.2005: 14]

Uczestnicy spotkań z Papieżem „policzyli się”, zobaczyli, jak wielką stanowią 
siłę. 

Do historii Polski przejdzie msza na placu Zwycięstwa. Jan Skórzyński przy-
pomina: 

plac Zwycięstwa – tak w PRL nazywał się plac Piłsudskiego. Po tamtej mszy nazwa ta 
nabrała zupełnie nowego znaczenia. [Rz 11.4.2005: 9]

A stało się tak za sprawą papieskiej homilii. Drugiego czerwca 1979 roku 
w Warszawie padły profetyczne słowa:

I wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II, papież, wołam z całej głębi 
tego tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszyst-
kimi: niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej 
ziemi! [Rz 3.4.2005: 4–5]

Choć były Zielone Świątki, to modlitwa zabrzmiała politycznie:

Zdanie z Warszawy, wypowiedziane w 1979 r. podczas pierwszej pielgrzymki do oj-
czyzny, nabrało również smaku proroctwa – zapowiedzi nadchodzącego przełomu lat 
1980/81 – pokojowej rewolucji Solidarności, która utorowała drogę do demontażu 
systemu komunistycznego. [P 9.4.2005: 18–19]

Biograf Papieża, George Weigel, pisał, że pierwsza wizyta Ojca Świetego 
w Polsce to „dziewięć dni, które zmieniły świat”172.

Miliony ludzi zrozumiały, że nie mogą dłużej żyć, tak jak dotychczas: ze zgiętymi 
karkami, zakneblowanymi strachem ustami, potulnie godząc się na zakłamanie, nie-
sprawiedliwość, ekonomiczne absurdy i zależność od Moskwy. Rok później powstała 
„Solidarność”. [Rz 2.4.2005: 4]

W komentarzach prasowych znaleźć można te same sformułowania, podobne 
zdania: 

Ostatniego dnia pielgrzymki Jan Paweł II na krakowskich Błoniach dokonał „bierz-
mowania dziejów”. Rok później wybuchnął Sierpień, powstała Solidarność. [Rz 
3.4.2005: 4–5]

Msza na krakowskich Błoniach zgromadziła ponad milion osób. Adam Szost-
kiewicz pisał, że było to największe dobrowolne zgromadzenie Polaków w histo-
rii:

To był ten powiew nadziei i zastrzyk siły, który rok później zrodził Solidarność. 
[P 9.4.2005: 3]

Podobnej metafory użył legendarny twórca Solidarności Lech Wałęsa: 

172  G. Weigel, Świadek nadziei, s. 387.
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Bez Ojca Świętego i bez Jego słowa panował w Polsce marazm, zwątpienie i bez-
nadzieja. (...). Kiedy w 1979 r. nas odwiedził, zasiał słowo wolności, które stało się 
ciałem już rok później. Obudził nas, Polaków, którzy uwierzyliśmy w Jego słowo i na-
dzieję na zmianę. Tak się narodził Sierpień ‘80, tak się narodziła Solidarność, która 
zmieniła oblicze Europy. To jest zasługa właśnie Jana Pawła II. [Rz 2.4.2005: 2]

Pierwsza pielgrzymka Papieża do Polski „wyzwoliła w Polakach energię” 
[GW 11.4.2005: 14], „rozbudziła uśpiony naród” [Rz 4.4.2005: 11]. Dzięki woła-
niu: „Nie lękajcie się!” 

zakiełkowała nad Wisłą solidarność, najpierw przez małe, a potem przez duże „S” 
i w końcu zło zostało zwyciężone dobrem. [N 10.4.2005: 1–4]

Solidarność

Rok po wizycie w 1979 roku „Duch zstąpił”. Adam Krzemiński pisał: 

Ten triumfalny marsz przez Polskę był o tyle duchowymi narodzinami Solidarności, że 
miliony Polaków po raz pierwszy zgromadziły się spontanicznie; milicja trzymała się 
na uboczu, porządku pilnowali harcerze i kościelna służba porządkowa. [P 9.4.2005: 
6–8]

Społeczeństwo polskie odnalazło swego bohatera. „Bohaterowie są koniecz-
ni, aby umożliwić człowiekowi znalezienie swych ideałów, odwagi i mądrości 
w obrębie społeczeństwa”, pisze Czarnowski. „Bohater jest mitem wcielonym 
w czyn”173. Józef Tischner utrzymywał, że Solidarność jest „ogromnym lasem 
zasadzonym przez przebudzone sumienia”174. Ksiądz fi lozof tłumaczył polski fe-
nomen: 

„Solidarność” – dowód, że wystarczy być choć trochę razem, żeby rozwalić jeden 
z najbardziej brutalnych systemów totalitarnych. [GW 2–3.4.2005: 15]

Polacy długo żyli wspomnieniem papieskiej wizyty w ojczyźnie. Sytuacja 
gospodarcza w kraju pogarszała się z dnia na dzień. Na rynku zaczynało bra-
kować najpotrzebniejszych towarów, a niezadowolenie rosło. W sierpniu 1980 
roku stoczniowcy zamknęli bramę Stoczni gdańskiej, powiesili na niej zdjęcie 
Ojca Świętego i ikonę Matki Boskiej. Wkrótce potem fala strajków ogarnęła cały 
kraj. Ksiądz Józef Tischner wspominał, jak razem z Papieżem oglądał wieczorne 
wiadomości: 

Brama strajkującej stoczni. Tłum ludzi (...). Kamera najeżdża na bramę i między tymi 
kwiatami pokazuje portret Jana Pawła II. A ten papież siedzi obok mnie. Skulił się. Nie 
powiedział słowa. Myśmy też zamilkli. Nie było jeszcze wiadomo, jak to się wszyst-
ko skończy. Powszechne było przekonanie, że to on nabroił. A z drugiej strony, po-

173  R. May, Błaganie o mit, s. 48.
174  T.G. Ash, Polska rewolucja, Warszawa 1989, s. 160. 
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wszechna była też nadzieja, że ponieważ jest tam jego portret, portret papieża, ludzie 
nie będą się zabijali. [GW 2–3.4.2005: 15]

„Bohater zostaje mianowany przez miarodajne czynniki publiczne”175. Heroi-
zacja Papieża została ofi cjalnie ogłoszona. 

George Weigel odnotowuje: „Czterysta czterdzieści osiem dni po odlocie Jana 
Pawła II z podkrakowskiego lotniska w Balicach pewien niegdyś bezrobotny 
elektryk nazwiskiem Lech Wałęsa podpisał porozumienie w Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina ogromnym długopisem z wizerunkiem uśmiechniętego Papieża – pa-
miątką z papieskiej pielgrzymki w czerwcu 1979 roku. Polski rząd komunistycz-
ny zgodził się uznać legalność pierwszego niezależnego samorządnego związku 
zawodowego w świecie komunistycznym. Związek nazywał się Solidarność”176. 
Tadeusz Mazowiecki w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” wspomina: 

Lech Wałęsa podpisywał porozumienie długim długopisem, na którym był wizerunek 
papieża. Dlaczego akurat takim długopisem? Ano dlatego, że stoczniowcy powiesili 
krzyż w sali BHP, gdzie stał też pomnik Lenina. Tymczasem gazety, które publikowały 
już wtedy fotografi e ze strajku, zamieszczały je tak, żeby tego krzyża nie było widać. 
Wałęsa postanowił więc coś zrobić, żeby zmusić je do pokazania tego symbolu. [Rz 
4.4.2005: 8]

Polacy nie cieszyli się długo suwerennością robotników. Z miesiąca na mie-
siąc pogarszała się sytuacja gospodarcza i polityczna kraju. 13 grudnia generał 
Wojciech Jaruzelski wprowadził stan wojenny. Działacze „Solidarności” zostali 
internowani, cenzura zaostrzona, na ulicach stali żołnierze, w kopalni „Wujek” 
padły strzały. 

Wprowadzenie stanu wojennego Jan Paweł II przyjął z gniewem. [Rz 2.4.2005: 4]

Zapalona świeca w oknie Papieża była znakiem jego modlitwy za cierpiących 
rodaków, symbolem pamięci i solidarności. Stefan Czarnowski zwraca uwagę, że 
bohater przedstawiany jest często jako opiekun i orędownik swojej grupy. „Od-
daje on na jej usługi moc działającą, będącą w jego posiadaniu, odsuwa od niej 
wszelkie klęski”177. Krzysztof Kozłowski opowiada:

Ponieważ stan wojenny zaskoczył mnie w Rzymie, (...) najzwyczajniej w świecie ba-
łem się wracać. Poprosiłem Ojca Świętego o błogosławieństwo. Powiedział: „klękaj” 
i machnął nade mną solidny krzyż. Pomyślałem wtedy, że mi nikt nie podskoczy, ża-
den ubek czy esbek. I pełen optymizmu wylądowałem na Okęciu. [GW 4.4.2005: 2]

Lata 80. to dla Polski przede wszystkim „dekada mroku” [Rz 2.4.2005: 4]. 
Papieskie wizyty były jak „snop światła”. W Biblii światło jest utrwalonym zna-
kiem moralnego dobra; ciemność – moralnego zła. Dlatego słowa związane ze 

175  S. Czarnowski przypomina, że w Grecji heroizację ogłaszała wyrocznia delfi cka; Kult bo-
haterów..., s. 18.

176  G. Weigel, Świadek nadziei, s. 410.
177  S. Czarnowski, Kult bohaterów..., s. 24.
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światłem i ciemnością nabierają konotacji wartościujących178, oddziałują na wy-
obraźnię czytelników. 

Losy światowego komunizmu zostały już przesądzone. Polska stanęła Rosji Sowiec-
kiej ością w gardle. [Rz 2.4.2005: 4]

Polacy wyczekiwali Papieża jak wybawcy na białym koniu. [GW 12.4.2005: 10]

Dlatego też władze komunistyczne tak bardzo bały się drugiej wizyty Ojca 
Świętego ojczyźnie w 1983 roku. Jan Paweł II, widząc nad głowami tłumów 
sztandary Solidarności, zapewniał: „Mówię nie tylko do Was, ale i za Was”. „Gen. 
Jaruzelskiemu Papież powiedział w Belwederze, że przyjechał, aby w chwili trud-
nej być z narodem” [GW 12.4.2005: 10]. Ojciec Święty przypominał generałowi 
o więźniach politycznych i domagał się ponownej legalizacji związku. Oto prze-
mawiał „Król naszych sumień”:

Pamiętamy, jak w czasie spotkania w Belwederze pełniący honory gospodarza stanu 
wojennego generał Jaruzelski nie umiał w obliczu prawdziwego ojca tego narodu po-
wstrzymać drżenia. [W 10.4.2005: 7–9]

Stefan Czarnowski analizował kult bohaterów na przykładzie św. Patryka. 
Twierdził, że jego legenda narodziła się z porównań z biblijnymi epizodami. 
„Niepokój króla na wiadomość, że św. Patryk przybył do Irlandii, przypomina lęk 
Heroda na wieść o narodzinach Jezusa”179. Przyjazd Papieża do Polski budził nie 
mniejszą trwogę rządzących. 

Pamiętamy, jak w latach 80. papież tak działał na komunistycznych dygnitarzy PRL, 
że trzęsły im się ręce, drżał głos. [W 17.4.2005: 3]

W roku 1983 – okresie beznadziei, triumfu przemocy i kłamstwa – papież przyjechał 
do nas z orędziem zwycięstwa. [TP 17.4.2005: 18]

Znak „Victorii” widoczny był na każdym spotkaniu z Ojcem Świętym. Jan 
Paweł II nie tylko „oddał Polakom ich historię”, język, ale też przypominał, że 
w alfabecie jest litera „V”180. 

Zamiast odprawiać nieszkodliwe modły i wygłaszać grzeczne kazania, papież za-
początkował religijną i polityczną ofensywę przeciw komunizmowi. [W 17.4.2005: 
38–42]

W książce Przekroczyć próg nadziei Jan Paweł II mówi: „Byłoby (...) 
uproszczeniem powiedzieć, że Opatrzność Boża obaliła komunizm. Komunizm 
jako system upadł w pewnym sensie sam. Upadł w konsekwencji swoich błę-

178  D. Zdunkiewicz, Leksykalne środki wartościowania w niedzielnych kazaniach radiowych, 
[w:] I. Bajerowa, M. Karpluk (red.), Język a chrześcijaństwo, Lublin 1993, s. 82.

179  S. Czarnowski, Kult bohaterów..., s. 64.
180  Artur Domosławski pisał: „»Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie!« – płynęły słowa 

patriotyczno-religijnej pieśni pośród lasu rąk z palcami ułożonymi w kształt litery »V«, której – jak 
mówił gen. Jaruzelski – »nie ma w polskim języku«”.
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dów i nadużyć. (...) Upadł sam, z własnej, immanentnej słabości. (...). Ja tego 
nie spowodowałem. (...) To drzewo było już spróchniałe. Ja tylko mocno nim 
zatrząsłem”181. 

Świętując 16 października 1978 r. nie zdawaliśmy sobie sprawy, że słynne sło-
wa „Habemus papam” będą miały tak magiczną moc i otworzą nową epokę, epokę 
Jana Pawła II. Jedenaście lat później upadł najtrwalszy z totalitaryzmów XX wieku 
– komunizm, a dokonała tego wielomilionowa, nie uzbrojona armia ludzi „Solidar-
ności”, którymi dowodził kapral Lech Wałęsa, a przewodził i dawał siłę Jan Paweł II. 
[W 10.4.2005: 2]

Słowa publicysty wpisują się znakomicie w poetykę mitu, opowieści o Papie-
żu Wielkim Polaku, o magicznych słowach wezwania do wyprawy, o walce bo-
hatera z demonami strachu i totalitaryzmem. Jerzy Surdykowski w „Newsweeku” 
przypomina:

To nie sport: kto wyżej, kto kogo, kto komu pomógł przeskoczyć płot, kto obalił mur 
berliński, a kto cały komunizm. Jeśli ktoś patrzy na Jana Pawła II jak na zwycięskiego 
polskiego zawodnika w światowych igrzyskach, to znaczy, że nic nie rozumie i że 
wszystko, co ten wielki człowiek zrobił (...) było dla tej jednej polskiej duszy rozpacz-
liwie daremne. [N 10.4.2005: 1–4]

Mit daje nam poczucie tożsamości, udzielając odpowiedzi na pytanie: „Kim 
jestem?”182, pisze Rollo May i tłumaczy, na czym polega doświadczenie identy-
fi kacji: „Podziwiamy bohatera, a całe rzesze kobiet i mężczyzn, ludzi młodych 
i starych, (...) odczuwają triumf własnego serca, wzmocnienie szacunku dla sa-
mego siebie”183. „Czujemy się dumni, że mieliśmy takiego Papieża”184, mówili 
pielgrzymi na placu św. Piotra, a zagraniczni korespondenci przypominają, że 
wybór Karola Wojtyły na Papieża dał wszystkim polskim emigrantom powód do 
dumy, ale także zdjął z nich pewne odium: 

Już na początku pontyfi katu zniknęły niemal osławione polish jokes, bo nie wypadało 
przecież naigrawać się z narodu, który wydał takiego człowieka. [NP 2007, 1: 14–15]

Rollo May twierdzi, że nasze mityczne myślenie przejawia się w naszej lojal-
ności wobec miasta, narodu czy nawet szkoły i jej drużyn185. Papież był najważ-
niejszym graczem naszej drużyny, „zwycięskim polskim zawodnikiem w świa-
towych igrzyskach” [W 10.4.2005: 1–4]. Polacy mu kibicowali, klaskali, ale nie 
słuchali. 

Może teraz, kiedy już Go nie ma, zamiast machać chorągiewkami, naprawdę posłu-
chamy, co do nas mówił. [Rz 4.4.2005: 7]

181  Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, s. 108–109.
182  R. May, Błaganie o mit, s. 27.
183  Tamże, s. 52.
184  Wypowiedź dla TVN 24, 8 kwietnia 2005 roku.
185  R. May, Błaganie o mit, s. 27.
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W kwietniu 2005 roku Polacy znowu wyszli na ulice, aby wspólnie się modlić, 
„Policzyli się”, a swojemu Papieżowi oddali hołd, który przypominał „Pożegna-
nie ostatniego króla” [P 16.4.2005: 16]. Zdzisław Pietrasik w „Polityce” pisał:

Tak się zapewne czuli starzy Polacy, kiedy umierał ich ukochany król. (...) Kiedy oglą-
daliśmy na żywo bądź w telewizji msze, marsze, czuwania etc., stało się jasne, że 
odszedł niezwyczajny król, lecz Król Duch z mistycznego poematu Juliusza Słowa-
ckiego, w którym to utworze Słowacki prorokował, iż „naród cały papiestwem ducha 
zajmie się”. [P 16.4.2005: 16]

Publicysta zwrócił uwagę, że w tych dniach kwietniowych poezja romantycz-
na sama zaczynała się recytować:

Zwłaszcza wszystkie strofy głoszące, iż w istocie jesteśmy lepsi, niż nam się na co 
dzień wydaje. Jak pisał Słowacki we wspomnianym „Królu – Duchu”: Nie kryjcie się, 
wyście nie z ziemi, lecz aniołami jesteście złotemi. [P 16.4.2005: 16]

W owych dniach nowych znaczeń nabrał fragment III części Dziadów Adama 
Mickiewicza, przypominany na łamach gazet: 

„Nasz naród jak lawa, / Z wierzchu zimna / i twarda, sucha i plugawa, / Lecz we-
wnętrznego ognia sto lat nie wyziębi / Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi”. Wy-
dawać by się mogło, że skorupa – przynajmniej na jakiś czas – pękła. [P 16.4.2005: 16]

Po śmierci Papieża dziennikarze zastanawiali się:

Jak pisać o emocjach narodu, gdzie co czwarty Polak dorastał w cieniu jedynej dla 
niego wyroczni – Jana Pawła II. [N 10.4.2005: 2–5]

Lud widzi w bohaterach „swój wzór najwznioślejszy i najdoskonalszy”186. Ar-
cybiskup Józef Michalik podczas mszy za duszę Papieża powiedział:

Naród, który wydaje takich synów, musi być narodem zdrowym. Mimo wszystko. 
[W 17.4.2005: 16–20]

W artykule Polski Kwiecień Zdzisław Pietrasik zacytował usłyszaną w radiu 
wypowiedź:

Widocznie nie jesteśmy wcale tacy źli, skoro Pan Bóg dał nam takiego wielkiego czło-
wieka. [P 16.4.2005: 16]

KULT

Postulator procesu beatyfi kacyjnego Papieża, ksiądz Sławomir Oder twierdzi, 
że w świadectwach napływających do Rzymu z całego świata zapisane są te same 
sformułowania: 

186  S. Czarnowski, Kult bohaterów...,  s. 15.
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Nazywany jest „naszym papieżem” albo wręcz „naszym Karolem”. Te świadectwa 
z całego świata świadczą o uniwersalnym wymiarze orędzia Jana Pawła II, który 
„wszedł do naszych domów jako najbliższy członek rodziny”. Jego kult nie ogranicza 
się jedynie do Polski, lecz żywy jest na całym świecie. [CJPII 2007, 27: 3]

Kremówki a sprawa polska 

Podczas pielgrzymki w 1999 roku Jan Paweł II wspominał na rynku w Wa-
dowicach: „A tam była cukiernia. Po maturze chodziliśmy na kremówki. Żeśmy 
to wszystko wytrzymali, te kremówki po maturze...”. Szkolni koledzy Papieża 
w fi lmie Całopalenie wspominają, że robili zawody w jedzeniu kremówek, re-
kordzista zjadł kilkanaście. Kremówki były z alkoholem, robione według starej 
przedwojennej receptury. Dziś już nie ma cukierni, w której Karol Wojtyła świę-
tował zdaną maturę. Ale

papieska gawęda o domu, kremówkach i bliskich ciągle brzmi w uszach mieszkańców 
miasta. [NP 2006, 1: 14–15]

W Wadowicach na każdym kroku można kupić kremówki. Ale nie tylko tam. 
Dwa lata po śmierci Papieża rzeszowscy cukiernicy upiekli gigantyczną, 87-me-
trową kremówkę187. Uczcili w ten sposób 87. rocznicę urodzin Karola Wojtyły. 

W 2002 roku Marek Torzewski i Stanisław Sojka nagrali piosenkę, w której 
słowa z wadowickiego rynku przeplatają się z fragmentami poematu Karola Woj-
tyły: 

Tam chodziliśmy na kremówki, do cukierni, po maturze.
Panie, jam Dawid, syn Izai, Piastowy jestem syn (...) 
Tam chodziliśmy na kremówki, do cukierni – po maturze. 
Słowiańska duszo moja, marzycielko odwieczna, 
ty sobótko podleśna, omodlona, przyrzeczna.
Tam chodziliśmy na kremówki, do cukierni – po maturze. 

Ciastka stały się symbolem podejścia do Papieża, które arcybiskup Józef Ży-
ciński krytykował w ostrych słowach: „Kremówki – tak, encykliki – nie”. 

Tuż po drugiej rocznicy śmierci Papieża „Tygodnik Powszechny” opubliko-
wał artykuł Łukasza Musiała Czy umiera nam Bóg? Autor zastanawiał się nad 
kondycją polskiej religijności: 

Wiele, zbyt wiele znaków wskazuje na to, że nadchodzi noc polskiego chrześcijań-
stwa. (...) Koło jeszcze się kręci, nawet dosyć szybko. Ale jego pierwszy poruszyciel 
już odszedł. (...) Mówiąc brutalnie: jeśli nie mamy już Boga, to miejmy chociaż papie-
skie kremówki. [TP 29.4.2007]

187  Pieczenie ogromnej kremówki z okazji urodzin Jana Pawła II ma stać się rzeszowskim oby-
czajem. Z tym że co roku kremówka ma być dłuższa o metr. Cyt. za: depesza KAI, 22.05.2007.
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Łukasz Musiał pisał o uwielbieniu, jakim otacza się osobę Jana Pawła II, 
a które bynajmniej nie świadczy o pogłębiającej się religijności Polaków. 

Przedmiotem powszechnego kultu nie jest bowiem dzieło Zmarłego ani tym bardziej 
jego wielka wiara (...), ale jego wizerunek, infantylny, jednowymiarowy image ser-
wowany przez media i znaczną część polskiego duchowieństwa w ostatnich latach 
pontyfi katu tego papieża. [TP 29.4.2007]

Kult Papieża, zdaniem publicysty „Tygodnika Powszechnego”, jest protezą 
wiary. Podobnie jak „powtarzane we wszystkich możliwych przypadkach żądanie 
wyniesienia Karola Wojtyły na ołtarze. Jakby sam fakt owego wyniesienia wy-
starczyć miał, by uratować naszą malejącą wiarę”, bo 

im głośniej skandujemy „Papież Polak świętym!”, tym mocniej wypychamy Boga 
z naszych umysłów, serc, domów, placów, świątyń [TP 29.4.2007]. 

Artykuł Czy umiera nam Bóg? zapoczątkował dyskusję na łamach „Tygodni-
ka Powszechnego”. Wśród publicystów, którzy polemizowali z autorem kontro-
wersyjnego tekstu, był ksiądz Andrzej Draguła:

Nie przeceniajmy też bałwochwalczej roli kremówek. Chyba nikt rozsądny nie przewi-
duje, że mogą się one znaleźć w liturgicznym kanonie niczym chleb św. Agaty i wino 
św. Jana Ewangelisty. (...) A jeśli już jesteśmy w dziedzinie religijnych rekwizytów, to 
są zjawiska bardziej niebezpieczne od wadowickich kremówek. [TP 20.5.2007]

Polska obrzędowość religijna ma długą tradycję, niemniej jednak w ciągu 
ostatnich 25 lat kształtowała się pod wpływem dumy i radości z pontyfi katu Pa-
pieża Polaka, o czym przypominają autorzy polemiki188 z artykułem Musiała. Ich 
zdaniem kiczowata rzeczywistość wypiera refl eksję, tworzy folklor, który nie po-
winien być powodem do dumy. Beata Pokorska i Tomasz Węcławski piszą: 

moglibyśmy oczekiwać od religijności Polaków czegoś więcej niż tej słodkiej cukier-
kowo-budyniowej formuły wielbienia Pana. [TP 24.6.2007] 

Melanż kremówkowy [TP 24.6.2007], Polacy ukarani za kremówki [TP 20.5.2007], 
cukierkowo-budyniowa forma uwielbienia [TP 24.6.2007], bałwochwalcza rola kre-
mówek, zjawiska bardziej niebezpieczne od kremówek [TP 20.5.2007].

Przyglądając się tym frazom, można odnieść wrażenie, że dzięki Papieżowi 
kremówka nie tylko stała się przysmakiem Polaków, ale również ulubioną meto-
nimią publicystów piszących krytycznie o kulcie Jana Pawła II. W ten oto sposób 
ciastko przejdzie do historii retoryki.

Kremówki są argumentem nie tylko katolickich publicystów. Pozostają często 
eksploatowanym motywem krytycznych artykułów na temat Papieża i jego kultu, 
publikowanych w Internecie. 

188  B. Pokorska, T. Węcławski, Rozmowa, której nie ma, „Tygodnik Powszechny”, 24.06.2007, 
artykuł opublikowany na stronie www.tygodnik.com.pl. 
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Na stronie www.racjonalista.pl Maciej Psyk zamieścił tekst Wyznawcy Ta-
tusia, w którym czytamy: „Nasz rodzimy (...) kult »Geniusza Tatr« wyróżniają 
dwie rzeczy. Po pierwsze – groteskowy wprost infantylizm. (...) Na jednej z piel-
grzymek wierni w Watykanie trzymali wielki transparent »Tatusiu Święty – ko-
chamy Cię«. (...) Obrazu dopełniają słynne »kremówki papieskie«. To już nie 
infantylizm – to umysłowe i psychiczne niewolnictwo”189. Artykuł Macieja Psyka 
powstał jeszcze przed śmiercią Papieża. Argumenty w nim podejmowane kore-
spondują z zarzutami publicystów katolickich o powierzchowne przyjmowanie 
słów Jan Pawła II: „Papież kichnął, ziewnął, pomachał ręką, wyjrzał przez okno, 
zażartował – to rozpala Jego wiernych do białości i staje się wiadomościami dnia. 
Nawet nie to, co powiedział (...). To nie ma znaczenia. Papież przyjeżdża do Pol-
ski właściwie tylko kichać, ziewać i żartować”190.

Maciej Psyk nawiązał do słynnego kichnięcia Papieża, „ekumenicznego kich-
nięcia” we Wrocławiu w 1997 roku191, pokazywanego wielokrotnie w telewizji 
po śmierci Ojca Świętego. Podobne sytuacje, spontaniczne dialogi z wiernymi 
w Wadowicach, Starym Sączu, Gliwicach, w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie 
tłum krzyczał: „Po-mo-że-my!”, komentowali publicyści, przypominając: „Piel-
grzym był serdeczny – nie tyle ojcowski, ile tatusiowy w stopniu, który zaskoczył 
wszystkich i wszystkich rozczulił. (...) pozwalał sobie na powiedzonka w rodzaju: 
»Niech żyje łupież!«. Po co to było? Pewnie po to, by przekłuć balon kultu”192. 

„Kwiatki Jana Pawła II”, „Śmiejmy się z papieżem” to tylko przykładowe 
zbiory anegdot z życia Ojca Świętego. Każdy rok przynosi nowe tytuły wydawni-
cze, które niezmiennie cieszą się popularnością wśród czytelników. Podobnie jak 
płyty193 z nagranymi przemówieniami Papieża, dołączane często do czasopism. 
Wielu Polaków jeszcze za życia Jan Pawła II opanowała mania zbierania pamią-
tek związanych z Karolem Wojtyłą194. Po śmierci Papieża ta tendencja bardzo 
się nasiliła. Kolekcjonerzy zbierają książki, fotografi e, znaczki, monety, portrety, 
wejściówki na miejsca spotkań z Papieżem. 

Dziennikarze „Gazety Wyborczej” opisywali, co się stało z samochodem cię-
żarowym, który w roku 1979 służył Papieżowi podczas pielgrzymki do Polski:

Był to pomalowany na biało star 660. (...) Na wszelki wypadek był jeszcze drugi eg-
zemplarz. Niestety oba źle skończyły – zaraz po pielgrzymce poszły do kasacji. Przed 

189  M. Psyk, Wyznawcy tatusia, www. racjonalista.pl (dostęp: 3.11.2007).
190  Tamże.
191  Podczas przemówienia na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, 

Papież kichnął. Obecni na sali duchowni zgodnie zaczęli bić brawo. Papież skomentował oklaski: 
„Nawet kichnięcie może mieć wymiar ekumeniczny”. 

192  J. Turnau, Pole charyzmatyczne, artykuł opublikowany na portalu Gazeta.pl: www.gazeta.
pl/swiat (dostęp: 10.07.2008). 

193  W 1999 roku płyta CD z nagraniem papieskiego śpiewu Pater noster osiągnęła nakład pra-
wie 240 tys. egzemplarzy, a Homilie polskie – 214 tys. [NP 50].

194  W 2000 roku utworzono Stowarzyszenie Kolekcjonerów pamiątek pontyfi katu Jana Pawła II 
z siedzibą w Rejowcu Fabrycznym [NŚJPII 19].
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zniszczeniem ludzie zabrali z nich, co się dało: dywaniki, wycieraczki, części kabiny. 
Trzymają je do dziś, jak relikwie. [NP 2006, 1:13]

Relikwie 

Kult relikwii sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Relikwie (z łac. re-
liquiae – resztki, szczątki) to głównie kości zmarłego, ale również przedmioty, 
jakich używał za życia. Cząstki relikwii noszone były jako talizmany, a ludzie 
wierzyli, że „wszystko, co miało kontakt z żywym czy martwym cudotwórcą, 
z jego relikwiami, wchłaniało w jakimś stopniu ich właściwości i po takim napro-
mieniowaniu stawało się dodatkowym przekaźnikiem tych mocy”195. Dziennika-
rze donoszą:

W maleńkim Kaczynie koło Kielc w kościele przed ołtarzem wystawiono białą sutan-
nę Jana Pawła II. Wzruszeni ludzie z czcią całują jej brzeg. [GW 7.4.2005: 7]

Zdarzało się, jak przypomina ksiądz Jan Kracik, że wierni mieli do relikwii 
„stosunek co najmniej półmagiczny”. Relikwie miały służyć pomnażaniu po-
myślności, traktowano je na podobieństwo „kondensatora dobroczynnej mocy, 
niewyczerpanej i łatwej do wykorzystania”196. Relikwie były nieodłączną częścią 
kultu świętych, który czerpie niektóre swoje cechy z praktyki pogańskiej197. Ge-
rard van der Leeuw pisał, że szczątki ludzkie nierzadko wyobrażano sobie jako 
„zbiorniki i nośniki świętej potęgi lub magicznej mocy”198. Salomea, wdowa po 
Bolesławie Krzywoustym, posiadała ogromne zasoby relikwii, wśród których 
była ręka św. Szczepana (bez wielkiego palca), ząb Jana Chrzciciela, nieco krwi 
Chrystusa i mleka Najświętszej Panny199. 

Każdy przedmiot, który dotknął relikwii, stawał się relikwią wtórną. I tak od 
szóstego wieku „nie gardzono i oliwą z lamp płonących przy grobie świętego, 
zdrapywano z grobu mech, zbierano kurz, wycierano wilgoć”200. Przedmiotem 
czci była również ziemia z Góry Oliwnej, rosa z Synaju, woda z Jordanu, drzazga 
z łoża Korneliusza czy rdza z kraty św. Wawrzyńca201. Średniowiecznych wier-
nych nie zdziwiłaby zapewne atencja Polaków do samochodowych wycieraczek 
i dywaników z pierwszego polskiego papamobilu. 

W wiekach średnich rozwinął się handel relikwiami: „Mając pieniądze, można 
było nabyć święte szczątki, a zakup ten dowodził dowolnej konfi guracji poboż-

195  J. Kracik, Relikwie, Kraków 2002, s. 89.
196  Tamże, s. 67.
197  „Od wielbionych świętych oczekiwano cudów i nagłych uzdrowień, a także łask często 

bardzo materialnych, podobnych do tych, o jakie chętnie prosili swoich bogów wierzący poganie”; 
cyt. za: tamże, s. 34.

198  G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, s. 120.
199  J. Kracik, Relikwie, s. 163.
200  Tamże, s. 86.
201  Tamże, s. 87.
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ności, pasji kolekcjonerskiej, pragnienia poczucia bezpieczeństwa, ale i dawał 
poczucie dobrze dokonanej inwestycji”202. Korespondentka „Rzeczpospolitej” 
pisze o kobiecie, która przekonana jest, że kupiła „breloczek z nitką po papieżu”:

Razem z różańcem Maria nosi nieduży breloczek – wizerunek Jana Pawła II z wtopio-
nym kawałkiem materiału wielkości milimetra. – Z ubrania papieża, kupiłam u sióstr 
za 4 euro – tłumaczy Maria. [Rz 1.4.2006: 2]

Diecezja rzymska rozsyła wszystkim chętnym pamiątki po Janie Pawle II, 
przypominając jednocześnie, że handel nimi jest ciężkim grzechem203. Tymcza-
sem w sklepach z dewocjonaliami w pobliżu Watykanu pojawiły się 

„relikwie” Ojca Świętego w postaci medalików różnej wielkości, zawierających, jak 
twierdzą sprzedawcy, skrawki jego szat potarte o grób w podziemiach Bazyliki św. 
Piotra. [NŚJPII 2007, 13: 11]

Postulator w procesie beatyfi kacyjnym Jana Pawła II przypomina, że pamiątek 
po Papieżu nie można jeszcze nazywać relikwiami, niemniej jednak wielu wier-
nych tak właśnie je traktuje. 

Pielgrzymki do grobu

Grób Papieża odwiedziło już kilka milionów osób, w programie każdej piel-
grzymki do Rzymu jest modlitwa przy grobie Papieża Polaka. Ojciec Jan Góra 
mówił dziennikarzom: 

Położyliśmy na jego grobie trzy płaszcze dominikańskie i 100 różańców. Chcieliśmy, 
żeby nabrały tego mistycznego promieniowania, jakie tam jest. [CJPII 2006, 15: 8–9]

Chusty kładzione wieczorem na grobach św. Piotra lub Marcina tak nasiąkały 
ich mocą, że – rano były cięższe204, jak donosił Grzegorz z Tours. Wierni piel-
grzymowali do grobów świętych, aby „wchłaniać lecznicze fl uidy”. Wierzyli, że 
w ten sposób oczyszczą odzież z choroby i nasycą ją „życiodajną mocą”205. Ta 
wiara znajduje wyraz nie tylko w słowach ojca Góry, ale też w zachowaniu piel-
grzymów u grobu Jana Pawła II. Pocieszające jest to, że 

Polacy zachowują zdrowy stosunek do pamiątek po papieżu. Nie pocierają nimi cho-
rych miejsc, lecz traktują je po prostu jako cenne rzeczy po drogiej im osobie. [NŚJPII 
2007, 13: 11] 

„Kult to wina ludzi, nie papieża”, przypomina Jan Turnau. Jeszcze za życia 
Papieża podawano w wątpliwość zaangażowanie Polaków w wypełnianie jego 

202  Tamże, s. 121.
203  Prośbę o obrazek z wizerunkiem Papieża i ex indumentis (czyli maleńkie fragmenty jego 

sutanny) można przesłać listem lub mailem na adres rzymskiej diecezji www.vicariatusurbis.org.
204  J. Kracik, Relikwie, s. 87.
205  Tamże, s. 61.
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nauk. „Papież był celebrowany, ale nie był »przemyślany«” [GW 9–10.4.2005: 
12], mówił biskup Tadeusz Pieronek. Bogumił Luft w artykule Trudne losy kultu 
pisał:

Gdy papież Wojtyła był wśród nas, był postacią medialną, ale medialna przestrzeń 
była dla niego tylko używanym z talentem narzędziem głoszenia przesłania. Dziś – 
gdy jego zabrakło – zbyt często pozostała już tylko sama medialność. (...) Kult, nawet 
najbardziej zasadny, zawsze szybko obrastał gadżetami – artystyczną, intelektualną 
i uczuciową tandetą. [Rz 4.4.2006: 2]

Papacjonalia 

Na straganach przykościelnych i odpustach portretów Ojca Świętego jest więcej niż 
obrazów Jezusa i Maryi. [NP 2006, 11: 13]

To trwały rys polskiej religijności, wyśmiewany, kontestowany, opisywany 
wielokrotnie. Jeszcze za życia Papieża Jerzy Pilch pisał w „Tygodniku Powszech-
nym”: „istnieje (...) niebywała inwazja papieskich gadżetów: baloników, fi gurek, 
popiersi. Tu właśnie pojawia się niebezpieczeństwo: że estetyka tych przedmio-
tów jeśli nie przesłoni, to zinfantylizuje wielkie rzeczy głoszone przez Jana Pa-
wła II, całą doniosłość jego misji. Kłopot w tym, że na takie przedmioty jest 
koniunktura”206.

Piotr Kowalski zauważa, że religijność współczesnego człowieka pełna jest 
kiczowatego sposobu doświadczenia207. Ludzie lubią kiczowatą estetykę, czego 
dowodem jest ciągły popyt na odpustowe towary. Ksiądz Andrzej Draguła pisał 
o zegarkach, których wskazówki wyrastają z przebitego serca Jezusa Miłosier-
nego – albo popielniczkach z wizerunkiem Maryi [TP 100]. Do tego można by 
jeszcze dodać fi gurki Matki Boskiej z odkręcaną główką i długopisy sprzedawane 
w Lourdes, na których Maryja pojawia się i znika, kiedy tylko piszący odłoży dłu-
gopis. W artykule Made in Heaven208 Zygmunt Miłoszewski stwierdza: „Religijna 
tandeta przestała być domeną odpustu, a stała się częścią globalnej popkultury”. 

Na aukcji internetowej można kupić tysiące artykułów związanych z Janem 
Pawłem II. Są tam nie tylko książki, ale też breloczki, makatki, proporczyki, 
chustki i czapeczki z pielgrzymek, znaczki, monety, długopisy, karty różańco-
we209 i obrazek, na którym Matka Boska obejmuje papieża210. Wszystko, jak głosi 
reklama: „Dla miłościwie nam kupujących”. 

206  J. Pilch, Łatwość kiczu, „Tygodnik Powszechny”, 2 lutego 2003. 
207  P. Kowalski, Religijność potoczna. Notatki na temat kiczu i religii, „Dekada Literacka” 2002, 

nr 3/4, s. 38.
208  Z. Miłoszewski, Made in Haeven, „Newsweek”, 3.06.2007, s. 108–111.
209  Wyglądem przypominają kartę kredytową, w którą wtopiony jest różaniec. Karty takie były 

bardzo popularnym gadżetem, promowanym podczas ostatniej pielgrzymki Papieża do Polski. 
210  Oferta aukcji internetowej Allegro.pl z dnia 3.11.2007 roku. 
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Internauci mogą kupić: „Różaniec drewniany papieski, pachnący (różany); pa-
ciorki różańca z drewna, krzyżyk papieski. (...) Cena dotyczy różańca wraz z pu-
dełkiem”. Różaniec kosztuje 9,99 złotych. Cepelia oferuje droższe towary, jak na 
przykład: „Niepowtarzalny Jan Paweł II z mosiądzu na podstawie”. Producent za-
pewnia, że „wspaniale prezentuje się we wnętrzach tradycyjnych oraz nowoczes-
nych. Jest bardzo solidny. (...) Wizerunek Jana Pawła II został odlany z mosiądzu 
na podstawie prastarych wzorów, co nadaje mu powagi i monumentalności. Podo-
bizna Papieża Jana Pawła II z mosiądzu została pokryta lakierem zapobiegającym 
utlenianiu się”. Dzięki temu Papież „posiada niepowtarzalny wygląd i pozostaje 
pełen blasku na zawsze”. Cepelia poleca „wizerunek Papieża Jana Pawła II jako 
wspaniały upominek z okazji ślubu, Pierwszej Komunii, bierzmowania. Podobi-
zna Jana Pawła II z mosiądzu usytuowana w honorowym miejscu nadaje miesz-
kaniu duszę i nie pozwala zapomnieć o tym wielkim człowieku”211. 

Roma Piotrowska zachęca do odwiedzenia zwykłego, wiejskiego lub mało-
miasteczkowego, katolickiego domu. „Tam zauważymy krzyż i wizerunek Matki 
Boskiej i fi gurkę Jana Pawła II. (...) Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że 
krzyż zrobiony jest z materiału, który świeci w ciemnościach, a wizerunek Matki 
Boskiej to breloczek na klucze... lub butelka na wodę święconą, właśnie w kształ-
cie Madonny, z odkręcaną koroną – korkiem”212. Autorka artykułu przypomina: 
„Już w przeszłości świątki były bardzo ważne w religijności ludowej, ale robili je 
ludowi artyści, a nie fabryki. (...) dewocjonalia do dziś spełniają tak ważną rolę 
w przestrzeni domu. Są cząstką sacrum, pełnią rolę magiczną”213. 

A magii, jak już można było się przekonać, jest bardzo wiele w opowiadaniu 
o Papieżu Polaku. Szymon Hołownia pisał: 

W ciągu najbliższych kilku dni zaleje nas tsunami papieskich pamiątek. (...) Wydawnic-
twa zarobią krocie na albumach i dodatkach, telewizje zmienią ramówki, a producenci 
zniczy – jak rok temu – będą mieli swoje eldorado. [Rz 1.4.2006: 4–5]

Publicysta przypomina, że wizerunki zalane lukrem mają niewiele wspólnego 
ze świętością i Polacy powinni raczej na co innego zwrócić uwagę, słuchając, po 
raz kolejny opowieści o wadowickich kremówkach, kajakowych spływach i piel-
grzymkach:

świętość to – paradoksalnie – rzecz jak najbardziej ludzka. Dzięki niezwykłej osobo-
wości i medialnym charyzmatom Karola Wojtyły przez ostatnie ćwierć wieku ogląda-
liśmy ją nieomalże w konwencji reality show. Mogliśmy obserwować świętego przy 
jego codziennych zajęciach, rozmowach, podróżach, debatach, modlitwie. Mieliśmy 
okazję zobaczyć, „jak to się robi”, jak idzie się wprost do Domu Ojca. 

211  „Jan Paweł II z mosiądzu (na podstawie nowy)” kosztuje 115,00 złotych, waży 1600 g. Ofer-
ta z dnia 3.11.2007, zamieszczona na stronie www.cepelia.pl.

212  R. Piotrowska, Między religią, sztuką a kiczem, www.racjonalista.pl.
213  Tamże.
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„Rzeczpospolita” przytacza korespondencję włoskiego dziennika „La Repub-
blica”, gdzie można było przeczytać, że

„rok po śmierci papieża Polskę ogarnęła Wojtyło-mania”. Jej przejawy? W ciągu roku 
w Polsce odsłonięto 302 pomniki Jana Pawła II, jego imieniem nazwano 530 szkół, 
15 szpitali, 912 ulic, sprzedano też 4 miliony książek na jego temat. [Rz 3.4.2006: 5]

Pomnikomania 

Pomniki Papieża najczęściej były stawiane w miejscach związanych z Janem 
Pawłem II, jego pielgrzymkami do Polski albo z jego drogą życiową, jak na przy-
kład postumenty w Niegowici – pierwszej parafi i wikarego Karola Wojtyły. Na 
cmentarzu Rakowickim w Krakowie, tuż po śmierci Papieża, postawiono pomnik 
przedstawiający syna klęczącego u grobu rodziców. W Krakowie jest najwięcej 
papieskich pomników. 

Tak jak w Krakowie jest papieskie okno, tak Kodeń ma swój papieski balkon. [Rz 
9–10.4.2005: 14]

Każde miasto i każde miasteczko chce dziś mieć swoje miejsce poświęcone Papieżowi. 
Wrocław będzie miał papieską bramę (...), Toruń będzie miał dwa pomniki. (...) Mar-
szałek Piłsudski placem swojego imienia podzieli się z Papieżem. [GW 7.4.2005: 7]

Władze Warszawy zdecydowały, aby pomnik Papieża stanął na placu Piłsud-
skiego, tam, gdzie Jan Paweł II odprawił słynną mszę w 1979 roku. 

Na ulicach miast, przed kościołami mnożą się spiżowe pomniki. [Rz 30.4.2006: 10]

Nie tylko zresztą spiżowe. Posągi Papieża są wykonane z rozmaitych materia-
łów: z piaskowca, brązu, granitu, marmuru, soli214, z drewna i blachy. 

Polska ma swoją „papieską specjalność”. (...) Jak grzyby po deszczu wyrastają pomniki 
powstające seryjnie. Hitem okazał się papież błogosławiący z... żywicy. [W 26.3.2006: 
20–28]

Pomnikomania – to najczęściej używane określenie, charakteryzujące tę for-
mę kultu. Jak pisze Kazimierz Sowa, kościelni hierarchowie narzekają na zły gust 
proboszczów, a przykładów nie brakuje: 

Jedna z parafi i na Górnym Śląsku zamówiła papieski pomnik, który ze względów 
ekonomicznych odlano w... komunistycznych Chinach. Tamtejszym artystom musiały 
wystarczyć fotografi e przedstawiające Ojca Świętego. [W 26.3.2006: 20–28]

Przeciwnicy „pomnikomanii” przypominają słowa Papieża, który biskupowi 
Gulbinowiczowi z Wrocławia powiedział: „Pomników dość mi już postawiono, 
więc bardziej użyteczne byłoby zbudowanie czegoś dla studentów”.

214  Pomnik można oglądać w Wieliczce. W solnej bryle rzeźbił górnik Stanisław Anioł. 
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W całym kraju można znaleźć papieskie pomniki, fi gury, popiersia, płasko-
rzeźby, obeliski, tablice pamiątkowe.

Mnożą się papieskie pomniki, przybywa ulic i placów Jego imienia, powstają tury-
styczne szlaki na trasach, którymi wędrował, a wierni chcą Mu usypać kopiec „naj-
większy, jaki widział kraj”. [GW 7.4.2005: 7]

Zaraz po śmierci Papieża jeden z czytelników „Gazety Krakowskiej” napisał 
list do redakcji:

Bądźmy wierni tradycji naszych Ojców i wznieśmy największemu spośród nas kopiec. 
Tak jak nasi dziadowie i ojcowie uczcili swoich wielkich: Krakusa, Wandę, Kościusz-
kę, Piłsudskiego. (...) Usypmy KOPIEC największemu człowiekowi przełomu tysiąc-
leci. [GK 6.4.2005: 5]

Kopiec miałby być usypany z ziemi przywiezionej z całej Polski. Pomysł 
szybko znalazł entuzjastów. „Gazeta Wyborcza” pisała o pierwszych planach:

Kraków swojemu papieżowi chce usypać największy w kraju kopiec. Ma mieć 40 me-
trów i stanąć na hałdach po fabryce Solvay. (...) Trafi ć miałaby tu ziemia ze wszystkich 
miejsc, które Ojciec Święty odwiedził podczas swoich pielgrzymek. [GW 7.4.2005: 7]

Byłoby to nasze axis mundi. Niczym w prastarych wierzeniach święte góry, 
święte drzewa i kamienie. Plany budowy kopca Jana Pawła II odłożono. Pisząc 
o kulcie, van der Leeuw wspomniał, że to, co jest święte, musi mieć postać, musi 
być umiejscowione w czasie i przestrzeni, musi być widzialne, musi mieć miej-
sce215. 

Polacy chcą zatrzymać ze sobą Jana Pawła II. Symbolicznie: po śmierci papieża w ca-
łej Polsce imieniem Jana Pawła II będą nazywane ważne miejsca. [Rz 11.4.20005: 5]

Moda imiennicza

Jan Paweł II już za życia patronował nam na co dzień. Kilkaset szkół w Polsce, ale 
także za granicą (...) nosi jego imię. Są aule i biblioteki, fundacje i organizacje chary-
tatywne oraz domy pielgrzyma im. Jana Pawła II [GK 5.4.2005: 19]

Imię Jana Pawła nosi autokar do poboru krwi. Sam Papież tego typu inicjaty-
wy traktował z przymrużeniem oka. Kiedy nadawano jego imię szpitalowi kar-
diochirurgicznemu w Krakowie, powiedział: „byłem w szpitalu i powiedzieli, że 
się nie nadaję. I wypuścili mnie, wypuścili mnie na wolność, tylko sobie odnoto-
wali imię i nazwisko i tym imieniem będą się stale teraz posługiwać”. 

