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WSTĘP 
 
 
Zaledwie po czterech latach od śmierci Jana Pawła II (1920-2005), 

którego pontyfikat rozpoczął się 16 października 1978 roku i trwał do godz. 
21.37 2 kwietnia 2005 roku, Benedykt XVI ogłosił Karola Józefa Wojtyłę 
Czcigodnym Sługą Bożym1 a rok później – Błogosławionym.2 Zatem 
niniejsza wizja dziennikarstwa to wizja człowieka uznanego przez Kościół 
katolicki za świętego. 

Kapłańska posługa Wojtyły rozpoczęła się 1 listopada 1946 roku, 
kiedy to otrzymał święcenia z rąk kard. Adama Stefana Sapiehy; 4 lipca 1958 
roku został mianowany przez Piusa XII biskupem pomocniczym 
archidiecezji krakowskiej, stając się najmłodszym członkiem Episkopatu 
Polski; 30 grudnia 1963 roku Paweł VI mianował go arcybiskupem 
metropolitą krakowskim, zaś 28 czerwca 1967 roku został przez tego papieża 
kreowany kardynałem. 16 października 1978 roku został Następcą św. Piotra, 
obierając imię swoich poprzedników: Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła I.3 

Syntetycznym i ukazującym działanie Bożej łaski podsumowaniem 
dziejów życia Słowiańskiego Papieża jest Rogito, dokument odczytany 
8 kwietnia 2005 roku, w dniu pogrzebu Jana Pawła II, i umieszczony w jego 
trumnie.4 Dowiadujemy się z niego, że Wojtyła był dwieście sześćdziesiątym 
czwartym papieżem,5 który pozostawił po swoim dwudziestosiedmioletnim 
pontyfikacie czternaście encyklik,6 piętnaście adhortacji apostolskich,7 
jedenaście konstytucji apostolskich,8 czterdzieści pięć listów apostolskich,9 
a także liczne katechezy10 oraz przemówienia wygłoszone we wszystkich 
zakątkach świata. Polskę papież odwiedził osiem razy.11 

Z Rogito wynika też, że nasz Wielki Rodak był tym, który „tworzył 
i świat – i tron”,12 co potwierdza niniejsza dysertacja, ukazując 
Błogosławionego jako dziennikarza i współredaktora zatroskanego zarówno 
o wszystkie osoby biorące udział w procesie komunikacji za pośrednictwem 
prasy, jak i o warsztat pracy dziennikarzy i redaktorów.13 Uważał, że media 
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katolickie powinny pełnić „głębszą rolę”,14 gdyż ich istotą jest komunia 
z Bogiem i ludźmi.15 

Wojtyła nie bał się „nowych idei”, ale zachęcał do ich tworzenia 
z „surowością myśli” i „sercem owładniętym Chrystusem”.16 

W krakowskim okresie swojego kapłańskiego życia Wojtyła pisywał 
do wielu pism katolickich, przy czym stałą współpracę nawiązał tylko 
z dwiema redakcjami: od 1949 roku z „Tygodnikiem Powszechnym”, gdzie 
publikował prace „tak publicystyczne, jak i literackie”17; od 1951 roku pisał 
także do „Znaku”. Krytycy zauważyli: „wie, czego chce od literatury, ma 
własny język artystyczny oraz własne sprawy do rozstrzygnięcia”.18 Był 
„stałym współpracownikiem jako ksiądz, biskup, arcybiskup i kardynał 
krakowski”.19 Zatem dzieje obu pism, a szczególnie tygodnika, zazębiają się 
z historią życia i powołania Wojtyły, stąd miały one wpływ na jego wizję 
dziennikarstwa. 

Od 1949 roku Wojtyła jako publicysta otrzymywał honoraria za 
artykuły, a od 4 lipca 1958 roku jako „przełożony kościelny”20 sprawował – 
niejako w sposób automatyczny – „nadzór” nad pismem, który został 
uchwalony na posiedzeniu episkopatu 12 stycznia 1960 roku.21 Zatem po 
nominacji na biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej Wojtyła był 
nie tylko dziennikarzem, ale i współredaktorem „Tygodnika Powszechnego”. 

Na niwie dziennikarstwa okres krakowski rozpoczyna data 6 marca 
1949 roku, kiedy to młody ksiądz, od trzech miesięcy doktor teologii, 
zadebiutował jako katolicki publicysta artykułem Mission de France22 na 
łamach „Tygodnika Powszechnego”, a kończy 16 października 1978 roku, 
data wyboru metropolity krakowskiego na Stolicę Piotrową. 

Dziennikarze dwóch krakowskich periodyków mieli świadomość, że 
ten ksiądz jest „jednym z nich”, jednym z dziennikarzy, a później – jednym 
z redaktorów. Pisał i z pasją dyskutował z nimi nad redakcyjnym stołem 
pokrytym drukarskimi „szczotkami”.23 Jan Paweł II podkreślał z kolei, że 
bardzo wiele w swoim rozwoju intelektualnym, duchowym, religijnym 
zawdzięczał współpracy z krakowskimi pismami.24 Uznał swój udział 
w historii obu pism za „bardzo specyficzny precedens”. Postrzegał to 
najprawdopodobniej jako ciekawy temat badawczy, stwierdzając w 1985 
roku, że „to sprawa innych ludzi, innych jeszcze specjalistów, innych 
charyzmatów, które trzeba do tego zaangażować”.25 
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Główną tezą dysertacji jest stwierdzenie, że Wojtyła w latach 1949-
1978 dojrzewał jako publicysta, posiadając świadomość dziennikarskiego 
warsztatu, którego formę przekraczał, mając na uwadze – za sprawą bliskiej 
mu duchowości karmelitańskiej26 – cel istnienia mediów katolickich: 
zainicjowanie życia wewnętrznego. Powodowany zaś communio in Christo 
zaproponował prasie wprowadzenie zasad, które składają się na swoistą dla 
niego wizję dziennikarstwa, jaka może mieć wpływ na wszystkie, z ducha 
katolickie, współczesne media, pragnące zaspokajać w odbiorcach głód 
Boga. 

Udowodnienie powyższej tezy jest pracą pionierską, gdyż nie istnieją 
żadne opracowania tak ujętego tematu. Nawet osoby badające laikat 
archidiecezji krakowskiej w latach 1949-1978 nie wyodrębniają grupy 
dziennikarzy katolickich, z którymi Wojtyła współpracował i których 
formował.27 Również życiorysy, kalendaria i biografie naszego Wielkiego 
Rodaka nie akcentują jego dziennikarskiej i redaktorskiej pasji, którą to lukę 
ma ambicję wypełnić niniejsza dysertacja.28 Wizja Wojtyły została poddana 
analizie przez wieloletnią dziennikarkę i redaktorkę, uprawiającą 
dziennikarstwo świeckie i katolickie, przed 1989 rokiem i w następnych 
latach. 

Można wyszczególnić cztery okresy stosunku Kościoła do mediów: 
negatywny – do 1922 roku, zachowawczy – lata 1923-1962,29 pozytywny – 
1962-1965 i pogłębionej analizy – od 1965 roku.30 Zatem negatywny 
stosunek Kościoła katolickiego do nowych wynalazków techniki i związanej 
z postępem możliwości szybkiego rozprzestrzeniania myśli – ewoluował. 
W XVIII wieku autonomia środków społecznego przekazu była postrzegana 
jako „protest przeciwko Bogu”.31 Pozytywną rolę odegrał „papież prasy” – 
Leon XIII, którego pontyfikat przypadł na lata 1878-1903. Nauczanie Jana 
Pawła II stanowi natomiast swoiste continuum „przedpapieskiej” myśli 
Wojtyły. 

Korzystając ze swojego bogatego doświadczenia bycia dziennikarzem 
prasowym i współredaktorem, Błogosławiony zawiesił most przyjaźni 
między mediami a Kościołem.32 w Jego imieniu wypowiedział swoiste mea 

culpa,33 przyznając już w 1980 roku, że „dialog między Kościołem 
a mediami był przez długi czas przemilczany albo stał pod znakiem opozycji, 
gdyż Kościół przyjął postawę obrony, dystansu i sprzeciwu”.34 Przyznał, że 
rzeczywiście nowy etap stosunku Kościoła do kultury rozpoczął się dopiero 
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wraz z Soborem Watykańskim II. W 1988 roku jako papież podniósł Komisję 
ds. Środków Społecznego Przekazu do rangi Papieskiej Rady, obejmując 
zasięgiem jej działania nowe techniki komunikacji.35 

W XX wieku Magisterium Kościoła na temat środków społecznego 
przekazu zostało rozpoczęte encykliką Piusa XII z 1957 roku o filmie, radiu 
i telewizji pt. Miranda prorsus36 a zamknięte – jak klamrą – listem 
apostolskim Jana Pawła II z 2005 roku skierowanym do osób, które są 
odpowiedzialne za media XXI wieku pt. Szybki rozwój.37 Wymieńmy 
pozostałe dokumenty z lat 1957-2005: soborowy dekret z 1963 roku 
o środkach społecznego przekazywania myśli pt. Inter mirifica,38 instrukcja 
duszpasterska Papieskiej Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu z 1971 
roku pt. Communio et progressio,39 adhortacja apostolska Pawła VI z 1975 
roku o ewangelizacji współczesnego świata pt. Evangelii nuntiandi,40 
instrukcja duszpasterska Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu 
z 1992 roku pt. Aetatis novae,41 ponadto dokumenty: z 1997 roku pt. Etyka 
w reklamie,42 z 2000 roku pt. Etyka w środkach przekazu,43 z 2002 roku pt. 
Etyka w internecie44 i Kościół a internet.45 

Jan Paweł II skierował wiele znaczących słów do wszystkich 
dziennikarzy.46 Już w pierwszych dniach swojego „medialnego” pontyfikatu 
zaproponował im swoisty „pakt lojalności” z Kościołem:47 w zamian za 
artykuły inspirowane autentyczną i pogłębioną duchowo motywacją 
zaoferował poparcie dla słusznych oczekiwań świata.48 w imieniu Kościoła 
zaprosił „twórców”, m. in. publicystów, do „odnowionej, partnerskiej i pełnej 
zaufania współpracy”.49 Ze zrozumiałych względów ze szczególnym 
przesłaniem zwracał się papież do dziennikarzy katolickich, tych zrzeszonych 
w Międzynarodowej Katolickiej Unii Prasy,50 i tych nie zrzeszonych.51 

W okresie krakowskim Wojtyła formułował zasady warsztatowe, 
które wyjaśniał w latach 1964-1995, m. in. w listach do redakcji katolickich 
pism oraz w prywatnej korespondencji z Jerzym Turowiczem (1912-1999), 
który w latach 1945-1999 był redaktorem naczelnym krakowskiego 
tygodnika.52 Zasady te były wynikiem trudnych relacji, gdyż przez bolesne 
doświadczenia człowiek znajduje oczywiste prawdy i zasady.53 

Na przykład publicystyczną zasadę pedagogii wiary (apta paedagogia 

fidei) oraz zasadę inicjacji w informacji tłumaczył metropolita krakowski 
w dwóch listach do redakcji „Tygodnika Powszechnego”, z 13 marca 1968 
roku54 oraz z 7 marca 1969 roku.55 Zasadę wewnętrznej i zewnętrznej 
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konsultacji omawiał ponadto w liście z 18 marca 1966 roku.56 Oprócz nich, 
proponował dziennikarzom i redaktorom inne zasady, które można 
zrekonstruować na podstawie analizy jego dorobku i (współ)redagowania 
„Tygodnika Powszechnego” oraz wskazówek dawanym katolickim 
redakcjom. Zostaną one zaprezentowane w Zakończeniu dysertacji, 
stanowiąc zwieńczenie pracy badawczej będącej analizą całego dorobku 
Wojtyły, przeprowadzoną szczególnie wnikliwie wobec wybranej 
publicystyki, za pomocą ustanowionych w tym celu kryteriów. 

Temat niniejszej dysertacji posiada swój przedmiot materialny 
i formalny. Przedmiotem materialnym (obiectum materiale) jest w każdej 
nauce to, czym się w niej zajmujemy – to, o czym mówią jej twierdzenia czy 
tezy. W tym przypadku przedmiotem materialnym jest dziennikarstwo, czyli: 
aspekty teoretyczne (definicja dziennikarza, dziennikarstwa itp.) i aspekty 
praktyczne (cechy i funkcje prasy, jej rozwój, czyli działalność zawodowa 
dziennikarzy) oraz aspekty historyczne prasy, np. świadectwo dane przez 
inteligencję w tym szczególnym czasie próby, jakim był PRL.57 Dziennikarze 
i redaktorzy działali w pewnym napięciu pomiędzy interpretacją otaczającego 
ich świata a tym, jaki był naprawdę. Aspekt historyczny podkreśla prymat, 
jaki ustanowił w tym względzie Wojtyła „obiektywnej rzeczywistości” nad 
„subiektywną świadomością”.58 

Uściślając, przedmiotem materialnym niniejszej dysertacji jest tylko 
jedna z czterech form działalności zawodowej dziennikarza59 – działalność 
prasowa w odniesieniu do prasy katolickiej, której zadaniem jest najpełniej 
przedstawiać czytelnikom „sprawę człowieka”60, jaką jest m. in.: grzech, 
łaska, upadek, powstanie, klęska i zwycięstwo odnoszone w Jezusie 
Chrystusie,61 prawdziwe życie, szczęście, cnota, ból, ciało, dusza, stosunki 
społeczne i pragnienia ludzkich serc – bo na ten temat Kościół głosi swoją 
naukę.62 

Ponieważ przedmiotem formalnym (obiectum formale) w każdej 
nauce jest ów szczególny kąt widzenia, pod jakim ujmowany jest przedmiot 
materialny, dlatego tak ważne są spojrzenia na przedmiot materialny, czyli na 
dziennikarstwo, oczyma konkretnych osób, w tym przypadku chodzi przede 
wszystkim o spojrzenie Wojtyły. Ale nie tylko. Kąt widzenia 
Błogosławionego osadzony jest bowiem w Objawieniu i Magisterium 
Kościoła, zatem na jego spojrzenie nakłada się wizja Boża zinterpretowana 
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przez Urząd Nauczycielski Kościoła, objaśniana przez Ojców Kościoła, 
teologów, którzy niejako zawodowo obcowali ze Słowem. 

Podstawą do selekcji całego dorobku pisarskiego Wojtyły pod kątem 
dziennikarskim jest Bibliografia autorstwa Wiktora Gramatowskiego i Zofii 
Wili ńskiej pt. Karol Wojtyła negli scritti z 1980 roku, która w części 
podmiotowej zawiera wypowiedzi Wojtyły zamieszczone w czasopismach, 
zarówno opublikowane w języku polskim, jak i w innych językach.63 Aż 
dziewięćdziesiąt trzy periodyki w Polsce i na świecie opublikowały 
wypowiedzi Wojtyły.64 w dysertacji zostanie przeanalizowana prawie połowa 
dorobku zawarta w pięćdziesięciu polskich i polskojęzycznych pismach, 
które w latach 1949-1978 zamieszczały artykuły sygnowane jego 
nazwiskiem, pseudonimami lub kryptonimami. 

Bibliografia umożliwia nie tylko selekcję materiału prasowego, ale 
jest ponadto „świadectwem swoistego rodzaju ewangelizacji”, jaką prowadził 
Wojtyła na przestrzeni wielu lat. Pozwala w jakiś sposób ocenić, jak jego 
działalność była przyjmowana i odbierana przez konkretnych ludzi.65 
Badacze dowiedli, że ukazane są w niej cztery profile Wojtyły:66 Zbigniew 
Kubiak kreśli profil poety, księża: Tadeusz Styczeń – filozofa, Stanisław 
Nagy – teologa, a Czesław Drążek – pasterza. Bibliografia pozwala jednak 
odkryć dwa inne profile Wojtyły – dziennikarza i współredaktora, co jest 
celem niniejszej dysertacji. 

Rozdział pierwszy rozprawy doktorskiej wprowadza bardzo szeroko 
w obiectum materiale rozprawy, jest takim backgroundem67 gwarantującym 
inicjację w informacji, tłem tematu, co proponował Wojtyła dziennikarzom 
jako zasadę gwarantującą inicjację – wtajemniczenie w wiarę.68 Zawarte są 
w nim aspekty teoretyczne, praktyczne i kontekst działalności 
dziennikarskiej, jakim była sytuacja prasy katolickiej w PRL, czyli w latach 
1945-1989. Omówione zostały w nim m. in. kwestie związane ze 
zdefiniowaniem zawodu dziennikarskiego i specyfiką twórczości 
w dziennikarstwie katolickim, a także cechy i funkcje prasy, rozwój prasy 
katolickiej na świecie i w Polsce. Zaprezentowano ponadto wypowiedzi 
papieży przełomu XIX i XX wieku, a także przed i posoborowe Magisterium 
Kościoła w dziedzinie środków społecznego przekazu. W wybranych 
aspektach nakreślono duchowe dzieje narodu polskiego, historię Kościoła 
powszechnego i Kościoła w Polsce, np. jedno z najważniejszych 
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przedsięwzięć Kościoła krakowskiego pod rządami Wojtyły – Duszpasterski 
Synod Archidiecezji Krakowskiej, jaki odbył się w latach 1972-1979. 

Rozdział drugi umożliwił dowiedzenie tezy – za pomocą 
ustanowionych trzech kryteriów: „dominanta gatunkowa, „czasopisma” 
i „redakcja” – że Wojtyła był dziennikarzem, że tworzył jak dziennikarz 
i znał się na tym warsztacie pracy. Kryteria te stały się narzędziami selekcji 
materiału badawczego, pozwalającymi uporządkować sześćset trzydzieści 
pięć poetyckich, filozoficznych, teologicznych i pastoralnych wypowiedzi 
Wojtyły.69 Liczne artykuły i niektóre fragmenty utworów poetyckich zostały 
zaliczone w dysertacji do transgresyjnych wypowiedzi prasowych, gdyż 
Wojtyła „ubierał” niekiedy problem publicystyczny w poetycki, literacki lub 
naukowy kostium. Przekraczał formę informacji i publicystyki oraz gatunku 
pogranicznego – reportażu, by móc wyrazić istotę społecznie ważnej sprawy, 
przy czym taką sprawą nie zawsze było wydarzenie, ale np. wewnętrzny akt 
człowieka dążącego do „odosobnienia się z Bogiem, którego społecznej 
wartości, poza chrześcijaństwem, nikt nie docenia. W chrześcijaństwie zaś 
tłumaczy je nauka o Mistycznym Ciele Chrystusa”.70 w rozdziale tym została 
zbadana współpraca Wojtyły z J. Turowiczem, który w młodości związany 
był z nurtem odrodzeniowym, co miało wpływ na profil „Tygodnika 
Powszechnego”. 

Wnioski płynące z rozdziału trzeciego pozwoliły udowodnić, że 
Wojtyła myślał i działał jak dziennikarz, że – oprócz bycia poetą, filozofem, 
teologiem i pasterzem – był „w duszy” dziennikarzem, a nawet 
(współ)redaktorem, gdyż począwszy od nominacji biskupiej 4 lipca 1958 
roku wywierał wpływ na kształt krakowskiego tygodnika. Rozdział ten 
traktuje o ośmiu centralnych ideach, jakie przewijają się w jego publicystyce, 
które ogniskują się wokół dwóch punktów widzenia: horyzontalnego 
i wertykalnego. Ponieważ znaczna część wypowiedzi Wojtyły to kazania, 
które ukazały się na łamach czasopism i zostały opracowane przez redakcje 
w formie artykułów, dlatego ich analiza została przeprowadzona głównie pod 
kątem wskazania tematyki, która angażowała myśl metropolity 
krakowskiego. Uzależnił on katolickie spełnienie w Chrystusie, a zatem 
realizację dziennikarskiego powołania, od wierności duchowym wartościom, 
stąd wiodącą tezą wizji dziennikarstwa są następujące prymaty ustanowione 
przez Wojtyłę: „mowy Ducha” w Mistycznym Ciele Chrystusa nad mową 
ludzką, osoby nad rzeczą, „być” nad „działać”, „być” nad „mieć”, tego, co 
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duchowe nad tym, co cielesne, miłości nad walką, życia wewnętrznego nad 
zewnętrznym oraz inicjacji nad informacją oraz pedagogii wiary nad 
publicystyką. 

Rozdział czwarty został tak skonstruowany, by ukazać intensywny 
proces publicystycznego dojrzewania Wojtyły, co wpłynęło na dalsze losy 
jego twórczości. Został on złożony z trzech części, które rozpoczyna 
prezentacja francuskiego ruchu księży robotników, gdyż był on tematem 
pierwszej publicystyki Wojtyły. Dzięki temu zabiegowi możliwe okazało się 
rozstrzygnięcie kwestii, czy początkujący dziennikarz napisał swój pierwszy 
artykuł publicystyczny o Mission de France w sposób profesjonalny.71 
w części drugiej zawarto analizę dwóch pierwszych artykułów 
publicystycznych Wojtyły, przez co odsłonił się jego dziennikarski warsztat. 
Część trzecia ukazuje przesłanki podjętej przez Wojtyłę decyzji 
o zaprzestaniu uprawiania publicystyki w jej dotychczasowym kształcie. 
Pierwsze artykuły pt. Mission de France i Katolicyzm uporu72 napisał 
bowiem jak „rasowy” dziennikarz, pragnąc podzielić się z opinią publiczną 
swoją refleksją na interesujący go problem duszpasterski. Zebrał materiał 
podczas podróży wakacyjnej po Europie Zachodniej w 1947 roku, po 
powrocie do Polski szukał kontaktu z wybraną przez siebie redakcją, napisał 
tekst, zapoznawszy się wcześniej z oczekiwaniami redaktorów, przyjął oceną 
redaktora naczelnego a w końcu odczuł ciężar publicystycznego sukcesu 
i „porażki”. Katolicyzm uporu ukazał się dopiero po pięćdziesięciu trzech 
latach. W rzeczywistości było to zwycięstwo początkującego publicysty, 
który po krótkim namyśle przedstawił nieco inne spojrzenie na omawiany 
w pierwszym artykule problem. Miał zatem odwagę uzupełnić, a w pewnym 
sensie niejako sprostować wyciągnięte wcześniej wnioski, ale nie spotkało 
się to ze zrozumieniem redaktorów. Doświadczył zatem odstąpienia redakcji 
od planowanego wcześniej cyklu. Konkluzja Wojtyły: „Nie zamierzam pisać 
artykułu” okazała się racjonalna. Zostało wykazane, że najprawdopodobniej 
podjął on decyzję o wycofaniu się z uprawiania publicystyki na następnych 
osiem lat.73 Powrócił do niej dopiero po 1958 roku jako „przełożony 
kościelny” krakowskich dziennikarzy,74 ale głównie w formie publicystyki 
soborowej (Vaticanum II), w której podkreślał centralne miejsca osoby 
ludzkiej w wizji głęboko chrystocentrycznej oraz otwarcie się – poprzez 
Ewangelię – na świat. Stanął w obronie praw człowieka, szczególnie zaś 
prawa do wolności sumienia i wyznania.75 
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W dysertacji zastosowano następujące metody badawcze. Oprócz 
analityczno-syntetycznej posłużono się krytyczną interpretacją źródeł, co 
pozwoliło potwierdzić autentyczność tekstu, np. Mission de France 
i Katolicyzmu uporu. Ponadto metodami interpretacji oraz porównawczo-
historyczną, które ukazały sytuację narodu polskiego oraz Kościoła w PRL.76 
Metoda koła (pryzmatu) hermeneutycznego wyniknęła z tego, że prawie 
połowa wypowiedzi Wojtyły zamieszczonych na łamach pięćdziesięciu 
polskich czasopism, czyli aż jedna trzecia całego dorobku pisarskiego 
z okresu krakowskiego,77 była wynikiem jego więzi z „Tygodnikiem 
Powszechnym”, zakorzenionym w nurcie odrodzeniowym Roku 1918. Aby 
zatem „uchwycić” lini ę programową pisma w PRL, przeanalizowano 
założenia ideowe ruchu „Odrodzenie” w okresie międzywojennym, gdyż 
miał on wpływ na osoby tworzące zespół redakcyjny tygodnika 
i miesięcznika „Znak”. Ponadto przeanalizowano linię pisma po wyborze 
Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Metoda hermeneutyczna pozwoliła ukazać 
ewolucję „zasadniczej tożsamości” tygodnika78 w dłuższej perspektywie 
czasu, cofając się w przeszłość, do początków nurtu odrodzeniowego, jak 
i wybiegając w przyszłość, kiedy to po 4 czerwca, a ściślej po 12 września 
1989 roku79 narodziła się Trzecia RP z jej demokratycznym ustrojem.80 Fakty 
i opinie wykraczające poza lata 1949-1978 pozwoliły ukazać istotę więzi 
Wojtyły z „Tygodnikiem Powszechnym”. 

Metoda porównawczo-historyczna upoważnia do zamieszczenia 
w dysertacji refleksji Stefana Wyszyńskiego (1901-1981) na temat 
dziennikarstwa, inteligencji twórczej i ruchu „Odrodzenie”. Pełniący w latach 
1948-1981 funkcję Prymasa Polski, był już w początkach swojego 
kapłańskiego powołania świadomy roli prasy katolickiej,81 Jako publicysta 
dążył do wcielenia w życie „głębokiego fundamentu narodowo-
katolickiego”,82 a jako redaktor do przybliżenia polskiej inteligencji 
katolickich pism naukowych.83 Chociaż niektórzy dziennikarze zagraniczni 
posądzali go o wrogie nastawienie do prasy.84 Od 1926 roku związał się 
z ruchem „Odrodzenie”, którego przywódcą był jego kierownik duchowy 
Władysław Korniłowicz (1884-1946) pozostający pod wpływem francuskiej 
szkoły duchowości kapłańskiej. S. Wyszyński zetknął się z ruchami 
kapłańskiej odnowy podczas rocznej podróży po Europie Zachodniej, którą 
odbył w okresie międzywojennym po ukończeniu studiów doktoranckich 
w KUL. Będąc w młodości publicystą „Przedświtu”, „Ateneum 
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Kapłańskiego”, „Kroniki Diecezji Włocławskiej” i „Ładu Bożego”, jako 
prymas potępiał dziennikarstwo rozumiane jako służba na rzecz „partyjnego” 
interesu, gdyż – jego zdaniem – zadaniem dziennikarza jest rzetelna 
informacja, a nie propaganda. Pracę dziennikarzy porównywał do 
działalności kapłanów na niwie słowa Bożego, bo „każdy pisarz jest 
apostołem”, a „katolicki pisarz jest zawsze zwiastunem Dobrej Nowiny.85 

Podczas spotkań u Jana Pawła II, w obecności wielu księży, toczyły 
się różne dysputy, które kończyły się – wspominał Adam E. Boniecki – na 
„Tygodniku Powszechnym”. Papież słuchał uwag z pewnym dystansem.86 
Między innymi ta refleksja byłego redaktora naczelnego tygodnika sprawiła, 
że na kształt „zasadniczej tożsamości” tego pisma spojrzano w niniejszej 
dysertacji z punktu widzenia advocatus diaboli. Na potrzeby rozprawy 
zostały zestawione ze sobą opinie dwóch osób. Pierwsza z nich to Jan Paweł 
II oceniający tygodnik z dystansu Watykanu jako katolik afirmujący dzieje 
polskiego narodu i Kościoła w Polsce. Druga to Stefan Kisielewski, 
publicysta „Tygodnika Powszechnego” i katolik „marny” – jak sam mawiał 
o sobie – ale ceniony przez hierarchię m. in. za to, że chłodno i sceptycznie 
oceniał polską historię tworzoną przez inteligencję.87 Zestawienie wybranych 
faktów i opinii na temat linii programowej tygodnika (również po 1978 roku) 
pozwoliło ukazać powody, dla których dziennikarze nie pojęli lub świadomie 
zrezygnowali z wcielenia w życie proponowanych im przez metropolitę 
krakowskiego zasad. 

Nie sposób było zbadać warsztatu dziennikarsko-redakcyjnego 
Wojtyły i proponowanych przez Błogosławionego zasad bez uwzględnienia 
jego drogi życiowej, m. in. tego, że okres krakowski naznaczony był 
ważnymi wydarzeniami w kapłańskim powołaniu.88 W latach 1942-1945 
uczył się potajemnie w krakowskim seminarium duchownym, w roku 
akademickim 1945/46 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Kolejne lata akademickie (1946/47 i 1947/48) spędził 
w Papieskim Uniwersytecie „Angelicum” w Rzymie, gdzie 19 czerwca 1948 
roku obronił pracę doktorską pt. Doctrina de fide apud S. Joannem a Cruce 
napisaną pod kierunkiem wybitnego znawcy hiszpańskiego mistyka Jana od 
Krzyża, dominikanina o. Reginalda Garrigou-Lagrange’a. Tytuł doktora 
teologii otrzymał jednak na Wydziale Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie 16 grudnia tego roku, gdyż nie było go stać na wydrukowanie 
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pracy. Obronił zatem pracę magisterską pt. Pojęcie środka zjednoczenia 

duszy z Bogiem napisaną pod kierunkiem Ignacego Różyckiego.89 
Będąc zanurzonym w rzeczywistość PRL, Wojtyła współdecydował 

w tym samym czasie, na przełomie XX i XXI wieku, o obliczu Kościoła 
powszechnego. Uczestniczył w trwającym od 11 października 1962 roku do 
8 grudnia 1965 roku Soborze Watykańskim II,90 który podzielił krakowski 
okres życia Wojtyły na trzy etapy – przed, w trakcie i po zakończeniu 
Vaticanum II – umożliwiając metropolicie krakowskiemu dokonanie syntezy 
w wielu obszarach jego refleksji, również na niwie dziennikarstwa. 

W latach posoborowych Wojtyła był natomiast członkiem: 
Kongregacji ds. Duchowieństwa, Kongregacji Kościołów Wschodnich, 
Kongregacji Sakramentów i Kultu Bożego (1971-1978), Kongregacji 
Wychowania Katolickiego i watykańskiej Komisji ds. Instytucji Polskich 
(1975-1978).91 Uczestniczył w pracach Synodu Biskupów w Rzymie (1967-
1977).92 Formował swoich współbraci w kapłaństwie, prowadząc od 7 do 
14 marca 1976 roku rekolekcje w Watykanie dla Ojca Świętego i Kurii 
Rzymskiej pod hasłem Znak, któremu sprzeciwiać się będą.93 

W Episkopacie Polski zasiadał w: Radzie Głównej (1969-1978) 
(zastępca przewodniczącego94), Radzie Naukowej (przewodniczący), Komisji 
ds. Apostolstwa Świeckich (przewodniczący),95 Komisji ds. Nauki 
Katolickiej (1967-1970) (przewodniczący96), Komisji ds. Duszpasterstwa 
Ogólnego (współpracował z komisją od 1958 roku) oraz w Komisji ds. 
Instytucji Polskich w Rzymie.97 Warto nadmienić, że w ramach Komisji ds. 
Duszpasterstwa Ogólnego od 1962 roku zajmował się m. in. 
specjalistycznym duszpasterstwem inteligencji twórczej.98 

Miał wkład w katolicką naukę. Senat Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, którego był wykładowcą od 1954 roku, wnioskował w 1976 
roku o nadanie tytułu profesora honorowego, do której to prośby władze PRL 
nie ustosunkowały się.99 Dnia 4 kwietnia 2005 roku Senat nadał uczelni imię 
Jana Pawła II. 

Dla wielu katolików Sobór Watykański II, który trwał od 11 
października 1962 roku do 8 grudnia 1965 roku, okazał się wydarzeniem 
kontrowersyjnym z powodu – jak tłumaczy Benedykt XVI – przyjętej 
hermeneutyki, czyli „klucza” do zrozumienia i wprowadzania w życie jego 
postanowień. Wypowiadając się z okazji obchodów czterdziestolecia 
zakończenia Soboru, papież przypomniał, że m. in. dziennikarze, a także 
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część teologów,100 obrało jako „klucz” tzw. „hermeneutykę nieciągłości 
i zerwania z przeszłością”. 

Właściwym „kluczem” jest tylko „hermeneutyka” takiej „reformy”, 
która gwarantuje „ciągłość Kościoła”; depozyt wiary głoszony ma być 
w nowy sposób. Tymczasem „hermeneutyka nieciągłości” – uważa, że 
Benedykt XVI– nadal doprowadza do rozłamu na Kościół przedsoborowy 
i Kościół posoborowy.101 Pokłosiem „hermeneutyki nieciągłości” jest też 
obecna publicystyka. Dziennikarze zastanawiają się na przykład, czy po 
okresie otwarcia Kościoła na świat za pontyfikatu Jana Pawła II, Kościół 
będzie dążył do „odzyskania równowagi” (sic!) za Benedykta XVI.102 

Będąc pozbawionym lęku przed konfrontacją ze światem, Wojtyła 
doceniał soborowe aggiornamento.103 Jego postawa ugruntowała się 
w Wadowicach, gdzie nasiąknął atmosferą poszanowania dla innych religii. 
Jako biskup krakowski pragnął te obszary – Kościół i świat – wzajemnie 
prześwietlać.104 Nie postrzegał świata ani tylko jako miejsca ewangelizacji, 
przez którą nabiera on nowego i pełnego sensu, ani tylko jako 
czasoprzestrzeni przeciwstawianej Ewangelii, „...jakby był jedynym 
wymiarem bytowania człowieka i wyłącznym jego celem”.105 
Zafascynowany duchowością karmelitańską, z radością przyjął soborową 
„mowę Ducha”, że istotna jest zarazem „szczególna wewnętrzność, jak 
i szczególne otwarcie”,106 że Kościół jest „wewnątrz świata” i że świat nie 
jest całkowicie „poza Kościołem”, że „istnieją między nimi złącza 
w odwiecznej myśli i miłości Boga”,107 że misję Kościoła wobec 
„domowników wiary” uzupełnia misja wobec tych, którzy z jakichkolwiek 
powodów i w jakimkolwiek znaczeniu są „na zewnątrz”.108 

Zdaniem Wojtyły, „geniusz II Soboru Watykańskiego” polegał 
właśnie na tym, że był on przełomowym Soborem ad intra (misja 
wewnętrzna), który jednocześnie bardzo chciał być ad extra (misja 
zewnętrzna),109 że ukazał Kościół jako Lud Boży obecny w świecie i świat, 
do którego jest on posłany. Z tego wyniknęła jego refleksja nad powołaniem 
chrześcijanina, szczególnie świeckiego katolika wezwanego do apostolstwa 
słowa. 

Papież Paweł VI wcześnie powierzył Wojtyle troskę nad laikatem. 
W czasie Soboru Watykańskiego II Wojtyła był członkiem komisji 
pracującej na rzecz apostolstwa świeckiego. Podczas pierwszej sesji Soboru 
w 1962 roku wypowiadał się na piśmie w sprawie schematu poświęconego 
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mediom. Miał zatem wpływ na soborową teologię środków społecznego 
przekazu. Zgodnie z zaleceniami dekretu Inter mirifica wiele wydziałów 
teologicznych wprowadziło do swojego programu zajęcia dziennikarskie. 
Narodziła się teologia mediów. Podczas trzeciej sesji Vaticanum II w 1964 
roku Wojtyła nadawał kształt soborowej nauce o laikacie, zabierając głos 
w sprawie dialogu ad intra i ad extra.110 Miał zatem wpływ na 
„systematyzację teologiczną i doktrynalną” w dziedzinie apostolstwa 
świeckich, a jako papież na Kodeks Prawa Kanonicznego.111 

Zanim w 1975 roku Wojtyła został – z woli Prymasa Polski – 
przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich, 
działał w dwóch siostrzanych strukturach Stolicy Apostolskiej: od 1967 roku 
w Papieskiej Komisji (późniejszej Radzie) „Iustia et Pax” oraz Radzie 
Świeckich „Consilium de Laicis” (w latach 1967-1976 był jej 
konsultantem).112 Sobór Watykański II zainspirował metropolitę 
krakowskiego do zainicjowania w latach 1972-1979 Duszpasterskiego 
Synodu Archidiecezji Krakowskiej, z licznym udziałem świeckich, m. in. 
dziennikarzy.113 

W 1964 roku metropolita krakowski powołał Archidiecezjalną 
Komisję Prasową,114 „organ szerokiej konsultacji i wewnętrznego dialogu” 
z dziennikarskim światem,115 dialogu wewnątrzkościelnego – hierarchii 
z laikatem świadomym swojego miejsca w Kościele. Mimo jednak 
zaangażowania Wojtyły w sprawy prasy w archidiecezji krakowskiej, brak 
jest danych, że w latach 1948-1968 brał on udział w pracach podobnych 
gremiów w polskim episkopacie, np. w Komisji Prasowej lub Komisji 
Wydawnictw Katolickich, przekształconej w latach 1969-1979 w Komisję 
Środków Społecznego Przekazu i Komisję ds. Wydawnictw.116 

Warto zauważyć, że metropolita krakowski miał wgląd w pracę 
watykańskich gremiów zajmujących się mediami i w wypracowane przez nie 
dokumenty również dzięki kard. Andrzejowi Marii Deskurowi (1924-2011), 
z którym przyjaźnił się od czasów studenckich („bratniackich”) na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, a potem w seminarium duchownym i przez 
wszystkie lata kapłańskie, również jako papież, szczególnie odkąd 
13 października 1978 roku A. M. Deskur został sparaliżowany.117 

Pierwszy w życiu kontakt z prasą Wojtyła miał jako trzynastoletni 
gimnazjalista, w 1933 roku. Podpisał się kryptonimem „Prezes” pod 
sprawozdaniem do krakowskiego tygodnika „Dzwon Niedzielny”,118 którego 
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redaktorem naczelnym był Ferdynand Machay, opiekun ministrantów. Tekst 
Karola ukazał się w dodatku zatytułowanym „Dzwoneczek”. Młody 
dziennikarz informował 10 sierpnia 1933 roku o pożegnaniu swojego 
katechety odchodzącego z wadowickiej parafii do pracy duszpasterskiej 
w Katedrze Wawelskiej.119 

Karol odkrył „żyłkę” pisarską dzięki dyrektorowi wadowickiego 
gimnazjum, specjaliście od greki i łaciny, pasjonatowi teatru – Janowi 
Królikiewiczowi, któremu zawdzięczał również odkrycie w sobie talentu 
aktorskiego i reżyserskiego.120 Wychowany na literaturze klasycznej, należał 
Wojtyła do formacji poetyckiej pokolenia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
(1921-1944), Tadeusza Różewicza (1921-), Julii Hartwig (1921-) i Anny 
Kamieńskiej (1920-1986). Bliski był mu także Zbigniew Herbert (1924-
1998). 

W literaturze polskiej Wojtyła nie miał i nie ma bezpośrednich 
naśladowców, sam też nikogo nie naśladował, choć czerpał inspirację od 
twórców odrodzenia, 121 romantyzmu,122 Młodej Polski123 czy krakowskiej 
Avangardy.124 Był jednak wierny nie tyle literackiemu kostiumowi, co samej 
myśli, którą niejako ubierał swoim „piórem” w kostium poezji, dramatu,125 
artykułu naukowego czy prasowego. Był wierny nie tyle formie co treści, 
i w zasadzie tylko jednej sprawie występującej w nierozłącznej triadzie: 
Chrystusowi – Kościołowi – człowiekowi. Stąd wyznanie papieża o poezji 
„wielkiej pani”, której nie do końca był wierny. 

Twórczość literacka była dla niego „laboratorium myśli”, czyli 
pierwszą przymiarką do podjęcia poważnych problemów filozoficzno-
teologicznych. Lektura pism filozoficznych (tj. Osoba i czyn, Miłość 

i odpowiedzialność) czy papieskich encyklik pozwala zauważyć pewne 
odbicie myśli wcześniejszej w późniejszej. W całej spuściźnie 
charakterystyczna jest koherencja i integralność myśli Błogosławionego we 
wszystkich rodzajach wypowiedzi. 

„Zainteresowanie literackie […] przefiltrowało się w mojej duszy – 
wspomina metropolita krakowski w 1964 roku – i dało w wyniku powołanie 
kapłańskie”, z czym – ubolewał – związany był brak czasu na pisanie.126 
Trzydziestodziewięcioletni kapłan przyznał, że było to wyrzeczenie.127 

Z punktu widzenia niniejszej dysertacji, gdzie ma właśnie miejsce 
ocena prasowego „pióra” Wojtyły, cenne są dwa teksty prozatorskie napisane 
przez niego w młodości – życiorysy: pierwszy z kwietnia 1945 roku, złożony 
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z racji oficjalnego rozpoczęcia przez niego nauki w seminarium duchownym 
w Krakowie, który znajduje się obecnie w Archiwum Kurii Krakowskiej,128 
oraz drugi z 8 kwietnia 1951 roku złożony w Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie, przechowywany w Archiwum tej uczelni.129 

W 2009 roku Benedykt XVI, podczas spotkania ze światem sztuki, 
określił Wojtył ę mianem „artysty”.130 Wojtyła jako młody biskup sam 
o sobie powiedział, że nie wie, czy bardziej jest pełen „wzruszeń, czy 
poznań” i że przemawia do niego „siły kontrast” zawarty między siłą 
a słabością.131 

Pokolenie końca XX wieku odkryło nowe powołanie artysty jako 
„kapłana sztuki”.132 Jednak Wojtyle nie był bliski „rozwód artysty 
z tłumem”.133 Interesowało go takie kapłaństwo, które dostrzega rzeszę ludzi, 
dlatego modelem jego powołania, „pociągającą tajemnicą”,134 był dla niego 
artysta malarz, Albert Chmielowski. W licznych wypowiedziach podkreślał 
związek życiowych wyborów późniejszego Brata Alberta z własnymi 
decyzjami.135 Zatem można domniemywać, że kapłańska „kariera” księdza 
Wojtyły okupiona była podobnym, jak u krakowskiego malarza, 
wyrzeczeniem się realizacji naturalnych talentów na rzecz rozwoju tych 
nadprzyrodzonych, złożonych jako ofiara, by wzrastało królestwo Boże.136 

Nie sposób chyba odpowiedzieć na pytanie, czy Wojtyła zostałby 
katolickim publicystą jako osoba świecka. Można domniemywać, na 
podstawie wyborów dokonywanych przez niego w młodości, że gdyby nawet 
uprawiał dziennikarstwo jako świecki dziennikarz, to czyniłby to z taką samą 
pasją, z jaką był świeckim poetą, świeckim dramatopisarzem, świeckim 
aktorem czy świeckim reżyserem. Ale wcześniej czy później – idąc za 
głosem powołania kapłańskiego – zrezygnowałby z uprawiania 
dziennikarstwa, tak jak zrezygnował z innych pasji. 

Warto we wstępie podkreślić, że Wojtyła posiadał naturalną 
dyspozycję do uprawiania zawodu dziennikarskiego, silnie naznaczoną 
postawą patriotyczną, z jednoczesnym – na długo przez Vaticanum II – 
otwarciem na świat. W kazaniu z 1968 roku podkreślał, że współistnieją 
obok siebie „w duszy Polaka dwa uczucia: uczucie religijne i patriotyczne 
uczucie miłości Ojczyzny”, które „chadzają ze sobą w parze”.137 Polskość – 
według niego – to wielość i pluralizm, a nie ciasnota, zamknięcie 
i nacjonalizm, który uznaje tylko dobro własnego narodu, nie licząc się 
z prawami innych.138 Patriotyzm zaś to taka miłość ojczyzny, która innym 
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narodom przyznaje takie samo prawo jak własnemu.139 Podkreślając przez 
całe życie, że niezmiernie ważnym czynnikiem etnicznym w Polsce jest 
obecność Żydów, jako dziewiętnastoletni młodzieniec postrzegał jednak 
Polaków jako „naród Mickiewicza, Słowackiego, i Norwida, 
i wyspiańskiego”, żaląc się w liście do Mieczysława Kotlarczyka (1908-
1978), że wciąż „gromadzą się po rynkach kupczykowie”, jak ci, „których 
nienawidził Kasprowicz”.140 

Błogosławiony rozumiał też uwarunkowania profesji dziennikarskiej, 
tkwiące w samej jej naturze. Wszystkie „uwagi” kierowane do artystów 
w 1980 roku dotyczyły „także publicystów”.141 Papież podkreślał, że łączy 
ich wspólny cel – „wstrząśnięcie odbiorcą”, które jest „wewnętrzną logiką 
sztuki i publicystyki”.142 Zadaniem publicystyki – stwierdził jednak – jest nie 
tyle samo „wstrząśnięcie”, co wspomaganie, leczenie, wyzwalanie, 
oczyszczanie, nadawanie sensu, czyli zachęcanie do – nadziei (sic!). Nawet 
wówczas gdy dziennikarz, stawiając „wyraźne” i „świadome” pytania, „nie 
może odpowiedzieć na każde ludzkie «dlaczego?»”143 – puentą jego artykułu 
powinna być nadzieja.144 Powyższe myśli u progu pontyfikatu znalazły 
rozwinięcie np. w liście Jana Pawła II do artystów z okazji Wielkiego 
Jubileuszu Roku 2000,145 a także z okazji Jubileuszu Dziennikarzy 
w dokumencie pt. Etyka w środkach przekazu. 

Współcześni publicyści pytają o kres dziennikarstwa, zastanawiają się 
czym ono jest.146 Komu jednak można postawić takie pytanie? Kto jest na 
tyle wielkim miłośnikiem twórczej myśli, że dziennikarze z uwagą pochylą 
się nad jego wizją dziennikarstwa, skoro tyle teorii nie wytrzymuje próby 
czasu?147 Z pewnością jest nim ten, który pasjonował się człowiekiem, 
Chrystusem i Kościołem.148 Kto powoli „stawał się” (fieri)149 dziennikarzem, 
doświadczając paschy: przejścia od bycia écrivant do bycia écrivain. 

Na literackiej mapie pokolenia XX wieku w żadnych konfiguracjach 
nie pojawia się nazwisko Wojtyły, co oznacza podejście redukcjonistyczne, 
spychające z obszaru polskiej literatury XX wieku twórczość papieża do 
„niszy pobożnych dusz”. A było to – np. zdaniem Zofii Zarębianki – bardzo 
ważne literackie zjawisko.150 Wojtyła ma bowiem własną propozycję 
literacką z jej specyfiką. I ma ją dla dziennikarzy. Może wzbogacić media 
o „nowy wymiar”, przywołać w dziennikarstwie „nową erę”. 
 



 
 

23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdział I 



 
 
24



 
 

25

 
 
 
 
 

POWOŁANIE WOJTYŁY 
 

A WYBRANE DEFINICJE, FAKTY I DYLEMATY 
 

DZIENNIKARSTWA I PRASY KATOLICKIEJ 
 
 
Kościół katolicki patrzy na media z perspektywy historyczno-

filozoficznej i teologicznej. Znając naturę człowieka z Objawienia, naturę 
nowych technik komunikowania – jakże odmienną od alfabetu i druku – 
poznaje stopniowo. Podkreśla rolę, jaką środki społecznego przekazu 
odgrywają w trzecim tysiącleciu w społeczeństwie. Traktuje je jako 
„integralną część kwestii antropologicznej”.151 

Refleksja nad mediami odbywa się w Kościele katolickim na drodze 
pozytywnej i negatywnej. Po Soborze Watykańskim II Kościół 
zmodyfikował swoje podejście do prasy, filmu, radia i telewizji. Internet od 
początku został przyjęty jako dar Boży. Postawę moralno-obronną zastąpił 
otwarty stosunek do środków społecznego komunikowania. 

Na przykład Pius XII w jednej ze swoich wypowiedzi przyznał, że 
w XIX wieku – wieku prasy – „miliony czytelników […] każdego ranka 
osądzają wydarzenia za pomocą swych dzienników”, ale dziennikarze nie 
zawsze żywią do nich szacunek, stosując środki, które „ujarzmiają” osobisty 
osąd czytelników, z góry narzucają im głoszone idee, „gwałcą” 
niedostatecznie uformowane sumienia, podsycają „niezdrowe pasje”, błędnie 
lub fałszywie przedstawiają fakty.152 

Natomiast bł. Jakub Alberione (1884-1971), założyciel rodziny 
paulińskiej powołanej do posługiwania się mediami w głoszeniu Dobrej 
Nowiny, w hymnie poświęconym dziełom Stwórcy, jakimi są środki 
społecznego przekazu, dał wyraz swojemu zachwytowi, pisząc: „Bądź 
pochwalony, o mój Panie, za siostrę prasę, która mnie informuje o chwilach 
pogodnych i pochmurnych ludzkiego losu. I za pomocą której Ty żywisz 
poznanie, i refleksję wielu Twoich stworzeń. Bądź pochwalony, o mój Panie, 
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za każdy rodzaj informacji, która jest bardzo użyteczna, kiedy potrafi być 
pokorna i prawdziwa, i czysta. Bądź pochwalony, o mój Panie, za 
dziennikarzy i redaktorów, dzięki którym oświecasz umysł i dajesz radość 
i siłę naszemu sercu, kiedy oni służą prawdzie z uczciwością”.153 

Prasa katolicka – według Jana Pawła II – jest miejscem spotkania, 
dialogu, informowania o nowych prądach, oceniania ich, ukazywania 
zagrożeń, szukania autentycznych wartości, jakie one niosą, zarówno 
w Kościele powszechnym, jak i lokalnym, poprzez zamieszczanie tekstów 
wybitnych teologów i filozofów. Jej wkładem w dziennikarstwo jest 
„krytyczna refleksja, oświetlająca przemiany, doświadczenia i poszukiwania 
intelektualne współczesnego świata”.154 Zaspokaja w człowieku głód 
newsa,155 a ze względu na wielokrotną możliwość powracania do 
przeczytanego słowa pisanego umożliwia „kontemplowanie Boga i świata 
i wszystkich wydarzeń – wielkich i małych, które w nim zachodzą”.156 
w posoborowej Instrukcji duszpasterskiej Communio et Progressio zawarta 
jest myśl, by dziennikarze szukali „wewnętrznej prawdy, zawartej w każdej 
informacji”.157 Idąc za myślą niemieckiego filozofa Hansa Georga Gadamera 
(1900-2002), można powiedzieć, że „wyższość” prasy katolickiej nad innymi 
środkami przekazu polega na spotkaniu – poprzez tekst – z „obcym 
horyzontem”, który „prowokuje do doświadczenia, że mój horyzont jest zbyt 
wąski”.158 Tym najbardziej Innym od ludzkiego, jest Boży horyzont. 

Powszechnie dziennikarzy określa się mianem „prasy”, którą to 
nazwę stosuje się również wobec periodyków. Definicja „prasy” dotyczy 
zarówno przedmiotu dziennikarstwa, czyli wszystkich zagadnień związanych 
z nią, jak i jego podmiotu, czyli osób, które w sposób ciągły lub czasowy 
uprawiały dziennikarstwo. Dziennikarstwo to po pierwsze działalność 
zawodowa dziennikarza, po drugie ogół dziennikarzy w określonym kraju lub 
okresie, a po trzecie nauka o dziennikarstwie. Można powiedzieć, że prasa to 
aspekty teoretyczne, praktyczne i historyczne.159 
 
 

§ 1. Aspekty teoretyczne 
 

Dziennikarstwo posiada swoje aspekty teoretyczne polegające na 
zdefiniowaniu podstawowych pojęć. Należy zatem postawić następujące 
pytania: co to jest prasa, kim jest dziennikarz, na czym polega profesjonalizm 
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tego zawodu, w czym leży istotna różnica między prasą laicką a katolicką, 
czy realizuje swoją podstawową funkcję informacyjno-publicystyczną, czy 
tworzy swoistą dla katolicyzmu genologię?160 
 
 

1. Zawód – dziennikarz 
 

Narzędzia społecznego przekazu pozostają dziś pod „kontrolą” wielu 
osób, które ponoszą odpowiedzialność za ich kształt oraz za formację 
odbiorców. W dokumencie wydanym w 2000 roku na Światowy Dzień 
Środków Społecznego Przekazu, z okazji tzw. na Jubileuszu Dziennikarzy, 
wymienieni są wszyscy ludzie mediów. Są to osoby sprawujące kontrolę nad 
„narzędziami społecznego przekazu”, kształtujące ich struktury, zasady 
działania i treści, czyli: urzędnicy publiczni i dyrektorzy przedsiębiorstw, 
członkowie rad zarządzających, właściciele, wydawcy i kierownicy stacji 
nadawczych, redaktorzy, osoby odpowiedzialne za programy informacyjne, 
producenci, autorzy tekstów, korespondenci i inni”.161 Dziennikarze 
odpowiadają za treść, redaktorzy kształtują opinię publiczną, wydawcy 
wpływają na strukturę zatrudnienia redakcji i linię programową, a Rada 
Nadzorcza kontroluje zyski i wywiera presję na „poczytność” 
i „oglądalność”. 

Każdy dziennikarz – to zasadniczo „autor tekstów”. Nie tylko teksty 
różnicują dziennikarzy, każdy autor posiada swoistą „tożsamość”. Pojawienie 
się na początku XX wieku wyrazistej „tożsamości katolickiego 
dziennikarza”162 dobrze obrazują cyfry. Pierwszy światowy kongres UCIP 
zorganizowany został w 1930 roku zgromadził dwustu trzydziestu 
dziennikarzy katolickich z trzydziestu trzech krajów, a np. w dwudziestym 
kongresie, który odbył się w Szwajcarii w 2001 roku, wzięło udział tysiąc 
osiemdziesięciu dziennikarzy katolickich ze stu sześciu krajów całego 
świata.163 

Wojtyłę jako początkującego dziennikarza obowiązywało Prawo 
prasowe z 1938 roku i oparte na nim przepisy. Było ono szeroko omawiane 
w gronie żurnalistów, np. na zjeździe redaktorów tygodników i periodyków 
katolickich.164 Sformułowanie „zawód dziennikarz” posiada dwa aspekty: 
podmiotowy i przedmiotowy. Układ Zbiorowy Pracy pomiędzy Polskim 
Związkiem Wydawców Dzienników i Czasopism RP a Związkiem 
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Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z 11 lutego 1938 roku stanowił, że 
w pierwszym sensie dziennikarzami są „osoby zawód ten wykonujące 
w miarę możliwości systematycznie, czerpiąc z tego zajęcia główne środki 
utrzymania”, w drugim sensie dziennikarstwo to „system czynności 
zawodowych takich jak: zbieranie, pisanie, redagowanie, ocenianie 
i przygotowywanie do publikacji materiałów prasowych”.165 Artykuł 1 punkt 
1 tego Układu stanowi, że dziennikarzem jest ten, kto „stale i zawodowo 
trudni się publicystyką, zbieraniem, opracowaniem lub ocenianiem materiału 
przeznaczonego do umieszczenia w wydawanym w Polsce dzienniku lub 
w codziennym biuletynie informacyjnym agencji prasowej, jeżeli praca ta 
jest wyłączną podstawą jego zarobku”.166 

W PRL obowiązywał Statut Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 

z 1973 roku. Naczelnym zadaniem dziennikarzy była „budowa ustroju 
socjalistycznego”, dlatego dobro obywateli utożsamiano z „interesem 
społeczeństwa socjalistycznego”.167 Interesujące są ówczesne rozstrzygnięcia 
kwalifikacji do „zawodu dziennikarskiego”. Uważano, że członkami 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, organizacji o charakterze 
twórczym,168 mogą być nie tylko tzw. zawodowi dziennikarze, ale osoby, 
które – choć nie odpowiadają warunkom Statutu – to jednak legitymują się 
„aktualną działalnością publicystyczną”, popartą „trwałym dorobkiem”.169 

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci można spotkać się z różnymi 
określeniami zawodu dziennikarza, zarówno w aktach normatywnych, 
opracowaniach leksykalnych,170 jak i w powszechnym odczuciu. Prawne 
zdefiniowanie zawodu dziennikarskiego jest jednym z trudniejszych zadań 
i wywołuje wiele kontrowersji, tak wśród prawników i socjologów, jak 
i wśród samych dziennikarzy. Nie istnieje tak szeroka definicja 
„dziennikarza”, która w pełni oddawałaby charakter tego zawodu 
i wszystkich osób parających się dziennikarstwem, ani tak wąska, by być 
zarazem pożyteczną w kwestiach spornych, np. prawnych. „Definicja 
«dziennikarza» przeniesiona z ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo 
prasowe”171 – czytamy w Uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
w sprawie lustracji z 2007 roku – budzi wątpliwości, gdyż jest „nadmiernie 
szeroka oraz nieadekwatna do aktualnego kontekstu prawnego”. 

Jednak ta za „szeroka” definicja okazała się przydatna w uzasadnieniu 
sprzeciwu Trybunału Konstytucyjnego wobec postulatu sformułowanego 
przez grupę posłów dotyczącego ukarania dziennikarza dziesięcioletnim 
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zakazem publikowania w przypadku, gdyby nie złożył oświadczenia 
lustracyjnego. Zostałby wówczas uznany za „kłamcę lustracyjnego”. 
Oznaczałoby to, że w latach 1944-1990 dziennikarz ten pozostawał 
w kontaktach z organami bezpieczeństwa państwa.172 Zdaniem Trybunału 
Konstytucyjnego szeroka definicja stoi na straży zasady wolności słowa 
i wolności mediów.173 

Prawo prasowe z 1984 roku reguluje dziś podstawowe kwestie 
związane z działalnością prasy, dziennikarzy, redaktorów naczelnych 
i wydawców, jak również określa podstawowe uprawnienia przysługujące 
adresatom materiałów prasowych. W rozumienia tego Prawa, dziennikarzem 
jest „osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem 
materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo 
zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji.”174 Ta 
definicja – choć nie obowiązująca Wojtyłę – dobrze określa rodzaj umowy, 
jaka go z krakowskimi pismami wiązała. Była to współpraca wynikająca ze 
„zlecania” tematu przez redakcję, który dziennikarz miał opracować, 
najczęściej dotyczącego zagadnień, które były mu znane, w tym przypadku 
odnoszących się do rozumowego uzasadniania wiary. W świetle 
obowiązujących przepisów zawodowych dziennikarzem jest osoba 
przyuczana w redakcji do zawodu, a więc nie posiadająca wykształcenia 
dziennikarskiego.175 Tak też było od samego początku. 

Prawo prasowe obowiązujące po 1938 roku nie definiowało zawodu 
dziennikarskiego ani jego warunków warsztatowych, ale pośrednio 
informowało, że dziennikarz jest niejako stróżem dobra powszechnego176. 
Wskazywało ono na odpowiedzialność, jaką zaciąga dziennikarz wobec 
czytelników, którzy powierzyli mu to społeczne zadanie. Określenia takiego 
brakuje w obecnym prawie z 1984 roku. 

Zawód dziennikarza jest zatem bardziej wyzwaniem niż typową 
profesją,177 gdyż dziennikarza definiuje „więź”, która łączy go z odbiorcą 
oraz dysponentem. Paradoksalnie dziennikarz nie działa sam, choć jego 
twórczość naznaczona jest indywidualizmem. Gra zawsze w jakiejś drużynie 
i jest zobowiązany łączyć służbę społeczeństwu i państwu z przestrzeganiem 
ogólnej linii programowej redakcji.178 Prestiż tego zawodu i osoby 
dziennikarza jest nieustannie weryfikowany przez opinię publiczną. Długa 
jest lista wymagań stawianych dziennikarzowi. Jego cechy to: sprawność 
w pisaniu i mówieniu, kontrola nad stresem i presją, produktywność, 
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wytrwałość, ciekawość, inicjatywa, elastyczność, entuzjazm, umiejętność 
współpracy, ogólna wiedza na temat faktów i wydarzeń.179 Przy czym sposób 
prezentacji faktów zależy od zdolności twórczych reportera, który ma jak 
najwierniej je odtworzyć180. Prawo unijne definiuje dziennikarza właśnie 
poprzez jego czyn, jako osobę szczególnej staranności, korzystającą 
z wszystkich dostępnych źródeł oraz weryfikującą otrzymany materiał. 

Od początku jednak tak nie było. Zawód „nowelanta” pojawił się 
w Europie wraz z koniecznością podawania do publicznej wiadomości treści, 
za pomocą okolicznościowych druków wydawanych od końca XV wieku. 
Awiza odnotowywały wydarzenia polityczne, uroczystości na dworze 
królewskim i książęcym, a także uroczystości kościelne.181 Można zauważyć, 
że nie istniał wówczas podział na wiadomości sacrum i profanum. 
Dziennikarz postrzegał rzeczywistość globalnie. Był kimś, kto ogarniał świat 
całościowo. Jego autorytet wzrósł w wieku XVII, kiedy to narodziła się prasa 
periodyczna. Pierwszym polskim pismem redagowanym profesjonalnie był 
tygodnik „Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający 
dla informacji pospolitej” ukazujący się z inicjatywy króla Jana Kazimierza 
od 1661 roku. Przyjęto formę czterdziestu jeden cotygodniowych edycji 
„ordynaryjnych” i „ekstraordynaryjnych”.182 Już sam tytuł sugerował, że 
celem pisma było „zamknięcie świata”, czyli systemowe „objęcie” 
rzeczywistości i przedstawienie do publicznej wiadomości w formie 
zrozumiałego dla ogółu obywateli modelu. Osoba zajmująca się taką 
działalnością na rzecz innych musiała więc posiadać znaczące miejsce 
w hierarchii społecznej. 

Mimo swojego rodowodu sięgającego wieku XV zawód dziennikarza, 
sensu stricto, należy do stosunkowo młodych profesji. Jego początki sięgają 
XIX wieku, kiedy to pojawiają się ludzie, dla których źródłem utrzymania 
jest praca dziennikarska. W 1896 roku uważano, że „dziennikarzem jest ten, 
kto pracuje w dziennikach lub tygodnikach o charakterze dziennika”,183 
a więc ktoś, kto zajmuje się głównie podawaniem informacji o świecie do 
opinii publicznej. W okresie PRL uważano, że na zawód dziennikarza składa 
się system wewnętrznie spójnych czynności wymagających wiedzy 
i umiejętności, wykonywanych trwale i systematycznie, będących podstawą 
ekonomicznego bytu pracownika.184 

Kryteria te – zdaniem prawników – nie ułatwiają definicji prawnej 
zawodu dziennikarskiego, ponieważ „wiele osób wykonuje go równolegle 
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z innymi profesjami. Większość redakcji oprócz etatowego zespołu posiada 
licznych współpracowników, będących często wybitnymi specjalistami 
z różnych dziedzin, dla których dziennikarstwo jest zaledwie dodatkowym 
zajęciem. A zatem nie wykonują oni tego zawodu trwale i systematycznie 
i nie jest on dla nich podstawą ich zarobku.185 

Z powyższej definicji wynika, że Wojtyłę można nazwać 
dziennikarzem ze względu na ustną umowę o współpracy, bowiem 
„dziennikarzem jest każdy autor utworu opublikowanego przez środki 
przekazu”186 i nie ma tu znaczenia rodzaj umowy (ustna czy pisemna), jaką 
autor jest związany z daną redakcją. Zaangażowanie Wojtyły 
w dziennikarstwo można określić mianem „wolnego strzelca”,187 czyli 
dziennikarza nie zatrudnionego na etacie w redakcji, lecz oferującego swoje 
materiały prasowe wybranym przez siebie redakcjom lub agencjom. Termin 
ten nie występuje ani w Prawie prasowym z 1938 r., ani z 1984 roku. Nawet 
w przypadku „wolnego strzelca” odpowiedzialność za treść artykułu ponosi 
autor i te osoby, które udzielają mu pomocy w opracowaniu publikacji, 
bowiem biorący udział w powstaniu i opracowaniu publikacji do druku 
współtworzą linię programową pisma nawet wówczas, gdy jej profil jest 
narzucony z zewnątrz, np. przez partyjnego dysponenta prasy.188 

Wojtyła był nie tylko dziennikarzem, ale i nadredaktorem, czyli osobą 
odpowiedzialną za linię pisma, czy może raczej współredaktorem, biorąc pod 
uwagę jego nieautorytarny styl rządzenia. Od 1958 roku pełnił w dwóch 
krakowskich periodykach rolę „przełożonego kościelnego”, dysponenta 
merytorycznego. „Mogłem z wami współpracować także jako – w pewnym 
sensie – wasz przełożony kościelny, jako biskup, metropolita krakowski, 
kardynał”.189 z tej relacji wynikały rozmowy o kształcie pisma, np. przy 
okazji sesji środowiskowej 19 kwietnia 1964 roku. Kilka miesięcy później, 
w grudniu, rozmowa pozostawiła u niektórych dziennikarzy „Tygodnika 
Powszechnego” – jak pisze w liście J. Turowicz – „dość niemiły osad”.190 
Świadczy to o wymaganiach stawianych dziennikarzom przez Wojtyłę. 
„Były jakieś momenty trudne” – wspomina – ale „służyły rozwojowi 
wzajemnemu”.191 

Wojtyła w wielu dziedzinach swojej refleksji dążył do „ujawnienia 
wnętrza”, osobowej natury podmiotu (suppositum humanum). Podkreślał, że 
w np. naturę człowieka wpisana jest potrzeba bycia „darem dla”.192 
Dziennikarz, stróż dobra powszechnego, jest darem dla czytelników. W 1970 
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roku, w święto św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, Wojtyła 
wyjaśnił siostrom wizytkom, że stróż to „ten, który czuwa i strzeże 
największego dobra, jakim w każdym człowieku jest jego nieśmiertelna 
dusza”, strzeże „wielkiego dziedzictwa Bożej prawdy”.193 

Warto przypomnieć, że użyte w Liście św. Piotra słowo „stróż” 
występuje w tekście greckim zamiennie z terminem „biskup”, który jest 
„pasterzem i stróżem dusz”.194 „Stróż” – wyjaśniał papież Benedykt XVI 
29 czerwca 2009 roku – jest „do dyspozycji ludzi, ażeby odnaleźli drogę”. 
„Samo myślenie […] nie wystarczy, tak jak nie wystarczy samo mówienie”; 
„stróż” musi stać się „przykładem dla stada”, musi „żyć Słowem”, aby 
uzasadnić nadzieję, która oparta jest na rozumie. Zadaniem „stróża” jest 
sprawić, by wiara przenikająca myśl nie była „zwykłą tradycją”, ale by 
dawała „odpowiedź na nasze pytania”, uzasadniając „naszą nadzieję 
w dyskusji z naszymi czasami”.195 

„Stróż” jest pasterzem dusz, choć słowo „dusza” nie cieszy się dziś 
popularnością – zauważa papież – a termin „zbawienie dusz” wydaje się 
przejawem „chrześcijańskiego indywidualizmu”, „utraty odpowiedzialności 
za świat jako całość, w jego cielesności i materialności”. Jednak – zdaniem 
papieża – „...brak troski o dusze, wewnętrzne zubożenie, niszczy nie tylko 
jednostkę, ale zagraża przeznaczeniu ludzkości jako takiej. Bez uzdrowienia 
dusz, bez uzdrowienia człowieka od wewnątrz nie może być zbawienia dla 
ludzkości. Prawdziwą chorobą dusz, którą św. Piotr określa jako ignorancję, 
jest nieznajomość Boga. Kto nie zna Boga, kto przynajmniej nie szuka Go 
szczerze, pozostaje poza życiem.196 Możemy wskazywać drogę do prawdy 
tylko wtedy, gdy sami – w posłuszeństwie i cierpliwie – pozwalamy, aby 
oczyściła nas prawda”. „Stróż dusz” to opiekun patrzący z perspektywy Boga 
na istotę człowieczeństwa, myślący o człowieku z wzniosłej pozycji „stróża 
dusz”, który strzeże od „wilków”, poprzedza stado, wskazuje drogę. Jezus, 
„biskup dusz”, jest pierwowzorem wszelkiej posługi biskupiej 
i kapłańskiej.197 

Według S. Wyszyńskiego, służba słowu jest posłannictwem 
społecznym, brzemiennym Bożą prawdą.198 Analogicznie jak w sakramencie 
chrztu świętego, gdzie – z ustanowienia Bożego – mamy formę i materię 
(formą chrztu są słowa: N. ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego, a materią chrztu jest woda),199 można na niwie dziennikarstwa 
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powiedzieć, że: formą informacji są słowa, a właściwą materią jest – 
prawda.200 

Misja „sługi słowa” wiąże się z „przekonującą treścią ideową”, którą 
upowszechnia dziennikarz o wyrazistym światopoglądzie.201 Tymczasem 
współczesne dziennikarstwo traktowane jest niekiedy jak (show) biznes, 
a kierowanie redakcją jak „kierowanie przedsiębiorstwem”.202 Redaktor 
naczelny – w myśl obowiązujących przepisów – nie musi być 
dziennikarzem.203 

Nic więc dziwnego, że słowa płynące z publikatorów robią niekiedy 
tylko „wrażenie”, że są „dobrem”.204 Autorzy Communio et progressio 

zauważają, że „ludzie naszych czasów tak dalece przyzwyczaili się do 
przyjemnego i dowcipnego sposobu mówienia i dowodzenia stosowanego 
przez środki społecznego przekazu, że z trudem znoszą przyciężkie ujęcia 
podawanych treści świeckich, a tym mniej jeszcze problemów 
religijnych”.205 

Powszechna dziś postawa intelektualna i życiowa stopniowego 
„zeświecczania” wchłonęła wiele obszarów, by zatryumfować w XXI 
wieku.206 Postawa jakoby nie istniały „prawdy mocne”, a jedynie słuszna 
była „myśl słaba”, jakoby wszystko się zmienia i trudno o stałe prawdy, 
dlatego należy zrezygnować w ogóle z prawdy.207 Wojtyła przeciwstawił się  
już w okresie krakowskim postmodernistycznym sugestiom współczesnej 
kultury. Wizję dziennikarstwa oparł na personalizmie, który uzupełnił myślą 
wielu wybitnych postaci Kościoła. 

Błogosławiony czerpał ze św. Augustyna, miał zatem zaufanie do 
łaski, woli i wiary. Czerpał ze św. Tomasza (a więc pośrednio z Arystotelesa, 
który głosił realizm obiektywny), miał zatem zaufanie do rozumu. Czerpał 
z fenomenologii Edmunda Husserla (1859-1938), miał więc zaufanie do 
samoświadomości człowieka doświadczającego siebie i świat. Czerpał 
z myśli Vaticanum II,208 że Jezus Chrystus objawia Boskie oblicze oraz 
prawdziwe znaczenie ludzkiej egzystencji209 oraz że sens ludzkiego życia 
należy znajdować w dawaniu siebie, a nie w narzucaniu własnej woli; że 
człowiek jest ważniejszy niż sądzi sam o sobie, a jego życie – zgodne 
z Prawem Daru – pozwala mu wejść w komunię z Bogiem.210 

Tymczasem kultura mediów już w okresie krakowskim była głęboko 
przeniknięta „postmodernistycznym przekonaniem, iż jedyną prawdą 
absolutną jest to, że nie ma żadnych prawd absolutnych albo, jeśli takie są, 
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nie są one dostępne dla ludzkiego rozumu i przez to niestosowalne. W takich 
sytuacjach liczy się nie prawda, ale tzw. story, czyli opowiadana historia”.211  
w realiach PRL story miało siermiężny rys socrealizmu. 

Środki społecznego przekazu przestały być jedynie „narzędziami” lub 
„techniką”, a stały się częścią „pewnej kultury wciąż jeszcze podlegającej 
ewolucji”, której wszystkie implikacje nie są dokładnie rozpoznane.212 Słowo 
Boże dotyka tej kultury,213 która domaga się „ewangelizacyjnej pasji 
wierzących”.214 
 
 

2. Dziennikarstwo twórczością 
 

Biblia ukazuje Stwórcę jako pierwowzór każdej osoby, która tworzy 
jakieś dzieło. W języku polskim między słowami „Stwórca” i „twórca” 
istnieje wyraźne pokrewieństwo. Pismo Święte, podobne jest do osoby, 
składa się – jak podkreślali Ojcowie Kościoła – z „ciała”, „duszy” i „ducha”. 
Jest niewyczerpanym źródłem natchnienia dla wszystkich twórców. 

Dziennikarstwo jest twórczością, gdyż – podobnie jak w każdym 
innym procesie twórczym – pierwotne jest tu natchnienie (myśl), które 
wymaga „oszacowania”, postawienia pytania o Sprawcę.215 Wojtyła zwracał 
uwagę na natchnienie, ten „rytm wewnętrzny człowieka”, który „od wrażeń 
przechodzi do refleksji, do myśli, do głębi”.216 Jednak „...zawsze u początku 
swoich poczynań, myśli i słów – podkreślał – trzeba szukać chwały Bożej 
i uwielbienia Boga”.217 

„Jakże bliskie są sobie te słowa: «tchnienie» i «natchnienie»! – 
zauważał Jan Paweł II w Liście do artystów. Wiele różnych bodźców 
wewnętrznych i zewnętrznych może stać się natchnieniem”. Podkreślał, że 
jedno „Boskie tchnienie Ducha Stwórcy”, które spotyka się z „geniuszem 
człowieka”, daje mu „swego rodzaju objawienie wewnętrzne”, uzdalniające 
go „do powzięcia jakiejś idei i do nadania jej formy”.218 Nadawanie formy 
bierze się z natchnienia. Twórca „wykorzystuje coś, co już istnieje i czemu 
on nadaje formę i znaczenie, ustala „formę” dla istniejącej już „prawdy 
rzeczy”, uprzednio stworzonej przez Stwórcę. Forma jest zatem ulotnym 
„stopem elementów pogodzonych na wieki Jego spojrzeniem.219 

Natchnienie łączy katolicką publicystykę z literaturą.220 Literatura 
i dziennikarstwo to dwie odmiany twórczej myśli, które wyrastają z tego 
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samego żywiołu – żywiołu języka.221 By wyrazić prawdę o rzeczywistości, 
literatura korzysta z fikcji, natomiast publicystyka – z faktów. Odstępstwem 
od tej zasady jest propaganda.222 Na przykład w okresie narodowego 
socjalizmu głoszono w Niemczech hasło, że sto razy powtarzane kłamstwo 
staje się – prawdą. Jako reakcja na to propagandowe nadużycie powstał 
w Niemczech, w latach 1945-1990, „pluralistyczny świat prasy”.223 

W rękach publicystów jest „moc”, która może być nadużywana. 
Przykładem uprawiania propagandy były np. dwie głośne prowokacje, do 
jakich dopuścili się polscy dziennikarze w 1996 i 2006 roku. Zdarzenie 
z 1996 roku opisuje Andrzej Mrozowski.224 Dziesięć lat później powielił 
propagandowy chwyt z 1996 roku, za co został – wraz z Tomaszem 
Sekielskim, współautorem programu telewizyjnego – uznany w 2006 roku 
przez środowisko dziennikarzy za „Dziennikarza Roku” (nagroda Grand 
Press za ujawnienie tzw. taśm prawdy). Stowarzyszenie Dziennikarzy 
Polskich orzekło natomiast, że „przygotowanie materiałów dziennikarskich 
w celu propagandowym nie mieści się w kanonie rzetelnego 
dziennikarstwa”.225 

Wojtyła patrzył na fakty jak publicysta, który chce świat zrozumieć: 
„Trzeba rzeczy widzieć, trzeba je nazywać po imieniu”,226 gdyż człowiek 
„żyje prawdą i dlatego stale jej szuka”.227 Zarówno literacka fikcja, jak 
i dziennikarska relacja nie mogą się obyć bez odpowiadającego im języka. 
„Czytelnicy lubią język potoczny; to się dobrze czyta. Ale jest typ czytelnika, 
np. «Tygodnika Powszechnego» – uważa Witold Bereś – który wymaga, by 
nad językiem popracować. Jeśli nie pracujesz, to tekst robi się podobny do 
tekstu w Dzienniku Iksińskim, w którym wprawdzie poruszane są te same 
tematy, ale w sposób banalny”.228 

Istnieje związek między językiem, myślą mityczną, religijno-
teologiczną i literaturą.229 Każda twórczość bazuje na tym fundamencie, 
jednak twórczość odnosząca się do spraw wiary potrzebuje pomocy łaski, by 
dotrzeć do czytelnika z ewangelicznym przesłaniem. Wojtyła chętnie wiązał 
te dwie rzeczywistości: Boską i ludzką. Na przykład 19 kwietnia 1964 roku, 
podczas trzydniowej sesji środowiskowej „Tygodnika Powszechnego” 
i „Znaku”, poświęconej problematyce kultury duszpasterskiej, był obecny 
niemal przez cały czas trwania sesji, a końcowe przemówienie poświęcił 
tematowi: Świecki – twórca kultury chrześcijańskiej – wyznawca, apostoł, 

pasterz. Na zakończenie obrad zaproponował, by planowaną Mszę św. 
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odprawić nie w kaplicy, ale w sali obrad, czyli w domu sióstr albertynek na 
krakowskim Prądniku, gdyż – jak tłumaczył – „to od razu ustawi” myślenie 
„na tej płaszczyźnie, na której od początku stało albo przynajmniej 
chcieliśmy, żeby na niej stanęło”, a co – jak zaznaczył – nie zawsze 
wybrzmiało.230 w ten sposób wielość racji, przekonań, poglądów została 
sprzęgnięta z ofiarą Jezusa Chrystusa. 

Od strony podmiotowej tworzenie utworów zawsze jest przejawem 
działalności twórcy. Pisanie jest procesem twórczym,231 nawet wówczas, gdy 
nie wnosi w kulturę uniwersalną istotnego novum.232 Dziennikarz jest 
twórcą233 i jako taki posiada prawa autorskie. Na przykład prawo do 
wszystkich przedpapieskich dzieł Wojtyła przekazał oficjalnemu 
wydawnictwu watykańskiemu Libreria Editrice Vaticana.234 

Przedmiotem prawa jest „utwór wyrażony słowem”, np. w formie 
publicystycznej.235 Ochronie prawnej podlega każdy oryginalny zamysł 
twórczy utworu, tj. model, koncepcja, schemat, szkic itp., stanowiąc 
podstawę do dalszego budowania dzieła. Na strukturę merytoryczną artykułu 
składa się: „filozofia dzieła”, czyli „poglądy autora podporządkowane 
konkretnym celom informacyjnym, propagandowym,236 estetycznym lub 
poznawczym”.237 Ponadto na strukturę merytoryczną artykułu wpływają: 
obraz świata widziany przez twórcę oraz kompozycja i środki wyrazu.238 
z tego względu prosta informacja nie podlega ochronie prawnej, gdyż nie 
zawiera powyższych elementów, ale publicystyka – tak. Prawo chroniące 
twórczość dziennikarza stanowi, że redakcja naruszyłaby jego autorskie 
prawa osobiste wprowadzając, bez porozumienia, zmiany merytoryczne 
w utworze.239 

Publicystyka jest inną niż literatura twórczością, gdyż opiera się na 
faktach, chociaż wątki fabularne mogą występować w gatunkach 
pogranicznych, np. w reportażu. Z większym powodzeniem elementy 
publicystyki przenikają natomiast do literatury pięknej.240 Instrukcja 
Papieskiej Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu Communio et 

progressio podkreśla: „literacka działalność katolików obejmuje 
dziennikarstwo i pozostałe rodzaje publicystyki”, które są „cennym 
narzędziem wzajemnego zrozumienia i wymiany myśli pomiędzy Kościołem 
a światem na płaszczyźnie udzielania sobie wiadomości”.241 

Wymiana myśli jest o tyle konieczna, że wielu dziennikarzy patrzy 
negatywnie na rzeczywistość Kościoła.242 „Prawo obywateli do poznania 



 
 

37

prawdy” sprzężone jest z „podstawowym obowiązkiem” dziennikarzy.243 
Prawda przedstawiana przez dziennikarza katolickiego domaga się, by 
prezentować katolicki punkt widzenia, który nie jest tożsamy ze 
stanowiskiem Stolicy Apostolskiej. Ta zasada działa w obie strony: tak jak 
„...nie wszystkie wypowiedzi ludzi Kurii są oficjalnym stanowiskiem 
Watykanu”,244 tak nie wszystkie wypowiedzi dziennikarzy są z ducha 
katolickie.245 

Dziennikarzom, którzy pozostawiają czytelnika tylko z pytaniem, 
dlaczego ci jeszcze są w Kościele (sic!), po co „instytucja”, skoro wystarczy 
wierzyć,246 Joseph Ratzinger odpowiedział w artykule pt. Dlaczego jeszcze 

jestem w Kościele? Przyszły papież tłumaczy, że poprzez wszechobecność, 
ale i powierzchowność przekazu medialnego często traci się z oczu istotę 
tego, czym jest Kościół. Wiele szczegółów odwraca uwagę od całości: 
„Pierwsze domy na przedmieściu nie dają obrazu miasta, pierwszy zagajnik 
nie daje żadnego wyobrażenia o uroku lasu. Często patrzymy dziś na Kościół 
pod kątem jego skuteczności w jakimś jednym aspekcie, często nieistotnym 
dla całości tego, kim jest Kościół jako taki. Zaczynamy reagować na niego 
jak na inne instytucje, chcąc coś zreformować. W rezultacie zostajemy na 
powierzchni wydarzenia chrześcijańskiego, które prowadzi do reformy 
związanej z poszerzeniem horyzontów i tym, co się określa jako «przemiana 
wewnętrzna». Zaczynamy się ślizgać po powierzchowności reformy struktur 
i potem dziwimy się, że sam Kościół dla nas staje się czymś 
drugorzędnym”.247 

Zatem zarówno „ludzie Kurii”, jak i „dziennikarze” są w drodze do 
prawdy. Korzystając jak każdy obywatel z wolności wyrażania swojej 
opinii,248 ma obowiązek ujawnienia danych osoby, na którą się powołuje,249 
począwszy od Źródła, jakim jest Bóg. Objawiając się człowiekowi, nie 
zastrzegł On sobie anonimowości, wręcz przeciwnie, Jego prawda ma być 
głoszona na dachach całego świata.250 Poinformowanie czytelnika o opinii 
Bożej oznacza np. zacytowanie „stanowiska Watykanu” (a nie tylko „ludzi 
Kurii”). Sprawy wiary i moralności dotyczą innych obszarów życia 
społecznego, np. gospodarki. Przemilczenie „źródła”, jakim jest Boże 
Objawienie, to „...ciężkie przewinienie zawodowe”.251 Niekiedy ma ono 
postać zaniechania w demaskowaniu „samowoli” przebranej w kostium 
wolności czy – na gruncie społecznym – „anarchii” w kostium demokracji.252 
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Ponieważ prawda głoszona przez Kościół katolicki nie jest 
propagandą wojny ani przemocy,253 konieczność wskazania na to Źródła 
dotyczy wszystkich dziennikarzy, gdyż wszyscy ludzie mają prawo poznać 
odmienne stanowiska i mieć szansę dostrzeżenia, że Kościół katolicki stoi na 
straży osób najbardziej bezbronnych i pokrzywdzonych. Nikt, kto w ten 
sposób szuka prawdy i do niej prowadzi, nie powinien spotkać się z zarzutem 
naruszenia uczuć religijnych osób niewierzących, praw człowieka, 
odrębności kulturowych itp. 

Benedykt XVI dostrzega głęboki kryzys współczesnej 
postmodernistycznej kultury, która eliminuje z opinii publicznej stanowisko 
Watykanu. Papież zachęca do odnowionego spojrzenia na Kościół Pana 
Jezusa Chrystusa jako na rzeczywistości wiary, a nie „mój kościółek” 
konkurujący z „kościółkami obok” reprezentowanymi przez inne „gwiazdy” 
nagłaśniane pozytywnie czy negatywnie przez media. Do spojrzenia na 
Kościół, który „...wyszedł z Wieczernika Eucharystii i wieczernika Zesłania 
Ducha Świętego, z wydarzenia Krzyża i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 
Kościół zbudowany na Piotrze jako skale, skale, której nie przemogą 
zawirowania historii”.254 

Katolickiego twórcę poznać, m. in. po języku, którym się on 
posługuje. Wojciech Giertych, dominikański teolog Domu Papieskiego, nie 
spogląda na współczesne wyzwania jak na „listę spraw, które należy 
potępiać”, ale jak na kulturowe Sitz im Leben.255 Syn znanego publicysty 
Jędrzeja Giertycha uważa, że ważniejsza od treści nauczania jest zbawcza 
łaska udzielana w sakramentach. A „słowo” ma jedynie prowadzić do 
głębszej wiary, która wytwarza właściwą dyspozycję do przyjęcia łaski.256 

Kościół potrzebuje formy i materii, słów i… obrazu. Ewangelia 
wyraża się wszak w wielu obrazach i porównaniach.257 Związek słowa 
z łaską umacnia język metaforyczny, używany przez Ewangelistów; uprawiał 
go zarówno św. Łukasz („empiryzm”), jak i św. Jan (wizyjna poetyckość).258 
Przy opisie świata za pomocą publicystyki prasowej konieczny jest nie tyle 
sam obraz, co związany z nim „osobliwy przebłysk rzeczywistości”.259 
Wydaje się, że publicystyka katolicka potrzebuje go bardziej niż literatura, 
gdyż zanurzona jest w faktach, interpretując rzeczywistość według przyjętego 
kryterium prawdy, która ważniejsza jest od języka, w jakiej prawda bywa 
wyrażona.260 Zadanie katolickiego dziennikarza polega na podawaniu 
czytelnikowi prawdy wyłaniającej się z faktów, bo wraz z informacją dociera 



 
 

39

do czytelnika „mowa Ducha”, to, co tu i teraz, Duch Święty mówi do 
swojego Kościoła. 

Taka prawda zawarta jest w faktach, które relacjonuje Ewangelia.261 
Zabójczą dla Ewangelii koncepcją jest – według Jana Pawła II – mniemanie, 
że Dobra Nowina zredagowana została w „języku baśni”, „j ęzyku mitologii”, 
dogadzającym prymitywnym umysłom, podczas gdy w rzeczywistości ten 
właśnie „język faktów” pozwala odkryć pierwotne znaczenie Ewangelii. 
Zatem „prawie dziennikarska relacja o Boskim wydarzeniu Wcielenia” nie 
jest „jedynie obrazowym, duszpasterskim wykładem doktryny zupełnie 
nowej, zbyt trudnej do pojęcia w jej czysto duchowym aspekcie”,262 gdyż ów 
duchowy aspekt wyłania się dzięki „j ęzykowi faktów”.263 

Interpretacja wydarzeń domaga się niekiedy np. metafor. Bardzo 
ważny jest w publicystyce – jak to określił W. Bereś – tzw. indywidualny 
język. Publicysta „Tygodnika Powszechnego” wspomina, że kiedy 
opracowywał wiadomości dla radia Wolna Europa, to najcenniejsza była 
„czysta informacja”; „Nie było tam miejsca na żadne metafory czy 
uproszczenia, liczyły się tylko fakty”.264 

Artykuł można tworzyć, uwzględniając sześć płaszczyzn „przebłysku 
rzeczywistości”. Po pierwsze pod kątem treści sakralnych, widocznych 
choćby w tytule informacji, publicystyki, reportażu lub wywiadu (tzw. pole 
tematyczne). Przy czym samo podjęcie „tematu sakralnego” nie gwarantuje 
jeszcze katolickości wypowiedzi, np. Benedykt XV, którego pontyfikat 
przypadł na lata pierwszej wojny światowej, zakazywał duchownym – bez 
żadnych wyjątków – uczestniczenia w spektaklach, które odbywają się 
w publicznych kinach, nawet gdyby miały za przedmiot „temat sakralny”.265 

Po drugie artykuł można tworzyć pod kątem istnienia „sensów 
głębszych”. Podjęty przez dziennikarza temat może wynikać z inspiracji 
wykraczającej poza to, co postrzegają zmysły. Przenikając rzeczywistość, 
dziennikarz stara się wyjaśnić jej ukrytą tajemnicę, dotrzeć do „jedności 
rzeczy”. Do sensów głębszych dochodzi się przez to, co drugorzędne, to 
znaczy „przez alegorie do prawdy, przez rzeczy doczesne do wiecznych, 
przez cielesne do duchowych”.266 

Odejście od znaczenia literalnego tekstu w kierunku 
alegorystycznym,267 parabolicznym,268 miało zastosowanie w publicystyce 
Wojtyły, gdyż sylwetki i wydarzenia były niekiedy pretekstem do 
wypowiedzenia przez niego przesłania.269 Można zaryzykować stwierdzenie, 
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że publicystę nie interesował temat jako taki, ale ukryte przesłanie. Ponieważ 
jednak odczytanie alegorii wymaga od czytelnika pewnego obycia 
literackiego, dlatego Wojtyła stopniował prawdy. Pragnął zaspokoić nie tylko 
głód czystej informacji i publicystyki, ale również głód duchowości. 
Opisując zdarzenie, odsyłał czytelnika do innego porządku. 

Po trzecie artykuł można tworzyć pod kątem subiektywnego 
odniesienia się do problemu przez piszącego, np. w formie dawania 
świadectwa w reportażu (tzw. pole istoty problemu). Po czwarte pod kątem 
zagęszczenia w artykule „sygnałów teologicznych” (tzw. pole teologicznej 
interpretacji problemu). Po piąte pod kątem tzw. sacrosfery, która jest 
rzeczywistością uniwersalną, przemawiającą do wyobraźni wszystkich ludzi 
(tzw. pole uniwersalnego przesłania). Po szóste pod kątem docierania do 
Tajemnicy Sacrum, kiedy wieloznaczność analogii, antytez, paradoksów, 
metafor, alegorii, symboli i mitów nie zawsze jest przez autora zamierzona 
(tzw. pole najgłębszej sakralności).270 

Artykuł poświęcony wprost lub nie wprost takim zagadnieniom jak: 
Pismo Święte, Tradycja, uchwały i decyzje soborowe, uroczyste orzeczenia 
papieskie, nauczanie kolegium biskupiego, nauka Ojców Kościoła, 
Magisterium, teologów, wiara Ludu Bożego, Kościół, rozum, świat 
wewnętrzny osoby ludzkiej271 – może być tworzony z uwzględnieniem 
powyższych pól. Ponieważ gwarantem katolickości w teologii katolickiej jest 
linia powstała z punktów przecięcia się pojedynczych locus theologicus,272 
stąd analogicznie można zauważyć, że mało który artykuł może uzurpować 
sobie prawo do pełni „katolickości”.273 Katolicki dziennikarz powinien 
jednak posiłkować się źródłami teologii, by opisany przez niego problem 
publicystyczny przeniknęła Boża łaska. 

 
 

3. Specyfika dziennikarstwa katolickiego 
 

Podążając za tokiem rozumowania wyznaczonym przez Papieską 
Radę ds. Środków Społecznego Przekazu w dokumencie pt. Etyka 

w środkach przekazu, można stwierdzić, że specyfika dziennikarstwa 
katolickiego polega na odwróceniu typowego dla postmodernizmu porządku 
(stanu ludzkiego ducha): zamknięcia w granicach własnej immanencji 
z jednoczesnym brakiem odniesienia do transcendencji.274 Odwrócić ten 
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porządek można w rozmaity sposób. Jeden z nich podał S. Wyszyński 
w 1962 roku, przedstawiając na początku obrad Vaticanum II tezę, która 
wydawała mu się istotna, by pośród rodzajów wypowiedzi dziennikarskich 
na tematy religijne i o życiu Kościoła (np. relacje), za najważniejszą uznać 
lekturę Ewangelii.275 Chociaż postulat ten dotyczył wówczas radia, to 
pokazuje najistotniejszą specyfikę katolickiego dziennikarstwa, którego 
celem jest zbliżenie odbiorców do Słowa Bożego276. 

Danuta Patkaniowska uważa, że specyfiką dziennikarstwa 
katolickiego nie jest „stosunek do moralności”, gdyż w „Tygodniku 
Powszechnym” nie stanowił „jedynego i decydującego” wyznacznika 
katolickości. Autorka hasła „publicystyka katolicka” pisze, że o zawartości 
„katolickości” w katolickim tytule prasowym decyduje nie tyle akcentowanie 
katolickiej moralności, co „poszukiwanie katolickości w kulturze poprzez 
uwzględnienie metafizycznego wymiaru dzieła i pasji twórcy w dążeniu do 
zrozumienia sensu własnego istnienia i sensu świata”.277 Wymienia 
następujące determinanty tej publicystyki: katolicki aktywizm, chrześcijański 
humanizm i personalizm. Przeciwstawia je: totalizmowi, determinizmowi, 
indywidualizmowi, formalizmowi. 

Trudno nie zgodzić się, z jednym zastrzeżeniem, że determinanty te 
zakładają „moralność”. Właśnie poruszanie w piśmie katolickim tematyki 
związanej ze sferą moralności – co było udziałem Wojtyły – definiuje 
katolickie dziennikarstwo. Można wręcz stwierdzić, że to pismo jest z ducha 
katolickie, które nie unika „moralności”, przy czym właściwy kontekst dla 
porządku moralnego ustawia dopiero „...prymat cnót teologalnych, to znaczy 
prymat żywej więzi z Bogiem”.278 

Spór Wojtyły z J. Turowiczem o „zasadniczą tożsamość” „Tygodnika 
Powszechnego” dotyczył jej braku. Metropolita podkreślał w kazaniach, że 
nawet „mocne społeczeństwa” upadają z powodu osłabienia moralności, bo 
„...sam materializm, samo użycie, nie jest zdolne do ukształtowania mocnego 
człowieka i mocnego społeczeństwa”.279 Uważał nawet, że „...byłoby lepiej, 
gdyby cenzura mniej się pastwiła nad tekstami kościelnymi, nad 
publikacjami katolickimi – a więcej pilnowała istotnej moralności, ważnego 
fundamentu dobra społecznego”.280 

Zdaniem Tomasza Płonkowskiego do likwidacji cenzury, czyli do 
1989 roku, trudno mówić o społecznej odpowiedzialności dziennikarzy 
w PRL, gdyż ówczesny system prasowy był odpowiednikiem modelu 
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radzieckiego, który jednak w Polsce nigdy nie funkcjonował w czystej 
formie. Środki przekazu były jednak w PRL narzędziem partii. Do 1948 roku 
istniały w miarę niezależne czasopisma, tj. „Tygodnik Powszechny” czy  
zlikwidowany w 1948 roku „Tygodnik Warszawski”.281 

Sobór Watykański II poparł prasę wywodzącą się i będącą zależną 
bezpośrednio od władzy kościelnej i od katolików, która ma na celu 
urabianie, umacnianie i popieranie opinii publicznej, zgodnie z prawem 
naturalnym, nauką i nakazami katolickimi. Zachęcał, by podawać do 
wiadomości i należycie wyjaśniać fakty, dotyczące życia Kościoła. Prasa ta 
miała pomóc w wyrobieniu „chrześcijańskiego sądu o wszelkich 
wydarzeniach”,282 sprawiając, że „dzieci Kościoła [...] nie tylko nie poniosą 
szkody, lecz jak sól i światło, zaprawią ziemię i oświecą świat”.283 

Wojtyła uważał, że „...nie można całościowo opisać rzeczywistości 
człowieka, nie uwzględniając jej wymiaru teologicznego. Że nie można 
zapominać o tym, iż człowiek jest stworzeniem ograniczonym w czasie 
i przestrzeni, zdanym na pomoc i potrzebującym dopełnienia. Że życie 
ludzkie jest darem i przyjmowaniem; że człowiek poszukuje sensu, pyta 
o zbawienie i odkupienie, bo podlega różnorodnym skrępowaniom 
i winie”.284 Zatem katolicki dziennikarz – podobnie jak teolog – prezentuje 
racje dla swojej wiary. W XI wieku sformułował tę zasadę św. Anzelm 
z Cantenbury– fides quaerens intellectum.285 Wierność Chrystusowi oznacza 
dla katolickiego dziennikarza – podobnie jak dla teologa – wierność 
Kościołowi i jego Magisterium. Nie może on być zamkniętym 
w indywidualistycznej wieży intelektualistą, który rozważa, ocenia 
i kontempluje prawdę, ale publicystą apelującym do świata, nie pozwalając, 
by tylko nieliczni katolicy nieśli brzemię profetycznego zadania formowania 
sumień.286 

W 1933 roku, kiedy Wojtyła – pod pseudonimem „Prezes” – pisał 
swoje pierwsze prasowe sprawozdanie do wadowickiego „Dzwoneczka”, 
Pius XI zdefiniował dziennikarzy katolickich jako cennych rzeczników opinii 
publicznej oraz samego Kościoła, hierarchii i papieskiego nauczania. Leon 
XIII podkreślił, że dziennikarze nie powinni publikować w pismach, które 
„walczą z religią”: „ Żaden katolik, szczególnie duchowny, niech nie pisze 
w takich dziennikach, ulotkach lub czasopismach, chyba, że dla słusznych 
i rozumnych powodów”.287 Nie powinni jednak zapomnieć, że należą do 
Kościoła uczącego się, a nie nauczającego.288 w dziedzinie doktrynalnej 
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dziennikarze katoliccy są wezwani do ciągłego uzgadniania ich własnego 
punktu widzenia z punktem widzenia hierarchii, wystrzegając się uważania 
swoich racji jako kryterium prawdy. Kościół zapewnia dziennikarzom 
wolność wyrażania poglądów jedynie w sferze politycznej, gospodarczej 
i społecznej. Własną opinię na te tematy nie powinni przedkładać nad 
nauczanie Kościoła.289 

KEP uznała w 2004 roku, że „nikt nie ma prawa przemawiać 
w imieniu Kościoła ani sugerować, że jest jego rzecznikiem, jeżeli nie został 
do tego zgodnie z prawem upoważniony”.290 Analogiczne w KPK czytamy: 
„W dziennikach, czasopismach lub periodykach, które wyraźnie atakują 
religię lub dobre obyczaje, wierni mogą coś zamieszczać jedynie dla słusznej 
i uzasadnionej przyczyny. Duchowni i członkowie instytutów zakonnych 
mogą to czynić jedynie za zgodą ordynariusza miejsca”.291 

S. Wyszyński przeciwstawiał literaturę „«dobrą», «pisaną samymi 
światłami»”, „literaturze «złej», która «tworzy zło», zostawia brud 
w książkach, «rozgrzebuje rany», «znieważa i poniewiera człowieka», 
«obraża zmysł estetyczny», «brutalizuje rzeczywistość»”.292 Podobnego 
zdania był w 1988 roku Wojtyła, podkreślając, że człowiek ukazywany 
w swojej „negatywności”, w „zwierciadle negatywności”, nie powinien być 
tylko celem samym w sobie, w jego: sprzecznościach, zabłąkaniu, zamęcie, 
lękach, absurdalności i doświadczaniu bezsensu. 

Podział na publicystykę „dobrą” i „zł ą” spycha to, co katolickie, na 
pozycje jedynie „budujące”, podczas gdy niekiedy uprawnione jest ukazanie 
tego, co piękne (duchowe), za pomocą tego, co jest jego zaprzeczeniem. 
„Z punktu widzenia wiary chrześcijańskiej i Kościoła nie można zarzucić 
przedstawiania zła w różnych jego formach i postaciach […] Bez realności 
zła nie sposób pojąć w pełni także realności dobra”.293 Ważna jest intencja, 
z jaką dziennikarz sięga po „zło”, jeśli bowiem zasmakował w złu, w radości 
zniszczenia i upadku, w cynizmie i znieważaniu człowieka, czyli gdy chodzi 
mu o to, „by było gorzej”, a nie o to, „by było lepiej”,294 co znaczy, że jego 
intencja jest zła. 