Imię Jana Pawła II będzie nosił KUL, gdzie przez ponad 20 lat Karol Wojtyła kierował 
katedrą etyki. Papieżowi prawdopodobnie poświęcony zostanie także jeden z obiek-

215  G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, s. 389.
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tów Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym młody Wojtyła studiował polonistykę. 
[GW 7.4.2005: 7]

Dziennikarze „Gazety Wyborczej” pisali o dzieciach, które przyszły na świat 
w pierwszych dniach kwietnia 2005 roku: 

Będą nosić imiona – Karol, Jan Paweł, Karolina. Rodzice najmłodszych krakowian 
chcą uczcić pamięć Ojca Świętego. (...) Dziś trudno sobie wyobrazić patrona, który 
bardziej niż papież byłby symbolem radości, rozdawanego ludziom szczęścia i po pro-
stu... dobrego życia. [GW 7.4.2005: 6]

Imieniem Papieża nazwano górskie szlaki216, wodospad na rzece Colca w An-
dach, który pierwsi przepłynęli krakowscy podróżnicy – jako odkrywcy mieli 
prawo nazwą geografi czną uczcić pamięć swojego rodaka217. Dziennikarze „Ga-
zety Wyborczej” przypominali: 

Niewiele jest miejsc, zwłaszcza w Polsce południowej, których nie przemierzyłby Wu-
jek Karol Wojtyła ze swoją „rodzinką”. [NP 2006, 25: 14–15]

Dziś te trasy noszą miano papieskich szlaków. Najstarszy szlak papieski po-
wstał w Tatrach. Upamiętnia wędrówkę Jana Pawła II z Doliny Chochołowskiej 
do Doliny Jarząbczej (1983 r.). 

Na kanale Agustowskim powstał kamienny szlak – w pięciu miejscach, które w 1999 r. 
odwiedził Ojciec Święty, ułożono pamiątkowe głazy z opisem miejsca i papieskimi 
sentencjami. Jak zapewnia dyrektor Żeglugi Augustowskiej, jeden z kamieni został 
tak wydrążony przez wodę, że przypomina wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej. 
[GW 7.4.2005: 7]

Gdy grupa pielgrzymów powiedziała Papieżowi, że nad jednym z jezior chcą 
umieścić tablicę upamiętniającą wyprawy kajakowe kardynała Wojtyły, Jan Pa-
weł II powiedział im: „Nie psujcie lasu!”218. Wydaje się jednak, że Polakom po-
trzebne są miejsca „naznaczone obecnością” Papieża. 

Płomienie w kształcie Papieża 

Gerard van der Leeuw pisał, że kult łączy rozproszone uczucia i przekształca 
nieokreśloną religijność w kolektywną świadomość religijną219. Kult zmarłych 
wywodzi się z określonego przeżycia, ze spotkania ze zmarłymi220. Holenderski 
antropolog wspomina takie spotkania: „niedawno zmarli ukazują się w postaci 
białej mgły, a w dłuższy czas po śmierci przybierają kształt cieni. Zmarłych nie 

216  Szlak turystyczny prowadzący z Nowego Targu aż do Tatr [GK 5.4.2005: 19].
217  Ostatnią wiadomością, z jaką podróżnicy schodzili do dziewiczego kanionu w 1981 r., była 

informacja o zamachu na Papieża [Rz 7.4.2005: 5].
218  Dodatek do „Gazety Wyborczej”, Czytamy Papieża. Maryja, nr 4, s. 9. 
219  G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, s. 388.
220  Tamże, s. 117.
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można uchwycić, są przezroczyści i pozbawieni kośćca”221. Dwa lata po śmierci 
Papieża w gazetach, telewizji i Internecie można było zobaczyć niezwykłą foto-
grafi ę, wykonaną 2 kwietnia 2007 roku na górze Matyska, niedaleko Wadowic. 

Na zdjęciu widoczne jest ognisko, które zapłonęło w 2. rocznicę śmierci polskiego pa-
pieża. Słup ognia wyraźnie przypomina sylwetkę Jana Pawła II w charakterystycznym 
geście błogosławieństwa. Na fotografi i, wykonanej aparatem cyfrowym, zarejestrowa-
na jest także dokładna godzina, w której zmarł Ojciec Święty222. 

Watykan pozostaje ostrożny wobec podobnych objawień. Ksiądz Sławomir 
Oder, gdy pokazano mu zdjęcia, powiedział: „Bądźmy poważni. Informacje o ta-
kich rzeczach napływają bez przerwy. Ktoś mówi, że widział na kafelku w kuchni 
profi l Wojtyły, inny twierdzi, że dostrzegł anioła na zdjęciach z pogrzebu. Mamy 
do czynienia z przesądami”223. 

Po śmierci Papieża wśród wiernych zgromadzonych pod krakowską kurią byli 
i tacy, którzy w papieskim oknie widzieli smugę, cień, kształtem przypominają-
cy Jana Pawła II. Robili zdjęcia, które pokazywali dziennikarzom, żadne z nich 
jednak nie zostało opublikowane. Przez to okno bliżej do Watykanu, pisano w ga-
zetach224.

221  Tamże.
222  „Gazeta Wyborcza”, 16 października 2007.
223  Cyt. za: www.tvn24.pl (dostęp: 18.10.2007).
224  Więcej na ten temat w rozdziale Przestrzeń mityczna. 
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Rozdział IV

Przełom mityczny

Jan Paweł II mówił: „Starość wieńczy życie. Jest czasem żniw. Żniw tego, 
czego się nauczyliśmy, co przeżyliśmy; żniw tego, co zdziałaliśmy, osiągnęliśmy, 
a także tego, co wycierpieliśmy i wytrzymaliśmy”1. 

W świecie, w którym panuje kult wiecznej młodości, Ojciec Święty nie ukrywał swo-
jego cierpienia i starości. (...) Jego słabość zdawała się mówić: prawdziwa siła jest 
gdzie indziej. Prawdziwa siła to mocny duch i kochające serce, nie zaś wyprostowana 
sylwetka i twarz bez zmarszczek. [NP 2007, 14: 10–11]

ŚWIADEK CIERPIENIA

Na drugi dzień po wyborze, jeszcze przed inauguracją pontyfi katu, Jan Paweł II 
pojechał do kliniki Gemelli, aby odwiedzić ciężko chorego przyjaciela, biskupa An-
drzeja Deskura. Spotkał się też z innymi chorymi tego szpitala, powiedział do nich: 
„U progu mojego pontyfi katu chcę oprzeć się przede wszystkim na tych, którzy 
cierpią, i którzy cierpienia swoje, swoją mękę i ból łączą z modlitwą. (...) Sądząc 
po ludzku jesteście słabi, chorzy, lecz jesteście także bardzo potężni, jak potężny 
jest Chrystus ukrzyżowany. Oto wasza moc płynie z Waszego podobieństwa do 
Niego”2. Chorzy i cierpiący byli najczęstszymi adresatami papieskich wystąpień. 
W Częstochowie3 mówił do nich: „Jesteście bezcenni, jesteście na wagę złota!”.

Już na samym początku swej posługi papież zakomunikował światu, że chorzy zajmu-
ją szczególne miejsce w jego sercu. [NP 2007, 14: 10–11]

Odwiedziny w szpitalach, lazaretach, spotkania z chorymi, niepełnospraw-
nymi i upośledzonymi wpisane były w program każdej papieskiej pielgrzymki. 
Chorzy w szczególny sposób odczuwali troskę Ojca Świętego. Zdzisław Ryn 

1  Jan Paweł II, Autobiografi a, s. 194.
2  Z. Ryn, Cierpienie ma tysiąc twarzy. Jan Paweł II i chorzy, Kraków 1988, s. 77.
3  Tamże, s. 86–87.
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pisze, jak trudno jest objąć myślą tych wszystkich chorych, którzy wysłuchali 
słów Papieża za pośrednictwem radia i telewizji: „Stanowią oni wielką rodzinę 
cierpiących. Nie dzielą ich ani granice państwowe, ani ustroje, ani różne języki. 
W tajemnych mrokach cierpienia znajdują światło, w osamotnieniu – opiekuna. 
Jest nim namiestnik Chrystusa, polski papież”4. 

Jan Paweł II miał zawsze czas dla chorych. Dyplomaci mogli zaczekać. Szes-
nastoletnia niepełnosprawna dziewczyna, witając Ojca Świętego, powiedziała: 

Twoje zmęczone kroki sprawiają, że widzimy w Tobie nauczyciela cierpienia. [NP 
2007, 14: 12–13] 

Ojciec Święty uczył, że zadaniem chorych jest współpraca z Chrystusem 
w zbawianiu świata. Kiedy Papież nie mógł już mówić, kardynał Camillo Ruini 
przeczytał jego ostatnie przesłanie do chorych: 

Drodzy chorzy, jeśli zjednoczycie cierpienia z męką Chrystusa, staniecie się jego 
szczególnymi współpracownikami w dziele zbawiania dusz. [NP 2007, 14: 10–11]

Jan Paweł II po raz kolejny przypominał o sensie ludzkiego cierpienia. Wie-
dział, że „ludzie cierpiący upodabniają się do siebie podobieństwem sytuacji, 
doświadczeniem losu, potrzebą zrozumienia i troski, a nade wszystko chyba 
natarczywym pytaniem o sens”5. Papież, sam doświadczany wielokrotnie od 
najmłodszych lat, wiedział, jak rozległy jest „świat ludzkiego cierpienia”6 i jak 
bardzo bezradny jest człowiek wobec bólu fi zycznego i duchowego. W liście apo-
stolskim Papież pisze: „Ból, zwłaszcza fi zyczny, rozprzestrzeniony jest szeroko 
w świecie zwierzęcym. Tylko jednak człowiek, cierpiąc, wie, że cierpi i pyta »dla-
czego« – i w sposób już całkowicie i specyfi cznie ludzki cierpi, jeśli nie znajduje 
odpowiedzi na to pytanie”7. Tymczasem Pan Bóg „słucha tego pytania i odpowia-
da na nie”8. 

Jan Paweł II podczas spotkania w szpitalu w Szwajcarii zachęcał chorych, aby 
w inny sposób zapytali o sens swojego cierpienia: „Na tym świecie nikt nie może 
odpowiedzieć ostatecznie na pytanie »Dlaczego?«. Natomiast pytanie »Po co?« 
– po co zwalił się na mnie ten ciężar? – może już otwierać nam nowe horyzonty. 
(...) Do pytania »Po co?« włączcie jeszcze ważniejsze słowo, które wyraża dla 
was kierunek decydujący: »Po co, Panie?«. Nie jest to już jakieś pytanie rzucone 
w próżnię, ale pytanie skierowane do Kogoś, kto cierpiał i walczył do krwi ostat-
niej. (...) On was rozumie i wie, co czujecie”9. 

4  Tamże, s. 9. 
5  Jan Paweł II, List apostolski „Salvifi ci doloris”, Wrocław 2001, s. 12.
6  Tamże, s. 6.
7  Tamże, s. 13.
8  Tamże, s. 15.
9  Spotkanie z chorymi w szpitalu w Einsiedeln (Szwajcaria); cyt. za: M. Kloss (red.), Jan 

Paweł II o cierpieniu, Niepokalanów 1993, s. 51.
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„Nie jesteście i nigdy nie będziecie osamotnieni!”10. Papież zawsze przypo-
minał, że „Chrystus jest we wnętrzu każdego cierpienia” i powoli wprowadza 
człowieka cierpiącego, „poprzez samo serce jego cierpienia” do królestwa Ojca11.

W lutym 1979 roku, w Watykanie, Papież mówił: „Jezus chce, ażeby z cier-
pienia – i wokół cierpienia rosła także miłość”12. Pięć lat później w liście apostol-
skim Salvifi ci doloris (Zbawcze cierpienie) znalazła się odpowiedź na pytanie: 
„Po co?”: „Cierpienie obecne w naszym ludzkim świecie jest w nim obecne także 
i po to, ażeby wyzwalać w człowieku miłość, ów właśnie bezinteresowny dar 
z własnego »ja« na rzecz innych ludzi, ludzi cierpiących. Świat ludzkiego cierpie-
nia przyzywa niejako bez przestanku inny świat: świat ludzkiej miłości”13. 

Cierpienie w nauczaniu Papieża jest darem, uściskiem Boga samego14. W li-
ście apostolskim Jan Paweł II przypomina, że świadkowie Krzyża i Zmartwych-
wstania zostawili światu Ewangelię Cierpienia, a napisał ją sam Odkupiciel15. 
Pierwszy rozdział tej Ewangelii stworzyli pierwsi męczennicy16. Drugi rozdział 
piszą wszyscy ci, „którzy cierpią wraz z Chrystusem, jednocząc swoje ludzkie 
cierpienia z jego cierpieniem odkupieńczym”: „Wypełnia się na nich ewangelia 
cierpienia, a równocześnie każdy z nich pisze ją jakoś w dalszym ciągu – pisze 
i głosi światu, przepowiada swemu otoczeniu i ludziom współczesnym”17. 

Ojciec Święty nauczał: „w cierpieniu kryje się szczególna moc przybliżająca 
człowieka do Chrystusa, jakaś szczególna łaska”18. Jan Paweł II postrzegał swoje 
cierpienie właśnie jako dar od Boga i rozumiał jego sens przez pryzmat wiary. 
Podczas modlitwy Anioł Pański w maju 1994 mówił: „Pragnę podziękować za 
ten dar. Zrozumiałem, że ten dar był potrzebny. (...) Także papież musi cierpieć, 
aby cały świat ujrzał, że istnieje Ewangelia – rzecz można – »wyższa«: Ewangelia 
cierpienia, którą trzeba głosić”19. Dziennikarze podsumowali: 

Ten pontyfi kat upływał pod znakiem cierpienia. Zamach, kilkakrotne pobyty w szpi-
talu, wreszcie niedołęstwo Ojca Świętego w ostatnich latach – to wszystko uczyniło 
z Jana Pawła II wiarygodnego świadka cierpienia. Kiedy papież mówił o cierpieniu, to 
mu się wierzyło. [NP 2007, 14: 10–11]

Podczas spotkania z chorymi w Nigerii, w 1982 roku, Ojciec Święty nawiązał 
do własnych przeżyć: „Wiem, także z osobistego doświadczenia, co to znaczy 
być chorym i przebywać w szpitalu przez dłuższy czas, i jak można pocieszać 

10  Podczas modlitwy Anioł Pański w 1981 roku; Z. Ryn, Cierpienie ma tysiąc twarzy..., s. 133. 
11  Jan Paweł II, List apostolski „Salvifi ci doloris”, s. 56.
12  Z. Ryn, Cierpienie ma tysiąc twarzy..., s. 81.
13  Jan Paweł II, List apostolski „Salvifi ci doloris”, s. 62.
14  Z. Ryn, Cierpienie ma tysiąc twarzy..., s. 128.
15  Jan Paweł II, List apostolski „Salvifi ci doloris”, s. 49.
16  Tamże, s. 53.
17  Tamże, s. 54.
18  Tamże, s. 55.
19  Cyt. za: [CJPII 2006, 16: 15]. 
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i podnosić na duchu innych”20. W Southwalk w Wielkiej Brytanii Jan Paweł II 
mówił: „Ja sam miałem udział w cierpieniu i doświadczyłem słabości fi zycznej, 
która pochodzi z niemocy i choroby”21. 

Paweł Śpiewak zauważył, że Papież 

Ukazywał się ludziom w nagości swojego cierpienia. O lasce, potem tylko na fotelu, 
coraz bardziej niszczony chorobą, z głosem bolesnym (...). Na naszych oczach czło-
wiek mocarny, o pięknym, silnym głosie, zdecydowanych ruchach, niespożytej żywot-
ności Karol Wojtyła po zamachu w 1981 r. powoli tracił siły. [W 10.4.2005: 10–11]

Zestawienie dwóch obrazów, tak bardzo ze sobą kontrastujących, jest celo-
wym zabiegiem retorycznym. Wykorzystał go również Paweł Walewski. W arty-
kule Na naszych oczach publicysta „Polityki” przypominał, że Jan Paweł II

Przez wiele lat uchodził za okaz zdrowia: wysportowana sylwetka, mocny głos, sprę-
żysty chód. Imponował światu, że mimo siwych skroni regularnie pływa, jeździ na 
nartach, odbywa piesze wędrówki po górach. Jednak nawet najsilniejszy organizm 
nie jest w stanie zmierzyć się z chorobami, z którymi medycyna nie potrafi  sobie po-
radzić. (...) A ostatni rok ranił nasze serca: widzieliśmy starszego, chorego i cierpiące-
go człowieka, który – mimo choroby – podejmował trudy wyraźnie go przerastające. 
[P 9.4.2005: 9]

Publicysta konkluduje:

Jan Paweł II przyzwyczaił nas do cierpienia. [P 9.4.2005: 9]

Jacek Pałasiński przypomina znaną anegdotę: „Jak się Jego Świątobliwość 
czuje? – zapytał jakiś zatroskany purpurat latem 2001 roku. – Od szyi w górę 
– świetnie – odpowiedział papież”22. Na to samo pytanie dziennikarza „Gazety 
Wyborczej”, Mikołaja Lizuta, Papież uśmiechnął się i powiedział: „Jako tako”23. 
Parafrazując powiedzenie, „ryba psuje się od głowy”, Ojciec Święty mówił24: 
„papież psuje się od nóg”. 

Jan Paweł II wiedział, że media interesują się jego stanem zdrowia, żartował 
sobie nawet z reporterów. Kiedy w czasie pielgrzymki zapytano go: „Jak się Oj-
ciec Święty dzisiaj czuje?”, odpowiedział dziennikarzom: „Jak to, to wy mnie 
pytacie? Przecież ja muszę rano przeczytać gazetę, żeby wiedzieć, jak się czuję. 
Wy to zawsze lepiej wiecie niż ja”25.

Publicyści „Tygodnika Powszechnego” przypominają, że Papież 

20  Z. Ryn, Cierpienie ma tysiąc twarzy...., s. 176.
21  Tamże, s. 174. 
22  J. Pałasiński, Papież już nie umrze..., Warszawa 2005, s. 32.
23  K. Burnetko, J. Makowski, Ludzka twarz następcy Piotra, „Tygodnik Powszechny”, 10 kwiet-

nia 2005. 
24  Cyt. za: fi lm Sekrety Watykanu. 
25  P. Kraśko, Kiedy świat się zatrzymał, s. 36.

I-łamanie.indd   116I ł i i dd 116 2010-12-13   08:14:032010 12 13 08 14 03



Rozdział IV: Przełom mityczny 117

nie unikał spotkania z kamerą do końca: schorowany i cierpiący, nie wstydził się swo-
ich ułomności, mimo iż było jasne, że obiektyw bezlitośnie wyłapie każdy grymas 
bólu i oznakę niemocy. [TP 10.4.2005: 20]

Piotr Kraśko w książce Kiedy świat się zatrzymał opowiada o wątpliwościach 
dziennikarzy, zgromadzonych pod kliniką Gemelli. Kamerzyści i wydawcy pro-
gramów informacyjnych zastanawiali się, czy wypada pokazywać zbliżenie cier-
piącego Papieża, bo „przecież twarz wykrzywiona grymasem bólu wygląda nie-
ładnie. To nie były chyba najmądrzejsze rozważania”26, komentuje te dywagacje 
korespondent TVP. 

Ewa Czaczkowska w „Rzeczpospolitej” napisała:

Był pierwszym papieżem, który chorował na oczach świata. I pierwszym, który tuż po 
rozpoczęciu pontyfi katu zdecydował, że w razie potrzeby ma być leczony nie w Pałacu 
Apostolskim, ale w szpitalu, jak zwykli ludzie. Wybór padł na klinikę Gemelli, gdzie 
odtąd na dziesiątym piętrze czekał na niego specjalny apartament. [Rz 4.4.2005: 12]

Papież nazywał Gemelli „trzecim Watykanem”. Gdy w lutym 2005 roku Jan 
Paweł II trafi ł do szpitala, przed kliniką stały wozy transmisyjne. „Wycelowane 
w niebo anteny, każda w innego satelitę, na znak, że były tam telewizje z różnych 
kontynentów, że to, co się tam działo, interesowało ludzi z całego globu”27. Jacek 
Pałasiński pisał o atmosferze, jaka panowała wśród dziennikarzy na „wzgórzu 
anten” przed kliniką Gemelli: „Operatorzy i reporterzy stali dosłownie ramię przy 
ramieniu na ponadstumetrowym odcinku wzgórza, z którego widać było papie-
skie okna. Kiedy o »pełnych godzinach« nadawaliśmy wszyscy razem, trzeba 
było rzeczywiście fenomenalnej koncentracji, by nie dać się zbić z toku myślenia 
(i mówienia) przez głosy stojących o kilkadziesiąt centymetrów obok kolegów 
z innych krajów”28. 

Piotr Kraśko również zwracał uwagę na fenomen medialny, jakim były co-
dzienne relacje spod zamkniętych okien szpitala: „To, że kilkadziesiąt stacji tele-
wizyjnych stało z kamerami wycelowanymi w okna, w których nikt się nie poka-
zywał, nikt nie mówił – to było niebywałe, bo media pokazują najczęściej tych, 
którzy krzyczą, a teraz po raz pierwszy świat słuchał tego, który nic nie mówi!”29.

Papież, po zabiegu tracheotomii, nie mógł mówić. Dziennikarze próbują od-
tworzyć, co działo się po operacji w pokoju na dziesiątym piętrze, gdy „rozpoczął 
się ostatni etap cierpienia”: 

Gdy rano Ojciec Święty orientuje się, że nie może mówić, prosi o podanie kartki. 
Drżącą ręką pisze jedno zdanie: „Co ze mną zrobiliście?”. I zaraz dopisuje: „Totus 
Tuus”. [NP 2007, 14: 5]

26  Tamże, s. 23.
27  J. Pałasiński, Papież już nie umrze..., s. 96.
28  Tamże, s. 92.
29  P. Kraśko, Kiedy świat się zatrzymał, s. 18.
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Piotr Kraśko powiedział, że „milczący papież może nigdy nie mówił tak głoś-
no, jak teraz”. Następnego dnia dziennikarzowi zasugerowano, że to zabrzmiało 
zbyt patetyczne. Czy możemy mówić, że Papież mówi, skoro milczy? Kraśko 
pisze: „Trzeba było uważać, by nie popaść w patos. To byłoby zupełnie niepo-
trzebne. Ta historia była sama w sobie tak przejmująca, że nie trzeba było nic 
dodawać. Ona już miała swoją dramaturgię. Poza tym dla mediów całego świata 
to było coś absolutnie przełomowego”30.

Papież po operacji wrócił do Watykanu, a część stacji światowych wycofa-
ła swoich korespondentów. „Nie mieliśmy wtedy świadomości, że ta opowieść 
wciąż trwa”31, pisze dziennikarz. Media nie przestały się interesować zdrowiem 
Papieża. Kiedy tuż przed Wielkanocą jego stan gwałtownie się pogorszył, dzien-
nikarze wrócili na swoje stanowiska. Na tarasach dokoła Watykanu stały kamery 
i aparaty fotografi czne z obiektywami wycelowanymi w okno papieskiego apar-
tamentu32. „Wielu ludzi ciągle nie wiedziało, że niektóre stacje telewizyjne, jak 
np. CNN, ponad 10 lat temu te tarasy wykupiły, żeby tam być przygotowanym 
na wypadek śmierci Papieża, konklawe i mszy inauguracyjnej nowego papieża. 
(...) Wszyscy wiedzieli, że »Dzień X«, jak go nazywano, kiedyś nadejdzie, ale na 
pewno nie teraz. On nie miał prawa się wydarzyć, bo to byłoby tak, jakby nad-
szedł koniec świata”33.

W Wielką Środę papież ukazuje się w oknie prywatnej biblioteki. Widać, że okropnie 
cierpi: ma wykrzywioną z bólu twarz, zamyka oczy, wielkimi haustami próbuje łapać 
powietrze. Po niespełna minucie znika. [NP 2007, 14: 5]

W Wielki Piątek, po raz pierwszy od początku pontyfi katu, Papież nie od-
prawia drogi Krzyżowej w Koloseum. Wszyscy widzą, jak w prywatnej kaplicy 
śledzi przebieg nabożeństwa w telewizji i przytula twarz do krzyża. 

A potem nastał taki czas (...) kiedy papież już o cierpieniu nie pisał, nie mówił. Stał 
się cierpieniem. Ale w oczach zostanie nam Jego obraz w oknie, gdy słowa nie mogły 
już przejść przez usta i opadające ręce uniosły się w górę, jakby chciał nimi nas objąć, 
jakby się żegnał ,  tymi rękami-skrzydłami śmiertelnie rannego,  odlatu-
jącego ptaka...34.

W Niedzielę Zmartwychwstania Papież ukazał się w oknie swego apartamen-
tu. W ręku trzymał kartkę z wielkanocnym orędziem. Chciał je osobiście przeczy-
tać, ale mimo długich prób, nie mógł wydobyć z siebie głosu. Zniecierpliwiony 
uderzył ręką w poręcz fotela. Orędzie przeczytał kardynał Angelo Sodano. Papież 
w milczeniu udzielił błogosławieństwa „Urbi et orbi”. 

30  Tamże, s. 17.
31  Tamże, s. 37.
32  Tamże, s. 35.
33  Tamże.
34  A. Szczeklik, Ostatnia pielgrzymka, s. 31–33.
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Podsunięto mu mikrofon. Zdołał tylko szepnąć. Twarz zachowana na zdjęciu wyrażała 
absolutny ból. [W 10.4.2005: 10–11]

Kardynał Stanisław Dziwisz opowiadał, jak bardzo Ojciec Święty był poru-
szony tym, że nie mógł nic powiedzieć. „Gdy oddalił się od okna, powiedział: 
»Może lepiej, żebym umarł, jeśli nie mogę spełniać powierzonej mi misji – ale 
zaraz dodał: – Niech się stanie wola twoja...Totus Tuus«”35. Wszyscy zapamiętali 
to milczące błogosławieństwo. 

Stanisław Lem w „Tygodniku Powszechnym” wspominał:

Na mnie największe bodaj wrażenie zrobiła scena z ostatniej Niedzieli Wielkanocnej, 
kiedy papież (...) siedział przy oknie i szamotał się z własnym ciałem, bo bardzo chciał 
wygłosić słowa błogosławieństwa Urbi et orbi, ale już nie zdołał i tylko milcząco 
wszystkich pobłogosławił. [TP 17.4.2005: 31] 

Tadeusz Sławek porównał ten obraz z Chrystusem, przywołując myśl fi lozofa: 

Pisze Kierkegaard, że Chrystus nigdy nie bierze do ręki berła, a jedynie trzcinę, będącą 
synonimem słabości. (...) Ramiona Ojca Świętego dramatycznie podniesione i opada-
jące w stronę pulpitu to przejście od berła do „trzciny” – przemożny, potężny, miaż-
dżący siłą swej słabości gest. [TP 10.4.2005: 8]

Agencje światowe cytują słowa papieskiego lekarza. Renato Buzzonetti wspo-
minał, że Ojciec Święty

W ostatnich dniach nie mógł mówić, był skazany na milczenie. Ale i tak można go 
było zrozumieć. (...) Mówił wzrokiem, łagodnością swoich oczu, z rezygnacją wiel-
kiego mistyka (...). I został zrozumiany. [GW 6.4.2005: 2]

Rację ma profesor Buzzonetti. Ludzie zrozumieli milczącego Papieża. Stojąca 
pod oknem w Krakowie Joanna Kosiba dzieliła się swoim spostrzeżeniem z re-
porterką „Dziennika Polskiego”:

Papież pokazał, że cierpi i że próbuje się z tym zmierzyć. Nie zamknął się ze swym 
dramatem w komnatach. Bo on zawsze był z nami, tu na dole. [DP 3.4.2005: 6]

Wierni po raz ostatni widzieli Papieża żywego w środę, 30 marca 2005 roku.

W porze tradycyjnej audiencji środowej Ojciec Święty ponownie ukazuje się w ok-
nie. Wita go aplauz kilkunastu tysięcy pielgrzymów. Papież znów nic nie mówi, tylko 
błogosławi obecnych. Po pięciu minutach znika. Jest to jego ostatnie wystąpienie pub-
liczne. [NP 2007, 14: 5]

Papież próbował coś powiedzieć, potem z rezygnacją machnął ręką. Piotr 
Kraśko zastanawiał się, czy w telewizji może to pokazać: „To było naprawdę 
ostateczne obnażenie człowieka, ale uważaliśmy, że po prostu trzeba to pokazać. 
On wiedział, że to może być dla wiernych bolesny widok, ale chciał być z nimi, 

35  S. Dziwisz, C. Drążek, R. Buzzonetti (red.), Pozwólcie mi odejść. Siła w słabości Jana 
Pawła II, Częstochowa 2006, s. 49.
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chciał do nich przemówić, choć nie był w stanie pokonać swojej słabości. Jednak 
to wciąż była jego opowieść”36. 

Kiedy widziałem jego błogosławieństwo Urbi et orbi i to, że bidulek nie może nic 
powiedzieć, choć pewnie ćwiczył, ale nie wyszło... Żal mi go, że jest tak wystawiony 
na widok publiczny. Że nie ma intymności bólu, cierpienia, i to w momencie, kiedy 
to przygotowanie do najważniejszej podróży życia jest realne [GW 2–3.4.2005: 14] 

– mówił w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” arcybiskup Alfons Nosol.
Stanisław Lem również zwrócił uwagę na to, że cierpienie Papieża jest upub-

licznione: 

Niektórym wydawało się to dość okrutnym novum – że nie umiera się w samotności, 
w odosobnieniu, tylko na oczach wszystkich; ale przecież tak właśnie umierał Chry-
stus. [TP 17.4.2005: 31] 

Dziennikarze i publicyści porównywali Jana Pawła II do Jezusa. Dariusz Kar-
łowicz w „Tygodniku Powszechnym” pisał: 

Pierwszy rok, kiedy Jan Paweł II nie poprowadził drogi krzyżowej w Koloseum, jest 
zarazem rokiem, kiedy sam wszedł na tę drogę. W naśladowaniu Chrystusa poszedł 
do końca. „Collega passionis cum Christo” – towarzysz męki Chrystusowej. [TP 
17.4.2005: 21]

Kompozytor Wojciech Kilar w komentarzu dla „Rzeczpospolitej” powiedział: 

wydarzenia ostatnich dni można ująć w słowach Chrystusa „Wykonało się”. Wyko-
nał się plan Boży wobec tego „człowieka z Krakowa”. (...) Cały Jego pontyfi kat był 
chrystusowy, taki też był jego fi nał – cierpienie Jana Pawła II stanowiło Jego drogę 
krzyżową. [Rz 5.4.2005: 6]

Wojciech Wenzel w artykule Ostatnie słowa Jana Pawła II pisze: „Analogia 
z Chrystusem na krzyżu nasuwała się sama. Papież odchodził w cierpieniu, oto-
czony przez garstkę najbliższych współpracowników; mówił niewiele, spokojnie 
wypływał na wody śmierci, żeby dotrzeć na drugą stronę. Te dni były dla wielu 
z nas jak rozciągnięty w czasie Wielki Piątek”37.

Piotr Kraśko w książce Kiedy świat się zatrzymał opowiadał, że przedstawi-
ciele mediów mieli wątpliwości, jak daleko mogą się posunąć w snuciu analogii 
między Papieżem i Chrystusem. Agnieszka Krygier-Łączkowska w swojej ana-
lizie pisze, że dziennikarze czasami rzeczywiście nie rozumieli sensu nauczania 
Kościoła na temat cierpienia. Świadczy o tym na przykład pytanie, jakie redak-
tor tygodnika „Gala” zadał biskupowi Tadeuszowi Pieronkowi: „Czy takie cier-
pienie, jakie dobrowolnie przez lata przyjmował papież, może zbawić świat?”. 

36  P. Kraśko, Kiedy świat się zatrzymał, s. 68.
37  W. Wencel, Ostatnie słowa Jana Pawła II, [w:] J. Gromek-Illg (red.), Czuwanie. 1–8 kwietnia 

2005, Kraków 2005, s. 99–103.
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Odpowiedź biskupa mogła być jedna: „Nie, to cierpienie Chrystusa zbawiło już 
świat”38. Niemniej jednak publicyści porównywali Jana Pawła II do Syna Bożego. 

Marek Zając w „Tygodniku Powszechnym” uważa, że noc z soboty na nie-
dzielę, była nocą Zmartwychwstania, a 

Jan Paweł II zwyciężył śmierć, zanim nadeszła – w tym sensie, że oswoił nas z nią. 
[TP 10.4.2005: 6–7]

ŚMIERĆ OSWOJONA

Termin „śmierć oswojona” zaproponował francuski historyk Philippe Ariès. 
W klasycznym studium Człowiek i śmierć Ariès pisał, że ludzie nie umierali „byle 
jak”39, byli „spoufaleni ze śmiercią”40. Obecnie „śmierć jest z naszych obyczajów 
tak wymazana, że z trudem ją sobie wyobrażamy i pojmujemy. Dawna postawa, 
kiedy śmierć była jednocześnie bliska, swojska i pomniejszona, słabiej odczu-
wana, zbyt kontrastuje z naszą postawą, kiedy budzi taki strach, że nie śmiemy 
już wymówić jej imienia”41. Profesor Andrzej Szczeklik pisał, że Papież pokazał 
nam, jak można, jak należy umierać: „Mogłoby się zdawać, że dla śmierci nie ma 
dziś miejsca w świecie, który zachorował na wieczną młodość”42. 

Popkultura nie znosi modlitwy. Tak jak nie lubi starości, słabości, bezsilności. Nie 
ma w niej miejsca na umieranie. Jeżeli jest śmierć, to przypomina grę komputerową. 
A i tak jest w zapasie trzecie życie. Papież swoją boleściwą obecnością w mediach 
odwracał ten porządek rzeczy. [W 10.4.2005: 10–11]

Paweł Śpiewak pisał o grze komputerowej, profesor Roch Sulima zwracał 
uwagę, że śmierć stała się towarem medialnym: 

Jan Paweł II przywrócił głęboki sens słowu „umieranie”. Jest ono przecież nieuniknio-
ną formą życia, tymczasem kultura współczesna zepchnęła je na margines, uczyniła 
czymś wstydliwym, a z samej śmierci uczyniła medialny towar. I w tym jest różnica 
między naszym rozumieniem śmierci a umieraniem, którego znaczenie przywraca Jan 
Paweł II. Widziałbym w tym odnowienie i danie świadectwa wielkiej tradycji umie-
rania we wspólnocie, wśród bliskich, a nie w obczyźnie szpitala. [Rz 4.4.2005: 14]

Papież przywrócił znaczenie umierania, jakie znali ludzie w najdawniejszych 
kulturach, kiedy wspólnota przeżywała i opłakiwała śmierć swoich członków. 
Antropolog Louis Vincent Thomas wyjaśnia: „Śmierć kogoś drugiego nie tylko 
przypomina mi, że ja także muszę umrzeć – jest ona także po trosze moją własną 

38  A. Krygier-Łączkowska, Jan Paweł II odchodzi, „W drodze” 2005, nr 12, http://www.mateusz.
pl/wdrodze/nr388/07-wdr.htm. 

39  P. Ariès, Człowiek i śmierć, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1992, s. 19.
40  Tamże, s. 41.
41  Tamże.
42  A. Szczeklik, Ostatnia pielgrzymka, s. 31–33.
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śmiercią. Jest moją śmiercią tym bardziej, im bardziej ten drugi był dla mnie kimś 
wyjątkowym i niezastąpionym. Opłakując kogoś drugiego, opłakuję także siebie 
samego”43. Paweł Śpiewak pisał o chorobie i śmierci Ojca Świętego:

Ludzie obserwujący jego cierpienie i odchodzenie stawali solidarnie z papieżem, 
w jego bólu dostrzegali ból tych, którzy przy nas cierpią, odchodzą. [W 10.4.2005: 
10–11]

Publicyści zwracali uwagę, że „Papież umierał na oczach świata”. Godząc się 
tak umierać, 

Jan Paweł II na chwilę zamienił cały świat w Wielkie Hospicjum, w dom czuwającej 
przy umierającym rodziny. [TP 17.4.2005: 20]

Piotr Kępiński w „Newsweeku” stwierdza:

Kres ziemskiego pielgrzymowania Jan Pawła II był taki sam jak całe jego Życie. Nie-
zwykły. [N 17.4.2005: 6–8] 

Niezwykła była lekcja, którą zostawił Ojciec Święty. Dziennikarze „Gazety 
Wyborczej” odpowiadali na retoryczne pytanie: „Czego uczył świat umierający 
Jan Paweł II?”: 

Oswajał wszystkich ze śmiercią, przypominał, że każdy z ludzi stanie kiedyś z nią oko 
w oko, że nie należy się bać, kiedy przeżyło się życie godnie i dobrze czyniąc. [NP 
2007, 14: 3]

Philippe Ariès tłumaczy, że pisząc o śmierci oswojonej, nie chciał powiedzieć, 
że niegdyś była dzika, a następnie ją oswojono: „Przeciwnie, chcemy powiedzieć, 
że dzisiaj stała się dzika, choć przedtem taka nie była. Najstarsza śmierć była 
oswojona”44. Umierający odchodził pogodzony ze swoim losem i radosny, przy-
gotowany na spotkanie z Panem i otoczony przyjaciółmi. Śmierć Jana Pawła II 
wpisała się tym samym we wzorzec dobrej śmierci, obowiązujący przez kilkana-
ście wieków. 

Z otoczenia papieskiego (...) wychodziły sygnały, że Ojciec Święty jest pogodny, pełen 
ufności Bogu. W dniu śmierci pisze niewyraźnie na karteczce: „Jestem radosny, wy też 
bądźcie. Módlmy się razem z radością. Wszystko powierzam Pannie Maryi”. Niemal 
cały czas zachowując przytomność, żegna się ze współpracownikami, serdecznie im 
dziękuje. [NP 2007, 14: 3]

Umierano zawsze publicznie45, pisze Ariès. Wzorzec dobrej śmierci, jaki obo-
wiązywał aż do końca XIX wieku, zakładał jej publiczny charakter. W kwietniu 
2005 roku

43  S. Cichowicz (red.), Antropologia śmierci. Myśl francuska, przeł. S. Cichowicz, J. Godzimir-
ski, Warszawa 1993, s. 170.

44  P. Ariès, Człowiek i śmierć, s. 41.
45  Tamże, s. 32.

I-łamanie.indd   122I ł i i dd 122 2010-12-13   08:14:032010 12 13 08 14 03



Rozdział IV: Przełom mityczny 123

Setki milionów ludzi na całym świecie, towarzysząc Ojcu Świętemu w jego drodze 
do innego świata, musiało sobie coś ważnego przypomnieć o swoich powinnościach 
wobec rodziny i przyjaciół. [P 9.4.2005: 2]

„Umierający powinien być ośrodkiem zgromadzenia”46. Jarosław Mikołajew-
ski wspomina młodzież, która przyszła pożegnać Ojca: 

Widziałem to na własne oczy, słyszałem to na własne uszy: Jan Paweł II odszedł w to-
warzystwie wesołej kompanii. [GW 4.4.2005: 3]

Francuski historyk stwierdza, że jeszcze na początku XX wieku śmierć jed-
nostki w uroczysty sposób zmieniała przestrzeń i czas pewnej grupy społecznej, 
a nawet całej wspólnoty47. Tymczasem od połowy ubiegłego wieku, jak twier-
dzi Philippe Ariès, mamy do czynienia ze „śmiercią na opak”: „Społeczeństwo 
wygnało śmierć, z wyjątkiem śmierci wielkich ludzi. (...) Społeczeństwo nie za-
trzymuje się w swojej drodze: zniknięcie jednej istoty nie psuje jego ciągłości. 
W mieście wszystko tak się odbywa, jak gdyby nikt już w ogóle nie umierał”48. 
Śmierć Jana Pawła II sprawiła, że społeczeństwo, nie tylko polskie, „zatrzymało 
się w swojej drodze”. Jerzy Baczyński w „Polityce” pisał: 

Papież wciągnął nas w tajemnice umierania, przypomniał zagubione w konsumpcyj-
nym jazgocie podstawowe prawdy o ludzkiej kondycji, przywrócił naszej kulturze pra-
wo do starości i śmierci. [P 9.4.2005: 2]

Papież zdecydował, że będzie umierał wśród bliskich, w pobliżu grobu święte-
go Piotra. Parafrazując zdanie publicysty – zwyciężył „śmierć na opak”, przywró-
cił poufałe i oswojone oblicze śmierci. Ariès zwraca uwagę, że „śmierć na opak” 
ukrywana w szpitalu49 „po trosze nabierała gwałtownej i podstępnej, budzącej 
strach dzikości”50. Dziennikarze „Polityki” piszą:

Współczesna cywilizacja wypchnęła umierających pod szpitalne jarzeniówki, oddała 
ich lekarzom i zwolniła żywych z obowiązku pożegnania. Prawdziwego pożegnania. 
[P 16.4.2005: 4–5]

W kwietniu 2005 roku „stało się coś bardzo istotnego dla naszej cywilizacji” 
[P 16.4.2005: 4–5]. 

Dziennikarze odnotowywali każdy najmniejszy szczegół tej przemiany:

Gdy stało się jasne, że papież gaśnie, opustoszały kawiarnie, także modne warszaw-
skie kluby świeciły pustkami. [N 10.4.2005: 4] 

Ludzie zgromadzeni pod krakowską kurią mówili reporterce „Gazety Wybor-
czej”: 

46  Tamże, s. 31–32.
47  Tamże, s. 549.
48  Tamże, s. 550.
49  Tamże, s. 575.
50  Tamże, s. 597.
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Jak każdy się pomodli za Papieża, zmówi chociaż raz dziesiątkę różańca, to przecież 
z tych dziesiątek zrobią się miliony, Bóg wysłucha takiej siły i odda nam Ojca Świę-
tego. [GW 2–3.4.2005: 6] 

Jan Turnau, analizując testament Papieża, zatrzymuje się nad słowami doty-
czącymi śmierci:

Nad proroczymi słowami, że „Chrystus uczyni ją pożyteczną...”. Jak ta śmierć była 
pożyteczna dla zjednoczenia w żałobie rodziny ludzkiej. [GW 8.4.2005: 3]

A to wyznanie samego Jana Pawła II: „Zarazem jednak głębokim pokojem 
napełnia myśl o chwili, w której Bóg wezwie mnie do siebie, z życia do życia! 
Dlatego wypowiadam często (...) modlitwę, którą kapłan odmawia po liturgii eu-
charystycznej: In hora mortis meae voca me, et iube me venire ad te – w godzinie 
śmierci wezwij mnie i każ mi przyjść do siebie”51. 

KATECHEZA UMIERANIA

Dziennikarze tygodnika „Wprost” w artykule Globalna droga krzyżowa pisali 
o „dwóch Golgotach”: 

Droga krzyżowa Jezusa i droga krzyżowa Jana Pawła II bardzo się różniły. Jezu-
sa opuścili wszyscy oprócz Marii i św. Jana. W Pałacu Apostolskim, który dla Jana 
Pawła II stał się współczesną Golgotą, z papieżem czuwali nie tylko najbliżsi, ale też 
dziesiątki tysięcy osób zgromadzonych na placu św. Piotra oraz dziesiątki milionów 
katolików i wyznawców innych religii w tysiącach świątyń na świecie. [W 10.4.2005: 
12–15]

O Golgocie wspomniał też Dariusz Karłowicz:

Tak jak Sokrates, tak jak Chrystus Pan, tak i Jan Paweł II nas, swoich uczniów, zaprosił 
na ostatnią katechezę cierpienia, agonii i śmierci. Zaprosił nas, byśmy towarzyszyli 
mu w cierpieniu i konaniu. Byliśmy w Getsemani (i wielu z nas zasnęło). Potem po-
ciągnęliśmy na jego Golgotę. [TP 17.4.2005: 21] 

Getsemani to miejsce czuwania i błagalnej modlitwy Chrystusa o oddalenie 
cierpienia. Ogród oliwny jest również miejscem zdrady i pojmania Jezusa, ale 
przede wszystkim kojarzy się z Jego nocną modlitwą i zgodą na przyjęcie Bożej 
woli. Uczniowie, którzy mieli czuwać z Nauczycielem, zasnęli (Mk 14, 32–42). 

Golgota to po hebrajsku Miejsce Czaszki (J 18, 17), gdzie ukrzyżowano Chry-
stusa. Tym razem nazwa odnosi się do cierpienia Papieża. 

Wyrażenie „byliśmy w Getsemani” jest wysublimowaną metaforą czuwania, 
w oczekiwaniu na wieści z Watykanu, który na początku kwietnia 2005 roku stał 
się „współczesną Golgotą”. Golgota jest synonimem męki i cierpienia. 

51  Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku.
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Zastosowane w tekście aluzje biblijne nie tylko wskazują na inspirację tekstem 
Ewangelii, ale są świadomym zabiegiem, mającym na celu nobilitację opisywa-
nych zachowań: ludzie w papieskim Getsemani czuwali (tylko niektórzy zasnęli), 
a na papieską Golgotę pociągnęły miliony, aby usłyszeć jego ostatnie słowa. 

Publicysta „Tygodnika Powszechnego” pisał o „ostatniej katechezie cierpie-
nia”. Do końca nie wiadomo, ale prawdopodobnie to włoscy publicyści pierwsi 
zaproponowali takie spojrzenie na cierpienie i śmierć Ojca Świętego. Porównanie 
do katechezy i lekcji znalazło się w komentarzach wielu dziennikarzy zagranicz-
nych. Polacy również chętnie do niego sięgali: 

Jego odejście było wielką ewangelią umierania. Dobrą Nowiną głoszoną przez nie-
mego papieża z taką mocą, zamiast rozpaczy i histerii wierni doświadczali ukojenia. 
[W 17.4.2005: 14]

Dał nam czas, byśmy przystanęli, mogąc posłuchać jego ostatniej katechezy, byśmy 
dostrzegli i zapamiętali ostatnią jego encyklikę o śmierci, cierpieniu i odkupieniu. [TP 
17.4.2005: 21]

Papież pozostał – by sobą, swoim zmaganiem, wysiłkiem pisał kolejną, ostatnią ency-
klikę. Encyklikę bez słów. Prostą i surową jak stojący na mojej półce ludowy świątek 
przedstawiający Chrystusa frasobliwego. Swoim nieskrywanym bólem mówił nam 
o ludzkiej drodze: od siły do kresu dni, od woli życia do woli śmierci. [W 10.4.2005: 
10–11]

„Papieska lekcja” obejmowała również naukę mowy. Dziennikarze „Polityki” 
pisali o tym, jak ludzie w obliczu cierpienia Ojca Świętego uczyli się mówić „na 
nowo”: 

Nie ma przesady w twierdzeniu, że kiedy papież stracił głos, świat zaniemówił. 
A potem w noc i dzień wpatrywał się w rozświetlone okna papieskiego apartamentu, 
ucząc się mówić na nowo. [P 16.4.2005: 4–5]

Również dziennikarze nauczyli się mówić innym językiem: 

Kwietniowa pielgrzymka Ojca Świętego jest także surową lekcją udzieloną naszej 
mowie. (...) Brakuje słów, aby nazwać to, czego nazwać nie chcemy, jakbyśmy pozo-
stawali we władzy magicznego przekonania, że niektóre wyrazy mają moc sprawczą. 
Wówczas mówimy: „wiadomość, której nie chcielibyśmy państwu przekazywać” albo 
„to, czego wszyscy boimy się powiedzieć”, lub w najśmielszej wersji: „wszystko w rę-
kach Boga”. [TP 10.4.2005: 8]

ROLA MEDIÓW W OSTATNIEJ LEKCJI PAPIEŻA 

Wkrótce pojawiła się opinia, że Ojciec Święty, udzielając swojej ostatniej ka-
techezy posłużył się środkami masowego przekazu. Kamil Durczok twierdzi, że 
nie było w tym żadnej roli mediów, a całkowicie zasługa Jan Pawła II: „On nas 
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tylko, w najlepszym tego słowa znaczeniu, wykorzystał, byliśmy kapitalnie uży-
tym narzędziem”52.