Wydaje się zatem, że tak jak należy być ostrożnym w definiowaniu, czym 
jest „literatura katolicka”, tak też należy z namysłem określić, na czym 
polega specyfika katolickiego dziennikarstwa. Niebezpieczne są dwie skrajne 
postawy: pierwsza odmawiająca prawa do „katolickości” tej twórczości, 
która posługuje się „złem” w celu kontrastowego ukazania dobroci Bożej, 
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konieczności odkupienia, łaski, zbawienia; druga dopatrująca się ukrytego 
sensu chrześcijanskiego – niejako na siłę – we wszystkim.295 

Po czym poznać, że mamy do czynienia z publicystyką katolicką? Czy po 
tym, że istnieje „cały szereg słów, np. dobroć, cnota, piękno, które nie 
znajdują żadnego odpowiednika w bezpośrednim konkrecie, a jednak 
wyrażają bardzo określoną i zrozumiałą treść?296. Czy po użyciu pojęć 
służących do określenia bytów niematerialnych takich jak Bóg, duch?297 
Odpowiedź zawarta jest w doktrynie Soboru Watykańskiego II. Jednym 
z podstawowych elementów wskazujących na to, że również w prasie mamy 
do czynienia z publicystyką katolicką, jest pojęcie „osoba”, tak kluczowe 
podczas Vaticanum II. „Żadna z przygotowywanych konstytucji czy 
dekretów – pisał Wojtyła w 1964 roku – nie ma wprost za temat osoby 
ludzkiej. Mimo to właśnie «osoba» tkwi bardzo głęboko w soborowej 
nauce”.298 

Podejście religijne zakłada obecność „głębi natury ludzkiej” oraz 
„zrozumienie dla wymiaru duchowego”.299 Analogicznie jak w literaturze, 
również w publicystyce „miernikiem” może być kerygmat300 (słowo 
zbawienia), czyli odpowiedź Boga na lęk człowieka przed śmiercią,301 który 
jest najważniejszym, egzystencjalnym problemem człowieka. Lęk ten 
popycha ludzkość do grzechu. Śmierć ma tyle twarzy, ile jest rodzajów 
grzeszności. Dziennikarstwo katolickie powinno więc zmierzyć się z każdą 
jej postacią, niosąc czytelnikowi nadzieję zgodną z nauką katolicką. Można 
więc powiedzieć, że przekaz chrześcijańskiego orędzia dokonuje się 
w publicystyce analogicznie jak w „kerygmatycznej interpretacji 
literatury”.302 Wojtyła zalecał pierwszeństwo przepowiadania, głoszenia 
Ewangelii, przed samym autorytatywnym nauczaniem. Jego zdaniem, główna 
siła „kerygmy” leży w takim przekazywaniu wiary, w którym ludzka 
aktywność ustępuje miejsca działaniu samego Bożego Ducha. Wówczas 
dziennikarz mógłby stać się w sposób najbardziej bezpośrednim i owocnym 
zwiastunem Ewangelii – sługą wiary.303 

Nie chodzi więc tylko o czystość doktrynalną katolickiej publicystyki, 
o jej ortodoksyjną wierność, rygoryzm i dogmatyzm, ale – jak mawiał 
Wojtyła – chodzi o nadzieję, o przekroczenie jej progu, a więc progu 
wieczności, nieba, ale równocześnie progu doczesności, ziemi, zaistnienia, 
uczłowieczenia.304 Katolicki publicysta „tworzy” zatem nadzieję, pisząc 
niekiedy na tematy odległe od sfery wieczności. Z kolei, choćby artykuł był 
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na wskroś katolicki co do tematu, a język odnosił się do wiary, przy czym 
dziennikarz nie dawałby czytelnikowi nadziei, to nie można mówić w pełni 
o publicystyce katolickiej. Nadzieja nie jest sumą racjonalnych argumentów, 
pojawia się, gdy dziennikarz tworzy „w duchu i prawdzie”, mając na 
względzie ostateczne dobro osoby, do której skierował swoje słowa. Prawda 
zakłada zaś proces myślowy zakończony wnioskowaniem, a więc wiara musi 
być wsparta rozumem.305 Bez tej postawy łatwo jest popaść w tzw. 
„sakrorealizm” charakterystyczny dla tzw. literatury partyjnej. „Myśl 
katolicka – jak przestrzegał A. Hlond na zjeździe katolickim – może być 
przykładem ideologicznym redaktora pisma partyjnego, ale wykład i obrona 
myśli katolickiej nie mogą stanowić jego naczelnego zadania”.306 
Skoncentrowanie się tylko na katolickich atrybutach twórczości nie czyni 
publicystyki katolicką.307 

Polscy literaturoznawcy z kręgów KUL uważają, że np. 
„chrześcijańskość poezji chrześcijańskiej leży nie w temacie (nich im Staff), 
lecz w duchu (im Geist), w nastawieniu (in der Haltung), w sposobie 
pojmowania świata.308 Pytając o normatywność chrześcijańskiego 
rozumienia świata, człowieka, Boga, dotyka subiektywnej intencji badacza, 
jak bowiem ustosunkować się do literatury zawierającej elementy wyraźnie 
chrześcijańskiego sacrum, a pisanego przez niechrześcijan?309 

Współcześni dziennikarze katoliccy deklarują, że w swojej pracy 
zawodowej kierują się wskazaniami Magisterium Kościoła w sprawach wiary 
i moralności. Opowiadają się za prymatem osoby ludzkiej w życiu 
społecznym, co rozumieją jako „korzystanie z daru wolności, które 
uwzględnia podporządkowanie się prawdzie, a nie dowolne jej stanowienie”. 
Sumienie traktują jako „zdolność odczytywania, a nie tworzenia norm 
moralnych dotyczących życia osobistego i społecznego”, co w praktyce 
oznacza, że opowiadają się za „stanowieniem praw: chroniących życie 
i nadprzyrodzoną godność każdej osoby ludzkiej, tak jak ten postulat 
formułuje Kościół. Prawa te gwarantują społeczności wierzących udział 
w życiu publicznym, w kształtowaniu opinii społecznej i respektowaniu oraz 
realizacji chrześcijanskich wartości w systemach oświaty i wychowania; 
umożliwiających jednakowy dostęp do informacji dla wszystkich środowisk 
dziennikarskich; uwzględniających należyte miejsce kultury chrześcijańskiej 
w życiu indywidualnym i społecznym Polaków”. Swój zawód wykonują jako 
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„wyraz powołania a zarazem świadectwo wiary”, stając się w ten sposób 
uczestnikami misyjnej posługi Kościoła i rzecznikami praw człowieka”.310 

Świeckie dziennikarstwo opisuje rzeczywistość do progu śmierci, zaś 
katolickie – przekracza ten próg. W 1949 roku Wojtyła tłumaczył, że 
filozofia ukazuje doczesność niejako „od dołu, od strony faktów 
i konkretów”, podczas gdy religia ujmuje ten problem niejako „od góry, od 
strony ostatnich konsekwencji”.311 Bez spojrzenia wiary człowiek 
postrzegany jest np. jako „narzędzie produkcji”.312 Problem istoty człowieka 
dzieli materialistów od spirytualistów.313 Szukając na przykład odpowiedzi 
na pytanie, jakiej natury jest „twórczy duch ludzki” – padają dwie 
odpowiedzi: dla jednych jest on bowiem „emanacją materialnego podłoża”, 
dla drugich – „duch ten stanowi odrębny byt, odrębny ustrój i odrębną od 
materii wewnętrznie i istotowo niezależną organizację, której w żaden sposób 
nie można wyprowadzić z materialnego podłoża ani z nim utożsamić”.314 
a ponieważ człowiek „nosi w sobie zarody niezniszczalności”,315 dlatego 
właśnie publicystyka katolicka „to zagadnienie stawia i rozwiązuje”.316 

O „katolickości” prasy katolickiej świadczą np. odniesienia do sfery 
sacrum pozwalające człowiekowi przekroczyć horyzont bezpośredniego 
doświadczenia, wejść w obszar czci, a więc zapragnąć kultu osobowego 
Boga, a ze względu na Jego świętość zapragnąć takiej relacji z Nim, która 
wyklucza wszelki grzech. Jeżeli po lekturze artykułu, na taki lub inny temat, 
rodzą się w czytelniku pragnienia zmiany dotychczasowej postawy, to 
wydaje się, że mamy do czynienia z artykułem będącym „źródłem teologii”. 
Można tak stwierdzić, gdyż zdaniem teologów wzrasta liczba miejsc 
traktowanych przez metodologię teologii jako „teologiczne”. Oprócz miejsc 
teologicznych natchnionych, jakim jest Pismo Święte, istnieją np. 
nienatchnione i niezobiektywizowane tj. człowiek, wiara, znaki czasu, jakimi 
sa m. in. media.317 

Wydaje się, że skoro literatura piękna może być źródłem teologii – 
choć wtórnym, pomocniczym i zewnętrznym o charakterze 
prawdopodobnym – to może nim być również katolicka publicystyka. 
Dziennikarz ma zatem prawo tworzyć ze świadomością, że jego artykuł może 
być źródłem teologii,318 gdy nie ma tylko doraźnego charakteru. W takim 
ujęciu dziennikarstwo katolickie zasadniczo różniłoby się od świeckiego, 
a w pełni katolicki artykuł byłby „sumarycznym rezultatem”319 miejsc 
teologicznych. 
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Takim publicystą chciał być Wojtyła. Opisując w 1978 roku problem 
publicystyczny „dzielił” rzeczywistość na „horyzontalną” i „wertykalną”. 
Podkreślał, że w czasach dyktatury ateistycznej „horyzont życia ludzkiego 
tak bardzo redukuje się do wymiarów królestwa ziemskiego i tyle czynników 
pracuje w tym kierunku, ażeby zamknąć horyzont ludzkiej świadomości, 
ażeby zamknąć horyzont życia ludzkiego w wymiarach samej ziemi”,320 że 
należy przeciwstawiać się temu trendowi w kulturze. W 1969 roku zachęcał 
do dwukierunkowego spojrzenia na rzeczywistość: „Przede wszystkim 
rodzina ludzka, ludzkość, poszczególne społeczeństwa rozwijają się 
w kierunku – jeżeli tak można powiedzieć – poziomym. […] Idzie 
równolegle z biegiem historii. […] Wciąż człowieka oddala od poprzednich 
etapów jego historii, jego dziejów i jego rozwoju. […] Linia rozwoju, która 
wciąż człowieka niejako odsuwa od jego przeszłości ku przyszłości, nie 
potrafi przekroczyć w żadnym człowieku ani w żadnym pokoleniu, ani 
w całej ludzkości, granicy śmierci. […] Od tego kierunku rozwoju […] 
trzeba odróżnić inny […] pionowy. To jest inny kierunek, a także inny 
rozwój. […] Ważny jest człowiek sam, […] każdy, bez wyjątku! Jeżeli 
w kierunku poziomym rozwija się ludzkość przy pomocy coraz to nowych 
osiągnięć w dziedzinie cywilizacji, kultury materialnej czy choćby duchowej, 
to w tym pionowym kierunku każdy człowiek może i powinien się rozwijać. 
[…] To jest kierunek rozwoju ku Bogu. […] Ten pionowy rozwój człowieka 
– rozwój ku Bogu – jest wewnętrzny”.321 

Zwracając się do wiernych archidiecezji krakowskiej, Wojtyła 
wyjaśniał, że wszyscy, każdy na swój sposób, służą poziomemu rozwojowi 
człowieka, ale nikt, a tym bardziej prasa katolicka, „nie może się w tym 
wymiarze wyczerpać. Każdy z nas musi w sobie podtrzymać i pogłębić to 
wielkie pragnienie nieśmiertelności; pragnienie spotkania z Bogiem! – 
i zjednoczenia z Bogiem”.322 Zauważał, że jeśli wraz z postępem 
technicznym nie dokonuje się postęp w formacji etycznej człowieka, we 
wzrastaniu „człowieka wewnętrznego”,323 to wówczas taki postęp jest 
zagrożeniem dla człowieka i świata.324 

Zainteresowanie się wertykalnym wymiarem rzeczywistości jest 
zajęciem dla dziennikarzy dynamicznych. Dynamizm to trudna do 
zdefiniowania cecha. Wyraża się przede wszystkim szybkością reakcji na 
wydarzenia, odejściem od zakorzenionych postaw bierności i wygody, od 
organizacji pracy dziennikarskiej według, np. liturgicznego kalendarza. Bez 
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dynamizmu katolicyzm jest może „głęboki i gorący”, ale oderwany od życia 
społecznego, nie opiniotwórczy. Pragnienie zdobycia „hitu”, czyli ujrzenia 
cennej wiadomości zataczającej coraz szersze kręgi odbiorców, ma smak – 
jak pisał Jack London – „niedźwiedziego mięsa”.325 

Dziennikarzem, który posiadał cechę dynamizmu w stopniu 
heroicznym, był o. Maksymilian Maria Kolbe, wydawca „Rycerza 
Niepokalanej”. Wykorzystywał też bez obawy najnowsze wynalazki techniki, 
m. in. w Japonii zapoznał się z tzw. małą radiofonią, dzięki temu czemu po 
powrocie do Polski uruchomił na przełomie lat 1937-1938 Radio 
Niepokalanów, ogarniające swoim zasięgiem prawie cały kraj. Interesował 
się także możliwościami stosowania telewizji.326 

Cecha dynamizmu wypływa zarówno z zaangażowania się w kierunek 
„poziomy”, nastawiony na znalezienie „hitu”, jak i „pionowy”, upatrujący 
rozwój człowieka w relacji do Boga. Dynamizm duchowy jest bardziej 
„dynamiczny” niż materialny. Świadczą o tym np. autobiografie świętych, 
które są prawdziwymi bestsellerami, gdyż dziennikarstwo katolickie jest – 
matematycznie rzecz ujmując – zbiorem poszerzonym o te artykuły, które 
dotykają np. tęsknoty ludzi za nieśmiertelnością. Wyobraźmy sobie 
publicystykę, która celowo pomijałaby np. wpływ mitów greckich na 
codzienne życie i kulturę Greków. Takie dziennikarstwo miałoby – siłą 
rzeczy – mniejsze znaczeniu niż to, które ten wpływ uwzględnia. 

Tymczasem środki masowego przekazu ustalają niejako z góry listę 
tematów, ograniczając w ten sposób pole myślenia człowieka do informacji 
i opinii, jakie decydenci sami wybiorą i określą. Zauważa to zjawisko 
Ryszard Kapuściński (1932-2007), który w PRL był tajnym 
współpracownikiem SB.327 Najczęściej są to sprawy błahe, lecz celowo 
wyolbrzymione, albo fałszywie przedstawione problemy. „Po pewnym 
czasie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, myślimy o tym, o czym 
decydenci chcą, abyśmy myśleli”. 328 

Jak zatem widać, dziennikarstwo katolickie predestynowane jest do 
poruszania szerszego wachlarza tematów niż świeckie. Katolik wezwany jest 
bowiem do nieustannego zestawiania zubożonego przekazu, płynącego ze 
świeckich mediów, z Ewangelią. Nie zawsze potrafi tego dokonać. 
Konieczna jest zatem pogłębiona formacja, przygotowująca odbiorców do 
krytycznego korzystania ze środków przekazu.329 Stąd – jak się wydaje – 
płynie troska Wojtyły, który pytał w 1975 roku: „Czy my, chrześcijanie, 
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ludzie wierzący – czy my widzimy siebie np. w codziennej prasie? a przecież 
mamy do tego prawo, żebyśmy, stanowiąc naród, mogli siebie widzieć 
w codziennej prasie; siebie, nasze życie, prawdę o sobie. […] Ogromna 
większość spośród tych trzydziestu czterech milionów – przekonywał – to są 
ludzie ochrzczeni”.330 

Skoro wartości ogólnoludzkie, tj. miłość, przyjaźń, honor itp., są 
„bohaterami” prasy świeckiej, to na łamach prasy katolickiej powinny być 
obecne artykuły traktujące o pokorze, skrusze, doskonałości itd. To one 
sprawiają, że takie dziennikarstwo jest nie tylko zbiorem ilościowo 
większym, ale też jakościowo pełniejszym, poszerzonym o te właśnie 
przestrzenie „pionowe” dotyczące człowieka poruszającego się w obszarze 
„poziomym”, które niedostępne są „umysłom uparcie nastawionym na 
materię”.331 Nawet przy założeniu, że ich publicyści opisywaliby świat 
ludzkich złudzeń, otrzymalibyśmy zbiór większy i pełniejszy. 

W rozmowie z André Frossardem (1915-1995) Jan Paweł II 
powiedział w 1982 roku, że ma pełne uznanie i podziw dla wszystkich nauk 
„pozytywnych” oraz ich osiągnięć, natomiast nie zgadza się 
z pozytywistyczną epistemologią, ponieważ „operuje ona zawężonym, przez 
to błędnym, pojęciem doświadczenia – i w konsekwencji odcina człowieka 
od całych sfer i wymiarów rzeczywistości poznawalnej”.332 To, co 
„niewidzialne”, traci sens wówczas, gdy człowiek odcina się od tego, co 
„pozamaterialne” czy „transfenomenalne”.333 

Wyższość publicystyki katolickiej nad laicką polega m. in. na tym, że 
człowiek jako taki jest istotą „niewygodną” dla materialistów, dlatego 
manipulują jego obrazem, chcąc go „definitywnie zamknąć” i nie 
przedstawiać jako „otwartego”. Media katolickie ze swojej „natury” mają 
w programie poszanowanie dla aspiracji człowieka do nieskończoności 
i dostrzegają obecność Ducha Świętego nawet w prawach ekonomii 
rządzących rynkiem.334 Podczas gdy systemy totalitarne, jak nazizm czy 
komunizm, zamykają człowieka „w kręgu myśli zniewolonych, krążących 
nieustannie wokół władzy”, bowiem „nie znoszą, by człowiek pojmował 
jakąś inną celowość”.335 

Dziennikarstwo katolickie to jeden z przykładów dziennikarstwa 
ideowego, świadectwo dyskursu intelektualnego ze światem. Gdy prasa 
ideowa porusza jedynie „tematy konfesyjne”, ze sfery sacrum, 
przeciwstawiając je profanum, to rezygnuje ze swojej misji przedstawiania 
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i interpretowania spraw doczesnych przenikniętych sprawami wiecznymi. 
Konfesyjność w dziennikarstwie nie prowadzi do prasy ideowej, ale do 
swoistej ideologizacji, zjawiska nieobcego również prasie laickiej. Tematyka 
religijna pojawia się na łamach tej ostatniej z przyczyn merkantylnych. Gdy 
podejmuje się tematykę kościelną tylko ze względu na newsa zdolnego 
poruszyć opinię publiczną, to takie działanie dziennikarza poniża sacrum 
a wywyższa profanum, gdyż nie można do opisu obu sfer używać takiego 
samego języka: „zgromadzenia eucharystycznego” nie można porównać ze 
„zgromadzeniem związkowców”. 

„Pełność” prasy katolickiej nie wynika jedynie z samego 
dodatkowego zajmowania się tematyką religijną, podobnie jak nie każda 
prasa, która nosi w nazwie „katolicka” – jest w pełni katolicka. Bywa nią 
jedynie ta prasa, która prowadzi do syntezy sfery sacrum i profanum, do 
transparentności jednej w drugiej. 

 
 
4. Dziennikarz inteligentem 
 

Inteligencja, czyli „warstwa ludzi wykształconych, zajmujących się 
zawodowo pracą umysłową”,336 powstała w dziewiętnastowiecznej Europie 
wraz z rozwojem systemu kapitalistycznego, w społeczeństwie 
rozwarstwionym na proletariat i burżuazję. Na Zachodzie termin „inteligent” 
został zastąpiony terminem „intelektualista”.337. Odkąd źródłem utrzymania 
stała się twórczość dziennikarska, ten wolny zawód zaczęło dotykać pod 
koniec wieku XIX zjawisko „nadprodukcji inteligencji w stosunku do 
potrzeb społeczeństwa”.338 Tam, gdzie nadprodukcja, tam pojawia się też 
konkurencja myśli, która sprawia, że i prawda, i kłamstwo stają się towarem. 

W literaturze polskiej pojęcie „inteligencja” pojawiło się w wieku 
XIX, za sprawą dziennikarza i wydawcy wielkopolskiego „Dziennika 
Polskiego”, Karola Libelta (1807–1875),339 który jako pierwszy w Europie 
wprowadził je w obieg, używając go w dwóch artykułach, o odwadze 

cywilnej i o miłości ojczyzny, zamieszczonych w 1844 roku na łamach 
czasopisma „Rok... pod względem oświaty, przemysłu i wypadków 
czasowych”.340 

Wykształceni Polacy rekrutowali się ze zubożałej szlachty 
i deklasowanego ziemiaństwa, częściowo z mieszczaństwa. Źródłami inteli-
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gencji były: pauperyzacja szlachty, emancypacja kobiet oraz Żydów, którzy 
do wybuchu drugiej wojny światowej odegrali znaczącą rolę poprzez 
prasę.341 w pierwszej fazie „asymilowali się do sarmatyzmu, do wzorca 
szlacheckiego, w drugiej – do wzorca mieszczańskiego, a w trzeciej 
zapanował wśród nich wzorzec socjalisty o zabarwieniu 
międzynarodowym”.342 Warto zauważyć, że w związku z pojawieniem się 
nowej warstwy społecznej zaczęły powstawać wierszowane aforyzmy, typu: 
„Szatańska duma szlachcica, myślisz, może zwietrzała?... Ach! Gdzie tam! 
Ona się skryła w inteligencji sukienkę, w bezbożną mądrość uczonych, 
w dyplomatyczne szalbierstwo”.343 

W XIX wieku liczba wykształconych Polaków z Królestwa, 
przebywających w czasie Wielkiej Emigracji (1831-1847) na Zachodzie, 
szczególnie we Francji, sięgnęła około jedenastu tysięcy osób. Polska myśl 
wielokrotnie w ciągu dziejów zderzała się z francuską. Ideę 
niepodległościową i słowiańskiego pobratymstwa szerzył w prasie 
emigracyjnej Adam Mickiewicz (1798-1855), gdyż był nie tylko poetą, 
twórcą polskiego romantyzmu, ale również publicystą i redaktorem.344 
w 1833 roku redagował w Paryżu czasopismo emigracyjne „Pielgrzym 
Polski” (1832-1833), ogłaszając na jego łamach wiele politycznych 
artykułów, m. in. na temat nierozdzielności sprawy polskiej i europejskich 
interesów. W 1849 roku był współzałożycielem i redaktorem „Tribune des 
Peuples”.345 Publicysta przeciwstawiał Polaków, czyli „ludy prostej wiary 
i patriarchalnej tradycji – bezdusznej, mędrkującej cywilizacji Zachodu, […] 
znużonej, przejrzałej, wyziębłej”.346 Zachęcał do pozbycia się dumy skrytej 
w bezbożnej mądrości.347 

Z Mickiewiczowską myślą o „znużonej, przejrzałej, wyziębłej” 
cywilizacji Zachodu zgadza się współczesny francuski socjolog Michel 
Crozier (1922-). W książce poświęconej krytyce francuskich elit po 1945 
roku pisze o „doskonałości i głupocie” inteligencji à la française. Jego 
zdaniem racjonalni Francuzi, mistrzowie sposobu myślenia, który miał być 
„najlepszy wiecznie i powszechnie”, są bardziej niż inni uwięzieni 
w pułapce, skazani na woluntaryzm. Zaleca zmianę systemu myślenia, 
począwszy od elit. Powołaniem ich – pisze M. Crozier w książce 
poświęconej krytyce francuskich elit po roku 1945 – jest służba, czyli bycie 
„na usługi ludzi, którymi kierują”.348 Uważa, że ponieważ kryzys braku 
zaufania do elit jest przede wszystkim kryzysem moralnym i intelektualnym, 
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dlatego zachęca do pozbycia się „bezużytecznego balastu zarozumiałości 
i samozadowolenia.349 

Mimo jednak, że „intelektualistów cechuje na ogół egocentryzm, 
graniczący niekiedy z pychą, upodobanie do pouczania innych, skłonność do 
tworzenia teorii (lub np. poetyckich wizji), które źle się sprawdzają w życiu 
albo nie sprawdzają się wcale” – pisze Marta Fik (1937-1995) – nie należy 
uwolnić świat od intelektualistów i przeciwstawić ich „bogu ducha winnym 
i cnotliwym masom”.350 

Na postawy Polaków i rozumienie przez nich rzeczywistości zawsze 
miała wpływ ich religijność.351 Psychika i dzieje polskiego inteligenta 
poddawane były analizie przez myślicieli różnych opcji, którzy podkreślają, 
że miał na nie wpływ pogląd, iż „Polska jest Chrystusem narodów”. Na 
przykład Aleksander Bocheński (1904-2001), publicysta „Tygodnika 
Powszechnego” (1946-1952) podkreślał w PRL swoją intelektualną 
niezależność, pisał o cechach Polaków. Podkreślał ich ofiarność 
i poświęcenie, ale tylko w „deklaracjach i frazesach”. Jego zdaniem pierwszy 
model inteligenta polskiego, stworzony w okresie 1736-1797, akcentował 
ambicję Polaków, ich patriotyzm i uspołecznienie. W latach 1764-1830 na 
cechy Polaka wywarło – jego zdaniem – przekonanie płynące z wiary, że 
tylko walka bezustanna i ze wszystkimi trzema zaborcami naraz może 
przynieść wolność i niepodległość. Do 1870 roku istniał więc model Polaka 
romantyka i niepodległościowca, co zaowocowało z kolei powstaniami 
w latach 1830 i 1863. Wykształciła się wówczas nowa – według niego – 
cecha, „pogarda dla racjonalizmu i kult uczucia nie kontrolowanego przez 
najbardziej nawet elementarną logikę”, z jej odmianą – pajdokracją. 
Przeważył model człowieka pióra nad modelem człowieka czynu, gdyż 
ceniono literaturę, a nie życie. Najbardziej godnym zajęciem było walczyć 
albo pisać. Poeta stał się wzorem dla oświeconej polskiej młodzieży. Polacy 
czytali o cierpieniu, szczycąc się hasłem: „Polska Chrystusem narodów”. 
Klęski sprawiły, że cechą Polaka stało się działanie pod wpływem „idealnych 
sprężyn”. Po 1918 roku nową postawą okazał się patriotyzm związany 
z nurtem niepodległościowo-romantycznym, którego inspiratorem był Józef 
Piłsudski. Wybuch drugiej wojny światowej sprawił, że każdy dom stał się 
siedliskiem konspiracji. Lata okupacji przyniosły zdziesiątkowanie polskiej 
inteligencji. Polacy byli głęboko przekonani, że liczba ofiar i brak zdrajcy 
zostaną nagrodzone przez zwycięskie mocarstwa.352 
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Tymczasem po nazizmie nastał komunizm, o czym zdecydował tzw. 
porządek pojałtański. Czesław Miłosz, w powieści pt. Zniewolony umysł 
(1951), zauważa, że w PRL inteligencja chciała pogodzić własny system 
wartości z zaistniałą sytuacją. Autor ukazał komunizm jako „świecką 
religię”, której wyznawcy uważają, że myśleć inaczej niż kolektyw jest 
absurdem. Postawił tezę, że podbój „nowej wiary” powiódł się, ponieważ 
ludzie źle znoszą alienację.353 

S. Wyszyński, piastujący urząd Prymasa Polski w latach 1948-1981, 
krytycznie oceniał polską inteligencję w czasach stalinowskich, gdy 
tymczasem Wojtyła wystawiał np. krakowskim dziennikarzom katolickim 
bardzo dobrą notę, szczególnie w latach 1945-1956, ale nie zgadzał się ze 
sposobem relacjonowania przez nich Vaticanum II. Stefan Kisielewski 
(1911-1991) w felietonowym stylu zastanawia się, po co J. Turowicz „tkwił”, 
np. na synodzie biskupów w Rzymie, chyba tylko „dla przyjemności”,354 bo 
nie pisał – zdaniem publicysty – o „najistotniejszych sprawach” Polaków, ale 
„jego zmartwienia to Chile, Hiszpania i Trzeci Świat, takie właśnie jak 
zachodnich «intelektualistów» – o Polsce czy Rosji ani się zająknie: 
przestałby wtedy dostawać paszport i cześć! Na tym polega cały sekret, tak 
prosty, a tak dla ludzi Zachodu niepojęty. Sołżenicyn im go obnażył, ale już 
o tym zapomnieli – wygodniej im takie rzeczy zapominać!” 355 

Redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” w liście do Wojtyły 
z 1969 roku, tłumaczył, że „grupa inteligencka” posiada „styl odmienny od 
stylu szerokich mas ludowych”. „To jest zupełnie jasne – odpowiedział 
Wojtyła – nie widzę jednak żadnych przeszkód po temu, ażeby taki właśnie 
styl wyrażał się przede wszystkim w autentycznej inicjacji”.356 Od 
inteligencji krakowskiej oczekiwał pogłębionej publicystyki soborowej. 

Samo słowo „inteligencja” – wyjaśniał Wojtyła członkom KIK 
w 1978 roku – jest dwuznaczne, gdyż przede wszystkim odnosi się do sfery 
poznawczej człowieka, a dopiero wtórnie do grupy społecznej.357 Na 
dwudziestolecie KIK podkreślał: „Trudno, nosząc taki przydomek – katolicki 
– czegoś innego bardziej pragnąć jak właśnie tego, żeby Chrystus się nami 
posługiwał. Żeby się posługiwał w tych najistotniejszych sprawach, które są 
odwiecznie ustanowione. […] w tym historycznym rozliczeniu o każdego 
człowieka, a równocześnie o całe narody, społeczeństwa, pokolenia. 
Historycznym – które przestaje być historyczne wówczas, kiedy człowiek 
przez swoją inteligencję wkracza w wymiar wieczności”.358 
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Zdaniem Wojtyły słowo „inteligencja” pierwszorzędnie odnosi się do 
władzy, jaką jest „rozum”, ale słowo to można różnie rozumieć. Pomiędzy 
reason a nous istnieje przepaść. Tak ją opisuje Tadeusz Zasępa: „«Nous», 
greckie pojęcie dla rozumu lub intelektu [...], nie jest pokrewne dzisiejszym 
konwencjonalnym koncepcjom rozumu. [...] Średniowieczni filozofowie 
moralności, tacy jak św. Tomasz Akwinu, tłumaczyli greckie słowo «nous» 
łacińskim «intellectum», po prostu inteligencja. Pojęcie takie zakłada dystans 
w stosunku do tego, co jest poznawane. [...] Coraz głębsze współcześnie 
studia dają możliwość zrozumienia głębi inteligencji. Tomasz 
w rzeczywistości zaznacza, że inteligencja wywodzi się z łacińskiego intus 
i legere; pojawia się wtedy, gdy rozumowi udaje się penetracja istoty 
ontologicznej prawdy i jej przedmiotu. Taka jest grecka epistemologiczna 
alternatywa dla instrumentalnej racjonalności”.359 

Nauka sztucznie oddziela w człowieku to, co racjonalne, od tego, co 
irracjonalne – od woli, uczucia i zmysłów. Z tego podziału człowieka na 
sferę racjonalną i irracjonalną wynikają dwa poglądy na świat, jeden, zwany 
„intelektualizmem”, przypisujący intelektowi podstawowe albo wyłączne 
znaczenie w procesie poznawczym, oraz przeciwstawny mu drugi pogląd, 
zwany „woluntaryzmem”, uznający wolę za podstawową funkcję. Kościół 
odrzucił stanowisko św. Augustyna,360 głoszącego przewagę sił 
irracjonalnych nad rozumem, a przyjął pogląd Tomasza z Akwinu, wsparty 
na filozofii Arystotelesa, że to rozum stanowi o istocie natury ludzkiej. 
Intelekt (inaczej umysł, rozum, inteligencja), jest sumą zdolności 
umysłowych, doświadczenia i wiedzy człowieka, w które to elementy 
wyposażony jest inteligent. 

Według Ireneusza Krzemińskiego, socjologa i publicysty „Tygodnika 
Powszechnego”, inteligent należy do „klasy umysłowej”, czyli klasy ludzi 
wysoko wykształconych, pełniących najbardziej cenione role społeczne, na 
niwie ludzkiego umysłu, kultury i ducha. Czuje się związany z kręgiem ludzi 
zanurzonych w kulturze i zainteresowanych po obywatelsku życiem 
społecznym. Fundamentem grupowego inteligenckiego powołania jest 
poczucie współodpowiedzialności za świat, dawanie świadectwa wartościom 
tj: „wewnętrzna niepodległość”, odwaga myślenia samodzielnego, a nie – 
w jakimkolwiek sensie – partyjnego. Inteligencja zanika, gdy klasa ta 
przeobraża się w zbiór wykształconych jednostek, skłóconych, podzielonych 
na grupy rodzinne i grupki rodzinno-przyjacielskie, czy środowiskowe 
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„watahy” trzymające się razem i wrogo nastawione przeciwko innym 
„watahom”.361 

W utworze Wojtyły Profile Cyrenejczyka, w podtytułach 
poszczególnych części, występuje rozróżnienie na człowieka emocji, 
człowieka intelektu i człowieka woli.362 Synteza wymienionych sfer 
dokonuje się, gdy człowiek poddaje Bogu całkowicie swój rozum i swoją 
wolę, które zgodnie współdziałają z łaską Bożą.363 Wojtyła podkreślał 
w jednym z artykułów, że na „konflikt” między rozumem a zmysłami 
potężne światło rzuca objawiona przez Boga prawda o grzechu 
pierworodnym i jego skutkach. Jak przystało na katolickiego publicystę, 
Wojtyła podkreśla, że mimo zaciemnienia i zniekształcenia przez błąd 
ludzkiego poznania,364 to człowiek zachował jednak zdolność miłowania, 
czyli wyboru obiektywnego dobra. Gdyby tak nie było, to Jezus nie 
nakazałby ludziom przykazania miłości jako głównej zasady 
postępowania.365 
 
 
4.1. Rola inteligencji twórczej 
 

Prymas Polski kard. S. Wyszyński wygłosił w 1957 roku konferencję 
dla katolickiej grupy „Odrodzenie” o naturalnym prawie istniejącym 
w społeczeństwie, pozwalającym żywić cześć dla inteligencji, przodującej 
w wiedzy i przygotowaniu życiowym, która mimo że nie dorasta tak często 
do zadania, to jednak ciągle budzi nadzieje. „Nie wystarczy sobie 
uświadomić swą godność – podkreślał – trzeba sobie uświadomić swą 
odpowiedzialność. Kościół mówi nam o tych obowiązkach przodujących. 
Kościół wpaja w nas nieustanne poczucie obowiązku pracy nad sobą. [...] Do 
wyniesienia społecznego idzie się przez zwyciężanie siebie. Kościół nam to 
ciągle przypomina, że wszystkie próby wyjścia na fasadę życia publicznego 
przez zwyciężanie innych są zawodne. Jeśli ktoś nawet i dzięki koniunkturze 
zajął przodujące stanowisko, gdy nie posiada tych walorów wewnętrznych 
i duchowych, które są zdolne go utrzymać na tym poziomie, to upadnie. 
Widzimy wielkości, które opadają, jak baloniki pozbawione powietrza, i stają 
się zwykłym śmieciem. [...] Wszyscy ludzie, którzy chcą politycznie władać, 
muszą zrozumieć, jak się dochodzi do prawdziwej wielkości, przez 
zwyciężanie siebie. A to się zawsze łączy z nakazem nabywania cnót”.366 
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Jakie jest główne zadanie inteligencji twórczej? Arcybiskup Paryża 
Emanuel Célestin Suhard (1874-1949) napisał w 1947 roku w liście 
pasterskim pt. Rozkwit czy zmierzch Kościoła, że najważniejszym 
apostolstwem wobec tych, którzy stanęli na rozdrożu jest – apostolstwo 
myśli.367 z poglądem tym zgadzał się Wojtyła. W 1968 roku, z okazji 
tysięcznego numeru pisma, przypomniał redakcji „Tygodnika 
Powszechnego”, że zawodowym powołaniem dziennikarzy jest 
rozpowszechnianie myśli. Ale dialog na zewnątrz, z ludźmi innych 
przekonań, musi zakładać bardzo gruntowny zmysł wiary. 

Trzy lata później wypowiedziało się na ten temat Magisterium 
Kościoła: zmysł wiary jest wzbudzany i podtrzymywany przez Ducha 
Prawdy, zapewniając Ludowi Bożemu niezachwiane trwanie w wierze dzięki 
wiernemu postępowaniu za Urzędem Nauczycielskim i dzięki prawości sądu, 
który pozwala głębiej wniknąć w wiarę i w sposób pełniejszy stosować ją 
w życiu.368 

Wojtyła dodawał, że Sensus catholicus jest niezbędny przy 
rozeznaniu: podejmować czy nie podejmować dialogu na zewnątrz, z ludźmi 
innych przekonań. W przypadku niepodejmowania musi być nawet jeszcze 
dojrzalszy, gdyż naturze ludzkiej łatwiej coś czynić, niż roztropnie 
powstrzymać się.369 Rady tej udzielił korzystając z nauki św. Jana od Krzyża, 
by skłaniać się raczej nie do tego co naturalne, ale do tego co przeciwne 
naturze.370 Jeśli się tak nie postępuje – dopowiada Katarzyna Pokorna-
Ignatowicz – to sensus catholicus może ulec stępieniu z różnych powodów, 
za tym zaś idzie stępienie moralne: zlaicyzowanie życia, zanik zasad, 
a wobec zła, jakie się wokoło panoszy, kierowanie się liberalną zasadą 
Laissez faire, Laissez passe”.  371 

Wojtyła wymagał od inteligencji twórczej kształtowania sumienia na 
drodze życia wewnętrznego, które – jego zdaniem – jest „duszą” każdego 
apostolstwa. W tym celu spotkał się np. 3 kwietnia 1975 roku na Jasnej 
Górze, w związku z trzydziestoleciem„Tygodnika Powszechnego”, 
z pracownikami redakcji i administracji, którzy wraz z rodzinami i grupą 
najbliższych współpracowników wysłuchali konferencji.372 Uważał, że bez 
permanentnej formacji, bez katechezy chrzcielnej, chrześcijanom grozi 
wtórny analfabetyzm religijny: „Ludzie dorośli […] muszą zrozumieć, że ich 
wiara co do stopnia świadomości musi odpowiadać stopniowi ich 
wykształcenia zawodowego i stopniowi świadomości społeczeństwa, 
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w którym żyją. […] Trzeba więc, ażeby nasza świadomość katolicka 
podniosła się proporcjonalnie”.373 

Warstwa społeczna zwana inteligencją – podkreślał S. Wyszyński – 
powinna być elitą w dobrym tego słowa znaczeniu, gdyż „…elita zła, 
sprzedajna, elita handlująca Bogiem, handlująca sumieniem, prawdą, 
podobnie jak sól zwietrzała […]. Cała natura po prostu nieustannie boleje 
i nieustannie oczekuje odrodzenia synów Bożych, którzy by się nareszcie 
pokazali na tym świecie.374 Nie synów szatana, tylko Bożych synów. Tak 
będzie bolała, jak długo ich nie ujrzy”.375 Stając się elitą obowiązku, 
poświęcenia, odpowiedzialności za losy społeczeństwa – inteligencja spłaca 
dług otrzymanego wykształcenia. Człowieka pracującego twórczo powinna 
zatem cechować wysoka kultura umysłowa, którą zyskał dzięki studiom, 
rozważaniom i lekturze myśli innych autorów. 

Rola inteligencji jako warstwy społecznej jest w społeczeństwie nie 
do przecenienia, chyba, że staje się ona zaprzeczeniem swojej istoty, jak to 
miało miejsce w PRL, kiedy to „socjalizujące, zauroczone komuną” polskie 
elity służyły systemowi.376 Konieczne jest zatem zbadanie „moralnych 
kompetencji” tych, którzy niejako zawodowo „doradzają ludzkości”.377 
Istotna jest odpowiedź na pytanie, czy można postawić znak równości 
„między talentem a moralnością”.378 We wstępie do szkicu o postawach 
polskich intelektualistów po październiku 1956, autorstwa M. Fik, 
peerelowskiej opozycjonistki, J. Turowicz prezentuje autorkę studium jako 
piszącą z pozycji osoby „spoza Kościoła”, która dostrzega, że kto „doradza 
ludzkości”, sam powinien „świecić przykładem. Wskazywać drogę do 
prawdy może tylko ten, kto sam – w posłuszeństwie i cierpliwie – pozwala, 
aby oczyściła go prawda.379 

Przy czym M. Fik uważa, że talent i moralność to dwie różne 
rzeczywistości, że „idea «oczyszczenia» kultury, twórczości czy nauki 
z wszystkiego, co nie jest dziełem ludzi ustabilizowanych, wiernych zasadom 
Dekalogu i zawsze dającym w życiu świadectwo prawdzie”380 – to idea 
obłędna. Stąd katolicki dziennikarz nie jest powołany do „porządkowania 
ludzkich biografii i świata” i pisząc o wartościach chrześcijańskich ma prawo 
nie być „praktykującym katolikiem, patriotą i niewiarołomnym 
małżonkiem”.381 w przeciwnym razie historia kultury zamieniłaby się 
w historię ludzkich „małości, kolaboracji, politycznych i seksualnych 
zboczeń”.382 
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Teza, że twórczość to wartość samoistna, którą należy oddzielić od 
osobistego świadectwa dawanego przez autora dzieła – bliska była 
J. Turowiczowi. Opinii tej nie podzielał Wojtyła, który cierpliwie czekał, aż 
człowiek dokona w swoim życiu syntezy: stanie się „świadkiem twórczości 
i twórcą”.383 Inaczej – przestrzegał – kształt współczesnej kultury będzie 
kształtem laickim.384 Zatem odpowiedź na pytanie o znak równości między 
talentem a moralnością jest być albo nie być inteligencji twórczej 
powołanego do utrwalenia chrześcijańskiego kształtu współczesnej kultury. 

Redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” we wstępie do książki 
Autorytecie wróć? staje w obronie tych wszystkich, którzy ulegli w PRL 
systemowi propagandy ateistycznej, to znaczy przedłożyli „subiektywną 
świadomość” nad „obiektywną rzeczywistość”. Tłumaczy błędy 
intelektualistów w czasach zniewolenia umysłów, w tym „grzechy 
zaniechania”.385 Wymagających „prawdziwej wielkości” posądza o postawę 
ahistoryczną, o „nieliczenie się z kontekstem, w jakim działali oskarżeni 
intelektualiści, oraz o nieliczenie się ze złożonością natury ludzkiej, która 
jeśli nie usprawiedliwia, to przynajmniej pozwala zrozumieć błądzenie, czy 
nawet uleganie”.386 Przyznaje jednak, że mimo dość powszechnej niechęci 
społeczeństwa polskiego do pojałtańskiego reżimu, zwłaszcza po 1956 roku, 
przeważył model przystosowania, i to właśnie za sprawą intelektualistów, 
którzy w imieniu robotników artykułowali socjalistyczne postulaty. Określa 
inteligencję mianem „rzeczników […] według modelu romantycznego, 
w których poeci i artyści sprawowali «rządy dusz»”.387 

Według Wojtyły, dzieło człowieka jest co prawda „produktem 
odrębnym” od twórcy, ale jednocześnie integralnie z nim związanym. Jest 
„ środkiem wyrażania rozwoju duchowego” twórcy. Zatem „istotne jest też 
powiązanie między tymi dwiema sprawnościami – moralną i artystyczną, 
które wzajemnie bardzo głęboko się warunkują. Tworząc dzieło, artysta 
wyraża bowiem samego siebie do tego stopnia, że jego twórczość stanowi 
szczególne odzwierciedlenie jego istoty – tego kim jest i jaki jest. Obok 
historii dzieł istnieje więc historia ludzi, których dzieła mówią o ich 
twórcach, „pozwalają poznać ich wnętrze i ukazują szczególny wkład 
każdego z nich w dzieje kultury”.388 

Kultura i natura – podkreślał Wojtyła w 1949 roku – to dwa „źródła” 
tworzenia, przy czym tworzenie natury nie jest twórczością, ale 
spontanicznym rodzeniem. „W przypadku tworzenia w dziedzinie kultury 
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mamy do czynienia z prawdziwą twórczością. Rozpoznajemy ją po twórczym 
wkładzie ludzkiej myśli i woli. [...] Uzyskujemy produkt odrębny”,389 który 
jest „owocem duszy myślącej i wolnej”.390 Człowiek – zdaniem Wojtyły – 
poprzez twórczość realizuje potrzebę „wyrażenia wewnętrznej treści swej 
duszy”,391 za przyczyną istniejących w nim „najgłębszych i pierwszych 
sprężyn”.392 

Według Benedykta XVI – Jan Paweł II był „artystą”.393 Będąc nim, 
rozumiał ludzi pióra zdumionych „tajemną mocą” swoich słów. W Liście do 

artystów dostrzegł w tworzeniu „cień owego misterium stworzenia, w którym 
Bóg, jedyny Stwórca wszystkich rzeczy, zechciał niejako dać 
[dziennikarzom] udział”. Zachwyt nad rzeczywistością, nad wydarzeniami 
codziennego dnia, może się stać „źródłem owego entuzjazmu” do pracy 
twórczej. Stąd słusznie mówi się wtedy – choć tylko przez analogię – 
o „«działaniu łaski», ponieważ człowiek ma tu możliwość doświadczenia 
w jakiejś mierze Absolutu, który go przerasta”. Między Ewangelią a sztuką – 
a więc i sztuką słowa – istnieje przymierze wzywające do „wniknięcia 
twórczą intuicją w głąb tajemnicy Boga Wcielonego, a zarazem w tajemnicę 
człowieka”. Ogłaszając poprzez swoją twórczość, że „świat jest odkupiony 
przez Chrystusa: odkupiony jest człowiek, odkupione jest ciało ludzkie, 
odkupione jest całe stworzenie”, katolicki dziennikarz nie może opisywać 
i komentować świat z „pogardą dla każdego innego niż własny światopogląd, 
połączoną z bezgraniczną pychą, która pozwala na ironiczny dystans”?394 

 
 

§ 2. Aspekty praktyczne 
 

Aspekty teoretyczne prasy nie wyczerpują całej wiedzy na temat 
dziennikarstwa ani też związanych z tą dziedziną dylematów. Na 
dziennikarstwo mają również wpływ aspekty praktyczne, to znaczy sposób 
uprawiania tego zawodu. Z tym zagadnieniem związana jest specyfika 
dziennikarstwa katolickiego, polegająca m. in. na szerszym zakresie 
tematycznym. Prasa katolicka niejako z definicji przekracza porządek 
horyzontalny, który przeniknięty jest porządkiem wertykalnym. 
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1. Prasa – cechy i funkcje 
 

Ludzka komunikacja za pośrednictwem prasy jest po pierwsze 
interpersonalna, po drugie zbiorowa (w odróżnieniu od komunikacji 
indywidualnej: bezpośredniej lub pośredniej) i masowa, a po trzecie 
periodyczna. Bywa dziś interaktywna, gdyż odbiorca wpływa na źródło 
i zmienia przekaz. 

Prasę można zaliczyć – z punktu widzenia teorii komunikacji – do 
modelu alokucyjnego (przekaz jednokierunkowy, jakim jest np. kazanie), 
konsultacyjnego (gdy odbiorca wyznacza czas, miejsce i temat przekazu); 
w odróżnieniu od modelu konwersacji (dwukierunkowy przekaz, np. przez 
pocztę elektroniczną) lub rejestracji (np. dostęp po zalogowaniu).395 

Zgodnie z obowiązującą Konstytucją RP, podstawową cechą prasy 
jest jej niezależność od władzy, przez co państwo zapewnia czytelnikom 
dostęp do informacji i opinii.396 Prasa korzysta zatem z wolności 
wypowiedzi, stoi na straży jawności życia publicznego oraz pełni funkcję 
kontroli i krytyki społecznej. Nie można wobec niej stosować cenzury 
prewencyjnej, nie mówiąc o represyjnej polegającej na likwidacji 
niewygodnych dla władzy tytułów.397 Gdy niezależność prasy jest zagrożona, 
dziennikarze lojalni wobec władzy biorą udział w weryfikacji własnego 
środowiska zawodowego, co np. miało miejsce w stanie wojennym w latach 
1981-1983. 

W PRL stosowana była wobec prasy katolickiej zarówno cenzura 
prewencyjna, jak i represyjna. Odmawiano pozwolenia na druk, tłumacząc 
się brakiem papieru. „Wygłoszonego przez siebie kazania – wspominał 
Wojtyła pod koniec lat osiemdziesiątych – biskup nie mógł wydrukować we 
własnych «Wiadomościach Diecezjalnych», w «Notyfikacjach»”.398 
Powstawały natomiast pisma krzewiące światopogląd materialistyczny, np. 
warszawskie „Argumenty”399 i „Nowe Drogi”400 czy krakowski dwutygodnik 
„Naprzód”,401 przekształcony w mutację dziennika – „Gazety Robotniczej”. 
Niektóre pisma, np. „Forum Katolików”, były kontrolowane przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Cenzurowano wszystkie wypowiedzi 
Kościoła, „nie oszczędzając nawet Głowy Kościoła!” – oburzał się Wojtyła. 
Nawet „kiedy mówi o sprawach wiary i moralności: skreśla się teksty”.402 
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Niekiedy polemizował w kazaniach z opiniami dziennikarzy takich pism. 
Jeszcze groźniejsza od zewnętrznej, prewencyjnej, była cenzura wewnętrzna, 
kiedy dziennikarz sam cenzurował własne myśli.403 

Prasa informuje, dlatego każda informacja zawiera odpowiedź na pięć 
podstawowych pytań: kto?, co?, gdzie?, kiedy?, dlaczego? Podstawą rodzaju 
prasowego jest słowo i uzupełniający je „obraz” – w tym przypadku 
fotografia, rysunek, grafika. Każde medium zaspokaja potrzebę poznawczą 
człowieka, jego ciekawość świata. Człowiek dążył do zaspokajania głodu 
informacji od zawsze, odkąd zaczął żyć świadomie jako osoba, a więc odkąd 
zaczął myśleć i zapragnął swoimi myślami dzielić się z innymi. 