Nie brakowało również krytyków sposobu, w jaki reporterzy relacjonowali 
odchodzenie Ojca Świętego. Witold Kołodziejski z redakcji programów katoli-
ckich TVP mówił, że Papież „dał” dziennikarzom czas, żeby nauczyli się mówić 
odpowiednim językiem. „Nim to się stało, można było zobaczyć wyścig agencji 
prasowych, która pierwsza doniesie o śmierci Jana Pawła II, takie licytowanie się: 
stracił przytomność, nie stracił, stan jest krytyczny, jednak nie etc., etc.”53. 

Piotr Kraśko w książce Kiedy świat się zatrzymał opowiada, że informacje 
dotyczące stanu zdrowia Papieża pojawiały się co kilka godzin, a dziennikarze 
nie mogli dzwonić do kogoś z bezpośredniego otoczenia Papieża i co parę godzin 
pytać, „czy teraz to prawda”54. Dlatego czasami dochodziło do sytuacji, w której, 
powołując się na doniesienia agencyjne, dziennikarze wprowadzali w błąd tele-
widzów i radiosłuchaczy55. Jacek Moskwa, rzymski korespondent „Rzeczpospo-
litej” również zwracał uwagę na dezinformację dziennikarzy: 

Świat obiegały najzupełniej wyimaginowane wiadomości, jak ta, że „elektroencefalo-
gram jest płaski”, chociaż w apartamencie papieskim nie było urządzenia pozwalają-
cego wykonać takie badanie. [Rz 9–10.4.2005: 16]

Przez trzy dni media informowały o tym, co się dzieje za Spiżową Bramą. 
„Świat miał trzy dni, by się na to przygotować. Przez cały ten czas powoli się za-
trzymywał, aż w końcu nadeszła 21.37 i stanął w miejscu”56. Katarzyna Kolenda-
-Zaleska z TVN 24 wspomina: „Odeszłam na bok, słyszałam Włochów krzyczą-
cych: »Morto! Morto!« i miałam poczucie, że świat rozsypuje się na kawałki”57. 
Dziennikarze musieli wracać do pracy. 

„Pędem rzuciliśmy się do naszych stanowisk reporterskich i komentatorskich, 
(...) przez parę sekund miałem poczucie dojmującej straty, takiego zdławienia 
duszy. Zaraz potem zwyciężył we mnie dziennikarz – opowiada Kamil Durczok, 
wtedy reporter »Wiadomości« – To, co robiłem, było całkowicie podporządkowa-
ne antenie i programowi”58. 

52  Cyt. za: M. Witan (red.), Papieski Wielki Tydzień. Rozmowy z ludźmi mediów, Katowice 2005, 
s. 14.

53  Cyt. za: tamże, s. 24.
54  P. Kraśko, Kiedy świat się zatrzymał, s. 81.
55  Tak było na przykład w piątek, kiedy wiele agencji powtarzało, że Papież stracił przytomność 

i zapadł w śpiączkę. Jeszcze w trakcie trwania programu do Piotra Kraśki zadzwonił na komórkę 
arcybiskup Dziwisz. „Powiedział, że ogląda »Wiadomości« i nie ma żalu, że podaliśmy informa-
cję, bo podaje ją wiele agencji, ale ona jest nieprawdziwa. Mówił, że siedzi w tej chwili obok Ojca 
Świętego, trzyma go za rękę, a on jest przytomny, spokojny i pogodny. Ten telefon był dla nas po-
rażający – opowiadał później dziennikarz. – Uświadomiliśmy sobie, że w apartamentach papieskich 
jest włączony telewizor, a najbliższy przyjaciel papieża ogląda tę relację”. P. Kraśko, Kiedy świat się 
zatrzymał, s. 79.

56  Tamże, s. 90.
57  Cyt. za: M. Witan (red.), Papieski Wielki Tydzień..., s. 16.
58  Cyt. za: tamże, s. 8.
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W książce Papież już nie umrze... korespondent TVN 24, Jacek Pałasiński, 
pisze: „Miałem odruch buntu, kiedy dobiegałem do naszego podestu, by wejść 
natychmiast na żywo i mówić, oznajmić Polakom tą najtragiczniejszą wiado-
mość – czego? Roku, dekady, stulecia? Tymczasem zorientowałem się, że nikt 
nie chce, żebym cokolwiek mówił”59. Program w TVN 24 prowadził tego wieczo-
ru Grzegorz Miecugow. Gdy wiadomość o śmierci Papieża potwierdziła Agen-
cja Reutera i PAP, Miecugow powiedział: „Stało się”60, a widzowie na ekranie 
zobaczyli czarno-białe zdjęcie Papieża i daty: 1920–2005. Planszy towarzyszyła 
żałobna muzyka. Jacek Pałasiński wspomina: „Boże, jak to dobrze, że to nie ja 
decydowałem o tym, co będzie na antenie! Zrobiłbym pewnie takie same głup-
stwo jak inni: mówił. Spojrzałem w lewo – jeden z kolegów gadał. Spojrzałem 
w prawo – drugi kreował się na ugodzonego strzałą jelenia. My milczeliśmy”61. 
Grzegorz Miecugow zadecydował, że TVN będzie pokazywać tylko zdjęcia z pla-
cu św. Piotra i z Polski: z Krakowa, Wadowic, Warszawy, bez żadnego komenta-
rza. „Uznaliśmy decyzję milczenia za słuszną. Bo o czym tu mówić? Wszystko 
było powiedziane”62.

Nasz ukochany Ojciec Święty Jan Paweł II odszedł do domu Ojca” – powiedział przed 
godz. 22 arcybiskup Leonardo Sandri rozmodlonemu tłumowi. Na placu na chwilę 
przerwano głośne modlitwy, zapadła cisza, ludzie pochylili głowy, niektórzy klękali. 
Potem – włoskim zwyczajem – zgromadzeni pożegnali Zmarłego oklaskami. [GW 
4.4.2005: 2]

Jacek Moskwa zatytułował swoją relację Zaprawdę papież umarł [Rz 
3.4.2005: 2]. Tomasz Bielecki w artykule Zaprawdę papież nie żyje pisał:

Gdy jego serce przestało bić, 100 tysięcy wiernych na placu Świętego Piotra wciąż 
modliło się o zdrowie Jana Pawła II. [GW 4.4.2005: 2]

Tuż po wiadomości o śmierci Papieża dziennikarze donosili, jak tę informacje 
przyjęli ludzie zgromadzeni w Rzymie, Krakowie, Wadowicach. W ten sposób 
wierni stali się drugoplanowymi bohaterami mitu. 

OSTATNIE CHWILE

Ważne miejsce w mitycznej narracji zajmuje relacja z ostatnich chwil Jana 
Pawła II, próba dokładnego odtworzenia tego, co działo się w apartamentach pa-
pieskich od czwartku (31 marca 2005) do sobotniego wieczora (2 kwietnia 2005), 

59  J. Pałasiński, Papież już nie umrze..., s. 235.
60  Cyt. za: M. Witan (red.), Papieski Wielki Tydzień..., s. 42.
61  J. Pałasiński, Papież już nie umrze..., s. 235.
62  Cyt. za: M. Witan (red.), Papieski Wielki Tydzień..., s. 42.
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to jest od gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia Ojca Świętego do jego 
śmierci63. 

„Papież źle reaguje na założoną mu sondę nosowo-żołądkową”, „papież ma bardzo 
wysoką gorączkę”, „papież wraca do Gemelli” – takie informacje zaczęły się pojawiać 
w Rzymie w czwartek, wczesnym wieczorem rzecznik Watykanu wydusił z siebie ko-
munikat: „Papież ma wysoką gorączkę wywołaną infekcją dróg moczowych. Podano 
mu antybiotyki. Pozostaje w Watykanie”. [Rz 2.4.2005: 2]

W artykule Piotra Kowalczuka Stacje Jana Pawła II odnajdujemy atmosferę 
oczekiwania i niepokoju, która był udziałem reporterów. Wszyscy dziennikarze 
mieli do dyspozycji te same źródła informacji64: oświadczenia rzecznika Waty-
kanu i bardzo krótkie wypowiedzi osób odwiedzających Papieża. Uzupełniali te 
wiadomości komentarzami lekarzy, którzy tłumaczyli polskim czytelnikom i tele-
widzom, jak ciężki jest stan Papieża: 

Chorzy na parkinsona mają obniżoną odporność. Organizm zachowuje się jak pochyłe 
drzewo. Wystarczy, że usiądzie na nim wróbelek, by drzewo się niebezpiecznie za-
chwiało. [GW 2–3.4.2005: 6] 

Metaforyczne porównanie, lepiej niż medyczne terminy, pozwoliło zrozu-
mieć, jak poważny jest stan Ojca Świętego. Pochyłe drzewo przywodzi na myśl 
przysłowie65 o ludzkiej słabości: „Na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą”. 
Wyrażenie zostało zmodyfi kowane, zamiast „kozy” pojawił się „wróbelek”, który 
jest uosobieniem delikatności i kruchości. Jeśli nawet on potrafi  zachwiać drze-
wem, to jakże niewiele brakuje, aby pogorszyć kondycję drzewa – organizmu. 
Niepozorny, skromny ptaszek, który, jak uczy Ewangelia (Mt 10, 29), nie zginie 
bez zgody Stworzyciela, jest w tym porównaniu źródłem biblijnych skojarzeń, 
które szczególnie ważne są w kontekście kondycji ludzkiej. Zdrobniała forma 
wyrazu „wróbelek” nadaje wypowiedzi mocne zabarwienie emocjonalne66. 

W artykułach dotyczących stanu zdrowia Papieża zwraca uwagę ogromne na-
sycenie tekstów terminologią medyczną: silny szok septyczny połączony z za-
paścią sercowo-naczyniową spowodowaną infekcją dróg moczowych [NP 2007, 
14: 5]; niewydolność sercowo-naczyniowa, ciśnienie krwi, oddech płytki [GW 
2–3.4.2005: 1]. 

63  Agnieszka Krygier-Łączkowska, analizując „papieskie” numery dziennika „Fakt”, zwróciła 
uwagę, że typowe dla tabloidów poszukiwanie sensacji zostało zastąpione dążeniem do jak najwięk-
szej szczegółowości, próbą przekazania informacji, których czytelnik nie znajdzie w innego typu 
prasie. Dziennikarze „Faktu” podawali godziny snu Papieża, badań lekarskich, a nawet zabiegów 
higienicznych. Pojawiła się nawet informacja, kto zmieniał Papieżowi okłady na czole. Zamieszczo-
ny rysunek przedstawiał układ pokoju, w którym Papież spędził ostatnie chwile. Ważny jest każdy 
szczegół dotyczący tego, co prawdopodobnie działo się w apartamentach papieskich. Por. A. Krygier-
-Łączkowska, Jan Paweł II odchodzi, http://www.mateusz.pl/wdrodze/nr388/07-wdr.htm. 

64  Por. np. P. Kraśko, Kiedy świat się zatrzymał; J. Pałasiński, Papież już nie umrze...
65  Por. S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 1985, s. 695.
66  J. Kida, Stylistyka, styl i język polski w edukacji polonistycznej, Rzeszów 1998, s. 44.
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„Funkcjonowanie wszystkich narządów wewnętrznych Jana Pawła II uległo zdecy-
dowanemu pogorszeniu. Oddech papieża jest coraz bardziej płytki. Odnotowano po-
głębiający się spadek ciśnienia krwi, a nerki funkcjonują gorzej” – informuje rzecznik 
Stolicy Apostolskiej. [NP 2007, 14: 5]

Specjalistyczne sformułowania medyczne pozwalają dziennikarzom zacho-
wać dystans wobec opisywanych wydarzeń, a ich realcje wydają się wyważone 
i rzeczowe:

Wystąpiła niewydolność sercowo-naczyniowa, spadło ciśnienie krwi, oddech stał się 
płytki, a nerki funkcjonują gorzej. Chwilę potem telewizja Sky Italia podała, że Papież 
stracił przytomność. [GW 2–3.4.2005: 1]

Obok informacji medycznych o pogarszającym się stanie zdrowia Papieża, 
w gazetach były również relacje o tym, co Jan Paweł II robi czy raczej, co dzieje 
się w jego otoczeniu, o wypowiadanych przez niego słowach67. 

Przez całą noc z soboty na niedzielę w kaplicy przy zmarłym papieżu czuwało i modli-
ło się kilka najbliższych Mu osób. Co chwilę wchodził arcybiskup Stanisław Dziwisz, 
dotykał dłoni papieża, jakby chcąc zapytać: co mam robić dalej? Tę dłoń trzymał także 
w momencie śmierci Jana Pawła II. W sobotę o 21.37. [Rz 8.4.2005: 3]

Zgodnie z polską tradycją półmrok pokoju, w którym umierał papież, rozświetlała 
niewielka gromnica. [NP 2007, 14:3]

W prasie, radiu i telewizji można było znaleźć informacje o mszach świętych: 
piątkowej, koncelebrowanej przez Jana Pawła II i dwóch sobotnich mszach, od-
prawianych już tylko w jego obecności. 

Wcześniej, o godz. 20, w obecności Papieża odprawiono mszę św. do Miłosierdzia 
Bożego. Ojciec Święty ponownie przyjął wiatyk (komunię świętą dla umierających) 
i sakrament namaszczenia chorych. [GW 4.4.2005: 2]

Można było przeczytać o przyjmowanych przez Papieża sakramentach, o piąt-
kowej drodze krzyżowej, modlitwie brewiarzowej i fragmentach Pisma Świętego, 
o wizytach, które pojedynczo składali Ojcu Świętemu dostojnicy kościelni i inne 
bliskie mu osoby. Dokładnie wyliczano, kto stale towarzyszył Papieżowi w tych 
dniach, a zwłaszcza w ostatnich godzinach życia.

Rozpoczęła się agonia. Abp Stanisław Dziwisz, który pozostawał u boku Karola Woj-
tyły we wszystkich ważnych chwilach od 40 lat, był z Nim i teraz. To on trzymał Ojca 
Świętego za rękę. Czy usłyszał ostatnie słowo „Amen”? [Rz 4.4.2005: 2]

Roch Sulima pisał, że kiedyś naturalne było trzymanie umierającego za rękę. 
Jan Paweł II przywrócił ten gest [Rz 4.4.2005: 14]. Wszyscy dziennikarze wspo-

67  Por. A. Krygier-Łączkowska, Jan Paweł II odchodzi, http://www.mateusz.pl/wdrodze/nr388/
07-wdr.htm.
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minali, że Papież trzymał za rękę swojego przyjaciela i sekretarza abp. Stanisława 
Dziwisza. 

2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21,37 papież trzymając do ostatniej chwili za rękę 
abp. Stanisława Dzwisza, zakończył swoją ziemską wędrówkę. [NP 2007, 14:3]; Oj-
ciec Święty umierał wśród Polaków. [GW 4.4.2005: 2]

Dziennikarze podkreślali, że oprócz włoskich lekarzy przy Papieżu obecni byli 
wyłącznie Polacy – osoby te były kimś w rodzaju przedstawicieli narodu. „Wia-
domość ta wyraźnie niosła dodatkową funkcję perswazyjną, stawała się źródłem 
pociechy, że Wielki  Wygnaniec ostatnie chwile życia spędził z rodakami”68. 

Świadkami jego śmierci byli wyłącznie, prócz lekarzy, członkowie tak zwanej papie-
skiej rodziny. (...) chciałoby się wręcz rzec, że umierał jak Polak na emigracji, wśród 
swoich. [P 16.4.205: 20–21]

Polskie pieśni kościelne mieszały się ze śpiewami młodzieży modlącej się na placu św. 
Piotra. [NP 2007, 14:3]

Potwierdził tę informację kardynał Stanisław Dziwisz. W książce Pozwólcie 
mi odejść sekretarz Papieża pisze: „Ojciec Święty raz po raz obejmował spoj-
rzeniem obecne osoby z najbliższego otoczenia i czuwających przy nim lekarzy. 
Z placu św. Piotra, gdzie gromadziły się tysiące wiernych, szczególnie młodzieży, 
dochodziły okrzyki: Giovanni Paolo i Viva il papa! Słyszał te słowa”69. 

Dociera także do niego, że tak wielu ludzi się za niego modli. Jest szczególnie wdzięcz-
ny młodym. Otoczenie papieskie z ruchu warg papieża odczytuje ostatnie orędzie Jana 
Pawła II do młodzieży: „Szukałem was, teraz przyszliście do mnie i za to wam dzię-
kuję”. [NP 2007, 14:3]

Protokół kościelny pozwolił dziennikarzom zrekonstruować to, co działo się 
po śmierci Papieża w jego apartamencie:

Kamerling Kościoła katolickiego kard. Eduardo Martinez Somalo w rytualnej formie 
podniósł zasłonę na twarzy zmarłego, trzykrotnie wzywając go imieniem chrzestnym 
Carolus i wypowiadając słowa: „Vere papa mortuus est” (zaprawdę papież umarł). 
Zdjął z jego ręki pierścień i zniszczył. To samo uczynił z pieczęciami. [Rz 3.4.2005: 2]

Trzykrotne wezwanie zmarłego jego imieniem chrzestnym stosowano 
w osiemnastym wieku, kiedy ludzie panicznie bali się pozornej śmierci i tego, że 
zostaną żywcem pochowani.

Ariès pisał, że conclamatio – trzykrotne głośne wezwanie nieboszczyka po 
imieniu, jak również ubieranie ciała, wystawianie go na widok publiczny, obyczaj 
niezakrywania twarzy zmarłego i głośne opłakiwanie – to wszystko były rytuały, 
które mogły obudzić kogoś, kto pogrążony był we śnie, miały zabezpieczyć przed 

68  A. Krygier-Łączkowska, Jan Paweł II odchodzi, http://www.mateusz.pl/wdrodze/nr388/07-
wdr.htm.

69  S. Dziwisz, C. Drążek, R. Buzzonetti (red.), Pozwólcie mi odejść..., s. 50.
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zbyt wczesnym pogrzebaniem70. „Do dziś protokół Kościoła wymaga, aby papie-
ża na łożu śmierci trzykrotnie wezwano jego chrzestnym imieniem”71.

ANIOŁ

Ostatnie dni i godziny Ojca Świętego w Pałacu Apostolskim sprawiały wrażenie, jak-
by reżyserował je sam Bóg. [Rz 3.4.2005: 2]

„Kiedy kardynał Sodano powiedział następnego dnia, że »Anioł przyleciał do 
papieża, dotknął go skrzydłem i zabrał do góry« – to mieliśmy wrażenie, że to 
nie była piękna przenośnia, a opis stanu rzeczy”72, odnotował w swojej książce 
Piotr Kraśko. Słowa kardynała były cytowane w każdej gazecie i przywoływane 
w każdej relacji radiowej i telewizyjnej. W niedzielę 3 kwietnia 2005 r., na drugi 
dzień po śmierci Papieża, kardynał Angelo Sodano powiedział:

Jego życie nie zostało przerwane, ale zmieniło się... W wigilię niedzieli Miłosierdzia 
Bożego na trzecie piętro Pałacu Apostolskiego wleciał Anioł Pański i łagodnym szep-
tem zaprosił Ojca Świętego do siebie. [Rz 4.4.2005: 4]

Wielu ludzi utożsamiało się z tą wizją anielskiego szeptu: „Anioł śmierci, któ-
ry zabrał nam Ojca, Musnął swoim skrzydłem serca każdego z nas”73. Marek 
Tytko w wierszu Na odlot Jana Pawła II napisał: „Odleciałeś niebiańskim odrzu-
towcem anielskich linii lotniczych”74.

„Teraz z nieba spoglądasz na nasze Taterki”, napisała Aśka na kartce, którą 
zostawiła na placu św. Piotra75. Kasia P. z drugiej klasy szkoły podstawowej wy-
znała: „Mam nadzieję, że przeczytasz ten list w niebie. (...) Jesteś teraz w niebie 
razem z Bogiem. Pewnie jest tam miło”76.

DOM OJCA

Miejsce, w którym znalazł się Jan Paweł II, określane jest jako „Dom Ojca” 
[GW 4.4.2005: 2], [Rz 3.4.2005: 2], „wieczność” [GW 4.4.2005: 2], „peł-
nia wolności” [Rz 6.4.2005: 7], „niebo” [DP 5.4.2005: 2], „tamta polana” [GK 

70  P. Ariès, Człowiek i śmierć, s. 388.
71  Tamże.
72  P. Kraśko, Kiedy świat się zatrzymał, s. 91.
73  M. Tytko, Śmierć Ojca, [w:] T. Jania (red.), Godzina dwudziesta pierwsza trzydzieści siedem. 

Głos poetów po śmierci Papieża Polaka. Antologia, Kraków 2005, s. 180.
74  M. Tytko, Na odlot Jana Pawła II, [w:] T. Jania (red.), Godzina dwudziesta pierwsza trzy-

dzieści siedem..., s. 179.
75  Tato... mój przewodniku. Świadectwa, listy, kartki pozostawione na placu św. Piotra w dniach 

agonii i śmierci Jana Pawła II, Kraków 2005, s. 9.
76  Tamże, s. 154.
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2–3.4.2005: 7], „Niebieska Grań” [GW 4.4.2005: 7], „Niebiańska Murawa” [GW 
6.4.2005: 4], „objęcia Trójcy Świętej” [GW 4.4.2005: 5].

Kiedy Papież jeszcze żył, a ludzie trwali w modlitwie, pocieszali się nawza-
jem:

– Idzie tam, gdzie Jego miejsce. [GW 2–3.4.2005: 2]

– Nie płacz, Zosiu, Ojciec Święty idzie prosto do nieba i będzie nad nami czuwał. [GK 
2–3.4.2005: 9]

Gdy zgromadzeni pod krakowską kurią usłyszeli wiadomości o śmierci Papie-
ża, kardynał Franciszek Macharski powiedział:

– Papież odszedł w miejsce, w którym nie ma już smutku, łez, bólu, ani trudu. [GW 
9–10.4.2005:10]

W Wadowicach ktoś zostawił na bramie rodzinnego domu Karola Wojtyły 
kartkę ze słowami: 

Jesteś już w domu. [GW 9–10.4.2005:10] 

Monika Rogozińska zatytułowała swój artykuł w „Rzeczpospolitej”: Daj Mu, 
Panie, pokój z widokiem na Tatry [Rz 7.4.2005: 5].

Ta niezwykła prośba nawiązuje do słów Chrystusa zapisanych w Ewangelii 
św. Jana: „Niech się nie trwoży serce wasze... W domu Ojca Mego jest mieszkań 
wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować 
wam miejsce” (J 14, 1–3). Papież prosił:„Pozwólcie mi odejść do domu Ojca”. 

Górale mówią, że ich „Największy Gazda patrzy na nich z góry”:

Bo przecie dopiero toroz moze uwidzieć syćkie nase doliny, spozierajonc z Niebieskiej 
Grani. [GW 4.4.2005: 7]

W publikacjach z „papieskiego tygodnia” gwara góralska zajmuje uprzywile-
jowane miejsce z racji ogromnego sentymentu, jakim Jan Paweł II otaczał Pod-
hale. Dialektyzmy przypominają o miłości Papieża do Tatr. Dziennikarze, cytując 
wypowiedzi górali w ich oryginalnym brzmieniu, przypominają, jak bardzo Pa-
pież był „stąd”: 

– To był nie telo nas góralski Gazda, co Gazda syćkich na świecie. Odsedł na Nie-
biańskom Dziedzine i z tamok bedzie dalej patrzał na swojom ziemskom gazdówke. 
Trza nom bedzie dobrze gazdować. Choć bez niego to nie bedzie takie proste. [GW 
4.4.2005: 6]

Kibice na stronie internetowej modlili się o „wspólne spotkanie z papieżem na 
Niebiańskiej Murawie” [GW 6.4.2005: 4]. Dziennikarze cytowali w artykułach 
wpisy z księgi kondolencyjnej: 
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– Mocarz ducha zamieszkał w niebie. Teraz będzie tam jeszcze bezpieczniej [DP 
5.4.2005: 1]; wierzymy, że z aniołami i całą swoją rodziną patrzysz na nas z góry [GK 
6.4.2005: 8].

Aktor Krzysztof Majchrzak komentując to, co po śmierci Papieża działo się 
w naszym kraju i na świecie, powiedział w TVN 24: 

Teraz serca się roztapiają. Ja myślę, że On tę kulę energii w tak zwanym TAM, co by 
to nie było – czuje. I jest szczęśliwy77. 

Gerard van der Leeuw zwraca uwagę, że życie „po tamtej stronie” zawsze 
interesowało ludzi. Już najstarsze teksty egipskie mówią o „owej krainie”, dokąd 
udaje się zmarły, „gdzie nie odczuwa on pragnienia ani głodu przez wieczność 
całą”78. Krainy zmarłych szukano na jakiejś dalekiej wyspie, na wysokiej górze, 
za mgłami Północy, w głębi ziemi79. Chrześcijanie najczęściej mówią o niebie 
i raju. W liturgii pogrzebowej zapisana jest pieśń: „Niech aniołowie zaprowadzą 
cię do raju”. „Raj jest otwarty dla tych, którzy umierają w Panu”80. 

Arturo Mari wspomina, jak kiedyś przyprowadzono do Papieża chłopca umie-
rającego na białaczkę. „Była to niezwykle wzruszająca scena. Ojciec Święty klę-
czał tak, modląc się i trzymając chłopca za rękę, jeszcze około dwudziestu minut. 
Następnie wstał, objął go, pobłogosławił. (...) W chwili, gdy miał się oddalić, 
chłopak chwycił go za rękę i powiedział: »Ojcze Święty, dziękuję. Był to najpięk-
niejszy dzień mojego życia. (...) Do zobaczenia w raju«. Nie był zrozpaczony, 
uśmiechał się, jak gdyby szedł na inne spotkanie, jeszcze piękniejsze”81. Dwa dni 
później chłopiec umarł. 

Przekonanie o tym, że spotkali się w raju, wyrażali wierni, krzyczący na placu 
św. Piotra „Subito Santo!”. Jerzy Prokopiuk pisze, że raj to mityczne „miejsce” 
pobytu ludzi – ongiś wszystkich, dziś nielicznych82.

Biograf Papieża, George Weigel, napisał w „Newsweeku”:

Teraz jest tam, gdzie zawsze chciał być. [N 17.4.2005: 22–24]

SYTUACJA GRANICZNA

Mircea Eliade uważał, że mity ujawniają zawsze ostateczną sytuację człowie-
ka, a nie tylko sytuację historyczną: „sytuację ostateczną, to znaczy sytuację, jaką 
człowiek odkrywa, uświadamiając sobie swe miejsce we wszechświecie”83. 

77  Krzysztof Majchrzak, aktor, wypowiedź dla TVN 24, 8 kwietnia 2005 roku. 
78  G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, s. 285.
79  Tamże, s. 288.
80  X. Leon-Dufour (red.), Słownik teologii biblijnej, przeł. K. Romaniuk, Poznań 1994, s. 852.
81  A. Mari, Do zobaczenia w raju, s. 35.
82  J. Prokopiuk, Mit Raju, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1994, nr 3/4, s. 6. 
83  M. Eliade, Sacrum, mit, historia, s. 43.
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Myśl mitologiczna koncentruje się na takich „metafi zycznych” problemach, 
jak tajemnica narodzin i śmierci, a mitologia pomaga wytłumaczyć trudne zja-
wiska za pomocą bardziej zrozumiałych obrazów i pojęć84. Eleazar Mieletinski 
twierdził, że przedmiotem mitu są problemy egzystencjalne: tajemnica narodzin, 
śmierci, działanie losu i przypadku85. W ten sposób mity pomagają człowiekowi 
przetrwać okresy kryzysowe. „Mity wyjaśniają problemy ostateczne: sens życia 
i śmierci, porządek świata, miejsce w nim człowieka i grupy”86. 

Victor Turner pisze, że mity wywodzą się z przejść87. W micie przekracza się 
zazwyczaj ważną granicę – tak, jak w przypadku wszystkich przemian88. „Mity są 
liminalnymi fenomenami; są często opowiadane w czasie lub miejscu będącym 
»ani tu, ani tam« [betwixt and between]89. 

CEZURA W CZASIE

2 kwietnia 2005 roku została wyraźnie zarysowana cezura w czasie. Data 
śmierci Papieża została uznana przez komentatorów za moment przełomowy, od-
dzielający dwie epoki. 

Podobną sytuację, jak również proces umitycznienia wydarzenia historycz-
nego, mogliśmy zaobserwować po zamachach terrorystycznych na World Trade 
Center. 

Magdalena Bożyk, analizując treści mityczne w wypowiedziach prasowych 
o 11 września 2001 roku, zwróciła uwagę na powstawanie kierunków, którymi 
podąża dyskusja na temat ataku terrorystycznego. Kierunki te stanowią elemen-
ty mitu90. Pierwszym z nich, pisze antropolog, „jest interpretowanie 11 września 
jako wydarzenia przełomowego, wyznaczającego nową epokę w dziejach ludz-
kości. Atak w tych interpretacjach stanowi cezurę w czasie – następuje podział na 
epokę „przed” i „po”91. Komentatorzy spodziewali się nowej epoki („od owego 
dnia...”), nowego czasu („tak zaczyna się XXI wiek”), w którym stare błędy zo-
staną naprawione. Magdalena Bożyk zwraca uwagę, że najwyraźniej „popular-
na historia – historia, której świadkami są masy – potrzebuje znaku, wyraźnego 
znaku, że nastąpił nowy czas, czas zmian, znaku, który byłby przyzwoleniem na 

84  E. Mieletinski, Poetyka mitu, s. 209.
85  Tamże, s. 201–209.
86  E. Nowicka, Sporne problemy w badaniach nad mitem, [w:] A. Szyjewski (red.), Teoria mitu, 

wybór tekstów, Kraków 1997, s. 36. 
87  V. Turner, Myth and Symbol; cyt. za: F. Ankersmit, Wzniosłe odłączenie się od przeszłości 

albo jak być / stać się tym, kim się już nie jest, przeł. J. Benedyktowicz, „Konteksty. Polska Sztuka 
Ludowa” 2003, nr 3/4, s. 38.

88  Tamże.
89  Tamże.
90  M. Bożyk, Powstawanie Mitu. Treści mityczne w wypowiedziach prasowych o 11 września 

2001 roku, „Zeszyty Prasoznawcze” 2005, nr 3/4, s. 91.
91  Tamże, s. 92.
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rozpoczęcie przemian, punktu zero, od którego można by rozpocząć nową epo-
kę, oczyszczając się z grzechów starej. Na razie w wypowiedziach prasowych 
z września 2001 możemy zaobserwować tę właśnie tendencję: »błagania o mit«, 
potrzeby symbolu, który spowodowałby przebudzenie, który wymusiłby zmiany; 
potrzeby wyznaczenia nowej epoki, która byłaby lepsza”92. 

Koniec XX wieku ogłaszano parokrotnie. Inni uznali, że wiek XX przetrwał sylwestra 
roku 2000. Że jego prawdziwy koniec nastąpił później – 11 września 2001 roku, kiedy 
to gwałtownie narodziła się nowa epoka, której istotną treścią jest starcie cywilizacji 
lub wojna z terroryzmem – cokolwiek przez to rozumieć. [Rz 11.4.2005: 2]

Po śmierci Papieża w komentarzach prasowych znalazła się polemika doty-
cząca tego, co jest prawdziwym końcem dwudziestego stulecia, a co jego począt-
kiem. Niemiecki „Die Welt” pisał o pogrzebie Jan Pawła II:

8 kwietnia 2005 r. jest drugą historyczną datą obecnego tysiąclecia.  Jest  równo-
cześnie zaprzeczeniem pierwszej:  11 września 2001 roku. [Rz 11.4.2005: 2]

W artykule Prawdziwy koniec XX wieku Piotr Skwieciński stwierdzał: 

Myślę, że historycy przyszłości będą mieli do wyboru jeszcze jedną datę końca dwu-
dziestego stulecia. To 2 kwietnia 2005 roku. (...) Czyli dzień, w którym odszedł czło-
wiek, który wywarł gigantyczny wpływ na to właśnie, co było esencjonalną treścią 
ostatecznie już minionego wieku. [Rz 11.4.2005: 2]

W ten sposób 2 kwietnia stał się odpowiedzią na zło z 11 września. Te dwie 
daty funkcjonują w pamięci zbiorowej na zasadzie symbolu, nie trzeba nawet 
dodawać roku, w którym doszło do tych wydarzeń. 

NOWA EPOKA

Śmierć Jana Pawła II jest również interpretowana jako wydarzenie przełomo-
we, wyznaczające nową epokę w dziejach ludzkości93. Tadeusz Bartoś w „Gaze-
cie Wyborczej” pisał:

Z odejściem papieża Wojtyły kończy się symbolicznie pewna epoka w dziejach Polski. 
[GW 4.4.2005: 17–18]

Dzwonnik z katedry wawelskiej opowiadał dziennikarzom „Newsweeka” 
o tym, jak w nocy 2 kwietnia 2005 roku razem z kolegami rozkołysali dzwon 
Zygmunta:

Wszyscy czuliśmy, że oznajmiamy światu koniec wielkiej epoki, zamykaliśmy tym 
koncertem historyczną kartę naszych dziejów. [N 2.4.2006: 84–88]

92  Tamże, s. 92.
93  F. Ankersmit, Wzniosłe odłączenie się od przeszłości..., s. 38.
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Ze śmiercią Ojca Świętego kończy się epoka. [Rz 6.4.2005: 7]

Świat bez niego, nie będzie już taki sam. [TP 17.4.2005: 19]

Franklin Ankersmit uważał, że mity najczęściej koncentrują się na granicy 
oddzielającej czas od tego, co go poprzedzało94.

Polska, ale także świat, nie będą już takie same. [DP 3.4.2005: 6]
Po Nim i bez Niego świat już będzie inny. [Rz 4.4.2005: 3]

Adam Szostkiewicz wyraził opinię wielu, którym brakowało słów: 

Czujemy, że zamknął się rozdział w historii Kościoła i świata. Zamknął się także roz-
dział w naszych historiach prywatnych. [P 9.4.2005: 3]

O „historiach prywatnych” i reakcji Polaków donosili dziennikarze „News-
weeka” w artykule Nasz ojciec, nasz tata:

Już od piątkowego wieczoru nic nie było jak zawsze. [N 10.4.2005: 4] 

Tadeusz Dziewanowski pisał w wierszu o umieraniu Papieża: „Wąska rurka 
łączy go ze światem. Prosta linia elektrokardiogramu rozdzieli dwie epoki”95. 

POŻEGNANIE BOHATERA 

Émile Durkheim stwierdził, że grupa, która nie jest zdolna do tego, by odczu-
wać stratę swojego członka, zwłaszcza wybitnego, jest grupą niezdolną do życia 
i skazaną na zanik96. 

Alfonso di Nola, przyglądając się bliżej antropologii żałoby, zwrócił uwagę, 
że w wielu zbiorowościach śmierć nie jest prywatnym wydarzeniem, które do-
tyczy wyłącznie rodziny zmarłego, ale staje się kryzysem w życiu publicznym, 
a zgon prowadzi do powstania nowej grupy społecznej97. W pierwszych dniach 
kwietnia 2005 roku na każdym kontynencie można było znaleźć członków nowej 
grupy społecznej, którą zrodziła żałoba. 

Świat nie może pogodzić się ze śmiercią Jana Pawła II. Miliony ludzi wciąż modli się 
za Niego, wiele krajów ogłosiło żałobę narodową, fl agi opuszczono do połowy masz-
tów. Żal i smutek pokonał granice. [Rz 5.4.2005: 5]

94  T. Dziewanowski, Na odejście biskupa Rzymu, [w:] T. Jania (red.), Godzina dwudziesta 
pierwsza trzydzieści siedem..., s. 38.

95  É. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego, przeł. A. Zadrożyńska, Warszawa 1990. 
96  A. di Nola, Triumf śmierci..., s. 30.
97  Tamże.
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Odejście Jana Pawła II zjednoczyło na te kilka dni skłóconą ludzkość [GK 5.4.2005: 
6]; Od Stanów Zjednoczonych po komunistyczną Kubę płyną słowa żalu po śmierci 
Ojca Świętego, a także wyrazy podziwu, szacunku i miłości. [Rz 3.4.2005: 2]

Śmierć i pogrzeb Jana Pawła II, wydarzenie przecież spodziewane, przerosło wszelkie 
wyobrażania. Mało kto mógł przypuszczać, że świat ruszy na rzymską pielgrzymkę. 
[P 16.4.2005: 4–5]

Alfonso di Nola pisał, że nawet w niewielkich społecznościach śmierć jest 
zdarzeniem wstrząsającym całą strukturą społeczną, przy czym intensywność 
przeżywanego szoku zmienia się w zależności od rangi zmarłego, jego wieku, 
płci, zamożności i prestiżu98. Żałoba bez granic [Rz 68] po śmierci Papieża była 
zjawiskiem bezprecedensowym.

Katarzyna Kolenda-Zaleska w relacji z pogrzebu mówiła:

Takiego pożegnania nie miał nikt i nikt mieć nie będzie. (...) Królowie i królowe, ksią-
żęta i księżniczki. Cały świat w Wiecznym Mieście w hołdzie jednemu człowiekowi99.

PIELGRZYMKA ŚWIATA 

Największa pielgrzymka w nowożytnej historii chrześcijaństwa osiągnęła w piątek 
w Rzymie swój punkt kulminacyjny. Pogrzeb papieża Jana Pawła II zgromadził pięć 
milionów ludzi z całego świata. Przybywali samolotami, pociągami i autokarami. Ca-
łymi dniami stali w kolejce, aby przez kilka sekund się pomodlić. [Rz 9–10.4.2005: 7]

Jacek Pałasiński, nawiązując do pytania Stalina, pisał o papieskich dywizjach:

Ile dywizji ma Jan Paweł Wielki? Dużo, dwa tysiące, może więcej. Miliony mężczyzn, 
więcej niż którekolwiek mocarstwo. Ba, w globalnym pospolitym ruszeniu uczest-
niczyły kobiety i dzieci. Zdyscyplinowani żołnierze. Żadna armia nie jest się w sta-
nie zmobilizować równie szybko, równie sprawnie przebyć tysiące kilometrów i bez 
szturmu zająć kilkumilionowe miasto. Szli nie po łupy, lecz jak wasale pokłonić się 
ostatniemu monarsze absolutnemu. (...) Nie z przymusu, bo nie grozili im zbrojni żan-
darmi, ale z potrzeby serca. Szli nie do giganta wbijającego w skały miecze, ale do 
kruchego starca, ba, do jego wystygłego już ciała. [W 17.4.2005: 10–12]

W poniedziałek, 4 kwietnia 2005, ciało Papieża, ubrane w szaty pontyfi kalne, 
wystawiono na katafalku w Bazylice św. Piotra, dokładnie w miejscu, gdzie za-
wsze stał Jego fotel. Dziennikarze szczegółowo opisywali, jak wyglądał „Hołd 
dla największego z nas” [Rz 6.4.2005: 2]. „Wieczorem przez bazylikę zaczyna 
płynąć rzeka ludzi” [Rz 31.3.2006: 12–13].

98  Katarzyna Kolenda-Zaleska, „Fakty”, TVN 24, 8 kwietnia 2005 roku. 
99  A. van Gennep, Obrzędy przejścia, przeł. B. Biały, Warszawa 2006, s. 152.
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Nierzadko inspiracją metafor są żywioły, czego najlepszym przykładem są 
przenośnie, których podstawą jest woda, jej siła i ruch. Publicyści chętnie porów-
nywali pielgrzymów do morza, rzeki, fali, a nawet tsunami.

Marek Zając w relacji dla „Tygodnika Powszechnego” pisał, co robiły „setki 
i tysiące”:

Teraz setki i tysiące płynęły szerokim strumieniem prze via della Conciliazione, 
brnęły po kostki w śmieciach na via dei Corridori, koczowały w fosie wokół 
Zamku św. Anioła i zatarasowały most Wiktora Emanuela. [TP 17.4.2005: 3]

Ludzie w kolejce są skupieni, poważni. Kolejka milczy, płacze, mdleje, dodaje sobie 
otuchy śpiewem i krzykiem. Niektórzy krzyczą: – Giovanni Paolo, Giovanni Paolo! – 
młodzi Włosi klaszczą i skandują jak na meczu i krzyczą za każdym razem – kiedy 
kolejka porusza się do przodu. [P 16.4.2005:12–13]

„W czasie żałoby osoby związane ze zmarłym tworzą specjalną społeczność, 
a jej miejsce jest częściowo na tym, a częściowo na tamtym świecie”100, pisał 
Arnold van Gennep w klasycznej pracy na temat rytuałów przejścia. Francuski 
antropolog przekonany jest, że w życiu człowieka stale przewijają się momenty 
sakralne i świeckie, a życie ludzkie składa się z serii przejść od jednego statu-
su społecznego do drugiego, co znajduje swój wyraz w specjalnych rytuałach101. 
Książka Arnolda van Gennepa jest, jak sam autor mówi, „próbą pogrupowania 
sekwencji obrzędowych, które towarzyszą przechodzeniu z jednego stanu do dru-
giego, z jednego świata (w ujęciu kosmicznym lub społecznym) do drugiego”102. 
W rozumieniu badacza, żałoba jest tak naprawdę okresem przejściowym dla tych, 
którzy pozostają na ziemi103.

Alfonso di Nola pisał, że ludzie pogrążeni w żałobie próbują utrzymać, pod 
kontrolą społeczną i psychologiczną, pustkę wytworzoną przez śmierć104. Stąd też 
udział społeczności w opłakiwaniu zmarłej osoby: „Uczestnictwo to, do dzisiaj 
obecne w kulturach wiejskich, wyrażało przede wszystkim głęboką solidarność 
z okazji zdarzenia dotykającego nie tylko zmarłego i jego najbliższych krewnych, 
ale także wszystkich członków społeczności, w której zdarzenie objawiło się we 
wszystkich swoich niepokojących i traumatycznych aspektach”105. 

W kwietniu 2005 roku ludzie z całego świata tłumnie gromadzili się przy 
zmarłym Papieżu. Rzym przeżył oblężenie. 

100  Por. B. Olszewska-Dyoniziak, Wstęp do klasycznej antropologii kulturowej, Wrocław 2003, 
s. 50; E. Nowicka, Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2004, s. 342–343.

101  „Można je podzielić na następujące podkategorie: rytuały wyłączenia (separacji), rytua-
ły okresu przejściowego (marginalnego) i rytuały włączenia (integracji). A. van Gennep, Obrzędy 
przejścia, s. 36.

102  Tamże, s. 151.
103  A. di Nola, Triumf śmierci..., s. 30.
104  Tamże, s. 29.
105  A. van Gennep, Obrzędy przejścia, s. 152.
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W historii zdarzały się powszechne pielgrzymki i zjazdy wszystkich możnych tego 
świata, bywały i tłumne, podniosłe pogrzeby. Trudno jednak o precedens, by towarzy-
szenie w agonii i śmierci, a potem tygodniowe czuwanie przy trumnie stało się sprawą 
milionów ludzi. [P 16.4.2005: 4–5]

„Dla wszystkich, którzy są dotknięci żałobą, życie społeczne ulega zawiesze-
niu. Okres ten jest tym dłuższy, im silniejsza była więź ze zmarłym, oraz im wyż-
sza była pozycja społeczna zmarłego. Gdy umiera wódz, zawieszenie dotyczy 
całego społeczeństwa. (...) Stąd też zjawisko żałoby narodowej czy świąt pub-
licznych. (...) Dawniej w takich okolicznościach życie społeczne całymi miesią-
cami całkowicie zawieszano, nawet w poszczególnych gospodarstwach domo-
wych. W dzisiejszych czasach podobne zjawisko doprowadziłoby po prostu do 
kataklizmu”106, pisał van Gennep na początku dwudziestego wieku, nieświadomy 
tego, co wydarzy się w kwietniu 2005 roku. Życie społeczne uległo zawieszeniu, 
ludzie zwalniali się z pracy, brali urlopy, wyruszali w drogę do Rzymu, aby po-
żegnać Papieża. Wieczne Miasto „nawiedziło ludzkie tsunami”, nie doprowadziło 
to do kataklizmu, paraliż Rzymu odczuli co prawda mieszkańcy, ale swoją goś-
cinnością zaskakiwali pielgrzymów i dziennikarzy. 

Ludziom w kolejce mieszkańcy Borgo Pio sypią na głowy cukierki i rzucają kanapki. 
[GW 9–10.4.2005: 7]

Tomasz Bielecki w artykule Rzym oblegany pisze: 

Hołd dla Jana Pawła II przeradza się w oblężenia Rzymu – straszył czwartkowy „Cor-
riere della Sera”, a „Il Messaggero” krzyczał tytułem na pierwszej stronie: „Pielgrzy-
mi, stop!”. [GW 8.4.2005: 3]

„Burmistrz Wiecznego Miasta histeryzuje: „Dwa miliony Polaków maszerują 
na Rzym!” Dlaczego nie pięćdziesiąt?”107, ironizuje Jacek Pałasiński. Polaków 
nic nie mogło zatrzymać. 

Polskie drogi zakorkowane. Autokary, wynajęte przez biura turystyczne i parafi e, po-
woli płyną na południe. [Rz 31.3.2006: 12–13]

Rzym tonął w piątek w biało-czerwonych fl agach. [GW 9–10.4.2005: 6]

Dziennikarze „Gazety Wyborczej” odnotowują:

Siedzą obok siebie wpatrzeni w telebimy, na których widać uroczystości pogrzebowe. 
Na niewielkim skwerku rozbili namioty, porozkładali karimaty. Mają przetłuszczone 
włosy i znużone twarze. Polscy pielgrzymi. [GW 9–10.4.2005: 1]

106  J. Pałasiński, Papież już nie umrze..., s. 271.
107  A. di Nola, Triumf śmierci..., s. 252–253.
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HOŁD

Alfonso di Nola zauważa: „Zwyczaj wystawiania zwłok wypływa przede 
wszystkim z potrzeby pokazania zmarłego po raz ostatni grupie przyjaciół, którzy 
przychodzą złożyć mu wizytę, oraz po to, żeby mogły się odbyć stosowne ob-
rzędy opłakiwania żałobnego. (...) Czuwanie przy zmarłym, który, jak sądzono, 
mógł jeszcze odczuwać obecność innych, jest instytucją obyczajową obecną prze-
de wszystkim w kulturach ludowych”108. Tym razem pożegnanie nie objęło małej 
społeczności pielęgnującej ludowe zwyczaje, ale cały świat. 

„Całe życie Karola Wojtyły, jako Jana Pawła II było właściwie wystawione na 
widok publiczny. Gdy odszedł – tak długo, jak można było, świat wciąż chciał go 
widzieć”109. 

Był to obraz wstrząsający, ale jednocześnie podniosły i intymny. Tak przez wieki zwy-
kło się żegnać najbliższych: patrząc po raz ostatni w ich twarz. [P 16.4.2005: 4–5]

Z Rzymu docierały informacje, że dwadzieścia tysięcy osób na godzinę składa 
hołd Papieżowi, a czas oczekiwania na wejście do bazyliki wynosi około dziesięć 
godzin110.

Przejście obok ciała Jana Pawła II trwa kilkanaście sekund, bo dwaj kierujący ruchem 
carabinieri uprzejmym, przytłumionym, ale jednocześnie spokojnym tonem nakazują, 
by się nie zatrzymywać. [GK 7.4.2005: 1–2]

Adam Boniecki w „Tygodniku Powszechnym” relacjonował, jak zachowywa-
li się ludzie składający hołd Papieżowi: 

Idący wbrew zakazom zatrzymywali się, patrzyli, często ze łzami w oczach, w zadu-
mie. Ten i ów fotografował, jakby chcąc zatrzymać czas i odwrócić nieodwracalne. 
Te fotografi e powędrują do przyjaciół, którzy nie mogli tu dziś być, zostaną wśród 
rodzinnych pamiątek jako świadectwo udziału w czymś niezwykłym, w epoce tego 
pontyfi katu i w tym niezwykłym pożegnaniu. [TP 17.4.2005: 2]

Dziennikarze byli zgodni: „takiego pożegnania nie miał żaden człowiek w hi-
storii” [GK 7.4.2005: 1–2].