Istotą prasy jest tworzenie wspólnoty, godziwa wymiana informacji 
i opinii prowadzące do komunii osób. Nie tylko człowiek wysyła 
komunikaty, również w przyrodzie mamy do czynienia z nadawcą, 
komunikatem i odbiorcą. Wspólnota ludzka różni się jednak od świata 
przyrody tym, że cechuje ją communis404. Człowiek nawet poprzez wymianę 
wiedzy (informacji), nawet w warunkach jej reglamentowania (za określoną 
cenę), nie przestaje być osobą ukierunkowaną na komunię bytów 
zjednoczonych nadprzyrodzonym powołaniem istnienia.  

Obcowanie z tajemnicą Boga pogłębia rozumienie komunikacji. Na 
wzór Trzech Boskich Osób, które są nierozerwalnie ze sobą związane, 
communio nie istnieje bez communicatio405, a communicatio406 oznacza 
udział w komuniowaniu się nadawców i odbiorców za pośrednictwem 
przekazu. Samoudzielanie się Boga człowiekowi – to misterium komunikacji. 
W Osobie Jezusa Chrystusa dokonuje się idealna komunikacja Bóg-człowiek. 
W łonie Trójcy Świętej prawda objawia się przez miłość.407 Prawda jest 
dobra. Prawda Chrystusa jest dobra, wyzwala człowieka, który bytuje w lęku, 
z jego licznych zniewoleń. 

Prototypem prasy są awiza, czyli druki okolicznościowe wydawane 
do końca XV wieku.408 Awiza nie są jednak modelem prasy, gdyż nie 
spełniały wszystkich funkcji właściwych dla prasy: informowania, 
kształtowania opinii i postaw, kontrolowania osób sprawujących władzę, 
organizowania życia społecznego i integrowania lokalnej społeczności.409 
Pierwsze gazety były zwykłą kompilacją wiadomości, jeszcze bez zaplecza 
redakcyjnego. 

Powstanie prasy poprzedziły drukowane gazety ulotne, a jedną 
z pierwszych był włoski przekład listu Krzysztofa Kolumba o odkryciu 
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Ameryki z 1493 roku. Dopiero koniec XVIII wieku przyniósł konsolidację 
prasy i wzrost jej znaczenia, zaś wiek XIX określany wiekiem prasy. Odtąd 
dostęp do prasy oznacza dostęp do informacji, a ta z kolei umożliwia 
sprawowanie władzy. Kto ma prasę (informację), ten ma władzę. 

Prasa jest publikacją periodyczną, heterogeniczną w treści oraz 
masową w produkcji i dystrybucji. Istnieje wiele kryteriów podziału prasy 
katolickiej; ze względu na częstotliwość ukazywania się mamy dzienniki 
(wychodzą codziennie lub przynajmniej cztery razy w tygodniu), gazety 
(częściej niż raz w tygodniu, a nie częściej niż trzy razy) oraz czasopisma 
(tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki 
i roczniki). Gazety różnią się nakładem, który umożliwia jej dotarcie 
z bieżącą informacją do szerokiego kręgu odbiorców. Ponadto różnią się 
szatą graficzna, m.in. rozbudowanymi tytułami. Najczęściej związane są 
z partiami i organizacjami społeczno-gospodarczymi lub instytucjami 
rządowymi. Czasopisma odznaczają się natomiast różnorodnością treści 
i autorów w obrębie zeszytów oraz w kolejnych zeszytach. Ze względu na 
częstotliwość ukazywania się dzieli się je na: tygodniki, dwutygodniki, 
miesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki. Zawierają treści ogólne lub 
zróżnicowane, tzn. zindywidualizowane pod względem tematycznym, a także 
i wyspecjalizowane, tzn. naukowe, fachowe, tematyczne. 

Współczesna definicja prasy, wynikająca z Prawa prasowego, została 
poszerzona o te publikacje periodyczne, które ukazują się nie tylko za 
pomocą druku, ale również wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania. 
Do prasy zalicza się więc serwisy agencyjne, stałe przekazy telefaksowe, 
biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe. 
W rozumieniu obowiązującego Prawa prasowego prasą są periodyki nie 
tworzące zamkniętej, jednolitej całości (jak np. serie wydawnicze),410 
wychodzące nie rzadziej niż raz do roku. Ponadto opatrzone stałym tytułem 
albo nazwą, bieżącym numerem i datą. 

Do prasy stosuje się też inne kryteria niż częstotliwość ukazywania 
się, np. dzieli się ją ze względu na: zasięg (np. ogólnopolski), wydawcę, czyli 
dysponenta prasy (np. prasa rządowa, partyjna, niezależna), poruszaną 
tematykę (np. prasa informatyczna), adresata (np. płeć, wiek), poziom 
czytelnika (np. prasa elitarna, popularna), pełnioną funkcję społeczną (np. 
prasa informacyjna, publicystyczna). Ponadto ze względu na przekazywaną 
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ideę prasę dzieli się, np. na konserwatywną, liberalną, socjalistyczną 
i katolicką.411 

Prasę cechuje: aktualność, periodyczność, wszechstronność 
(uniwersalność), zawartość treściowa (np. informacyjno-publicystyczna), 
publiczny charakter (ogólna dostępność). Każda z wymienionych cech jest 
stopniowalna, wskutek czego i poszczególne gazety są w różnym stopniu 
prasowe: np. dzienniki są bardziej prasowe niż kwartalniki naukowe.412 
Zasadne jest zatem pytanie, ile prasy jest w prasie, i – analogicznie – ile 
prasy katolickiej jest w prasie katolickiej? 
 
 

2. Prasa katolicka 
 
Prasa katolicka pełni swoją misję wewnętrzną (ad intra) i zewnętrzną 

(ad extra). Jest narzędziem przekazywania informacji o Kościele 
i kształtowania katolickiej opinii publicznej oraz forum dialogu 
wewnątrzkościelnego,413 a od Vaticanum II jej zadaniem jest pogłębienie 
wspólnoty między wiernymi za pomocą środków przekazu. Wojtyła zaważał, 
że „ludzie się nie spotykają, nie spotykają się pokolenia. A sami, jeśli się 
spotykają, to na jakimś pomoście wiedzy. Natomiast nie spotykają się we 
wspólnocie człowieczeństwa”.414 Uważał zatem, że łamy prasowe pełne są 
wiedzy, która oderwana jest od wychowania, „od daru z człowieka”,415 gdyż 
nie poświęca się miejsca przykładom autoteologii.416 

Prasa katolicka jest także posłana do świata. Kodeks Prawa 
Kanonicznego stanowi, że pasterze „mają pouczać wiernych, że spoczywa na 
nich obowiązek podejmowania współpracy zmierzającej do tego, by użycie 
środków społecznego przekazu przepoić duchem ludzkim i chrześcijańskim, 
[…] by Kościół mógł także, poprzez te środki, skutecznie wypełniać swoją 
misję”.417 

Tak jak istnieją kryteria podziału prasy świeckiej, tak też istnieją 
kryteria różnicujące prasę katolicką. Dzielimy ja według zasięgu na prasę: 
międzynarodową, krajową, diecezjalną, parafialną. Istnieją też różne 
modyfikacje tego podziału, gdy prasa ta obejmuje swym zasięgiem kilka 
diecezji (np. metropolie) lub kilka parafii (dekanaty). Prasa katolicka może 
niekiedy ukazywać się jako prasa bezdebitowa, czyli wydawana zagranicą, 
a sprowadzana i rozpowszechniana w kraju, bez oficjalnego zezwolenia 
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władz, jak miało to miejsce z drukowanym we Włoszech „L’Osservatore 
Romano”, a niekiedy prasa katolicka może wychodzić w tzw. „drugim 
obiegu”, np. w krajach, w których cenzuruje się ten segment rynku, np. 
w ZSRR418 

Dysponentem merytorycznym każdej prasy katolickiej jest Kościół – 
wydawca merytoryczny. Nawet w przypadku, gdy to grupa katolików 
świeckich prowadzi przedsiębiorstwo prasowe, za pomocą kolegium. 
Pierwsze w historii prasy katolickiej tzw. kolegium pisarzy zostało 
ustanowione przez papieża w czasopiśmie „La Civiltà Cattolica” („Kultura 
katolicka”) założonym w 1850 roku przez jezuitów, w celu obrony kultury 
katolickiej przed liberalną myślą poprzez formowanie katolickich elit.419 
W skład kolegium redakcyjnego, czyli gremium doradczego redaktora 
naczelnego wchodzą: zastępcy redaktora naczelnego, sekretarz redakcji, 
odpowiedzialni redaktorzy działów redakcji, redaktor prowadzący wydania, 
dziennikarze o szczególnym autorytecie (przeważnie komentatorzy, seniorzy) 
oraz zaproszeni doradcy. Decyzje tego gremium nie mają dla redaktora 
naczelnego mocy prawnej; redaktorzy wcielają w życie zatwierdzoną przez 
wydawców linię programową pisma.420 Struktura każdej redakcji ma 
charakter hierarchiczny, przy czym w przypadku pisma katolickiego 
nadredaktorem, z którego opinią liczy się redaktor naczelny, jest ordynariusz 
miejsca. Za pośrednictwem wyznaczonego przez niego asystenta kościelnego 
stoi on na straży prawd wiary i moralności katolickiej.421 

Dziennikarz katolicki pracuje w redakcjach znajdujących się 
instytucjonalnie pod opieką Kościoła albo tych kierujących się wskazaniami 
Magisterium Kościoła w sprawach wiary i moralności.422 Soborowa 
definicja, zawarta w Dekrecie o środkach społecznego przekazywania myśli 
Inter mirifica, mówi, że „prasa katolicka to publikacje periodyczne – 
wydawane nie rzadziej niż raz do roku, pod stałymi tytułami, opatrzone 
numerem bieżącym i datą – które są zależne bezpośrednio od władzy 
kościelnej bądź – w innym przypadku – od katolików”.423  

Po raz pierwszy zadania prasy katolickiej podał oficjalny organ 
Stolicy Apostolskiej „L’Osservatore Romano” założony w 1851 roku. Prasa 
ta – zdaniem wydawców – powinna przede wszystkim uczyć wiary 
i obyczajów zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego poprzez 
podporządkowanie swojej działalności planom i dyrektywom Kościoła. 
W Statucie „L’Osservatore Romano” z 1861 roku, w art. 2 czytamy, że 
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„bezpośrednim celem takiego dziennika jest po pierwsze zdemaskowanie 
i odparcie oszczerstw, które się rzuca na Rzym i Rzymskie Papiestwo; po 
drugie podanie do publicznej wiadomości, ile spraw bardziej godnych uwagi 
dzieje się codziennie w Rzymie i na zewnątrz; po trzecie przypomnienie 
bezspornych zasad religii katolickiej oraz zasad sprawiedliwości i prawa jako 
niewzruszonej podstawy każdego uregulowanego życia społecznego; po 
czwarte pouczenie o powinnościach względem ojczyzny”.424 

Zadaniem współczesnej prasy katolickiej jest urabiać, umacniać 
i popierać opinię publiczną, zgodnie z prawem naturalnym, nauką 
i wskazaniami Kościoła”,425 pamiętając, że prawda ma charakter absolutny! 
Jednak wielu wiernych, a nawet katolickich dziennikarzy nie ma 
przekonania, że otrzymało w darze pełnię Objawienia Bożego. Uważa, że 
taka postawa kryje w sobie nietolerancję i jest zagrożeniem dla pokoju. 
Z tego powodu dziennikarze nie dzielą się z innymi otrzymanym darem. 
Opierają artykuły na katolickiej doktrynie, a jednocześnie nie są przekonani 
o słuszności nawracania innych na wiarę katolicką. Czy można 
reprezentować Kościół, żyjąc w przeświadczeniu, że wszystkie opinie mają 
równą wartość, a więc, że wszystkie są prawdziwe, nawet jak są wewnętrznie 
sprzeczne? Czy wtedy głosi się Pana Jezusa i jest się narzędziem Jego 
obecności i działania w świecie? 

Problem ten zauważa dziś Kongregacja Nauki Wiary: „Coraz częściej 
stawia się pytania dotyczące właśnie prawa do proponowania innym tego, co 
w odniesieniu do siebie uważa się za prawdziwe, aby i oni mogli to przyjąć. 
Taki zamiar jest często postrzegany jako zamach na wolność drugiego 
człowieka. Ta wizja ludzkiej wolności, abstrahująca od jej nierozerwalnego 
odniesienia do prawdy, jest jednym z przejawów «relatywizmu, który 
niczego nie uznaje za ostateczne i dla którego jedynym kryterium jest własne 
«ja» człowieka z jego zachciankami, a mimo pozoru wolności staje się dla 
każdego więzieniem». W różnych postaciach agnostycyzmu i relatywizmu, 
obecnych w myśli współczesnej, «uprawniona wielość stanowisk ustąpiła 
miejsca bezkrytycznemu pluralizmowi, opartemu na założeniu, że wszystkie 
opinie mają równą wartość: jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych 
przejawów braku wiary w istnienie prawdy, jaki daje się zaobserwować we 
współczesnym świecie. Od takiej postawy nie są wolne także pewne 
koncepcje życia pochodzące ze Wschodu: odbierają one bowiem prawdzie 
charakter absolutny, wychodząc z założenia, że objawia się ona w równej 



 
 
66

mierze w różnych doktrynach, nawet wzajemnie sprzecznych»”. Tymczasem 
dzielenie się „odnalezioną Prawdą”, którą samemu się darmo otrzymało, 
i dzielenie się istotnymi – z religijnego punktu widzenia – wydarzeniami, jest 
„głęboko zgodne z naturą ludzkiego procesu dialogu, komunikowania 
i uczenia się”.426 

Profesjonalizm katolickiego dziennikarza wyklucza zatem 
neutralność. Wykonywać ten zawód profesjonalnie to nie znaczy obiektywnie 
w tym sensie, że faktyczność oznacza prawdziwość i istotność, 
a bezstronność – zrównoważenie i neutralność, czyli nieemocjonalność 
i niewartościowanie,427 ale – jak stanowi Magisterium Kościoła – 
profesjonalnie to znaczy głosić Chrystusa Ukrzyżowanego 
i zmartwychwstałego w postawie szczerego dialogu, który zmierza do 
zrozumienia racji i uczuć innych, zdając sobie zarazem sprawę z wzajemnego 
ubogacenia partnerów procesu komunikacji.428 Profesjonalizm powinien iść 
zatem w parze z misją przekazywania prawdy, dlatego dziennikarz katolicki 
zawsze będzie się zmagał z duchem wrogim Ewangelii. Nie wystarczy być 
tolerancyjnym humanistą, tzn. „pomagać ludziom, aby byli bardziej ludźmi 
lub wierniejsi własnej religii”, nie wystarczy budować wspólnoty zdolnej 
zabiegać o sprawiedliwość, wolność, pokój i solidarność, ponieważ można – 
rzekomo – zostać zbawionym nawet nie znając Chrystusa i nie należąc 
formalnie do Kościoła. 

Katolikowi, w jego misji przekazywania prawdy – czytamy 
w dokumencie Kongregacji Nauki Wiary – powinna dodawać „skrzydeł” 
świadomość, że nie ma nic piękniejszego niż samemu poznać Chrystusa 
i innym mówić o przyjaźni z Nim, bowiem z zażyłości z Bogiem wynika 
wielkie dobro, podczas gdy „życie w mroku, bez znajomości prawdy 
o sprawach ostatecznych, jest złem i często źródłem cierpień oraz 
dramatycznych czasem form zniewolenia”.429 

 
 
3. Rozwój prasy katolickiej na świecie 

 
Do polemik mobilizują opinię publiczną najczęściej wydarzenia 

o randze międzynarodowej, dlatego prasa polityczna narodziła się 
w Ameryce wówczas, gdy w Stanach Zjednoczonych Ameryki toczyła się 
wojna niepodległościowa (XVIII/XIX), a w Europie – Wielka Rewolucja 
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Francuska (koniec XVIII wieku). Ówczesna prasa często nawoływała do 
rewolucyjnych zmian, a radykalizm poglądów społecznych szedł w parze 
z antyklerykalizmem.430  

Stolica Apostolska, zaniepokojona szerzeniem błędnych nauk, 
potępiła złą prasę, przeciwstawiając jej dobrą, katolicką. Zauważyła, że 
wynalazki techniczne, tj. drukarska maszyna rotacyjna; (1810), telegraf 
S. Morse’a (1837), dagerotyp L. Daguerre’a (1837) i inne, które przyczyniły 
się do rozwoju prasy, mają wielki wpływ na sposób myślenia i postępowanie 
ludzi i społeczeństw,431 a także na „życie duchowe” czytelnika, gdyż 
informacje i komentarze „karmią” jego umysł.432 

Do Vaticanum II w postępie technicznym dostrzegano 
sprzymierzeńca rozprzestrzeniania się herezji. Dopiero papież Paweł VI 
uznał, że wynalazki techniczne odnoszące się do ducha ludzkiego „odsłoniły 
nowe drogi do przekazywania z największą łatwością wszelkiego rodzaju 
wiadomości, myśli i wskazań”. Podkreślał, że wynalazki, jak wszystkie dary 
Boże, mogą być przez człowieka wykorzystane zarówno w dobrym, jak 
i w złym celu: „przyczyniają się niemało do odprężenia i ubogacenia ducha 
oraz szerzenia i umacniania Królestwa Bożego”, ale „ludzie mogą ich użyć 
przeciw zamierzeniom Stwórcy, obracając je na własną szkodę”.433 

Grzegorz XVI (pp. 1831-1846) widział w wynalazkach dzieło 
szatana. W encyklice Mirari vos potępił szerzenie się w prasie poglądów 
niezgodnych z nauką Kościoła katolickiego, a także wolność druku do 
publikowania każdej idei, przez co Kościół był atakowany przez „liczne 
monstrualne doktryny”, a w broszurach „nabrzmiałych złośliwością” pismach 
pojawiały się „liczne potworne błędy”.434 Potępił też francuskie czasopismo 
„L’Avenir”, wydawane m.in. przez początkowo popularnego publicystę 
katolickiego, późniejszego księdza apostatę, Hugo Felicjana Roberta 
Lamennais. 

Pius IX (pp. 1846-1878) w encyklice Quanta cura wyrażał się 
w podobnym duchu co poprzednik: „Wrogowie naszej religii, szydząc sobie 
z ludzi i złośliwie kłamiąc, inne bezbożne rozsiewają nauki za 
pośrednictwem szkodliwych książek, pism i dzienników kolportowanych po 
całym świecie”.435 w dodatku do encykliki pt. Syllabus potępił osiemdziesiąt 
błędnych idei teologiczno-socjalnych, jakie pojawiały się w prasie liberalnej, 
m. in. socjalizm, modernizm, racjonalizm, fałszywy ekumenizm, próbował 
jednak odnieść się również do nieuniknionych przemian: z jednej strony 
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nieco złagodził cenzurę kościelną, a z drugiej zaś zaczął promować 
wydawnictwa katolickie. Już w 1860 roku Watykan nosił się z zamiarem 
wydawania pisma religijno-polemicznego, które początkowo nosiło tytuł 
«L'Amico della Verità» i miało demaskować oraz zwalczać oszczerstwa 
rzucane na Rzym i papieża. W powstałym 26 stycznia 1851 roku oficjalnym 
piśmie watykańskim „L’Osservatore Romano”,436 dziś z podtytułem 
„Dziennik polityczno-religijny Stolicy Apostolskiej”, papież wskazywał na 
odpowiadające pismu metody dziennikarskiej pracy, np. unikanie 
niekulturalnych, obrażających i nieopanowanych polemik, a przy 
przedstawianiu i obronie własnych opinii zalecał, oprócz zachowania 
wszelkich form grzecznościowych, przede wszystko „zdrowe zasady, siłę 
logiki i płynącego z niej prawidłowego rozumowania, mając niezmiennie na 
uwadze cel tegoż dziennika”.437 

Bezpośrednim celem „L’Osservatore Romano” było „demaskowanie 
i odparcie oszczerstw” przeciwko papiestwu, podawanie do publicznej 
wiadomości spraw „godnych uwagi” oraz przypominanie wiernym 
„bezspornych zasad religii katolickiej”.438 Pismo to wyraża dziś stanowisko 
papieża i Magisterium Kościoła w najważniejszych sprawach Kościoła 
i świata, obszernie omawia działalność następcy św. Piotra, upowszechnia 
teksty jego dokumentów i wystąpień, zamieszcza komentarze dotyczące 
życia religijnego, politycznego, społecznego i kulturalnego. Zasadą przyjętą 
od początku powstania tego międzynarodowego periodyku było, że jego 
redaktorem naczelnym jest osoba świecka, którą papież powołuje na to 
stanowisko. Adwokat Forlě Nicole Zanchini i dziennikarz Giuseppe Bastěa 
jako pierwsi pełnili tę funkcję, rozpoczynając listę osobistości, które kierują 
„gazetą Papieża”. Benedykt XVI w liście do prof. Giovanniego Marii Viana 
z 2007 roku wskazał na rozległą wiedzę nowego redaktora w dziedzinie 
historii chrześcijaństwa, znajomość współczesnej historii papiestwa, 
doświadczenie dziennikarskie jako autora artykułów wstępnych w różnych 
gazetach codziennych i czasopismach oraz dziesięcioletnią współpracę 
z „L'Osservatore Romano”. Podkreślił, że profesor pochodzi „z szacownej 
rodziny chrześcijańskiej o wielkiej tradycji wiernej służby Stolicy 
Apostolskiej”, co gwarantuje powodzenie „delikatnej misji”.439 

Dzieje „L’Osservatore Romano”, które ukazuje się wczesnym 
popołudniem każdego dnia (z wyjątkiem świąt), miały burzliwą historię. Po 
zajęciu Rzymu przez wojska Garibaldiego, od 20 września do 
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16 października 1870 roku, gazeta została na krótko zawieszona. Do 1929 
roku była drukowana poza murami Watykanu. Dopiero od 4 listopada tegoż 
roku, po zawarciu Paktów Laterańskich, dziennik znalazł swoje miejsce 
w granicach nowo utworzonego Państwa Watykańskiego, gdzie do dziś jest 
przygotowywane, a następnie drukowane w Drukarni Watykańskiej. 
Redakcja mieści się przy via del Pellegrini. 

Z kolei „Osservatore della Domenica”, międzynarodowy magazyn 
niedzielny, jeden z trzech tygodników Wydawnictwa Città del Vaticano 
(obok „L'Illustrazione vaticana” i „Ecclesia”), na łamach którego publikował 
Wojtyła, ukazywał się najpierw w jęz. włoskim, a dziś wychodzi w sześciu 
językach: francuskim (1949), włoskim (1950), angielskim (1968), 
hiszpańskim (1969), portugalskim (1970), niemieckim (1971).  

Z woli Jana Pawła II, władze PRL zdecydowały 7 listopada 1980 roku 
o wydaniu polskiej comiesięcznej edycji „L’Osservatore Romano”. Pierwszy 
numer ukazał się 4 kwietnia 1980 roku pod redakcją marianina 
A. E. Bonieckiego, redaktora naczelnego w latach 1979-1991. Jezuita 
Czesław Drążek zarządzał pismem w latach 1991-2007, którego zastąpił 
jezuita, Władysław Gryzło. W staraniach o polską edycję ważną rolę odegrał 
S. Wyszyński. Podczas pobytu prymasa w Rzymie, w październiku 
i pierwszych dniach listopada 1980 roku, został podpisany dokument 
zezwalający na „wstęp” pisma do kraju.440 Miesięcznik drukowany był 
w Rzymie i wysyłany koleją do klasztoru ojców franciszkanów 
w Niepokalanowie, skąd każda diecezja odbierała swoją część, stosownie do 
zamówień otrzymanych z parafii. Od 1984 roku transportem pisma do Polski, 
a następnie do poszczególnych diecezji, zajęli się księża pallotyni.441 Pismo 
miało za zadanie dostarczyć Polakom pełną informację o tym, co „Ojca 
Świętego – Polaka w tej chwili przejmuje, trudzi, boli, dlaczego takie, a nie 
inne zajmuje stanowisko”.442 Według A. M. Deskura, w latach 1973-1984 
przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu, 
„L'Osservatore Romano” miało włączyć Polskę w orbitę kościelnej 
informacji religijnej, co z punktu widzenia duszpasterskiego i patriotycznego 
było ważne również z tego powodu, że Polska była coraz bardziej obecna na 
łamach watykańskiego periodyku.443 

Leon XIII (pp. 1878-1903) w encyklice Quod Apostolici muneris444 
wskazał na negatywną rolę prasy w rozpowszechnianiu idei nihilistycznych 
i socjalistycznych, tak jak to czynili jego poprzednicy. Jako pierwszy papież 
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przyjął dziennikarzy katolickich na audiencji generalnej w 1879 roku. 
W encyklice Etsi nos wezwał do rozwijania prasy propagującej 
chrześcijańskie wartości, uważając, że należy „przeciwstawić pisma 
pismom”,445 ponadto wypowiadał się na temat konieczności wspierania 
materialnego dziennikarzy przez Kościół: „Im ktoś jest bogatszy, niech tym 
bardziej wspiera materialnie, ponieważ tym, którzy piszą, stanowczo musi 
być zapewniona pomoc – bez niej bowiem ich aktywność albo nie osiągnie 
żadnego efektu, albo jeśli go uzyska, będzie on niepewny i krótkotrwały”.446 
Papież popierał zakładanie „kas wzajemnej pomocy” dla tych dziennikarzy, 
którzy np. są „niezdolni do pracy z racji podeszłego wieku muszą zaprzestać 
pisania i innej aktywności”.447 w encyklice Dall’alto  zachęcał, by katolicy 
„w obronie prawdy, dla ochrony religii i dla wsparcia praw Kościoła, 
przeciwstawiali dobrą prasę złej”,448 nadal podkreślając szkodliwą wolność 
nauczania i druku. W encyklice Rerum novarum449 bronił po raz pierwszy 
świata robotniczego, dając podwaliny pod katolicką naukę społeczną, zamiast 
szerzącego się w pismach liberalnych socjalizmu.450 

Pius X (pp. 1903-1914) powołał do życia w 1908 roku oficjalny organ 
prasowy Stolicy Apostolskiej „Acta Apostolicae Sedis”, które do dziś 
publikują dokumenty papieskie, zarządzenia, ustawy oraz bieżące informacje 
dla duchowieństwa, będące kontynuacją wychodzących od 1865 roku „Acta 
Sanctae Sedis”.451 Uważał za niebezpieczeństwo indyferentyzm religijny 
wiernych, laicyzację katolicyzmu, apostazje, dlatego ogłosił tzw. Przysięgę 
antymodernistyczną obowiązującą kapłanów do lat 60. XX wieku. 
W encyklice Pascendi dominici gregis potępił wszystkie ówczesne herezje. 
Katolicy – zdaniem papieża – zostali zarażeni „zgniłą atmosferą 
modernistyczną – poczęli myśleć, mówić, pisać z większą swobodą”, przy 
wsparciu duchowieństwa a nawet zakonników, interesując się „ciemnymi 
plamami w dziejach Kościoła”. Pod pretekstem mówienia „całej prawdy” 
byli przekonani, że w ten sposób służą Bogu i Kościołowi.452 Ogłosił również 
encyklikę Il fermo propositio,453 zachęcając do wykorzystania prasy 
katolickiej w działalności apostolskiej świeckich. W przemówieniu w 1913 
roku poruszył kwestię „wolności druku” i „wolności dziennikarstwa”. 
Dziennikarstwo katolickie musi być jednak „nadzorowane, przywołane do 
porządku i czynione znakiem dla wszystkich jako przeciwne wolnym 
instytucjom”.454 
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Benedykt XV (pp. 1914-1922) uważał, że każdy, kto wydaje 
czasopisma i publikuje w czasopismach nie powinien wygłaszać swoich 
opinii „jak nauczyciel”, gdyż Magisterium zostało powierzone Kościołowi, 
zatem powinien czekać cierpliwie na jego wypowiedź w danej kwestii. 
W encyklice, w której papież piętnuje niesprawiedliwość klasową 
i nieumiarkowane pożądanie dóbr materialnych jako przyczynę wojny, 
zezwalał dziennikarzom na polemiki, przedstawianie racji „za” i „przeciw” 
na wszystkie kwestie, z wyjątkiem wiary i dyscypliny. Zachęcał dyskutantów 
do poszanowania cudzych opinii.455 w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 
roku zakazał klerykom wypowiadania się w sprawach świeckich, „pisania 
w dziennikach, czasopismach lub zeszytach periodycznych albo kierowania 
nimi”.456 Zachęcał osoby świeckie do roztropności, by nie publikowały 
w pismach nastawionych na zwalczanie religii i moralności katolickiej457, ale 
do pisania wiadomości: świętych, godnych i uczciwych. 

Pius XI (pp. 1922-1939) określił mianem dziennikarzy „wszystkich 
zatrudnionych na poszczególnych etapach wydawania czasopisma, nie tylko 
tych oficjalnych, redakcyjnych, tekstów najważniejszych, ale także 
wszystkich innych zaangażowanych w wydawanie także tzw. czwartej 
strony”.458 Ogłosił encyklikę Rerum omnium,459 w której podkreślał, że prasa 
powinna stać się środkiem upowszechniania nauki katolickiej, a św. 
Franciszka Salezego ogłosił patronem dziennikarzy. Za jego pontyfikatu 
w 1927 roku powstała UCIP. Po raz pierwszy Radio Watykańskie 
transmitowało orędzie papieża (1931), a w Watykanie otworzono światową 
wystawę prasy katolickiej (1936). 

Pius XII (pp. 1939-1958) jako pierwszy papież wystąpił w telewizji 
(1950), kiedy to stacja amerykańska transmitowała z Bazyliki Św. Piotra jego 
orędzie. Powołał Papieską Komisję ds. Kinematografii Dydaktycznej 
i Religijnej (1948), przemianowanej cztery lata później na Papieską Komisję 
ds. Kinematografii (1952). Ogłosił encyklikę Humani Generis występującą 
przeciwko błędom szerzonym przez prasę świecką. Podkreślił w niej, że poza 
owczarnią Chrystusową „zawsze istniały sprzeczności i błędy religijne 
i moralne” oraz nieprzyjęcie faktu Boskiego pochodzenia religii 
chrześcijańskiej, mimo iż ludzki rozum może to rozpoznać po niezwykłych 
znakach zewnętrznych. Potępił szerzenie nauki ewolucjonizmu, którą to 
doktrynę uważał za jedyną poważną hipotezę, godną rozważenia 
i pogłębionej refleksji,460 a także egzystencjalizmu i historycyzmu, który 
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„ograniczając się jedynie do badania faktów życia ludzkiego, podważa 
podstawy każdej prawdy absolutnej”.461 Natomiast encyklikę Miranda 

prorsus poświęcił w całości sprawom filmu, radia, telewizji. Zwracał uwagę 
na „problemy finansowe – często wielkie” dziennikarzy, które powiększają 
jeszcze „trudności właściwe samemu zawodowi”.462 

Jan XXIII (pp. 1958-1963), inicjator Vaticanum II, włączył radio 
i telewizję (1959) w prace dykasterii zajmującej się kinematografią. 
W encyklice Mater et Magistra podkreślił rol ę środków społecznego 
komunikowania w rozwoju życia społecznego oraz upowszechniania 
katolickiej nauki społecznej. Zauważył, że wynalazki mogą być 
wykorzystane w dobrym lub złym celu. Przestrzegał jednak, że ludzie mogą 
– wzgardziwszy Bogiem – o własnych wyłącznie siłach wznieść się na 
szczyty ludzkiej kultury.463 w przemówieniu Questa udienza stwierdził, że 
prasa katolicka jest przede wszystkim znakiem świadectwa, „środkiem 
interpretacji według kryterium wartości wiecznej prawdy, odbijającej się 
w czasie, [...] która ukierunkowuje, definiuje i ocenia każdą rzecz w świetle 
prawdy objawionej”.464 

Paweł VI (pp. 1963-1978) doceniał geniusz ludzki w dziedzinie 
techniki, czemu dał wyraz w soborowym Dekrecie o środkach społecznego 
przekazywania myśli Inter mirifica (1963). Zdecydowanie popierał „dobrą 
prasę”, która „przepaja czytelników w pełni duchem chrześcijańskim”. 
Dokonał podziału prasy na zależną bezpośrednio od władzy kościelnej lub 
pośrednio, gdy jest dziełem laikatu. Określił cel dobrej prasy, która „urabia, 
umacnia i popiera opinię publiczną, zgodnie z prawem naturalnym, nauką 
i nakazami katolickimi, […] podaje do wiadomości i należycie wyjaśnia 
fakty dotyczące życia Kościoła”. Zachęcał do czytania i rozpowszechniania 
prasy katolickiej w celu „wyrobienia sobie chrześcijańskiego sądu 
o wszelkich wydarzeniach”.465 Powołał Papieską Komisję ds. Środków 
Społecznego Przekazu.466 Począwszy od 1967 roku zainicjował w Kościele 
powszechnym jeden dzień w roku na rzecz pouczenia wiernych 
o obowiązkach w dziedzinie korzystania z mediów. Przygotowanie 
i realizację obchodów Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu 
Sobór Watykański II powierzył Komisjom Episkopatów ds. Środków 
Społecznego Przekazu i poszczególnym Konferencjom Episkopatów. Dzień 
ten – według uznania biskupów – obchodzony jest na krótko przed 
uroczystością Zesłaniem Ducha Świętego.467 
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Jak wynika z powyższego zestawienia faktów, Kościół katolicki XX 
wieku uważał, że wynalazki techniczne mogą służyć dobru ludzkości i po 
początkowym okresie nieufności zaczął otaczać media rozwijające się dzięki 
technicznym odkryciom – troską duszpasterską. Czas po Soborze 
Watykańskim II zaowocował dokumentami, które podkreślały 
komuniotwórczą rolę środków społecznego przekazu. Dzięki nim ludzie mają 
większe poczucie wspólnoty. Media – zgodnie z opatrznościowymi 
zamiarami Boga – służą braterskiej przyjaźni. Doceniano prasę odgrywającą 
„ogromną rolę w wymianie wiadomości między ludźmi i w ich wzajemnym 
i skutecznym współdziałaniu”.468 
 
 

4. Polska prasa katolicka i kościelna 
 
Za pierwszą polską gazetę pisaną w duchu katolickim uważa się 

„Kurier Polski” (1729-1760) wydawany raz w tygodniu przez pijarów (do 
1736 roku), a następnie przez jezuitów.469 Rozwój prasy katolickiej na 
ziemiach polskich sięga połowy XIX wieku, kiedy to pojawiły się pisma 
administracyjne: Ex Consistorio Generali Cracoviensi Notificationes ad 

Universum Clerum (1800), Currenda, Pismo Obwieszczające Diecezji 
Przemyskiej Obrządku Łacińskiego (1841), Kurendy Lwowskiego 
Konsystorza Metropolitalnego Obrządku Łacińskiego (1841) Currenda, 
Pismo Obwieszczające Diecezji Tarnowskiej (1851).470 

Do pism katolickich skierowanych do szerokiego odbiorcy należały 
w kolejności: przemyski kwartalnik „Przyjaciel Chrześcijańskiej Prawdy” 
(1833-1839), warszawski „Pamiętnik Religijno-Moralny” (1841-1862), 
poznańska „Gazeta Kościelna” (1843-1848), krakowski „Tygodnik 
Kościelny” (pismo upadło w 1848 roku), „Warszawski Przegląd Katolicki” 
(1863), jezuicki „Przegląd Powszechny” (1884), krakowski „Głos Narodu” 
(1893), lwowska „Gazeta Kościelna” (1883), „Przegląd Katolicki” (1865), 
poznański „Przewodnik Katolicki” (1895), warszawska „Powściągliwość 
i Praca” (1898), wileński „Przyjaciel Ludu” (1905), włocławskie „Ateneum 
Kapłańskie” (1909), lwowski tygodnik „Gazeta Niedzielna” (1912). 

W okresie poprzedzającym odzyskanie niepodległości w 1918 roku, 
przeszkodą w rozwoju pism katolickich było funkcjonowanie Kościoła 
w warunkach zaborów (1772-1795). Ogółem w okresie osiemdziesięciu 
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porozbiorowych lat wydawano na ziemiach polskich około stu różnych 
czasopism religijnych. Prasa katolicka posiadała początkowo wąski zasięg 
i przeznaczona była przede wszystkim dla duchowieństwa.471 Cechą 
charakterystyczną tego okresu była wysoka rotacja czasopism. Wiele 
projektów z powodów finansowych po kilku edycjach znikało z rynku 
wydawniczego. Inną cechą była chwiejność i zmienność ideowa 
wydawnictw. W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości rozwój 
prasy katolickiej uzależniony był od napiętej sytuacji politycznej i kryzysu 
gospodarczego (1918-1925).472 

Po odzyskaniu niepodległości w prężnych ośrodkach wzrosła liczba 
katolickich tytułów, np. w Poznaniu ukazywały się trzydzieści dwa tytuły 
czasopism, w Krakowie dwadzieścia siedem, a w Lwowie – siedemnaście.473 
Ogólna liczba sięgała ponad tysiąc sto pozycji, z czego koło trzysta tytułów 
mieściło się w kanonie pism publicystycznych i popularnych.474 Wśród 
czasopism nie brakowało pism teologicznych, informatorów wewnątrzkoś-
cielnych, biuletynów urzędowych, pism sodalicji i stowarzyszeń katolickich, 
okólników, przewodników i pism parafialnych. Szerokim uznaniem cieszyły 
się „Przegląd Powszechny”, „Tęcza”, „Kultura”, „Verbum”, „Prąd” i „Ruch 
Katolicki”. Zdaniem większości historyków wiele z nich stało na niskim 
poziomie merytorycznym.475 

Do wielonakładowej prasy katolickiej w Drugiej Rzeczpospolitej 
(1918-1939) należały następujące pisma: „Rycerz Niepokalanej” (1922), 
„Gość Niedzielny” (1923) oraz „Niedziela” (1926). Prasę katolicką wpierała 
pierwsza Katolicka Agencja Prasowa (1927) i utworzona rok później 
Komisja Prasowa Episkopatu Polski (1928). Powołanie Akcji Katolickiej 
w Polsce (1930) umożliwiło dwa lata później zorganizowanie zjazdów 
redaktorów pism katolickich476 i tych „sprzyjających Kościołowi”. Spośród 
zgromadzeń zakonnych najbardziej rozwiniętą działalność prasową w okresie 
międzywojennym prowadzili franciszkanie: trzy tytuły (w latach 1938-1939 
nakład miesięczny „Rycerza Niepokalanej” wynosił 800 tys. egz., a łączny 
nakład jednorazowy wszystkich trzech tytułów 1,2 mln. egzemplarzy), 
pallotyni – cztery tytuły (340 tys. egz.), jezuici – osiem tytułów (250 tys. 
egz.).477 

Wobec wielości tytułów zasadny wydaje się spór o wypracowanie 
definicji prasy czytanej przez katolików.478 Akceptacja linii pisma 
katolickiego przez hierarchię kościelną oznaczała niekiedy akceptację jednej 
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z ówczesnych prawicowych partii politycznych, co miało miejsce w Polsce, 
po stu dwudziestu trzech latach zaborów. Ponieważ prasa nie była tylko 
zbiorem „nowin i faktów”, ale również kształtowała wiele dziedzin 
katolickiego życia, konieczne było zdefiniowanie istoty prasy katolickiej.479 
Chrześcijańskie partie, np. endecja i chadecja, nie posiadały co prawda 
kościelnej legitymacji, gdyż cały Episkopat opowiadał się za apolityczną 
prasą katolicką, jednak miały swoich zwolenników nawet wśród biskupów. 

W Drugiej Rzeczpospolitej toczył się spór o definicję prasy 
katolickiej.480 Jej podział, na „bezpośrednią” lub „pośrednią zależność od 
władz kościelnych”, dokonał się dopiero po Soborze Watykańskim II. Do 
tego czasu środowiska katolickie unikały definicji. 

Po pierwsze ze względu na różnorodność prasy uważano, że 
niemożliwe jest stworzenie jednej definicji, w miarę zwięzłej, 
uwzględniającej wszystkie aspekty i właściwości prasy oraz jej wewnętrzne 
zróżnicowanie. Uważano, że definicja taka byłaby zbyt ogólnikowa 
i treściowo uboga.481 w toczącej się dyskusji położono akcent na opisanie, 
jaka powinna być prasa katolicka oraz na jej cele i zadania. W okresie 
międzywojennym uważano, że działalność prasowa podejmowana w imię 
religii była jednym z elementów instytucji Kościoła, stosowanych w obronie 
zasad i ideologii. „Prasę uważało się wśród księży po prostu za przedłużenie 
wpływu ambony, za jedno więcej ramię misji wewnętrznej, publicystykę 
jakby za część apologetyki”482. Do tej myśli nawiązał Paweł VI, nauczając, 
że środki społecznego przekazu to „współczesna ambona”, poprzez którą 
Kościół może „przemawiać do rzesz”.483 

Po drugie środowiska katolickie unikały definicji ze względu na 
unikanie dzielenia katolików na „postępowych” i „reakcyjnych”. Szerząc 
bowiem Dobrą Nowinę, prasa – „kaznodziejka ludzkości”, sympatyzowała 
z partiami politycznymi. Na przykład „Głos Narodu”484 cieszył się poparciem 
Adama Stefana Sapiehy (1867-1951), któremu bliski był program chadecji.485 
w latach 1936-1939 redaktorem naczelnym krakowskiego pisma był 
późniejszy pierwszy wydawca i redaktor naczelny „Tygodnika 
Powszechnego” – Jan Piwowarczyk (1889-1959), którego rządca 
archidiecezji mianował proboszczem. W 1939 roku redaktorem „Głosu 
Narodu” został J. Turowicz. 

Część episkopatu uważała księcia Sapiechę za „postępowca” 
(„progresistę”), a J. Piwowarczyka za „nieco różowego prałata” przez 
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„skłonność” do reformy agrarnej. W biografii Jana Pawła II pióra Bernarda 
Lecomte (1949-), francuskiego znawcy tematyki Europy Wschodniej, 
czytamy: „Ojciec Piwowarczyk miał dziennikarstwo we krwi. W 1936 roku 
został mianowany redaktorem naczelnym «Głosu Narodu», a w czerwcu 
1939 roku – z woli krakowskiego arcybiskupa – proboszczem parafii św. 
Floriana. W czasie okupacji niemieckiej był też rektorem seminarium 
krakowskiego. A. S. Sapieha doceniał zatem tego przedsiębiorczego prałata, 
nonkonformistę, który pałał jadowitym antykomunizmem w połączeniu 
z bardzo ugruntowanymi pomysłami socjalnymi. Z tego powodu był 
nazywany «różowym prałatem». Ci, których przerażał, nazywali go 
„partyzantem reformy agrarnej”. Mianując go proboszczem, również Książę 
Sapieha uchodził w oczach części episkopatu za «postępowca»”.486 

Potwierdza to stwierdzenie B. Lecomte następujący fakt: biskupi 
diecezjalni zobowiązani byli do respektowania ustaleń podejmowanych przez 
Komisję Prasową Episkopatu działającą przy Konferencji Episkopatu Polski, 
dlatego Komisja konsultowała się z nimi w sprawach prasy katolickiej. 
Najczęściej z prymasem Augustem Hlondem, a „wyjątkowo zaś z biskupem 
metropolitą krakowskim, księciem Adamem Stefanem Sapiehą”.487 
Wyjątkowo, to znaczy – rzadko, najprawdopodobniej właśnie z powodu jego 
nieco „różowych” upodobań politycznych. 

Święci uważają, że jedyną partią godną chrześcijanina jest – 
Chrystus.488 Nawet osoby nie identyfikujące się z Kościołem katolickim 
uważają, że klasyfikowanie ludzi jest wynikiem braku „szacunku dla 
złożoności człowieka”, podczas gdy ten szacunek powinien być posunięty aż 
do… „nabożeństwa” do człowieka.489 S. Wyszyński po doświadczeniach 
drugiej wojny światowej wołał w kazaniach: „Na kolana przed 
człowiekiem!”. 
 
 

4.1. Plany założenia tygodnika i dziennika katolickiego 
 

O konieczności istnienia polskiej prasy katolickiej, tygodnika 
i dziennika, dyskutowali zarówno duchowni, jak i świeccy jeszcze w okresie 
zaborów (1772-1918). Najbardziej aktywny na rzecz założenia dziennika był 
zabór austriacki, który w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku zainicjował 
katolicką akcję prasową.490 Dostrzegając systematyczny wzrost liczby 
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odbiorców prasy katolickiej, również wśród inteligencji, biskupi zastanawiali 
się nad powołaniem do życia dziennika dla katolików podczas pierwszego 
ogólnokrajowego wiecu katolickiego w 1893 roku w Krakowie, a w 1896 
roku we Lwowie.491. W 1893 roku uzgodniono, że dziennik ma być 
przeznaczony dla „sfer inteligentnych”.492 Założony przez bł. Ignacego 
Kłopotowskiego (1866-1931) „Polak-Katolik” (1905) nie spełniał tego 
kryterium. 

Po odzyskaniu przez Polskę w 1918 roku niepodległości hierarchia 
dostrzegła w prasie potężne narzędzie duszpasterskie. Głównym zadaniem 
katolickiej akcji wydawniczej było wówczas „szerzenie i pogłębianie zasad 
wiary i obyczajów katolickich”493 oraz „kształtowanie opinii 
w społeczeństwie i przeciwstawianie się treściom propagowanym przez obóz 
przeciwny”.494 

Biskupi polscy dążyli do powołania niezależnego, ogólnopolskiego 
tygodnika społeczno-politycznego o charakterze masowym, który zostałby 
podporządkowany episkopatowi.495 Taka koncepcja pisma nie odpowiadała 
jednak inteligencji optującej za pismem elitarnym, jak np. francuski 
„La Croix” (1883), które miało być pierwowzorem polskiego dziennika 
katolickiego, obok takiej wielonakładowej prasy chrześcijańskiej, tj. 
watykański dziennik „L’Osservatore Romano” (1861) czy wydawany 
w Bostonie „The Christian Science Monitor” (1909).496 Kościół we Francji 
miał duże doświadczenie na niwie apostolstwa słowa.497 Biorąc to pod 
uwagę, w 1934 roku kard. A. Hlond odwiedził Francję w celu zapoznania się 
z koncernem „La Maison de la Bonne Presse”, wydawcą „La Croix”. 

Rozpisywał się na ten temat „Przegląd Katolicki”,498 zauważając, że 
„La Croix” nie odpowiada polskiemu rozumieniu apostolstwa prasy 
promującej integralny katolicyzm. Francuski dziennik sankcjonował rozdział 
między Kościołem a państwem, politykę oddzielał od moralności, nie 
wyrażał katolicyzmu mas, a przede wszystkim tzw. salonów. Propagował 
zatem katolicyzm „głęboki i gorący”, ale mało dynamiczny, oderwany od 
życia społecznego, nie opiniotwórczy. Tymczasem – zdaniem 
J. Piwowarczyka – dziennik katolicki powinien być pismem politycznym 
w tym sensie, że opisującym wszystkie dziedziny życia.499 

W Drugiej Rzeczpospolitej nie powiodły się próby założenia 
ogólnopolskiego tygodnika i dziennika, czyli – jak definiowano – pisma 
ponadpartyjnego o wyraźnym katolickim profilu, wydawanego 
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z upoważnienia i za zgodą władz kościelnych lub spółki wydawniczej, 
w której w przeważającym procencie mieliby mieć udział księża. Czekano na 
pismo popierane przez całe duchowieństwo albo wydawanego „z poręki” lub 
bezpośrednio przez księży i zakony.500 

 
 

§ 3. Aspekty historyczne (PRL) 
 
Obok aspektów teoretycznych i praktycznych istotne są również 

aspekty historyczne dziennikarstwa, czyli świadectwo dane przez inteligencję 
katolicką zaangażowaną w działalność prasową w latach 1945-1989. Rządy 
w Polsce sprawowała od 1948 roku PZPR, partia marksistowsko-leninowska 
walcząca z religią katolicką. Publicystyczna działalność Wojtyły przypadła 
na okres, kiedy Polska, wraz z innymi krajami tzw. demokracji ludowej, była 
uzależniona politycznie, gospodarczo i kulturalnie od ZSRR, gdzie w latach 
1922-1991 panował ustrój komunistyczny.501 Rzeczywistość polityczna była 
wynikiem panującego w PRL ateistycznego, antypolskiego 
i antyniepodległościowego systemu.502 Radzieccy i polscy komuniści nie byli 
partnerami dialogu z Kościołem, ale formacją instalującą w PRL system 
totalitarnej władzy. 