Tego ranka mogło się wydawać, że globalna wioska – świat – uczestniczy w globalnej 
mszy. [P 16.4.2005: 4–5]

„Rzeczpospolita” przytacza komentarz gazety „JoongAgn Daily”:

Gdy żegnano Jana Pawła II, „Człowieka Boga”, w niebo nie wzleciały białe gołębie. 
Może przestraszyły się tego wielkiego smutku w największym domu pogrzebowym 
stulecia. Nie jest przesadą stwierdzenie, że była to największa scena świata, na której 

108  A. di Nola, Triumf śmierci, s. 25–253.
109  P. Kraśko, Kiedy świat się zatrzymał, s. 95.
110  J. Pałasiński, Papież już nie umrze..., s. 270.
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przywódcy polityczni wrogich państw otwierali swoje serca jak łagodne owce. [Rz 
9–10.4.2005: 7]

W tym krótkim fragmencie znalazło się kilka tropów stylistycznych: poety-
ckie porównanie, metafora pogrzebu – sceny, peryfraza ornamentacyjna (Czło-
wiek Boga), personifi kacja gołębi, które odczuwają ludzkie emocje (strach i smu-
tek) oraz hiperbola. Symbole religijne stanowią klamrę, która spina wypowiedź. 
Rozpoczyna ją motyw gołębi, które są metonimią Ducha Świętego111, a kończy 
obraz łagodnej owieczki. Białe gołębie symbolizują pokój i pojednanie112, są zna-
kiem natchnienia113, przypominają biblijny obraz Ducha Świętego, który przybrał 
postać gołębicy (Mt 3, 16; Łk 3, 32; J 1, 32). Owieczka natomiast kojarzy się 
z łagodnością, pokorą i niewinnością114, które rzadko cechują polityków. 

Wszyscy korespondenci zwrócili uwagę na znak pokoju, jaki przekazali sobie 
Mohamed Chatami i Mosze Kacaw:

Wrogowie podali sobie ręce. (...) A gdy prezydent Iranu wyciągnął do mnie rękę, 
uścisnąłem ją i powiedziałem: pokój z tobą! – opowiadał Kacaw. (...) A Aleksander 
Kwaśniewski zjadł obiad wspólnie z Lechem Wałęsą. Obaj uścisnęli sobie dłonie. [Rz 
9–10.4.2005: 1]

„Santo Subito!” (wł. ‘święty od zaraz’, ‘święty natychmiast’) – krzyczeli zgro-
madzeni na placu św. Piotra uczestnicy uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II 
8 kwietnia 2005 r. Słowa „Subito Santo”115 znalazły się również na transparentach, 
które przynieśli ze sobą wierni. W ten sposób ludzie domagali się od przyszłego 
papieża, aby niezwłocznie, po rozpoczęciu pontyfi katu, otworzył procedurę zmie-
rzającą do beatyfi kacji i kanonizacji Jana Pawła II. Komentatorzy rzymskich uro-
czystości przypominali, że aklamacja była praktyką, która w pierwszych wiekach 

111  Symbolika kulturowa i religijna to szczególne przypadki metonimii: „W chrześcijaństwie 
istnieje metonimia GOŁĄB ZA DUCHA ŚWIĘTEGO. (...) Nie jest to symbolika przypadkowa. Jest 
ona oparta na pojęciu gołębia w kulturze Zachodu i koncepcji Ducha Świętego w teologii chrześ-
cijańskiej. Istnieje przyczyna, dla której symbolem Ducha Świętego jest gołąb/gołębica, nie zaś, 
dajmy na to kurczak, sęp czy struś. Gołębia wyobrażamy sobie jako istotę piękną, przyjazną, łagod-
ną, a nade wszystko pokojową. Jego naturalnym miejsce przebywania jako ptaka jest niebo, które 
ma relację metonimiczną do niebios, naturalnego miejsca przebywania Ducha Świętego. Gołąb lata 
wdzięcznie, szybuje łagodnie i zwykle widzi się go, kiedy pojawiając się od strony nieba, ląduje 
wśród ludzi”. Cyt. za: G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, s. 63. 

112  D. Forster, Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, Warszawa 
1990, s. 229.

113  Tamże, s. 231.
114  R. Tokarski, Wartościowanie człowieka w metaforach językowych, „Pamiętnik Literacki” 

1991, z. 1, s. 150. 
115  Od dnia pogrzebu Papieża zwrot „Santo subito!” zaczął żyć własnym życiem, przekroczył 

granice językowe, stając się frazą znaną wszystkim, którzy w kwietniu 2005 roku śledzili serwisy 
informacyjne. W ten sposób włoski okrzyk zrobił międzynarodową karierę. W parafi ach powstają 
grupy modlitewne „Santo Subito”. W Internecie można znaleźć wiersze, piosenki, książki i albumy 
pod takim tytułem, otwarta została strona internetowa www.santosubitoonline.com. 
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chrześcijaństwa towarzyszyła kanonizacji, w myśl sentencji vox populi, vox Dei, 
głos ludu jest znakiem Bożej woli. 

Zewsząd słychać było: Santo, Santo, Subito Santo! Dziennikarze na ogół stronią od 
emocjonalnych komentarzy, ale tym razem depeszowali, że lud dokonał kanonizacji 
„przez aklamację”. Zresztą od pierwszych godzin po śmierci Jana Pawła II mówiło się 
w Rzymie: Il papa Santo, Święty Papież. [TP 17.4.2005: 3]

Kiedy kardynał Ratzinger powiedział, że Papież stoi teraz w oknie Pana, mi-
lion ludzi popatrzyło w kierunku papieskiego okna w Pałacu Apostolskim. 

Piotr Kraśko wspomina: „Dla mnie najbardziej przejmujące pożegnanie, jakie 
pamiętam z tamtego dnia, to widok młodej dziewczyny, która mogła mieć może 
20 lat. Stała na placu św. Piotra, gdy wszyscy już powoli odchodzili. Ona się 
uśmiechnęła, popatrzyła w stronę tego okna, w którym widzieliśmy Jana Pawła II 
przez tyle lat, podniosła dłoń do ust i przesłała w tamtą stronę pocałunek. Tyl-
ko tyle. Może, w porównaniu do homilii kardynała Ratzingera, to był tylko taki 
śmieszny gest, ale było to tak szczere i autentyczne. Widziało to kilku fotore-
porterów, którzy w tym momencie po prostu zbaranieli. Nie wiem, czy powstało 
jakieś zdjęcie. Ja go nie widziałem. To była dziewczyna, która żegnała swojego 
papieża i nie było w tym nic niestosownego. Może innego papieża nie dałoby się 
tak żegnać. Jego tak. Tak jakby podeszła i pocałowała Go w policzek. Pożegnała 
Go jak ukochanego dziadka, którego się nie żegna na zawsze, tylko odprowadza 
na dworzec”116.

116  P. Kraśko, Kiedy świat się zatrzymał, s. 130.
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Rozdział V 

Symbole mitycznego przełomu 

WIATR

Król Dawid śpiewał Panu pieśń dziękczynną. Śpiewał Bogu, który, aby mu 
pomóc, „cwałował na cherubie, a skrzydła wiatru go niosły” (2 Sm 22, 11). Echa 
tej pieśni powtórzyły się w psalmie, w którym Dawid powie: „Za rydwan masz 
obłoki, przechadzasz się na skrzydłach wiatru” (Ps 104, 3). Wiatr jest symbo-
lem przestrzeni, ruchu i szybkości1. Jest jednym z Bożych stworzeń i pozostaje 
Bogu posłuszny. „Pismo święte ukazuje Boga jako pana wichrów: Bóg trzyma je 
w swojej komorze, na Jego rozkaz wychodzą i podążają tam, gdzie je posyła”2.

Gdy w piątek o godzinie 10.00 rozpoczynała się msza pogrzebowa za duszę Jana Pa-
wła II, w Rzymie nagle zerwał się wiatr. (...) Podnosił i targał ornaty, zrywał z głów 
mitry, toczył po kamiennych schodach piuski. Bezradnie biegali za nimi księża, da-
remnie starali się przytrzymać purpurowe szaty. [TP 17.4.2005: 3] 

Gwałtowny porywisty wiatr zwykle towarzyszył teofaniom. „Patrzyłem, a oto 
wiatr gwałtowny nadszedł od północy” (Ez 1, 4) – opowiadał prorok Ezechiel 
o swojej wizji. Jak „zachowywał” się wiatr na placu św. Piotra?

Wiatr targał szatami kardynałów, przewracał kartki w śpiewnikach chórzystów, wygi-
nał głośniki ustawione na placu św. Piotra. Nie oszczędził księgi Ewangelii, która spo-
częła na trumnie z ciałem Jana Pawła II. Otwierał kolejne stronice, przerzucał księgę 
od początku do końca. [Rz 9–10.4.2005: 1]

wiatr najpierw szarpał kartkami, a potem zatrzasnął Ewangeliarz [GW 9–10.4.2005: 1]

przewracał kartki, aż ostatni podmuch zatrzasnął księgę. [TP 17.4.2005: 3] 

1  W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 453.
2  L. Ryken, J. Wilhoit (red.), Słownik symboliki biblijnej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, 

fi gury stylistyczne i gatunki literackie w Piśmie Świętym, W. Chrostowski (red. pol.), Warszawa 2003, 
s. 1081.
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Wiatr jest symbolem gwałtowności3. „Wieje. Wieje tak, że urywa głowy” [TP 
17.4.2005: 21], napisał Dariusz Karłowicz. 

W każdym wietrze jest coś tajemniczego: raz jest to siła, której nic nie potrafi  
się oprzeć, niszczy domy, drzewa, okręty na morzu; kiedy indziej zamienia się 
w cichy szmer4. Wiatr uważano za oddech ziemi5, pierwszy żywioł z racji podo-
bieństwa do oddechu lub tchnienia stwórczego6. Był symbolem potęgi bóstwa, 
pośrednikiem między niebem i ziemią, posłańcem bogów7. 

8 kwietnia „Wiatr był jednym ze scenarzystów rzymskich uroczystości po-
grzebowych” [TP 17.4.2005: 1]. Jan Turnau pisał: „Na tym pogrzebie najważniej-
szy był dla mnie wiatr” [GW 9–10.4.2005: 1].

Wiatr jest drogą Pana (Na 1, 3). Psalmista powie: „Jako swych posłów uży-
wasz wichry” (Ps 104, 4). Wiatr jest posłańcem, ma określone zadanie. Przekona-
nie o tym widać w komentarzu:

Potężny wiatr – dmący w ornaty „starszych” Kościoła, jakby w żagle łodzi, której ster 
został im powierzony – popychający, nadający kierunek. Wiatr przewracający karty 
Ewangeliarza, jakby zwracający uwagę na kolejne Słowa Boga głoszone przez zmar-
łego Papieża aż po ostatnie „Amen”. Wiatr nieskrępowany. [TP 17.4.2005: 1]

„Wiatr i duch (tchnienie), jednakowo niewidzialne, łączą się w symbolice 
i nazwie”8. Grecki wyraz pneuma oznacza: duch, natchnienie, dmuchnięcie, wiatr, 
tchnienie. W księdze Ezechiela wiatr jest symbolem Bożego tchnienia życia, któ-
re ożywia wysuszone kości. Pan Bóg każe prorokowi wzywać Ducha: „Z czterech 
wiatrów przybądź Duchu i powiej po tych pobitych, aby ożyli” (Ez 37, 9). Wiatr 
jest symbolem odrodzenia do nowego życia. 

Dorothea Forstner pisze: „Wiatr południowy – wiatr ciepły oznacza Ducha 
Świętego; On, gdy dotyka umysłów ludzi wybranych, uwalnia je od wszelkiego 
odrętwienia i napełnia je żarem”9. Południowy wiatr jest duszny. Właśnie taki wiatr, 
zwany we Włoszech – sirocco, wiał po śmierci Jana XXIII, przypomina reporter. 
„Podczas pogrzebu Jana Pawła II, powiew był świeży, górski” [TP 17.4.2005: 3]. 
Inny dziennikarz napisze: „zimny rzymski wiatr” [GW 9–10.4.2005: 1].

Publicysta „Tygodnika Powszechnego” sugeruje, że zimny wiatr na pogrzebie 
słowiańskiego Papieża wcale nie pojawił się przypadkowo: „pędził zimne po-
wietrze, choć wiał z południa. (...) Skądkolwiek wieje wiatr, wszędzie ma zapach 
Tatr” [TP 17.4.2005: 3]. Marek Zając zacytował także fraszkę Jana Sztaudyngera, 
przywołując wspomnienia górskich wędrówek Karola Wojtyły. Ten wiatr miał 
przypomnieć o tym, co polskie. 

3  W. Kopaliński, Słownik symboli, s. 453.
4  X. Leon-Dufour (red.), Słownik teologii biblijnej, s. 224.
5  M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, przeł. K. Romaniuk, Poznań 1989, s. 260.
6  J.E. Cirlot, Słownik symboli, przeł. I. Kania, Kraków 2002, s. 446.
7  W. Kopaliński, Słownik symboli, s. 453.
8  Tamże, s. 454.
9  D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, Warszawa 

1990, s. 72. 
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Tomasz Bielecki w swojej relacji z pogrzebu napisał: „Wczoraj symbol wiatru 
ponownie przemówił. [GW 9–10.4.2005: 1]. 

„Z wichru Pan odpowiedział Hiobowi” (Hi 38, 1), czytamy w Starym Testa-
mencie. Wiatr jest symbolem głosu Bożego10, i tak jak w Starym Testamencie 
towarzyszy objawieniom mocy Boga, w Nowym Testamencie kojarzy się z Du-
chem Świętym11. 

Reporter „Gazety Wyborczej” pisze dalej: 

„Niech Twój Duch wieje, kędy chce” – wielokrotnie modlił się papież za życia. (...) 
Kiedy zimny rzymski wiatr najpierw szarpał kartkami, a potem zatrzasnął Ewangeliarz 
leżący na prostej cyprysowej trumnie Jana Pawła II, wielu wiernych uświadomiło so-
bie, że oto rzeczywiście kres jego ziemskiej posługi. [GW 9–10.4.2005: 1] 

Wiatr jest symbolem czasu i przemijania12. Powyższy komentarz jest tylko 
przykładem tego, jak często w owych dniach dziennikarze sięgali do cytatów bi-
blijnych. W tekstach publicystycznych i reportażach przywoływane były słowa 
z Ewangelii św. Jana: „Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz 
nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się 
z Ducha” (J 3, 8). Jan Turnau pisał: 

Na tym pogrzebie najważniejszy był dla mnie wiatr. Przewracał karty ewangelii, 
powiewał kardynalskimi szatami. Zobaczyłem w tym Ducha Świętego: wiatr to po 
grecku „pneuma”, po łacinie „Spiritus”, co w obu kościelnych językach znaczy też 
„duch”, również Duch Święty. [GW 9–10.4.2005: 1]

Wiatr. Ruah. Pneuma. Duch. [TP 17.4.2005: 1]

Przez nawiązanie do oryginalnych języków Pisma Świętego dziennikarze 
podkreślają ich biblijne źródło. Wyrazy obce należą do wyższego stylu, odczu-
wane są jako dostojniejsze, wyszukane, bardziej adekwatne do sytuacji. O Duchu 
Świętym nie da się pisać zwyczajnie. Spiritus, pneuma i ruah przypominają czy-
telnikowi, że tekst dotyczy rzeczywistości sakralnej, w której nie wszystko da się 
pojąć i nazwać. 

Znawczyni symboliki chrześcijańskiej Dorothea Forstner przypomina: „Duch 
Boży ma tak wiele punktów stycznych ze swym symbolem, że obydwa określa 
się tym samym terminem »spiritus«, »pneuma«. Wiatr i duch są niewidzialni, 
poznajemy je tylko po skutkach; obydwa rządzą się własnymi prawami. »Wiatr 
wieje, gdzie chce«. Duch Boży udziela się tak, jak mu się podoba. »Szum jego 
słyszysz«, możesz wyczuć jego obecność, poznać jego potęgę i siłę działania, 
jednak ani nie wiesz, skąd przychodzi (...) ani nie wiesz, dokąd zdąża”13.

„Możesz wyczuć jego obecność”, napisała Forstner. To samo sformułowanie 
odnaleźć można w dziennikarskiej relacji: 

10  W. Kopaliński, Słownik symboli, s. 454.
11  M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, s. 260.
12  W. Kopaliński, Słownik symboli, s. 454.
13  D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, s. 71. 
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Morze ludzi. (...) I wiatr, symbol Ducha Świetego. Tego dnia, gdy Jana Pawła II żegnał 
cały świat, obecność Ducha Świętego wyczuwali wszyscy. Pięć milionów ludzi zgro-
madzonych w Rzymie. [Rz 9–10.4.2005: 1] 

Również w Krakowie wiał wiatr, nie tylko podczas pogrzebu Papieża, ale tak-
że w trakcie czuwania na Błoniach w noc poprzedzającą pogrzeb Jana Pawła II. 
Ksiądz Grzegorz Ryś w odnotował: 

A w Krakowie wiatr bierzmowania dziejów – natężający światło zapalonych świec 
wzniesionych w górę, by rozproszyć noc. [TP 17.4.2005: 1]

Bierzmowanie to sakrament, podczas którego wierni otrzymują siedem darów 
Ducha Świętego. Publicysta nawiązał tym samym do określenia, jakie pojawiło 
się już w 1979 roku, podczas pierwszej pielgrzymki Papieża do Polski. Uroczy-
stości Zesłania Ducha Świętego, którym przewodniczył, przeszły do historii jako 
„Zielone Świątki Słowian”. 

Ostatniego dnia pielgrzymki Jan Paweł II na krakowskich Błoniach dokonał „bierzmo-
wania dziejów”. „Musicie być mocni! Musicie być wierni!” – apelował. Rok później 
wybuchnął Sierpień, powstała „Solidarność”. [Rz 3.4.2005: 4–5] 

Jan Turnau w „Gazecie Wyborczej” wspominał: 

Święty wiatr zabrał się do zdmuchiwania komunizmu i równo po dziesięciu latach 
udało mu się. [NŚJPII, 2007, 3: 2]

Dariusz Karłowicz również przypomina tamten wiatr, który „zdmuchnął ko-
munizm”:

Pierwszy raz wiało tak na placu Zwycięstwa, potem jeszcze w Sierpniu. Ostatni raz, 
kiedy dał świadectwo ksiądz Jerzy. Potem było coraz bardziej duszno. (...) 
Wieje. Wieje tak, że urywa głowy. W powietrzu latają zerwane szyldy, bałamutne re-
klamy, źle ustawione drogowskazy, zwykłe śmiecie, bardzo dużo śmieci. (...) powie-
trze zrobiło się czyste. [TP 17.4.2005: 21]

Wiatr jest świadkiem polskiej historii, wieje w momentach przełomowych. Po 
śmierci Papieża zerwał się ponownie. 

To „wiatr bierzmowania dziejów” [TP 17.4.2005: 1], polska Pięćdziesiątnica, 
Anno Domini 2005. Nie było, co prawda, języków ognia, ale „ludzie byli piękni. 
Podnosząc świece, wyglądali jak milion Statui Wolności” [TP 17.4.2005: 11]. 

Wiatr jest posłańcem Stwórcy. Również dzwon ma taką symbolikę. Jest gło-
sem Boga. 
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ZYGMUNT

Kiedy pierwsze uderzenia dzwonu Zygmunta rozdarło ciszę, wydawało się, że nasze 
serca nie wytrzymają tego dźwięku. To był koncert w tonacji moll. Dostojny, eleganc-
ki, żałobny. Rozlegał się na wymarłych ulicach, parkach, unosił się wysoko ponad 
wieże kościołów. Jego uderzenia brzmiały w tym dniu szczególnie mocno, bo ruch 
w mieście praktycznie zamarł. [N 2.4.2006: 84–88]

„Vivos voco, mortus plango, fulgura frango” – żywych zwołuję, zmarłych opła-
kuję, gromy kruszę14. Dzwon jest symbolem łączności między niebem i ziemią15, 
jego dźwięk symbolem mocy stwórczej, a pozycja wisząca nadaje mu znacze-
nie mistyczne, właściwe przedmiotom zawieszonym między niebem i ziemią16. 
„Dzwonki i dzwoneczki były znane już starożytnym ludom”17. Dopiero w czasach 
chrześcijańskich zaczęto sporządzać większe dzwony18. Ich symboliczne znacze-
nie polega na tym, że traktowane są jako głos Boga. „Kościół mocą ich poświę-
cenia podniósł je do godności sacramentale, a dźwięk ich do pewnego stopnia 
udziela całej okolicy błogosławieństwa”19. Ludzie wierzyli, że siła poświęconych 
dzwonów odwraca zło, dlatego wolno ich używać w sytuacjach wyjątkowych, 
kiedy zagrożone jest życie wspólnoty wiernych20. Alarmujący dźwięk dzwonu 
miał odstraszać demony, złe duchy, uroki i zarazy21. Dzwony miały rozpędzać 
chmury burzowe, odganiać gromy i huragany, gasić pożary powstałe od pioruna22. 

Od XIII wieku dzwony zaczęły otrzymywać imiona, napisy i ornamenty23. Tak 
też najbardziej znany polski dzwon nosi imię króla.

Dzwon Zygmunta (dzwon Zygmunt) to najsłynniejszy polski dzwon, ufun-
dowany przez Zygmunta Starego. Waży osiem ton, odlany został ze zdobytych 

14  Napis na wielkim dzwonie katedry w Szafuzie (Szwajcaria). Napis ten stał się mottem Pieśni 
o dzwonie Friedricha Schillera. Cyt. za: W. Kopaliński, Słownik symboli, s. 87.

15  Bicie w dzwony oznajmia porę dnia (dzwony na Anioł Pański), ogłasza wesołe wydarzenia, 
jak chrzty i wesela, ale i smutne (dzwon pogrzebowy). W piątki o godzinie 15.00 głos dzwonu przy-
pomina godzinę śmierci Chrystusa. Por. W. Hoffsümmer, Leksykon dawnych i nowych symboli, przeł. 
A. Makowska, Kielce 2001, s. 26.

16  J.E. Cirlot, Słownik symboli, s. 123.
17  W powszechnym użyciu dzwony były w Chinach już w drugim tysiącleciu p.n.e. Starożytni 

Grecy i Etruskowie używali małych dzwoneczków jako talizmanów obronnych. Por. W. Kopaliński, 
Słownik symboli, s. 87.

18  D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, s. 397.
19  Tamże.
20  Tamże, s. 398.
21  „Dzwonek jest emblematem św. Antoniego, który dzwonieniem wyganiał diabły ukrywające 

się w ruinach świątyń pogańskich. Magią obronną dzwonków posługiwało się chrześcijaństwo we 
wczesnym średniowieczu, zwłaszcza w związku z chorobą i śmiercią”; cyt. za: W. Kopaliński, Słow-
nik symboli, s. 87.

22  W. Kopaliński, Słownik symboli, s. 88.
23  Tamże, s. 87.
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armat24. Głos dzwonu z katedry wawelskiej ogłasza święta kościelne i państwo-
we. „Jego dźwięk rozlegał się zawsze w najważniejszych dla Polski momentach. 
Witał też Jana Pawła II przy każdej wizycie w Krakowie” [GW 4.4.2005: 5].

„Przed chwilą bił »Zygmunt«, a z nim wszystkie krakowskie dzwony. Ostat-
ni raz biły w ten sposób tydzień temu – w niedzielę Zmartwychwstania” [TP 
10.4.2005: 4], pisali reporterzy 2 kwietnia 2005 roku. Dzwony oznajmiają jakieś 
wielkie święto, albo „nawołują do modlitwy za zmarłe dziecko Boże”25. 

Kilkanaście minut po obwieszczeniu śmierci Jana Pawła II w Krakowie zabrzmiał 
Zygmunt. [GW 4.4.2005: 5]

Dzwon jest znakiem żałoby, symbolem śmierci. „Głos dzwonów pogrzebo-
wych miał odpędzać złe duchy od dusz wychodzących z ciała, a w Kościele kato-
lickim do dziś ma wskazywać drogę duszom zmarłych”26. 

„Zygmunt »grał dla Papieża pięknie« (...). Myślę, że dusza Ojca Świętego 
uśmiechała się” [DP 3.4.2005: 2], mówił Marcin Biborski, jeden z krakowskich 
dzwonników. Rok później opowiadał o pamiętnej kwietniowej nocy: 

To była dla nas, 26 krakowskich dzwonników, szczególna chwila. Chcieliśmy dać 
z siebie wszystko, chcieliśmy, żeby dusza naszego ukochanego Papieża leciała ra-
zem z tymi dźwiękami do nieba. Żeby tam, po drugiej stronie, czuł naszą obecność. 
[N 2.4.2006: 84–88]

I z wawelskiego wzgórza odezwał się dzwon Zygmunt. – Nie tylko na śmierć bije 
Zygmunt, ale też na nowy rozdział naszego życia – mówił kardynał Macharski. [Rz 
3.4.2005: 3] 

Dzwon symbolizuje koniec. Władysław Kopaliński przypomina stare przysło-
wie: wszystko z dźwiękiem dzwonowym przemija27. Dziennikarze pisali:

Kardynał Franciszek Macharski chodził zamyślony wśród pochylonych głów. W koń-
cu sam uklęknął na chodniku. – Bije „Zygmunt” na nowe życie Tego, którego miłuje-
my i równocześnie na nowy rozdział naszego życia. (...)
Żałobnego dźwięku słuchały tłumy pod wawelskim wzgórzem. [GW 4.4.2005: 5] 

2 kwietnia 2005 roku „pierwsi dzwonnicy wbiegli do Katedry chwilę po godz. 
22. Niektórzy ze łzami w oczach wspinali się po schodach na wieżę. Ktoś krzyk-
nął: »wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie« i mężczyźni złapali za sznury” 
[GW 4.4.2005: 5]. Później opowiadali reporterom:

Spontanicznie zbiegliśmy się na Wawel i chwyciliśmy za liny. Po raz pierwszy udało 
nam się tak szybko rozkołysać „Zygmunta”. Chcieliśmy dołączyć do tego koncertu 
dzwonów nad Krakowem. (...) 

24  W. Kopaliński, Słownik mitów..., s. 1497.
25  D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, s. 397.
26  W. Kopaliński, Słownik symboli, s. 88.
27  Tamże.
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Dwadzieścia siedem minut niósł się nad Krakowem głos dzwonu Zygmunta, który 
został rozkołysany na wieść o śmierci papieża. [DP 3.4.2005: 2] 

Jeden z dzwonników opowiadał:

Nikt nam nie mówił, ile mamy grać. Dopiero potem okazało się, że ciągnęliśmy za 
liny przez 27 minut, każda minuta to rok pontyfi katu. To był dla nas wielki znak Jego 
obecności z nami. [N 2.4.2006: 84–88] 

Dzwon symbolizuje czas. Kopaliński przypominał, że dawniej dzwoniono 
w czasie pogrzebu tylekroć, ile lat żył nieboszczyk28.

BIEL

Biel. Osoby, które miały szczęście być w papieskim apartamencie w ciągu ostatniej 
doby życia Jana Pawła II, przede wszystkim ją zapamiętały. Białe ściany, biała pościel, 
białe fartuchy. I kredowo blada twarz Ojca Świętego. [Rz 4.4.2005: 2]

Biel jest symbolem duchowości, życia wiecznego, świętości i chwały, a także 
nadziei, jasności i szczęścia29. Władysław Kopaliński przypominał, że na Wscho-
dzie, w krajach słowiańskich, kolor biały bywał kolorem żałoby i śmierci, ko-
lorem duchów i widm. Biel kojarzona jest z absolutem, początkiem i końcem, 
dlatego często dominuje podczas ceremonii chrztu, ślubu i śmierci30. To kolor 
wtajemniczenia, związany z ceremoniałem przejścia. 

Tylko Kraków mógł tak podziękować Papieżowi za pontyfi kat. Wczorajszy Biały 
Marsz Wdzięczności zgromadził ponad milion ludzi. [GW 8.4.2005: 7]

„Biel jest kolorem oznaczającym istoty towarzyszące chwale Bożej albo byty 
przemienione”31. Stary i Nowy Testament podkreśla blask i białość istot przyby-
łych z nieba – czy to, gdy chodzi o człowieka odzianego w białą szatę, czy o anio-
łów, wysłanników Boga w „lśniących szatach” (Łk 24, 4)32. 

Najczęściej mówi o bieli Apokalipsa św. Jana. Biel wyobraża w niej doskonałą 
czystość, zwycięstwo i chwałę: na biało ubranych jest dwudziestu czterech star-
ców (Ap 4, 4), tak samo jest odziany wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć 
(Ap 7, 9)33. 

28  Tamże.
29  „To ulubiony przez bogów kolor ofi ar zwierzęcych u Rzymian. Starożytni kapłani nosili 

przeważnie białe szaty liturgiczne. Białe konie ofi arowywano Słońcu, białe byki wybierali na ofi arę 
druidzi, białe słonie były święte w Syjamie”. Cyt. za: W. Kopaliński, Słownik symboli, s. 22.

30  Tamże.
31  X. Leon-Dufour (red.), Słownik teologii biblijnej, s. 72.
32  Tamże, s. 73.
33  D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, s. 115.
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Miliony Polaków (...) w niekończących się białych marszach. [N 17.4.2005: 12]

Jako barwa światła i życia, kolor biały jest przeciwstawieniem czerni, będą-
cej synonimem mroków i żałoby34. Na ziemiach polskich w czasach pogańskich 
kolorem żałoby była wprawdzie biel, ale w XVI wieku za sprawą Kościoła kato-
lickiego upowszechnił się czarny kolor żałoby35. Po śmierci Papieża

Kraków był czarny. Czarne były stroje i nastroje, które można było poznać po pod-
puchniętych i zaczerwienionych oczach, kirem powiewały biało-czerwone i papieskie 
fl agi, wstążki na samochodach. [GW 4.4.2005: 3]

Czerń jest kolorem smutku, nocy i ciemności. Jest symbolem rozpaczy i ża-
łoby36.

Czerń na fl agach i na portretach Jana Pawła II (...) przyklejonych do okien mieszkań, 
sklepów, samochodów. Z każdą godziną jest ich więcej i więcej – bramy, balkony 
w kolorach papieskich i barwach narodowych – tak jak podczas papieskich pielgrzy-
mek. Tylko czerń przypomina, że już nigdy... [Rz 31.3.2006: 12–13]

Dziennikarze w relacjach prasowych i komentarzach chętnie czerpali z sym-
boliki kolorów. Wszystkie gazety pisały o wstążeczkach, białych i czarnych. Po-
lacy przychodzili do szkoły, do pracy ubrani na czarno z białą wstążeczką [Rz 
5.4.2005: 3]. Czarne wstążki i kir na fl agach były znaczącym akcentem, jednak 
dominującym kolorem żałoby okazała się biel. Uczestnicy białych marszów 
w całej Polsce proszeni byli o przyniesienie świec i posiadanie jakiegoś białego 
elementu ubioru – szalik, chusteczka. Z białymi kokardkami występowali dzien-
nikarze telewizyjni i ich goście. Wszyscy zgodnie podkreślali, że właśnie kolor 
biały najlepiej wyraża świąteczny nastrój, jaki ogarnął nasz kraj po śmierci Jana 
Pawła II. 

Ludzie powoli rozchodzili się do domów, jakby chcąc zachować w oczach i sercach 
nastrój niezwykłego misterium bieli, świateł, wspólnoty z innymi i papieżem. [Rz 
9–10.4.2005: 4–5]

ŚWIATŁO

Dywany świateł na warszawskiej ulicy Jana Pawła II. Ciągi świateł na placu Piłsud-
skiego jak pasy startowe. Konstelacje świateł w Ogrodzie Saskim pomiędzy drzewa-
mi. Co to właściwie znaczy? Szedłem przez Ogród Saski w ciepłą noc przed dniem pa-
pieskiego pogrzebu. Z ciemności słychać było głosy młodych ludzi. Doglądali świateł, 

34  X. Leon-Dufour (red.), Słownik teologii biblijnej, s. 72.
35  Por. W. Daszykowska-Ruszel, Zwyczaje pogrzebowe we wsiach rzeszowskich, w: Ludowe 

zwyczaje pogrzebowe. Materiały z sesji popularnonaukowej, Rzeszów 1993, s. 52.
36  W. Kopaliński, Słownik symboli, s. 53.
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fotografowali je. (...) zobaczyłem koczujący na ziemi krąg. Świecąc zapalniczkami, 
śpiewali „Szalom alejchem”. [GW 11.4.2005: 14]

Światło jest jednym z ważniejszych tematów biblijnych37. Jest pierwszą stwo-
rzoną przez Boga „rzeczą”: „A Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją 
od ciemności”, czytamy w Księdze Rodzaju (1, 4). Pod koniec biblijnej narracji, 
w Apokalipsie, światło Boże rozprasza wszelkie ciemności: „I odtąd już nocy 
nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie 
świecił nad nimi” (Ap 22, 5). 

Światło płonące w ciemności człowiek zawsze odbierał jako coś dobrego, 
uspokajającego i radosnego38. W przypowieściach ewangelicznych lampa jest 
symbolem czuwania i gotowości39. 1 kwietnia 2005 roku 

W oknach niektórych domów w Polsce pojawiły się w piątek wieczorem zapalone 
świece. Krążyły SMS-y o treści: „Zapalcie świeczkę w swoim oknie w intencji Pa-
pieża. Przekaż SMS-a znajomym, niech to światełko świeci w każdym domu dla 
Papieża”. [GW 2–3.4.2005: 1]

W Biblii światło ma życiodajną moc i dostarcza ochrony40. W tym kontekście 
można odczytać cytowanej wyżej SMS-y i prasowe komentarze: 

W piątkowy wieczór w oknach polskich domów pojawiły się świeczki, by ich blask 
ogrzał ziębnące coraz bardziej dłonie i serce Ojca Świętego. [N 10.4.2005: 4] 

Język bez przenośni byłby martwym systemem znaków41. Metafory pozwa-
lają „wyrazić to, co niewyrażalne, silnie oddziałując na wyobraźnię i uczucia 
czytelnika”42. Świece zapalone w polskich domach miały ogrzać ziębnące serce 
Papieża – piętrowa metafora niebezpiecznie graniczyła z kiczem. W innym arty-
kule świece miały „rozproszyć noc” [TP 17.4.2005: 1]. Figura światła i ciemności 
zajmuje ważne miejsce w biblijnej metaforyce43, z której obfi cie czerpali autorzy 
artykułów w „papieskim tygodniu”. 

W Watykanie całą noc paliło się światło, które było znakiem nadziei dla czu-
wających na placu św. Piotra. Bo światłość to Bóg. Światło jest drogowskazem 
wiodącym do Boga. W Psalmie czytamy, że „Bóg jest światłem okryty jak płasz-
czem” (Ps 104, 2). Jakub pisał o Bogu jako Ojcu Świateł (Jk 1, 17). W Tryptyku 
rzymskim Jan Paweł II napisał o swojej śmierci „ostateczna przejrzystość i świat-
łość”. Do tej myśli Papieża nawiązał ksiądz Adam Boniecki:

37  L. Ryken, J. Wilhoit (red.), Słownik symboliki biblijnej..., s. 988.
38  D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, s. 409.
39  M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, s. 109.
40  L. Ryken, J. Wilhoit (red.), Słownik symboliki biblijnej..., s. 984.
41  S. Skorupka, Zwroty i wyrażenia przenośne w języku polskim, Lublin 1946, s. 22.
42  A. Ceglińska, Piękno języka encyklik Jana Pawła II, [w:] Z. Adamek, S. Koziara (red.), Od 

Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego, Tarnów 1999, s. 143.
43  D. Zdunkiewicz, Leksykalne środki wartościowania..., s. 82.
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Papież z wewnętrzną jasnością szedł ku temu spotkaniu, mówił o tym w Polsce, a my 
słuchaliśmy tego ze ściśniętym sercem. Ale gdy to mówił, jego serce nie było ściśnięte. 
On szedł w światłość44. 

Kiedy Polacy dowiedzieli się, że Papież nie żyje, wyszli na ulice,

Po policzkach wiernych płynęły łzy, ludzie obejmowali się nawzajem. W oknach blo-
ków na całym osiedlu płonęły świece. [Rz 4.4.2005: 5]

Płonąca świeca czy znicz jest symbolem pamięci, ale również znakiem śmier-
ci. Zapalone na grobach lampy były emblematami dusz osób zmarłych, chroniły 
przed demonami ciemności, ujarzmiały potęgi zła, ułatwiały orientację dusz zbłą-
kanych, udających się do królestwa zmarłych45. Symboliczne znaczenie lampy 
i świecznika jest związane z symboliką światła. „Dzięki lampie, świecznikowi 
i światłu w ogóle można się było chronić przed mocami ciemności”46. Świeca, 
z kolei, symbolizuje światło, gwiazdę, ogień, a także ofi arę i miłość. Jest znakiem 
pobożności, oczyszczenia i pamięci o zmarłych. Znakiem życia, duszy i przemi-
jania47. Po śmierci Papieża świece wyrażały to, czego nie mogły wyrazić słowa:

Nocą, na Plantach, ludzie układają krzyże ze światełek. [Rz 5.4.2005: 4] 

Nad głowami ludzi zabłysł milion świec. [Rz 9–10.4.2005: 4–5]

Dziennikarze próbowali oddać atmosferę spotkań modlitewnych, w których 
główną rolę odrywało właśnie światło. 

Błonia – położona w centrum Krakowa gigantyczna łąka o powierzchni 48 hektarów – 
była jak lustrzane odbicie rozgwieżdżonego nieba. Mgławica świateł w ciemnościach. 
I milczenie tłumu. [Rz 1.4.2006: 19]

Wczoraj późnym wieczorem krakowskie Błonia zapłonęły ognikami świec. Kilkadzie-
siąt tysięcy młodych ludzi zapaliło je dokładnie w godzinę śmierci papieża. Długo, 
w milczeniu trzymali je we wzniesionych dłoniach. [Rz 4.4.2005: 5]

Światła zapalały się lub gasły o godzinie 21.37. Tak było przez cały tydzień po 
śmierci Papieża, aż do dnia pogrzebu, a także 2 kwietnia 2006 i 2007 roku. 

O godz. 21.37 cały plac rozjaśnił się blaskiem tysięcy lampionów. Na dźwięk trąbki 
zgromadzeni na placu zapalili znicze i unieśli je w górę. [Rz 3.4.2006: 6]

W tym samym czasie główna arteria stolicy zmienia się w rzekę świateł. Warsza-
wiacy wyszli i wjechali na aleję Jana Pawła II. Ustawiają znicze, tysiące zniczy. [Rz 
31.3.2006: 12–13]

44  A. Boniecki, Papieska droga ku światłości, [w:] J. Gromek-Illg (red.), Czuwanie. 1–8 kwiet-
nia 2005, Kraków 2005, s. 105–106.

45  W. Kopaliński, Słownik symboli, s. 187.
46  M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, s. 108.
47  W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 417.
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Na Podhalu zapłonęły góralskie watry na wzgórzach, szczytach gór, przy kapliczkach 
i krzyżach. Światłem zniczy rozjaśniły się ulice noszące imię Jana Pawła II. Na parape-
tach mieszkań pojawiły się świece, a oświetlone okna budynków układały się w znak 
krzyża lub napisy JP2 – jak w krakowskich domach studenckich. [N 17.4.2005: 12]

Dziennikarze pisali o nowych inicjatywach młodych ludzi, którzy światłem 
chcieli uczcić pamięć Ojca Świętego: 

Niemal całe miasteczko krakowskiej AGH pogrążyło się w ciemnościach, aby roz-
błysnąć światłem w oknach wybranych tak, by całość ułożyła się w wielkie krzyże. 
Z czasem autorzy tych nietypowych instalacji przechodzili samych siebie – na jednym 
z bloków udało się ułożyć napis „JPII” obok ogromnego serca. [NP 2006, 27: 10–11] 

W dniu pogrzebu Papieża młodzi ludzie w Wadowicach ułożyli serce ze zni-
czy. Jak relacjonował reporter „Faktów”: „Serce tak wielkie, żeby zobaczył je 
z nieba”48.

Wydaje się, że światło to jeden z najprostszych symboli. Victor Turner pisał: 
„symbole wizualne i słuchowe, działają kulturowo jako środki mnemotechniczne 
lub (...) jak pamięć komputerowa, tyle że nie przechowują pragmatycznych in-
strukcji, lecz kosmologie, wartości i aksjomaty kultury, w zgodności z którymi 
głęboka wiedza społeczeństwa jest przekazywana z pokolenia na pokolenie”49. 
W świetle koncepcji Turnera zapalone świece, Barka i biel jako symbole wizual-
ne i słuchowe mogą stanowić ogniska interpretacji hermeneutycznej lub religij-
nej. Dla chrześcijan zwyczaj podtrzymywania świateł na grobach jest symbolem 
wiary w to, że zmarły odszedł do innego życia i innego światła50. Światło na ziemi 
jednoczyło ludzi przeżywających żałobę po śmierci Papieża. 

Wymowę tych świateł oddaje wiersz Doroty Filipczak Nokturn: 

Dzień po pogrzebie 
gaszę światło
w godzinie śmierci papieża (...) 
Zwyczajem kobiet 
wychodzę do kuchni
W niektórych oknach
bloku naprzeciwko
palą się świece
przy jednej tkwi postać
mężczyzny?
kobiety?
Zapalam świecę
stawiam ją wysoko

48  P. Płuska, „Fakty”, TVN 24, 8 kwietnia 2005 roku. 
49  V. Turner, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie społeczeństwie, przeł. 

W. Usakiewicz, Kraków 2005, s. 202.
50  D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, s. 411.
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trwa dialog w ciemnościach 
postać z naprzeciwka
trwa na swoim miejscu
Może minę ją w sklepie 
przy stoisku z chlebem
jutro nie poznam 
w którym była oknie (...)
Gdybyśmy potrafi li 
mówić do siebie światłem51.

DESZCZ

Przez cały ten niezwykły tydzień nie spadła ani jedna kropla deszczu. (...) Dopiero 
teraz zaczęło padać. [CJPII 2007, 26: 4–7]

Dziennikarze zwracali uwagę na deszcz padający w dniu pogrzebu Papieża. 
Szczególne miejsce deszcz zajmował w relacjach telewizyjnych z Rzymu, nie 
brakowało również komentarzy prasowych: 

Od momentu złożenia do grobu ciała Jana Pawła II w Rzymie nieprzerwanie pada 
deszcz. (...)

Niebo płacze nad Rzymem. [Rz 11.4.2005: 1]

Deszcz symbolizuje błogosławieństwo, opiekę boską, łaskę i miłosierdzie. Ale 
również prawdę, mądrość i smutek52. Deszcz jest oczyszczeniem. 

Deszcz był zawsze obrazem błogosławieństwa Bożego. Za czasów Dawi-
da Bóg mówił do swego ludu: „będę zsyłał deszcz w dogodnym czasie i będzie 
to deszcz niosący błogosławieństwo” (Ez 34, 26). Dlatego też deszcz padający 
w określonym czasie jest widzialnym znakiem łaskawości Bożej53.

Śpiewano „Salve Regina”. Była godzina 14.20. Od popołudnia w Rzymie padał 
deszcz. [TP 17.4.2005: 3]

Rozpadało się. Jakby niebo zapłakało. [Rz 11.4.2005: 2]

Michell nie mógł powstrzymać się od myśli, że niebo przyłączyło się do łez, które 
płynęły po jego policzkach i po policzkach tylu tysięcy ludzi obecnych na placu św. 
Piotra. [CJPII 2007, 26: 4–7] 

Antropologia zna przykłady magii sympatycznej, która zakładała, że ludzki 
płacz miał wywoływać deszcz54. Pożegnanie z Papieżem wspominali górale:

51  D. Filipczak, Nokturn, [w:] T. Jania (red.), Godzina dwudziesta pierwsza trzydzieści siedem. 
Głos poetów po śmierci Papieża Polaka. Antologia, Kraków 2005, s. 90–91.

52  W. Kopaliński, Słownik symboli, s. 66.
53  M. Lurker, Słownik obrazów..., s. 42.
54  W. Kopaliński, Słownik symboli, s. 66.
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„Jak łodjyzdzoł, niebo się zachmurało i zacon dysc loć – pamięta Stanisława Stopka. – 
Niebo becało i my tyz beceli”. [NP 2006, 26: 14–15]

OKLASKI

Oklaski. Warto zwrócić na nie uwagę, bo stały się znakiem rozpoznawczym tej żałoby. 
Gdy po raz pierwszy rozległy się na mszy w Rzymie, wielu ludzi było zrazu zaskoczo-
nych. (...) Tak nie rozmawia się z Bogiem. [N 17.4.2005: 12]

Reporterzy „Newsweeka” w artykule Dzieje się coś dobrego zauważyli zmia-
nę, jaka w tych dniach kwietniowych nastąpiła w języku kościelnego ceremonia-
łu, którego tradycja została wzbogacona o nową formę wyrazu. Oklaski towarzy-
szyły mitycznemu przełomowi na każdym etapie. Oklaski dla Papieża. 

Gdy Jan Paweł II umierał, wierni czuwali pod jego oknem w Watykanie: 

Dwa razy rzeszą zgromadzonych – niczym spazmy – wstrząsają brawa. To jedyna 
daremna próba powstrzymania śmierci (...) może w chwili, gdy każde słowo więźnie 
w gardle, oklaskami chcą okazać wdzięczność, szacunek i miłość. [TP 10.4.2005: 6–7]

Gdy w poniedziałek wierni ujrzeli na ekranie ciało Papieża w Sali Klemen-
tyńskiej,

rozległy się oklaski. Inne niż za Jego życia. Oklaski na pożegnanie. [Rz 5.4.2005: 1]

Szczególnie dużo miejsca w relacjach prasowych dziennikarze poświęcili 
oklaskom podczas pogrzebu Papieża. Artur Łukasiewicz pisze: 

To nie były zwykłe oklaski, ale takie smutne i przeciągłe. [GW 9–10.4.2005: 5]

Małgorzata Musierowicz w „Tygodniku Powszechnym” wspomina młodzież, 
która w hałaśliwy i spontaniczny sposób wyrażała miłość i przywiązanie do Ojca 
Świętego:

Kiedy trumna na ramionach żałobników popłynęła w stronę Bazyliki, kiedy obrócono 
ją raz jeszcze – po raz ostatni – w stronę tłumu wiernych, nagle spośród fl ag, napi-
sów, okrzyków i oklasków dobiegło znów to zbiorowe skandowanie: „Giovan-ni- Pa-
-olo! Giovan-ni- Pa-olo!”. Jakby dziecko wołało: „Tato! Tato!” – ale bez skutku. [TP 
17.4.2005: 31]

Oklaski w Rzymie, oklaski w Krakowie, Warszawie i Wadowicach. 

Od tej pory oklaski stają się równouprawnionym środkiem ekspresji religijnej, bo 
usankcjonowała je wola milionów wiernych, którzy chcą rozmawiać z Opatrznością 
po swojemu. [N 17.4.2005: 12]
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Rozdział VI 

Przestrzeń mityczna

Dla człowieka religijnego przestrzeń nie jest jednorodna, istnieją na świecie 
miejsca szczególnie naznaczone obecnością sacrum. Mojżesz usłyszał z goreją-
cego krzewu głos Boga: „Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, 
jest ziemią świętą” (Wj 3,5). 

W świecie człowieka religijnego są fragmenty przestrzeni jakościowo różne 
od innych. Mircea Eliade pisał, że doświadczenie tej niejednorodności jest pra-
doświadczeniem, które można przyrównać do „ustanowienia świata”1. Istnieje 
więc obszar święty, „mocny”, ważny, a obok niego są inne, nie uświęcone2. Tę 
różnicę widać było wyraźnie w pierwszych dniach kwietnia 2005 roku. 

Niezwykłość czasu pociąga za sobą dążenie do przebywania w innej prze-
strzeni niż codzienna. Ludzie zaczęli szukać miejsc, które symbolicznie związane 
były z Papieżem. Gromadzili się przy jego pomnikach, w punktach, gdzie spo-
tykał się z wiernymi podczas pielgrzymek. Przestrzenią sakralną stały się miej-
sca, które Jan Paweł II odwiedził, a które dzięki temu zostały „nasycone jego 
obecnością”. Proboszcz sanktuarium w Ludźmierzu, Tadeusz Juchas, opowiadał 
dziennikarzom: 

Pan Bóg w jednej chwili pozwolił mi zrozumieć – tu jest twoje miejsce. Macie jedno-
czyć się z całym Kościołem w miejscu nasyconym obecnością Jana Pawła, papieża, 
biskupa, kardynała Karola Wojtyły. [NP 2006, 23: 14–15]

„Tej nocy Ludźmierz nie spał”, napisali dziennikarze. 1 kwietnia 2005 roku, 
kiedy do Polski dotarły wiadomości o pogarszającym się stanie zdrowia Ojca 
Świętego,

Mieszkańcy wszystkich miast znaleźli swoje miejsca, które były dla nich choć „tro-
chę papieskie”. Niektóre wydawały się oczywiste. Krakowianie tłumnie trwali przed 
„papieskim” oknem przy Franciszkańskiej 3, gdzie tyle razy przekomarzali się z Oj-
cem Świętym. Wadowiczanie modlili się w kościele, w którym mały Lolek został 

1  M. Eliade, Sacrum, mit, historia, s. 53.
2  Tamże.
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ochrzczony. Warszawiacy na placu Piłsudskiego zaczęli układać ze zniczy krzyż. [NP 
2006, 27: 10–11]

Polacy chcieli „być w jednym miejscu” [Rz 9–10.4.2005: 5], chcieli być ra-
zem tam, gdzie się modlił.

W każdym miejscu, które odwiedził Ojciec Święty podczas swoich pielgrzymek, gro-
madziły się tysiące ludzi. Pielgrzymi w sanktuarium i na błoniach przed klasztorem 
jasnogórskim, mieszkańcy Legnicy pod obeliskiem upamiętniającym wizytę papieża 
z 2 czerwca 1997 roku, poznaniacy na Łęgach Dębińskich, miejscu papieskiej mszy 
z 1983 roku, Ślązacy na Górze Świętej Anny. [Rz 4.4.2005: 5]

Ludzie poszukiwali sakralnej przestrzeni, przydrożnych kapliczek, krzyży 
i zapalali znicze. Sakralizacja przestrzeni dotyczyła różnych obszarów. Również 
takich, które na co dzień z modlitwą i sacrum mają niewiele wspólnego. 

Miejscem modlitwy stał się nawet stadion piłkarski. Gdy (...) dotarła wiadomość o po-
garszającym się zdrowiu papieża, kibice zaczęli skandować: „Przerwać mecz”. Piłka-
rze uklękli, niektórzy płakali. [W 10.4.2005: 12–15]

Te łzy piłkarzy i kibiców były zapowiedzią innej rzeczywistości, która 
w pierwszych dniach kwietnia 2005 roku zagościła na stadionach piłkarskich. 

Mircea Eliade pisał, że w geografi i mitologicznej przestrzeń święta jest prze-
strzenią rzeczywistą, ponieważ „mit opowiada o przejawach prawdziwej rzeczy-
wistości: o sacrum”3. 

Kiedy Polacy usłyszeli niepokojące wieści z Watykanu, odpowiedzieli na we-
zwanie biskupów: „Szturmujmy niebo modlitwą za papieża” [GW 2–3.4.2005: 
14]. Andrzej Stawiarski pisał: 

Czuwamy. Modlimy się. Płaczemy. Łowimy każdą informację. (...) Watykan jest dziś 
naszym domem, gdzie leży ciężko chory Ojciec. A my za daleko, żeby stać pod oknem 
jego pokoju. 

Eliade zauważył, jak wielkie znaczenie dla człowieka religijnego ma odkry-
cie, objawienie się świętego obszaru: „nic nie może zacząć się – dopóki nie uzy-
skamy orientacji”4.

Przychodzimy do miejsc, które zawsze będą przypominać nam naszego papieża. Wpa-
trujemy się w okno kurii biskupiej w Krakowie, skąd błogosławił, żartował, rozmawiał 
z nami do późnej nocy. Okno jest puste. [GW 2–3.4.2005: 1]

3  M. Eliade, Obrazy i symbole. Szkice o symbolizmie magiczno-religijnym, przeł. M. i P. Roda-
kowie, Warszawa 1998, s. 45.

4  M. Eliade, Sacrum, mit, historia, s. 54.
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PAPIESKIE OKNO

W piątek o dziewiątej rano na dziedziniec rezydencji arcybiskupów krakow-
skich do dziennikarzy wyszedł kardynał Franciszek Macharski. Potwierdził infor-
macje o ciężkim stanie Papieża i za pośrednictwem mediów wezwał mieszkań-
ców Krakowa do wspólnej modlitwy i czuwania pod oknem kurii. 

– Bywaliśmy tu w czasie wielkich uniesień, wielkich radości. Tak więc w chwili, kiedy 
nam i jemu trudno być razem, chcemy być z nim i ze sobą. Dokładnie tak jak wte-
dy, kiedy okno zapełniało się Jego obecnością – zapraszał kardynał Macharski. [Rz 
2.4.005: 3]

Krakowianie przyjęli zaproszenie. Zwalniali się z pracy5, kończyli wcześniej 
zajęcia. 

Tłumy ludzi ciągnęły od rana na ulicę Franciszkańską 3 pod słynne „papieskie okno” 
(...). Wieczorem tłum gęstniał z każdą chwilą. Wierni ze świecami w rękach – starsi, 
młodzież, całe rodziny – wpatrywali się w oświetlone „okno papieskie”, jakby chcieli 
zobaczyć cierpiącego w Watykanie papieża. Widzieli ustawiony w oknie duży krzyż. 
[Rz 2.4.005: 3]

– W tym oknie jest jakaś tajemnica. Ilekroć koło niego się pojawię, widzę w nim Ojca 
Świętego. Tego młodego, z 1979 r., i tego już chorego, z ostatniej wizyty – mówi Ma-
ria Nowakowska, emerytka. [Rz 3.4.2006: 5]

Krakowianie pamiętali dowcipne dialogi, jakie Ojciec Święty prowadził 
z młodzieżą, podczas swoich pielgrzymek. Dziennikarze często cytowali żartob-
liwe wypowiedzi z 1979 roku: „Czy to ładnie, żeby nikt przez osiem miesięcy 
nie zauważył, że zaginął obywatel Krakowa i nikt go nie szukał?”. Spotkania pod 
kurią zaczęły się właśnie podczas pierwszej pielgrzymki do Polski. Dziennikarze 
„Gazety Wyborczej” przypominają historię najsłynniejszego okna w Polsce: 

Młodzież przyszła pod dawną rezydencję Karola Wojtyły i zaczęła się domagać, aby 
ukazał się w oknie. Ojciec Święty spełnił to żądanie i otworzył je. Okazało się jednak, 
że jest dla niego za wysoko i trzeba było podstawić krzesło. Wtedy Papież wszedł po 
nim na parapet, a księża z tyłu trzymali go za sutannę, aby nie wypadł. [NP 2007, 3: 
12–13]

Młodych ludzi Papież spytał: „Kto tak hałasuje? (...) Gdy byłem arcybisku-
pem, nie musiałem wskakiwać na parapet, a nawet kiedy się wychylałem z okna, 
nikt mnie nie łapał za sutannę. Trudno być papieżem w Rzymie. Ale w Krakowie 
byłoby to całkiem niemożliwe, bo musiałbym cały czas stać w oknie i nie miał-
bym czasu ani spać, ani myśleć!”. Gdy młodzież zaczęła skandować: „Zostań 
z nami!”, Papież powiedział: „Teraz to jesteście mądrzy, ale jest już za późno! 

5  „Gazeta Wyborcza” cytuje wypowiedź p. Marka, pracownika banku w Krakowie: „Dziś nie 
mogłem wytrzymać w pracy. (...) Słuchałem serwisów informacyjnych w radiu i czułem się, jakbym 
zajmował się bzdurami, kiedy umiera mi ojciec” [GW 12–3.4.2005: 2].
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Gdzie byliście 16 października? Nie było was, żeby mnie bronić. Jak to Polacy, 
mądrzy po szkodzie!”6. Te spotkania pod oknem przeszły do historii pontyfi katu 
i historii Polski. 

Z biegiem lat to okno (...) urosło do rangi symbolu obecności Jana Pawła II pod Wa-
welem. [DP 3.4.2005: 6]

Dziennikarze „Newsweeka” przypominają radosne chwile sprzed lat, które 
tak bardzo kontrastują z niepokojem kwietniowej nocy: 

„Idźcie spać”– zwykł mawiać papież do wiernych, którzy gromadzili się pod jego 
oknem. (...) Wszyscy się śmiali, i, ociągając się, rozchodzili na spoczynek. Ale nie 
w chwili, kiedy, jak powiedział kardynał Javier Lozano, watykański minister zdro-
wia, Papież wyruszył w drogę, z której nie ma już powrotu. Czuwaliśmy, towarzysząc 
mu modlitwą. I wspominając, jak dobrze nam było z nim razem. Płacząc i uśmiecha-
jąc się do wspomnień. [N 10.4.2005: 4] 

Wiele osób zostało pod kurią, czuwali wiele godzin, aż w końcu nad ranem 
rozeszli się do domów, a na ich miejsce przyszli nowi. Dziennikarze nie opusz-
czali stanowisk. 

Nocą z piątku na sobotę i od sobotniego poranka krakowianie gromadzą się pod oknem 
przy Franciszkańskiej 3. Jak zawsze, gdy Papież był tutaj. Kilkaset osób, kilka wozów 
transmisyjnych. Wielkanocne pieśni. Na trawniku naprzeciw Domu Arcybiskupów 
pierwsze krzyże z kwiatów i świec. [TP 10.4.2005: 26]

„Nie lękamy się. Jesteśmy z Tobą” – plakat tej treści przebijał się wczoraj wśród kwia-
tów i świec, ustawionych pod papieskim oknem. [DP 3.4.2005: 2] 

W sobotę po południu na ulicy Franciszkańskiej było tak ciasno, że nie można 
się było dostać pod bramę wejściową kurii. Zastawiono ją kwiatami i palącymi się 
świecami. Czytelniczka „Dziennika Polskiego” tłumaczyła dziennikarzom: 

też chciałam z Ojcem Świętym dzielić Jego ból i przyszłam pod papieskie okno. [DP 
3.4.2005: 6]

Adam Szostkiewicz w „Polityce” próbował oddać atmosferę tamtej szczegól-
nej modlitwy:

W środku chłodnej, sobotniej nocy pod pałacem arcybiskupim w Krakowie stały setki 
młodych ludzi – w milczeniu. Migotają płomyki świec. Ktoś intonuje Barkę – ulubio-
ną piosenkę papieża. Ludzie podejmują melodię. W oknie, w którym tyle razy poka-
zywał się Jan Paweł II, wystawiono krucyfi ks i kwiaty. Dlaczego tu jesteście? – pyta 
dwoje studentów reporterka TV. – Żeby tu być, poczuć znów obecność. [P 9.4.2005: 3]

Ludzie wpatrują się w ciemne okno, ciągle nie wierzą, że już nigdy nie usłyszą słów, 
które zapamiętali z ostatniej pielgrzymki: „Przyjdźcie jutro znów”. [Rz 4.4.2005: 7]

6  P. Zuchniewicz, Szukałem was. Jan Paweł II i Światowe Dni Młodzieży, Radom 2005, s. 26. 
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Tak mówił Papież, kiedy żegnał się z młodzieżą. A podczas ostatniej piel-
grzymki przypominał: „Takiemu, który odjeżdża życzy się: »Przyjdą zaś«. Ja też 
sobie tego życzę”. Życzenie Papieża nie spełniło się, ale jego ostatnia pielgrzym-
ka dopełniła się w kwietniu 2005 roku, co wielokrotnie podkreślali publicyści:

Pod pałacem krakowskich biskupów (...) wciąż stały tłumy. Tak, jakby czekały, że Pa-
pież jednak pojawi się w słynnym oknie krakowskiej kurii i powie choćby słowo. Tak 
jakby trwała jeszcze jedna pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny. [P 16.4.2005: 6–9]

Pod okno papieskie dniem i nocą przychodzą mieszkańcy. – Ciągle jest wśród nas – 
mówią. I miasto żyje tak, jak podczas papieskich pielgrzymek. [Rz 5.4.2005: 4]

Papieskie okno zaznacza „przerwanie ciągłości”, jest miejscem przejścia od 
świata świeckiego do świata świętego7. 

Pod papieskim oknem palą się świece, przybywa kwiatów i serduszek rysowanych 
przez dzieci. [DP 3.4.2005: 6]

Zniczy i kwiatów jest już tak dużo, że nie mieszczą się na chodniku przed pałacem 
arcybiskupim i zajmują część jezdni. Dla tysięcy krakowian odwiedziny tutaj stały 
się codziennym zwyczajem. Wielu przychodzi tutaj przed pracą i po pracy, żeby przez 
chwilę spojrzeć w okno z wielkim krzyżem. (...)
„My po maturze też pójdziemy na kremówki!” – napisali wczoraj uczniowie IV LO. 
[GW 6.4.2005: 5]

Budynek krakowskiej kurii i plac przed kościołem oo. Franciszkanów uczest-
niczyły w całkiem innej przestrzeni niż reszta miasta. W miejscu sakralnym, jak 
pisał Eliade, zawsze istniały „jakieś „drzwi” prowadzące ku górze, przez które 
bogowie mogą schodzić na Ziemię, a ludzie symbolicznie wstępować do Nieba. 
(...) Tak właśnie wyglądały sprawy w wielu religiach świata”8. Dom modlitwy był 
miejscem, które zapewniało łączność ze światem bogów9. Krakowianie mówili: 
„przez Papieskie okno do Rzymu wciąż jest bliżej” [DP 3.4.2005: 6].

Okno na Franciszkańskiej zapewniało łączność z Watykanem. Reporterka 
„Dziennika Polskiego” Ewa Łosińska rozmawiała z małymi dziewczynkami, któ-
re stały pod kurią:

nawet one, nieco spłoszone, czuły, że dzieje się coś ważnego. – Tata mówi, że tu 
mieszka duch Papieża – stwierdziła 7-letnia Kasia. [DP 3.4.2005: 6]

Po pogrzebie Papieża krakowscy studenci przez tydzień prowadzili pod kurią 
spotkania poświęcone modlitwie i refl eksji nad nauczaniem Jana Pawła II. Czytali 
Pismo Święte i fragmenty wybranych encyklik. 

7 Por. M. Eliade, Sacrum, mit, historia, s. 56.
8  Tamże, s. 57.
9  Tamże.
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Mircea Eliade pisał o „hierofanicznych przestrzeniach”: „Tam człowiek by-
wał wtajemniczany, w jaki sposób ma się odżywiać i zapewnić sobie ciągłość 
środków do życia. (...) Wszystkie rytuały w ramach obszaru sakralnego (...) są 
tylko naśladowaniem i tworzeniem gestów, które in illo tempore czyniły mityczne 
istoty”10. 

Papieskie spotkania z młodzieżą nie kończyły się na żartach. Ojciec Święty 
„wtajemniczał” młodych ludzi, w jaki sposób mają żyć11. Po śmierci Jana Pawła II

Całe rodziny, ale przede wszystkim ludzie młodzi przychodzą pomodlić się i spojrzeć 
w okno, z którego (...) płynęły papieskie słowa katechezy i żarty, przekomarzania. [Rz 
5.4.2005: 4]

Tam podczas pielgrzymek młodzi ludzie śpiewali, modlili się, palili świece. 
W kwietniu 2005 roku tylko powtarzali te same gesty, które kiedyś towarzyszyły 
„papieskim lekcjom”. 

Tłum pod krakowską kurią. Tysiące ludzi stoją pod „papieskim” oknem, tam gdzie 
zawsze miał czas dla tych, którzy chcieli z nim rozmawiać. [Rz 31.3.2006: 12–13]

Objawienie sacrum nie tylko uświęca pewien odcinek jednolitej przestrzeni 
świeckiej, ale ponadto zapewnia na przyszłość trwałość jej charakteru sakralnego. 
„Tam, na tym obszarze hierofania się powtarza. Miejsce to przekształca się w ten 
sposób w niewyczerpane źródło siły i świętości, która pozwala człowiekowi, jeśli 
ma do niego dostęp, uczestniczyć w niej i łączyć się z nią”12. Polacy, gromadzący 
się pod oknem papieskim, pojmowali to intuicyjnie. Korespondenci zagraniczni 
zastanawiali się, jak fenomen pope’s window wyjaśnić obcokrajowcom. Na przy-
kład Ilona Goyeneche relacjonuje:

Pewne zjawiska bardzo trudno wytłumaczyć zagranicznym czytelnikom. Na przykład 
to, że pod kurię przyszło chyba całe miasto. I przez 24 godziny na dobę wszyscy patrzą 
w puste okno. Nikt stamtąd nie przemawia, a mimo to ludzie nie ruszają się z miejsca. 
[GW 5.4.2005: 5]

Doniesienia polskich dziennikarzy też robiły nieraz wrażenie, jakby reporte-
rom brakowało słów i pomysłów na to, w jaki sposób mają pisać o piątym, szó-
stym, siódmym dniu modlitw w tym samym miejscu. 

Przed bramą kurii pojawiły się kwiaty. (...) Co chwila ponad mieszkańcami unosiły 
się słowa modlitwy: „Zdrowaś Mario, łaski pełna...”. Pod bramą ktoś położył narę-

10  M. Eliade, Traktat o historii religii, przeł. J.W. Kowalski, Warszawa 2000, s. 190.
11  Podczas ostatniej wizyty Papież mówił: 
„– Od pierwszego spotkania w tym oknie minęły 23 lata. Mnie 23 lata przybyło. 
– Jesteś młody!
– Jest tylko jedna rada, to jest Pan Jezus. »Jam jest Zmartwychwstanie i życie«. To znaczy, 

pomimo starości, pomimo śmierci: młodość, pokój – i tego wam wszystkim życzę. Całej młodzieży 
krakowskiej, polskiej i na świecie”.

12  M. Eliade, Traktat o historii religii, s. 190.

I-łamanie.indd   162I ł i i dd 162 2010-12-13   08:14:042010 12 13 08 14 04



Rozdział VI: Przestrzeń mityczna 163

cze kwiatów. Za chwilę pojawiły się kolejne pęki: żonkile, tulipany, goździki. [GK 
2–3.4.2005: 6]

DEKORACJE 

Dekoracje wyróżniają miejsce lub przedmiot ozdobiony, w ten sposób prze-
rywają jednolitość przestrzeni. Niejednorodność właśnie jest niezbędna dla życia 
człowieka religijnego, jak przekonywał wielokrotnie Eliade. 

Izabela Dąbrowska udowadnia w swojej pracy, że „współczesny człowiek ma 
w sobie jakąś niezniszczalną cząstkę homo religiosus, którego sacrum przyciąga 
jak magnes”13, co było wyraźnie widać w zachowaniu ludzi po śmierci Papie-
ża. Dąbrowska zwraca uwagę, że „ludzie współcześni w tym szczególnym cza-
sie, niczym Eliadowski homo religiosus, sakralizowali przestrzeń miast, np. od 
dnia śmierci Papieża wszystkie autobusy, tramwaje i taksówki jeździły »ubrane« 
we fl agi państwowe i kiry (często też udekorowane papieskimi fl agami). Czy to 
nie »czysty« przejaw chęci przerwania jednolitej przestrzeni w tym sakralnym 
czasie?”14, pyta antropolog. Pytanie wydaje się zasadne.

Jaki był Kraków pierwszego dnia bez papieża? (...)
Kraków był: czarny. Czarne były stroje i nastroje, które można było poznać po pod-
puchniętych i zaczerwienionych oczach, kirem powiewały biało-czerwone i papieskie 
fl agi, wstążki na samochodach. (...) 
Kraków był: uroczysty (...).
Kraków był: tłumny i kwiecisty (...).
Kioskarze wywieszali napisy: „Świec brak”. (...)
Kraków był: uderzająco cichy. Z ulic i placów zniknęli wszyscy grajkowie, klauni, 
przygodni muzykanci. [GW 4.4.2005: 3]

Reporterzy wsłuchiwali się w ciszę, jaka zapadła nad miastem:

Tak cichej sobotniej nocy w Krakowie dawno nie było. Choć ulice wypełniały tłumy, 
nie było słychać rozmów, krzyków, muzyki, która wieczorem zwykle dobiega z lokali. 
Miasto okryła żałoba. [GW 4.4.2005: 5]

TU, GDZIE KAŻDY KAMIEŃ BYŁ MU DROGI

Specjalne wydania dzienników przypominały o papieskich wizytach w Kró-
lewskim Mieście, o spotkaniach na Błoniach. Jan Paweł II mówił: „Moja miłość 
do Krakowa jest starsza niż mój pobyt w Krakowie (...), urodziłem się poza Kra-

13  I. Dąbrowska, Człowiek współczesny jako „eliadowski” homo religiosus w kontekście śmierci 
Jan Pawła II, www.etnologia.uni.lodz.pl/index.php?id=78.

14  Tamże. 
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kowem (...), ale stale do Krakowa tęskniłem i uważałem za wielki dzień w moim 
życiu, kiedy po zdaniu matury w 1938 roku już się tu na stałe przeprowadziłem 
i zacząłem uczęszczać na Uniwersytet Jagielloński”15. Kiedy po raz pierwszy Jan 
Paweł II przyjechał do swojego miasta jako Papież, powiedział na Błoniach: „Za-
nim stąd odejdę, patrzę jeszcze raz na Kraków. Na ten Kraków, w którym każdy 
kamień i każda cegła jest mi droga. Patrzę stąd na Polskę”16. 

Mówił o tym mieście: „mój Kraków”. Tam są miejsca, które pamiętają studenta, akto-
ra, seminarzystę, młodego księdza, biskupa i wreszcie Papieża. Genius loci, unoszący 
się w podcieniu Sukiennic, strzelistych kościołów i monumentalnych murach Wawelu, 
kształtował Karola Wojtyłę. (...) Tu przy ul. Tynieckiej stoi osobliwy dom. Wprawdzie 
z pięknym widokiem na Wisłę, ale szary, niepozorny, ponury. (...) Tu właśnie z Tynie-
ckiej 10 codziennie o siódmej wychodził do „Solvayu”. Deszcz nie deszcze, mróz nie 
mróz, w drelichach i drewniakach, często głodny, godzinę szedł pieszo do pracy. [NP 
2006, 13: 14–15]

TU, GDZIE STĄPAŁY JEGO STOPY

I tak rok czy dwa lata po śmierci Jana Pawła II, trwa nieustanna recytacja mitu. 
W pierwszej parafi i przyszłego Papieża 

Trzymetrowy posąg z brązu od piątku tonie w kwiatach. U stóp wikarego Karola Woj-
tyły morze świec i zniczy. [GW 6.4.2005: 1]

Mircea Eliade pisał o wędrówce Istot Nadnaturalnych17, które wyznaczyły 
drogę potomnym. 

W Niegowici mówią, że „stopy Papieża przez rok i 20 dni stąpały po ich ziemi”. [GW 
6.4.2005: 1]

Stopy Papieża również stąpały po ulicach Warszawy, a warszawiacy pamiętają 
Jego i swoje własne kroki: 

Żegnając Jana Pawła II (...) szliśmy przecież ulicami, na których wtedy witaliśmy go 
pierwszy raz. [Rz 11.4.2005: 9]

Niemal wszędzie w stolicy można było się natknąć wczoraj na spontanicznie tworzone 
przez warszawiaków „ołtarzyki pamięci” – miejsca, w których płonęły znicze i leżały 
kwietne kobierce. [Rz 4.4.2005: 3]

15  Jan Paweł II, Autobiografi a, s. 69.
16  Z przemówienia Papieża na krakowskich Błoniach, 10 czerwca 1979 r. Cyt. za: Kraków Jana 

Pawła II, „Gazeta Wyborcza”, 16 października 2008, dodatek pt. Spacerownik papieski, s. 7.
17  M. Eliade, Aspekty mitu, s. 19.
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W gazetach pojawiły się obszerne korespondencje z Rzymu, Krakowa, War-
szawy. Szczególne znaczenie w relacjach z miejsc papieskich miały Wadowice, 
miasto, w którym „wszystko się zaczęło”.

„TU, GDZIE WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO”

W Wadowicach kartką z napisem „Jesteś (już) w domu” i narysowanym sercem, za-
tkniętą za kraty dziedzińca domu rodzinnego Jana Pawła II, pożegnali rano Papieża 
mieszkańcy miasta, w którym urodził się i wychował. [GW 9–10.4.2005:10]

Jan Paweł II wspominał na wadowickim rynku: „To miasto lat dziecięcych (...) 
było świadkiem moich pierwszych kroków, pierwszych słów. (...) Miasto mojego 
dzieciństwa, dom rodzinny, kościół parafi alny. (...) Mówi się, że wszędzie dobrze, 
ale najlepiej w domu. (...) Wiele wspomnień. W każdym razie tu, w tym mieście, 
w Wadowicach, wszystko się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i te-
atr się zaczął. I kapłaństwo się zaczęło”18. 

Wiele osób chce właśnie w tym mieście, w którym – jak sam mówił – wszystko się 
zaczęło, pożegnać się z Nim. Ciągną całe grupy – z Polski, ze Słowacji, z Niemiec. 
[Rz 31.3.2006: 12–13]

Joseph Campbell pisał: „Miejsce urodzin bohatera albo odległa kraina, w któ-
rej przebywa na wygnaniu i skąd powraca, aby dokonać swych wiekopomnych 
czynów wśród ludzi, jest punktem centralnym albo pępkiem świata”19. 

Musiałem Go pożegnać tu, gdzie zaczęło bić jego serce – mówił wzruszony 53-letni 
Kamil Bednarz ze Słowacji. [GW 9–10.4.2005: 3]

Tu czujemy, że jesteśmy blisko Papieża (...). Nie zmieściliśmy się w pociągu do Rzy-
mu. Ale jesteśmy w Jego mieście – cieszyli się, siedząc na śpiworach, Michał i Kor-
dian z Chełma. [GW 8.4.2005: 7]

Kiedy Papież po raz pierwszy przyjechał do rodzinnego miasta jako następ-
ca św. Piotra, dziękował swoim kolegom ze szkoły: „Niektórzy z moich rówieś-
ników (...) jeszcze tutaj przebywają – tych pozdrawiam szczególnie serdecznie. 
Dziękuję im również za to, że kiedy wybuchła sprawa z nowym papieżem 16 
października w ubiegłym roku, i Wadowice przeżyły wówczas najazd dziennika-
rzy, ci moi koledzy, a zwłaszcza ks. prałat Zacher, dali o mnie świadectwo lep-
sze, niż na to zasługiwałem”20. Jan Paweł II mówił wtedy również: „Kiedy patrzę 

18  Z przemówienia Papieża na wadowickim rynku, 16 czerwca 1999 roku. Cyt. za: Jan Paweł II, 
Autobiografi a, s. 11.

19  J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, s. 244.
20  R. Gajczak, Wadowice. Miasto papieskie, Wadowice 1995, s. 84.
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na ten Rynek, to prawie każdy szczegół łączy się tu dla mnie ze wspomnieniem 
najwcześniejszego okresu życia”21. 

Dawny rynek, gdzie witali go wadowiczanie, nazywał się wtedy placem Armii Czer-
wonej. Dwadzieścia lat później – 16 czerwca 1999 roku – spotkanie z krajanami od-
bywało się także tutaj. Tyle że wówczas to był już plac Jana Pawła II. [NP 2006, 1: 
14–15]

Papież mówił do wiwatujących tłumów: „Wiele lat minęło od czasu, gdy 
wyszedłem z Wadowic. Zawsze jednak wracam do tego miasta z poczuciem, że 
jestem tu oczekiwany, jak w rodzinnym domu. A dom był (...) przy ulicy Kościel-
nej. (...) Ten dom, gdzie mieszkałem, należał do pana Chaima Bałamutha. Nie 
wiem, co się z nim stało. Myślę, że już nie żyje”22. 

Chaim Bałamuth miał sklep, nad sklepem reklamę: „Rower za sto złotych na 
sto lat”23. W kamienicy Bałamuthów zamieszkali Emilia i Karol Wojtyłowie, ra-
zem z synem Edmundem zajmowali mieszkanie złożone z dwóch pokoi i kuchni. 
Tam przyszedł na świat Karol Wojtyła, 18 maja 1920 roku. 

Dziś jest tam Muzeum Jana Pawła II, a kręte schody i wąski krużganek prze-
mierzają tysiące osób. Dziennikarze opisują w najdrobniejszych szczegółach ma-
leńkie pomieszczenia, które teraz zastawione są muzealnymi gablotami: 

Przez próg przechodziło się do kuchni, bo tutaj znajdowały się kiedyś drzwi wejścio-
we do mieszkania Wojtyłów. Przy kuchni – niewielki pokój, gdzie Lolek przyszedł na 
świat. [NP 2006, 1: 14–15]

Recytacja mitu trwa. Dziennikarze snują domysły: 

Zwiedzanie zaczyna się od największego pomieszczenia – najprawdopodobniej to tu 
Karol Wojtyła senior kopał z synem szmacianą piłkę. [NP 2006, 1: 14–15]

Żartobliwy dialog z mieszkańcami Wadowic przeszedł do historii, podobnie, 
jak słynne już na całą Polskę kremówki. 

W miejscu, gdzie w 1999 roku zbudowano papieski ołtarz, stanie pomnik najsłyn-
niejszego wadowiczanina. Część samorządowców chce, by był to pomnik papie-
ża uśmiechniętego, tak jak w momencie, kiedy opowiadał o kremówkach. [GW 
6.4.2005:5]

Po śmierci Papieża jednak to nie kremówki były najczęściej wspominanym 
w gazetach motywem wadowickim, ale woreczek z ziemią, która z rodzinnego 
miasta trafi ła do rzymskiej bazyliki. 

Woreczek z wadowicką ziemią pojedzie do Watykanu. Zabierze go ze sobą burmistrz. 
(...) Jest taki staropolski zwyczaj, że do grobu zmarłego na obczyźnie wrzuca się zie-

21  Tamże.
22  Z przemówienia Papieża na wadowickim rynku, 16 czerwca 1999 roku. Cyt. za: Jan Paweł II, 

Autobiografi a, s. 11.
23  Film Całopalenie.
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mię z jego rodzinnego kraju, z miejsc drogich jego sercu. Naszym marzeniem jest, 
by woreczek z ziemią z Wadowic spoczął jak najbliżej Ojca Świętego, czyli w jego 
sarkofagu. [GK 6.4.2005: 4]

Płócienny woreczek z ziemią włożono do srebrnej szkatułki, dołączono do 
niego certyfi kat wystawiony przez świadków zbierania ziemi. Gwarantowali oni, 
że ziemia pochodzi z miejsc drogich sercu Papieża24. Jak się okazało później, 
w Watykanie znalazła się nie tylko ziemia wadowicka. 

– Wiozę Ojcu Świętemu trochę Polski – mówiła, pokazując biało-czerwone kwiaty 
przywiezione z kraju i woreczek z ziemią. – Z mojego ogródka – dodaje. – Rozsypię 
ją jak najbliżej Bazyliki. [GW 9–10.4.2005: 6]

Opowiadała reporterce „Gazety Wyborczej” Polka, która przyjechała na 
pogrzeb Papieża. Pałasińki napisał: „trumna z ciałem papieża zostaje złożona 
w »nagiej ziemi«, tak jak sobie życzył. (...) Ale i w polskiej ziemi, wadowickiej, 
krakowskiej... Zadbał o to abp Dziwisz i pielgrzymi, którzy z pustymi rękami 
w gościnę nie jechali, jeno z woreczkami, z piachem...”25.

ŁAWECZKA, ZYDELEK

Dla człowieka religijnego każda rzecz, która miała kontakt z sacrum, ma dzię-
ki temu wartość i udział w tej świętości26, z jaką się zetknęła. Juhas, Wojciech 
Gal-Zięba, opowiadał dziennikarzom „Gazety Krakowskiej”:

Do nasego sałasu co i raz zaglondali. Pytali: baco, a gdzie to Ojciec Świnty siedzioł? 
Dajcie i mnie na tym zydelku posiedzieć. A z cego pił? Dajcie i mi się napić. To na 
pamiątkę zrobili my na sałas tablice: „Jan Paweł II wrócił do hal”. [GK 3.4.2005: 11]

W 1999 roku Jan Paweł II pływał statkiem „Serwy” po Kanale Augustowskim. 

Papieski statek, a zwłaszcza mała ławeczka, na której siedział, jest obecnie atrakcją 
turystyczną. [NP 2006, 6: 13]

Ławka w kościele oo. Franciszkanów również znalazła swoje miejsce na ma-
pie przestrzeni mitycznej papieskiego Krakowa. 

24  Ziemia, która znalazła się w białym płóciennym woreczku, została wykopana z takich wado-
wickich miejsc, jak: dom rodzinny Karola Wojtyły; Bazylika Ofi arowania NMP, gdzie Karol Wojtyła 
został ochrzczony; sanktuarium Na Górce św. Józefa ojców karmelitów; Liceum im. Marcina Wado-
wity; z ogrodu teatru Sokoła, gdzie grał jako młody aktor; wadowickiej góry Dzwonek, gdzie wędro-
wał z kolegami; Parku Miejskiego; stadionu sportowego Skawy Wadowice; z Rynku (...); z kościoła 
św. Piotra, który jest wotum wdzięczności za uratowanie życia Papieża po zamachu na placu Święte-
go Piotra w 1981 roku. Ostatnia grudka ziemi pochodzi z cmentarza parafi alnego.

25  J. Pałasiński, Papież już nie umrze..., s. 283.
26  I. Dąbrowska, Człowiek współczesny...
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Dzieci i dorośli ze wzruszeniem oglądali ławkę, w której siadywał przyszły papież. 
Nieliczni zajmowali Jego miejsce. Na metalowej tabliczce informacyjnej ktoś zostawił 
białego tulipana. [GW 2–3.4.2005: 3]

Eliade pisał: „Każda hierofania przemienia miejsce, w którym się rozwija. 
Dotychczas świeckie, staje się miejscem sakralnym”27. Ławeczki w kościele i na 
statku, zydelek w szałasie są przykładem na to, w jaki sposób zwyczajne przed-
mioty zostają włączone w przestrzeń sakralną. Podobnie jak krakowskie Błonia – 
zwyczajna łąka, która stała się „miejscem uświęconym” [DP 5.4.2005: 14].

KRAKOWSKIE BŁONIA

Po śmierci Papieża krakowianie spontanicznie przychodzili na Błonia, groma-
dzili się przy kamiennym głazie, upamiętniającym ołtarz, przy którym Jan Paweł 
II celebrował msze święte. To właśnie Błonia odegrały symboliczną rolę miejsca 
pożegnania z Ojcem Świętym. Blisko milion osób wzięło udział w dziękczynnej 
mszy i czuwaniu w noc poprzedzającą pogrzeb Papieża. 

Gdy wierni dotarli na Błonia, rozpoczęła się msza. Wieczorem zapłonęły setki tysięcy 
świec. Przy takim świetle rozpoczęło się całonocne czuwanie. [Rz 8.4.2005: 2]

Adam Szostkiewicz napisał w „Polityce”:

Krakowskie Błonia w noc przed pogrzebem pokrył dywan świateł. A w czysty, jasny, 
piątkowy ranek miasto opustoszało ponownie. Prawie wszyscy woleli żegnać Papieża 
razem, w wielotysięcznej gromadzie niż w domach. [P 16.4.2005: 6–9]

W piątek, długo po zakończeniu transmisji z Watykanu, Błonia nie pustoszały. 
Reporterzy „Gazety Wyborczej” rozmawiali z młodymi ludźmi, którzy przyszli 
pożegnać Ojca Świętego: 

– Siedzimy i myślimy, co będzie dalej. Zwykle po spotkaniach z papieżem na Błoniach 
czekaliśmy na kolejne. A co teraz...? (...) Nie potrafi ę, przepraszam. Nie powinnam, ale 
jeszcze zostanę na Błoniach. [GW 9–10.4.2005: 3]

Święta przestrzeń to obszar, w którym powtarza się działanie mocy28. Czło-
wiek z uporem trzyma się miejsc, w których kiedyś doświadczył sakralnej rze-
czywistości. Gerard van der Leeuw przypominał, że istnieje ciągła świadomość 
sakralnego charakteru miejsca niegdyś wyodrębnionego29.

27  M. Eliade, Traktat o historii religii, s. 189.
28  G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, s. 348.
29  Tamże.
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Rozdział VII 

Czas mityczny 

„Mit znosi czas”1, ponieważ chwyta chwilę, kairos, punkt czasu. Gerarad van 
der Leeuw wyjaśniał, dlaczego tak się dzieje: „Mit chwyta wydarzenie i umiesz-
cza je we własnym zasięgu. Wydarzenie staje się tu wieczne, dzieje się teraz i za-
wsze, działa jako wzorzec. (...) Wydarzenie mityczne jest typowe i wieczne; roz-
grywa się poza wszelką czasowością”2.

Można powtórzyć za Tadeuszem Sławkiem, że wieczorem 2 kwietnia 2005 
roku „czas wypadł z ram” [TP 10.4.2005: 8].

Eleazar Mieletinski w pisał: „Czas mityczny, jakkolwiek pełen wydarzeń nie 
ma dla nas wewnętrznej rozciągłości: jest to wyłączenie, wyjście poza strumień 
czasu”3. Wielokrotnie w rozprawach klasyków antropologii i komentarzach pub-
licystów powraca ten sam motyw. I jak się okazuje, wiele osób zgadza się na to, 
albo wręcz tęskni za takim doświadczeniem. Tadeusz Sławek pisał w „Tygodniku 
Powszechnym”:

Kiedy oglądamy relacje z odległych i bliższych miejsc, dostrzegamy z łatwością, że 
ludzie – chociaż wciąż oddani swoim zajęciom i codziennym pracom – doświadczają 
nagle tego, iż (...) w samym środku naszej krzątaniny wytworzyło się ciemne ser-
ce spokoju. To spokój ów kazał nam zapełnić kościoły i nocami trwać w milczeniu 
na placach. Doznajemy owego dziwnego czasu, który nie zrywa z teraźniejszością 
(wykonujemy przecież nasze obowiązki), ale teraźniejszość zostaje teraz pozbawiona 
agresywnego ostrza. [TP 10.4.2005: 8]

Karen Armstrong, kreśląc krótką historię mitu, przypomniała, że w dzisiej-
szych czasach „nadal tęsknimy do wydostania się  poza naszą doraźną sytua-
cję, do wejścia w pełnię czasu, w jakąś intensywniejszą, bardziej satysfakcjo-
nującą egzystencję”4. A taką właśnie głębszą egzystencję umożliwia nam czas 
mityczny. 

1  G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, s. 363.
2  Tamże.
3  E. Mieletinski, Poetyka mitu, s. 215.
4  K. Armstrong, Krótka historia mitu, s. 127.
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Klasyk antropologii pisze: „Poprzez prosty fakt słuchania mitu człowiek zapo-
mina o swej świeckiej kondycji, o własnej, jak to się zwykło dziś mówić, sytuacji 
historycznej”5. „Mit znosi historię”6, powie w innym miejscu Mircea Eliade. 
„Mit wyrywa człowieka z jego czasu, czasu indywidualnego, chronologicznego, 
»historycznego« i przenosi go – przynajmniej symbolicznie – w Wielki Czas, 
w niepojętą chwilę, której nie sposób zmierzyć, gdyż jest poza wszelkim począt-
kiem i końcem. Co oznaczałoby, że mit powoduje zerwanie z Czasem i światem 
najbliższym i zarazem dokonuje otwarcia na Czas Wielki, Czas Święty”7. 

W świetle tych rozważań kwietniowe dni 2005 roku otworzyły czas wielki 
i święty. Ksiądz Arkadiusz Wuwer mówił dziennikarzom „Gazety Wyborczej”:

Chodźcie po ulicach i patrzcie na twarze ludzi. To powiew tego, czym żyliśmy w 1980 r. 
Wtedy każdy chciał dać drugiemu coś od siebie. (...) Czyli coś, co jest świąteczne – bo 
to misterium śmierci jest świętem – musi się skończyć, żeby pozostało czymś szcze-
gólnym. Potem trzeba wejść w profanum, w codzienność, żeby docenić to, co zostało 
nam dane. Wspomnienie tego święta będzie dla nas umocnieniem i drogowskazem. 
[GW 9–10.4.2005: 20]

Podobnego zdania jest profesor Jerzy Szacki: 

Nieuchronnie wracamy do codzienności (...). Ale będą nam wracać wspomnienia 
z tego święta. Jesteśmy lepsi od tego, że mamy dobre wspomnienia. [GW 11.4.2005: 
10]

Czas mityczny umożliwia „wyjście z codzienności, wejście w inny wymiar” 
[GW 11.4.2005: 10]. Podobną funkcję pełni tylko literatura. „Czytając powieść, 
»wychodzimy« z czasu historycznego indywidualnego, zanurzając się w czasie 
mitycznym, ponad historycznym”8.

Pozostaje pytanie, po co to robimy? Po co zanurzamy się w innym czasie? 
Rezygnacja z czasu indywidualnego pozwala nam poczuć się częścią wspólnoty, 
która dzieli te same uczucia i doświadczenia. Eliade pisał: „mit na nowo integruje 
człowieka w okres bezczasu, który jest jakimś illud tempus, tzn. okresem zara-
nia czasu, czasem »rajskim«, ponadhistorycznym”9. W wielu kulturach mitologia 
była odpowiedzią na tęsknotę człowieka za tym rajskim czasem. Andrzej Szyjew-
ski uważa, że świat przedstawiany w mitologiach jest rzeczywistością ab origine, 
kiedy jeszcze nie istniały na świecie podziały10.

Czas mityczny to czas święty, czas snu11, kiedy nie istnieją podziały, a „ludzie 
są piękni” [TP 17.4.2005: 11] [P 16.4.2005: 16]; „życzliwi, kibice razem śpiewają 

5  M. Eliade, Obrazy i symbole..., s. 66.
6  M. Eliade, Traktat o historii religii, s. 451.
7  M. Eliade, Obrazy i symbole..., s. 66.
8  M. Eliade, Aspekty mitu, s. 189.
9  M. Eliade, Traktat o historii religii, s. 451.
10  A. Szyjewski, Etnologia religii, Kraków 2001, s. 85.
11  Czas Snu (Dreamtime) – Australijczycy posługują się tym pojęciem na określenie owej rze-

czywistości ab origine. „Czas Snu jest obecny w każdym człowieku. (...) Do Czasu Snu każdy dosta-
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piosenki” [Rz 5.4.2005: 14]; „a wrogowie podają sobie ręce” [Rz 9–10.4.2005: 
1]. To „moment wielkiej pauzy. Wielkiego święta. Zatrzymanie się na cywiliza-
cyjnej drodze” [GW 11.4.2005: 14]. Arcybiskup Damian Zimoń przestrzegał: „To 
czas dany nam od Boga i nie wolno go zaprzepaścić” [Rz 8.4.2005: 2]. 

Ten apel biskupa koresponduje z myślą klasyków. Gerard van der Leeuw pi-
sał: „Czas jest zawsze czasem określonym, przede wszystkim danym, a następ-
nie najlepszym, czasem właściwej okazji, kairos, czasem łaski. Dlatego mówimy 
o świętym czasie”12. Mówimy też: 

wspaniałe rozlanie się mocy jasności [Rz 1.4.2005: 3]

Tylko ślepy nie widzi dziś tego wielkiego wylewu łaski. [TP 17.4.2005: 21] 

CZAS ZATRZYMANY

Świadomość mityczna ma skłonność do „zatrzymywania” czasu13, tak twier-
dził Gerard van der Leeuw. Eliade natomiast dodaje: „Człowiek religijny okreso-
wo przedostaje się do czasu mitycznego, sakralnego, odnajduje czas począt-
ków, ten, który nie płynie”14. 

Motyw „zatrzymanego czasu” wielokrotnie przywoływany jest w komenta-
rzach prasowych. Publicyści piszą: „Świat się zatrzymał”15, „świat zamarł” [TP 
10.4.2005: 9], „Polska zamarła w trwodze i zadumie” [N 10.4.2005: 4], „miasto 
zamarło” [Rz 9–10.4.2005: 5]. „Zamarło, bo czas został na chwilę zatrzymany” 
[Rz 4.4.2005: 14].

Holenderski antropolog wyjaśnia: „Nie znaczy to jednak, że zegar się zatrzy-
muje, lecz, że każde »kiedy« staje się obojętne”16. 2 kwietnia 2005 roku „świat 
zatrzymał się w miejscu i miał czas na rozpamiętywanie tej jednej śmierci, 
tego jednego życia” [Rz 31.3.2006: 12–13]. Mniej kategorycznie brzmi zdanie: 
„W tych dwóch dniach czas jakby się zatrzymał, był inny, bardziej intensywny” 
[Rz 4.4.2005: 14]. Chronos zamienia się w kairos:

Żadne doświadczenie globalne nie zatrzymało w ten sposób czasu. Nie spowolniło go, 
aby biegł godzina po godzinie, minuta po minucie, aby ten czas poruszał się tak, jak 
przekładane paciorki różańca. [Rz 4.4.2005: 14]

je się w marzeniach lub w czasie odprawiania rytuałów. Sen jest też rodzajem opowieści o czasach 
i rzeczach, które się niegdyś zdarzyły”. Cyt. za: A. Szyjewski, Etnologia religii, s. 85.

12  G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, s. 341.
13  Tamże, s. 342.
14  M. Eliade, Sacrum, mit, historia, s. 104.
15  Wiersz odczytany przed kamerą, wypowiedź jednej z mieszkanek Warszawy dla TVN 24, 

8 kwietnia 2005 roku. 
16  G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, s. 342.
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Poetyckie porównanie jest źródłem dodatkowych skojarzeń. Przywołuje na 
myśl ukochaną modlitwę Ojca Świętego, jednocześnie sugeruje, jak szczegóło-
wo i dokładnie potraktowana została w tym tygodniu każda chwila. Jak paciorek 
różańca obracany w palcach. Dziennikarze zatrzymywali się nad każdym deta-
lem; pisali o kwiatach, świecach, wstążeczkach, odtwarzali przebieg wydarzeń 
„z minuty na minutę” [GW 5.4.2005: 3]. W dziennikach czy telewizji zwykle nie 
ma na to miejsca. W „papieskim tygodniu” było inaczej. Czas płynął powoli, jak 
modlitwa różańcowa, a każdy drobny gest, świadczący o ludzkiej dobroci, był 
skrupulatnie odnotowywany. 

Przypomnieliśmy sobie, że czas może mieć jakiś początek. [Rz 4.4.2005: 14]

Profesor Roch Sulima wspomniał o „początku” czasu. Eleazar Mieletinski 
pisał: „Przeszłość mityczna to nie zwyczajne czasy poprzedzające, lecz szcze-
gólna epoka pratworzenia, epoka czasu mitycznego, praczasu, »początkowe«, 
»pierwsze« czasy, poprzedzające moment, od którego zaczęto odliczać czas 
empiryczny”17.

Na początku kwietnia 2005 roku czas w istocie biegł tak samo jak zawsze, 
tylko ludzie zaczęli zauważać właściwy jego rytm. Przesuwając paciorki różańca, 
nad każdym z nich zatrzymujemy się przez chwilę. I tak, każda minuta, jeżeli jest 
przeżywana, może mieć swoją wartość. Również o tym przypomnieli sobie ci, 
których „tamten kwiecień” [P 1.4.2006: 4] zanurzył w „czasie, który nie płynie”18. 
Tadeusz Sławek pisał:

Ojciec Święty w swej kwietniowej pielgrzymce uczy nas wagi „naszego” czasu, go-
dziny, która wszystkie określenia chronologii ma za nic, bowiem jest godziną bez daty. 
[TP 10.4.2005: 8]

W tych dniach tylko jedna data i tylko jedna godzina były ważne. 

Pamiętamy pełen powagi wieczór 2 kwietnia i godzinę 21.37, gdy miliony ludzi po-
czuły się wspólnie osierocone. [Rz 1.4.2006: 1]

21.37 – GODZINA MITYCZNEGO PRZEŁOMU

„Godzina 21.37 to czarna godzina” [Rz 5.4.2005: 4], „o 21.37 zgasła ostatecz-
nie nadzieja” [N 10.4.2005: 2–5].