Rola Kościoła w Polsce, kraju leżącym miedzy Wschodem 
a Zachodem, była szczególna: „Nie można być lekkomyślnym Polakiem: 
nasze położenie geograficzne jest trudne – przypominał Wojtyła. Każdy 
Polak jest przez to zobowiązany do szczególnej odpowiedzialności”.503 
Należąc do tzw. sowieckiej strefy wpływów, naród polski pozostawał w swej 
większości w opozycji do lansowanego światopoglądu materialistycznego, 
manifestując postawę wierności Bogu, Ojczyźnie i Kościołowi (Polonia 

semper fidelis). W 1975 roku na posiedzeniu Komisji Episkopatu ds. 
Duszpasterstwa metropolita krakowski zauważył, że Europejczyk z Zachodu 
nie rozumie braku fascynacji Europejczyka ze Wschodu dla „…marksizmu 
jako idei i programu”504 i braku pragnienia u katolików bycia 
„«towarzyszami drogi» marksistów”.505 

Czy jednak wierność Polaków wobec fundamentalnych wartości – 
zastanawiał się Jan Paweł II – była procesem pogłębionym przez rozumowe 
dociekania, czy też „był to proces w pewnej mierze instynktowny? Być 
może, że w wielu wypadkach przejawiał raczej charakter instynktowny. 
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Polacy swoim sprzeciwem wyrażali nie tyle jakiś wybór oparty na 
motywacjach teoretycznych, ile po prostu to, że nie mogą się nie sprzeciwiać. 
Było to sprawą jakiegoś instynktu czy intuicji, chociaż sprzyjało to również 
procesom pogłębiania świadomości wartości religijnych i ideałów 
społecznych, stanowiących fundament tego odrzucenia, na skalę nie znaną 
nigdy przedtem w dziejach Polski”.506 

Wojtyła powątpiewał zatem o heroizmie Polaków pytając, czy 
rzeczywiście jest aż tak źle, czy człowiek wierzący musiał w PRL kryć się ze 
swoimi przekonaniami z powodu grożących mu konsekwencji ze strony 
ateistycznego państwa: „Może to tylko fikcja – pytał – którą sobie na własny 
użytek, na obronę własnej słabości, wymyślili ludzie”? Nie wahał się 
zachęcać do ofiary, gdyż „...sprawa wolności duchowej człowieka jest 
najważniejsza. Może nawet człowiek być czasem w nędzy materialnej, ale 
dopóki jego duch jest wolny, to człowiek jest jeszcze wolny. Najgorzej jest 
wtedy […], kiedy człowiek straci wolność ducha za dobra doczesne, za zyski 
materialne, jeżeli za cenę tych korzyści sprawy duchowe, sprawy sumienia, 
sprawy wiary i religii naraża na niebezpieczeństwo, naraża na 
zapomnienie”.507 

Zatem roszczenie dziennikarzy katolickich do tytułu opozycjonistów 
byłoby uprawnione tylko wówczas, gdyby Polska była rzeczywiście „piątą 
kolumną komunistycznego imperium”.508 Tymczasem system rodem z ZSRR 
pozwalał im zaistnieć, za cenę niewoli ducha. Trzeba jednak przyznać, że 
w tym szczególnym czasie próby dziennikarze działali w pewnym napięciu 
pomiędzy „subiektywną świadomością” a „obiektywną rzeczywistością”. 
Napięcie wynikało z tego, że z jednej strony mieli „…poczucie szczególnego 
miejsca w Kościele i w świecie, szczególnego dorobku w dziejach 
christianitatis. Z drugiej strony mieli „czasem poczucie niższości, jak gdyby 
mniejszej wartości, jak gdyby marginesu, który się zaczyna za naszą 
zachodnią granicą. Jeżeli z jednej strony jesteśmy przyciągani przez Zachód 
[…], to czasem tak, jakbyśmy czuli się od niego odpychani – zauważał 
Wojtyła w 1974 roku”.509 

Kultura chrześcijańska Zachodu „osiągnęła swoje szczyty” za sprawą 
wielu świętych. „W Europie Zachodniej powstały dzieła sztuki: 
majestatyczne romańskie i gotyckie katedry, a potem barokowe bazyliki, 
malarstwo Giotta, Fra Angelica, kopuła Bazyliki św. Piotra i Kaplica 
Sykstyńska. Tu ujrzały światło sumy teologiczne, a wśród nich 
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najwspanialsza suma św. Tomasza z Akwinu; tu ukształtowały się najwyższe 
tradycje chrześcijańskiej duchowości, dzieła mistyków i mistyczek w krajach 
germańskich, pisma św. Katarzyny ze Sieny, we Włoszech, św. Teresy 
z Avila i św. Jana od Krzyża w Hiszpanii. Tu narodziły się potężne zakony 
monastyczne, poczynając od zakonu św. Benedykta, którego można śmiało 
nazwać ojcem i wychowawcą całej Europy, i zasłużone zakony żebracze, 
a wśród nich franciszkanie i dominikanie, aż do zgromadzeń reformy 
katolickiej i wieków późniejszych, które przyniosły tyle dobra w Kościele. 
Wielka epopeja misyjna czerpała przede wszystkim z europejskiego 
Zachodu, a dziś powstają tam wspaniałe i dynamiczne ruchy apostolskie, 
których świadectwo nie może nie przynosić owoców również w porządku 
doczesnym. W tym sensie można powiedzieć, że Chrystus jest wciąż 
«kamieniem węgielnym» budowy i odbudowy społeczeństw 
chrześcijańskiego Zachodu”.510 

Wolność, którą cieszyli się obywatele Stanów Zjednoczonych 
i Imperium Brytyjskiego, nie była uznawana w bardzo wielu krajach, gdzie 
poddano ludzi różnym rodzajom wszechogarniającej kontroli, sprzecznej 
z zasadami demokracji. Zachodni politycy uważali, że ich obowiązkiem nie 
jest wtrącanie się do wewnętrznych spraw krajów demokracji ludowej, 
których nie podbili w czasie wojny, ale to nie znaczy, że mogą przestać 
głosić „nieustraszenie zasad wolności i praw człowieka, które są wspólnym 
dziedzictwem anglojęzycznego świata, i które – poprzez Magna Carta, akt 
swobód obywatelskich, habeas corpus511 oraz angielskie prawo zwyczajowe 
– znajdują wyraz w Deklaracji Niepodległości”.512 

Wojtyła nie mógłby sformułować swoistej dla niego wizji 
dziennikarstwa bez wielorakich aspektów historycznych, które były jego 
udziałem, m. in. takich jak „wrażliwy temat” polsko-żydowskich relacji.513 

 
 

1. Ideologia komunizmu odrzucona przez Kościół katolicki 
 
Europejskie oświecenie, w szczególności francuskie, ale również 

angielskie, niemieckie, hiszpańskie i włoskie, miało wpływ na kryzys kultury 
atlantyckiej i tradycji chrześcijańskiej w XIX wieku. Kryzys ten tylko 
dotknął oświecenie w Polsce. Rosja, w której narodziła się komunistyczna 
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ideologia, przeżyła wstrząs oświeceniowy dopiero na początku XX wieku 
w postaci radykalnie ateistycznej rewolucji marksistowskiej.514 

Oświeceniowy racjonalizm „pojmuje rzeczywistość ludzką 
i społeczną w sposób mechanistyczny. Zostaje w ten sposób zanegowana 
najgłębsza intuicja prawdziwej wielkości człowieka, jego transcendencja 
wobec świata rzeczy oraz napięcie, jakie odczuwa on w swoim sercu 
pomiędzy pragnieniem pełni dobra a własną niezdolnością do osiągnięcia go, 
przede wszystkim zaś zostaje zanegowana wynikająca stąd potrzeba 
zbawienia”.515 

Prawda o człowieku jest taka natomiast, że „...nie potrafi on powstać 
o własnych siłach. Potrzebuje pomocy Ducha Świętego. Jeżeli odrzuca tę 
pomoc, wówczas dopuszcza się grzechu, który Chrystus nazwał 
«bluźnierstwem przeciwko Duchowi», oznajmiając równocześnie, że jest on 
nieodpuszczalny. […] Wyklucza w samym człowieku pragnienie 
odpuszczenia. Człowiek odpycha miłość i miłosierdzie Boga, gdyż sam 
uważa się za Boga. Mniema, że sam sobie potrafi wystarczyć”.516 

Ruch socjalistyczny przejęty nienawiścią do klas posiadających 
(burżuazji, feudałów i duchowieństwa) i do Kościoła broniącego 
dotychczasowego porządku społecznego powstał za sprawą dzieł utopijnych 
socjalistów francuskich tj. Henri de Saint-Simon (1760-1825), Louis Auguste 
Blanqui (1805-1881), Barthélemy Prosper Enfantin (1796-1864), Charles 
Fourier (1772-1837), Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865). Byli oni 
apologetami zasad materialistycznych i ideałów obcych Kościołowi, m. in. 
zniesienia własności, feminizmu. Bł. Roman Archutowski (1879-1944) pisał 
już w 1918 roku w Historii kościoła katolickiego, że socjalizm uległ 
najrozmaitszym przekształceniom w swoim dalszym rozwoju i doprowadził 
do stworzenia nowych dążeń socjalnych, tj. komunizm, anarchizm i nihilizm. 
Naukowym uzasadnieniem żądań utopijnych socjalistów zajęli się dwaj 
niemieccy żydzi: Karol Marks (1818-1883) i Fryderyk Engels (1820-
1895),517 w wyniku czego w 1866 roku powstało międzynarodowe 
stowarzyszenie robotników, którego zadaniem było szerzenie idei 
socjalistycznych w oparciu o walkę klas. 

Socjalizm nie wszędzie był pojmowany jednakowo. Wśród 
socjalistów, obok grup skrajnych, prowadzących nieustanną walkę 
z istniejącym porządkiem, istniały stowarzyszenia umiarkowane, które przez 
pracę i samopomoc usiłowały poprawić dolę klas niższych, chcąc przez 
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parlament i prawodawstwo przeprowadzić swoje zasady. Kościół nie 
odmawiał socjalizmowi szlachetnych dążeń do podniesienia stanu czwartego, 
robotniczego, zachęcał jednocześnie wiernych do akcji społecznej. Jednak po 
rozpatrzeniu programu odmówił socjalizmowi swego poparcia, gdyż pomimo 
głoszenia teorii, że religia jest sprawą prywatną, od początku zajął on 
stanowisko wrogie wobec katolików, tolerując przy tym inne wyznania. 

Ateistyczny socjalizm krytykowany był przez wielu papieży 
potępiających główne zasady socjalizmu,518 np. Piusa IX i Piusa X i Leona 
XIII, który w encyklice Rerum novarum519 odniósł się szeroko do kwestii 
robotniczej. Również Pius XII, którego pontyfikat był naznaczony 
nazizmem, sprzeciwiał się filozofii materialistycznej. W orędziu 
wygłoszonym 24 grudnia 1945 roku przestrzegał przed sowieckim 
totalitaryzmem ZSRR: „Cała powierzchnia globu, czerwona od przelanej 
w tych przerażających latach krwi, proklamuje tyranię totalitarnego państwa. 
[…] [Zwi ązek Radziecki] jednym ruchem pióra […] zmienia granice państw; 
jedną kategoryczną decyzją przywłaszcza sobie gospodarkę ludu […] 
pozbawiając go jego naturalnych możliwości; poprzez źle skrywane 
okrucieństwo przegania miliony ludzi […] z ich domów i ziem i wykorzenia, 
wyrywa z kultury i cywilizacji, nad stworzeniem której pracowały całe 
pokolenia”. Dziesięć lat później Pius XII ogłosił: „Mocą nauki 
chrześcijańskiej odrzucamy komunizm jako system społeczny”.520 

Komunizm „został rzeczywiście odrzucony jako ideologia i jako 
filozofia”,521 ponieważ pozbawiał człowieka więzi z Bogiem jako Stwórcą. 
Odrzucił Źródło stanowienia o tym, co dobre, a co złe, zastępując myśl Bożą 
„«wytworem myślenia» dowolnie kształtowanym i dowolnie zmienianym 
według okoliczności”.522 Takie myślenie znalazło odbicie w doktrynie Léona 
J. Dehona (1843-1925), założyciela sercanów, który w licznych 
wypowiedziach tłumaczył, dlaczego nie jest socjalistą.523 

Jan Paweł II określił system rządzący w PRL jako „...dyktaturę 
komunistyczną wraz z jej wojującym ateizmem”.524 Komunizm przeczył 
prawdzie i zmuszał ludzi do nieustannego dawania fałszywego 
świadectwa,525 zatem ateizm był źródłem błędnej koncepcji osoby, co 
odgrywa w dziennikarstwie istotną rolę. Benedykt XVI podkreśla, że media 
stały się „integralną częścią kwestii antropologicznej”,526 zatem wymagają 
„infoetyki”. Człowiek „...w swej zasadniczej strukturze antropologicznej 
uformowany jest – przypomina Benedykt XVI – by wejść w relację z drugim. 



 
 

83

Czyni to przede wszystkim za pośrednictwem słowa. W swojej prostocie 
i pozornym ubóstwie, słowo, wpisując się we wspólną gramatykę języka, 
jawi się jako narzędzie realizujące zdolność ludzi do relacji”.527 

Błędna koncepcja prawdy i osoby szła w parze z błędną koncepcją 
wolności, która zakłada oderwanie „od posłuszeństwa prawdzie, a zatem 
również od obowiązku poszanowania praw innych ludzi. Treścią wolności 
staje się wówczas miłość samego siebie posunięta aż do wzgardzenia Bogiem 
i bliźnim, miłość, która prowadzi do bezgranicznej afirmacji własnej korzyści 
i nie daje się ograniczyć żadnymi nakazami sprawiedliwości”.528 z tych 
błędów wyniknął błędny styl życia obywateli, którzy zaczęli wyżej stawiać 
dążenie do tego, by mieć, aniżeli być i chcieć więcej mieć nie po to, aby 
bardziej być, lecz by doznać w życiu jak najwięcej przyjemności.529 

W praktyce ateizm oznaczał bezbożnictwo – wychowanie bez Boga, 
co miało na celu doprowadzenie do zachwiania „fundamentu etycznego 
w opinii publicznej”, był manifestacją poglądów podważających prawo 
naturalne.530 w kręgu kultury atlantyckiej pokusą katolików była kontestacja 
zasad moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego,531 co 
prowadzi do zniszczenia chrześcijańskiej cywilizacji przez brak 
zastępowalności pokoleń. 

Mimo powyższych wypowiedzi, A. E. Boniecki uważa, że Jan Paweł 
„...nie potępił marksizmu albo komunizmu jako takiego”, bo np. „gdy 
Michnik był w Rzymie, papież zaprosił go do siebie, rozmowa zeszła na 
historię lewicy”.532 

W Kościele katolickim dominantą nie jest etyka chrześcijańska, mimo 
że europejska kultura zbudowana jest na judeochrześcijańskiej etyce.533 
Dominantą jest źródło etyki – nowe życie w Chrystusie. A to sprawia, że 
żyjemy „...w rzeczywistości większej niż my sami – zauważa Tadeusz 
Zasępa – podczas gdy instrumentalna racjonalność zakłada, że poza naszymi 
własnymi manipulacjami w świecie nas otaczającym nie ma obiektywnej 
rzeczywistości. Gdy czynimy siebie epistemologicznym źródłem 
rzeczywistości […], to tracimy ciążenie ku kosmosowi i, jako ludzie religijni, 
poleganie na Bogu jako przyczynie świata”.534 

Fundamentem prawdy jest więc Chrystus. Starożytni Grecy 
poszukiwali prawdy jako bytu doskonałego, pełnego, istniejącego w sposób 
absolutny. Arystoteles jest autorem klasycznej definicji prawdy: rzecz 
istnieje, o ile rzeczywiście istnieje. Słowo „prawda” – ά-λήνειά, Aletheia – 
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oznaczało dla Greków „odsłonięcie, odkrycie, dostępność, nieskrytość bytu”. 
Z kolei dla starożytnych Hebrajczyków prawda oznaczała „wierność, stałość, 
niezawodność”, to, na czym można się oprzeć. Emeth łączy się z kolei 
z Hesed, od strony człowieka oznaczające „lojalność”, pełne oddanie się, 
zawierzenie, a od strony Boga – „miłość miłosierną”. Prawda i wiara 
przenikają się, Emeth jest niejako „przedłużeniem” Aletheia. Zatem istotą 
prawdy jest to, że chce być odkryta, ale ponieważ jest większa od rozumu 
człowieka, dlatego osiąga się ją przez wiarę.535 

Fundamentalne pytanie dotyczące prawdy zakorzenione jest 
w ontologii i brzmi: co istnieje? Odpowiedź na nie wyznaczyła dwa kierunki 
filozoficznego myślenia: realizm, uznający, że obiektywnie istniejącymi 
bytami są zarówno idee, jak i materia, oraz idealizm, uznający prymat idei 
nad materią. Z kolei marksiści opierają dociekania metafizyczne na naukach 
szczegółowych, czyli ograniczają je do praw natury (materii). Tradycja 
realistyczna – którą przyjął Kościół katolicki, wzbogacając ją nauką 
św. Tomasza z Akwinu – głosi, że prawda ma charakter absolutny, ale to nie 
znaczy, że jakaś osoba, klasa społeczna czy naród mają na nią monopol. 
Prawda jest absolutna w tym sensie, że poznajemy nie tylko różnorodne 
poglądy na rzeczy, ale mamy wgląd w same rzeczy.536 

Relatywizm teoriopoznawczy, uznający za jedyny pewnik tę 
pewność, że nie istnieje prawda absolutna, zaczął szerzyć się po zakończeniu 
drugiej wojny światowej, kiedy to elity intelektualne na Zachodzie uznały, że 
pozbędą się w przyszłości każdej „złej ideologii”, odrzucając „myśl mocną” 
i zastępując ją „myślą słabą” jakoby prawda absolutna nie istniała.537 

Za myślą mocną stały dwa totalitaryzmy. Wyznawcy nazizmu 
i komunizmu uważali, że istnieje prawda absolutna, ale tylko w ich ideologii. 
Oba systemy walczyły z prawdą Objawioną,538 gdyż była poza nimi. 
Zaprzeczały tym samym, że dostępny dla ludzkiego poznania „blask prawdy” 
„jaśnieje we wszystkich dziełach Stwórcy, w szczególny zaś sposób 
w człowieku, stworzonym na obraz i podobieństwo Boga”.539 Bał się prawdy 
oświecającej rozum i kształtującej wolność człowieka, który „w ten sposób 
prowadzony jest ku poznaniu i umiłowaniu Pana. Dlatego psalmista woła: 
«Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!»”.540 Odmówił 
ludziom prawa poznania „…obiektywnego stanu rzeczy oraz 
okoliczności”.541 Jakby nie zdając sobie sprawy z tego, że ludzie nigdy nie 
zrzekną się swego „...udziału w zdobywaniu prawdy: nie tylko tej 
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abstrakcyjnej czy filozoficznej, ale także tej konkretnej i codziennej, 
o pojedynczych wydarzeniach.542 

Wszystkie pokolenia toczą spór o informację „zawsze prawdziwą 
i pełną”.543 Wojtyła podkreślał konieczność szukania „ostatecznej prawdy”, 
prawdy obiektywnej, którą Bóg podzielił się z człowiekiem w Jezusie 
Chrystusie. Jednak nawet dziennikarze katoliccy, którzy stoją na pierwszej 
linii sporu o prawdę, nie są jej „posiadaczami”. Mozolnie zbliżają się do niej, 
„pełni pokornej nadziei, że dzięki łasce Bożej jej blask w końcu nas 
ogarnie”.544 

Czym innym jednak jest szukanie prawdy zbawczej na dany temat, 
a czym innym np. prawdy historycznej, to znaczy prawdziwego i całościowe 
ujęcia wydarzenia. W wymiarze ludzkim taka prawda będzie zawsze 
subiektywna, gdyż nie ma możliwości przedstawienia rzeczywistości w całej 
jej złożoności i szczegółowości. Szukając prawdy, dziennikarz musi zwracać 
uwagę nie tylko „na treść przekazywaną”, ale również mieć „przed oczyma 
warunki i wszystkie okoliczności, jak: cel, osoby, miejsce, czas i inne, 
w jakich dokonuje się przekazu, a które mogą zmieniać lub wręcz wypaczać 
jego godziwość”.545 Na przykład dokumenty, na które powołują się 
dziennikarze, często oparte są na pracy innych osób, dlatego potrzebna jest 
tzw. krytyka źródeł, gdyż osoby sporządzające dokumenty mogą popełnić 
błąd. Ponieważ liczne okoliczności mogą zaciemnić prawdę o wydarzeniu, 
dlatego w centrum uwagi Wojtyły nie stał np. system polityczny, ale 
konkretny człowiek, jego integralne wyzwolenie i zbawienie w konkretnym 
miejscu i czasie. 

Osobie przynależą nie tylko „prawa zbawcze”, ale i niezbywalne 
prawa człowieka wynikające z „kodeksu prawa natury”, który stoi u podstaw 
Karty Praw Człowieka. Wojtyła uważał, że wierzący mają prawo żądać, 
ażeby zachowywano Konstytucję! Ażeby szanowano «Kartę Praw 
Człowieka». […] Konferencja Episkopatu Polski od dawna staje na 
stanowisku, że warunkiem podstawowym normalizacji stosunków pomiędzy 
Kościołem a państwem jest pełne i konsekwentne respektowanie zasady 
obywatelskiej równości, zasady wolności sumienia i wolności religijnej”.546 

Wojtyła uważał, że państwo nie ma prawa ateizować swoich 
obywateli, ponieważ władzę otrzymało od narodu. Piętnował np. zmuszanie 
młodzieży do udziału w organizacjach o przydomku „socjalistyczny”, co – 
podkreślał – sprzeciwiało się „wszystkim przesłankom demokratycznym” 



 
 
86

i było wyrazem „tendencji totalistycznej”. Uświadamiał niedoinformo-
wanych: „Jesteśmy w naszym życiu państwowym, politycznym, społecznym 
całkowicie w sprzeczności z 69. Artykułem Konstytucji, który gwarantuje 
równość obywatelską”.547 Mimo zapewnień przedstawianych władzy 
w imieniu hierarchii („my nie chcemy obniżać autorytetu władzy, tylko 
chcemy doprowadzić do tego, ażeby władza miała autorytet, oczywiście 
respektując prawa obywateli”), po latach bezskutecznych działań, 
zapowiedział w 1976 roku walkę o „założenia ideowe”, gdyż „w tej 
dziedzinie nie może być […] żadnej sprzeczności między tym, co mówi 
Konstytucja, a tym, czym jest naród, czym jest społeczeństwo. Nie może być 
też sprzeczności między tym, co znajduje się w Konstytucji, a tym, co 
stanowi nasze duchowe dziedzictwo. Przecież polskość to jest jakiś 
dorobek”.548 

W licznych wypowiedziach zarzucał władzy „antyludzkie milczenie 
na temat Boga”, wynikające m. in. z tego, że „człowiek wierzący lękał się 
powiedzieć, że jest wierzący!”. „Klimat niewiary, laicyzacji, ateizacji” 
próbował interpretować w świetle wiary: Ów duchowy stan polegał – jego 
zdaniem – na zmaganiu się światłości z ciemnością, czyli wiary i niewiary. 
Przy czym „niewiara używa różnych środków, ma swój program. Są to 
środki bogate. Nieraz tymi środkami wywiera się presję na człowieka. 
Uzależnia się jego pozycję w społeczeństwie od tego, czy jest wierzący, czy 
niewierzący”.549 Życzył, by Polacy wyszli zwycięsko z tej „próby”, za 
jakąkolwiek cenę. Zdawał sobie sprawę, że walka z wojującym ateizmem, 
który używa wszystkich możliwych tzw. środków bogatych, aby zdławić 
światło wiary zapalonej przed tysiącem lat, w dniu chrztu Polski – nie jest 
łatwa. Zadaniem każdego chrześcijanina była więc troska, by zapalone 
światło wiary w dniu chrztu podtrzymywać. 

Troska o wolność polskiego ducha zwielokrotniła się w związku 
z zapowiedzianą reformą wychowania, która ani słowem nie mówiła 
o chrześcijańskim społeczeństwie, o wkładzie Chrystusa, Kościoła, 
chrześcijaństwa w polskie wychowanie. Ponad trzydzieści milionów 
katolików nie powinno być – zdaniem Wojtyły – traktowanych marginalnie. 
Również gdy chodzi o nowe miejsca kultu. Kuria Metropolitalna w 1972 
roku bezskutecznie starała się o pozwolenie na budowę kilkudziesięciu 
nowych kościołów;550 lista nowych zapotrzebowań rosła, a zrealizowanych 
nie ubywała. Z zadowoleniem notował każde zezwolenie na budowę 
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kościoła, które – jego zdaniem – było pozytywnym wkładem do normalizacji 
stosunków pomiędzy Kościołem a państwem. 

W 1975 roku Wojtyła wyznał: „Nie potrafię wyliczyć na pamięć tych 
wszystkich memoriałów, które władze PRL otrzymały od Konferencji 
Episkopatu w ciągu tych czterech lat. […] Wszystkie zmierzały do jednego, 
do wykazania, że normalizacja stosunków pomiędzy Kościołem a państwem 
nie może być zabiegiem czysto formalnym i dyplomatycznym, […] musi 
oznaczać normalne życie społeczne społeczeństwa katolickiego”. Widział 
Kościół jako autentyczne dobro narodu polskiego, za które trzeba być 
odpowiedzialnym przed Bogiem. Odpowiedzialność za Kościół jest jedyna, 
niepowtarzalna – podkreślał – szczególna w przypadku Polaków zawsze 
wiernych kulturze zachodniej, Kościołowi i Następcy św. Piotra, którego 
stolicą jest Rzym”.551 Lęk przed ekspansją komunizmu towarzyszył polskim 
katolikom, obawiającym się m. in. utraty łączności ze Stolicą Apostolską.552 

Wojna spustoszyła kraje Europy wschodniej i zachodniej, uległ 
zniszczeniu nie tylko dorobek materialny, ale również duchowy, będący 
gwarantem Europy o chrześcijańskim obliczu. Zwycięzcy alianci (USA, 
Wielka Brytania, Kanada) usiłowali ograniczyć rozprzestrzenianie się 
komunizmu poprzez dozbrojenie. ZSRR dążył ze swej strony również do 
konstrukcji bomby atomowej będącej już w posiadaniu Amerykanów. Nastał 
czas zimnej wojny (1946-1989). „Żelazna kurtyna”, która oddzieliła 
demokratyczny Zachód od zniewolonych narodów Europy Środkowej 
i wschodniej, dzieląc świat na dobrych i złych, według marksistowskiego 
kryterium. Jedynie lęk łączył ludzi żyjących po obu stronach „żelaznej 
kurtyny”, m. in. lęk przed użyciem bomby nuklearnej przez któryś z wrogich 
sobie bloków, socjalistyczny, pod przewodem ZSRR, lub imperialistyczny, 
jak określano USA. 

Niebezpieczeństwo konfliktu nuklearnego – jak napisał Jan Paweł II 
w swoim Testamencie – „wisiało nad światem”.553 Zauważali to ówcześni 
politycy. „Mogą powrócić mroczne czasy – mówił w 1946 roku brytyjski 
premier Winston Churchill do prezydenta Stanów Zjednoczonych Harry’ego 
Trumana – na połyskujących skrzydłach nauki może powrócić epoka 
kamienna, i to, co może dziś obsypać ludzkość niezmierzonymi zdobyczami 
cywilizacji, może też spowodować całkowite jej zniszczenie”.554 

Obawy o przyszłość okazały się uzasadnione. W 1945 roku Stany 
Zjednoczone po raz pierwszy użyły broni jądrowej w Hiroszimie (6 sierpnia) 
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i Nagasaki (9 sierpnia). Pius XII lansował wówczas pojęcie „słusznej wojny”, 
uważając, że w momencie gdy komuniści robią wszystko, by przedstawić 
siebie jako ofiary imperialistycznej agresji, należy potępić „pacyfistyczną 
propagandę, w której nadużywane jest słowo pokój”. Podkreślił, że gdyby 
katolicy za główny cel postawili sobie rozbrojenie, pozostaliby kompletnie 
pozbawieni możliwości obrony przed agresorem”.555 Chociaż rozbrojenie nie 
było głównym celem Kościoła, to katolicy włączyli się w nuklearną debatę, 
wypowiadając się przeciwko broni masowego rażenia i proponując 
przyspieszenie negocjacji rozbrojeniowych. Proces rozbrojeniowy przypadał 
dopiero na lata 1970-1979.556 

Dziennikarze katoliccy z „Tygodnika Powszechnego” i miesięcznika 
„Znak” byli zdezorientowani decyzją USA o zrzuceniu bomby atomowej. 
Zagłada około osiemdziesięciu tysięcy ludzi i zachorowanie kilkudziesięciu 
tysięcy na chorobę popromienną nie zostały w ogóle odnotowany 
w tygodniku, podczas gdy miesięcznik uznał to za groźny, okrutny sygnał 
początku nowej epoki. Wojtyła określił decyzję USA o zbombardowaniu 
japońskich miast mianem ludobójstwa.557 

Żelazna kurtyna podzieliła świat lękiem, z czego doskonale zdawał 
sobie sprawę Jan Paweł II, pozdrawiając ludzi u progu swojego pontyfikatu 
słowami: „Nie lękajcie się!” 558 „Kiedy wieczorem 16 października 1978 roku 
stanąłem po raz pierwszy na balkonie Bazyliki św. Piotra, aby pozdrowić 
rzymian i pielgrzymów zgromadzonych na placu w oczekiwaniu na wynik 
konklawe, powiedział, że przychodzi z „dalekiego kraju”. „Miałem na myśli 
istniejącą jeszcze w tamtym momencie «żelazną kurtynę» – wspominał 
papież. W latach istnienia «żelaznej kurtyny» zapomniano o Europie 
Środkowej. Stosowano dość mechaniczny podział na Zachód i wschód, 
uznając Berlin, stolicę Niemiec, za miasto-symbol. […] Ten podział był 
całkowicie sztuczny. Służył celom politycznym i militarnym. Wyznaczał 
historię dwóch bloków, ale nie liczył się z historią ludów”.559 

Podobnie opisuje sytuację polityczną brytyjski premier: „Od 
Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem w poprzek całego 
kontynentu zapadła «żelazna kurtyna». Poza tą linią leżą wszystkie stolice 
starych państw Europy Środkowej i wschodniej: Warszawa, Berlin, Praga, 
Wiedeń, Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i Sofia, wszystkie te sławne miasta 
i ludność wokół nich znajdują się w strefie sowieckiej i wszyscy w tej czy 
innej formie podlegają nie tylko sowieckim wpływom, ale także w bardzo 
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dużym i ciągle zwiększającym się stopniu są kontrolowani przez Moskwę. 
[…] w bardzo wielu krajach oddalonych od rosyjskich granic i rozsianych po 
całym świecie są zorganizowane komunistyczne piąte kolumny, które 
działają zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi z centrum komunizmu. […] 
Partie komunistyczne lub piąte kolumny stanowią coraz większe wyzwanie 
i zagrożenie dla chrześcijańskiej cywilizacji. […] Jeżeli zachodnie 
demokracje zajmą wspólne stanowisko zgodne z zasadami Karty Narodów 
Zjednoczonych (1945), ich wpływ na utrwalanie tych zasad będzie ogromny 
i najpewniej nikt nie będzie się im naprzykrzał”.560 

Politolodzy uważają, że „żelazna kurtyna” opadła ostatecznie w 1989 
roku głównie z powodu niewydolności społeczno-ekonomicznej systemu 
komunistycznego, której sprzeciwił się w Polsce ruch „Solidarność” (1980) 
walczący o prawa człowieka.561 Jednak zdaniem S. Dziwisza upadek muru 
berlińskiego był końcem procesu, który rozpoczął się dziesięć lat wcześniej, 
w 1979 roku, podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny.562 
„Gniezno – i słowa, jakie tam padły – były początkiem likwidowania 
«żelaznej kurtyny», dzielącej ówczesną Europę. Nie mur berliński, tylko 
Gniezno. [...] Trzeba mówić o faktach historycznych. Mur berliński był 
skutkiem procesu, zapoczątkowanego w 1979 roku w Polsce. Powtarzam: 
rozmontowywanie «żelaznej kurtyny» rozpoczęło się w Gnieźnie, 3 czerwca 
1979 roku”.563 

Opinię tę potwierdza osiemdziesiąt procent Polaków, dostrzegając 
rolę Jana Pawła II w powstaniu „Solidarności” i upadku komunizmu 
w Europie Środkowo-Wschodniej.564 „Niestety – pisze papież w swoim 
duchowym testamencie pt. Pamięć i tożsamość – to wcale nie oznacza, że 
komunizm upadł ostatecznie”.565 Jego zdaniem, wraz z wolnością pojawiło 
się niebezpieczeństwo, że postać totalitaryzmu może się ukrywać pod 
pozorami demokracji,566 bo – przypomniał – „przecież to parlament legalnie 
wybrany pozwolił na powołanie do władzy Hitlera w Niemczech w latach 
trzydziestych, a z kolei ten sam Reichstag udzielając plenipotencji Hitlerowi, 
otworzył drogę do politycznej inwazji na Europę, do tworzenia obozów 
koncentracyjnych i do wprowadzania w życie tak zwanego «ostatecznego 
rozwiązania» kwestii żydowskiej, czyli eksterminacji milionów synów 
i córek Izraela”.567 

Mimo wątpliwości, czy Polacy dobrze zagospodarują odzyskaną 
wolność, Rok 1989 został uznany przez Jana Pawła II za tak znaczący 
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przełom historyczno-religijny w Europie, że poświęcił mu cały rozdział 
encykliki Centesimus Annus. Rok ten stanowi wyraźną cezurę dzielącą 
historię krajów Europy Środkowo-Wschodniej na czasy totalitarnego 
zniewolenia i demokratycznej wolności. 

 
 
1.1. Postawy dziennikarzy katolickich 

 
W PRL cztery dokumenty gwarantowały katolikom dostęp do 

środków społecznego komunikowania. I tak Manifest Lipcowy z 22 lipca 
1944 roku568 mówił o „przyznaniu wolności demokratycznych […], równości 
wszystkich obywateli bez względu na rasę, religię i narodowość”. Sejmowa 
deklaracja o prawach i wolności obywatelskiej z 22 lipca 1947 roku 
gwarantowała m. in. prawo wolności sumienia i kultu. Powyższe zapisy 
potwierdzała Konstytucja z 1952 roku. 

Natomiast sprawy dostępu do wydawnictw prasowych regulowało 
Porozumienie zawarte między przedstawicielami Rządu Rzeczypospolitej 

Polskiej i Episkopatem Polski w dniu 14 kwietnia 1950 roku. Punkt 
czternasty stanowił: „Prasa katolicka i wydawnictwa katolickie będą 
korzystały z uprawnień określonych przez odpowiednie ustawy i zarządzenia 
władz na równi z innymi wydawnictwami”.569 

W odpowiedzi na powyższe dokumenty Prymas Polski polecił 
opracowanie instrukcji pt. Wytyczne Episkopatu dla prasy katolickiej 

(9 II 1953 r.), chcąc przeciwdziałać zalecanemu przez władze zmniejszaniu 
liczby tematów religijnych a zwiększaniu świeckich, czyli pozbawianiu 
pisma katolickiego religijnego charakteru.570 Ponieważ jednak polski rząd nie 
działał suwerennie, dlatego wkrótce doszło do sformułowania przez 
S. Wyszyńskiego dokumentu znanego pod nazwą Non possumus, który 
dotyczył gnębionej przez cenzurę, limity papieru i kolportaż monopolisty 
„Ruch” prasy katolickiej.571 

Ironizował, że wyłącznie katolikowi nie wolno głosić swoich 
poglądów. Z czasem dostrzegł inne zagrożenie – brak krytycyzmu odbiorców 
mediów publicznych wobec ateistycznej propagandy, dlatego Episkopat 
Polski opracował 16 kwietnia 1975 roku Wskazania duszpasterskie 

o wychowaniu do dojrzałego korzystania ze środków społecznego 

przekazu.572 
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Kiedy na przełomie lat 1975/1976 „państwo-partia” zamierzało 
wprowadzić w Konstytucji zapis o przynależności Polski do obozu 
socjalistycznego i sojuszu z ZSRR, Wojtyła pisał:573 „Niepokojąca jest 
tendencja zmierzająca do konstytucyjnego potwierdzenia przynależności 
Polski do światowego systemu socjalistycznego oraz nienaruszalność 
braterskiej więzi ze Związkiem Radzieckim. Niepokój nie wypływa 
z kwestionowania faktu przynależności […], ale z tego, że może to 
prowadzić [zapis w Konstytucji] do ograniczenia suwerenności Polski 
i ingerowania państwa sąsiednich w jej wewnętrzne sprawy”.574 

Zauważmy, że dziennikarze, którzy podjęli w PRL współpracę 
z organami bezpieczeństwa państwa, przyczynili się – jak stanowi Ustawa 
z 2006 roku – do łamania praw człowieka i obywatela na rzecz 
komunistycznego ustroju totalitarnego.575 Jednak między podjęciem 
świadomej współpracy a wspieraniem swoim talentem polityki wrogiej 
Kościołowi – jest przepaść. Taka jak np. między środowiskiem „Tygodnika 
Powszechnego” i „Znaku” a środowiskiem Pax,576 którego dziennikarze 
uważali, że „trzeba iść z Rosją i drogą socjalizmu”,577 mimo iż powszechnie 
było wiadomo, że łączenie komunizmu i katolicyzmu było „logicznym 
absurdem, a życiowo – jako program działania – poza możliwościami 
realizacji”.578 Stosunek do Rosji zawsze był w Polsce „języczkiem u wagi”, 
on wyznaczał programy partyjne.579 

Niektórzy badacze uważają, że jedynie dziennikarze „Tygodnika 
Powszechnego” i „Znaku”580 przeszli przez wielorakie próby wytrzymałości: 
ingerencje cenzury w treść artykułów, zamykanie pism, pozbawianie 
dziennikarzy pracy.581 Inni badacze nie są tak entuzjastyczni w ocenie historii 
obu pism.582 Dbając o przejrzystość w mediach, redakcja „Tygodnika 
Powszechnego” zlustrowała się kolegialnie, zwracając się w 2007 roku do 
IPN o „ocenę inwigilacji wobec tygodnika”. Prezes IPN Leon Kieres 
przyznał, że „wprawdzie nie ma ustawy stwarzającej możliwość lustracji 
dziennikarzy, ale istnieje okazja zlustrowania dziennikarzy poprzez tytuł 
pisma, w którym pracują”. Uznał tę formę lustracji za niedoskonałą, gdyż 
lustracja dotyczy osób, a nie instytucji, ale jednak za lustrację.583 

SB wykorzystywała inteligencję katolicką do walki z Kościołem 
w Polsce.584 Tworzono podziały wśród duchowieństwa i wiernych, czego 
przykładem były koła księży Caritas powstałe po zlikwidowane kościelnej 
Caritas czy tzw. ruch księży patriotów.585 Wojtyła podkreśla, że „działalność 
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«Paxu» zmierzała do tego, aby współpracę z ustrojem rozszerzyć nie tylko na 
świeckich, lecz przede wszystkim na duchowieństwo”.586 Prymas Polski 
zauważał, że „podczas gdy znika prasa katolicka, rozwija się i wzmaga prasa 
sekciarska, jak np. «Posłannictwo» wydane przez rozbijający jedność 
społeczeństwa sztuczny twór, występujący pod nazwą Kościół Polsko-
Katolicki, znany ze swego współdziałania z niemieckimi okupantami 
w czasie ostatniej wojny, a dziś korzystający ze szczególnych względów 
i pomocy Urzędu do Spraw Wyznań”.587 

W Sejmie PRL katolicy byli do 1956 roku reprezentowani przez 
członków Pax.588 w 1955 roku w organizacji Pax Bolesława Piaseckiego 
doszło do tzw. frondy, w wyniku czego został wykluczony ze stowarzyszenia 
Tadeusz Mazowiecki, późniejszy redaktor naczelny „Więzi”, pisma 
społeczno-kulturalnego dla inteligencji wydawanego w Warszawie przez 
grupę KIK od 1958 roku (z przerwą 1981-1982). Współzałożyciel 
warszawskiego KIK kształtował w piśmie katolicką postawę obywatelską 
czytelników, wychodząc z założenia, że ewolucja systemu ustrojowego PRL 
jest możliwa.589 

Koło Poselskie „Znak” (1957-1976) wyłoniło się z frondy Pax i na 
bazie KIK. Było jednym z trzech ugrupowań politycznych w Sejmie PRL, 
obok Stowarzyszenia Pax (1947-) i ChSS (1957-1989), nawiązujących do 
korzeni chrześcijańskich. Posłowie „Znaku” współpracowali z katolikami 
świeckimi z Europy Zachodniej, szczególnie z niemiecką PAX Christi oraz 
z międzynarodową PAX Romana. Koło miało za zadanie dążyć do 
współpracy z episkopatem, być „pomostem” między hierarchią kościelną 
a władzami, ale w rzeczywistości zdarzały się ataki na Kościół i Prymasa.590 

W Sejmie PRL koło reprezentowali tacy dziennikarze „Tygodnika 
Powszechnego” jak Stefan Kisielewski, Stanisław Stomma czy Jerzy 
Zawieyski, który stracił funkcję posła (1957-1969) i członka Rady Państwa 
(1957-1968) po wystąpieniu sejmowym wygłoszonym w obronie studentów. 
Przypomnijmy, że Słowo Episkopatu Polski o wydarzeniach marcowych 
nawiązywało do wydarzeń, stając w obronie młodzieży akademickiej 
i pracowników nauki, domagając się zwolnienia zatrzymanych i uwięzionych 
orz zaprzestania drastycznych represji wobec tych, którzy protestowali 
przeciwko nadużyciom władzy komunistycznej.591 Na dziesiątym 
posiedzeniu Sejmu RP, które miało miejsce 12 marca 2008 roku, podjęta 
została uchwała upamiętniająca wydarzenia z marca 1968 roku.592 
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J. Turowicz uważał, że Koło Poselskie „Znak” było jedyną niezależną 
grupą w Sejmie,593 co było nadużyciem, gdyż w PRL nie istniała opozycja 
polityczna. Czyż opozycja w dosłownym tego słowa znaczeniu mogłaby 
otrzymać zezwolenie od władz na prowadzenie tzw. Klubów Inteligencji 
Katolickiej (KIK) w pięciu miastach: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, 
Toruń? Wojtyła podkreślał co prawda, że one miały „ograniczony zasięg 
działania”, ale … działały.594 

Z pewnością Koło „Znak” było opozycją w porównaniu z organizacją 
polityczna, jakim był „Pax” – pisał w 1970 roku Wojtyła w artykule na temat 
apostołowania w warunkach „nienormalnych”. Z „Pax” powstał tzw. ChSS, 
a środowisko „Więzi” – zauważa – złożone było „w znacznej mierze z ludzi, 
którzy opuścili «Pax»”.595 Posłowie ze „Znaku” wsławili się np. sprzeciwem 
wobec zmiany w Konstytucji PRL całkowicie uzależniającej Polskę od PZPR 
i zSRR.596 w ramach odwetu władz za wstrzymanie się Stanisława Stommy 
od głosowania za poprawkami do Konstytucji, koło zostało zlikwidowane.597 

Od 1976 roku nazwą Neo-„Znak” zaczęło się posługiwać koło posłów 
katolickich nastawionych lojalistycznie do władz, reprezentowanych m. in: 
przez Ryszarda Bendera, Janusza Zabłockiego i wacława Auleytnera. W tej 
sytuacji z inspiracji J. Zawieyskiego grupa działaczy katolickich związanych 
z warszawskim KIK i zespołem redakcyjnym miesięcznika „Więź” oraz 
z J. Zabłockim zainicjowała powstanie środowiska ODiSS – Polski Klub 
Inteligencji Katolickiej. W 1980 roku, razem z lubelskim i poznańskim KIK, 
utworzono Polski Związek Katolicko-Społeczny (1981-). Posłowie 
reprezentujący to nowopowstałe środowisko przyjęli nazwę Neo-„Znak”, 
„Znak”-bis lub „Znak” nr 2. 

B. Piasecki popierał uwięzienie w 1953 roku S. Wyszyńskiego.598 
Rok później założyciel Pax opublikował Zagadnienia istotne,599 w której 
zawarł własną, odległą od prymasowskiej, wizję miejsca katolików u boku 
władzy komunistycznej. Pół roku później Kongregacja Nauki Wiary potępiła 
książkę za niezgodne z prawdą przedstawianie sytuacji Kościoła w Polsce 
oraz zacieranie różnic między marksizmem a wiarą katolicką. Po liście 
B. Piaseckiego do Piusa XII oraz za poręczeniem bp. Michała Klepacza, 
przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, pełniącego tę funkcję pod 
nieobecność Prymasa Polski, nie doszło do ekskomunikowania 
B. Piaseckiego i jego stowarzyszenia.600 Na korzyść przemawiał m. in. fakt 
prezentowania katolickiego stanowiska w sprawie aborcji. 
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Próba łączenia marksizmu z chrześcijaństwem była błędem Pax, ale 
i w „Tygodniku Powszechnym” pojawiły się poglądy, że „połączenie 
socjalistycznego programu społecznego z moralnością i metafizyką 
chrześcijańską” jest realne jako „produkt długoletniej ewolucji, trwającej co 
najmniej lat dziesiątki”. 601 Zdaniem publicysty S. Kisielewskiego błędem 
pisma była również „wazelina, jaka się zawierała w deklaracji «Tygodnika 
Powszechnego» po wypadkach marcowych w 1968 roku, to znaczy 
powoływanie się od razu na sojusz z Rosją i na socjalizm”, z czego był 
bardzo niezadowolony prymas.602 Należy nadmienić, że w tej sprawie doszło 
do głosu kilka sprzecznych tendencji. Podczas gdy Pax popierał 
antyinteligencką i antysemicką politykę władz PRL, to „Tygodnik 
Powszechny” i „Znak” z pewną dbałością prezentował na łamach obu pism 
żydowski punkt widzenia.603 Władze PRL popierały linię programową 
zakorzenioną w naturalnych, niekiedy rodzinnych więzach niektórych 
redaktorów z narodem wybranym, zdając sobie sprawę, że „kwestia 
żydowska” podzieli katolicką inteligencję i Kościół. 