O godzinie 21.37 nasz ukochany Ojciec Święty powrócił do Domu Ojca – powiedział 
arcybiskup Leonardo Sandri przez łzy. [GK 3.4.2005: 2]

17  E. Mieletinski, Poetyka mitu, s. 215.
18  M. Eliade, Sacrum, mit, historia, s. 89.
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Godzina 21.37 nabrała symbolicznego znaczenia już następnego dnia po 
śmierci Papieża. Przez następny tydzień właśnie o godzinie 21.37 czas się zatrzy-
mywał. 

Telewizje i radia przerywały emisję programu, samochody zatrzymywały się 
na ulicy. Ludzie spotykali się w „miejscach papieskich”, gromadzili się w koś-
ciołach, łączyli w modlitwie. O tej godzinie zapalano znicze wzdłuż ulic Jana 
Pawła II. Polacy gasili świtała w domach, zapalali świece w oknach. Godzina 
21.37 była godziną modlitwy indywidualnej, ale też umownym czasem, w którym 
zaczynały się rozmaite spotkania i społeczne inicjatywy, skrupulatnie relacjono-
wane przez dziennikarzy: 

Wczoraj w swojej skrzynce elektronicznej znalazłam wiadomość: „W czwartek usta-
wiamy znicze na długości wszystkich ulic Jana Pawła II w Polsce. Zaczynamy o 21 
i trwamy razem do 21.37. Przekaż tę wiadomość dalej”. Przekazuję. [GW 6.4.2005: 4]

O 21.37, dobę od śmierci papieża, w milionach polskich domów gaśnie światło, w ok-
nach zapalają się świece. (...) W tym samym czasie główna arteria stolicy zmienia 
się w rzekę świateł. (...) Kierowcy, sunąc powoli od Ursynowa w kierunku Żoliborza 
i z powrotem, naciskają klaksony. Jest 21.37. (...) Wieczorem kilkadziesiąt tysięcy 
ludzi przyszło na Błonia. O 21.37 śpiewali „Barkę”. [Rz 31.3.2006: 12–13]

Relacje dziennikarskie wydają się czasami sprzeczne, ale wtedy nie to było 
najważniejsze: śpiewanie czy milczenie, gaszenie świateł czy ich zapalanie – to 
nie miało znaczenia. Ważna była godzina, w której podejmowano spontaniczne 
inicjatywy. 

Punktualnie o 21.37 sunący powoli wielokilometrowym strumieniem kierowcy na-
cisnęli klaksony. Stojący na chodnikach wzięli się za ręce. Po chwili bili brawo. [Rz 
9–10.4.2005: 5]

Codziennie między 21.36 a 21.37 – od 3 kwietnia do dnia pogrzebu Jana 
Pawła II – Program 1 TVP przerywał program na „Minutę refl eksji” poświęco-
ną Papieżowi. Podobnie zrobiły stacje radiowe i TVN 24. Program telewizyj-
ny przerwano również w sobotę 9 kwietnia — tydzień po śmierci Jana Pawła II 
i 19 kwietnia – w dniu wyboru Bendykta XVI. W pierwszą rocznicę śmierci Pa-
pieża górale apelowali: „Niech 2 kwietnia 2006 r. o godz. 21.37 zapłoną ogniska 
na wszystkich szczytach gór i pagórków w Polsce” [TP 17.4.2005: 20].

„Wydaje się, że 21.37 także w przyszłości – przynajmniej dla Polaków żyją-
cych za pontyfi katu Jana Pawła II – będzie szczególnym czasem poświęconym 
temu właśnie papieżowi – pisze Agnieszka Krygier-Łączkowska. – Jest to zja-
wisko nieporównywalne z niczym w historii Polski, bo godziny 4.45 i 17.00 – 
raczej umowna godzina rozpoczęcia II wojny światowej i zaplanowany początek 
powstania warszawskiego, choć często wymieniane, nigdy nie zostały otoczone 
kultem o wymiarze i społecznym, i indywidualnym. Wydaje się, że zjawisko to 
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zestawiać można tylko z kultem godziny 15.00 – godziny śmierci Jezusa i odpra-
wianym w tym czasie nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia”19.

Gerard van der Leeuw uważał, że zatrzymanie czasu nie polega na zatrzyma-
niu zegara20. Ten „zatrzymany czas”, „czas, który nie płynie” to naukowa katego-
ria, cecha charakterystyczna czasu mitycznego, wyrażona za pomocą metafory. 
Jednak w Polsce ta metafora została odczytana i zrozumiana bardzo dosłownie. 
Tak było w przypadku słonecznego zegara w Wadowicach, gdzie na jego tarczy 
zapisano datę śmierci Papieża: 

Wpisana jest między godziny IX i X, co ma symbolizować 21.37, godzinę, w której 
odszedł Jan Paweł II. [GW 6.4.2005: 4]

Holenderski antropolog pisał, że wieczność to religijna nazwa na „zawiesze-
nie trwania”: „Trwanie jest wielką rzeką, która płynie w dal. Ale człowiek, które-
go spotka moc, musi się zatrzymać. Wtedy dokonuje cezury, tempu, i obchodzi 
»święty czas«, święto”21.

ŚWIĘTO

„Święto jest czasem »wyodrębnionym« z całości trwania, szczególnie 
potężnym”22. Początek kwietnia 2005 roku nazwano „papieskim karnawałem” 
[Rz 2.4.2007: 4] lub właśnie „świętem” [GW 11.4.2005: 10]. 

Publicyści piszą: „to misterium śmierci jest świętem” [GW 9–10.4.2005: 20], 
przypominając, że na początku kwietnia 2005 roku przeżyliśmy „czas szczegól-
nie potężny”:

Dni Wysokie, takie, w których człowiek żyje i działa jakby trochę ponad i poza sobą. 
[TP 17.4.2005: 20]

Mircea Eliade zwraca uwagę, że dla człowieka religijnego czas nie jest czymś 
jednorodnym i ciągłym: „Są interwały czasu sakralnego, czas świąteczny; z dru-
giej strony jest czas świecki, zwykłe trwanie, w które wpisują się akty pozbawio-
ne znaczenia religijnego”23. Profesor Jerzy Szacki tłumaczył:

Bo istnieje ostra granica, przepaść wręcz, między dniem codziennym i świętem. Tak 
to jest: zwierzęta mówią ludzkim głosem tylko raz do roku, a nie częściej. Na tym 
funkcja święta polega, że zdajemy się zdolni do czegoś, co na co dzień nie przychodzi 
nam nawet do głowy. Ale też i święto (...) jest odnowieniem pewnych uczuć, które 
by obumarły, gdyby nie było momentów zbiorowej ekstazy, odnowionego poczucia 

19  A. Krygier-Łączkowska, Jan Paweł II odchodzi.
20  G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, s. 342.
21  Tamże.
22  Tamże, s. 344.
23  M. Eliade, Sacrum, mit, historia, s. 89.
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wspólnoty. Istotą święta jest także spotkanie, przeżywanie wzniosłych uczuć razem 
z innymi, w grupie, nie osobno. [GW 11.4.2005: 10]

W książce Żywioł i ład Roger Callois przypominał, że święto jest zakończe-
niem Stworzenia, poznanym i ponownie ukształtowanym chaosem. W kwietniu 
2005 przeżyliśmy

Moment wielkiej pauzy. Wielkiego święta. Zatrzymanie się na cywilizacyjnej drodze, 
w której zanikło poczucie wspólnego celu. [GW 11.4.2005: 14]

Komentarz publicysty koresponduje z myślą klasyków – zapanował chaos 
i potrzebne było takie zatrzymanie. Eliade pisał: „Czas święty jest to praczas mi-
tyczny. (...) Religijne uczestniczenie w jakimś święcie zakłada wyjście ze zwy-
kłego trwania czasowego, celem włączenia się w czas mityczny”24. W „Rzeczpo-
spolitej” czytamy:

Ludzie powoli rozchodzili się do domów, jakby chcąc zachować w oczach i sercach 
nastrój niezwykłego misterium bieli, świateł, wspólnoty z innymi i papieżem. 

Wojciech Bonowicz pisze: 

Jesteśmy świadkami jakiegoś spontanicznego, narodowego konklawe. Raz jeszcze 
wybieramy tego papieża. (...) Nie chcemy, żeby życie tak po prostu wróciło w stare 
koleiny. [TP 17.4.2005: 19]

Uczestnicy święta opuszczają swój czas historyczny25. Innymi słowy: 
„Wszystko inne przestało się liczyć. Nastał magiczny czas”26. Eliade przekonuje, 
że „żyjąc” mitami przekraczamy granicę profanum i sacrum27. 

Autor Traktatu o historii religii pisze: „Każde wydarzenie (każdy przypadek 
o głębszym znaczeniu), z chwilą, gdy zachodzi w czasie, jest dowodem, że trwa-
nie w pojęciu świeckim zostało przerwane i że nastaje tu wielki czas”28. 

Innymi słowy: „Zaczyna się niezwykły czas. Liczyć się będzie tylko jedna wia-
domość i na tę jedną wiadomość nikt nie będzie czekać” [Rz 31.3.2006: 12–13].

To czas wielki, uroczysty, sakralny. „Wielka Biblijna Chwila (...). Dni wyso-
kie, takie, w których człowiek żyje i działa jakby trochę ponad i poza sobą” [TP 
17.4.2005: 20].

Według Eliadego: „Włączyć się w sakralny czas początków, to stawać się 
współczesnym bogów, a więc żyć w ich obecności, choćby ta obecność była ta-
jemnicza w tym sensie, że nie zawsze widzialna”29. To przekonanie o obecności 
Papieża wyrażali ludzie na ulicach Warszawy i Krakowa: 

24  Tamże.
25  Tamże, s. 104.
26  A. Szczeklik, Ostatnia pielgrzymka, s. 31–33.
27  M. Eliade, Aspekty mitu, s. 23. To jest jedna z najważniejszych funkcji mitu, której Eliade 

poświęcił dużo miejsca w książce Mit wiecznego powrotu.
28  M. Eliade, Traktat o historii religii, s. 417.
29  M. Eliade, Sacrum, mit, historia, s. 106.
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– Nie myślałam, że coś takiego jeszcze przeżyję – mówiła wzruszona kobieta. – Jakby 
On znów tu był. [Rz 9–10.4.2005: 5]

– Papież ciągle jest wśród nas. [Rz 5.4.2005: 4]

Jan Paweł II umarł, ale zmartwychwstaje tutaj jego duch30. 

Zstąpił duch Jana Pawła II i odnawia oblicze tej ziemi. [W 17.4.2005: 3]

W komentarzach prasowych częściej jednak można znaleźć przekonanie 
o działaniu Ducha Świętego. Według wiary Kościoła powszechnego to Duch 
Święty, a nie duch osoby zmarłej ma moc odnowienia życia. W „Tygodniku Po-
wszechnym” czytamy: 

Przez Polskę powiał Duch Święty i mam nadzieję, że pozostanie z nami na długo. [TP 
17.4.2005: 11]

Mircea Eliade przypominał: „Recytując, czy celebrując mit pochodzenia, po-
zwalamy, aby przeniknęła nas święta atmosfera, w której miały miejsce opisywa-
ne cudowne zdarzenia”31.

W relacjach prasowych często powtarza się określenie: nastrój tych wyjąt-
kowych dni [N 2.4.2006: 84–88]; „atmosfera kwietniowych dni 2005 roku” [Rz 
30.4.2006: 10]; Dni Uniesienia32. Wielokrotnie cytowane są słowa arcybiskupa 
Damina Zimonia: „wszyscy uczestniczymy w cudzie” [Rz 8.4.2005: 2].

Zdzisław Pietrasik pisał: „społeczeństwo jest w stanie chwilowej świętości” 
[P 16.4.2005: 16]. Taka przemiana była możliwa tylko w momencie przejścia do 
czasu sakralnego. Eliade uważał, że mityczny czas przenika aktywna i twórcza 
obecność Istot Nadnaturalnych33. Przekonanie o obecności tajemnicy, aktywnej 
i twórczej siły, można odnaleźć w prasowych komentarzach:

Czujemy, że dzieje się coś, co nas przerasta. [TP 17.4.2005: 19]

Jesteśmy świadkami wydarzenia mistycznego. To nas przerasta, co się w tej chwili 
z nami dzieje. [GW 160]

W Polsce dzieją się rzeczy szczególne. Jeszcze dobrze nie wiemy co, ale już za-
czynamy przeczuwać, że w naszym życiu społecznym pojawia się nowa jakość. 
[N 17.4.2005: 12]

„OTO ZACZYNA SIĘ COŚ NOWEGO”

Opowieść o tym, „co działo się w duszach ludzi modlących się za papieża 
w katedrach i we własnych domach od Filipin po Meksyk” [P 9.4.2005: 3] jest 

30  Wypowiedź jednej z mieszkanek Warszawy dla TVN 24, 8 kwietnia 2005 roku. 
31  M. Eliade, Aspekty mitu, s. 23.
32  Grzegorz Miecugow, TVN 24, 8 kwietnia 2005 roku.
33  M. Eliade, Aspekty mitu, s. 23.
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„święta historią” w rozumieniu antropologii. Można ją zaliczyć do kategorii mi-
tów pochodzenia. 

Mircea Eliade pisał: „Wszelkie mity pochodzenia opisują i uzasadniają jakiś 
nowy stan – nowy w tym sensie, że nie trwający od zarania Świata. Są one konty-
nuacją i uzupełnieniem mitu kosmogonicznego: opowiadają w jaki sposób Świat 
został zmieniony, wzbogacony lub zubożony”34. Czas mityczny jest epoką rzeczy 
pierwszych i wzorcowych, wtedy właśnie powstały składniki Universum35. Dla-
tego, jak pisze Eliade, „możemy mówić o wielkim czasie mitu: jest to bowiem 
czas niezwykły i święty, czas, w którym coś nowego, wielkiego i  znaczą-
cego objawiło się w pełni”36. Publicyści zauważyli tę zmianę i wiele miejsca 
poświęcili jej w komentarzach: 

Tamte dni kwietniowe stały się początkiem nowego życia. (...) Bo oto z ziarna bólu 
zrodził się owoc dobra. [TP 17.4.2005: 1]

Ujrzeliśmy naród w stanie świętości. Polacy zaczęli mówić innym językiem. 
[P 16.4.2005: 16]

Oto w jaki sposób objawiała się „świętość” naszego narodu: 

Ucichły swary polityków, w mediach pokazują się inne twarze, słychać ładniejszy ję-
zyk polski. Jakby całe agresywne chamstwo, które tak dokuczyło nam w ostatnich 
miesiącach, zostało cudownie wyplenione.

Polacy nagle dostrzegli wokół siebie innych dobrych ludzi i dobre emocje. Dostrzegli 
wszystko to, w co już dawno zwątpili. Przekonani o podłej naturze swoich rodaków, 
korupcji, zawiści, nieuczciwości (...) nagle zobaczyli, że mogą być lepsi. Coś się w lu-
dziach odblokowało, coś przeistoczyło. (...) [P 16.4.2005: 4–5]

Kwietniowe dni 2005 roku „przeorały naszą świadomość” [N 17.4.2005: 12], 
zmieniły nas, odmienił się świat wokół nas i w nas37. Innymi słowy: świat zo-
stał na nowo uporządkowany. „Jan Paweł II cierpieniem ukształtował świat” [Rz 
3.4.2006: 5].

Według Mircea Eliadego „czas sakralny posiada w historii swój »początek«, 
a mianowicie oznaczoną chwilę, w której bóstwo stworzyło i uporządkowało 
świat, lub chwilę, w której heros kulturowy czy przodek objawił jakąkolwiek 
działalność”38.

Bohater mityczny objawił swoją działalność: „dał światu lekcję rzeczy osta-
tecznych” [P 9.4.2005: 3]; „potrząsnął naszymi sumieniami” [TP 10.4.2005: 25]; 
„obudził narody” [GW 2–3.4.2005: 5]; „otworzył nam oczy” [Rz 9–10.4.2005: 

34  Tamże, s. 27.
35  R. Tomicki, Mit, s. 245.
36  M. Eliade, Aspekty mitu, s. 24
37  A. Szczeklik, Ostatnia pielgrzymka, s. 31–33.
38  M. Eliade, Traktat o historii religii, s. 417.
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15]; „potrafi ł pogodzić nasz swarliwy glob” [GK 5.4.2005: 6], obudził nas ze 
śpiączki: 

Oto gdy coraz słabszy papież jakby zapadał w śpiączkę, my, Polacy, ale też setki 
milionów ludzi na świecie, ze śpiączki się przebudzaliśmy. Ze śpiączki moralnej. 
[W 17.4.2005: 3]

Mitologie przypominały ludziom o tym, że świat może się zmieniać, okreso-
wo odnawiać. Zawsze może wrócić czas, „gdy na świecie było więcej prawdy, 
wszystko działo się w większym stopniu pod wpływem świętości, gdy było wię-
cej cnót i szczęścia. (...) Mit jest precedensem zawierającym obietnicę lepszej 
przyszłości pod warunkiem, że obecne złe moce zostaną pokonane”39. 

W Aspektach mitu Eliade przywołuje tekst hawajski, pieśń rytualną o powsta-
niu i zmianie świata: „Czas, w którym ziemia nagle została zmieniona. Czas, 
kiedy nieba przemieniły się osobno”40. Te słowa pieśni przypominają w pewnym 
stopniu wiersz, który przed kamerą TVN 24 przeczytała 8 kwietnia kobieta zacze-
piona na ulicy Warszawy:

Świat się zatrzymał,
Świat się zadumał, 
Świat się zasłuchał,
Świat się zadziwił,
Świat, który pędził, gnał bez wytchnienia,
ten świat się zmienia, zmienia się ziemia41.

W ten sposób opowieść o 2 kwietnia staje się mitem pochodzenia, który uzu-
pełnia kosmogonię. W „Wielkim Tygodniu”42 po śmierci Papieża powstała w me-
diach i na ulicach swoista pieśń rytualna, o poprawionej kosmogonii, opowiadają-
ca o tym, w jaki sposób świat został zmieniony: „coś się zmieni, już się zmienia” 
[TP 17.4.2005: 20].

Świat „wstrzymał oddech, zamarł, zastygł w modlitwie”:

Nie ma przesady w twierdzeniu, że kiedy papież stracił głos, świat zaniemówił. A po-
tem w noc i dzień wpatrywał się w rozświetlone okna papieskiego apartamentu, ucząc 
się mówić na nowo. [N 10.4.2005: 16–18]

Mit pochodzenia, który narodził się 2 kwietnia, mógłby się zaczynać od słów: 

Pod Wawelem ludzie pojaśnieli. [Rz 5.4.2005: 4] 

Oto, w czym wyrażała się ta „jasność”: 

39  B. Malinowski, Mit, magia, religia, s. 144.
40  M. Eliade, Aspekty mitu, s. 28.
41  Wiersz odczytany przed kamerą, wypowiedź jednej z mieszkanek Warszawy dla „Faktów” 

TVN 24, 8 kwietnia 2005 roku. 
42  Zbigniew Nossowski, wypowiedź na antenie TVN 24, 8 kwietnia 2005 r. 
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Ludzie przestali się spieszyć, denerwować, patrzyć na siebie wilkiem. [Rz 31.3.2006: 
12–13]

Znana agencja towarzyska działająca w Białym Dunajcu ma zostać zamknięta. Tak na 
wieść o śmierci Papieża zdecydowali jej właściciele. [GK 6.4.2005: 4]

Zdzisław Pietrasik pisał w „Polityce”:

I jeszcze w charakterze postscriptum taka scenka: wracam z mszy na placu Piłsudskie-
go. Na jednej z sąsiednich uliczek na murku przed sklepem siedzi pijaczek i pije piwo. 
Na mój widok zawstydzony chowa puszkę za pazuchę i mówi szeptem: Ciii! Nic pan 
nie widział! [P 16.4.2005: 16]

Konkluzja artykułu jest bardzo budująca, ponadto wpisuje się doskonale 
w poetykę mitu:

Zobaczyliśmy, że jeszcze dużo takich Polaków zostało, co są piękni. [P 16.4.2005: 16]

Stanisław Janecki w tygodniku „Wprost” pisze: 

To nie był cud – po prostu Polacy wydobyli z siebie to, co dobre. [W 17.4.2005: 3]

CZAS CUDÓW

Przedstawiając świadectwa swoich czytelników, dziennikarze „Newsweeka” 
piszą, że „w tamte dni kwietniowe działy się rzeczy cudowne” [N 2.4.2006: 84–
–88]. Dowodem cudów było pojednanie prezydentów i kibiców zwaśnionych 
drużyn: 

Wrogowie podali sobie ręce. A Aleksander Kwaśniewski zjadł obiad wspólnie z Le-
chem Wałęsą. [Rz 9–10.4.2005: 1]

Fani wrogich drużyn szli obok siebie, krzycząc: „pojednanie dla papieża!”. [GW 
5.4.2005: 1]

Relacje z pogrzebu Papieża i pojednania kibiców przypominają fragment 
z Księgi Izajasza: „Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlę-
ciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie 
je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie (...). Niemowlę 
igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii” (Iz, 11, 
6–8). To słynny poemat mesjański, którego echa słychać w relacjach z pogrzebu 
Papieża i ze stadionów:

A gdy prezydent Iranu wyciągnął do mnie rękę, uścisnąłem ją i powiedziałem: pokój 
z tobą! – opowiadał Mosze Kacaw. [Rz 9–10.4.2005: 1]
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Fani Wisły i Cracovii pierwszy raz od niepamiętnych czasów rozmawiali ze sobą bez 
użycia wyzwisk. (...) Wszyscy przekazali sobie znak pokoju. [Rz 5.4.2005: 14]

Świąteczny czas w gazetach mierzony był również liczbą przestępstw: 

Policja notuje w Krakowie dużo mniej przestępstw niż zwykle. [GW 6.4.2005: 4]

Mniej jest przestępstw, zmalała frekwencja w izbach wytrzeźwień. [P 16.4.2005: 16]

Mniej było nie tylko kradzieży, ale i rozbojów, bójek i włamań. [GW 6.4.2005: 4]

Małym i dużym cudom opisywanym w gazetach towarzyszą jednak wątpli-
wości. 

Co się z nami stało przez te siedem dni, jakie upłynęły od śmierci papieża? Czy zo-
stawią w polskiej świadomości ślad równie głęboki, jak przyjazdy Jana Pawła II do 
ojczyzny? [Rz 11.4.2005: 9]

Joannna Tokarska-Bakir pisała: „W języku symbolicznym mit opowiada 
o czynach bóstw, przodków lub bohaterów, rozgrywających się na początku czasu 
(mity stworzenia), poza czasem, lub w przełomowych momentach historii, usta-
nawiając precedens i model dla usuwania zakłóceń w funkcjonowaniu grupy”43. 
Pojednanie kibiców nie trwało długo, a „zakłócenia w funkcjonowaniu grupy” 
okazały się silniejsze niż wcześniejsze deklaracje tolerancji. Zaledwie kilka dni 
po pogrzebie Papieża, podczas meczu pojednania pseudokibice zdemolowali sta-
dion w Kielcach. Na początku kwietnia ludzie woleli jednak wierzyć, że pojed-
nanie potrwa dłużej. 

20 tysięcy kibiców zwaśnionych klubów modlących się wspólnie za duszę Ojca Świę-
tego i krzyczących wspólnie: „pojednanie!”, to cud. Ale czy rzeczywiście uda się 
wyrzucić ze stadionów chamstwo, nienawiść, noże? Czy ten cud będzie trwał? Czy 
w ogóle cud tego, co teraz wszyscy przeżywamy będzie trwał? [GW 7.4.2005: 8]

„Ile potrwa Cud nad Wisłą?” [GW 7.4.2005: 8], pytał w „Gazecie Wyborczej” 
Marcin Bosacki. Dziennikarze „Rzeczpospolitej” okazują się mniej sceptyczni, 
z ich artykułu pod znamiennym tytułem Jaśniejsza strona duszy przebija jed-
nak więcej nadziei na to, że cud nad Wisłą jest, mówiąc słowami Malinowskie-
go, „obietnicą lepszej przyszłości pod warunkiem, że obecne złe moce zostaną 
pokonane”44: 

Jakaś pani mówi: „Jak pięknie. Niestety, wytrzymają pewnie do pierwszej świętej woj-
ny”. A może jednak, gdy kibice Wisły złapią na osiedlu kibica Cracovii, któryś z nich 
popatrzy na niego i powie do kumpli: „Chłopaki, zostawcie go, ja z nim byłem na 
mszy, na Cracovii”? [Rz 5.4.2005: 14]

Biskup Damian Zimoń apelował: „Nie wolno rozmienić na drobne tego, co 
zrodziło w nas odejście Ojca Świętego” [Rz 8.4.2005: 2].

43  J. Tokarska-Bakir, Mit, s. 90.
44  B. Malinowski, Dzieła, t. 7: Mit, magia, religia, s. 144.
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CZAS SIĘ ODNAWIA

Nadzieja na to, że te dni kwietniowe zmieniły Polaków, że to, co przeżyliśmy, 
będzie zobowiązywało nas do zmiany życia, wyrażona została również w sło-
wach antropologa: 

Odejście Jana Pawła II jest początkiem nowego czasu. (...) Czas się może odnawiać. 
W umieraniu Jana Pawła II doświadczamy odnowienia czasu, który już dziś jest inny, 
i mam nadzieję – choć znając Polaków pewności nie mam – że jutro i pojutrze ten 
nowy czas będzie zobowiązaniem. [Rz 4.4.2005: 14]

Profesor Roch Sulima mówił o „odnowieniu czasu”. Cykliczność czasu, zdol-
ność jego regeneracji jest jedną z charakterystycznych cech czasu mitycznego. 
Tylko on na to pozwala, aby to, co się już wydarzyło, działo się „teraz i zawsze”45.

„Przyjmuje się, że czas w micie nie ma charakteru historycznego, lecz jest 
cykliczny”46. „Wszystko co ważne już się wydarzyło” [Rz 31.3.2006: 12–13], 
zgodnie z logiką czasu historycznego i lineranego, nigdy nie wróci. Tymczasem 
świadomość mityczna „aktywnie zwalcza” przejawy czasu lineranego, ponieważ 
zagrażają one mitowi, który właśnie pozwala na powrót do początków w cyklicz-
nej i wiecznej odnowie, wiecznej regeneracji47. Ten fenomen Mircea Eliade omó-
wił szczegółowo w książce Mit wiecznego powrotu.

W innym miejscu rumuński antropolog przekonywał, że „życie” mitami sta-
nowi doświadczenie „naprawdę religijne”: „Jego »religijność« polega na tym, że 
ponawiane są legendarne, intrygujące i znaczące wydarzenia, że uczestniczymy 
w twórczej działalności Istot Nadnaturalnych; przestajemy istnieć w świecie zwy-
kłym i przenikamy do świata uwznioślonego, przepojonego obecnością Istot Nad-
naturalnych. Nie chodzi tu bowiem tylko o wspominanie wydarzeń mitycznych, 
lecz o ich ponowienie”48. 

Dlatego tak ważne jest uroczyste obchodzenie rocznicy śmierci Papieża. 
2 kwietnia Polacy spotykają się w „papieskich miejscach”, o godzinie 21.37 ga-
szą lub zapalają światła, śpiewają Barkę, modlą się wspólnie i wspominają te 
dni kwietniowe, kiedy naród przez chwilę znajdował się „w stanie świętości” 
[P 16.4.2005: 16]. To wszystko jest potrzebne, aby umożliwić powrót do Wielkich 
Dni, „w których człowiek żyje i działa jakby ponad i poza sobą” [TP 17.4.2005: 
20].

Eliade pisał: „Na powrót obecni stają się bohaterowie mitu, my zaś jesteśmy 
im współcześni. Oznacza to również, że nie żyjemy już w czasie, w którym zda-
rzenia ułożone są chronologicznie, ale w czasie zaczątkowym, w którym zdarze-
nia miały miejsce po raz pierwszy”49. 

45  G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, s. 363.
46  E. Nowicka, Sporne problemy..., s. 34.
47  Tamże.
48  M. Eliade, Aspekty mitu, s. 24.
49  Tamże.
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Obrzędy rocznicowe są potrzebne, aby przypomnieć ten czas, kiedy „Pod 
Wawelem ludzie pojaśnieli” [Rz 5.4.2005: 4]; „okazało się, że Polacy znowu są 
wspólnotą” [Rz 11.4.2005: 9]; „powstały nowe typy więzi międzyludzkich” [Rz 
11.4.2005: 4]; „a w ludziach była potężna moc i siła” [Rz 1.4.2005: 3].

Właśnie dlatego przypominane są te dni kwietniowe, żeby Polacy przypomnie-
li sobie, jaka w nich drzemie siła. „Śmierć Papieża pokazała może nie to, że je-
steśmy lepsi, ale że potrafi my być”50. Dlatego wydarzenia, które jej towarzyszyły, 
stanowią „skarbnicę magicznych i duchowych sił, które trwale podtrzymują usta-
lony porządek w naturze i w społeczeństwie za pośrednictwem rytuałów, obej-
mujących inscenizację wydarzeń mitycznej epoki i recytacje mitów tworzenia”51.

Każdy musi czerpać ze skarbnicy sił, ale jest to możliwe tylko w określonych 
warunkach i nie jest przywilejem każdego. Tylko czas mityczny pozwala na po-
wrót do tego, co już się wydarzyło. Eliade pisał: „Przeżyć ten czas raz jeszcze, 
przywracać go tak często, jak to tylko możliwe, ponownie współuczestniczyć 
w spektaklu boskiej kreacji, spotkać znowu Istoty Nadnaturalne i przyjrzeć się 
ich stwórczej lekcji – oto pragnienie, które można wyczytać między wierszami 
we wszystkich rytualnych iteracjach mitu”52. Czas mityczny ma tę zaletę, że daje 
się bez końca odzyskiwać, bez końca powtarzać53. 

Ernst Cassirer w przypomina: „Święty mityczny porządek, w którym rozgry-
wa się czas mityczny, jest uzasadnieniem porządku świeckiego. Czas mityczny 
zawsze dotyczy zdarzeń, a nie procesów. Zdarzenia mityczne, odtwarzane w ry-
tuałach, są usprawiedliwieniem i uzasadnieniem ładu społecznego i kosmicznego, 
zaś okresowe powtarzanie rytuałów jest powrotem do mitycznego początku, do 
czasu sakralnego, gdy obowiązywały święte zasady”54. 

Innymi słowy – powtarzanie rytuałów umożliwia powrót do czasów, kie-
dy ludzie byli lepsi i piękniejsi, „gdy na świecie było więcej prawdy, wszystko 
działo się w większym stopniu pod wpływem świętości, gdy było więcej cnót 
i szczęścia”55.

W tym Polskim kwietniu zobaczyliśmy, że jeszcze dużo takich Polaków zostało, co są 
piękni. Może teraz będą bardziej widoczni w szarzyźnie pospolitości, która zacznie się 
jeśli nie jutro, to pojutrze. [P 16.4.2005: 16]

W Traktacie o historii religii czytamy: „Kto spełnia jakikolwiek obrzęd, ten 
przekracza próg czasu i przestrzeni świeckiej. Tak samo ten, kto »naśladuje« mo-
del mityczny lub po prostu wysłuchuje w sposób rytualny (biorąc w tym udział) 
recytacji mitu, jest wyrwany z doczesnego stawania się i odnajduje wielki czas”56.

50  J. Pochanke, „Fakty” TVN 24, 8 kwietnia 2005 roku. 
51  E. Mieletinski, Poetyka mitu, s. 215.
52  M. Eliade, Aspekty mitu, s. 24.
53  M. Eliade, Sacrum, mit, historia, s. 89.
54  E. Cassirer, Esej o człowieku..., s. 92–111.
55  B. Malinowski, Dzieła, t. 7: Mit, magia, religia, s. 144.
56  M. Eliade, Traktat o historii religii, s. 451.
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Wystarczy brać udział w recytacji mitu, wystarczy przypiąć białą wstążeczkę, 
przyjść ze świeczką na Błonia, aby poczuć, że „odnowiło się zapomniane poczu-
cie solidarności” [TP 10.4.2005: 8]. Tomasz Terlikowski pisał: 

Pamięć o ludziach i wydarzeniach jest niezwykle ulotna, a jej wzmacnianiu służą roz-
maite święta czy rocznice. Takim zatrzymaniem ulotnych wspomnień, doświadczeń 
mógłby się stać również 2 kwietnia. (...) Większość Polaków nie ma wątpliwości, że 
2 kwietnia – dzień śmierci Jana Pawła II – jest najważniejszą rocznicą w dziejach 
narodu. [Rz 2.4.2007]

Również godzina 21.37 została w naszym kraju bardzo szybko otoczona kul-
tem o wymiarze religijnym, społecznym i indywidualnym. Zaledwie kilka dni po 
śmierci Papieża Halina Bortnowska pisała w „Tygodniku Powszechnym”: 

Pamięta się, gdzie byliśmy, gdy czuwanie się zakończyło, gdzie nas zastało stretto, 
gdzie wybrzmiały ostatnie dźwięki fugi. Pytamy jedne drugiego: „Gdzie byłeś, gdy... 
Gdzie byłeś o 21.37?”. [TP 17.4.2005: 20]

Odpowiedzi na te pytania zebrane są w książce 21.37 pod redakcją Artura 
Drożdżaka57. 

W pierwszą rocznicę śmierci Papieża

Tuż przed godziną 21.37 wszyscy zamarli w milczeniu. Trwali w nim do chwili, gdy 
z Wawelu odezwał się spiżowy głos dzwonu Zygmunt, a na wielkim ekranie – dzięki 
telemostowi, pojawił się uśmiechnięty papież Benedykt XVI. [Rz 3.4.2006: 5]

O godz. 21.37 cały plac rozjaśnił się blaskiem tysięcy lampionów. Na dźwięk trąbki 
zgromadzeni na placu zapalili znicze i unieśli je w górę. [Rz 3.4.2006: 6]

Mircea Eliade uważał, że człowiek religijny okresowo przedostaje się do cza-
su mitycznego, odnajduje czas początków, czas, który nie płynie: „To wiecz-
ny czas teraźniejszy wydarzenia mitycznego umożliwia świeckie trwanie 
wydarzeń historycznych”58. 

Dlatego to, co już przeszło do historii, może wracać podczas recytacji mitu. 
Bo, jak pisał Eliade, „Recytując, czy celebrując mit pochodzenia, pozwalamy, aby 
przeniknęła nas święta atmosfera, w której miały miejsce opisywane cudowne 
zdarzenia”59. „Wszystkie obrzędy charakteryzują się tym, że dokonują się teraz, 
w określonej chwili. Czas, który był świadkiem wydarzenia będącego przedmio-
tem wspomnienia i odtwarzanego przez ryt, jest uobecniony, »przed-stawiony«, 
na nowo ustanowiony, choćby nie wiadomo, jak dawno temu owo wydarzenie 
miało miejsce”60. 

57  A. Drożdżak (red.), 21.37, Kraków 2006.
58  M. Eliade, Sacrum, mit, historia, s. 104.
59  M. Eliade, Aspekty mitu, s. 23.
60  M. Eliade, Traktat o historii religii, s. 414.
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W Internecie coraz częściej pojawiają się apele, by w godzinę śmierci Ojca Świętego 
gasić światła w mieszkaniach. Studenci umawiają się, że tej niedzieli ubiorą się na 
biało lub przypną do ubrania białą wstążeczkę. [N 2.4.2006: 83]

To nowe, nieofi cjalne, spontanicznie przyjęte przez Polaków święto ubrane 
zostało w białe szaty, stąd też nazwa pierwszej rocznicy śmierci Papieża: „Biała 
Niedziela” [N 2.4.2006: 83]. Analogicznie, w 2007 roku rocznicę tę nazywano 
„Białym Poniedziałkiem”.

Podobnie jak w 2005 roku, tak samo rok i dwa lata później: 

W telewizji Papież chory, Papież młody, Papież sprzed dziesięciu i pięciu lat. [GW 
9–10.4.2005: 7], 

Drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II TVP uczci pokazaniem składających mu hołd 
widowisk i opowiadających o nim dokumentów. [Rz 30.3.2007: 2] 

Cykl tych fi lmów dokumentalnych zatytułowano Był wśród nas...: „W ciągu 
pięciu kolejnych dni przypomnimy sobie pamiętne chwile, kiedy spotykaliśmy 
się z Ojcem Świętym w Naszej Ojczyźnie” [Rz 30.3.2007: 2].

Z punktu widzenia antropologii nie może to dziwić. Eliade w swojej książce 
opisywał mityczno-rytualny scenariusz okresowego odnawiania świata: „Świat 
można odnowić tylko przez powtarzanie tego, co Nieśmiertelni uczynili »onego 
czasu« (...). To dlatego kapłan odtwarza wzorcową (archetypową) wędrówkę Nie-
śmiertelnych, powtarza ich czyny i słowa. (...) Nieśmiertelni znów są obecni na 
ziemi”61. Tutaj rolę kapłana spełniają media pokazujące kolejne etapy wędrówki 
Papieża „z dalekiego kraju” i jego pielgrzymki do ojczyzny62. „Nieśmiertelny po-
zostaje z nami” [W 10.4.2005: 2].

Telewizja emituje fi lmy o Papieżu, bo ludzie chcą je oglądać63:

Telewizje pełne obrazów z pielgrzymek. Papież w Wadowicach wspominający kre-
mówki, papież na krakowskich Błoniach, królewskim gestem błogosławiący milio-
nowy tłum, papież biorący na ręce dziecko, papież przykrywający raczkujące dziecko 
płaszczem, papież całujący po raz pierwszy ojczystą ziemię, papież patrzący – ostatni 
raz – na panoramę Tatr... [Rz 31.3.2006: 12–13]

Nie brakuje entuzjastów, nie brakuje też sceptyków takiej właśnie formy recy-
tacji mitu. Szymon Hołownia pisał: 

W ciągu najbliższych kilku dni zaleje nas tsunami papieskich pamiątek. Po raz setny 
przeczytamy wspomnienia o tym, jak studiował i jak pływał na kajakach. Zobaczymy 
zdjęcia z pielgrzymek, usłyszymy o wadowickich kremówkach. Wydawnictwa zarobią 

61  M. Eliade, Aspekty mitu, s. 51.
62  Przykładem może być reklama prasowa fi lmu Jan Paweł II – Świadek Niewidzialnego: Jan 

Paweł II w miejscach i sytuacjach uważanych za kamienie milowe pontyfi katu. Spotkania z setkami 
tysięcy wiernych czy modlitwa w samotności... 2 kwietnia, w pierwszą rocznicą śmierci papieża, 
tylko w Canal+ niezwykły dokument, „Polityka”, 1 kwietnia 2006, s. 10. 

63  „Nie brakuje mi wcale fi lmów, mogę ciurkiem o papieżu oglądać” – mówi Gosia [GW 
9–10.4.2005: 11].
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krocie na albumach i dodatkach, telewizje zmienią ramówki, a producenci zniczy – jak 
rok temu – będą mieli swoje eldorado. [Rz 1.4.2006: 4–5]

Dla klasyka antropologii takie działanie jest zrozumiałe. Mircea Eliade przy-
pomina: „W każdym społeczeństwie, i to na każdym stopniu ewolucji, istnieje 
dążenie „do przywrócenia »onego czasu«, czasu mitycznego, wielkiego 
czasu. Każdy obrzęd, każdy gest o głębszym znaczeniu dąży do tego, by przywró-
cić ten czas”64. Dlaczego właściwie tak się dzieje? Antropolog odpowiada: „to, co 
się ongiś stało, stale się powtarza. Wystarczy poznać mit, aby zrozumieć życie”65. 

WSPÓLNOTA

Na początku kwietnia 2005 roku działy się rzeczy przedziwne, „cudowne” 
[N 2.4.2006: 84–88], „z ludźmi działo się coś dobrego, coś niesamowitego” 
[N 17.4.2005: 12]: 

na kolana padli bez wyjątku wszyscy. Taki przynajmniej obraz stwarzają media. (...) 
Nawet osoby publiczne, których nie podejrzewalibyśmy dotychczas o to, że ich we-
wnętrzne życie duchowe jest szczególnie bogate, nagle zaczęły mówić językiem ho-
milii. [P 16.4.2005: 16]

Obserwowaliśmy wiele zachowań typowych i charakterystycznych dla po-
stawy religijnej. Ludzie przypomnieli sobie o sacrum. „Doskonale świecka eg-
zystencja nie istnieje”66, pisze Mircea Eliade, defi niując człowieka religijnego – 
homo religiosus. W książce Sacrum i profanum rumuński antropolog twierdzi, że 
niezależnie od tego, do jakiego stopnia człowiek zdesakralizował świat, niezależ-
nie od tego, jak silna była jego decyzja, że będzie prowadził życie świeckie, to 
i tak nigdy mu się nie uda całkowicie odrzucić zachowań religijnych67. 

Homo religiosus, aby w ogóle istnieć, potrzebuje czasu świętego, a więc takie-
go, który daje możliwość kreacji świata, ustala porządek. Konieczne jest przeży-
wanie wciąż na nowo mitu stworzenia. Człowiek religijny zna cykliczność czasu, 
która pozwala mu przechodzić od czasu profanicznego przez liminalny do sakral-
nego. Izabela Dąbrowska w swoim studium pisała, że czas liminalności to okres 
pograniczny, marginalny, który jest niejako „wstępem” do sacrum: „Dla ludzi 
współczesnych okres między 31 marca a 2 kwietnia (lub nawet do dnia pogrzebu 
Jana Pawła II) był tą liminalnością”68. Czuwanie i modlitwa połączyły ludzi ocze-
kujących najpierw na wiadomość o śmierci Papieża, później na ostateczne z nim 
pożegnanie. W tym czasie przestały obowiązywać świeckie reguły życia. 

64  M. Eliade, Traktat o historii religii, s. 416.
65  Tamże.
66  M. Eliade, Sacrum i profanum, s. 17.
67  Tamże.
68  I. Dąbrowska, Człowiek współczesny...
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Jak to jest – wiedzieć, że czeka się na ten cud nie samemu, ale we wspólnocie liczonej 
w setkach milionów, może w miliardach serc? Że agonia papieża, o którym cały świat 
mówi „nasz”, jednoczy ludzi pod każdą szerokością geografi czną? Że świece i różańce 
w dłoniach trzymają w tych godzinach Polacy, Hiszpanie, Włosi, Francuzi, mieszkań-
cy Filipin i obu Ameryk, że zapełniają się bazyliki, katedry we wszystkich stolicach, 
że za Jana Pawła II modlą się protestanci, żydzi, muzułmanie? [Rz 31.3.2006: 12–13]

Jerzy Surdykowski w „Newsweeku” pisze: 

w świecie tak zróżnicowanym, cierpiącym, nieraz wściekłym, tylko On mógł nas choć 
na chwile połączyć. [N 10.4.2005: 1–4]

Narodziła się spontaniczna wspólnota. Societas przekształciło się w communi-
tas69. To wspólnota podlegająca własnym regułom, nie ma granic, za to przeżywa 
bardzo silne emocje. Wybucha w chwilach społecznego kryzysu, towarzyszy ob-
rzędom przejścia, powstaje w fazie liminalnej. Według profesora Rocha Sulimy,

W tym towarzyszeniu w umieraniu papieża stawaliśmy się w sposób naoczny wspól-
notą. (...) Ludzie różnych opcji, różnych środowisk, w różnym wieku stawali się jedną 
generacją. [Rz 4.4.2005: 14]

Przedstawiciele różnych pokoleń spotykali się w jednym miejscu, aby się 
wspólnie pomodlić, zapalić świeczki. Wielokrotnie podkreślano to w komenta-
rzach prasowych: 

Na plac Piłsudskiego ściągnęła młodzież, staruszkowie, dzieci w wózkach i na ramio-
nach rodziców. [Rz 9–10.4.2005: 5]

Communitas to moment, którym społeczność rozpoznaje sama siebie, defi -
niuje strukturę, która leży u podstaw societas. Człowiek odnajduje swoje miejsce 
w kosmosie, wśród innych ludzi, wtedy może poznać cały układ stosunków spo-
łecznych70.

Ludzie czuwający nocami i modlący się na spontanicznie organizowanych mszach 
nagle dostrzegli wokół siebie innych dobrych ludzi i dobre emocje. Dostrzegli wszyst-
ko to, w co już dawno zwątpili. Przekonani o podłej naturze swoich rodaków, korupcji, 
zawiści, nieuczciwości (...) nagle zobaczyli, że mogą być lepsi. [N 17.4.2005: 12]

Victor Turner pisał: „Ważne sytuacje liminalne stanowią dla społeczeństwa 
okazje do przejawienia samoświadomości, a właściwie do tego, by jego człon-
kowie, w przerwie między przypisaniem do określonych pozycji, mogli osiągnąć 
mimo wszelkich ograniczeń przybliżone globalne spojrzenie na miejsce człowie-
ka w kosmosie i jego stosunek do innych widzialnych i niewidzialnych bytów”71.

69  Communitas to określona postać stosunków międzyludzkich, którą w książce The Ritual 
Process Victor Turner przeciwstawił pojęciu „struktura społeczna”, czyli Societas. V. Turner, Gry 
społeczne..., s. 195.

70  Tamże, s. 202.
71  Tamże.
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Oto jak powstawała polska communitas:

Miliony świec płonących na miejskich placach, ludzie modlący się w kościołach i na 
ulicach. I rozmowy, rozmowy, rozmowy. (...) W tle tych wszystkich wydarzeń tliło się 
poczucie solidarności, wspólnoty wokół człowieka, który nad Wisłą był chyba jedy-
nym niekwestionowanym autorytetem. [N 2.4.2006: 78–82]

Dostaliśmy od Ojca Świętego pożegnalny dar: wielką eksplozję duchowości, poczucie 
wspólnoty i solidarności. [N 17.4.2005: 12]

Victor Turner podkreślał, jak ważna jest samoświadomość grupy. Troskę o jej 
trwałość widać w pytaniu: 

Ile zostało w nas z tamtych dni kwietniowych, gdy podczas wspólnie przeżywanej 
żałoby rodziło się poczucie wyjątkowej jedności? [N 2.4.2006: 70–77]

Po swej śmierci Jan Paweł II zjednoczył tysiące, zmusił do żałoby tyranów, do refl eksji 
miliony. [W 17.4.2005: 14]

Refl eksja nad życiem w obliczu śmierci Papieża była udziałem milionów ludzi 
na całym świecie. Pisali o niej komentatorzy wszystkich zagranicznych dzienni-
ków. Polscy publicyści podkreślali wyjątkowość tej chwili dla naszego narodu. 
Jan Skórzyński w „Rzeczpospolitej” przekonuje:

Wspólne manifestacje żalu po śmierci Jana Pawła II (...) zajmą z pewnością poczesne 
miejsce w historii narodowej ikonografi i, na równi z obrazami papieskich pielgrzymek 
i scenami z dziejów „Solidarności”. [Rz 11.4.2005: 9]

Amerykański psycholog i badacz kultury Rolo May tłumaczy: „Nasz przej-
mujący głód mitu jest głodem wspólnoty. Osoba pozbawiona mitu jest bezdom-
na i chętnie uchwyciłaby się jakiejkolwiek kultury. (...) Być członkiem jakiejś 
wspólnoty oznacza dzielić jej mity, odczuwać tę samą dumę”72.

W kwietniu 2005 roku pojawiło się wspólne doświadczenie, do którego moż-
na wracać: 

To, co nas jednoczy, to nie jest tylko poczucie, że zmarł ktoś dla nas bardzo ważny, ale 
i to, że zmarł człowiek, z którego możemy być dumni. Ktoś, kto buduje nasze poczucie 
tożsamości narodowej. [Rz 11.4.2005: 4] 

Doświadczenie kwietnia 2005, zdaniem Tomasza Terlikowskiego, „fundowa-
ło raczej po raz ostatni wielką wspólnotę ludzi dumnych z papieża i z polskości” 
[Rz 2.4.2007].

Ludzie po raz pierwszy od niepamiętnych czasów jednoczyli się „za”, a nie 
„przeciw” komuś. Profesor Jacek Paluchowski w wywiadzie dla „Rzeczpospo-
litej” mówił, że spoiwem były tutaj pozytywne emocje: „Poczucie dumy, bycia 
częścią czegoś ważnego i wielkiego” [Rz 11.4.2005: 4].

72  R. May, Błaganie o mit, s. 41.
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Poddanie się nastrojowi chwili, wystawienie się na działanie emocji, zanu-
rzenie się w communitas jest, jak przekonywał Victor Turner, absolutną koniecz-
nością dla ludzkiego społeczeństwa: „Ludzie mają prawdziwą potrzebę od czasu 
do czasu zdjąć maski, peleryny, strojne szaty i odłożyć insygnia związane ze sta-
tusem, nawet jeśli tylko po to, by przywdziać dające swobodę maski liminalnej 
maskarady. Ale robią to z własnej woli”73. 

Wojciech Bonowicz w „Tygodniku Powszechnym” pisał: 

Jakiś żywioł, jakiś duch porywa nas, obejmuje nasze większe i mniejsze sprawy i włą-
cza je w sprawę najważniejszą. Ale rzecz ciekawa: ten żywioł, ten duch nie niszczy 
naszej wolności. [TP 17.4.2005: 19]

Widać było wyraźnie, że w kwietniu 2005 roku powstały nowe typy więzi 
międzyludzkich: 

Miliony esemesów w rodzaju „zapal świeczkę w oknie”, „idź do pracy ubrany na 
czarno”. (...) Wiele osób nosi wstążeczki sygnalizujące, że są razem z innymi. Są to 
wszystko zachowania niecodzienne, wynikające z chęci podkreślenia, że jest się częś-
cią wspólnoty. [Rz 11.4.2005: 4]

Rollo May uważał: „Ten, kto nie dzieli z nami naszych mitów, kim kierują 
inne gwiazdy, kto wielbi innych bogów – to obcy, outsider”74. W kwietniu 2005 
roku mogło się wydawać, że nikt nie chciał być outsiderem. Parę tygodni przed 
pierwszą rocznicą śmierci Papieża można było kupić koszulki z napisem „Nie 
płakałem po śmierci papieża”. Adam Szostkiewicz pytał w „Polityce:

Ciekawe, kto i dlaczego chciałby w tym chodzić po ulicy? (...) „Nie płakałem po 
śmierci papieża” – co to znaczy? Że nie dzieliłem i nie chciałem dzielić uczuć milio-
nów ludzi, którzy rok temu, 2 kwietnia wieczorem, na wieść o zgonie Jana Pawła II 
poczuli się sierotami? [P 1.4.2006: 12–16]

W roku 2005 głosy kontestacji, jeśli nawet obecne, pozostawały ciche w obli-
czu siły communitas: 

Bo oto okazało się nagle, że Polacy znowu są wspólnotą. [Rz 11.4.2005: 9]

Kiedy w Warszawie w niedzielę zawyły w południe syreny, przechodnie zatrzymywali 
się i bez zawstydzenia łapali się za ręce. [GW 6.4.2005: 4] 

Victor Turner twierdzi, że mieszkańcy liminalności są „dziwaczni i naznacze-
ni świętością”75. Dziwaczni, bo zachowują się w sposób nietypowy: 

Kiedy światowe media podały pierwsze informacje o krytycznym stanie zdrowia Ojca 
Świętego, na wielkomiejskich osiedlach wkrótce migotały światła. (...) Ludzie nie-

73  V. Turner, Gry społeczne..., s. 205.
74  R. May, Błaganie o mit, s. 41.
75  V. Turner, Gry społeczne..., s. 202.

I-łamanie.indd   188I ł i i dd 188 2010-12-13   08:14:042010 12 13 08 14 04



Rozdział VII: Czas mityczny 189

śmiało pukali do drzwi sąsiadów, a potem już razem do późna oglądali telewizyjne 
relacje z Watykanu. [GW 6.4.2005: 4]

Turnerowska communitas wymaga jedności terytorialnej i fi zycznej obecności 
jej uczestników76. Rodząca się w tym wypadku uniwersalna wspólnota powstała 
również dzięki mediom, wśród których szczególną rolę odegrał Internet:

Wystarczy jeden SMS, e-mail, komunikat na Gadu-Gadu, by w jednym miejscu tysią-
ce osób zgromadziło się i oddało hołd Papieżowi. I żeby w Internecie tysiące zapaliły 
„świece” (...). Troska o zdrowie Ojca Świętego zjednoczyła też internautów – przy 
każdej wiadomości wstukiwali apostrof i dwa nawiasy – [’] – symbolizujące znicz dla 
Papieża. [GW 6.4.2005: 4]

Roch Sulima mówił o sytuacji liminalnej: 

Żeby przejść z jednej fazy do drugiej, musimy przejść przez fazę wspólnoty, ko-
munii ludzi, komunii świata, czyli po prostu przeistoczyć się. Papież podał nam 
wzór takiego przeistoczenia, zaświadczony własną osobą, własnym życiem i losem. 
[Rz 4.4.2005: 14]

Przeistoczenie było udziałem wielu. Jego przykładem mogą być „cuda na sta-
dionach”, z których obszerne relacje zamieszczały dzienniki: 

Stoją obok siebie. Dziewczyny z kolczykami w nosach i ogoleni na łyso chłopcy, 
których omija się na ulicy. Cisza, spokój, skupienie. Wszyscy śpiewają „Barkę”. [Rz 
5.4.2005: 14]

Odosobnienie i liminalność może zawierać to, co Eliade nazywa „czasem 
cudów”77. Roch Sulima mówił, że to, co się dzieje w Polsce, „to wielkie zbiorowe 
doświadczenie sytuacji granicznej” [Rz 4.4.2005: 14]. „Właśnie w sytuacji limi-
nalnej pojawia się communitas78.

Wiele osób zaraz po usłyszeniu wieści wyszło z mieszkań. Kierowali się tam, gdzie 
mogli modlić się razem z innymi. – Nie chcemy być sami z naszym smutkiem. Nie 
potrafi my sobie z tym poradzić – mówili ludzie zmierzający na plac Zamkowy. (...) Po 
policzkach wiernych płynęły łzy, ludzie obejmowali się nawzajem. W oknach bloków 
na całym osiedlu płonęły świece. [Rz 4.4.2005: 5]

Gustaw Le Bon w słynnym studium Psychologia tłumu pisze: „Nieraz milio-
ny jednostek rozrzuconych po całym świecie mogą w pewnych chwilach i pod 
wpływem pewnych gwałtownych uczuć, np. wielkiego wydarzenia narodowego, 
nabrać cech tłumu psychologicznego. Wtedy wystarczy przypadkowe połączenie 
tych ludzi w jedną całość, aby ich zachowanie nabrało cech specyfi cznych dla 

76  Ciekawe wydaje się porównanie do reakcji świata na śmierć księżnej Walii, kiedy też wy-
dawało się, że powstała wirtualna wspólnota żałobników opłakujących Dianę Spencer, o której bry-
tyjski „The Independent” pisał: „Byłaś Matką Teresą naszych czasów”. Por. Dorota Kołakowska, 
Planeta Diana – reakcje na śmierć księżnej Walii, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1999, nr 1/2.

77  V. Turner, Gry społeczne..., s. 201.
78  Tamże, s. 196.
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postępowania tłumu. (...) Nieraz cały naród, nie tworząc określonej zbiorowo-
ści, może stać się tłumem pod wpływem określonych wydarzeń”79. Dziennikarki 
„Newsweeka” pytały: 

Jak rozumieć tłum, który sam nie może pogodzić się ze swymi emocjami? Setki tysię-
cy ludzi, którzy ściągnęli w sobotni wieczór na place, do kościołów, żeby – jak to już 
było w trudnych momentach naszej historii – być razem, solidarnie. [N 10.4.2005: 4] 

Losy narodów rozstrzygają się w duszy tłumów80, przekonuje Le Bon. Fran-
cuski psycholog wyjaśniał, jak działa i powstaje ten fenomen: „Przy zbiegu pew-
nych okoliczności, i tylko w tych okolicznościach, zbiorowość ludzi nabiera zu-
pełnie nowych właściwości. (...) W tłumie znika świadomość własnej odrębności, 
uczucia i myśli wszystkich jednostek mają jeden tylko kierunek. Powstaje jakby 
zbiorowa dusza”81.

Nie wiedzieli, dokąd idą ani którędy. Maszerowali, bo znajomy przysłał SMS albo 
e-mail, że jest dziś marsz. (...) Tłum początkowo szedł w ciszy. Pląsała wśród nich tyl-
ko cicha pieśń śpiewana pod nosem, jakby dla siebie. Nieśli zapalone znicze i świecz-
ki. Migoczący marsz przeszedł wzdłuż krakowskich Błoń i dołączył do modlących 
się przy głazie papieskim. Tuż przed dotarciem do celu idący wyciągali z kieszeni 
świeczki i zapalniczki, milkły rozmowy. Modlili się w nocnej ciszy. [GW 6.4.2005: 5]

MARSZ

Marsze wdzięczności przeszły wczoraj ulicami wielu miast. [Rz 8.4.2005: 2]

Z Rynku Głównego rusza największy w Polsce biały marsz, zorganizowany przez stu-
dentów. Tak samo, jak w maju 1981 roku, po zamachu na Jana Pawła II. [Rz 31.3.2006: 
12–13]

Wtedy studenci odwołali juwenalia. W oświadczeniu napisali: „Pójdziemy uli-
cami miasta, którymi kroczył Jan Paweł II, protestując przeciwko bólowi i prze-
mocy. Ta biel jest naszym krzykiem, naszym protestem przeciw zalewającej świat 
fali ciemności”. Tekst oświadczenia był przypominany. Cytowany we wszystkich 
analizowanych przeze mnie dziennikach.

17 maja 1981 roku Biały Marsz zgromadził około trzysta tysięcy osób. Jego 
niezwykłą atmosferę do dziś wspominają uczestnicy: „Ludzie trzymali się za 
ręce. Obok mnie płakał jakiś milicjant” [GK 3.4.2005: 8–9]. 

O specyfi ce podobnych protestów pisała Adrianna Kabza w eseju Jak mówi 
cisza – marsze przeciwko przemocy. Jej zdaniem marsze uruchamiają symbolikę 

79  G. Le Bon, Psychologia tłumu, przeł. W. Szewczuk, Warszawa 1986, s. 49.
80  Tamże, s. 41.
81  Tamże, s. 48.
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łączności. Cisza staje się szczególnie wymowna, nie ma okrzyków, skandowania, 
szumu: „Na czas marszu zawiesza się powszednią mowę, ustępując miejsca bar-
dziej sakralnej ciszy. (...) Ogień i cisza to symbole na tyle ogólne, że nietrudno 
się z nimi utożsamiać. Są niejako ponadwyznaniowe, ponadświatopoglądowe”82. 
Ponadto ludzie „porzucając jednostkowe »ja« na rzecz duszy zbiorowej, zyskują 
poczucie mocy”83. 

Victor Turner ustalił, że każdy dramat społeczny ma cztery fazy: naruszenie 
ładu przez drastyczne pogwałcenie norm, kryzys, przywracanie ładu i powrót 
do równowagi. W trzeciej fazie niemal powszechnie jako remedium stosuje się 
widowiska kulturalne: ceremonie, których uczestnicy, w obrębie wyznawanych 
wartości, symbolicznie rozwiązują problem84.

Jerzy Jurecki, jeden z organizatorów Białego Marszu w 1981 roku, mówił: 

Wtedy modliliśmy się, żeby Bóg go nam nie zabrał. (...) To był nasz bunt przeciwko 
Jego odejściu. (...) Dzisiaj jest inaczej. (...) Wiemy, że odchodzi, ale nie stajemy już na 
jego drodze. [GW 2–3.4.2005: 2]

W Białym Marszu przed laty – 17 maja 1981 roku – młodzież prosiła o zdrowie dla 
rannego w zamachu Papieża. Wczoraj niosła transparent „Ojcze Święty, dziękujemy”. 
Dziękowali za pontyfi kat, który zmienił świat. Tak jak zmieniony był w czwartek wie-
czorem Kraków. [GW 8.4.2005: 7]

Według Clifforda Geertza widowisko kulturowe to „metakomentarz” – histo-
ria, którą jakaś grupa opowiada o sobie. Marsz w 1981 roku był krzykiem prze-
ciwko przemocy. Co mówił ten marsz?

Tylko Kraków mógł tak podziękować Papieżowi za pontyfi kat. Wczorajszy Biały 
Marsz Wdzięczności zgromadził ponad milion ludzi. – Jest tak, jakby On tu był! – 
mówili krakowianie [GW 8.4.2005: 7]

Nie wiadomo, kto wysłał pierwszego SMS-a: „Spotykamy się na placu Inwalidów 
o 19. Idziemy na Wawel w marszu młodzieży dla Papieża”. Po kilku godzinach przy-
szli. Było ich kilkadziesiąt tysięcy. [DP 5.4.2005: 1]

„KAŻDY TO POWIE, WOJTYŁA RZĄDZI W KRAKOWIE!” 

Pojednanie dla Papieża! – krzyczą w całej Polsce zwaśnieni kibice. [GW 6.4.2005: 1]

Zaczęło się od Krakowa, gdzie w zeszłym roku w „świętej wojnie” fanów Cracovii 
i Wisły zginęli ludzie. [GW 6.4.2005: 1]

82  A. Kabza, Jak mówi cisza – marsze przeciw przemocy, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 
1998, nr 2, s. 85–86.

83  Tamże.
84  Tamże.
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Jak napisał Marcin Bosacki, Kraków, dla kibiców w Polsce, jest symbolem 
największego wynaturzenia idei kibicowania: 

To w Krakowie na początku lat 90. doszło do dramatycznego zezwierzęcenia walk mię-
dzy chuliganami Wisły i Cracovii. To oni wprowadzili do bójek jako normę tasaki i noże. 
Ta ich wojna na wyniszczenie do dziś jest najbezwzględniejsza. [GW 7.4.2005: 8]

Przemysław Piotrowski pisał o dewiacyjnych zachowaniach kibiców sporto-
wych, dla których stadion jest miejscem, gdzie mogą zaspokoić potrzebę silnych 
wrażeń, znaleźć się w sytuacji pełnej napięcia i ryzyka i przeżyć przygodę85. Eks-
cesy kibiców są jednym z głównych zagrożeń współczesnego sportu86, ale agre-
sywne zachowania widzów znane były już w czasach imperium bizantyjskiego. 
Według Piotrowskiego, były one tak gwałtowne, że w celu przywrócenia porząd-
ku musiano wzywać regularne oddziały wojska87. Przez dwa tysiące lat niewiele 
się zmieniło w tej kwestii, problem pozostaje aktualny. 

„Chuligańskie ekscesy na stadionach i poza nimi są wywoływane zwykle 
przez kibiców należących do grup, zwanych ultras lub offi cial hooligans. (...) 
Członkowie tych grup traktują mecz, rozgrywany przez drużynę ze swego mia-
sta, wyłącznie jako okazję do walki z innymi chuliganami i policją. Tego rodza-
ju kibicowskie »bojówki«, liczące przeważnie kilkadziesiąt osób, posiada wiele 
znanych polskich klubów”88. Bojówki Wisły Kraków nazywane są „Armią Białej 
Gwiazdy”, w Cracovii natomiast są „Łowcy psów”89. Wielokrotnie kibicowskie 
bojówki prowokowały starcia z policją, a także bójki na ulicach miasta, szczegól-
nie podczas derby Krakowa. 

Aż nadeszła sobota 2 kwietnia. A po niej poniedziałkowa msza w Krakowie.
(...) Kibice Wisły i Cracovii, którzy jeszcze tydzień temu bali się chodzić w klubowych 
szalikach po mieście, by nie dostać nożem pod żebra, teraz wiążą te wrogie szaliki 
razem i ściskają sobie ręce. [GW 7.4.2005: 8]

ZWIĄZANE SZALIKI

W Polsce mówi się o fanatycznych kibicach jako szal ikowcach, nazwa 
ta pochodzi od noszonych przez nich szalików – oznak przywiązania do barw 

85  P. Piotrowski, Szalikowcy. O zachowaniach dewiacyjnych kibiców sportowych, Toruń 2000, 
s. 11.

86  Tamże, s. 15.
87  „W Neapolu jest malowidło przedstawiające zamieszki między kibicami, do których doszło 

w amfi teatrze w Pompejach w 59 roku n.e. (...) Niektóre środki bezpieczeństwa stosowane podczas 
dionizjów, odbywających się na wyspie Chios około 530 roku p.n.e., przypominają zabezpieczenia 
na stadionach piłkarskich współczesnej Europy. Na stadionie w Delfach już około 450 roku p.n.e. 
istniał surowy zakaz spożywania alkoholu, mający na celu zapobieżenie zamieszkom, wywołanym 
przez pijanych kibiców”. Cyt. za: tamże, s. 15.

88  Tamże, s. 37.
89  Nazwa wzorowana na Headhunters – Chelsea Londyn.
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ulubionego klubu90. Szaliki to trofeum w stadionowych i ulicznych walkach91. 
3 kwietnia 2005 roku kibice Wisły i Cracowii powiesili swoje szaliki na bramie 
i oknach krakowskiej kurii. Z dumą przypominali, że Papież też był miłośnikiem 
piłki nożnej i kibicem Cracovii. 

Fani wrogich drużyn szli obok siebie, krzycząc: „Pojednanie dla papieża!”. Kibice 
Wisły i Cracovii związali swoje szaliki w jeden wspólny łańcuch. [GW 5.4.2005: 1]

Następnego dnia, na stadionie Cracovii, 25 tysięcy kibiców zgromadziło się 
na mszy pojednania. „W poniedziałek udało się połączyć ogień z wodą” [GK 
7.4.2005: 23], jak pisali dziennikarze:

Wzruszenie ściskało gardło, gdy tłum zaczął skandować wielce znaczące słowa: „Po-
jednanie dla papieża!”. Wilgotniały oczy, gdy w górę powędrowały powiązane szaliki 
Cracovii, Hutnika, Wisły... To był symboliczny gest, nowe godło Krakowa i impuls dla 
fanów w całej Polsce. [GK 7.4.2005: 23]

Teraz fala pojednania rozlewa się po całym kraju: wczoraj w Warszawie obok siebie 
modlili się fani Legii i Polonii. [GW 6.4.2005: 12]

Kraków, Warszawa, Katowice – miasta, z których wywodzi się więcej niż jed-
na drużyna, są podzielone, przez fanów na swego rodzaju „strefy wpływów” – 
dzielnice lub osiedla, na terenie których tradycyjnie kibicuje się danemu klubo-
wi92. W kwietniu 2005 roku te podziały na kilka dni przestały obowiązywać. 

Kibice Legii i Polonii nie cierpią się od lat. Wczoraj razem z piłkarzami i działaczami 
modlili się, zaśpiewali „Barkę”, zapalili świece. [GW 6.4.2005: 24]

– Głośno tego nie powiem, bo mnie kumple wyśmieją, ale chciałbym, żeby ta wojna 
już się skończyła – powiedział nam jeden z kibiców Legii. [GW 6.4.2005: 1]

Kibice i piłkarze Cracovii stali obok kibiców i piłkarzy Wisły. Wszyscy przekaza-
li sobie znak pokoju. Takiej mszy nie było ani w historii futbolu, ani Kościoła. [Rz 
5.4.2005: 14]

W dużych miastach, w których jest więcej rywalizujących ze sobą grup kibi-
ców, noszenie szalika klubowego, jak pisze Piotrowski, jest sygnałem wyzwa-
lającym agresję. Dlatego wielu fanów, którzy chodzą na mecze, zakłada szalik 
klubowy już po wejściu na stadion i chowa go po wyjściu za bramę93. Na począt-

90  „W mediach funkcjonuje też określenie pseudok ib ice, będące wyrazem uznania grup agre-
sywnych fanów za niegodnych używania miana prawdziwego kibica”. Cyt. za: tamże, s. 22.

91  „Oddanie szalika napastnikowi przez zwyciężonego w bójce połączone z apelem o litość jest 
zwykle skutecznym środkiem zapobiegającym poważnemu zranieniu ofi ary. Zwyciężonego, który 
oddał bez walki klubowy szal lub fl agę, napastnicy traktują z wielką pogardą, ale zwykle już nie 
maltretują, zadowalając się zdobytym trofeum”. Cyt. za: tamże, s. 69.

92  Tamże, s. 35.
93  „Na eksponowanie barw klubowych w dniu meczu mogą sobie pozwolić tylko ci, którzy są 

odpowiednio zdeterminowani i poruszają się w grupach”. Cyt. za: tamże, s. 69.
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ku kwietnia było inaczej. Przejęty kibic Wisły opowiadał reporterowi „Gazety 
Wyborczej” o mszy pojednania: 

Początkowo miałem na sobie płaszcz przysłaniający dla bezpieczeństwa koszulkę. 
Gdy wszedłem na stadion i znalazłem się w otoczeniu kibiców Cracovii, od razu po-
czułem, że atmosfera jest wspaniała i nic mi nie grozi, wiec zdjąłem płaszcz i poka-
załem wiślacką koszulkę. Nikt mnie nie wyzywał, nie obrażał, nie prowokował. [GW 
7.4.2005: 23]

Prowokacje i pojedynki na wulgarne okrzyki często zdarzają się na stadio-
nach94. Jak wyjaśnia psycholog: „pozwalają one na symboliczne »zranienie« 
przeciwnika bez konieczności podejmowania bezpośredniej walki”95. Piłkarz 
Cracovii Paweł Drumlak powiedział:

Nie oczekuję, że będą śpiewać razem: „Wisła, Cracovia!”, ale żeby przynajmniej po-
wstrzymali się od wyzwisk. [GW 6.4.2005: 24]

Na początku kwietnia 2005 roku, na ulicach Krakowa nie było słychać inwek-
tyw i wulgaryzmów. 

„Nie ma lepszego od Jana Pawła II!”

Stojący z prawej strony ul. Franciszkańskiej śpiewali „Barkę”, ale kibice byli głoś-
niejsi: „Nie ma lepszego od Jana Pawła II!”. Ten okrzyk cisnął się na usta również 
spokojnie spacerującym po Plantach krakowianom. „Każdy to powie, Wojtyła rządzi 
w Krakowie” – nawoływali zjednoczeni kibice, a później dodawali: „Wszyscy powie-
cie, Wojtyła rządzi na świecie!”. [GW 6.4.2005: 1]

Kibice skandowali nowe hasła na melodię Guantanamera96.
Piotrowski pisze: „Pieśni, przyśpiewki i okrzyki, skandowane przez kibiców 

są charakterystycznym elementem subkultury szalikowców. Każda grupa fanów 
ma w swoim repertuarze od kilku do kilkunastu takich utworów”97. Najpopular-
niejszą melodią piłkarską jest Guantanamera oraz polskie pieśni patriotyczne98. 
W grupach szalikowców jest zwykle osoba, która zajmuje się dopingiem, intonu-
je piosenki, które są podchwycone przez resztę fanów99. Dziennikarze spisywali 
okrzyki kibiców, którzy po pogrzebie Papieża skandowali: 

94  „Wyzywanie przeciwników od ciot i pedałów znajduje się w podstawowym repertuarze za-
grań szalikowców. (...) Polska liga śpiewa głównie o tym, jakie czynności seksualne kibice jedne-
go klubu obiecują uczynić kibicom innych klubów”. R. Leszczyński, Zew stadionów, „Wprost”, 
23 września 2007, s. 112–113. 

95  P. Piotrowski, Szalikowcy..., s. 47.
96  Piosenka z 1929 roku, uważana za nieofi cjalny hymn Kuby i symbol rewolucji Fidela Castro. 

Jej refren został przejęty od jakiegoś zagranicznego klubu jako pieśń piłkarska. Por. R. Leszczyński, 
Zew stadionów, s. 112–113. 

97  P. Piotrowski, Szalikowcy. O zachowaniach dewiacyjnych..., s. 45.
98  Tamże.
99  Tamże.
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„Nie ma lepszego od Jana Pawła Drugiego!”, „Wszyscy to wiecie, Wojtyła rządzi na 
świecie!”, „Dla papieża morze łez! Wisła, Pasy, HKS!”, „Każdy to powie, Wojtyła 
rządzi w Krakowie!” – skandowali kibice Cracovii, Wisły i Hutnika, którzy w piątek 
wieczorem podbili swym entuzjazmem serca mieszkańców miasta. – Niesamowite, 
oni idą wszyscy razem – śmiała się 70-letnia pani Daniela, która przechodzącym przez 
Rynek kibicom przybijała „piątki”. [GW 9–10.4.2005: 2]

Na stronie www.zawiszafans.com kibice z Bydgoszczy napisali:

Pomódlmy się wspólnie za spokojne odpoczywanie Ojca i za nasze spotkanie z nim na 
Niebiańskiej Murawie. [GW 6.4.2005: 4]

Dziennikarze informowali o kolejnych inicjatywach:

W Toruniu kibice żużla chcą się pogodzić z szalikowcami piłkarskimi, którzy na po-
czątku roku zniszczyli im stadion. [GW 6.4.2005: 1]

Fani Wisły Płock zwrócili się do nas, by kibice Wisły Kraków nie musieli siadać 
w „klatce”. Przychylimy się do tej prośby – powiedział Listkiewicz. [GW 7.4.2005: 
23]

Wiosną 2005 roku kilka „meczów podwyższonego ryzyka” zostało rozegra-
nych pod hasłem „pojednanie dla Papieża”. Jednak kilka dni po pogrzebie Jana 
Pawła II, podczas „meczu pojednania”, pseudokibice w Kielcach zdemolowali 
stadion.
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Rozdział VIII 
„...a teraz przyszliście do mnie...”

Jarosław Mikołajewski pisał w korespondencji z Rzymu:

Widziałem to na własne oczy, słyszałem to na własne uszy: Jan Paweł II odszedł 
w towarzystwie wesołej kompanii (...). Kiedy wszystkie gazety, wszystkie rozgłoś-
nie, politycy i komentatorzy przygotowywali nas do ponurej śmierci Papieża, w nocy 
z 1 na 2 kwietnia nagle ktoś wziął gitarę, ktoś inny zaczął uderzać w ksylofon, chłopak 
w czerwonej czapeczce wyciągnął harmonijkę ustną i oto cały plac Świętego Piotra, 
spięty bólem, stał się wielkim festynem. Na cześć przyjaciela, który odchodzi. Ojca, 
który chciał być bratem. Rówieśnika, który miał o sześćdziesiąt lat więcej niż ci, któ-
rzy chcieli się z nim spotkać. [GW 4.4.2005: 3]

Autor komentarza w jednym akapicie wytłumaczył fenomen niezwykłego 
kontaktu Papieża z młodymi ludźmi, którzy w człowieku starszym o sześćdziesiąt 
lat znaleźli rówieśnika, przyjaciela, ojca i brata. Jan Paweł II już pierwszego dnia 
pontyfi katu, tuż po uroczystej mszy, powiedział do młodych, którzy śpiewali pod 
jego oknem w Watykanie: „Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją 
nadzieją”. Od tej pory miał ich zawsze przy sobie. Aż do ostatniego dnia, kiedy 
trwali przy nim, gdy umierał. Śpiewali mu piosenki, przesyłali całusy w stronę 
jego okna, oklaskami odprowadzili na drugą stronę. Dla niego nie poszli do dy-
skoteki, tylko przyszli na plac św. Piotra, aby mu zagrać po raz ostatni. Dla niego 
wzięli do ręki gitary i bębenki i pożegnali go po swojemu. Odszedł w wesołej 
kompanii. „Ciao, Karol”.

STARY CZŁOWIEK I MŁODZIEŻ1

Jan Paweł II mówił w Toronto2: „Jesteście młodzi, a papież jest stary; mieć 
82 czy 83 lata to nie to samo co 22 lub 23. Papież jednak nadal utożsamia się 
z waszymi nadziejami i aspiracjami. Młodość ducha, młodość ducha! Choć w ży-

1  Tytuł podrozdziału z komentarza Jana Turnaua, opublikowanego 25 lipca 2002 roku na stronie 
internetowej „Gazety Wyborczej”, www.serwisy.gazeta.pl/jp2/ (dostęp: 6.01.2008).

2  28 lipca 2002 roku, podczas ostatnich Światowego Dnia Młodzieży z udziałem Jana Pawła II.
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ciu doświadczyłem wielu mrocznych chwil pod rządami bezwzględnych reżimów 
totalitarnych, widziałem dość przykładów pozytywnych, aby żywić niewzruszo-
ne przekonanie, że żadna trudność, żaden lęk nie są tak wielkie, aby całkowi-
cie zdusić nadzieję, która jest wiecznie żywa w sercach młodych ludzi”3. Papież 
powtórzył wtedy po raz kolejny: „Wy jesteście naszą nadzieją, młodzi są naszą 
nadzieją. Nie pozwólcie umrzeć tej nadziei! Oprzyjcie na niej swoje życie!”4. 
Papież przypomniał młodym ludziom, że nie są sumą słabości i błędów, ale sumą 
miłości Ojca i zdolności życia na obraz Jego Syna. Przypomniał im, że może się 
udać to, o czym marzą. 

Michael Novak w tygodniku „Wprost” pisał: 

Papież umiał trafi ć do serc młodych ludzi i uwierzyć w nich. A przecież niemal już nikt 
nie potrafi  im tak zaufać. [W 17.4.2005: 26–27]

Wielkość Jana Pawła II oddaje wypowiedź młodego człowieka: „Tylko papież 
widział we mnie sól ziemi, a nie blokersa”5. Papież wielokrotnie podkreślał, że 
młodość jest najpiękniejszą i najważniejszą przygodą życia, to „czas, w którym 
człowiek odczuwa największą potrzebę akceptacji i wsparcia, kiedy najbardziej 
pragnie być wysłuchany i kochany”6. 

Ósme Światowe Dni Młodzieży zgromadziły w Denver7 setki tysięcy osób. 
Papież wchodził na podium na stadionie Mile High, w pewnym momencie za-
trzymał się i popatrzył na tłumy młodych ludzi, którzy śpiewali radośnie. On 
stał i patrzył, na telebimach widać było zbliżenie jego twarzy i łzy wzruszenia. 
Następnego dnia w gazetach można było przeczytać słowa pewnego młodego 
Amerykanina: „Michael Jackson nigdy dla mnie nie płakał. A Papież płakał. To 
znaczy, że mnie kocha i że jestem dla niego ważny”8. 

OJCIEC

„Młody człowiek chce wiedzieć, iż jest kochany, i ta świadomość potrzebna 
jest mu do życia”9, mówił Jan Paweł II z okna krakowskiej kurii 10 czerwca 1987 
roku. Te improwizowane przemówienia o. Jan Góra porównał do słów ojca na do-
branoc10. Papież wspominał: „Gdybym dawniej (...) nie nauczył się, co to znaczy 

3  Jan Paweł II do młodzieży (1978–2005). Listy, orędzia, przemówienia, homilie, Poznań 2005, 
s. 375.

4  Tamże.
5  A. Sugier-Szerega, Jan Paweł II w komunikacji młodzieżowej, [w:] L. Dyczewski, A. Lewek, 

J. Olędzki (red.), Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach, Katowice 2008, 
s. 449.

6  Orędzie na II Światowy Dzień Młodzieży, Jan Paweł II do młodzieży..., s. 63.
7  14–15 sierpnia 1993 roku. 
8  P. Zuchniewicz, Szukałem was..., s. 112.
9  Jan Paweł II do młodzieży..., s. 8.
10  Tamże.
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być młodym, jakie to piękne i jakie to trudne, to prawdopodobnie bym nie po-
trafi ł, i nie ciągnęliby mnie tak wszędzie za sutannę: »Chodź, zostań z nami«”11. 

Jan Paweł II był dla młodych ludzi „duchowym ojcem, wujkiem, dziadkiem, 
osobą, z którą może nie mieli okazji się spotkać osobiście, ale czuli jej opiekę”12 – 
na potwierdzenie tej tezy Agnieszka Fiegiel przytoczyła wypowiedzi ankietowa-
nych: „w końcu był dla mnie jak najukochańszy wujek; Dla mnie też był bli-
ski, ktoś jak mój dziadek, a nawet więcej. (...) Nigdy nie miałem dziadka, a Jan 
Paweł II był dla mnie właśnie »dziadkiem« zastępczym”13. 

Zdaniem socjolog opisywana postawa badanych jest skorelowana z dostrze-
galnym kryzysem rodziny: „Traktowanie Jana Pawła II jako członka rodziny wy-
daje się wobec tego swego rodzaju uzupełnieniem braków, które badani odczuwa-
ją w swoich własnych rodzinach. Nie dostrzegają przede wszystkim wokół siebie 
kogoś, kto mógłby być rodzinnym autorytetem, wzorem postępowania”14. Patrząc 
z tej perspektywy, Papież był uosobieniem archetypu ojca, opiekuna i przewod-
nika15. 

W książce Przekroczyć próg nadziei Jan Paweł II opowiada włoskiemu dzien-
nikarzowi: „To wcale nie jest tak, że papież prowadzi młodych z jednego krańca 
globu ziemskiego na drugi. To oni go prowadzą. I choć mu przybywa lat, każą mu 
być młodym, nie pozwalają mu zapomnieć o jego własnym doświadczeniu, o jego 
własnym odkryciu młodości. Myślę, że to wiele tłumaczy”16. Ci, którzy byli na-
dzieją Papieża, „kazali mu być młodym”, a jednocześnie mówili, jak Dominik, 
z którym rozmawiała reporterka „Rzeczpospolitej”:

– Był chyba jedynym dorosłym człowiekiem, któremu mogliśmy w pełni zaufać, 
prawdziwym autorytetem. [Rz 4.4.2005: 7]

5 czerwca 2001 roku w Rzymie Jan Paweł II zwrócił się do młodych: „Mówi 
do was papież, który ma już ponad 80 lat, ale zachował młode serce, bo zawsze 
chciał i nadal chce iść razem z wami, młodymi, którzy jesteście nadzieją Kościoła 
i społeczeństwa”17. 

Marek Zając pisał w „Tygodniku Powszechnym”:

Paradoksalnie, im słabszy był Jan Paweł II, im dokuczliwsze było drżenie jego dłoni, 
im większy trud sprawiało mu poruszanie i wypowiadanie się – tym lepszy kontakt 
nawiązywał z młodymi. [TP 10.4.2005: 6–7]

11  10 czerwca 1987 roku, przemówienie z okna krakowskiej kurii; cyt. za: Jan Paweł II, Auto-
biografi a, s. 164. 

12  A. Figiel, Formalne, racjonalne, emocjonalne i duchowe aspekty relacji młodzieży do papieża 
Jana Pawła II, [w:] P. Ruszkowski, J. Bielański, A. Figiel (red.), JP II. Pokolenie czy mozaika war-
tości?, Poznań 2006, s. 57.

13  Tamże, s. 58.
14  Tamże, s. 59–60.
15  Tamże, s. 78.
16  Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, s. 104.
17   M. Grzybowski (red.), Wypłyń na głębię. Jan Paweł II do Młodych. Wybór myśli, Sandomierz 

2004, s. 26. 
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Podczas drugiego Światowego Dnia Młodzieży w Buenos Aires w 1987 roku 
Papież mówił: „Przyszedłem tu, aby wśród was, młodych, trochę odpocząć. Przy-
szedłem, aby was słuchać, aby rozmawiać z wami i wspólnie się z wami modlić”18. 
Stojąc w oknie krakowskiej kurii, Jan Paweł II mówił z uśmiechem: „Zresztą, tak 
się młodzi na całym świecie przyzwyczaili (...), że gdzie papież przyjedzie, tam 
pierwsi pchają się do niego. Ja się z tego bardzo cieszę”19. 

Kilkunastoletnia Agnieszka opowiadała reporterom „Tygodnika Powszechne-
go”:

– Papież jest moim idolem. On trzyma ten zwariowany świat w garści, nie pozwala, 
żeby coś się popsuło. [TP 10.4.2005: 26]

W wywiadzie dla watykańskiego „L’Osservatore Romano” Ojciec Święty po-
wiedział: „Z młodymi należy żartować. Ale trzeba też być i bardzo poważnym, 
i bardzo wymagającym. Oni sami chcą, by być wymagającym wobec nich. Będąc 
poważnym i będąc wymagającym, udzielając podstawowych odpowiedzi, musi 
się także umieć radować, cieszyć wraz z nimi z ich młodości: z wielkiej obietnicy, 
jaką stanowią poprzez ten prosty fakt, że są młodzi”20.

Papież traktował młodych ludzi poważnie, nie kokietował ich, ale stawiał wy-
magania. 

Dlaczego młodzież tak lgnęła i słuchała papieża? Bo – mówiąc slangiem młodzieżo-
wym – „nie ściemniał”, nie dawał obietnic bez pokrycia, nie moralizował, a każdego 
człowieka traktował niezwykle poważnie. [NP 2007, 3: 14–15]

Na Jasnej Górze21, w przemówieniu pożegnalnym, Jan Paweł II przypominał: 
„Bądźcie wymagający wobec otaczającego was świata, ale przede wszystkim wy-
magajcie od siebie samych. Jesteście synami Bożymi: bądźcie z tego dumni! Nie 
popadajcie w przeciętność, nie ulegajcie dyktatom zmieniającej się mody (...), nie 
pozwólcie się mamić złudzeniom konsumizmu. Chrystus wzywa was do rzeczy 
wielkich. Nie sprawcie Mu zawodu, bo w ten sposób wy sami spotkalibyście się 
z zawodem”22. 

Cztery lata wcześniej, 12 czerwca 1987 roku, podczas wizyty na Westerplatte, 
Papież przypomniał, jak we wrześniu 1939 roku garstka młodych Polaków pod 
dowództwem majora Henryka Sucharskiego podjęła nierówną walkę z najeźdźcą. 
Ich bohaterstwo stało się dla narodu czytelnym symbolem, do którego odwołał 
się Jan Paweł II: „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu swoje 
»Westerplatte«. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną 

18  Jan Paweł II do młodzieży..., s. 185.
19  Przemówienie Papieża z 10 czerwca 1987 roku podczas trzeciej pielgrzymki do Polski. Cyt. 

za: Jan Paweł II, Autobiografi a, s. 164. 
20  Wywiad Sergio Trasattiego opublikowany w „L’Osservatore Romano” 1980, nr 7. Cyt. za: 

Jan Paweł II, Autobiografi a, s. 163.
21  15 sierpnia 1991 roku, na zakończenie VI Światowego Dnia Młodzieży. 
22  Jan Paweł II do młodzieży..., s. 247.
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sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, »powinność«, od której 
nie można się uchylić. Nie można »zdezerterować«. Wreszcie – jakiś porządek 
prawd i wartości, które trzeba »utrzymać« i »obronić«, tak jak to Westerplatte, 
w sobie i wokół siebie. Tak, obronić – dla siebie i dla innych”23. 

Ojciec Święty mówił dalej do swoich „młodych przyjaciół”, rodaków: „I do-
brze będzie chyba, jeśli po tylu latach, które dzielą nas od wydarzeń na Wester-
platte, każdy młody Polak, każda młoda Polka rozważy w sercu, że każdy i każda 
ma w swoim życiu podobne Westerplatte, może mniej sławne, mniej historyczne, 
powiedzmy: na mniejszą skalę zewnętrzną, ale czasem może na większą jeszcze 
skalę wewnętrzną, i że tego swojego Westerplatte nie może oddać!”24.

Wyrosło pokolenie, które w tym bezsilnym starcu odkryło moc. Które w mało zro-
zumiałych, chrapliwych słowach dosłyszało prawdę. Które zrozumiało, że codzienne 
życie wymaga heroizmu. [Rz 2.4.2005: 4]

Peryfraza „bezsilny starzec” nie tyle określa Papieża, co podkreśla wrażliwość 
młodych ludzi, zdolnych jeszcze usłyszeć „prawdę” tam, gdzie starsi słyszą już 
tylko „chrapliwe słowa”. Kontrast porusza wyobraźnię czytelników, odwołuje się 
do ich emocji. 

„Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości! Nie 
dajcie się zniewolić!”25, mówił Papież. „Nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się 
skusić (...) urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać z rozcza-
rowaniem, poranieni, a może nawet ze złamanym życiem”26. 

Dwa lata później, 12 czerwca 1999 roku Jan Paweł II powtórzył swój apel 
w Sandomierzu: „Nie dajcie się uwieść ułudom szczęścia, za które musielibyście 
zapłacić zbyt wysoką cenę, cenę nieuleczalnych często zranień lub nawet złama-
nego życia”27. 

Autorzy „Gazety Wyborczej” przypominają, że wiele lat pracy duszpasterskiej 
w Krakowie przygotowało Karola Wojtyłę do kontaktu z młodzieżą:

Te doświadczenia sprawiły, że gdy został papieżem, doskonale wiedział, jaka jest mło-
dzież i czego potrzebuje, znał jej emocje i uczucia, wiedział, w czym lokuje ona na-
dzieje i gdzie najczęściej spotyka ją rozczarowanie. [NP 2007, 3: 14–15]

Po śmierci Papieża wielokrotnie w gazetach i telewizji przypominany był apel 
z wałów jasnogórskich: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was 
nie wymagali!”28. 

Podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny zaplanowano spotkanie Papieża 
z młodzieżą na Skałce w Krakowie. Papież napisał przemówienie, ale go nie wy-

23  Jan Paweł II do młodzieży..., s. 413.
24  Tamże, s. 415.
25  Wypłyń na głębię. Jan Paweł II do Młodych..., s. 30. 
26  Tamże. 
27  Tamże.
28  Przemówienie w Częstochowie, 18 czerwca 1983 roku. Cyt. za: tamże, s. 25. 
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głosił, zaczął improwizować. W tekście przygotowanego wystąpienia znalazły 
się słowa: „Pozwólcie się znaleźć Chrystusowi. Niech wie o was wszystko i niech 
was prowadzi. To prawda, że – aby za Nim iść, podążać – trzeba równocześnie 
od siebie samego wymagać, ale takie jest prawo przyjaźni. Jeśli mamy iść razem, 
musimy pilnować drogi, po której idziemy. Jeśli poruszamy się w górach, trzeba 
przestrzegać znaków. Jeśli jesteśmy na wspinaczce, nie wolno popuścić liny. Po-
dobnie trzeba też zachowywać łączność w tym Boskim Przyjacielem, któremu na 
Imię Jezus Chrystus. I trzeba z Nim współpracować”29.

Dziennikarze „Gazety Wyborczej” zwracają uwagę, że Papież cały czas był 
dla młodzieży bliskim przyjacielem, czego dowodem, ich zdaniem, był Światowy 
Dzień Młodzieży w Manilii30: 

Pięciomilionowy tłum skandował: „We love you, papa Lolek”. Janowi Pawłowi II tak 
spodobało się to spoufalenie, że sam zaproponował: „Mówcie mi Karol”. Ta bliskość 
to właśnie jeden z efektów Światowych Dni Młodzieży – inicjatywy, która od 1985 
roku nieprzerwanie gromadziła wokół Ojca Świętego miliony młodych. [NP 2007, 3: 
14–15] 

ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY

„W wyobraźni widziałem Światowe Dni Młodzieży jako czas pełen mocy, 
w którym młodzi ludzie z całego świata będą mogli spotkać wiecznie młode-
go Chrystusa i uczyć się od Niego, jak być świadkami Ewangelii wobec innych 
dziewcząt i chłopców”31, mówił Jan Paweł II. W książce Wstańcie, chodźmy! Pa-
pież sam przyznał, że inspiracją do tej inicjatywy były jego krakowskie doświad-
czenia duszpasterskie i spotkania ze studentami. 

Młodzi ludzie przyjęli zaproszenie Papieża do Rzymu. W Niedzielę Palmo-
wą 15 kwietnia 1984 roku w ramach trwającego Roku Odkupienia odbył się 
Jubileusz Młodych. Widząc entuzjazm ludzi przybyłych do Wiecznego Miasta 
z różnych stron świata, Papież zaproponował, aby za rok przyjechali znowu. Rok 
1985 był Międzynarodowym Rokiem Młodzieży ogłoszonym przez ONZ. Ojciec 
Święty postanowił, że od 1986 spotkania z młodzieżą będą organizowane co rok, 
na przemian: raz jako dzień młodzieży w diecezjach, a w następnym roku jako 
Światowy Dzień Młodzieży, w wyznaczonym miejscu świata. 

Spotkania diecezjalne odbywają się zawsze w Niedzielę Palmową32. Miejscem 
pierwszego spotkania, poza Rzymem, było Buenos Aires. Jan Paweł II chciał, aby 
doszło do niego właśnie w Ameryce Łacińskiej, którą nazywano „kontynentem 

29  Kraków, Skałka, przemówienie przygotowane, ale nie wygłoszone, 8 czerwca 1979 roku. 
Cyt. za: Jan Paweł II do młodzieży..., s. 395.

30  14–15 stycznia 1995 roku.
31  Jan Paweł II, Autobiografi a, s. 165.
32  Na podstawie: P. Zuchniewicz, Szukałem was...; oraz M. Łuczak, Święty od zaraz. Refl eksje 

o Janie Pawle II, Kielce 2005, s. 49–57.
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młodych”33. Potem Papież wędrował razem z młodymi ludźmi do Santiago de 
Compostela (1989), Częstochowy (1991), Denver (1993), Manili (1995), Paryża 
(1997) i Toronto (2002). Spotkania trwały kilka dni, zachowano jednak nazwę 
Światowy Dzień Młodzieży. 

Dziennikarze często przypominali spotkanie w Manili, kiedy Jan Paweł II 
uśmiechał się, śpiewał, żartował i wywijał laską, ku uciesze tłumu. W artykule 
Między nimi był Karol Katarzyna Wiśniewska pisała:

Nagle rozległo się głośne skandowanie: „Lolek, Lolek!”. „Lolek to nie brzmi zbyt 
poważnie” – powiedział Papież. Okrzyki ucichły. „Lecz Jan Paweł II brzmi zbyt po-
ważnie – mówił dalej. – Potrzebujemy czegoś pośrodku. Tak, między nimi był Karol”. 
Po chwili Rizal znów wrzało. [TP 10.4.2005: 22]

Szymon Hołownia przytoczył komentarze, jakie pojawiły się w amerykań-
skiej prasie przed przyjazdem Papieża na obchody Światowego Dnia Młodzieży 
w Denver:

amerykańskie media natychmiast stanęły do wyścigu uszczypliwości. Feeria publicy-
stycznych sporów, dziesiątki wywiadów miały jeden wspólny mianownik: „Oto kon-
serwatywny do bólu starzec z Europy Wschodniej przyjeżdża, aby mówić o tym, jak 
żyć kilkuset tysiącom młodych ludzi, wychowanych w myśl zasady »jeśli to jest przy-
jemne, nie może być złe«. Szykuje się niezły ubaw!”. Stało się jednak coś dziwnego. 
Młodzi ludzie słuchali w absolutnej ciszy. W skupieniu. Później bili brawo. I tak było 
zawsze. [Rz 4.4.2005: 14]

Grzegorz Dobiecki natomiast pisał, że spotkanie w Paryżu w 1997 roku, ko-
mentatorzy nazwali „cudem nad Sekwaną”:

Milion osób wzięło udział w wieczornym nabożeństwie i nocnym czuwaniu. (...) Po-
została w pamięci niezwykła cisza, w jakiej młodzi ludzie słuchali słów Jana Pawła II. 
Na taki rodzaj milczącego skupienia, koncentracji na czymś, co – oby – nie umknę-
ło napiętej uwagi, jest w języku francuskim piękne określenie: przeszedł anioł. [Rz 
11.4.2005: 7]

W 2005 roku Papież wiele razy podkreślał, jak bardzo chciałby pojechać 
w sierpniu do Kolonii, na XX Światowe Dni Młodzieży. Tymczasem, jak napisał 
dziennik „L’Osservatore Romano”,

sama młodzież zorganizowała w dwa ostatnie dni pontyfi katu „niespodziewany Dzień 
Młodzieży”. [TP 10.4.2005: 6–7] 

Marek Zając dodaje:

Przez prawie dwadzieścia siedem lat Papież wychodził im naprzeciw. Gdy umierał, 
sami przyszli do niego. Złożył los świata i chrześcijaństwa w ich ręce, a młodzi wzięli 
na siebie powierzone im zadanie. [TP 10.4.2005: 6–7] 

33  P. Zuchniewicz, Szukałem was..., s. 41.
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Małgorzata Musierowicz przypomniała w „Tygodniku Powszechnym” treść 
krótkiej wiadomości (SMS), którą znalazła w telefonie komórkowym pierwszego 
kwietnia: 

Una preghiera per il papa da tutti i Giovanni del mondo per rimanere accanto a lui in 
queste ore. [TP 17.4.2005: 31]

Prośba o modlitwę w intencji Papieża wyrażona w języku obcym służy uwia-
rygodnieniu artykułu, przekonuje czytelnika, że oto dzieli emocje ludzi na całym 
świecie, a smutek, którego doświadcza, jest wszędzie tak samo prawdziwy. 