W 1995 roku Stefan Swieżawski stanął w obronie tygodnika, pisząc 
w liście do Jana Pawła II, że „...jak każda ludzka inicjatywa – nie jest bez 
win”. Jednak zdaniem tego świeckiego uczestnika Vaticanum II, środowisko 
„Tygodnika Powszechnego”, „Znaku”, „Więzi” i KIK stanowi ten zespół 
ludzi, do którego miał „w Kościele polskim (intelektualnie i moralnie) 
najwięcej zaufania”, gdyż postawa dziennikarzy była – mimo win – 
„zasadniczo najwierniejsza wytycznym posoborowej nowej 
ewangelizacji”.604 

Zdaniem takich badaczy jak Michał Jagiełło czy Robert Jarocki już 
sam fakt, że wydawanie „Tygodnika Powszechnego” było dwukrotnie 
zawieszane w PRL – w latach 1953-1956 oraz 1981-1983 – świadczy 
o heroizmie krakowskiego środowiska. Według Rafała Matyi, nie oznacza to 
jeszcze bycia „opozycją”. W artykule pt. „Realizm «Znaku» i «Tygodnika 
Powszechnego»”605 politolog pisze, że w latach 1947-1980 nie było możliwe 
uprawianie polityki niezależnej od władz państwowych a zarazem 
mieszczącej się w ramach legalności. Pojęcie „opozycji” „kłóci się” – jego 
zdaniem – z zasiadaniem przedstawicieli obu środowisk w organach Frontu 
Jedności Narodu, z głosowaniem w dziewięćdziesięciu dziewięciu 
procentach za wszystkimi ustawami tamtej epoki, a więc z uczestnictwem 
w komunistycznym Sejmie PRL, czy z prowadzeniem dialogu z władzami. 
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Nieco łagodniejsze stanowisko przyjął I. Krzemiński. Socjolog 
docenia dorobek grupy inteligenckiej, która – jego zdaniem – dla „partii-
państwa” zawsze była niewygodna. „Wielekroć przepowiadano jej kres, 
a właściwie najchętniej by się jej pozbyto, kiedy zaś okazywało się to 
niemożliwe, stosowano różne zabiegi, żeby ją pozyskać, co – tak naprawdę – 
udawało się całkiem dobrze. Choć pozostaje faktem, że ostatecznie «partia-
państwo» poniosły sromotną klęskę, bo przeważająca część inteligencji stała 
się, obok robotników wielkoprzemysłowych [w 1980 roku], najważniejszą 
siłą opozycji wobec reżimu”.606 

W 1973 roku w Krakowie S. Kisielewski miał odczyt dla księży – jak 
podkreśla – „u kardynała Wojtyły”, który zlecił publicyście przybliżenie 
duchownym „historii koła «Znak»”. Prelekcja zakończyła się – jak pisze – 
„mił ą rozmową”. Tydzień wcześniej była podobna dyskusja „u prymasa”.607 
S. Wyszyński w prywatnych rozmowach z Romualdem Kukołowiczem,608 
który w latach 1949-1981 był jego współpracownikiem, wypowiadał się 
pejoratywnie o obecności działaczy katolickich w komunistycznym Sejmie, 
powtarzając często, że środowisko „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku” 
„nie rozumie znaków czasu”: 

„Pamiętam – wspomina R. Kukołowicz – jak Prymas mówił: 
«Miałem nieprzyjemną rozmowę ze Stommą. On ciągle swoje. Nie jest 
w stanie pewnych rzeczy zrozumieć». Ksiądz Prymas był najbardziej 
krytycznie nastawiony do pana Stommy, który uchodził za głównego, 
najbardziej zaangażowanego inspiratora tej grupy osób. Wspólnie 
z Prymasem krytykowaliśmy różne pociągnięcia pana Stommy, ale nigdy 
Prymas nie powiedział złego o nim słowa. Krytyczne – tak. Mówił do mnie, 
że to nie jest polityk, bo się do tego nie nadaje, a bardzo chce być 
politykiem”. Przychodził do S. Wyszyńskiego, pytając, czy kandydować do 
Sejmu. „Przecież jest inteligentnym człowiekiem, powinien wiedzieć – 
tłumaczył prymas – że on w tym Sejmie nie będzie mógł w pełni 
reprezentować ani siebie, ani żadnego katolika. Będzie musiał grać, i to grać 
niejednokrotnie nieczysto. Czy nie zdaje sobie z tego sprawy?”.609 

R. Kukołowicz tłumaczył postawę środowiska wcielaniem w życie 
błędnego ideału: „Transcendencja polega na wdrukowaniu w siebie obrazu 
jakiegoś ideału. Może nim być ideał wielkich dokonań społecznych. Ale 
najgorsza «transcendencja» to taka, gdy człowiek wdrukowuje w siebie 
swoje wizje, swoje ideały. Największym wdrukowaniem w porządku 
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teologicznym jest Osoba Boża. «Na wzór Pana Boga mamy żyć» – często 
mówił to Ksiądz Prymas. Zdarza się w życiu, że na pierwszy plan wychodzi 
pycha. I to jest – moim zdaniem – najtrafniejsze określenie postawy 
dyskutantów ze „Znaku”. Oni mieli swoje wizje, swoje ideały, w wielu 
przypadkach do przyjęcia, ale tak głęboko je wdrukowali w swoje życie 
i swoje myślenie, że poza nimi już nic nie widzieli. Co to znaczy móc 
dysponować taką «masą ludzką»! To jest «rząd dusz»!”. Natomiast Prymas? 
Nie szukał władzy. Wręcz przeciwnie, została mu «dana» możliwość 
władania i wykorzystywał ją tylko i wyłącznie w takim zakresie, jaki był 
potrzebny do kierowania Kościołem i narodem”.610 

S. Wyszyński dostrzegał brak „męstwa wyznania” u wiernych, a bez 
tej cnoty – podkreślał – obrona Kościoła w Polsce była trudna. Cnoty tej 
pozbawieni również byli katoliccy dziennikarze, których prymas zachęcał, by 
nie ulegali propagandzie ludzi owładniętych „pychą umysłu, zbytnią 
pewnością siebie, zmiennych przekonań i własnych sposobów «zbawiania» 
świata”.611 Dwa lata przed uwięzieniem612 miał jeszcze nadzieję, że biskupi 
będą mogli liczyć na katolickie społeczeństwo, które nie pozostanie bierne. 
W 1957 roku konstatował z żalem” „Myśmy w pewnym momencie pozostali 
sami. Słyszeliśmy tylko jedno: Modlimy się za was”.613 
 
 

2. Trzy rodzaje tzw. prasy wyznaniowej 
 
Z pojęciem „media wyznaniowe”, we właściwym znaczeniu, mamy 

do czynienia dopiero po 1989 roku,614 kiedy to występują liczni dysponenci 
prasy, niezależni od totalitarnej władzy: Kościół katolicki i inne 
chrześcijańskie wspólnoty wyznaniowe (prawosławne i protestanckie) oraz 
pozachrześcijańskie. Prasą wyznaniową jest „ogół czasopism zarówno treści 
ogólnej, jak i specjalnej konkretnego wyznania religijnego, służących ich 
celom ideowym – konfesyjnym, często zajmujących się tematyką świecką, 
ale w duchu własnych idei”.615 

Elementem wspólnym dla prasy chrześcijańskiej jest system wartości 
oraz propagowany światopogląd, natomiast elementem różnicującym te 
pisma wyznaniowe jest więź z biskupem miejsca.616 Do 1989 roku niezależną 
prasą wyznaniową była tylko prasa katolicka. Polscy biskupi we wskazaniach 
na dzień środków społecznego przekazu w 1978 roku zaliczyli do niej tylko 
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te pisma, które „...kierują się prawdami wiary i moralności chrześcijańskiej 
i które stoją na gruncie katolickiej nauki społecznej”.617 Prasa, która spełniała 
te warunki, należała do oficjalnej prasy kościelnej, sponsorowanej, 
kontrolowanej, redagowanej i wydawanej przez kurie diecezjalne.618 Istniał 
też drugi rodzaj – prasa redagowana przez świeckich katolików, niekiedy 
posiadająca asystenta kościelnego. 

Trzecim rodzajem tzw. prasy wyznaniowej była odwołująca się do 
katolicyzmu, której jednak Kościół odmówił swojego mandatu zaufania, 
mimo że redagowali ją świeccy katolicy. Do tej kategorii należały wszystkie 
pisma wydawane przez Stowarzyszenie Pax przekształcone w Trzeciej RP 
w Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Biskupi „odradzali 
katolikom pisanie do nich”.619 Prymas Polski uważał nawet ten rodzaj 
wydawnictw za „«katolickie» spod znaku dywersji”.620 Przykładem 
dywersyjnej działalności był np. fakt, że w latach 1953-1956 wydawane 
przez Pax „Kierunki” przejęły – decyzją władz PRL – zawieszony 
w działalności krakowski tygodnik.621 

Wojtyła wspomina o Roku 1953, kiedy to zostały zlikwidowane 
pisma katolickie redagowane przez świeckich („Tygodnik Warszawski”, 
„Tygodnik Powszechny” i „Znak” w Krakowie), a „w tym samym okresie 
pojawiła się organizacja Pax – organizacja o charakterze politycznym, ściśle 
współpracująca z ustrojem marksistowskim i monopolizująca w swych 
rękach szereg form działalności świeckich katolików (np. działalność 
wydawnicza)”.622 w tym też roku ks. Zygmunt Kaczyński, współtwórca 
polskiego dziennikarstwa katolickiego, skazany w 1948 roku na dziesięć lat 
więzienia, poniósł śmierć męczeńską. W latach 1946-1948 był redaktorem 
naczelnym „Tygodnika Warszawskiego”, a w okresie międzywojennym 
kierownikiem Polskiej Katolickiej Agencji Prasowej i (czasowo) ministrem 
wyznań religijnych i oświecenia publicznego na emigracji.623 

„Tygodnik Powszechny” od początku tworzyli katolicy świeccy, a po 
1956 roku –świeccy z udziałem asystenta kościelnego. Wojtyła doceniał 
decyzję swojego poprzednika o powołaniu tygodnika i Sobór Watykański II, 
który „nadał sprawie laikatu w życiu i posłannictwie Kościoła pełny wymiar 
doktrynalny oraz pastoralny. Wśród licznych możliwości, potrzeb i form 
właściwego świeckim apostolstwa znajduje się także i ta forma, której służą 
społeczne środki przekazu: apostolstwo prasy katolickiej oraz czynny udział 
w kształtowaniu chrześcijańskiej kultury. W ciągu trzydziestu minionych lat 
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«Tygodnik Powszechny» stał się szczególnym miejscem swoistej próby sił 
polskiego laikatu na tym ważnym odcinku”.624 

Dziennikarze – zgodnie z wymaganiami stawianymi prasie katolickiej 
przez episkopat polski – służyli słowu pisanemu, a poprzez nie dobru 
Ojczyzny i Kościoła: „W ostatnich czasach – Konferencja Episkopatu Polski 
czuła potrzebę w szczególny sposób zdeklarować, że bardzo nieliczne – bo 
trochę tak jak Mohikanie – wydawnictwa katolickie, prasa, wydawnictwa 
książkowe, organizacje, Kluby Inteligencji Katolickiej, są szczególnym 
dobrem Kościoła, należą do jego stanu posiadania”.625 

Tygodnik nie był „organem Episkopatu Polski” ani nie pretendował 
do takiego „stanowiska”, ale cieszył się uznaniem. „Owszem – podkreślał 
w liście do redakcji S. Wyszyński – powinien utrzymać się na płaszczyźnie 
pisma katolickiego, redagowanego przez świeckich katolików. Nie myślcie 
jednak, by nam niemiła była ta wasza samodzielność. Mamy bowiem 
katolickie zaufanie do waszego sumienia, które samo podnosi wymagania 
stawiane pisarzowi katolickiemu”.626 Katolickie zaufanie, to znaczy 
ograniczone. Na przykład w rzeczywistości PRL – podkreślał S. Wyszyński – 
„trzeba być ostrożnym w wypowiedziach, nawet wobec ludzi 
w sutannach”.627 

Łączny nakład trzech katolickich tygodników: „Gościa 
Niedzielnego”, „Przewodnika Katolickiego” i „Tygodnika Powszechnego” 
wynosił zaledwie 190 tys. egzemplarzy, podczas gdy zapotrzebowanie na te 
pisma sięgało wielu milionów.628 Odczuwano też potrzebę katolickiej agencji 
informacyjnej. Od marca 1944 roku informacje na temat Kościoła w Polsce 
przekazywali opinii publicznej dziennikarze Polskiej Agencji Informacyjnej, 
powołanej przez Związek Patriotów Polskich w Moskwie, którą kilka 
miesięcy później przeniesiono do Warszawy.629 

Trzy ogniwa tworzą każdy inteligencki ruch: środowisko, 
wydawnictwo i pismo. Za każdym tytułem prasowym stoi zatem inteligencka 
grupa, której poglądy promuje wydawana przez nią prasa. Na przykład 
zarejestrowane w 1952 roku warszawskie Stowarzyszenie Pax już w 1945 
roku wydawało wyrosłe ze środowiska działaczy przedwojennego Obozu 
Narodowo-Radykalnego „Falanga” pismo „Dziś i Jutro. Katolicki tygodnik 
społeczny” (1945-56), propagując zbliżenie katolików z władzą 
komunistyczną. W czerwcu 1955 roku Stolica Apostolska umieściła pismo na 
indeksie wraz z książką założyciela Pax, B. Piaseckiego. Instytut 
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Wydawniczy Pax wydawał ponadto warszawskie „Kierunki. Pismo 
społeczno-kulturalne katolików” (1956-1990), wrocławski „WTK. Tygodnik 
Katolików” poświęcony problematyce Ziem Zachodnich i Północnych (1953-
1981)630 oraz pismo „Zorza. Rodzinny tygodnik katolików”. W latach 1946-
1993 wychodził w Warszawie ogólnopolski dziennik katolicki „Słowo 
Powszechne”. Ta informacyjno-polityczna gazeta od 1991 roku została 
przekształcona w „Słowo. Dziennik Katolicki”. W latach 1993-1997 dziennik 
wydawany był pod patronatem Episkopatu Polski, który wyznaczył pismu 
asystenta kościelnego.631 

Działalność środowiska Pax była elementem walki z Kościołem za 
pomocą metod oddziaływujących na inteligencję. Na przykład według 
Stefanii Skwarczyńskiej, publicystki „Tygodnika Powszechnego” 
i „Znaku”632 – „heroizmem” wydawało się jej publikowanie… w Instytucie 
Wydawniczym Pax, co czyniła od 1952 roku. We wstępie do jednej z prac 
naukowych z dziedziny literatury uzasadnia swoją wierność tej „placówki 
ideowo-społecznej”, od początku naznaczonej „ideowym napięciem”, której 
program to: po pierwsze „chrześcijańskie zaangażowanie światopoglądowe 
określające postawę i życie jednostek i zbiorowości”, po drugie „wierność dla 
tradycji polskiego patriotyzmu i poszukiwanie dlań form nowoczesnych”, po 
trzecie „opowiedzenie się za socjalistycznym ustrojem Polski dzisiejszej 
i jutrzejszej”. Przyznaje, że program ten wydał się jej „...logicznie absurdem, 
a życiowo – jako program działania – poza możliwościami realizacji”, ale – 
przyznaje – „pociągał autorów”, wymagając od nich „ździebełka heroizmu”, 
jako że autorzy byli posądzeni – jak się można domyślać, niesłusznie (sic!) – 
o „interesowność, a przynajmniej o naiwność – synonim głupoty”. Dalsza 
wypowiedź S. Skwarczyńskiej jest peanem na cześć relacji międzyludzkich 
panujących w Pax, co sprawiło, że jej początkowo nieufny stosunek do 
Stowarzyszenia, „chwiejny, nasycony niepokojem”, zmienił się pod 
wpływem „subtelnej troski”, aż do chwili, kiedy to wyrobiła sobie pogląd „na 
własną rękę, bez perswazji i nacisku” – wyjaśnia – na temat stowarzyszenia 
Pax. Od tego momentu, „po okazanym jej zaufaniu” redagowała m. in. 
edycję Pisma Świętego,633 dzięki czemu Pax stał monopolistą na rynku 
książki religijnej.634 

W tym czasie los książki katolickiej w PRL był „tragiczny”, gdyż 
„wydawnictwa, które kiedyś drukowały po kilka pozycji miesięcznie – 
zauważa S. Wyszyński – obecnie […] nie mogą zrealizować ani jednej. 
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Wystarczy wziąć do ręki «Przewodnik Bibliograficzny», aby się naocznie 
przekonać, ile i jakie publikacje religijne ukazują się dzisiaj w Polsce. Dział 
religijny albo stanowi w nim klasę pustą, albo zawiera publikacje przeciw 
katolickie, albo antykatolickie, jak mawiał S. Wyszyński: «katolickie» spod 
znaku dywersji. Niezmiernie rzadko pojawia się jakaś poważniejsza pozycja 
katolicka bez domieszki. Były przypadki, że cały kosztowny skład książki, 
o kilkudziesięciu arkuszach druku, kazano rozrzucić, narażając wydawnictwo 
na ciężkie straty. Tak jedna decyzja z góry unicestwia praktycznie całe 
nieomal piśmiennictwo katolickie, pozbawiając katolicką Polskę ostatniego 
środka pogłębienia swej wiary oraz publicznego wypowiedzenia tego, co 
czuje i myśli o Bogu, Chrystusie i o katolickim Kościele. Możność bowiem 
zabrania głosu w rozgłośni radiowej, w teatrze czy filmie odebrano jej już 
dawno”.635 

Za odmowę zamieszczenia nekrologu Stalina „Tygodnik 
Powszechny” i miesięcznik „Znak” zamknięto na trzy lata. Dziennikarze obu 
krakowskich pism pozostali bez pracy, podczas gdy ich warszawscy koledzy 
po piórze z Pax korzystali z przywilejów rozdzielanych przez władzę. 
Strategia „kija i marchewki” zastosowana przez komunistów wobec 
katolickich dziennikarzy była prosta: brak pracy, brak płacy, brak chleba... Po 
Październiku’1956 roku pisma wznowiono. Ale np. w 1959 roku po 
głosowaniu katolickich posłów przeciwko ustawie o wywłaszczeniu Kościoła 
na Ziemiach Zachodnich obcięto „Tygodnikowi Powszechnemu” nakład.636 
Nie chcąc po raz drugi doświadczyć zamknięcia pisma, dziennikarze omijali 
na łamach tygodnika drażliwe, polskie tematy, a koncentrowali się na 
Kościele powszechnym. 

Proces ten zauważył Wojtyła, tak komentując w 1969 roku linię 
pisma: „Boli nas, gdy w orientacji pisma wyczuwamy co innego, gdy Kościół 
w Polsce czuje się raczej nieobecnym na szpaltach tygodnika, 
nieinteresującym i przemilczanym. Boli nas, gdy czołowy organ katolicki 
traktuje Kościół w Polsce i sprawy, którymi on żyje, marginesowo. Tę 
swoistą «ucieczkę» od tego, co stanowi rzeczywistość Kościoła w Polsce – 
pisał Wojtyła – dostrzegł kilkakrotnie – i wyraził w sobie właściwym języku 
Stefan Kisielewski, gdy felietony jego mogły jeszcze pojawiać się 
w Waszym piśmie”.637 

Z racji upodobań politycznych J. Turowicza, po 1989 roku tygodnik 
otworzył swoje łamy partii Unia Demokratyczna, przekształconej później 
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w Unię Wolności, co uniemożliwiło dziennikarzom zachowanie 
obiektywizmu w ocenie prawej strony sceny politycznej.638 Redaktor 
naczelny „Tygodnika Powszechnego” uważał, że ma do tego prawo, bo „… 
kiedy upadła «komuna», podniosło się wieko totalitaryzmu, ujawniły się 
wszelkie opinie, wszelkie opcje: ideowe, polityczne, światopoglądowe. […] 
Tak było w Polsce przed wojną, kiedy Kościół bynajmniej nie skarżył się, że 
jest prześladowany”.639 Natomiast zdaniem M. Skwarnickiego (1930-) 
program społeczny i polityczny „...liberalnego skrzydła katolicyzmu 
«otwartego», tępiącego «prawicowy konserwatyzm» tam, gdzie go często 
w ogóle nie ma” – był dewiacją.640 
 
 

3. Sytuacja narodu i Kościoła 
 
Wojtyła często analizował postawy Polaków i historię ojczyzny. 

W tym celu podzielił PRL na trzy etapy realizacji tzw. rodziny 
socjalistycznej: 1945-1956, 1957-1970 i po 1970 roku.641 Patrzył na dzieje 
narodu oczyma wiary. Uważał, że Polacy mogą „mieć osiągnięcia”, ale stanie 
się tak, jeśli nie zatrzymają się na powierzchni, nie ulegną propagandzie 
oświecenia, któremu w jakiejś mierze oparli się Polacy w XVIII wieku, aby 
dzięki temu w wieku XIX mogli zdobyć się na taki wysiłek, który po 
pierwszej i drugiej wojnie światowej doprowadził do odzyskania 
niepodległości. 

Polską rację stanu popierał w okresie zaborów papież Benedykt XV, 
ceniąc wierność Polski wobec Stolicy Apostolskiej. W przesłaniu 
z 15 listopada 1918 roku wygłoszonym do narodu polskiego, cztery dni po 
odzyskaniu niepodległości, papież podkreślał, że „...historia zapisała złotymi 
zgłoskami zasługi Polski względem religii chrześcijańskiej i europejskiej 
cywilizacji”. Niestety – stwierdził – Europa „...niegodziwie jej odpłaciła. 
Przemocą bowiem odebrawszy Polsce jej osobowość polityczną, usiłowała 
nadto w niektórych częściach wydrzeć jej katolicką wiarę i narodowość”. 
Wskazał na „podziwu godny opór”, z jakim Polacy utrzymali jedno i drugie. 
„Przetrwawszy prześladowania dłuższe niż wiek cały – zauważył – Polska 
zawsze wierna (Polonia semper fidelis) okazuje większą żywotność niż 
kiedykolwiek”. Dziękował Bogu, „...że wzeszła już nareszcie jutrzenka 
zmartwychwstania Polski! My najgorętsze składamy życzenia, aby Polska – 
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odzyskawszy swoją pełną niezawisłość – mogła jak najrychlej w zespole 
państw zająć przynależne jej miejsce i dalej rozwijać swoją historię narodu 
cywilizowanego i chrześcijańskiego”.642 

Hart ducha społeczeństwa ujawnił się również w walce 
z komunizmem, któremu Polska opierała się aż do zwycięstwa w 1989 
roku.643 Dobrze ukazują to trzy pierwsze „przykazania” Dekalogu artysty 

Teatru Naszego, które Wojtyła przestrzegał jako aktor: „Po pierwsze nie 
będziesz echem cudzoziemców ani Wschodu, ani nowinek moskiewskich ani 
paryskich, ani żadnych innych, obcych duchowi kultury własnego narodu. Po 
drugie nie będziesz lekceważył, wyśmiewał czy poniewierał tego, co 
prawdziwie wielkie w sztuce twojego narodu. Po trzecie pamiętaj, abyś 
święcił wszystkie rocznice – pamiątki najświetniejszych osiągnięć naszego 
narodowego teatru”.644 

Ważny jest każdy człowiek – podkreślał – ale ważny jest też naród – 
„...wielka wspólnota ludzi, którą łączą różne spoiwa, ale nade wszystko 
właśnie kultura”.645 Naród to „...społeczność, która znajduje swoją ojczyznę 
w określonym miejscu świata i która wyróżnia się wśród innych własną 
kulturą. Katolicka nauka społeczna uważa zarówno rodzinę, jak i naród za 
społeczności naturalne, a więc nie owoc zwyczajnej umowy. Niczym innym 
zatem nie można ich zastąpić w dziejach ludzkości. Nie można na przykład 
zastąpić narodu państwem, chociaż z natury pragnie zaistnieć jako 
państwo”.646 

Bardzo cenił polskość, której „idea” żyła w środowisku jego 
młodości, „jak w romantycznym pokoleniu” Mickiewicza i Słowackiego, ale 
nie tylko, również Norwida,647 z którym łączyła Wojtyłę „bliska, duchowa 
zażyłość, datująca się od lat gimnazjalnych. Podczas okupacji niemieckiej 
myśli Norwida podtrzymywały naszą nadzieję pokładaną w Bogu, 
a w okresie niesprawiedliwości i pogardy, z jaką system komunistyczny 
traktował człowieka, pomagały nam trwać przy zadanej prawdzie i godnie 
żyć”.648 

W 1941 roku jako młody poeta doszedł do wniosku, że Polska 
„rzadko duchem narodu tchnęła”. Marzył o Polsce ateńskiej – ale od Aten 
całym ogromem chrystianizmu doskonalszej. I o takiej myśleli – pisał 
w liście do Mieczysława Kolarczyka (1908-1978) w 1939 roku – 
wieszczowie, prorocy babilońskiej niewoli. Uważał, że wyzwolenie powinno 
być „bramą Chrystusową”, dopiero wówczas Polska ma szanse stać się sobą. 
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Polskość zrodziła się wraz z chrztem Polski, który miał miejsce w 966 
roku. Określił go jako „datę przełomową”, kiedy to naród wyszedł 
z „dziejowej prehistorii”, zaczynając istnieć „historycznie”. „Prehistorię – 
przekonywał w 1966 roku – tworzyły poszczególne plemiona słowiańskie. 
[…] Od momentu chrztu plemiona te zaczynają bytować jako naród polski”. 
„Nawet wówczas, gdy Polaków pozbawiono terytorium, a naród został 
podzielony, dziedzictwo duchowe, czyli kultura przejęta od przodków, 
przetrwało w nich. […] Ziemia odebrana narodowi przemocą staje się niejako 
głośnym wołaniem w kierunku «ducha» narodu”. 

Doceniał również pluralizm kultur na polskiej ziemi. „Historycznie 
polskość ma za sobą bardzo ciekawą ewolucję. Takiej ewolucji nie przeszła 
prawdopodobnie żadna inna narodowość w Europie. Naprzód, w okresie 
zrastania się plemion Polan, Wiślan i innych, to polskość piastowska była 
elementem jednoczącym: rzec by można, była to polskość «czysta». Potem 
przez pięć wieków była to polskość epoki jagiellońskiej: pozwoliła ona na 
utworzenie Rzeczypospolitej wielu narodów, wielu kultur, wielu religii. 
Wszyscy Polacy nosili w sobie tę religijną i narodową różnorodność”.649 

Podkreślał, że niezmiernie ważnym czynnikiem etnicznym w Polsce 
była obecność Żydów,650 gdyż „polskość to w gruncie rzeczy wielość 
i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie”,651 a tym bardziej nie nacjonalizm, 
który „uznaje tylko dobro własnego narodu i tylko do niego dąży, nie licząc 
się z prawami innych. Patriotyzm natomiast, jako miłość ojczyzny, przyznaje 
wszystkim innym narodom takie samo prawo jak własnemu, a zatem jest 
drogą do uporządkowanej miłości społecznej”.652 

Na dwa lata przed wyborem na Stolicę Piotrową Wojtyła udzielił 
wywiadu dla „Tygodnika Powszechnego”, który przeprowadził asystent 
kościelny pisma Andrzej Bardecki. Wypowiedział się wówczas na temat 
języka, który jest podstawą narodowej więzi, tworząc narodową kulturę. 
Składają się na nią ponadto: historia, różnorodne tradycje narodowe, 
rodzinne, regionalne oraz religia jako „forma przeżycia wspólnotowego 
i osobistego – wewnętrznego”. Podkreślił, że świadomość narodowa 
utrzymuje się dłużej niż język i daje o sobie znać nawet po stu latach, 
albowiem „...sprawa przynależności do narodu ojców i praojców sięga 
głęboko w świadomość i sumienie, które domagają się od człowieka i dla 
człowieka pełnej prawdy o sobie. Nie przyjmując tej prawdy, człowiek 
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przeżywa pewien podstawowy brak, skazuje siebie na jakiś konformizm, a to 
jest przeciwne dojrzałej osobowości”.653 

Sytuacja narodu polskiego i Kościoła w PRL wymagała odpowiedniej 
strategii działania, zarówno od duchowieństwa, jak i wiernych, ponieważ 
wówczas – pisała M. Dąbrowska w „Pamiętnikach” pod datą 6 listopada 
1948 roku – Polska „znikła”, była „...sowietyzowana, a nade wszystko 
rusyfikowana”. „Mówi się tylko o Rosji” – tłumaczyła swój pesymizm. Rok 
później, 27 listopada, pisarka – zanotowała: „Rosja działa jak żrący kwas, 
przetrawiający duszę narodu i zmieniający jej organiczny skład”.654 Zdawano 
sobie sprawę, że Rosja „...rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, 
wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy będą męczeni, a Ojciec 
Święty będzie miał wiele do cierpienia, różne narody zginą”.655 

Wojtyła apelował w imieniu biskupów polskich, „...że zadaniem 
władzy jest stworzyć warunki do tego, ażeby się naród rozwijał; do tego, 
ażeby ludzie mieli pod dostatkiem środków utrzymania, mieszkania, warunki 
do przekazywania życia, warunki do stwarzania wspólnoty rodzinnej; bez 
tego zaspieszenia, bez tego straszliwego przeciążenia pracą ojca i matki! To 
są wszystko realistyczne postulaty. I jeżeli my, biskupi polscy, wciąż je 
formułujemy na różne sposoby, to dlatego, że kieruje nami miłość Ojczyzny; 
i dlatego, że kieruje nami miłość Boga – źródło wszelkiej miłości”.656 

Prymas Polski określał ówczesne stosunki państwo-Kościół w PRL 
jako ingerencję w sprawy Kościoła, który komuniści próbowali zastraszyć. 
Zdaniem Prymasa dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych z dnia 9 lutego 
1953 roku był zamachem na organizacyjną wolność Kościoła, dając 
podstawy prawne do systematycznego już wkraczania Państwa 
w wewnętrzne rządy Kościoła”.657 

S. Wyszyński podkreślał systematyczną politykę władz zmierzającą 
do zniszczenia bogatego dorobku katolickiej myśli i kultury, katolickich 
czasopism i wydawnictw książkowych. Na niwie niszczenia katolickiego 
dorobku działały trzy instytucje państwowe: kolportażowa „Ruch”, system 
przydziału papieru i kontroli prasy oraz tzw. Główny Urząd Kontroli Prasy, 
Publikacji i widowisk utworzony w 1945 roku. Instytucja ta została powołana 
do kontroli i weryfikacji wszystkich publikacji, z punktu widzenia zgodności 
ich przesłania i treści z aktualną polityką państwa. Zaprzestała działalności 
po obradach Okrągłego Stołu w 1989 roku, zlikwidowana w rok później.658 
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We współdziałaniu z Urzędem ds. Wyznań, „...urzędy kontroli prasy 
usiłowały ingerować w przedłożone sobie do cenzury sformułowania 
dogmatyczne czy teksty modlitw liturgicznych, odwieczną uświęconych 
tradycją. Usunięto imprimatur władz kościelnych i to nie tylko z czasopism, 
lecz również i z katolickich wydawnictw książkowych; po długich staraniach 
zgodzono się na krótką wzmiankę tylko, wbrew wyraźnym przepisom 
kanonicznym”.659 

„Cenzura była przejawem monopolu informacyjnego władz, który 
trwał do powstania niezależnego ruchu wydawniczego, tzw. drugiego obiegu 
wydawniczego, który powstał 1976 roku. Zaczęły się wówczas ukazywać 
publikacje poza cenzurą, w związku z powstaniem niezależnych organizacji, 
np. Komitetu Obrony Robotników”.660 Episkopat wielokrotnie zwracał się do 
władz rządowych w sprawie cenzury, która zaostrzyła się paradoksalnie po 
zawarciu „Porozumienia” o współpracy, a więc w okresie, kiedy czasopisma 
katolickie zaczęły realizować postulaty władz uzgodnione z Episkopatem 
w stosunku do pism katolickich.661 

„Wymagania urzędów kontroli prasy są coraz bardziej surowe 
i niezrozumiałe – pisał Prymas. Poprzednio można było dość swobodnie 
porozumiewać się z cenzorem i jego zastrzeżenia dyskutować. Ostatnio 
rozmowa staje się wprost niemożliwa. Okresy przetrzymywania pism, 
oddanych do uprzedniej cenzury, stale się przedłużają. Urząd Kontroli Prasy 
zwraca je, kiedy zechce. Tak zwane ingerencje cenzorskie się coraz to 
dotkliwsze i z reguły bywają już nieodwołalne. Urząd często odrzuca całe 
artykuły lub kaleczy je tak dalece, że niejednokrotnie tracą właściwy sobie 
sens i całą swoją wartość. Pod nożycami cenzora odpada przeciętnie 25 do 75 
proc. całości. Bywa, że konfiskacie ulegają zeszyty czasopism. Z surowością 
szczególnie bezwzględną poczyna się traktować artykuły właśnie najściślej 
religijne. Chirurgia czasopism jest bardzo swoista i znamienna. Wycina się 
w piśmie lub [usuwa] się to przede wszystkim, co jest najbardziej po 
katolicku zdrowe, mocne i przekonywające. Piszący na tematy społeczne nie 
może się wypowiadać swobodnie. Daje mu się natomiast do zrozumienia, że 
ma się stać raczej echem tylko prasy marksistowskiej662 i posługiwać się jej 
językiem. Wyłącznie tylko katolikowi nie wolno propagować skutecznie 
swych poglądów. Zabrania mu się nie tylko zwalczać poglądy przeciwne lub 
w jakiś inny sposób polemizować, lecz po prostu nie wolno mu bronić 
przekonań swoich własnych czy ogólnokatolickich wobec napaści, choćby 
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najbardziej oszczerczych i krzywdzących. Nie wolno prostować fałszów, 
które inni mają pełną swobodę głosić i rozszerzać bezkarnie. Niewiele więcej 
liczy się cenzor z sumieniem i prawami redaktora. Nie tylko artykuły lub ich 
tytuły. Równie swobodnie wprowadza nieraz zmiany w podtytuły lub w jego 
wewnętrzne działy. Idąc dalej, usuwa poświadczenie aprobaty kościelnej. 
Owszem, wpływa nawet na zmianę ideowego kierunku pisma oraz jego 
religijnego charakteru”.663 

Nieprzejednana postawa Prymasa sprawiła, że w latach 
siedemdziesiątych pierwszy wydział Departamentu IV MSW prowadził tzw. 
działania dezintegrujące wobec kard. S. Wyszyńskiego. Polegały one na 
celowym obniżaniu autorytetu Prymasa Polski w społeczeństwie oraz wśród 
hierarchii Kościoła rzymskokatolickiego. W tym celu wykorzystywano np. 
wszelkie konflikty na styku prymas – episkopat, prymas – biskupi, czy 
prymas – Watykan. Z uwagi na wiek S. Wyszyńskiego członkowie Grupy 
„D” próbowali doprowadzić do „walki” o sukcesję prymasowską. Planowali 
np. wydrukować w jednym z poczytnych tygodników, np. w „Polityce” lub 
„Perspektywach”, spreparowany artykuł-wywiad z byłym księdzem, 
w którym miał on zdyskredytować postawę Prymasa i Episkopatu 
w społeczeństwie”.664 

 
 

3.1. Wojtyła i laikat 
 
W PRL konieczny był zatem wzajemny, pełen zaufania, kontakt 

hierarchii z laikatem, m.in. w celu uzgodnienia wspólnej strategii działania 
wobec władzy państwowej. Od roku 1966 Wojtyła wielokrotnie organizował 
spotkania dla duchowieństwa i świeckich m. in. na temat dialogu 
wewnątrzkościelnego, w których brali udział również krakowscy 
dziennikarze 

Na przykład 6 kwietnia 1967 roku odbyło się zebranie Komisji, która 
zajęła się przygotowaniem udziału w III Kongresie Apostolstwa Świeckich 
w Rzymie, który miał miejsce jesienią w 1967 roku. W dniach 13-
14 września 1967 roku miało miejsce zebranie Komisji pod hasłem „Sondaż 
na temat pierwszych realizacji Vaticanum II – panorama zadań apostolstwa 
świeckich w Polsce, na tym tle sprecyzowanie planów Komisji”. Kilka 



 
 

107

miesięcy później, 17 grudnia 1967 roku, odbył się dzień skupienia krajowych 
duszpasterzy stanowych, zawodowych i specjalistycznych. 

W dniach 24-25 czerwca 1968 roku odbyło się zebranie Komisji, 
podczas którego pracowano nad redakcją polskiego „Dyrektorium dla 
apostolstwa świeckich”.665 23 stycznia 1969 roku odbył się drugi dzień 
skupienia krajowych duszpasterzy, tym razem wspólnie ze wszystkimi 
członkami Komisji. 5 grudnia 1970 roku zebranie Komisji poświęcone było 
dialogowi wewnątrz Kościoła oraz miało miejsce spotkanie z krajowymi 
duszpasterzami na temat Dyrektorium i małych wspólnot wobec etyki 
zawodowej. W dniach od 2 do 4 grudnia 1972 roku odbyło się zebranie 
Komisji, które zapoczątkowało prace nad dokumentem parafialnych, 
świeckich rad duszpasterskich, poświęcone uczestnictwu w Forum 
Europejskim, a na temat apostolstwa młodzieżowego obradowała Komisja 
ds. Duszpasterstwa Akademickiego. W dniach od 12 do 13 stycznia 1974 
roku Komisja ds. Apostolstwa Świeckich kontynuowała prace nad dialogiem 
wewnątrzkościelnym. W dniach od 21 do 24 listopada 1974 przekazano tekst 
Dyrektorium do podkomisji. 

30 listopada 1974 roku w spotkaniu Komisji, które miało miejsce 
w rezydencji biskupa krakowskiego, wzięli udział przedstawiciele Klubów 
Inteligencji Katolickiej, redakcji „Tygodnika Powszechnego”, „Znaku” 
i „Wi ęzi”, wydawnictw św. Wojciecha z Poznania i św. Jacka z Katowic, 
krakowskiego Towarzystwa im. Ks. Piotra Skargi oraz Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. 24 maja 1975 roku tekst Dyrektorium o dialogu 
wewnątrzkościelnym został przyjęty, jednak z zastrzeżeniem, by go nie 
rozpowszechniać z powodu „niemożności doprecyzowania teologicznego 
i filozoficznego dialogu”. Zdecydowano natomiast o konieczności założenia 
fundamentu – „formacji do dialogu”, czemu, m.in. miał służyć regulamin 
wewnętrzny Komisji. 

4 czerwca 1976 roku, w dziesiątą rocznicę działalności, Komisja 
obradowała na temat formacji apostolskiej. W dniach od 4 do 5 grudnia 1976 
roku w rezydencji biskupa miało miejsce kolejne spotkanie Komisji, 
rozpoczęte mszą św. Wojtyła „zarysował sytuację apostolstwa świeckich 
w Polsce po likwidacji organizacji i stowarzyszeń katolickich. Następnie 
wskazał, że w tej rzeczywistości mamy do czynienia z ruchem Światło-Życie, 
który chociaż nie jest organizacją, ma pewne formy organizacyjne”. 
24 września 1977 roku zebranie Komisji poświęcone było m.in. instytucji 
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Komisji ds. Kultury Chrześcijańskiej oraz „Raportowi o stanie apostolstwa 
świeckich”. 3 grudnia 1977 roku zebranie Komisji poświęcono m.in. kulturze 
chrześcijańskiej, w związku z Forum VII, które zaplanowno w roku 1978 
w Luksemburgu. 8 czerwca 1978 roku miało miejsce jubileuszowe, 
dwudzieste piąte, zebranie Komisji. 

Metropolita krakowski troszczył się o formację inteligencji działającej 
w ramach Komisji ds. Apostolstwa Świeckich, starając się też wychodzić 
naprzeciw inicjatywom świeckich. I tak np. 8 stycznia 1966 roku Stefan 
Wilkanowicz, prezes krakowskiego KIK, zaprosił na opłatek, oprócz 
Wojtyły, który przemawiał do zebranych, również biskupa prawosławnego 
i duchownego ewangelickiego. 16 września 1967 roku na Jasnej Górze miał 
miejsce wykład Wojtyły dla inteligencji katolickiej na temat teologii laikatu. 
31 marca 1968 roku wygłosił kilka konferencji w ramach rekolekcji dla 
inteligencji. 18 września 1971 roku na Jasnej Górze miał miejsce dzień 
modlitw dla inteligenckiej grupy „Odrodzenie”, zakończony konferencją pt. 
„Apostolskie formacje laikatu”. 7 stycznia 1973 Wojtyła wziął udział w tzw. 
opłatku w krakowskim KIK. 10 marca 1975 jego członkowie wysłuchali 
konferencji na temat Synodu 1974, a 10 kwietnia 1975 roku w KIK miało 
miejsce tzw. święcone. 21 stycznia 1978 roku Wojtyła zaprosił na „opłatek” 
artystów oraz członków KIK. 12 kwietnia 1978 roku odprawił mszę św. 
koncelebrowaną w kościele św. Anny z okazji 20-lecie na KIK. 

Wojtyła często spotykał się z katolickimi dziennikarzami, np. 8 marca 
1965 roku odprawił „cichą mszę św. dla «Tygodnika»”. Rok później, 
31 marca, w kaplicy przy ul. Kanoniczej 21 miała miejsce msza św. dla 
„Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”, połączona ze spotkaniem z obu 
redakcjami. 8 stycznia 1969 roku odbyła się tzw. kolęda, czyli odwiedziny 
pasterskie u mieszkańców rezydencji przy ul. Wiślnej 12, gdzie mieściła się 
redakcja „Tygodnika Powszechnego”. 3 lutego 1971 roku została odprawiona 
msza św. z kazaniem dla tygodnika i miesięcznika, a po nim miało miejsce 
spotkanie. 4 kwietnia 1973 roku w rezydencji biskupiej odbyło się spotkanie 
z dziennikarzami obu krakowskich redakcji, a dwa dni później, 6 kwietnia, 
w kaplicy domowej odprawiona została msza św. dla obu pism. Po 1975 roku 
częstotliwość spotkań z „Tygodnikiem Powszechnym” wzrosła. I tak 
19 lutego tego roku odbyło się spotkanie z zespołem tego pisma. 22 maja 
1975 powtórzono je w rezydencji. 4 listopada dziennikarze spotkali się 
z Wojtyłą z okazji jego imienin. 24 grudnia 1975 roku miał miejsce 
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„opłatek”. 24 lutego 1976 roku Wojtyła spotkał się z zespołem tygodnika, 
następne tego typu zdarzenie miało miejsce 22 kwietnia 1976 roku. 
4 listopada 1976 roku delegacja pisma złożyła Wojtyle życzenia imieninowe, 
a kilka dni później, 8 listopada, odbyło się spotkanie robocze z zespołem. 
28 czerwca 1977 roku w rezydencji biskupiej doszło do kolejnego spotkania 
z zespołem, a kolejne odbyły się w rezydencji: 21 grudnia 1977 roku, 
21 lutego 1978 roku, 25 marca 1978 roku oraz 6 czerwca 1978 roku. 

„Środowisko”, czyli najstarsza inteligencka grupa, z którą Wojtyła 
uprawiał turystykę,666 również pozostawało pod jego opieką duszpasterską. 
I tak: 18 stycznia 1969 roku, 1 lutego 1971 roku, 12 stycznia 1974 roku, 
21 marca 1975 roku – Wojtyła odprawił w kaplicy domowej msze św. 
z kazaniem. W dniach 31 lipca do 3 sierpnia 1971 roku miała miejsce 
wycieczka nad jezioro Ostrowiec, z Eucharystią. Również 21 lutego 1971 
roku odprawił mszę św. dla turystów. 31 maja 1976 roku miał miejsce 
chrzest św. i pierwsza Komunia św. dzieci ze „środowiska”. 21 grudnia 1976 
roku w kaplicy domowej Wojtyła odprawił mszę św. w intencji małżeństw ze 
środowiska, a rok później, 18 listopada 1977 roku, w kaplicy domowej miała 
miejsce msza św. w intencji zmarłego tragicznie przyjaciela – Jerzego 
Ciesielskiego (1929-1970) oraz zmarłych ze „środowiska”. Zdarzało się, że 
jednego dnia Wojtyła spotykał się różnymi grupami świeckich, np. 
19 września 1977 roku spotkał się w Tyńcu z grupą inteligencji katolickiej, 
tego samego dnia w kaplicy domowej odprawił mszę św. z kazaniem dla 
„ środowiska”, a wieczorem spotkał się z zespołem „Tygodnika 
Powszechnego”.667 

W licznych kazaniach i konferencjach poruszał kwestię 
odpowiedzialności za wszystko, co w PRL demoralizuje, podkopuje i osłabia 
ducha społecznego, która to odpowiedzialność – jego zdaniem – szczególnie 
ciążyła „na środkach przekazu, na prasie, na telewizji, na radiu, na 
widowiskach i innych jeszcze publicznych środkach kształtowania opinii”.668 
Tym bardziej – podkreślał – że publicystyka, np. w sprawie aborcji, „...przez 
długi czas zacierała […] granice: nazywano zło – dobrem! Nazywano 
zbrodnię – prawem!”669 a niekiedy w mediach tych publikowano „...rzeczy 
niestworzone na temat tego, na co Papież się zgodził w związku z rewizją 
konkordatu we Włoszech. […] Trzeba bardzo dojrzałej wiary, ażeby katolicy 
[…] nie stawiali pytań w rodzaju: czy to prawda, ze Ojciec Święty zgodził się 
na rozwody?”.670 
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24 października 1977 roku Wojtyła zabrał głos nad exposé 
A. M. Deskura wygłoszonym na temat działalności Papieskiej Komisji ds. 
Środków Społecznego Przekazu, stwierdzając, że „problem zadań tych 
środków – zwłaszcza w krajach, gdzie państwo posługuje się nimi jako 
środkami panowania [np. w PRL] – a nie społecznego przekazu – stanowi 
godny uwagi problem pastoralny”.671 Zdając sobie sprawę z roli mediów, 
zachęcał, by nad tym problemem głębiej się zastanowić, gdyż środki 
przekazu „...są używane w znacznej mierze przeciwko światopoglądowi czy 
przekonaniom większej części społeczeństwa. Te środki muszą być dla 
wszystkich dostępne. Kościół także ma coś do powiedzenia Polsce 
i Polakom”.672 

W czasach PRL ambona spełniała funkcję środka przekazu. Wojtyła 
chętnie poruszał w kazaniach rolę środków masowego przekazu, które 
władzy służyły za narzędzie kształtowania światopoglądu ateistycznego. 
Nazwa „środki społecznego przekazu” – tłumaczył wiernym – oznacza radio, 
prasę, telewizję i inne pokrewne środki, z pomocą których „...przekazuje się 
– w sposób mechaniczny – niejako przyspieszony idee, myśli”. 673 
w komunistycznej Polsce ten przekaz dokonywał się „...tylko w jednym 
kierunku, pod kątem jednego tylko światopoglądu, pod kątem jednej 
ideologii”, podczas gdy środki przekazu nie mogą być „wył ącznym 
monopolem dla światopoglądu materialistycznego, dla propagandy ateizmu, 
czy laicyzacji, jeżeli mamy mówić, że nasze społeczeństwo jest 
społeczeństwem sprawiedliwym, że w nim są rzeczywiście uszanowane 
prawa osoby ludzkiej i prawa Narodu”. Zauważał „bolesną sprzeczność”, gdy 
te środki – tak jak i cała kultura – tak jak szkoły i uczelnie – stają się 
narzędziem do kształtowania światopoglądu ateistycznego, laicyzacji; bo 
wówczas są używane przez władzę przeciwko Polakom.674 

Na przykład w „Gazecie Krakowskiej” z 22 grudnia 1965 roku ukazał 
się list otwarty skierowany przeciw metropolicie krakowskiemu, podpisany 
przez tych pracowników Solvayu, działaczy partyjnych, którzy „...zostali 
wstrząśnięci do głębi treścią «Orędzia» biskupów polskich wystosowany do 
biskupów niemieckich”.675 Zarzucili oni Wojtyle samowolę w redagowaniu 
„Orędzia”,676 a więc – pośrednio – zdradę PRL. Gdy artykuł ukazał się 
w gazecie, metropolita zareagował natychmiast i zdecydowanie, określając 
się „jako człowiek, który został oskarżony i publicznie oszkalowany, zanim 
oskarżyciele zdążyli uczciwie poznać główne fakty i motywy. Jego 
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odpowiedzi nie uwzględniła żadna z liczących się gazet, opublikował ją 
jedynie lokalny dziennik”.677 w związku z tym, napisał 24 grudnia 1965 roku 
sprostowanie – jako „skrzywdzony człowiek”678. Natomiast 2 lutego 1966 
roku odprawił w Borku Fałęckim mszę św. zarówno w intencji tych 
robotników, którzy listu nie podpisali, jak i tych, którzy go podpisali, 
a którym – przebacza. W kazaniu wyznał, że „nie mógł znaleźć pocieszenia”, 
dopiero słowa Jezusa skierowane do Annasza „Jeżeli dobrze uczyniłem, 
dlaczego mnie policzkujesz?” – pokrzepiły go.679 Reakcją robotników było 
zadośćuczynienie arcybiskupowi poprzez wydanie albumu zawierającego 
wspomnienia o wspólnej pracy.680 Wkrótce, w czasie jednego z przemówień 
Wojtyły, na Skałce pojawił się samolot, który wyraźnie próbował zakłócić 
przebieg spotkania. „Kardynał skierował ironiczne powitanie do 
«nieproszonego gościa», po czym skrytykował prasę za sposób, w jaki 
fałszowała rzeczywistość. Jak prorocze były jego słowa! Nazajutrz żadna 
z gazet nie nawiązała do jego przemówienia”.681 

Wojtyła doskonale orientował się, jak prasa krakowska opisuje 
otaczającą rzeczywistość, gdyż codziennie robił tzw. prasówkę, czyli 
zapoznawał się z artykułami zamieszczanymi w gazetach, będących 
w większości organami PZPR, krytycznie odnosząc się do opinii, np. 
polemizował z nimi na ambonie.682 „Może mnie gdzieś za to opiszą – mówił 
do pielgrzymów w 1976 roku – ale cały ten program laicyzacji, 
desakralizacji, zeświecczenia to jest równocześnie program przekreślenia 
człowieka!”683 w jednym z kazań skrytykował komunistyczną metodę 
rozumowania (dialektykę), jaką dziennikarz-propagandzista uprawiał na 
łamach pezetpeerowskiej prasy. „Dziennikarz przekonywał – dzielił się 
w 1977 roku spostrzeżeniem – że Polsce jest wolność religii i wolność 
sumienia i że wszystko, co się dzieje u nas, jest zgodne z nauką Soboru 
Watykańskiego II. Równocześnie w tym samym artykule autor stwierdza, że 
prawo wolności bynajmniej nie znosi prawa państwa do jednostronnego 
zaangażowania się w znaczeniu ideologicznym. Jest to przedziwna 
dialektyka. I tylko jako dialektykę możemy odczytać takie i tym podobne 
artykuły. Czymże jest państwo, jeżeli nie jest Ojczyzną ludzi? i jeżeli ludzie 
w nim nie czują się jak w Ojczyźnie, jeżeli to, co jest treścią życia 
kulturalnego w publikacjach, w prasie, widowiskach na scenach i ekranach, 
to co jest treścią emisji radiowych czy telewizyjnych nie odpowiada 
większości tego społeczeństwa, ich przekonaniom, ich wierze. Czy wtedy 
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możemy mówić, że taka sytuacja jest sprawiedliwa? Że życie społeczne jest 
zbudowane na zasadach istotnej sprawiedliwości? Czy możemy tak mówić? 
Czy możemy tak myśleć, jeżeli z dnia na dzień widzimy, że to, co jest treścią 
naszych dziejów, i to, co jest treścią naszego życia: wielkie dziedzictwo 
Krzyża i Matki stojącej pod Krzyżem, jest w naszej kulturze nieobecne, 
eliminowane? Jakby chciano nam pokazać, że my, owszem, liczymy się jako 
narzędzia produkcji, ale nie jako twórcy podmiotowości dziejowej 
współczesnej Polski”.684 

Mimo trudnych niekiedy doświadczeń, Wojtyła stawiał na laikat, 
a więc i na dziennikarzy. Z okazji jubileuszy prasowych zauważał, że 
„...życie ludzkie mierzy się latami, a życie pisma tomami”,685 dlatego 
korzystał z okazji, by wyrazić swoje uznanie dla pracy dziennikarsko-
redakcyjnej. Na przykład na łamach „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego”, 
powstałego w 1947 roku, zamieścił podziękowanie z okazji 25-lecia tego 
krakowskiego pisma, redagowanego w duchu „odnowy biblijnej 
i liturgicznej”.686 Życzenia były okazją do podkreślenia zasług założyciela, 
wkładu redakcji, administracji i współpracowników. 