1 i 2 kwietnia 2005 roku pod oknami papieskiego apartamentu i w wielu miej-
scach na świecie odbył się przedziwny festyn, międzynarodowy „Niespodziewa-
ny Dzień Młodzieży”. A Ojciec Święty skierował do niej swoje ostatnie orędzie: 

„Szukałem Was, a teraz przyszliście do mnie i za to wam dziękuję”.

W książce Przekroczyć próg nadziei Ojciec Święty wyznaje: „gdziekolwiek 
papież się pojawi, wszędzie szuka młodzieży i wszędzie jest przez tę młodzież 
szukany. Ale właściwie to nie on jest szukany! To jest szukany Chrystus”34.

Wojciech Wencel zauważył, że słowo „szukać” pojawia się w Biblii nie tylko 
w odniesieniu do Pasterza i zagubionej owcy: „Przede wszystkim to człowiek 
szuka Boga. I często Pan wychodzi mu naprzeciw. Pięknie brzmią w tym kon-
tekście ostatnie słowa Papieża. Czytane z akcentem na »teraz« odsłaniają ludzką 
słabość i samotność, a jednocześnie poczucie spełnienia. Tak jakby w twarzach 
młodych ludzi, którzy przyszli na plac, Jan Paweł II na chwilę przed śmiercią 
dostrzegł oblicze samego Boga”35.

Korespondent „Gazety Wyborczej” pisał z Rzymu:

Podczas gdy Polacy powoli zasypiali, młodzi Włosi urządzali tam ekstatyczne tańce 
religijne w rytm bębnów i gitar. [GW 9–10.4.2005: 6]

Jarosław Mikołajewski pytał:

Czy Papież słyszał te śpiewy? (...) Kto wie jednak, o czym mówili mu goście, któ-
rzy przyszli, żeby uścisnąć mu dłoń albo wyprostować fałdy na poduszce. Myślę, że 
powiedzieli właśnie to: „Ale Ci zazdrościmy. Dla nikogo młodzi nie siedzieliby do 
czwartej rano i nie śpiewaliby wpatrzeni w jeden, wspólny punkt: w Twoje okno”. 
[GW 4.4.2005: 3]

Kardynał Stanisław Dziwisz w książce Świadectwo wspomina, że w aparta-
mencie papieskim słychać było oklaski, śpiewy, skandowane „Giovanni Paolo!” 
i okrzyki „Viva il papa!”. Kardynał Dziwisz pisze: „Jestem przekonany, że on 
także je słyszał. Nie mógł nie słyszeć”36.

34  Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, s. 103.
35  W. Wencel, Ostatnie słowa Jana Pawła II, s. 99–103.
36  S. Dziwisz, Świadectwo, s. 229.

I-łamanie.indd   204I ł i i dd 204 2010-12-13   08:14:052010 12 13 08 14 05



Rozdział VIII: „...a teraz przyszliście do mnie...” 205

Atmosfera czuwania była podobna w każdym zakątku świata, gdzie młodzi 
ludzie modlili się o zdrowie Papieża. Magdalena Kula pisze:

Krakowscy studenci w ciągu niespełna godziny od pierwszych informacji o umiera-
jącym Papieżu z gitarami i bębnami pojawili się na Błoniach i ulicy Franciszkańskiej, 
pod Papieskim oknem. [GW 6.4.2005: 4]

Dziennikarze „Polityki” zwracają uwagę na jeszcze jeden charakterystyczny 
element przyjacielskiej relacji między młodymi a Janem Pawłem II. 

Z Rzymu też donoszą, że tam gromadzi się młodzież, że śpiewa, gra na gitarach albo 
pisze listy do papieża i rozwiesza ja na drzewach. [P 16.4.2005: 4–5]

Młodzi pisali listy do tego, którego nazywali Ojcem. Z kartek, pocztówek i li-
stów pozostawionych na placu Świętego Piotra w dniach agonii Papieża i po jego 
śmierci, powstała książka, zatytułowana Tato, mój przewodniku...37. Dziennikarze 
zapisywali na bieżąco kolejne kwestie tego przedziwnego dialogu, który trwał 
nieprzerwanie również po śmierci głównego bohatera: 

„Papa Wojtyła, brakuje nam Ciebie. Strzelałeś najpiekniejsze gole” – takie napisy 
można było przeczytać na transparentach, które rozpościerali włoscy kibice na wczo-
rajszych meczach piłkarskich. [GW 8.4.2005: 3]

Metafora przypomina o sportowej przeszłości Karola Wojtyły, który częściej 
grał na bramce niż w ataku. Jednak dla kibiców i tak jest zwycięzcą. Pontyfi kat 
został porównany do meczu, a działalność i życie Papieża do strzelania bramek. 
Tak jak w sporcie ceni się wysoko zdolności i sprawność, tak charyzma Papieża 
została zauważona i zyskała uznanie w oczach młodych – Papa Wojtyła strzelał 
najpiękniejsze gole. 

Reporterka „Gazety Wyborczej” pisze, że w Nowej Hucie pomnik Ojca Świę-
tego „obrośnięty jest listami dzieci”. Wśród nich na uwagę zasługuje list Maćka: 

„Wybacz mi papierzu, że pisze o tobie na czerwonym serduszku, ale na czarnym toby 
zupełnie nie było widać nic. Twuj pomnik widać z mojego okna w domu. Fajnie, praw-
da?” [GW 7.4.2005: 5]

Każdy pisał tak, jak umiał. Do Papieża, Ojca, Przyjaciela. Nie tylko listy czy 
kartki, były również transparenty, szczególnie widoczne podczas pogrzebu:

„Szukałeś nas, a my przyszliśmy do Ciebie i za to Ci dziękujemy”, „Totus Tuus”, 
„W pamięci na zawsze, Ojcze nasz” – to niektóre z kilkudziesięciu transparentów, 
jakie widać było nad morzem głów. Nad placem powiewały setki. [Rz 6.4.2005: 2]

Ale wcześniej było czuwanie, wieczorem i w nocy 2 kwietnia. Kiedy 

na zamkniętych drzwiach rzymskich dyskotek przylepiono kartki: „Idźcie na plac św. 
Piotra”. [TP 10.4.2005: 6–7]

37  Tato, mój przewodniku. Świadectwa, listy, kartki pozostawione na placu św. Piotra w dniach 
agonii i śmierci Jana Pawła II, Kraków 2005.
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Młodzi ludzie chcieli, aby Papież czuł ich obecność. Jarosław Mikołajewski 
pisał:

Musiał wiedzieć i odwzajemnił się ludziom młodym bardziej szczodrze niż cesarz; 
poświęcił im ostatnie zdanie swojego życia. [GW 4.4.2005: 3]

Zdanie to powtarzane było w każdej gazecie, w każdej relacji z Rzymu. Szy-
mon Hołownia bardzo sceptycznie odnosi się do cytowania i powielania słów 
Papieża, przestrzegając, jak niewiele wyniknie z tego, że 

będą one wielokrotnie przerabiane przez kaznodziejów, tysiące razy cytowane przez 
media, wyryje się je z pewnością na niejednym pomniku, umieści na okładkach setek 
albumów i książek. [Rz 4.4.2005: 14]

W tym samym artykule publicysta pisze:

Przecież nie ma się co łudzić – zdecydowana większość tych młodych ludzi nie jest 
w stanie przytoczyć tytułu ani jednego papieskiego dokumentu, nie wie tak naprawdę 
nic o formalnym papieskim nauczaniu. Tyle że słowa, choćby najmądrzejsze, to lekcja 
druga. Pierwszą, tę z ludzkiego odruchu, z miłości, która każe człowiekowi być przy 
łóżku umierającego – odrobili doskonale. Jak odrobią tę drugą – zależy od tego, czy 
znajdzie się teraz ktoś, kto będzie umiał sensownie im ją zadać. Chyba że oni sami 
sobie ją zadadzą. [Rz 4.4.2005: 14]

POKOLENIE JPII

Profesor Piotr Sztompka pisze, że pokolenie to „zbiorowość ludzi, którzy 
choć osobno i niezależnie od siebie, doświadczyli takich samych ważnych wyda-
rzeń historycznych, przeżyli te same sytuacje historyczne i reagowali na te same 
wyzwania, co znalazło wyraz w ich przekonaniach, regułach i wartościach oraz 
wytworzyło poczucie wspólnego losu”38. Maria Ossowska natomiast określiła po-
kolenie jako „grupę ludzi o wspólnych postawach wyznaczonych przez wspólnie 
przeżyte wydarzenie historyczne”39. Profesor Krzysztof Podemski zwraca uwagę, 
że kategoria pokolenia jest „pewnym skrótem myślowym, pozwalającym na opi-
sanie szczególnych doświadczeń i poglądów osób, które łączy fakt urodzenia się 
w wybranej tak czy inaczej cezurze czasowej”40. 

38  P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 175.
39  M. Ossowska, O człowieku, moralności i nauce, Warszawa 1983, s. 503.
40  „W Europie Zachodniej i USA pokolenia wyróżnia się raczej według kryteriów kulturowych, 

»lifestylowych« niż politycznych. Wymienia się więc »beat generation«, »pokolenie kontrkultury«, 
»generację X«. Bardziej liczy się tu poczucie tożsamości oparte na wspólnym stylu życia niż na 
wspólnym przezywaniu wydarzeń historycznych”. Cyt. za: K. Podemski, Pięknie przeżywana naro-
dowa żałoba, [w:] P. Ruszkowski, J. Bielański, A. Figiel (red.), JPII. Pokolenie czy mozaika warto-
ści?, Poznań 2006, s. 227.
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Socjolog przypomina, że w Polsce mówimy o pokoleniu Kolumbów, poko-
leniu Października 1956 i Marca 1968, charakteryzując w ten sposób pokolenia 
związane z przełomowymi i dramatycznymi momentami w historii. Niemniej jed-
nak, zauważa Podemski, „wyróżnianie pokoleń według wydarzeń, które miały 
miejsce w młodzieńczej fazie życia »kategorii rocznikowych« (...) jest zawsze 
uproszczeniem”41. Co nie zmienia faktu, że w dyskursie medialnym więcej miej-
sca zajmują uproszczenia zrozumiałe dla większości czytelników niż pogłębione 
naukowe analizy. 

Cytowany w „Polityce” profesor Paweł Ruszkowski mówił:

Bez wątpienia misterium śmierci papieża było niezwykle silnym przeżyciem, jej rocz-
nice staną się pewnie elementem polskiej kultury. Z drugiej strony jednak presja na 
młodych była bardzo silna: skoro wszyscy mówią, że jesteśmy pokoleniem JP2, to 
może jesteśmy. Tę świadomość wciskano im trochę na siłę. [P 1.4.2006: 5]

Popularność pojęcia „Pokolenie JPII” skłoniła socjologów do podjęcia badań 
i refl eksji, na ile jest ono iluzją medialną, a na ile wyrazem autentycznych do-
świadczeń konkretnych młodych ludzi. 

Pod kierunkiem profesora Pawła Ruszkowskiego grupa naukowców z Uni-
wersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i warszawskiego Collegium Civitas 
przeprowadziła ankietę wśród ponad tysiąca uczniów i studentów kilka tygodni 
po śmierci Papieża. Wyniki badań przedstawiono w książce Pokolenie JPII: po-
czucie tożsamości czy kreacja medialna?

Autorzy opracowania przypominają, że określenie JP2 generation powstało 
na długo przed kwietniem 2005 roku: „Po raz pierwszy pojawiało się ono po 
Światowych Dniach Młodzieży w 1997 roku w Paryżu, gdy zebrana tam młodzież 
krzyczała do Ojca Świętego: „JP2 [dżej pi tu], we love You!”. Jednak dopiero po 
śmierci Papieża znalazło się w powszechnym użyciu i stało się niejako symbolem 
wydarzeń związanych z chorobą, śmiercią i żałobą po Janie Pawle II”42. 

W artykule Trochę pokolenie, trochę JP2 Joanna Podgórska pisała:

Proklamowanie pokolenia JP2. A dziś socjologiczna debata, czy coś takie-
go w ogóle istnieje. Czy tamten kwiecień pozostawił w młodych coś trwałego? 
Co zostało? – Kupa zniczy – odpowiada brutalnie Michał z III klasy liceum ogólno-
kształcącego im. Czackiego w Warszawie. [P 1.4.2006: 5]

Również dziennikarze „Polityki” rok po śmierci Papieża zadali maturzystom43 
pytania: „Czy pokolenie JP2 to prawdziwe zjawisko społeczne, czy twór medial-
ny? Czy oni sami identyfi kują się z tym pokoleniem?”. Wyniki ankiety opubliko-
wano w raporcie „Polityki” w pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II:

41  K. Podemski, Pięknie przeżywana..., s. 228.
42  P. Ruszkowski, J. Bielański, A. Figiel (red.), JPII. Pokolenie czy mozaika wartości?, Poznań 

2006, s. 16. 
43  J. Podgórska, Trochę pokolenie, trochę JP2, „Polityka”, 1 kwietnia 2006, s. 4–11.
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6 osób odpowiedziało, że to zjawisko istnieje, ale rozdęte, stymulowane i przekolo-
ryzowane przez media. (...) 14 zdecydowanie uznało, że to sztuczna kreacja mająca 
kojarzyć się ze skrótami typu MP3 czy GTA. [P 1.4.2006: 5]

Anna Radiukiewicz zwraca uwagę, że z badań wyłania się charakterystycz-
na dwoistość samoświadomości pokoleniowej badanej młodzieży: „Młodzi czują 
swoją misję, mają świadomość tego, że są tą grupą, na której spocznie odpo-
wiedzialność za pamięć o Janie Pawle. Z drugiej strony podkreślają, że nie za-
służyli (jeszcze albo w ogóle) na miano pokolenia JPII”44. Socjolog tłumaczy, 
dlaczego tak się dzieje: „Jest bardzo prawdopodobne, że młodzi ludzie patrzą na 
siebie i swoich rówieśników tak samo jak oceniający ich dorośli. Opisując swoje 
pokolenie, dostrzegają często ludzi straconych, ograniczonych, nie czują z nimi 
wspólnoty”45. Na początku kwietnia młodzi mieli okazję udowodnić, że nie są 
„pokoleniem nic”, Me generation, że są zdolni do wzruszenia. „Śmierć Papieża 
z tej perspektywy ocenić można jako katharsis dla całego młodego pokolenia”46. 
Na potwierdzenie tej tezy Anna Radiukiewicz przywołuje fragment ankiety, 
w której studentka pisze: „Miałam takie myśli, że nasze pokolenie jest takim po-
koleniem bez żadnych wartości. (...) Na te kilka godzin potrafi li się zjednoczyć, 
potrafi li stać koło siebie i się modlić, to było dla mnie wielkie zaskoczenie i wtedy 
uwierzyłam w nas, uwierzyłam w ludzi naszego pokolenia, że może jeszcze nie 
jest z nami tak źle”47. Tadeusz Sobolewski w „Gazecie Wyborczej” pisał:

Czas po śmierci Papieża stał się świętem młodych urodzonych w latach 80. (...) Dwu-
dziestolatkom, którzy w ankiecie „Gazety Wyborczej” sami siebie nazwali „pokole-
niem nic”, pokoleniem bez szans, uczestnikami wyścigu szczurów wychowanymi na 
języku reklamy (...) – ta śmierć, paradoksalnie, ukazała obraz życia sensownego. [GW 
11.4.2005: 14]

Wciąż brakuje jednak odpowiedzi na pytanie, czy istnieje „Pokolenie JPII”. 
Anna Radiukiewicz pisze: „Można założyć, że pokolenie JPII, w sensie wąskim, 
powstaje wśród osób wierzących, silnie związanych z Kościołem. Pozostali czer-
pią jedynie z tej kategorii pewne elementy, tworząc niezwykle zróżnicowaną 
wspólnotę pokoleniową”48. 

Katarzyna Iwińska, która opisywała zachowania młodych po śmierci Papie-
ża, zwraca uwagę, że w tym czasie znaczna liczba młodzieży zastanawiała się 
i rozważała kwestie wiary, uczestniczyła w mszach i spotkaniach religijnych, 
marszach i czuwaniach. „Ale obok aktywnych byli także ludzie zupełnie bier-
ni, wręcz lekceważący narodową »histerię«. (...) Osoby z drugiej grupy często 
stwierdzały, że żałoba i wspólnotowe zachowania to polska histeria na pokaz, 

44  A. Radiukiewicz, Pokolenie JPII: poczucie tożsamości czy kreacja medialna?, [w:] P. Rusz-
kowski, J. Bielański, A. Figiel (red.), JPII. Pokolenie czy mozaika wartości?, s. 191.

45  Tamże, s. 191–192.
46  Tamże, s. 192.
47  Tamże.
48  Tamże, s. 201.

I-łamanie.indd   208I ł i i dd 208 2010-12-13   08:14:052010 12 13 08 14 05



Rozdział VIII: „...a teraz przyszliście do mnie...” 209

a prawdziwe znaczenie ma tylko cierpienie i żal niewielu katolików”49. Z naj-
większa krytyką młodzieży spotkały się takie postawy, które świadczyły o religij-
nej obłudzie i hipokryzji.

Młodzi ludzie sami spontanicznie organizowali marsze i czuwania, zawiada-
miali się SMS-ami lub przez Internet, najwyraźniej czuli potrzebę publicznego 
zamanifestowania bycia razem. Socjolog pyta, jakie były motywy tych wszyst-
kich zachowań: „Czy młodzież, żegnając wielki autorytet Kościoła i Polski, była 
zbiorowo pod wpływem tej niezwykłej epokowej chwili? A może po prostu po-
trzebuje jakichkolwiek wspólnotowych działań?”50.

W książce Młodzi w nowym świecie Hanna Świda-Ziemba opisała psycho-
społeczny mechanizm przeżywania przez młodych Polaków odejścia Papieża. 
Śmierć Ojca Świętego spowodowała, że młodzież przestała się wstydzić ukazy-
wania własnych emocji, a ośmieliła ją do tego oprawa medialna towarzysząca 
chorobie i umieraniu Jana Pawła II51. 

Według ks. prof. Piotra Mazurkiewicza z UKSW polska wiara przeżywa per-
manentny kryzys przeplatany eksplozjami religijności. Dlatego należy oddzielić 
religię życia – selektywną wiarę, która nie ma konsekwencji w codzienności – od 
religii narodu, która wybucha w szczególnych okolicznościach52. 

A czas świąteczny ma swoją specyfi kę – codzienną rutynę zastępują patos i idealizm, 
które znikają wraz z jego zakończeniem. [P 1.4.2006: 5]

Jedna z ankietowanych napisała o wydarzeniach, w których jej rówieśnicy 
brali udział na początku kwietnia 2005 roku53: 

Myślę, że większość ludzi się na jakąś chwilę zatrzymała, zrobiła głęboki wdech, 
ale na głębokim wdechu się nie da generalnie długo żyć, tak? Bo trzeba oddychać. 
[P 1.4.2006: 4]

Zdaniem socjologów „Pokolenie JPII” jest metaforą odzwierciedlającą tęskno-
ty Polaków, wywołane i uświadomione przez śmierć Ojca Świętego: „Jest to tęsk-
nota za własną czystością etyczną, za chęcią bycia lepszym dla innych, pragnienie 
jedności z naszym społecznym otoczeniem czy wreszcie tęsknota za osobistym 
doświadczeniem sfery sacrum, które nagle wydało się możliwe do osiągnięcia”54.

Metafora ta jest również wyrazem tęsknoty młodych ludzi za człowiekiem, 
który widział w nich nadzieję Kościoła i sól ziemi, a nie tylko blokersów55.

49  K. Iwińska, Zachowania młodzieży po śmierci Jana Pawła II, [w:] P. Ruszkowski, J. Bielań-
ski, A. Figiel (red.), JPII. Pokolenie czy mozaika wartości?, s. 44.

50  Tamże, s. 52.
51  H. Świda-Ziemba, Młodzi w nowym świecie, Kraków 2005, s. 276.
52  Cyt. za: J. Podgórska, Trochę pokolenie..., s. 4–11.
53  P. Ruszkowski, Hierarchia wartości młodzieży, [w:] P. Ruszkowski, J. Bielański, A. Figiel 

(red.), JPII. Pokolenie czy mozaika wartości?, s. 159.
54  P. Ruszkowski, J. Bielański, A. Figiel (red.), JPII. Pokolenie..., s. 17.
55  Por. A. Sugier-Szerega, Jan Paweł II w komunikacji młodzieżowej, [w:] L. Dyczewski, A. Le-

wek, J. Olędzki (red.), Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach, Katowice 
2008, s. 449.
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Wnioski: Mit Jana Pawła II

Śmierć Jana Pawła II była dla Polaków wydarzeniem przełomowym, które 
uległo mityzacji, a tym samym stało się ważną częścią naszej zbiorowej pamięci. 
Publikacje z „papieskiego tygodnia” przyjęły formę mitycznej narracji, w której 
wyróżnić można podstawowe elementy świętej opowieści. 

BOHATER MITYCZNY

Biografi a Karola Wojtyły prezentowana jest w mediach według norm mi-
tycznych. Papież wpisuje się w model narodzin i dzieciństwa herosa. Wspaniały 
wygląd zewnętrzny, siła i energia Bożego Atlety są również elementami, które 
znaleźć można w mitologiach całego świata. W życiu każdego bohatera w pew-
nym momencie pojawia się zwiastun, który sygnalizuje, że „zbliża się moment 
przekroczenia progu”1. Zwiastunem pontyfi katu słowiańskiego Papieża był Oj-
ciec Pio i sama Matka Boska Gaździna Podhala. Pojawienie się zwiastuna jest 
„wezwaniem do wyprawy”2, pierwszym etapem podróży, która zmieni życie bo-
hatera i członków jego wspólnoty3. Tak się właśnie stało w przypadku Karola 
Wojtyły. Słowa: „Pan jest i wzywa cię” rozpoczęły papieską drogę Jana Pawła II. 

Wędrówka, która jest jednym z najważniejszych motywów mitologii, wy-
znaczała dynamikę pontyfi katu Papieża Pielgrzyma, a jego podróże apostolskie 
zmieniały ludzi i świat, o czym przekonywali dziennikarze, przypominając kolej-
ne miejsca, które odwiedził Jan Paweł II. Bohater mityczny podczas wędrówki 
może spotkać na swej drodze strażników, pilnujących przejścia do kolejnego ob-
szaru, w którym ludzie czekają na jego pomoc. Państwa, które odwiedzał Papież, 
na ogół omijali przedstawiciele demokratycznego świata. Pogromca dyktatorów 
znajdował tam ludzi prostych, biednych i prześladowanych, przywracał im na-
dzieję, która wygrywała ze strachem. Jan Paweł II wzywał do miłości, pojednania 
i pokoju. Parafrazując słowa mitoznawcy – „nadawał nazwy wszystkiemu, co 

1  J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, s. 50.
2  Tamże.
3  Por. tamże, s. 54.
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ważne”4. Bohater współczesnego mitu został wezwany i wysłany w świat, aby 
przynieść ludziom nadzieję i dodać im odwagi. 

Zadaniem bohaterów mitycznych było zgładzenie potworów i demonów, które 
zagrażają ludziom5. W takim kontekście można rozpatrywać walkę słowiańskie-
go Papieża z totalitarnym reżimem w Europie i jego udział w obaleniu systemu 
komunistycznego. We wszystkich mitologiach występuje motyw walki bohatera 
z siłami zła. Joseph Campbell pisał: „W dzikich zakątkach ziemi nadal czai się 
wiele potworów, które przetrwały z pradawnych czasów, a teraz, z przyrodzo-
nej im złośliwości, albo z rozpaczy, występują przeciwko ludzkiej społeczności. 
Trzeba z nich oczyścić świat. Co więcej, pojawiają się tyrani, ludzie z krwi i ko-
ści, którzy (...) chcą być bogami swych bliźnich. Są oni przyczyną ludzkiej nędzy 
i niedoli. Trzeba ich usunąć. Podstawowe czyny bohatera polegają na oczysz-
czeniu pola”6. W świetle komentarzy prasowych tego zadania – wyzwolenia lu-
dzi z niewoli tyranów i oczyszczenia pola – „podjął się człowiek z pastorałem, 
uzbrojony wyłącznie w Ewangelię”. Bohater mityczny podczas swojej wędrówki 
musi pokonać przeszkody, które „wydają się modyfi kacjami siły, jaka w brutalny 
sposób przerwała początkowy dobrostan”7. Papież Polak dobrze rozumiał, czym 
jest nazizm i komunizm – dwa oblicza tej samej siły, która „w brutalny sposób 
przerwała dobrostan Europejczyków”. Kardynał z Krakowa wiedział, jak żyją 
ludzie za żelazną kurtyną, wiedział, że totalitaryzm opiera się na strachu, i jaką 
bronią można go pokonać. Przekonał ludzi, żeby przestali się bać. Powtórzył we-
zwanie Chrystusa skierowane do apostołów: „Nie lękajcie się!”. Demony zła, ja-
kie panoszyły się w krajach komunistycznych, Jan Paweł II znał na tyle dobrze, 
że mógł podjąć z nimi walkę i zwyciężyć. 

Znawcy mitu wiedzą, że w zmaganiach bohatera sekunduje mu wszechobec-
na i życzliwa siła8. Publicyści przekonywali, że Karol Wojtyła od dziecka pozo-
stawał pod szczególną opieką Opatrzności, a sam Papież wierzył, że jego życie 
uratowała Matka Boska. W chwili zamachu „jakaś moc niewidzialna wkroczyła”, 
Jan Paweł II mówił: „czyjaś ręka strzelała, ale Inna Ręka prowadziła kulę”9. Za-
mach na placu św. Piotra wypełnił fatimskie proroctwo. Był jednocześnie próbą 
heroiczną, której poddany jest każdy bohater mitu – za cenę swojego cierpienia 
„zdobywa siłę i mądrość dla siebie i dla ludzkości”10. Pojednanie i przebaczenie – 
to właśnie siła i mądrość, którą Papież bohater zostawił ludzkości. 

  4  E. Mieletinski, Poetyka mitu, s. 229.
  5  Tamże, s. 245.
  6  J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, s. 247. 
  7  Ł. Trzciński, Mit bohaterski..., s. 121.
  8  J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, s. 79.
  9  A. Frossard, Nie lękajcie się, s. 304–305. 
10  E. Mieletinski, Poetyka mitu, s. 284.
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PRZEŁOM MITYCZNY

Śmierć Papieża była mitycznym przełomem, który pozwolił Polakom prze-
wartościować swoje życie albo przynajmniej skłonił ich do refl eksji nad jego 
sensem. 2 kwietnia 2005 roku jest drugą historyczną datą obecnego tysiąclecia 
i zaprzeczeniem pierwszej: 11 września 2001 roku. Obie funkcjonują w pamię-
ci zbiorowej na zasadzie symbolu. Dobro obudzone w ludziach 2 kwietnia jest 
odpowiedzią na zło z 11 września. Śmierć Papieża jest przełomem mitycznym, 
oddzielającym dwie epoki w historii Polski i Kościoła. 

Międzynarodowa żałoba zrodziła nową grupę społeczną, której członków 
można było znaleźć na każdym kontynencie. Życie społeczne uległo zawiesze-
niu, ludzie zwalniali się z pracy, brali urlopy, wyruszali w drogę do Rzymu, aby 
pożegnać Papieża. Wieczne Miasto „nawiedziło ludzkie tsunami”, a hołd dla Jana 
Pawła II zapisał się w historii świata. 

Charakter i dynamikę mitycznej narracji wyznaczają motywy zaczerpnięte 
ze Starego i Nowego Testamentu. Semantyczną skuteczność biblizmów wyko-
rzystywali dziennikarze, którzy w „papieskim tygodniu” za pomocą aluzji biblij-
nych tworzyli poetyckie porównania i metafory. W publikacjach wyróżnić można 
dużą grupę wypowiedzi, których wspólnym elementem jest porównywanie Jana 
Pawła II do Chrystusa. Takiej analogii sprzyjał czas liturgiczny oraz fi zyczne cier-
pienie Papieża, którego świadkami byli wierni. 

Wypowiedzi dostojników Kościoła obrazują dynamikę wydarzeń stanowią-
cych przełom mityczny: 

1. „Tego wieczora lub nocy Chrystus otworzy drzwi Papieżowi”. [TP 10.4.2005: 6–7] 
2. „Papież widzi i dotyka Boga”. [TP 10.4.2005: 6–7]
3. „Nasz najukochańszy Ojciec Święty powrócił do domu Ojca”. [Rz 3.4.2005: 2] 
4. W wigilię niedzieli Miłosierdzia Bożego na trzecie piętro Pałacu Apostolskie-
go wleciał Anioł Pański i łagodnym szeptem zaprosił Ojca Świętego do siebie. 
[Rz 4.4.2005: 4]

Te cztery obrazy spinają klamrą wydarzenia składające się na przełom mitycz-
ny. Defi niują je w kategoriach sakralnych. Śmierć to chwila, w której umierający 
widzi i dotyka Boga, Anioł zaprasza, a Chrystus otwiera drzwi, aby człowiek 
powrócił do Domu Ojca. 

Metafory i porównania są najważniejszymi elementami mitycznej narracji. 
Nie tylko kształtują obraz poetycki, ale pełnią funkcję perswazyjną. Odwołują się 
do emocji czytelników i pozostają na długo w ich pamięci, sprawiając, że mit Jana 
Pawła II nie jest czczym opowiadaniem, ale „stale działającą siłą”11.

11  B. Malinowski, Dzieła, t. 7: Mit, magia, religia, s. 303.

I-łamanie.indd   213I ł i i dd 213 2010-12-13   08:14:052010 12 13 08 14 05



214 Śmierć Papieża, narodziny mitu

SYMBOLE MITYCZNEGO PRZEŁOMU

Wiatr jest posłańcem Boga i symbolem jego potęgi. Towarzyszy teofaniom 
i kojarzy się z Duchem Świętym. Wiatr i dzwon są symbolami Bożego głosu. 
Dzwon jest znakiem żałoby i symbolem śmierci. Podobnie biel, która jest ko-
lorem duchów i widm, ale także przede wszystkim symbolem życia wiecznego, 
świętości i chwały. Światło, które oznacza czuwanie i życie, jednoczyło ludzi 
przeżywających żałobę po śmierci Papieża. Symbole mitycznego przełomu (wi-
zualne i akustyczne) działają kulturowo jako środki mnemotechniczne12, prze-
chowują kosmologie i wartości kultury przekazywane z pokolenia na pokolenie. 

Symbole są ważnym elementem mitycznej narracji, odsyłającym czytelników 
i słuchaczy do rzeczywistości sakralnej. W opowiadaniu o tym, co działo się na 
świecie po śmierci Papieża, wyrazy obce pełnią szczególna rolę. Łacińskie, gre-
ckie i hebrajskie określenia wiatru nawiązują do oryginalnych języków Pisma 
Świętego, przez to odczuwane są jako bardziej adekwatne do sytuacji. O Duchu 
Świętym nie da się pisać zwyczajnie. Spiritus, pneuma i ruah przypominają czy-
telnikowi, że tekst dotyczy rzeczywistości sakralnej, w której nie wszystko da się 
pojąć i nazwać. 

Bezpośrednie nawiązanie do wersetów Biblii nobilituje i sakralizuje mitycz-
ną narrację. Po śmierci Papieża publicyści pisali, że „Duch Święty zstąpił” [TP 
17.4.2005: 21], a w Krakowie wiał „wiatr bierzmowania dziejów” [TP 17.4.2005: 
1]. Przypomnienie proroczej modlitwy Ojca Świętego, biblijnych obrazów z wie-
czernika i metafora bierzmowania dziejów miały utwierdzić czytelników w prze-
konaniu, że oto są świadkami czegoś niezwykłego, czegoś na miarę Pięćdziesiąt-
nicy. 

W mitycznej narracji zwraca uwagę nagromadzenie określeń wiatru, który 
wiejąc, przynosił zmianę w życiu Polaków. Wiatr jest świadkiem polskiej historii, 
wieje w momentach przełomowych. Liczne personifi kacje wiatru sprzyjają dy-
namice obrazu, pozwalają opisać potęgę i działanie żywiołu w kategoriach ludz-
kich. „Wiatr był jednym ze scenarzystów (...) uroczystości pogrzebowych” [TP 
17.4.2005: 1]. 

Reporterzy skrupulatnie notowali uwagi dawane przez scenarzystę, który cza-
sami zmieniał choreografi ę (np. „wyginał głośniki” [Rz 9–10.4.2005: 1]; „szarpał 
karty Ewangeliarza” [TP 17.4.2005: 31]). „Scenarzysta” miał gwałtowny tempe-
rament. Wiatr: „targał szatami kardynałów” [Rz 9–10.4.2005: 1], „zrywał z głów 
mitry, toczył po kamiennych schodach piuski” [TP 17.4.2005: 3]. 

Metafory personifi kujące podkreślają różne aspekty „człowieczeństwa” wia-
tru. Podobnie było w przypadku dzwonu Zygmunta, który „grał dla Papieża 
pięknie” [DP 3.4.2005: 2]. Nazwa wawelskiego dzwonu ułatwia wprowadzenie 
personifi kacji. I tak, Zygmunt przestaje być zwykłym dzwonem, a zaczyna być 
człowiekiem, który czuje, działa, gra dla Papieża jak wzruszony muzyk. Perso-

12  V. Turner, Gry społeczne..., s. 202.
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nifi kacja nieba z kolei oparta jest na skojarzeniach łez i deszczu: „Rozpadało się. 
Jakby niebo zapłakało” [Rz 11.4.2005: 2]. Nawet żywioły i przedmioty martwe 
dzielą uczucia żałobników. Smucą się i płaczą. Mit pozwala w to wierzyć. 

PRZESTRZEŃ MITYCZNA

Przestrzenią mityczną są miejsca „nasycone obecnością” Papieża: krakowskie 
Błonia, papieskie okno, Kraków i Wadowice. Miejsce urodzin mitycznego herosa 
jest punktem centralnym albo pępkiem świata13. Szczególne znaczenie w mitycz-
nej narracji ma ziemia, „po której stąpały stopy” bohatera, miasto przez niego 
ukochane oraz miejsce, w którym „wszystko się zaczęło”.

CZAS MITYCZNY

W mitycznej narracji Chronos zamienia się w Kairos, bo mit znosi czas14, 
koncentrując się na chwili. „Mit chwyta wydarzenie i umieszcza je we własnym 
zasięgu. Wydarzenie staje się tu wieczne, dzieje się teraz i zawsze, działa jako 
wzorzec”15. Tak właśnie „schwytane” zostały wydarzenia „papieskiego tygo-
dnia”. 2 kwietnia 2005 roku „czas wypadł z ram” [TP 10.4.2005: 8].

Wielokrotnie w gazetach powtarzał się motyw „zatrzymanego czasu”. Dzien-
nikarze pisali: „Polska zamarła, świat się zatrzymał”. To mityczna świadomość 
„zatrzymuje” czas16. Wielce znaczące jest w tym kontekście porównanie godzin 
i minut do przesuwanych paciorków różańca. Na początku kwietnia 2005 roku 
czas biegł tak samo jak zawsze, tylko ludzie zaczęli zauważać właściwy jego rytm 
i przypomnieli sobie, że każda minuta może mieć swoją wartość. 

Opowieść o śmierci Jana Pawła II jest mitem pochodzenia, który uzupełnia 
kosmogonię. W „papieskim tygodniu” powstała w mediach i na ulicach swoista 
pieśń rytualna, opowiadająca o tym, w jaki sposób świat został zmieniony: „Coś 
się w ludziach odblokowało, coś przeistoczyło” [N 17.4.2005: 12]; „Pod Wawe-
lem ludzie pojaśnieli” [Rz 5.4.2005: 4]. 

„Śmierć Papieża pokazała może nie to, że jesteśmy lepsi, ale że potrafi my 
być”17. Dlatego wydarzenia, które jej towarzyszyły, stanowią „skarbnicę magicz-
nych i duchowych sił”18, które podtrzymują porządek społeczny. Czas zatrzyma-

13  J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, s. 244.
14  G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, s. 363.
15  Tamże.
16  Tamże, s. 342.
17  J. Pochanke, „Fakty” TVN 24, 8 kwietnia 2005 roku. 
18  E. Mieletinski, Poetyka mitu, s. 215.
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ny w micie, może się odnawiać. Recytacja mitu pozwala na przywołanie mitycz-
nych wydarzeń, aby Polacy przypomnieli sobie, jaka w nich drzemie siła.

POKOLENIE

Pokolenie JPII jest metaforą odzwierciedlającą tęsknoty Polaków wywołane 
i uświadomione przez śmierć Papieża19. Tęsknoty za własną uczciwością, pra-
wością, czystością, za poczuciem solidarności z innymi. Metafora ta jest również 
wyrazem tęsknoty młodych ludzi za człowiekiem, który widział w nich nadzieję 
Kościoła i sól ziemi, a nie tylko blokersów20.

Fragmenty publikacji z „papieskiego tygodnia” pozwalają zrekonstruować 
mit Jana Pawła II.

MIT JANA PAWŁA II

Jan od Boga [NP 2006, 2: 8] od dzieciństwa aż do późnej starości pozostawał pod 
szczególną ochroną Bożej Opatrzności, prowadzącej go z Wadowic do Rzymu [NŚJPII 
2007, 2:12]. Dominus adest et vocat te. Pan jest i woła cię – te słowa, skierowane 
do Karola Wojtyły w czasie październikowego konklawe rozpoczęły papieską drogę 
Jana Pawła II [W 10.4.2005: 7–9]. Biały dym z okna Kaplicy Sykstyńskiej obwieścił 
Rzymowi, że chrześcijański świat ma arcykapłana z Polski [Rz 9–10.4.2005: 14–16], 
a niewidzialne mury zaczęły pękać [N 10.4.2005: 28]. 

Ten ,,kleryk z Wadowic” uratował duchowo wiek XXI [Rz 11.4.2005: 9]. Zasy-
pywał przepaście między religiami, narodami i pojedynczymi ludźmi. Przerzucał mo-
sty nad rzekami krwi [N 10.4.2005: 16–18]. Biały Orzeł przybyły z nieba [NP 2007, 
14: 12–13] pokonał cywilizację strachu [GW 7.4.2005: 6]. Uśmiechnięty Boży atleta 
[NP 2007, 22: 13]; uzbrojony wyłącznie w Ewangelię, został przywódcą świata [GW 
5.4.2005: 8]. Dobry człowiek w niedobrym świecie [GW 4.4.2005: 5] wzniecał oba-
lający trony wiatr historii [GW 9–10.2005: 19]. Wyruszył w drogę, a łączna długość 
przemierzonych przez papieża szlaków trzykrotnie przekroczyła dystans między Zie-
mią z Księżycem [CJPII 2006, 14: 4–7]. Papieskie pielgrzymki zmieniały ludzi na 
lepsze, choć na kilka dni... [NP 2007, 15: 7]. 

Człowiek z pastorałem [W 26.3.2006: 20–28] chwycił historię za klapy i wstrząs-
nął nią [DP 5.4.2005: 12]. Król Duch w białej sutannie [Rz 4.4.2005: 15] nie schlebiał 
światu, tak jak nie schlebiał jego możnym [W 17.4.2005: 14]; zaczynał mówić i pa-
łace prezydenckie drżały w posadach [W 17.4.2005: 10–12]. Jan Paweł II wkładał 
swój papieski but i sprawiał, że raz otwartych drzwi nie dawało się już zatrzasnąć 
[W 17.4.2005: 21–25]. Pogromca dyktatorów [W 17.4.2005: 21–25] ukazał potęgę 
wiary, która kruszy tyranię [DP 5.4.2005: 12]. „Papież z dalekiego kraju” [P 9.4.2005: 

19  P. Ruszkowski, J. Bielański, A. Figiel (red.), JPII. Pokolenie czy mozaika wartości?, s. 17.
20  Por. A. Sugier-Szerega, Jan Paweł II w komunikacji młodzieżowej, s. 449.
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3] zajrzał w naszą duszę i zobaczył w niej strach [GW 5.4.2005: 8]. Powiedział „Nie 
lękajcie się” – to było najbardziej wywrotowe hasło, jakie można było lansować pod 
jarzmem komunizmu [W 17.4.2005: 10–12]. Długiej wojny z reżimem nie wygrali 
panowie w czarnych garniturach, dowodzący uzbrojonym po zęby wojskiem, ale jeden 
człowiek w białej szacie [W 10.4.2005: 16–19].

Batistuta historii XX wieku [GW 8.4.2005: 23] był architektem zmian, jakie 
dokonały się w Europie [Rz 5.4.2005: 6]. To on był „sprawcą” obalenia muru [GW 
5.4.2005: 8]; stał się ziemskim demiurgiem epokowych zmian w Europie i na świecie 
[W 10.4.2005: 2]. Jan Paweł II przyniósł iskierkę nadziei [CJPII 2007, 19: 8–9]; za-
palił żagiew wolności [GW 4.4.2005: 9]; wzniecił, podtrzymał i rozdmuchał płomień 
wolności w Polsce i innych krajach Europy Wschodniej [Rz 5.4.2005: 5]. 

Dzięki niemu Polska, sponiewierana przez historię, wychodziła na pierwszy plan 
historycznej sceny [GW 2–3.4.2005: 15]. Polacy wyczekiwali Papieża jak wybawcy na 
białym koniu [GW 12.4.2005: 10]; a patrząc na Jego postać, znaleźli w sobie siłę, żeby 
podnieść się z klęczek [Rz 9–10.4.2005: 17]. Słowiański papież [P 9.4.2005: 18–19] 
przyjechał do nas z orędziem zwycięstwa [TP 17.4.2005: 18]. Tłumy Polaków witały 
go niczym króla powracającego z wygnania [N 10.4.2005: 11]. Niczym nowy Moj-
żesz wprowadził Karol Wojtyła swych krajan w wiek XXI [P 9.4.2005: 6–8]. Uwolnił 
słowiańskich braci od tej politycznej plagi [N 10.4.2005: 15]; wywiódł nas z domu ko-
munistycznej niewoli [GW 9–10.2005: 19]. Karol z Wadowic [W 10.4.2005: 7–9] był 
królem, o jakim Polska śniła [GW 4.4.2005: 3], Nagrodą Opatrzności za naszą bolesną 
historię i wierność [P 9.4.2005: 2]. 

„Biskup odziany w biel” [TP 10.4.2005: 21] poddany został próbie heroicznej. 
Tajemnicą w ludzkich wymiarach pozostał zamach [Rz 5.4.2005: 7] – Ali Agca był 
zawodowcem, strzelcem wyborowym, ale Ojca Świętego nie zabił [Rz 5.4.2005: 7]. 
Świat po zamachu na życie papieża jeszcze nie otrząsnął się z szoku, gdy Jan Paweł II 
przywrócił wiarę w dobro [NP 2006, 3: 3].

W kwietniu 2005 roku Papież Pielgrzym [N 10.4.2005: 11] wyruszył w drogę, 
z której nie ma już powrotu [N 10.4.2005: 4] . Kiedy światowe media podały pierwsze 
informacje o krytycznym stanie zdrowia Ojca Świętego, na wielkomiejskich osiedlach 
wkrótce migotały światła. (...) Ludzie nieśmiało pukali do drzwi sąsiadów, a potem 
już razem do późna oglądali telewizyjne relacje z Watykanu [GW 6.4.2005: 4]. Tak 
się zapewne czuli starzy Polacy, kiedy umierał ich ukochany król [P 16.4.2005: 16]. 
Ostatnie dni i godziny Ojca Świętego w Pałacu Apostolskim sprawiały wrażenie, jak-
by reżyserował je sam Bóg [Rz 3.4.2005: 2].

Jan Paweł II odszedł w towarzystwie wesołej kompanii [GW 4.4.2005: 3]. Kiedy 
wszystkie gazety, wszystkie rozgłośnie, politycy i komentatorzy przygotowywali nas 
do ponurej śmierci Papieża, w nocy z 1 na 2 kwietnia nagle ktoś wziął gitarę, ktoś inny 
zaczął uderzać w ksylofon, chłopak w czerwonej czapeczce wyciągnął harmonijkę 
ustną i oto cały plac Świętego Piotra, spięty bólem, stał się wielkim festynem. Na 
cześć przyjaciela, który odchodzi. Ojca, który chciał być bratem. Rówieśnika, który 
miał o sześćdziesiąt lat więcej niż ci, którzy chcieli się z nim spotkać [GW 4.4.2005: 
3]. Umierający Papież słyszał te śpiewy, czuł obecność młodych ludzi i odwzajemnił 
się im bardziej szczodrze niż cesarz; poświęcił im ostatnie zdanie swojego życia [GW 
4.4.2005: 3]: „Szukałem Was, a teraz przyszliście do mnie i za to wam dziękuję”.

O godzinie 21.37 Ojciec Święty powrócił do Domu Ojca [GK 3.4.2005: 2]. Na 
trzecie piętro Pałacu Apostolskiego wleciał Anioł Pański i łagodnym szeptem zaprosił 
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Ojca Świętego do siebie [Rz 4.4.2005: 4]. Piotr naszych czasów [GW 9–10.4.2005: 3] 
zakończył swoją ziemską wędrówkę [NP 2007, 14:3]. 

Rozpoczęła się wędrówka ludzi, którzy z całego świata przyjeżdżali do Rzymu, 
aby pożegnać Papieża. Przybywali samolotami, pociągami i autokarami. Całymi dnia-
mi stali w kolejce, aby przez kilka sekund się pomodlić [Rz 9–10.4.2005: 7]. Dy-
wizje Jana Pawła Wielkiego to zdyscyplinowani żołnierze. Żadna armia nie jest się 
w stanie zmobilizować równie szybko, równie sprawnie przebyć tysiące kilometrów 
i bez szturmu zająć kilkumilionowe miasto. Szli nie po łupy, lecz jak wasale pokłonić 
się ostatniemu monarsze absolutnemu (...). Nie z przymusu, bo nie grozili im zbrojni 
żandarmi, ale z potrzeby serca. Szli nie do giganta wbijającego w skały miecze, ale do 
kruchego starca, ba, do jego wystygłego już ciała [W 17.4.2005: 10–12].

A w Polsce w tamte dni kwietniowe działy się rzeczy cudowne [N 2.4.2006: 
84–88]. Coś się w ludziach odblokowało, coś przeistoczyło. [N 17.4.2005: 12]. Pod 
Wawelem ludzie pojaśnieli [Rz 5.4.2005: 4], przestali się spieszyć, denerwować, pa-
trzeć na siebie wilkiem [Rz 31.3.2006: 12–13]. Polacy nagle dostrzegli wokół siebie 
innych dobrych ludzi i dobre emocje. Dostrzegli wszystko to, w co już dawno zwątpili. 
Przekonani o podłej naturze swoich rodaków, korupcji, zawiści, nieuczciwości, nagle 
zobaczyli, że mogą być lepsi [N 17.4.2005: 12]. Przez Polskę powiał Duch Święty 
[TP 17.4.2005: 11], a społeczeństwo było w stanie chwilowej świętości [P 16.4.2005: 
16]. Polacy zaczęli mówić innym językiem [P 16.4.2005: 16]. Jakby całe agresywne 
chamstwo zostało cudownie wyplenione [P 16.4.2005: 4–5]. Wrogowie podali sobie 
ręce, a kibice pierwszy raz rozmawiali ze sobą bez użycia wyzwisk [Rz 5.4.2005: 14]. 
Tamte dni kwietniowe stały się początkiem nowego życia. Bo oto z ziarna bólu zrodził 
się owoc dobra [N 2.4.2006: 70–77]. Zobaczyliśmy, że jeszcze dużo takich Polaków 
zostało, co są piękni [P 16.4.2005: 16].
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