Na srebrny jubileusz „Naszej Przeszłości”687 przesłał w 1966 roku 
życzenia twórcom tego specjalistycznego pisma, które – podkreślił – oddaje 
wielką przysługę samym historykom oraz społeczeństwu, odpowiadając na 
„rzeczywiste potrzeby nauki i życia”.688 Zauważył wkład redaktora 
naczelnego, doceniającego warsztat pracy naukowej w poznawaniu 
problemów „...naszej przeszłości, tak abyśmy wszyscy mogli gruntownie 
znać prawdę o niej, a z prawdy tej stale czynić podstawę naszej przyszłości, 
postępu i rozwoju”.689 

W 1972 roku Wojtyła uczcił stulecie Wydawnictwa Apostolstwa 
Modlitwy odprawiając mszę św.690 w tej intencji, a także skorzystał z okazji 
wyrażenia swojej opinii na temat polityki wydawniczej „Znaku”, który 
zamierzał opublikować książkę przetłumaczoną z języka francuskiego, 
zawierającą wypowiedzi małżeństw na temat regulacji poczęć. List w tej 
sprawie, będący podziękowaniem przewodniczącego Komisji ds. 
Apostolstwa Świeckich, stał się wstępem do książki. Wojtyła docenił w liście 
próbę ukazania realizacji chrześcijańskiego powołania katolickich 
małżonków w świetle moralności życia małżeńskiego zaproponowanej przez 
Magisterium Kościoła, dlatego błogosławił wysiłki wydawnictwa, aby 
„...życiu małżeńskiemu nadać pełną ludzką szlachetność”.691 
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Utworzony w kwietniu 1967 roku warszawski Ośrodek Dokumentacji 
i Studiów Społecznych692 był jednym z bardzo nielicznych środowisk 
katolickich w Polsce, z którym współpracowała Komisja Episkopatu ds. 
Apostolstwa Świeckich, w skład której weszło duchowieństwo i laikat. Kiedy 
w 1975 roku przewodniczącym Komisji został Wojtyła, w jej skład weszli 
biskupi: Lech Kaczmarek, Jan Pietraszko i Bolesław Pylak; prezbiterzy: 
Franciszek Macharski, Tadeusz Fedorowicz, Eugeniusz Weron oraz laikat: 
Czesław Strzeszewski, Stefan Swieżawski, Kazimierz Czapliński, Halina 
Wistuba, państwo Barbara i Jan Kłys oraz Katarzyna Łopuska. Do powyższej 
listy zostali dopisani: Jan Sobcza, Józef Hejnosz, Kośmicki oraz red. Jerzy 
Turowicz, w latach 1960-1989 członek krakowskiej Komisji ds. Prasy 
i Publikacji.693 

W liście do Janusza Zabłockiego zamieszczonym na łamach czasopisma 
„Chrześcijanina w Świecie” Wojtyła przypomniał, że to, co z grecka określa 
„laikat”, wskazuje na „swoistą i autentyczną postać życia i działania 
Kościoła”, który po Soborze Watykańskim II przypomina katolikom 
świeckim prawo i obowiązek „kształtowania całego porządku doczesnego 
wedle światła Ewangelii”. Ubolewał, że Kościół w Polsce nie dysponuje 
takim środkiem apostolstwa, jakim są znane w świecie organizacje katolickie 
ludzi świeckich, dlatego w warunkach polskich należy akcentować – dodał – 
„znaczenie parafii i rodziny oraz dojrzałość osobistą każdego chrześcijanina 
w różnych środowiskach”.694 w 1975 roku Wojtyła skierował list na ręce 
dyrektora Ośrodka, posła J. Zabłockiego, w którym wypowiedział się na 
temat apostolstwa.695 Uroczystość wręczenia nagród zakończyło odczytanie 
referatu Wojtyły pt. „Dyrektorium Apostolstwa Świeckich”.696 
 
 

3.2. Obszary wolności: duch, sumienie, religia 
 

Wojtyła był świadomy, że Kościół funkcjonował w państwie, które 
swój ustrój zbudowało „...na przesłankach materialistycznych 
i ateistycznych” i że z tego względu był „...jakimś szczególnym znakiem, 
któremu się sprzeciwiają”.697 Zwracał uwagę na fakt, że „...w tym, co się 
czyta i pisze, nadaje w środkach przekazu”, Polacy „...nie znajdują siebie. 
Tak jakby Polska była krajem ateistycznym”,698 podczas gdy – przekonywał 
w 1974 roku – „...znajduje się nie tylko na krawędzi tego świata 
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zachodniego, atlantyckiego, do którego przynależy przez całą swoją 
przeszłość historyczną, przez całą swoją tradycję kulturalną i także przez całe 
swoje chrześcijaństwo tysiącletnie”. Podkreślał, że pod względem 
gospodarczym Polska znajdowała się „w zasięgu osobnego świata”, który 
coraz częściej nazywany był „Drugim Światem”.699 

Jednak w jego wypowiedziach nie dominowała tylko troska 
o realizację praw człowieka w dziedzinie materialnej, co by miało miejsce – 
podkreślał – gdyby Polska leżała np. w Ameryce Łacińskiej, ale w dziedzinie 
duchowej. Wymieniał szczególnie zagrożone obszary: „...wolność duchowa 
człowieka, wolność ludzkiego ducha, wolność sumienia, wolność religii”. 
Uważał, że te obszary mają swoje oparcie i zakorzenienie w prawdzie 
o człowieku, którą wyznają chrześcijanie. „Myślę, że może w tej dziedzinie – 
podkreślał – mamy największe doświadczenie. I może to jest ten szczególny, 
nasz polski, chrześcijański wkład. […] Mamy jakieś wyostrzone – zwłaszcza 
my, Polacy – widzenie prawdy o człowieku, jego godności”.700 

Wobec powyższych stwierdzeń, polscy katolicy mogli żyć bez 
jakichkolwiek wyrzutów sumienia. Jednak Wojtyła nie pozwalał na to, 
swoim publicystycznym spojrzeniem na rzeczywistość budził sumienia 
rodaków, poszukując ukrytego sensu dziejowych wydarzeń. 

Według W. Chrostowskiego, Wojtyła był wybitnym teologiem 
historii,701 ponieważ miał odwagę interpretować dzieje własnego narodu 
z perspektywy wiary: „Jeżeli Polska w XVIII wieku stoczyła się w ruinę 
rozbiorów – zauważał w 1976 roku – to dlatego, że ta miłość przygasła. 
Jeżeli Polska w XIX wieku, w czasie rozbiorów, zaczęła się jednak dźwigać, 
to dlatego, że ta miłość się odradzała. Ta miłość podstawowa, miłość do 
człowieka, który się poczyna, który jest pod sercem matki, który się rodzi: ta 
miłość podstawowa! Od niej zależy byt całego narodu”.702 

Już jako dziewiętnastolatek uważał, że naród polski na początku 1939 
roku upadł jak biblijny Izrael, bo „nie poznał ideału mesjańskiego, ideału 
swojego, który był już podniesiony jak żagiew – ale nie 
urzeczywistniony”.703 W 1963 roku w kazaniu wyjaśniał swoje stanowisko: 
„My, Polacy, w naszej historii wiele grzeszyliśmy wolnością, nadużywając 
jej. I potem musieliśmy ją ciężko okupywać w ciągu lat niewoli zdobywając 
na nowo to, cośmy utracili”.704 Jako papież kontynuował ten styl myślenia 
o dziejach narodu i Kościoła.705 
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W latach 1945-1950 Wojtyła tworzył dramat pt. „Brat naszego Boga”, 
będący rozprawą z marksizmem. Poglądy społeczne autora były wówczas 
rozwinięte, m. in. za sprawą zetknięcia się z ruchem księży robotników, 
chociaż w artykułach i licznych wypowiedziach nie ma jego wyraźnego 
stanowiska. Była to „...świadoma postawa, Wojtyła chciał być postrzegany 
jako apolityczny”.706 

Postawa Wojtyły nie była zrozumiała, bo ten hierarcha dostrzegał 
dobro również w ludziach służących PRL. „Składam dzięki Bożej 
Opatrzności – wspominał Jan Paweł II – że mogłem wraz z Wami, wraz 
z całym nowym ustrojem budować Nową Hutę. […] Zawsze, kiedy tutaj 
byłem, myślałem z największym szacunkiem i czcią o tej gigantycznej 
polskiej pracy, o tej gigantycznej polskiej pracy, której na imię Nowa Huta. 
I w duchu braterskiej solidarności budowałem ją razem z Wami dyrektorzy, 
inżynierowie, hutnicy, pracownicy, ministrowie! Budowałem ją razem 
z Wami na fundamencie Chrystusowego Krzyża!”.707 

Ta postawa szacunku nie przeszkadzała Wojtyle piętnować „wojujący 
ateizm”, który „...używa wszystkich możliwych środków w tym jednym celu, 
ażeby zgasić tę Światłość, […] która została zapalona przed tysiącem lat 
w dniu chrztu Polski i jest stale zapalana, w dniu chrztu każdego 
człowieka”.708 Uważał za swój obowiązek podtrzymanie tego światła. 

W 1962 roku Wojtyła udał się do sekretarza Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR w sprawie budynku seminaryjnego, który władze 
chciały odebrać Kościołowi krakowskiemu i przeznaczyć na inny cel. Rok 
później telefonował do Lucjana Motyki, pierwszego sekretarza KW PZPR 
w Krakowie (1957-1964), w sprawie gmachu krakowskiego seminarium, 
któremu groziła eksmisja. Zapewniał, że na czas akcji przyjdzie, żeby być 
i protestować. Akcję wstrzymano. 

Kierował pisma do władz w sprawie Teatru Rapsodycznego. 
22 sierpnia 1966 roku odprawił mszę św. w katedrze na 25-lecie Teatru, 
a niecały później, 9 czerwca, skierował list do ministra kultury Lucjana 
Motyki w związku z likwidacją teatru, podkreślając, że metropolita 
krakowski ma udział w konspiracyjnych początkach teatru, który spełniał 
poważną służbę w polskiej kulturze. Mimo protestów, niecałe trzy miesiące 
później, 31 sierpnia, teatr został zlikwidowany z powodu braku „wolności 
w zakresie ideologicznym”.709 
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Krytykował „...naruszenie uczuć religijnych ludzi wierzących”, które 
– jego zdaniem – nie było zgodne ani z przesłankami Konstytucji PRL, ani 
też z przesłankami autentycznej praworządności. Domagał się wydania zgody 
na przejście procesji na uroczystość Boże Ciało z Wawelu na Rynek.710 
Tłumaczył wiernym swoją konsekwencję w tym względzie: „Przedstawiam 
im argumenty natury ściśle religijnej, które za tym przemawiają. Gdybyście 
moi drodzy bracia i siostry mogli zajrzeć w Kurii Metropolitalnej do tych 
stosów dokumentów, pism, jakie na ten temat zostały skierowane! Nie tylko 
na pismach poprzestawałem i rozmawiałem. […] Gdy jednak to wszystko nie 
skutkowało, odwołałem się w roku ubiegłym do władz centralnych”.711 

Wojtyła we właściwy dla siebie sposób potępiał grzech, nie 
odrzucając osoby, która go popełnia. Jego postawy nie mogą jednak pojąć ci, 
którzy poruszają się w swoim myśleniu w przestrzeni horyzontalnej. Patrząc 
tylko z tej perspektywy, dostrzegają np. na przełomie lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych pewnego rodzaju ugodowość biskupa krakowskiego. Na 
przykład – zdaniem Romana Graczyka publicysty „Tygodnika 
Powszechnego” (1984-1991) i „Gazety Wyborczej” (1993-2005)712 – 
Wojtyła mylił się w swoich poglądach na temat władzy ludowej 
i komunizmu, nie miał poczucia grozy ustroju, nie dostrzegał, jak wiele praw 
ludzkich, a szczególnie praw ludzi wierzących było łamanych, ani tego, że 
ten stan nie był wyrazem wypaczeń ustroju, ale wynikał z jego założeń. 
Publicysta uważał w 2005 roku, że tej naiwności pozbawiony był tylko 
S. Wyszyński, podczas gdy Wojtyła dopiero w 1978 roku doświadczył, że 
np. realny socjalizm niszczył więzi między ludźmi.713 

Po sześciu latach, pod wpływem udziału w ogólnopolskim projekcie 
IPN realizowanym w latach 2007-2010 pt. „Aparat represji wobec 
środowiska dziennikarskiego 1945-1990”714 – R. Graczyk zmienił zdanie715 
jakoby Wojtyła podzielał „wiarę w ten ustrój”. Intrygowała go kwestia 
odpowiedzialności za prawdę „ścisłego kierownictwa” „Tygodnika 
Powszechnego” „decydującego o redakcyjnej polityce”.716 

O swoim odkryciu poinformował czytelników w 2011 roku w książce, 
której napisanie zlecił mu początkowo A. E. Boniecki.717 Miała ukazać się 
w wydawnictwie „Znak”, ale zrezygnowano z jej wydania. Po zapoznaniu się 
z archiwum krakowskiego IPN pod kątem współpracy dziennikarzy 
katolickich z SB, były współpracownik „Tygodnika Powszechnego”718 
znalazł odpowiedź na pytanie, czy SB udało się zdobyć istotny wpływ na 
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decyzje podejmowane przez liderów tego środowiska. „Wiemy – napisał 
R. Graczyk w rozdziale pt. Konkluzje719 – że pewien wpływ w sprawach 
drugorzędnych SB uzyskała”, ale „czy uzyskała wpływ w sprawach 
pierwszorzędnych”?720 

Na to otwarte pytanie autor Ceny przetrwania? nie dał jednoznacznej 
odpowiedzi, zastrzegając, że „na tle innych środowisk społecznych tamtej 
doby (1956-1989) tygodnik jawi się jako zjawisko zupełnie specjalne. Jego 
specyfika polega na tym, że środowisko to nigdy nie dało się sprowadzić do 
para transmisyjnego Partii do społeczeństwa”,721 a w PRL taką rolę 
przewidziano dla środków społecznego przekazu. 

R. Graczyk polemizuje jednak z „niewzruszonym przekonaniem 
historycznym, iż środowisko «Tygodnika Powszechnego», 
w przeciwieństwie do Pax, nigdy nie splamiło się próbą redagowania 
katolickiego pisma za pomocą współpracy z «aparatem wyznaniowym»”.722 
Jednak zdaniem Stefana Kisielewskiego nie tylko prasa Pax, ale także 
tygodnik przyjął „...niefrasobliwą postawę państwowego konformizmu 
i gładko utożsamił sobie społeczne cele Kościoła z interesem komunizmu.723 

Chociaż po 1989 roku zostały zniszczone istotne dokumenty, to 
jednak na podstawie odzyskanych dwóch tomów korespondencji 
krakowskiego Wydziału IV z Departamentem IV Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, R. Graczyk mógł postawił tzw. słabą hipotezę i stwierdzić m. 
in., że w następstwie współpracacy z SB724 dziennikarze głosili w redakcji 
poglądy, które – patrząc z perspektywy czasu – niekoniecznie wynikały z ich 
przekonań.725 Uważa, że pytanie o wpływ rozmów funkcjonariuszami organu 
władzy wykonawczej rządzącej PZPR musi być dziś postawione,726 gdyż SB 
– zdaniem autora – odnosiła z pewnością z tych rozmów pożytek, m.in. 
wpływając na linię redakcyjną krakowskich pism i ich politykę kadrową, ale 
nie wiadomo, jaki pożytek odniósł tygodnik. 

Wojtyła nie tylko nie podzielał „wiary w ten ustrój” – jak w 2005 
roku twierdził R. Graczyk – ale był – co udowodnił sześć lat później – 
człowiekiem, który na socjalistyczny ustrój „nie da się «nabrać»”.727 Na 
przykład z notatki sporządzonej przez funkcjonariuszy SB 13 października 
1978 roku, czyli na trzy dni przed konklawe, na podstawie rozmowy ze 
„źródłem informacji” wynika, że np. w ocenie Marka Skwarnickiego, 
Wojtyła – „wysokiej rangi teoretyk i intelektualista”, o „głębokiej 
duchowości, aparycji i osobistym uroku” – był „mocną kandydaturą”, gdyż 
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„zbudował swój autorytet na – słynnej na całym świecie – sprawie synodu 
krakowskiego”, pochodził z „kraju, w którym Kościół skutecznie 
współpracuje z Kościołem” a „nie należy do żadnego bloku”, z Polski, która 
„ma bardzo religijny Naród” i „duży przyrost księży”.728 

W 1998 roku podczas wymiany dokumentów ratyfikacyjnych 
Konkordatu Polskiego, Jan Paweł II powiedział: „Dziś zaczyna się nowy 
etap, określiłbym go jako normalny, we wzajemnych relacjach między 
Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską. Trzeba było na to czekać aż 
pięćdziesiąt trzy lata. W tym kontekście nie wolno zapominać o narzuconym 
systemie rządów totalitarnych w Polsce, kiedy to nasz Naród doznał wiele 
upokorzeń, krzywd i ograniczenia wolności. Starano się wyeliminować 
Kościół z życia społecznego i utrudniać jego działalność, poddając go 
systematycznym prześladowaniom”. 

Wojtyła nie tylko nie podzielał „wiary w ten ustrój”, ale wręcz – jak 
zauważa J. M. Dyduch – walczył o jakąś przestrzeń wolności dla działalności 
Kościoła w tym «nienormalnym okresie» relacji Kościół – Państwo”, 
uczestnicząc „w kształtowaniu trudnych stosunków Kościoła z władzami 
komunistycznymi. W ten sposób wydatnie pomagał Konferencji Episkopatu 
Polski”.729 

Błogosławiony nie tylko zatem nie podzielał „wiary w ten ustrój”, ale 
w – w pewnym sensie – w żaden ustrój, gdyż patrzył na rzeczywistość 
z perspektywy wiary. Angażował swoją myśl i pióro na rzecz „sprawy 
człowieka”, ale w przeciwieństwie do komunistów – i jak się okazuje, 
również współczesnych publicystów katolickich – był świadom, że 
„...przezwyciężyć ją można tylko przez sprawiedliwość i miłość, nie przez 
żadne inne programy polityczne i ekonomiczne. One mają znaczenie tylko 
funkcjonalne – jeżeli w te programy nie wejdzie światło sprawiedliwości 
i miłości, nie zbawią one człowieka, nie uszczęśliwi ą człowieka, nie posuną 
naprzód sprawy człowieka”.730 

Troszczył się o ludzi w swoisty dla siebie sposób, w nauczaniu kładł 
większy nacisk na ich życie wewnętrzne niż na tzw. politykowanie, co jednak 
nie znaczy, że nie wiedział, czym był komunizm. Widząc skutki systemu – 
m. in. zniszczone więzi międzyludzkie – przyjął postawę sprzeciwu wobec 
wszechogarniającej Polaków podejrzliwości, która nie pozwala prawidłowo 
ocenić ani innych, ani siebie. Można zaryzykować twierdzenie, że jego 
„dwuznaczna” dla niektórych katolików i komunistów postawa pewnej 
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ugodowości, która wynikała z miłości bliźniego, z troski o wszystkie 
powierzone przez Opatrzność Bożą pasterzowi krakowskiemu „owce”, choć 
nie była instrumentalna, to jednak w efekcie sprawiła, że Wojtyła odegrał 
w stosunkach Kościół-Państwo rolę Konia Trojańskiego. 

Walczył o „resztki demokracji” przed „monizmem materialistycznym 
i ateizmem” ówczesnych władz. Zaufanie do niego mieli po trosze wszyscy, 
a po trosze – tylko garstka najbliższych współpracowników i przyjaciół. 
Wielu uległo w PRL atmosferze podejrzliwości. Na przykład A. E. Boniecki 
jeszcze w 2002 roku uważał, że papieska krytyka linii programowej 
„Tygodnika Powszechnego” zawarta w latach 1964-1995 była jedynie 
wynikiem działania „agentów w Watykanie”.731 w rzeczywistości PRL, 
należało z pewnością pamiętać o „agentach Pax i PAP, którzy kręcili się po 
Rzymie – zauważał S. Wyszyński – i zbierali informacje zgodnie 
z instrukcjami z Warszawy”.732 

 
 
3. 3. Soli Deo i Totus Tuus 

 
Wyszyńskiego i Wojtyłę łączyła miłość do Matki Bożej, w tym byli 

jednomyślni.733 Obaj potrafili w duchu maryjnym przezwyciężać pojawiające 
się problemy wynikające z różnego podejścia do ich rozwiązania.734 
Wynikało to m. in. z podobnych doświadczeń w dzieciństwie: Zarówno 
Stefan Wyszyński, jak i Karol Wojtyła w wieku dziewięciu lat zostali 
półsierotami. 

„My ślę, że nie upraszczam zbytnio sprawy, dostrzegając wspólnotę 
jego losu z życiem Stefana Wyszyńskiego – mówi W. Chrostowski. Moc 
wiary, zwrócona ku Najświętszej Maryi Pannie, jawi się u nich obu jako 
pochodna samotności”.735 

Łączyła i ich maryjność, ale różnił profil pobożności: 
u Wyszyńskiego bardziej – ojcowski, a u Wojtyły bardziej – macierzyński. 
Wynikało to najprawdopodobniej ze splotu wielu okoliczności: odrębnych 
natur, charyzmatów, zadań pasterskich i odpowiedzialności za Kościół 
w Polsce i Kościół powszechny.736 

Wojtyła – jak sam wyznał – nie bardzo lubił rządzić,737 a Wyszyński 
był na wodza wręcz stworzony. Urzędujący w Warszawie prymas miał 
ogromne wsparcie dla swojej wizji Polski Maryjnej w kardynale z Krakowa. 
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Najpierw do księcia kard. A. S. Sapiehy, z powodu którego większość 
posiedzeń Konferencji Plenarnej Episkopatu odbywała się do jego śmierci 
w cieniu Wawelu. 

Różnica w profilach maryjnej pobożności hierarchów podkreślona 
jest w obranych przez hierarchów mottach życiowych i pasterskich: 
u Wyszyńskiego – soli Deo,738 u Wojtyły – totus Tuus.739 „Człowiek 
nieustannie przerasta o głowę wszystko – pisał S. Wyszyński – cokolwiek 
może na tym świecie być. Tylko przed jednym Bogiem się korzy. Tylko soli 

Deo ostatecznie oddaje wszystko, co w sobie ma, bo od Niego wyszedł i do 
Niego dochodzi”.740 z kolei hasło Wojtyły bierze początek od św. Ludwika 
Marii Grignion de Montfort (1673-1716). Jest skrótem pełniejszej formuły 
zawierzenia Matce Bożej, która brzmi: Totus Tuus ego sum et omnia mea 

Tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, Maria.741 Zatem 
u Wojtyły charakterystyczne jest oddanie a u Wyszyńskiego władanie. 

Wojtyła w młodości kwestionował pobożność maryjną, uważając, że 
pierwszeństwo ma nabożeństwo do Chrystusa. Zweryfikował swój pogląd 
pod wpływem „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi 
Panny”.742 Odnalazł – jak pisze w Darze i tajemnicy – rdzeń teologicznej 
prawdy, że o tyle Maryja przybliża do Chrystusa, prowadzi do Niego, o ile 
przeżyjemy Jej tajemnicę w Chrystusie: „Tu tłumaczy się pochodzenie 
owego Totus Tuus. […] Tak więc dzięki św. Ludwikowi zacząłem na nowo 
odkrywać wszystkie skarby dotychczasowej pobożności maryjnej, ale niejako 
z nowych pozycji”.743 

Jako biskup krakowski uważał, że misja, która stoi przed Polakami-
katolikami, polega na nieustannym pogłębianiu wiary, skoro „…tyle 
czynników pracuje w tym kierunku, ażeby zamknąć horyzont ludzkiej 
świadomości, ażeby zamknąć horyzont życia ludzkiego w wymiarach samej 
ziemi”,744 zredukować go do wymiarów królestwa ziemskiego. Dlatego tym 
bardziej „… ta misja oznacza coś idącego w głąb”.745 

Gdy Wojtyła bardziej akcentował uwewnętrznienie kultu maryjnego, 
to Wyszyński jego uzewnętrznienie w ateistycznej rzeczywistości PRL. Nie 
„gorszył się” zatem zbyt uczuciową czcią do Matki Bożej w narodzie 
polskim: „Pozwólmy ludziom wypowiadać swoje uczucia, tak jak ich na to 
stać – mówił w 1957 roku – a jeżeli nas stać na coś więcej, to czyńmy to”.746 
Padały ostre słowa: „Tak często nieprzyjaciele narodu podejmują walkę 
z Kościołem, podejmują walkę nawet z Matką Bożą. I to, czego nie ośmielił 
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się uczynić w Polsce Niemiec, to czyni się, niestety, w prasie dzisiaj. […] 
Czego nie uczynił Niemiec, to czyni się polskim słowem i polskim piórem, 
w polskiej gazecie”.747 Odpowiadała zatem Wyszyńskiemu pobożność 
maryjna pań z tzw. Ósemki, dziś Instytutu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
i ich oddanie prymasowi. 

Akt oddania się w niewolę Maryi za wolność Kościoła wzbudzał 
kontrowersje części wiernych i duchowieństwa. Zdarzały się dyskusje 
między kapłanami, jak mają rozumieć tę „niewolę Maryi” i czy nie za daleko 
idzie wizja prymasa. „Przyznam, że początkowo sam nie rozumiałem, o co 
chodzi z tym oddaniem się w niewolę Maryi – wspominał warszawski 
duszpasterz. Cały czas wychowywano mnie dla wolności. Myślałem, że 
nawet guzika dla wroga nie oddam”. 

Rzeczywiście „było wiele oporów związanych ze znaczeniem Aktu 
i jego realizacją – pisał Wojtyła w 1966 roku. Trudność sprawia samo pojęcie 
«oddania w niewolę», i to chyba jest trudność największa”.748 Nie podzielał 
jednak obaw wiernych i duchowieństwa, gdyż jeszcze w Krakowie, czyli 
w czasach studenckich, tłumaczył swojemu przyjacielowi A. M. Deskurowi 
znaczenie „świętej niewoli”. Uważał, że być „niewolnikiem”, to „nie mieć 
niczego, oddać wszystko Panu”.749 

Zdaniem T. Uszyńskiego maryjność to była „...swoista taktyka 
prymasa zachowania wiary w Polsce. Niczego nowego zresztą nie 
wprowadził. Nawiązał do myśli swojego poprzednika, Augusta Hlonda 
(1881-1948).750 Niektórzy nie chcieli tego zrozumieć, doszukiwali się 
negatywnych stron w jego «polityce». […] Polacy od wieków byli związani 
z Maryją, z Jej kultem. Prymas słusznie uważał, że chcąc obronić wiarę, 
trzeba dać narodowi coś, co on rozumie, coś mocnego, ale jednocześnie 
bliskiego”. 

U podstaw lęku przed aktem oddania się w niewolę Maryi za wolność 
Kościoła leżała „...niechęć do oddania do końca swojej woli na służbę 
Kościołowi. Na tym polega maryjna pobożność. Brak poparcia wynikał 
z lęku, że Kościół i prymas coś zabierają, bo „każdy doświadcza jakiejś sfery 
swojego życia, której nie chce oddać Bogu”. Stąd niektórym nie odpowiadał 
taki wódz, jak Wyszyński”. Nie wszyscy dziennikarze katoliccy pisali 
o inicjatywie prymasa z entuzjazmem. 

Przebywając na Zachodzie, w Brukseli i Paryżu, T. Uszyński spotykał 
polską inteligencję katolicką krytykującą Kościół w Polsce, a przede 
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wszystkim maryjność prymasa. Byli to – wspominał – „dyskutanci ze 
«Znaku» i «Tygodnika Powszechnego»”, z którymi był zaprzyjaźniony, ale 
„...oczy otwierał ze zdziwienia. W rozmowach wychodziło, że mają inne 
spojrzenie. […].Chcieli takiej wiary, która buduje tylko na intelekcie. 
Owszem, on jest niezbędny, jesteśmy ludźmi wykształconymi, niekiedy 
z dyplomami krajowymi i zagranicznymi, ale to nie znaczy, że rozum ma nie 
spokornieć! […] Ich męczyła aktywność prymasa, liczne nabożeństwa, 
inicjowane przez niego nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego”. 

Prymas nie wszystkie grupy katolików świeckich popierał. 
Krytykował tych, którzy z uporem chcieli wprowadzać rozmaite „nowinki 
z Zachodu”, propagatorów „super wolności”. W Kościele. Już w 1953 roku 
w rozmowie z księciem Januszem Radziwiłłem, przedwojennym przywódcą 
obozu konserwatywnego, prymas podzielił się krytycznymi uwagami na 
temat inteligencji katolickiej, która stawia duchowieństwu wielkie 
wymagania, a sama ciągle jest nieobecna. Rozmówca usprawiedliwił ten fakt 
„kwestią chleba”, a państwo było jedynym pracodawcą. Prymas zauważał, że 
inteligencja jest „wewnętrznie obrażona” na komunizm, ale czyni „ideowe 
obstalunki”, pisząc na zamówienie antykościelne broszurki. Do Kościoła 
przychodzi po „dreszczyki polityczne”, ale nie bardzo żyje łaską, która jest 
główną siłą Kościoła. 

Prymas „wybiegał w rozmowie naprzód, widział sprawy dalej, 
głębiej”. Bywał ostry w słowach, gdy ktoś „nie szedł za tym”, bo zostawał 
„w tyle”, co doprowadzało Wyszyńskiego do tzw. białej gorączki – 
wspominał T. Uszyński, który po śmierci prymasa spotkał w kościele 
jednego parafianina z nie ukrywaną nadzieją mówiącego, że „teraz mitry 
będą leciały z głów, bo nadchodzą nareszcie nowe czasy”. 

T. Uszyński uważał jednak, że „dzięki niezłomnej postawie Prymasa, 
twardej obronie prawdy i Kościoła, dzięki temu, że nie uchylił się przed 
więzieniem – w Kościele w Polsce nie było rozłamu. Gdyby nie było takiego 
człowieka w tamtym czasie, który z jednej strony nie bał się narazić 
Watykanowi podejrzewającego go o układanie się z komunistami, a z drugiej 
strony odważnie odnoszącego się do tego dziedzictwa, które narodowi 
polskiemu jest szczególnie bliskie – do Maryi, to Kościół w Polsce nie byłby 
dziś taki, jaki jest. Nie odegrałby w dziejach świata takiej roli, jaką odegrał. 
Wystarczy popatrzeć na Węgrów, Czechów, Słowaków...”.751 
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4. Duszpasterski Synod Archidiecezji Krakowskiej 

 
Synod jest instytucją kanoniczną, pomocniczą, ustanowioną 

w Kościele katolickim jako organ doradczy ordynariusza miejsca,752 który 
służy ożywieniu Kościoła lokalnego. Wojtyła kładł nacisk na to szczególne 
„zebranie w jedno wszystkich duchowych sił Kościoła, […] a poprzez 
promieniowanie, poprzez wymianę duchowych usług, nie tylko jednego 
Kościoła, ale wszystkich Kościołów na ziemi polskiej, a także i na całym 
ówcześnie znanym okręgu ziemi”.753 Podkreślał, że synod „nie może być 
celem, lecz środkiem. […] Jest środkiem do wzbogacenia, pogłębienia naszej 
wiary; wiary całego Ludu Bożego i wiary każdego członka tego Ludu 
Bożego: zarówno duchownego, jak i świeckiego, zarówno biskupa i kapłana, 
zakonnicy i zakonnika – każdego. Chodzi więc o wzbogacenie wiary; 
o nadanie jej takiego kształtu wewnętrznego i zewnętrznego, jaki powinna 
ona posiadać właśnie w naszych czasach. […] Chodzi równocześnie 
o ukształtowanie wiary, postawy duchowej każdego chrześcijanina, której 
domaga się epoka, w jakiej żyjemy. […] Ażeby ta wiara wyraziła się również 
dojrzałą, chrześcijańską odpowiedzialnością. Żeby miała wpływ na życie, 
żeby ukształtowała nasza moralność”.754 

Wojtyła powołał w archidiecezji krakowskiej dwa synody.755 
Pierwszy, Synod Pastoralny Archidiecezji Krakowskiej, znany pod nazwą 
Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej, metropolita krakowski 
otworzył w 1972 roku.756 Natomiast drugi, tzw. Synod Prowincjalny 

Metropolii Krakowskiej rozpoczął się w 1975 roku po dwóch latach 
konsultacji i przygotowań.757 Choć oba synody zainicjował, ale ich nie 
zakończył jako metropolita krakowski. DSAK zamknął Jan Paweł II w 1979 
roku podczas swojej pierwszej podróży do Polski. Z kolei końcowy 
dokument drugiego synodu papież otrzymał w 1983 roku podczas swojej 
drugiej podróży do Polski. 

Wydarzeniem doniosłej rangi okazał się DSAK, który często 
wspominali uczestnicy tego wydarzenia, m. in. dziennikarze. Na przykład 
Stefan Wilkanowicz uważa, że „to dzieło było – w jego przekonaniu – 
najdonioślejszym z procesów w życiu posoborowego Kościoła w Polsce, 
a konsekwentnie kontynuowane i rozszerzone na inne diecezje mogło 
zasadniczo odmienić oblicze tego Kościoła”.758 Podczas ostatniego spotkania 
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dziennikarza z Janem Pawłem II, jakie miało miejsce na Ukrainie, podczas 
pielgrzymki w dniach 23-27 czerwca 2001 roku, papież zapytał go, czy 
pamięta o Synodzie Krakowskim. „Minęło tyle czasu, a on nadal pytał, czy ta 
sprawa leży mi na sercu. Jemu widać leżała”.759 

Warunkiem uczestnictwa w Synodzie było mocne pragnienie uczenia 
się Soboru. Wojtyła zaplanował DSAK aż na siedem lat, od 1972 do 1979 
roku, bo tyle lat trwała pasterska posługa św. Stanisława w archidiecezji 
krakowskiej, odczytana przez jego następcę „jako szczególny dar 
Opatrzności”.760 Metropolita krakowski przywiązywał ogromną wagę do 
wypadających w maju 1979 r. obchodów jubileuszu 900-lecia śmierci 
św. Stanisława. Wcześniej przyczynił się do rozkwitu jego kultu, a wspierał 
go w tym S. Wyszyński. Siedmiolecie, 1972-1979, było poświęcone 
wzbogaceniu wiary.761 Zastanawiał się, „jak” zrealizować w Kościele 
krakowskim to, „co” należało zrealizować? Przenieść niejako dorobek 
Soboru Watykańskiego II – szczególny dar Opatrzności – na nadchodzące 
czasy. Jak nauczyć katolickich dziennikarzy, czym jest Kościół, którego tak 
mocno doświadczył podczas soborowych lat, by w swojej pracy nie 
koncentrowali się np. na podziałach, ale na autentycznej rzeczywistości, jaką 
jest jedność wszystkich członków Mistycznego Ciała Chrystusa. Te pytania 
nurtowały Wojtyłę po zakończeniu Vaticanum II, a podczas pierwszej 
pielgrzymki do Polski, 8 czerwca 1979 roku, uroczyście kończąc Synod 
Krakowski na Wawelu, już jako papież wyznał, że nie potrafi nawet 
wypowiedzieć, co przeszło w latach sześćdziesiątych przez jego myśli i serce 
oraz jakie nadzieje i zamierzenia wiązał z tamtym przełomowym okresem 
dziejów Kościoła Świętego i ojczyzny.762 Jedno jest pewne, zamierzał 
stopniowo wprowadzić dorobek Vaticanum II w nauczanie i duszpasterstwo 
metropolii krakowskiej, stąd Synod Prowincjalny zamierzał skorelować 
z synodami pastoralnymi poszczególnych diecezji.763 

Inicjując Synod, wysuwał na pierwszy plan „życie w Duchu”, dlatego 
na spotkaniu z kierownikami Zespołów Studyjnych w 1972 roku podkreślał, 
że uczenie się Soboru musi być głęboko związane z poznaniem tego 
wszystkiego, co „Duch, idąc za Oblubieńcem, powiedział Chrystusowi i co 
Oblubienica chce powiedzieć Oblubieńcowi przez wszystkie czasy”.764 
Uważał, że chodzi tylko (sic!) o tę właśnie odpowiedź, dlatego Zespoły 
muszą być otwarte na działanie Ducha Świętego. Wojtyła akcentował zatem: 
życie wewnętrzne, modlitwę, kontemplację i katechezę. Teologię, którą 
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polecał, rozumiał zaś jako „zgłębianie Ewangelii, Objawienia, tajemnicy, 
jako inicjację myśli i woli ludzkiej w rzeczywistość Bożą, w Boży 
porządek”.765 Inicjacja zatem to stopniowe nawracanie się, czyli permanentne 
dostosowywanie swojej woli do woli Bożej, dlatego w latach soborowych 
mówiono: „Sobór tam się udał, gdzie nawracali się biskupi, kapłani 
i świeccy. Tam się nie udał, gdzie chcieli tylko innych nawracać”.766 
Pragnieniem Wojtyły był taki właśnie sukces, dlatego nie kładł akcentu na 
wypracowywane na końcu dokumenty, ale na „drogę” do nich, drogę, na 
której działa Duch Święty. Poprzez udział w pracach nad dokumentami, 
ludzie mieli okazję doświadczyć prawdy o sobie, również tego, na ile nie żyją 
wolą Bożą, sprzeciwiają się łasce, myśląc tylko po ludzku, powierzchownie, 
niszcząc Kościół swoją małą wiarą. 

Dopiero z takiej wewnętrznej postawy wynikało pragnienie Wojtyły, 
by przekazać archidiecezji krakowskiej dorobek myśli teologicznej 
i pastoralnej Vaticanum II. Sam głęboko doświadczywszy „mowy Ducha”, 
które to doświadczenie intelektualno-mistyczne naznaczyło go na całe życie, 
odczuwał potrzebę spłacenia długu wobec powierzonych mu przez 
Opatrzność Bożą osób. Zdawał sobie sprawę, że komentatorzy Soboru, 
w tym dziennikarze, przypisywali mu wiele znaczeń, że w przyszłości wiele 
jeszcze zostanie mu przyznanych, ale – z jego punktu widzenia – Vaticanum 
II przede wszystkim „...posiadał jedyne i niepowtarzalne znaczenie dla tych 
wszystkich, którzy go tworzyli”,767 dlatego tym właśnie doświadczeniem 
pragnął podzielić się z Kościołem krakowskim. Od strony formalnej 
zaproponował formułę Synodu jako „małego” Soboru, z tą różnicą, że 
w ramach DSAK osoby zaangażowane były w odczytanie „mowy Ducha” na 
etapie poprawnej interpretacji soborowej wykładni, a nie jej tworzenia, jak to 
miało miejsce w przypadku Ojców Soborowych. DSAK miał być 
„narzędziem do recepcji” Vaticanum II przez ogół wiernych.768 

„Kościół krakowski chce jeszcze pełniej, gruntowniej, dojrzalej 
odnaleźć siebie w powszechnym Kościele Chrystusa. […] Pragniemy […] 
dokonać głębokiej recepcji Soboru; przejąć Sobór Watykański II, przejąć 
jego treść, przejąć jego naukę, przejąć jego pastoralną orientację. Przejąć, to 
znaczy przyjąć na własność, uczynić swoją, co znowu nawiązuje do owej 
istotnej więzi, w jakiej pozostaje każdy Kościół partykularny, każda diecezja, 
z Kościołem uniwersalnym”.769 
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Wojtyła wyjaśnił swoją ideę we wstępie do książki pt. u podstaw 

odnowy przygotowanej z nadzieją, że posłuży ona jako swoisty podręcznik 
dla Synodu, będąc wierną wykładnią przewodnich idei Vaticanum II. Z tego 
względu studium to nie zawierało żadnych akcentów polemicznych czy 
kontrowersyjnych tematów, choć powstawało – jak wiemy – w sytuacji 
pełnej napięć i sprzecznych niekiedy tendencji w Kościele. Pomyślane więc 
zostało przez jego autora jako „próba inicjacji”, pod kątem wcielania w życie 
i w wiarę Kościoła dokumentów Vaticanum II, które miały przecież za 
zadanie wzbogacić egzystencję człowieka i jego wiarę. 

„Pełna inicjacja” – jak ją definiował Wojtyła w 1975 roku – to 
wzbogacenie wiary w rzeczywistość Kościoła, dojrzałość świadomości 
i postaw u wszystkich członków ludu Bożego, który staje się „kwasem” 
zakwaszającym całe ciasto,770 sprawiając, że chrześcijaństwo zaczyna 
fascynować cały świat.771 Prace synodalne – by osiągnąć „pełną inicjację” – 
musiały zatem przebiegać stopniowo, bo tego wymagało głębokie zadanie, 
domagające się pogłębienia i ugruntowania.772 

Powstanie pięciuset Zespołów773 studiujących naukę Soboru 
Watykańskiego II, stanowiło problem dla władzy, gdyż skupiły one 
świeckich katolików. Wojtyła chciał zaangażować wszystkich wiernych, bo – 
jak podkreślał – „wszyscy jesteśmy Kościołem”. Powołał parafialne rady 
duszpasterskie dekretem z 8 maja 1975 roku. Pragnął pozyskać również tych, 
którzy oddalili się od Kościoła, wiedząc, że „Chrystus chodzi z każdym 
człowiekiem. Również z takim, który Go nie poznaje”. Wymagał od 
uczestników „...bezwzględnej wierności prawdzie, bez żadnego ustępstwa 
wobec nacisku ideologii, nadziei zysku czy obowiązujących trendów 
społecznych”. Dostrzegał „...konieczność uzupełnienia braków w historii, 
prostowania zafałszowań i jednostronności oceny, szacunku dla nauki oraz 
podkreślał w wielu miejscach potrzebę umiejętnego korzystania ze środków 
masowego przekazu”.774 

Zbliżając się do końca DSAK, w przemówieniu w 1977 roku Wojtyła 
uznał za najwyższą wartość Synodu – tak jak zakładał na jego początku – 
„drogę” dojścia do dokumentów końcowych, a nie tyle same wypracowane 
dokumenty: „Od dawna myślę – podkreślał – że dokumenty można by zrobić 
nawet lepsze niż te, które my zrobimy, niż te, które Katowice zrobiły 
i jakikolwiek inny synod. Można by to zrobić o wiele krótszą drogą. Ale to 
nie jest ważne, ważna jest droga, jaką się do tych dokumentów dochodzi”.775 
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„Droga” gwarantowała jedność wynikającą ze współpracy świeckich 
z duchowieństwem.776 Struktura hierarchiczna „zniżyła się” do procedur 
demokratycznych,777 przez co DSAK wypracował najlepsze propozycje, 
wymieniając opinie między Sekretariatem oraz Zespołami Redakcyjnymi 
i osobami zainteresowanymi treścią Synodu korespondencyjnie lub 
bezpośrednio, podczas spotkań. Również z perspektywy czasu, papież 
Jan Paweł II ocenił „drogę” dojścia do dokumentów końcowych jako 
„najważniejsze doświadczenie”, dlatego był to – jego zdaniem – „Synod 
prawdziwie pastoralny – gdyż pracowali razem biskupi, księża i świeccy, 
wszyscy.778 „Droga” do jedności prowadziła zatem przez liczne spotkania 
w ramach setek synodalnych Zespołów Studyjnych, w których dochodziła do 
głosu rozległa społeczność Kościoła krakowskiego. 

Podobnie jak Vaticanum II, powołany przez Wojtyłę Synod był 
duszpasterski, z udziałem świeckich, gdyż był bardziej potrzebny niż synod 
czysto kanoniczny.779 Niektórzy polscy biskupi inicjujący synody w swoich 
diecezjach mieli – wcześniej niż Wojtyła – podobne wątpliwości, dlatego 
zwrócili się w tej sprawie do Kongregacji ds. Biskupów: biskup gdański 
Edward Nowicki w 1969 roku,780 biskup katowicki Henryk Bednorz w 1972 
roku.781 Metropolita krakowski pytał Stolicę Apostolską w 1975 roku, czy 
wbrew przepisom obowiązującego Kodeksu Prawa Kanonicznego wierni 
świeccy mogą brać udział w synodach diecezjalnych.782 Udzielone 
archidiecezji krakowskiej przez Watykan zezwolenie na udział katolików 
świeckich w Synodzie Krakowskim z dnia 22 kwietnia 1975 roku zawierało 
warunki.783 Po pierwsze liczba wiernych świeckich w komisjach synodalnych 
nie mogła przewyższać liczby kapłanów, a po drugie sesje poświęcone 
kapłanom miały być zarezerwowane jedynie dla nich samych”.784 Na etapie 
przygotowania dokumentów końcowych Synodu Zespoły Studyjne stały się 
środowiskiem szerokiej konsultacji, przyczyniając się do jedności 
duchowieństwa i świeckich. Do Zespołów zwracała się Komisja Główna 
scalająca w sobie pracę wszystkich Komisji Roboczych oraz Komisji 
Ekspertów, funkcjonujących od samego początku.785 

By uniknąć, np. zbieżności z poglądem Lenina, że „prawdy 
abstrakcyjnej nie ma, prawda jest zawsze konkretna”,786, dlatego „żywa 
dusza marksizmu” to „konkretna analiza konkretnej sytuacji”,787 Wojtyła 
dokonał pewnej korekty metody JOC opracowanej przez Josepha Cardijna 
(1882-1967), z którą zapoznał się w latach pięćdziesiątych na Zachodzie. 
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Ruch chrześcijańskiej młodzieży robotniczej powstał w 1925 roku w Belgii, 
a dwa lata później we Francji. Istotą metody J. Cardina było „patrzeć – 
oceniać – działać”, czyli rozwiązując problem najpierw należało opisać 
sytuację egzystencjalną osoby, by znaleźć prawdę teologiczną, która rzuca na 
niego światło Ewangelii. Wojtyła uważał, że niebezpieczeństwo polegało na 
nagięciu Bożych przykazań do życia, skoro „jest jak jest”. Zmodyfikował 
metodę, proponując najpierw „poznać naukę Kościoła na dany temat, potem 
poznać egzystencjalną sytuację osoby, a na końcu dać jej apostolską 
wskazówkę rozwiązania problemu. 

Kierując się przesłankami filozoficzno-teologicznymi, w części 
pierwszej każdego z dokumentów najpierw omawiano prawdę teologiczną, 
następnie przedstawiano aktualny stan rzeczy i na końcu wyciągano wnioski 
praktyczne o charakterze pastoralnym i prawnym, będące wynikiem 
zestawienia teologii i życia. Wojtyła już w 1967 roku zachęcał 
duchowieństwo, by nauczyło się „...poszukiwać rozwiązania problemów 
ludzkich w świetle Objawienia, jego wieczne prawdy stosować do zmiennych 
warunków życia ludzkiego i głosić je w sposób dostępny dla współczesnych 
ludzi”.788 

Kolejnym założeniem był wybór „klucza”, czyli kryterium 
porządkującego tematykę dokumentów synodalnych. Oparto się na, zgodnej 
z teologią Soboru Watykańskiego II, potrójnej zbawczej misji Chrystusa: 
królewskiej (funkcja pasterska) – przesłanka pastoralna; kapłańskiej (funkcja 
uświęcająca) – przesłanka teologiczna; prorockiej (funkcja nauczycielska) – 
przesłanka socjologiczna. „Tria munera – pisał Wojtyła w studium u podstaw 

odnowy – mówią nam rzecz niesłychanie ważną, zwłaszcza gdy chodzi 
o apostolstwo świeckich: że w naszym życiu chrześcijańskim jest nie tylko 
problem łaski i grzechu, w znaczeniu wewnętrznym, osobistym, w stosunku 
do Boga, wynikający z faktu adopcji, ale że jest w naszym życiu religijnym, 
chrześcijańskim, pewne posłannictwo, powołanie i pewna odpowiedzialność 
o charakterze społecznym”789. Ponadto założono symbiozę troski pastoralnej 
i prawa kościelnego. Położono też akcent na proces(!), a nie – jak dotąd – na 
jednorazowy akt: Synod miał za zadanie zapoczątkować proces autorealizacji 
Kościoła krakowskiego poprzez: strukturę, tematykę, metodę pracy.790 
Proces, którego celem była „pełnia inicjacji”. 

Następnym założeniem było włączenie świeckich do czynnego 
udziału w pracach Synodu, dla kandydatów zorganizowano dni skupienia 
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w celu objaśnienia im metody pracy w Zespołach Studyjnych.791 Uważano, 
że najskuteczniejszym narzędziem pastoralnym była metoda szerokiej 
konsultacji społecznej (Zespoły Studyjne).792 Dążono do konfrontacji życia 
świeckich z życiem duchowieństwa, parafii, zakonów – w ramach metody 
seminaryjnej – w celu zachęcenia laikatu do pracy nad postawą 
chrześcijańską. Włączono grupy parafialne w prace Synodu, czyli poszerzono 
tematykę synodalną o rys apostolski: charytatywny, modlitewny (udział 
kółek różańcowych), służebny (ministranci) etc. Założono również, że 
ostateczna redakcja dokumentów powinna być wynikiem społecznej 
konsultacji. 

Fenomen Synodu to odejście od przedsoborowego podziału na 
Kościół nauczający i słuchający, co regulowało stosunek duszpasterzy do 
powierzonych im „dusz”. Sobór Watykański II przynaglał do refleksji nad 
pojęciem „Kościół słuchający”.793 Kazimierz Górny zauważa, że 
w rozróżnieniu na Kościół nauczający i słuchający zawiera się sugestia 
dwóch przeciwstawnych sobie pierwiastków: czynnego i biernego, czyli 
duszpasterzy i wiernych. Jego zdaniem najwłaściwszym terminem jest 
„uczenie się”, bo wówczas – podążając za myślą Wojtyły – cały Lud Boży 
jest Kościołem uczącym się tego, co „Duch, idąc za Oblubieńcem, 
powiedział Chrystusowi i co Oblubienica chce powiedzieć Oblubieńcowi 
przez wszystkie czasy”.794 

Dojrzała wizja Ludu Bożego zmuszała inicjatorów Synodu do 
powołania Zespołów Studyjnych795 w celu formacji świeckich. Przebiegała 
ona na trzech płaszczyznach: odczytanie zamysłu Bożego, zabezpieczenie 
dobra osoby i dobra społeczności, w której działa.796 

S. Wilkanowicz przypisał sukces Synodu przede wszystkim Wojtyle –
„niekwestionowanemu autorytetowi dialogicznemu”. Dziennikarze mieli 
wrażenie, że „...żyje się już w innym Kościele, we wspólnocie ludzi, którzy 
czują się za niego odpowiedzialni, którzy dzielą się swoim doświadczeniem, 
którzy szukają i podejmują inicjatywy […]. Kilka tysięcy ludzi uczących się, 
myślących, szukających, podejmujących inicjatywy. Dlaczego tak się stało? 
Dlaczego to się udało? Chyba główną przyczyną był ten, który powołał 
Synod: niekwestionowany Autorytet dialogiczny. Właśnie ktoś 
przewyższający wszystkich, ale nastawiony na słuchanie i poszukiwanie 
wespół z innymi. Z każdym. Prawdziwy pasterz. […] Biblijny pasterz 
szukający wody i pożywienia, za którym idą owce, bo wiedzą (czują), że 
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zmierza w dobrym kierunku”.797 Redaktor „Znaku” porównał przeciętnego 
polskiego duszpasterza do „polskiego pastucha, który pędzi przed sobą 
krowy przy pomocy szczekających psów”.798 Parafia, wspólnota otwarta na 
współpracę z wszystkimi ludźmi dobrej woli i instytucjami, była – jego 
zdaniem – modelem Kościoła przyszłości, podczas gdy w PRL obowiązywał 
„model getta”.799 

Wojtyła zaprosił Pawła VI i wielu kardynałów do Krakowa na 900-
lecie męczeńskiej śmierci św. Stanisława Biskupa i Męczennika, czyli na 
zakończenie Synodu. Dodatkowe zaproszenia przekazał kardynałom 
uczestniczącym w konklawe, które wybrało Jana Pawła I. Zwrócił się też do 
kolegów w biskupstwie na całym świecie. W zaplanowanej przez metropolitę 
krakowskiego obecności Ojca Świętego ujawniła się oryginalność Synodu, 
który w swojej formie miał być „małym” Soborem. Jan Paweł II czuł zatem 
„moralny obowiązek pobytu w Krakowie, choć zdawał sobie sprawę, że to 
nie będzie takie łatwe do realizacji”.800 Dokumenty, których sposób 
opracowania stał się wzorem dla II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-
1999), otrzymał papież w Katedrze Wawelskiej. Przetłumaczone na język 
włoski otrzymali je wszyscy uczestnicy Nadzwyczajnego Synodu Biskupów, 
obradującego w Rzymie od 24 listopada do 8 grudnia 1985 roku, z okazji XX 
rocznicy zakończenia obrad Soboru Watykańskiego II801 – DSAK zyskał 
rozgłos w Kościele powszechnym. 

Kultura, w której dominuje alfabet, przywiązuje większą wagę do 
znaczenia poszczególnych słów niż do tematu rozmowy czy intencji 
piszącego. Wraz z pismem nastąpił rozwój myślenia krytycznego: myśli 
zapisane przez twórcę zaczęły być konfrontowane z myślami czytającego, co 
sprzyja procesowi tworzenia myślenia logicznego i analitycznego.802 
Człowiek poskromił uczucia i emocje, mogąc zareagować na fakt bez 
zaangażowania się w sposób bezpośredni.803 

Prasa jest zatem wynikiem jakościowych zmian w myśleniu 
człowieka. Umożliwiła chłodny, racjonalny dystans do wydarzeń. Stała się 
„bezcennym uzupełnieniem pozostałych środków przekazu, oddziałujących 
na wzrok i słuch”, dlatego może przyczynić się do „wyostrzenia zmysłu 
krytycznego i dopomagać w formułowaniu sądów”.804 

Poprzez alfabet i druk myśl ludzka rozprzestrzeniła się, ilość i tempo 
przekazywania informacji wzrosły, jednak za cenę zgubienia istoty. 
Tymczasem Stwórca wpisał w naturę człowieka nakierowanie na ten 
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wzniosły cel poznawczy, jakim jest mądrość, która nie jest sumą faktów, ale 
odczytaniem ich sensu. Konkretny byt duchowo-cielesny natury rozumnej, 
czyli osoba ludzka, nie zadowoli się czymś mniejszym niż Słowo. Człowiek 
zawsze będzie pytał, gdzie się podziała jego mądrość życia, którą zastąpiła 
wiedza, i gdzie się podziała wiedza, którą zastąpiła informacja.805 

Druk rozpowszechnił się w świecie ze względu na Słowo Boże. Taki 
jest plan Opatrzności Bożej, skoro czternaście wieków dzieli Biblię 
Gutenberga od wynalazku Chińczyków, którzy już w i wieku po Chrystusie, 
za pomocą prostego urządzenia z czcionkami, wydrukowali na papierze 
milion egzemplarzy tekstu zaklęcia buddyjskiego z Japonii.806 w 1455 roku 
wraz z wynalezieniem druku przez Johannesa Gutenberga (ur. ca 1399-1468) 
dwieście egzemplarzy Pisma Świętego trafiło z drukarni w Moguncji do 
publicznego użytku. Pół wieku później odkryto Amerykę, którą 
ewangelizowali europejscy misjonarze, głosząc narodziny Jezusa – 
konstytutywny wymiar wiar chrześcijańskiej”.807 

Fakty wymagają jednak komentarza, do ich interpretacji potrzeba nie 
tylko „światła rozumu”, ale i „światła wiary”.808 To „koncepcja realizmu” 
polegająca na zaprzestaniu życia według formuły Etsi Deus non daretur.809 
Prawdziwą rzeczywistością jest Boże Słowo: „Chcąc być realistami, musimy 
polegać właśnie na tej rzeczywistości. Musimy zmienić nasze przekonanie, 
że materia, rzeczy trwałe, dotykalne są rzeczywistością trwalszą, pewniejszą. 
[…] Musimy zmienić naszą koncepcję realizmu”810 na „realizm wcielenia”, 
gdyż „Verbum caro factum est.811 

Ten, kto w Słowie Bożym rozpoznaje „fundament wszystkiego”, jest 
– realistą.812 Dziennikarz katolicki to realista, który sens „faktu” odkrywa 
„między sensem dosłownym a duchowym” – o ile jest „świętym 
pisarzem”.813 Cel jego pracy jest osiągnięty dopiero wówczas gdy ujawni 
aktualne słowo Boga skierowane do czytelnika poprzez konkretne 
wydarzenie, gdy odrzuci rozłam między tym, co ludzkie, a tym, co Boskie. 
Gdy na fakty spojrzy z wiarą.814 

Dotarcie do „istoty prawdy, która Bóg chce nam przekazać”,815 
umożliwia „komunia z Ludem Bożym”, tzn. dialog z czytelnikiem, którego 
dziennikarz uczy „różnych znaczeń” faktu i zrozumienia jego „jednolitego 
sensu”.816 Ale na przykład tekst biblijny może zrozumieć tylko ten, kto sam 
przeżył to, o czym on mówi,817 kto w swoim życiu doświadczył łaski. 
Pełnego sensu Słowa nie można bowiem pojąć, „nie biorąc pod uwagę 
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działania Pocieszyciela w Kościele oraz w sercach wierzących”.818 Wszyscy 
potrzebujemy „objawienia Ducha”, by odkryć prawdziwy sens i zawartych 
w Słowie Bożym rzeczy i czerpać „obfity zysk”. 

Dzięki Duchowi Świętemu przez niewiele słów można wiele 
wyrazić.819 Bóg jest Doskonałym Dziennikarzem, mistrzem skracania 
informacji, bo „…przez Słowo powiedział nam wszystko naraz”,820 „Słowo 
stało się krótkie”.821 Można powiedzieć, że Dobra Nowina jest newsem 
świata! 
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WOJTYŁA DZIENNIKARZEM I WSPÓŁREDAKTOREM. 
 

TRZY KRYTERIA BADAWCZE 
 
 

Wstępnym materiałem badawczym niniejszej dysertacji jest dorobek 
Wojtyły z okresu krakowskiego, czyli do 1978 roku, który udokumentowali 
bibliotekoznawca i archiwista Towarzystwa Jezusowego w Rzymie Wiktor 
Gramatowski oraz kustosz biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi Zofia 
Wili ńska. Zebrane przez autorów Bibliografii822 pozycje były podstawą 
selekcji, którą przeprowadzono w oparciu o trzy ustanowione kryteria 
badawcze: „czasopisma”, „dominanta gatunkowa” i „redakcja” w celu 
wyłonienia materiału dziennikarskiego. To podstawowy materiał badawczy. 

Aby odpowiedzieć na pytanie, ile materiału dziennikarskiego znajduje 
się wśród sześciuset trzydziestu pięciu pozycji bibliografii podmiotowej, 
przeanalizowano – stosując kryterium „czasopisma” – każdą wypowiedź 
autorstwa Wojtyły i w ten sposób otrzymano dwieście trzydzieści tytuły 
prasowe jego artykułów. 

Tak wyselekcjonowany materiał badawczy umożliwił 
przeprowadzenie kolejnych selekcji za pomocą kryterium „redakcja”. Jeśli 
przyjąć, że sześćset trzydzieści pięć pozycji Bibliografii stanowi sto procent, 
to dwieście trzydzieści – które ukazały się na łamach czasopism, najczęściej 
w formie artykułów – stanowi około trzydzieści sześć procent. Wypowiedzi 
prasowe to aż jedna trzecia dorobku pisarskiego Wojtyły. Jeśli zaś przyjąć, że 
te dwieście trzydzieści wypowiedzi stanowi sto procent, to materiał prasowy 
z „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku” stanowi ponad pięćdziesiąt dwa 
procent, czyli dziewiętnaście procent całego dorobku pisarskiego Wojtyły. 

Ponieważ ponad połowa artykułów zamieszczonych na łamach 
pięćdziesięciu polskich (lub polskojęzycznych) czasopism jest wynikiem 
współpracy Wojtyły z dwoma krakowskimi pismami – „Tygodnikiem 
Powszechnym” i „Znakiem”, co z kolei stanowi prawie jedną piątą całego 
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dorobku pisarskiego, dlatego szczegółowej analizie zostaną poddane te 
artykuły, które w najwyższym stopniu spełniają kryterium „dominanty 
gatunkowej”. 
 
 

§ 1. Kryterium „dominanta gatunkowa” 
 

Dominanta gatunkowa wypowiedzi decyduje o przynależności 
artykułu do danego gatunku (informacji, publicystyki czy reportażu823) 
i przesądza o sposobie odbioru oraz o skuteczności dziennikarskiego wysiłku. 
Praktyka dziennikarska dowodzi, że najlepsze utwory powstają „...nie wtedy, 
gdy kurczowo trzymamy się określonego schematu, ale wówczas, gdy 
podejmujemy swoistą z nim grę”.824 Nic – poza regułą komunikatywności 
i regułą skuteczności – nie ogranicza inwencji dziennikarza w doborze 
gatunku, jakim się posłuży.825 

Kryterium „dominanta gatunkowa” pozwoliło wyeliminować 
publikacje nie dziennikarskie, np. poetyckie, które ukazały się na łamach 
czasopism. Nie wszystkie bowiem wypowiedzi, jakie ukazały się na łamach 
tygodników, dwutygodników, miesięczników, kwartalników, roczników czy 
nieregularników – można zaliczyć do twórczości dziennikarskiej Wojtyły. Na 
przykład zamieszczony w 1946 roku na łamach czasopisma „Głos Karmelu” 
(pierwsza i druga część „Pieśni o Bogu ukrytym”826) utwór poetycki, 
wydrukowany anonimowo – nie jest materiałem dziennikarskim, ale – 
podobnie jak inne utwory poetyckie – jest pomocny w zrozumieniu warsztatu 
dziennikarskiego Wojtyły.827 
 
 

1. Gatunki prasowe. Definicje 
 

Gatunki czasopiśmiennicze to formy publicystyczno-literackie. Mają 
one powikłane i mieszane pochodzenie. Wywodzą się z form wypowiedzi, 
które poprzedzały powstanie żurnalistyki i które zostały przez czasopisma 
efektywnie przejęte, takie jak list, korespondencja, relacja, wspomnienie 
(zwłaszcza rocznicowe, okolicznościowe). Niektóre formy wypowiedzi nie 
uległy istotnym modyfikacjom i dlatego mogą znaleźć się zarówno 
w publikacji ciągłej, jak i zwartej, np. szkic, rozprawa, studium, esej, 
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opowiadanie, nowela, powieść w odcinkach, gawęda czy utwór poetycki. 
W pojęciu „gatunków czasopiśmieniczych” mieszczą się formy pisarstwa 
ściśle zależne od «wydawniczej formy periodycznej»”. To one są traktowane 
jako swoiście prasowe, a ich definicję umieszcza się w encyklopediach pod 
hasłem „gatunki dziennikarskie” lub „gatunki prasowe”.828 

Aby zrozumieć, czym są gatunki dziennikarskie,829 należy postawić 
pytanie, co było pierwsze: czy najpierw wymyślono: artykuł, komentarz, 
doniesienie, notatkę, wiadomość, wyspecjalizowane tematycznie przeglądy, 
felieton, kronikę, reportaż, wywiad, ankietę, zapis dyskusji, sprawozdanie, 
list do redakcji, recenzję?830 To znaczy czy najpierw wymyślono styl pisania 
do prasy, czy też dziennikarze zauważyli, że pewne tematy podejmują 
w charakterytyczny dla periodyku sposób, i dopiero wówczas pojawiły się 
pierwsze definicje? 

Z pewnością zadecydowała o wszystkim praktyka, „...ponieważ 
komunikowanie międzyludzkie jest działaniem praktycznym (nawet jeśli 
zawartość komunikatu nie jest zawsze do końca uświadamiana 
i kontrolowana przez nadawcę, a i dla odbiorcy w pewnej części pozostaje 
niejasna)”.831 

Konwencje mają zakorzenienie w praktyce. Chcąc dziś 
zakomunikować coś innym ludziom, należy dokonać wyboru jednej 
z wypracowanych i pozostających do naszej dyspozycji konwencji, 
pamiętając, że – jak pisał S. Wyszyński – kto „...posługuje się słowem, musi 
w nie wkładać tę treść, którą społeczeństwo przywykło w nim 
odnajdywać”.832 o wyborze konwencji decyduje istota wypowiedzi, musimy 
wiedzieć co, do kogo, w jakich okolicznościach oraz w jakim celu chcemy 
powiedzieć. Warunki te określają naszą sytuację komunikacyjną.833 

Gatunki dziennikarskie nie mają powszechnie obowiązującej 
definicji. Gatunek jest „typem wypowiedzi”, „formą”, „podstawowym 
modelem”, „wzorcem”, „schematem”. „Wyróżnikiem gatunków są: funkcja 
(przede wszystkim w intencji nadawcy), temat (treść), określona konstrukcja 
(budowa), typowe środki językowe – stylistyczne oraz najczęstsze miejsce 
publikacji”.834 Funkcja tekstu jest związana ze stosowanymi w tekście 
środkami językowo-stylistycznymi i kompozycyjnymi. 

Gatunki prasowe różnią się co do charakteru i funkcjonowania, 
zależnie od obyczajów prasowych danej kultury, np. europejski felieton nie 
ma swojego odpowiednika w prasie anglosaskiej, a polski reportaż 
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publicystyczno-literacki stanowi „osobną szkołę dziennikarstwa”.835 Teoria 
dziennikarstwa opisuje gatunek prasowy836 jako „zbiór typowych, 
powtarzalnych cech pewnych grup wypowiedzi”, związanych tymi 
wspólnymi „cechami” i „hierarchiami”, które w tych układach zachodziły, 
zachodzą i będą zachodzić w przyszłości837. 

Definicja, którą posługujemy się w dysertacji, mówi, że gatunki 
dziennikarskie to „skonwencjonalizowane i spetryfikowane modele sytuacji 
komunikacyjnych”.838 Spróbujmy wyjaśnić zależności między 
poszczególnymi elementami tej definicji: „petryfikacja” „sytuacja 
komunikacyjna”, „pakt faktograficzny”, „model” i „konwencja”. 
„Petryfikacja” (łac. petra, „skała”, facio, „czynię”) to sztuczne wzmocnienie 
aż do utrwalenia czegoś w określonej formie. Sztuczne, tzn., że jakieś 
elementy nie wynikają z natury rzeczy, ale ją podkreślają. W komunikacji 
używa się do tego trwałego szablonu, który obie strony komunikatu 
(nadawca i odbiorca) akceptują. Ustala się sposoby tworzenia i odbierania 
twórczości dziennikarskiej. 

„Sytuacja komunikacyjna” to relacja porozumienia między nadawcą 
i odbiorcą, zakładająca zawarcie między nimi umowy (paktu 
faktograficznego), w ramach której odbiorca rozumie przekaz nadawcy, tzn. 
odczytuje komunikat zgodnie z jego intencją. „Inna sytuacja komunikacyjna 
jest «wpisana» w konwencję podania, inna – w nowelę, jeszcze inna w krótką 
publikację prasową lub w filmowy felieton”.839 Nadawca zobowiązuje się 
m. in. dochować: po pierwsze wierności przedstawianemu faktowi lub 
stanowi rzeczy, po drugie szczegółowości, czyli dokładności, po trzecie 
rzetelności i po czwarte zwięzłości, czyli umożliwi ć odbiorcy zwrócenie 
uwagi na meritum opisywanej sprawy. 

„Pakt faktograficzny” to inaczej umowa z czytelnikiem.840 Traktuje 
o tym, co mówi dziennikarz, do kogo, w jakich okolicznościach i w jakim 
celu. Wymaga mocnych argumentów, zrozumiałych dla obu stron. Dzięki 
umowie czytelnik wie, czego może się spodziewać po artykule napisanym 
w pewnej konwencji, jakich faktów.841 Jest to umowa niepisana, która swoje 
obywatelstwo zdobyła z dnia na dzień, począwszy od pierwszych artykułów, 
jakie ukazały się w prasie XIX-wiecznej wraz ze zwiększonym nakładem 
pism spowodowanym zastosowaniem wynalazków z dziedziny masowego 
komunikowania się, np. rotacyjnej prasy drukarskiej (1810). Czytelnicy 
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zorientowali się, że np. „odczytywanie reportażu jako literackiej noweli 
wyklucza jego właściwe zrozumienie – i na odwrót”.842 

„Model” nie jest kopią sytuacji komunikacyjnej, ukazuje tylko 
wybraną część wzorca (rzeczywistości), jest znacznie od niej prostszy. Różni 
się zatem pod pewnymi względami od oryginału, jest prostszy niż wzorzec. 
Występuje w nim natomiast przyspieszenie elementarnych aktów myślenia, 
miliony a nawet miliardy razy. Mózg człowieka to model przystosowany jest 
do wytwarzania informacji, co potocznie uważa się za oznakę inteligencji, 
podczas gdy w rzeczywistości prawdziwe jest coś przeciwnego: redukcja 
i wybór informacji jest o wiele większą umiejętnością.843 

Artykuł to zatem model, a nie wierna kopia rzeczywistości. To 
„zredukowana” rzeczywistość, kondensacja aktów myślenia, miliony a nawet 
miliardy razy. Właściwy odbiór takiej treści jest możliwy dzięki 
właściwościom człowieka. Wojtyła, rozważając naturę ludzkiego ducha,844 
odsyłał studentów do książki prof. Alberta Dryjskiego pt. Mózg i dusza.845 
Niebezpieczeństwo polega na tym, że model przedstawia zredukowaną 
rzeczywistość jest zarazem jej „płaską kreacją”. W 1850 roku Pius IX 
ustanowił pierwsze w historii Kościoła Kolegium pisarzy, dziś znane jako 
Kolegium redakcyjne. Powstało ono w czasopiśmie jezuitów „La Civiltà 
Cattolica”.846 

Stwierdzenie, że „redakcja jest redukcją” posiada zarówno sens 
pozytywny, jak i negatywny. Na przykład C. K. Norwid (1821-1883). 
W noweli Ad Leones!, czyli Chrześcijanie dla lwów! ukazał etapy 
powstawania dzieła i okoliczności wpływające negatywnie na jego 
ostateczny kształt.847 Pozytywny sens redakcji ma miejsce wówczas, gdy 
zachowana jest istota dziennikarskiej wypowiedzi; negatywny, gdy celowo 
zmienia się ją, czyli manipuluje. Dobra redakcja polega zatem na takiej 
selekcji informacji przez dziennikarza, gdzie redukowana jest informacja, ale 
nie rzeczywistość, której dotyczy. Dziennikarz nie pisze wszystkiego co wie, 
ale wie, co pisze. Redagowanie jest ważnym etapem pracy dziennikarza, 
wymaga odwagi decyzji.848 

„Konwencja” i „petryfikacja” to obowiązujące i przyjęte w danym 
środowisku jako stałe normy postępowania; zwane na gruncie towarzyskim 
konwenansami. Chodzi o to, by w komunikacie zaznaczyła się jakaś jedna, 
najważniejsza konwencja. Nie wystarczy jednak sama akceptacja 
„konwencji”, umowa między nadawcą a odbiorcą ma cechy stałości, którą 
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można porównać do „usztywnienia na zawsze”. Możliwe jest to dzięki 
„petryfikacji”. Trzeba, by w komunikacie zaznaczyła się jakaś jedna, 
najważniejsza konwencja; będzie to dominanta gatunkowa wypowiedzi, która 
zdecyduje o sposobie odbioru i przesądzi o skuteczności dziennikarskiego 
wysiłku, ale i tak nic „...poza regułą komunikatywności i regułą skuteczności 
– nie ogranicza inwencji dziennikarza w doborze gatunku, jakim się 
posłuży”.849 
 
 

1.1. Informacja i publicystyka 
 

Żyjemy w czasach, „gdy zamożność, a nawet samo przetrwanie 
zależą od informacji”.850 Dzięki informacji czytelnik otrzymuje odpowiedź 
na pięć nurtujących go pytań: kto? co? gdzie? kiedy? dlaczego? Informacja 
znajduje się w każdym materiale prasowym. Publicystyka z kolei musi mieć 
„odzew”, po tym ją można odróżnić od informacji. W 1988 roku Wojtyła 
starał się odpowiedzieć na pytanie, w czym leży wzajemne powiązanie 
między Kościołem i publicystyką. Doszedł do wniosku, że jest nim wspólny 
temat: „...człowiek, obraz człowieka, prawda o człowieku, owo ecce homo, 
do którego należy i ludzki świat, i historia, i środowisko człowieka, jak 
również jego kontekst społeczny, ekonomiczny i polityczny”.851 Zdaniem 
Wojtyły informację i publicystykę, np. komentarze, powinny cechować: 
obiektywizm, umiejętność krytycznego osądu i wyczucie sprawiedliwości. 
Zauważa, że szczególnie w dziedzinie polityki informacyjnej przejawia się 
poziom etyczny dziennikarstwa.852 

S. Wyszyński zachęcał publicystów do podjęcia dialogu 
z czytelnikiem, do – „powrotnej fali odgłosów”: „Podobnie, jak czuła matka 
idzie wzrokiem miłości i lęku za każdym krokiem swej dzieciny, tak i wy 
śledziliście losy każdego zeszytu: jak jest przyjęty, jak oceniony, czy 
właściwie zrozumiany, czy spełnia swoje posłannictwo, czy pogłębia 
znajomość prawdy, której chcecie służyć, czy użyźnia niwę miłości, czy 
jednoczy, czy zespala, czy krzepi duchy, czy wiąże dłonie i serca, czy 
umacnia wole ludzkie ku dobru, co wam, redaktorom i pisarzom, wskazuje, 
jakie – w swej powrotnej fali odgłosów – przynosi rady i doświadczenia. 
Prawdziwie! Drugie życie – jakżeż bardzo intensywne – redaktora pisma 
rozpoczyna się na łamach czytanego zeszytu”.853 
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Takim „odgłosem” na pierwszą publicystykę Wojtyły jest refleksja 
brata Morisa: „Czytelnik wyczuwa, że autor artykułu Mission de France 
dobrze się orientuje w tym, co działo się we Francji” w latach powojennych. 
Na przykład czytelnik dowiaduje się m. in., że w seminarium duchownym 
ruchu Mission de France w Lisieux przyszli księża robotnicy otrzymywali 
formację w duchu św. Teresy od Dzieciątka Jezus.854 Konkluzja brata Morisa 
na temat pierwszej próby dziennikarskiej Wojtyły wskazuje, że młody 
publicysta nie pozbawił swojej pierwszej publicystyki fundamentu, jaką jest 
rzetelna informacja. 

Tradycją publicystyki są formy wypowiedzi ustnej (kazania, 
przemowy, debaty) oraz traktaty związane z różnymi dyscyplinami wiedzy 
(teologia, filozofia).855 z jednej strony publicystyka zbliża się do gatunków 
retorycznych (np. w komentarzu, eseju), gdzie informacja jest jądrem, 
z drugiej zaś do gatunków literackich (np. w reportażu), gdzie informacja 
odgrywa rolę drugorzędną, stanowiąc tło wypowiedzi. Prezentując problem, 
za każdym razem publicysta przekonuje czytelnika do odkrytej prawdy 
o sprawie, do jakiej udało mu się dotrzeć, zbierając na ten temat informacje, 
ubierając tę prawdę w „kostium” – odpowiedni dla niej gatunek. Forma 
wspiera zatem istotę wypowiedzi, jej zasadniczą treść. Bywa jednak, że 
forma przesłania treść, przez co informacja i publicystyka przestaje służyć 
prawdzie, stanowiąc element np. zabawy (show). 

Wyszyński uważał, że nic ponad głoszenie prawdy nie może być 
bardziej doniosłego w publicystyce, której najważniejszą sprawą jest „sprawa 
człowieka”. W tym względzie był jednomyślny z Wojtyłą. Prymas zachęcał 
w jednym z listów do redakcji. „Tygodnika Powszechnego”, by katoliccy 
dziennikarze wszystkie swoje dążenia spożytkowali na rzecz podźwignięcia 
człowieka, by radowali się jego dążeniem i podnoszeniem się z upadku, by 
otoczyli nawracającego się czcią i umożliwili życie godne człowieka na 
ziemi oraz wypełnienie jego obowiązków wobec Boga i bliźnich, wobec 
narodu i państwa, wobec zadań doczesnych i wiecznych856. Będziecie więc 
natchnieniem dla swoich czytelników, których przekonacie, że każdy 
człowiek na odcinku swego życia osobistego ma obowiązek przyczyniać się 
do rehabilitacji swego człowieczeństwa”.857 

Być „natchnieniem” oznacza nie tylko dać czytelnikowi w informacji 
odpowiedź na pięć nurtujących go pytań: kto? co? gdzie? kiedy? dlaczego?, 
ale oznacza dać odpowiedź lub sprowokować czytelnika do postawienia 
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pytania „po co” ten fakt ma miejsce, po co rozpowszechniana jest taka a nie 
inna opinia? Zatem, oprócz argumentacji racjonalnej i emocjonalnej, 
obecnych w polemikach prasowych, należy używać i innych,858 np. 
odnoszących się do wiedzy i wiary (fides et ratio), by wierzących umocnić, 
a niewierzących pozyskać dla Boga i „sprawy człowieka”. Stawianie 
szóstego pytania „po co?” wynika z podstawowego zadania pisma 
katolickiego, jakim jest – według S. Wyszyńskiego – otwieranie ludzi na 
Transcendencję.859 

Intencja dziennikarza konstruującego artykuł, jego treść oraz 
konstrukcja, język i miejsce zamieszczenia na łamach pisma sprawiają, że 
gatunki prasowe dzielą się na dwa główne modele: informacyjne, które 
poszerzają wiedzę o świecie, oraz publicystyczne, które tę wiedzę 
pogłębiają.860 Artykuł publicystyczny omawia problem, wyprowadzając 
wnioski i uogólnienia, zmierza do udowodnienia postawionej tezy lub 
uzasadnienia postulatów. Można wyróżnić artykuł wstępny, 
odzwierciedlający stanowisko redakcji; artykuł redakcyjny, poświęcony 
najważniejszym zagadnieniom ideologicznym z wyeksponowaną funkcją 
postulatywną; artykuł dyskusyjny, inicjujący publiczną wymianę myśli na 
dany temat; artykuł okolicznościowy, dotyczący doniosłego faktu 
społecznego; artykuł polemiczny, kwestionujący słuszność tez publikacji; 
artykuł popularnonaukowy, uprzystępniający specjalistyczne tematy.861 

Istnieje wiele teorii dziennikarstwa, można powiedzieć, że ilu 
dziennikarzy, tyle – na podstawie ich twórczości – można nakreślić szkiców 
z teorii publicystyki.862 Zasadniczo w polskim medioznawstwie publicystyka 
jest wyraźnie przeciwstawiana informacji, jednak w praktyce dziennikarska 
zasada oddzielania informacji od komentarza jest nierealna, gdyż każdy 
przekaz informacyjny, ze względu na możliwość selekcjonowania 
i hierarchizacji faktów, zawsze zawiera pierwiastek subiektywności,863 mimo 
że w publicystyce subiektywizm864 jest najbardziej pożądany. W każdej 
wypowiedzi publicystycznej chodzi o przekonanie odbiorcy do tej wizji 
świata, jaką prezentuje autor lub wydawca, którego reprezentuje. Nacisk 
w publicystyce został położony nie tylko na sam problem, ale na sposób 
argumentacji, sugestywność i obrazowy język. W gatunku prasowym nie 
unika się emocjonalności, kolokwializmów, paradoksów, przez co z jednej 
strony zbliża się on do gatunków literackich (reportaż), z drugiej zaś do 
retorycznych (kazania, przemowy, debaty, traktaty związane z różnymi 
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dyscyplinami wiedzy, np. teologiczno-filozoficzne), gdyż tradycją 
publicystyki są formy wypowiedzi ustnej. Głównym zadaniem publicystyki 
jest wywarcie wpływu na opinie, sądy, wartościowanie rzeczywistości przez 
odbiorcę przekazu: indywidualnego i zbiorowego”.865 

O strukturalnej odrębności gatunków dziennikarskich decyduje ich 
indywidualna funkcja i pozycja podmiotu – dziennikarza. Ponieważ pisze on 
„w czasie”, zatem gatunki informacyjne powstają z faktów dokonanych 
(przeszłość), publicystyczne – z faktów interpretowanych przez niego na 
bieżąco, tu i teraz (teraźniejszość), natomiast gatunki pograniczne często 
dotyczą faktów, które będą dopiero miały miejsce, np. pytania w wywiadach 
dotyczące zamierzeń rozmówcy (przyszłość). 

Można powiedzieć, że istotą wywiadu są pytania dotyczące 
przyszłości. Dziennikarz co prawda zadaje pytania dotyczące faktów, które 
już miały miejsce (przeszłość), ale ustosunkowuje się do nich na bieżąco, 
w trakcie rozmowy (teraźniejszość). Do gatunków pogranicznych zalicza się 
też – wywiad i reportaż. W drugim podziale uznawanym przez 
medioznawców, wywiad i reportaż zalicza się do publicystyki.866 Kryterium 
funkcjonalne pozwala zatem reportaż zaliczyć do gatunków 
publicystycznych, choć są również badacze, którzy w reportażu widzą 
przewagę elementów informacyjnych nad publicystycznymi. 

 
 
1.2. Dominanta gatunkowa i transgresja 
 

W wierszu „Rozpoczyna się rozmowa z sobą” Wojtyła opisał, czym 
jest konwencja i poszukiwanie nowej formy wypowiedzi, z jaką pracą 
intelektualną i duchową to poszukiwanie się wiąże: „Czy to znaczy, że 
trafiam w treść, co do której umówili się ludzie, by ją nazwać ważną i wielką 
– głosić sobie nawzajem? Czy to znaczy […], że widzę przeszłość podobnie 
jak Mistrz […], że chcę być w harmonii z tym, co minęło? […] (a może 
przedkładam […] ponad) […]. To znaczy, że trafiam na korzenie własnego 
drzewa, że zagłębiam się w jego tajemny wzrost, który i mnie się udzielił i ze 
mnie ma swe ciało. […] Historia ludzi takich jak ja szuka swojego Ciała”.867 
Fragment wiersza „Historia ludzi takich jak ja szuka swojego Ciała” dotyczy 
konwencji tworzenia w określonym gatunku. Wyrażona jest tu myśl, że 
„ciałem” jest poszukiwanie starej formy dla „nowej” treści, którą się chce 
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przekazać; „ciałem” jest szukanie nowej formy dla „starej” treści; „ciałem” – 
newsem jest znalezienie „nowej” formy dla „nowej” treści. 

Transgresyjne podejście Wojtyły do literatury zauważa Marta 
Bolińska, analizując list Jana Pawła II z okazji rocznicy śmierci Jana 
z Czarnolasu (1530–1584).868 Papież poświęcił go literaturze i kulturze, 
nadając swej wypowiedzi strukturę transgresyjną. Zatem list ten nie posiada 
dominanty, składając się z rożnych form, zgrabnie połączonych dzięki 
otwartemu umysłowi nadawcy pragnącemu przekazać współczesnym mu 
rodakom „…to, co wartościowe, wspólne, ważne”. „…Treść, charakter oraz 
czas i miejsce opublikowania (upowszechnienia) listu” nadały wypowiedzi 
Wojtyły „kulturotwórczego wymiaru”.869 

Wojtyła od młodości znał pojęcie dominanty i stosował ją. Na 
przykład w manifeście okupacyjnego „Teatru Naszego” z 1942 roku, czyli 
Teatru Rapsodycznego założonego przez Mieczysława Kolarczyka przy 
wsparciu przyszłego papieża-Polaka, głoszony był dogmat o kulcie Słowa, 
które miało być absolutnie niezależne od didaskaliów: Słowo – dominantą, 
pozostałe elementy sceny – tłem. Teatr ten miał być w założeniach „...formą 
wyższego rzędu, ostateczną krystalizacja teatru Słowa jako dominanty na tle 
«otoczenia scenicznego», czyli kompozycji muzyczno-plastycznej”.870 

W jednym z przemówień w 1968 roku Wojtyła zastosował również to 
pojęcie: „Dominantą tej liturgii jest postać Dobrego Pasterza”. Wyjaśniał ją 
na tym przykładzie jako „...troskę o to, co w człowieku najgłębsze” – jego 
nieśmiertelna istota. Dominanta pojawia się w posłudze wówczas, gdy 
„...będziemy się troskać o człowieka, o ludzi według tego, co w nich 
najgłębsze, według tego, co stanowi ich osobową godność”.871 w artykule 
poświęconym propedeutyce do małżeństwa podkreślał, by pouczenia na 
temat regulacji poczęć – ze względu na godność człowieka – osadzone były 
w kontekście „...autentycznej miłości osoby i poszanowania jej godności”, 
które stanowią „zdecydowaną dominantę”,872 czyli coś fundamentalnego. 

W odniesieniu do płaszczyzny religijnej pisał: „Człowiek w świecie 
jest «powołany». I dlatego też słowo «powołanie» stanowi dominantę, jak 
gdyby główne słowo całego dokumentu soborowego, którego tytuł: Kościół 
w świecie współczesnym”.873 „Duch” soborowego dokumentu to inaczej jego 
„główne słowo”. Używał też tego pojęcia głosząc swoje wykłady filozoficzne 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1954-1956.874 
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W 1975 roku, pisząc o powołaniu pustelniczym, wyjaśnił, że 
dominantą powołania pustelnika nie jest pogarda świata. „Dominantą”, czyli 
– jego zdaniem „istotą” tego powołania – jest miłość Boga nade wszystko.875 
o „dominancie wartości” wspominał w filozoficznym systemie M. Schellera, 
a o „dominancie powinności” w filozoficznym systemie I. Kanta. W swoich 
wykładach lubelskich używał słowa „dominanta”, mówiąc o „duchu”, który 
„przenika” opisywaną rzeczywistość, który „wypływa” i „udziela się” 
wszystkim „sferom ludzkiej osoby”.876 i tak „dominanta powinności” 
w systemie Kanta oznacza – tłumaczył studentom – zawsze pewne 
„zniewolenie do czynu”, które pochodzi od rozumu, ale „...jako zniewolenie 
musi oznaczać coś negatywnego dla wolnej istoty, jakiś niedorozwój jej 
autonomii. I otóż uczucie szacunku dla prawa uchyla tę sytuację”.877 
„Szacunek dla prawa” jest w omawianym przypadku wartością, która 
w systemie Schellera zyskuje miano „dominanty”, będąc „duchem”, który 
„przenika”, „wypływa” na człowieka i „udziela się” wszystkim sferom jego 
osoby.878 

Wydaje się, że Wojtyła gatunki prasowe doceniał, ale ich nie 
przeceniał. Takie podejście jest w pełni uprawnione, gdyż tzw. sytuacja 
komunikacyjna zależy od wielu czynników. Wiedział, że o gatunku decyduje 
„duch, który wszystko przenika i wypływa na wszystkie sfery człowieka”. 
Uznawał więc potrzebę zamiennego używania słów: „dominanta”, „duch”, 
„istota” „główne słowo”. Są one, według niego, synonimami, określeniami 
równoważnymi znaczeniowo lub na tyle zbliżonymi, że można jedno zastąpić 
drugim. „Duch” obecny w twórczości Wojtyły emanował za przyczyną jego 
specyficznego języka, który od strony zasad pisowni polskiej był poprawny, 
staranny pod względem składni. Charakteryzował się należytym doborem 
wyrazów oraz jasnością i precyzją wypowiedzi. 

Wojtyła przesuwał granice dominanty, co można określić mianem – 
transgresji. Poszukiwanie i nadawanie nowej formy dla swojej wypowiedzi 
jest zajęciem twórczym. Mimo że pojęcie „transgresja” ma też znaczenie 
pejoratywnie,879 to jednak ze swej istoty „przekraczanie granic konwencji” 
oznacza coś pozytywnego, bowiem człowiek powołany jest zarówno do 
przekraczania siebie (autotransgresji), jak i otaczającej go rzeczywistości.880 
z transgresją mamy do czynienia gdy np. zubożony przez Oświecenie 
humanizm881 powraca do myśli przedkartezjańskiej,882 czyli do zachowania 
dystansu wobec tego, co jest poznawane. 
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Wojtyła nie bał się nowych idei, a więc i transgresji, ale zachęcał do 
tworzenia z „surowością myśli” i „sercem owładniętym Chrystusem”.883 
Uważał, że „kultura każdego chrześcijańskiego wnętrza jest poniekąd inna,884 
stąd katolicka publicystyka jest z natury personalistyczna, a od strony 
warsztatowej – transgresyjna. 

Nie bał się przekraczania granic ludzkich możliwości. Oto jakim 
komentarzem opatrzył transmisję telewizji amerykańskiej z pierwszego lotu 
załogi Apolla 8, która wykonała dziesięć okrążeń wokół Księżyca 
i zarejestrowała pierwsze zdjęcie wschodu Ziemi nad Księżycem, w dniach 
24 i 25 grudnia 1968 roku. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia 
Wojtyła odczytał fragment księgi Genesis i dodał: „Człowiek jest istotą, 
która wciąż szuka i wciąż przekracza próg swoich dotychczasowych 
osiągnięć”.885 Użył słowa „próg”, które często występowało w jego 
twórczości.886 

Tam, gdzie są granice, tam jest miejsce dla transgresji. Skoro bowiem 
człowiek, więcej, człowieczeństwo ma swoje granice887, to znaczy że 
zjawisko transgresji jest powszechne. Kościół przestrzega, że można – 
niestety – przekroczyć granice ku złu. Sobór Watykański II naucza, że 
człowiek „...będąc stworzeniem, doświadcza z jednej strony wielorakich 
ograniczeń, a z drugiej czuje się powołany do wyższego życia”,888 a „...świat 
dzisiejszy okazuje się zarazem mocny i słaby, zdolny do najlepszego i do 
najgorszego; stoi bowiem przed nim otworem droga do wolności i do 
niewolnictwa, do postępu i do cofania się, do braterstwa i do nienawiści”.889 

Transgresja może być zatem grzeszna i święta. Są takie granice – 
pisze Miłosz Hołda w eseju pt. Transgresja i profanacja. Granice 

człowieczeństwa i skutki ich przekraczania w encyklikach Jana Pawła II – 
których przekroczenie jest profanacją, a „...sprofanować, znaczy przekroczyć 
próg fanum – obszaru wyłączonego ze względu na bóstwo”.890 Podstawowym 
fanum w chrześcijaństwie jest człowiek (człowieczeństwo). Autor dowodzi, 
że „...osoba Jezusa Chrystusa jest największą i najważniejszą transgresją 
ludzkich dziejów”,891 gdy transgresja Syna Człowieczego polegała na zejściu 
z wyżyn Boskości na niziny tego, co ludzkie, grzeszne. Chrześcijańska 
transgresja łączy ze sobą dwa kierunki: ruch zstępujący i ruch wstępujący, 
które są sprzężone ze sobą. Aby jednak dotrzeć do tego, co zarazem w pełni 
ludzkie i Boże, chrześcijanin przyzywa obecności Ducha Świętego – 
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przypomina M. Hołda. To „sposób” na przekraczanie granic człowieczeństwa 
w odwrotnym kierunku, niż tego dokonał Jezus Chrystus. 

Czy w celu ukazania działania Ducha Świętego katolicki dziennikarz 
powinien przekraczać istniejące, klasyczne gatunki dziennikarskie? Maria 
Wojtak uważa, że „...zbiór gatunków dziennikarskich jest otwarty i zmienny 
w czasie: gatunki powstają, zanikają, zmieniają się – poprzez upodobnienie 
do siebie lub tworzenie odmian gatunkowych, a nawet ich pododmian”,892 
czyli, że z zasady twórczość dziennikarska jest transgresyjna. Zatem tak jak 
nie chodzi w katolickiej publicystyce jedynie o czystość doktrynalną – co 
dowiedliśmy w rozdziale wstępnym dysertacji – ale o przekraczanie 
w prezentowanej myśli progu (doczesności, ziemi, zaistnienia, 
uczłowieczenia893), tak nie chodzi o tzw. czystość gatunkową, bo niekiedy 
przekraczanie klasycznych form pozwala lepiej uchwycić rzeczywistość. 

Jak jednak pogodzić transgresję w dziennikarstwie z tym, że 
o gatunku prasowym decyduje wyraźna konwencja wypowiedzi, czyli 
dominanta gatunkowa? Wszak o tym, że gatunek jest prasowy, decydują 
prawa odnoszące się do – prasy: „O prasowości wypowiedzi rozstrzyga 
właśnie jej prasowość”.894 Zbigniew Bauer zwraca uwagę na źródło, 
z którego emitujemy dany komunikat i z którego on do nas dociera. Źródło 
jest najważniejszym czynnikiem rozstrzygającym o sposobie konstruowania 
wypowiedzi, a także o sposobie jej odbioru.895 Tak potwierdza się słynna teza 
teoretyka i badacza komunikowania masowego Marshalla McLuhana (1911-
1980), że środek jest przekazem.896 Zatem to, co zamieszczone w prasie, ze 
swojej natury jest „prasowe”, niezależnie od zachowania bądź przekraczania 
granic tego, co uznane zostało za klasyczną wypowiedź prasową. 

Przekroczenie zasad decydujących o prasowości materiału 
dziennikarskiego może sprawić, że czytelnik może być – mimo wszystko – 
zaskoczony. Zatem zburzenie ustalonego schematu dziennikarskiej 
wypowiedzi, choć jest dopuszczalne, nie powinno być stosowane bez 
uzasadnienia. W przypadku dziennikarstwa katolickiego klasyczne gatunki 
prasowe nie wystarczają do opisu rzeczywistości wertykalnej, a jedynie 
horyzontalnej, gdy tymczasem chodzi właśnie o przybliżenie czytelnikowi jej 
głębszego sensu. Należy zatem poszukiwać formy, w której „wybrzmi” 
rzeczywistość wertykalna. Prawdą jest natomiast, że klasyczne formy 
wypowiedzi tracą coś z siebie, gdy „służą” wypowiadanej myśli 
o rzeczywistości niewidzialnej, o wieczności dostępnej jedynie przez wiarę. 
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W prasie katolickiej wzrasta zatem służebna funkcja poszczególnych 
gatunków kosztem ich jednorodności, co może oznaczać np. przenikanie się 
informacji i publicystyki. Tendencja ta występuje niekiedy również 
w mediach opisujących doczesność. „Zasadniczym kierunkiem zmian 
zachodzących w instrumentarium gatunkowym współczesnych 
(zdominowanych przez elektronikę) mediów – pisze Z. Bauer – jest coraz 
wyraźniejszy synkretyzm form i funkcji. Dawne gatunki (reportaż, felieton) 
to obecnie z reguły tylko nazwy, nadawane rozmaitym tekstom prasowym. 
[…] Mozaikowość przekazu, dominacja obrazu nad słowem – to kolejne 
czynniki zmieniające panoramę staroświeckiej genologii dziennikarskiej. Nie 
powoduje to bynajmniej, iż zagadnienia genologiczne tracą ważność: 
wymagają one po prostu rozpatrywania w odmiennej perspektywie”.897 
Z. Bauer określa zatem proces transgresji w dziennikarstwie mianem 
„synkretyzmu form i funkcji” oraz „mozaikowości przekazu”. Jego zdaniem 
„staroświecka genologia dziennikarska” zderza się z nową wrażliwością 
twórców i odbiorców.898 Podobnego zdania jest Janina Fras, pisząc, że „...we 
współczesnej prasie różnice pomiędzy gatunkami informacyjnymi 
a publicystycznymi zacierają się. Najłatwiej dostrzec tę tendencję 
w nagłówkach wypowiedzi dziennikarskich. Szczególnie często tytułami 
publicystycznymi opatrywane są współcześnie wiadomości – podstawowe 
prasowe wypowiedzi informacyjne”.899 

Współcześni badacze przestrzeni prasowej wskazują na istnienie 
gatunków o złożonej tożsamości, trudnych do zdefiniowania, nazywanych 
„zmąconymi, mieszanymi czy hybrydowymi”.900 Klasyczne gatunki prasowe 
„tracą” coś ze swej jednorodności, gdy „służą” rzeczywistości wertykalnej, 
co ma miejsce w prasie katolickiej. Podobnie rzecz się ma z poezją religijną, 
która „odkryła nowe formy”.901 „Nie czuję się na siłach – pisał do 
Jana Pawła II M. Skwarnicki – by traktować nadesłane [przez papieża] 
utwory [Tryptyku rzymskiego] tylko «literacko», bo są one niecodziennymi 
dziś medytacjami”.902 Recenzent” dostrzegł transgresyjną formę, dodając 
„...papież jak każdy rasowy poeta zawsze był pewny tego, co napisał”.903 

Zjawisko przekraczania gatunków czasopiśmienniczych – 
upowszechnia się. Przykładem dziennikarskiej transgresji jest le billet 

d'humeur. Uprawiający ten gatunek publicysta to – le billettiste904 
spoglądający niejako „z góry” na rzeczywistość. Ma za cel poruszenie 
czytelnika nowym nieoczekiwanym spojrzeniem na problem, 
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w przeciwieństwie do edytorialu, który podkreśla tradycyjne stanowisko 
wydawcy i redakcji, jakiego czytelnik się spodziewa. Publicysta pisze 
czasami tak, jak wszyscy myślą, a jakich to poglądów nie podziela wydawca 
i redakcja. Le billet d'humeur to „wolny elektron” wśród gatunków 
dziennikarskich, zbliżony do komentarza, jednak w tonie wypowiedzi 
bardziej subiektywny. Zawiera bardzo osobiste, zabarwione emocjami 
spojrzenie na ważne wydarzenie, jakby przesunięte w inną przestrzeń, 
i krytyczne.905 

Będąc gatunkiem transgresyjnym, le billet nie respektuje reguł 
obowiązujących klasyczne gatunki, tj. skracanie tekstu,906 gdyż dramaturgię 
przekazu dziennikarz buduje właśnie dzięki zindywidualizowanemu 
językowi, uwalniając się z pewnego konformizmu, rutyny. Le billettiste 
nawiązują silne więzi z czytelnikami za pomocą familiarnego, 
anegdotycznego języka wziętego z życia codziennego.907 

Składnikami doskonałego le billet są humor i ironia; to miejsce 
sprzeciwu, który upoważnia niekiedy autora do „czarnego humoru”, ale 
zabronione jest przekraczanie granic stawianych przez prawo. Ten 
transgresyjny gatunek nadaje gazecie znaczenie, jest niekiedy „produktem” 
wciąganym na najwyższy „maszt pisma”, gdzie wykonywany jest popisowy 
„numer na trapezie”. Gatunek ten uprawia autor narzucający swoją markę 
i styl, który jest człowiekiem posiadającym kredyt zaufania u wydawców, 
redaktorów i czytelników, a nie – jak by mogło wynikać z miejsca 
zajmowania przez le billet – dziennikarzem „zapchajdziurą”. Dlatego jego 
lektura to pasjonujące spotkanie z pewnego rodzaju alter ego. Dzięki 
osobowości i prestiżowi autora, le billettiste sytuuje się z dala od 
redakcyjnego „młyna” mielącego informacje. Mówiąc metaforycznie, 
publicysta ryzykuje „swoją głową” za to, co napisze.908 

Wydaje się, że Wojtyła uprawiał swoisty dla niego le billet de foi,909 
czyli uwewnętrznione spojrzenie wiary nie mające nic wspólnego ze story.910 
Jako le billettiste de foi ukazywał wydarzenia jako mowę Boga do ludzi, 
zauważając, że pod codziennością ukrywa się tajemnica. Szukał tego, co 
istotne, prawdziwe. Wobec codziennych wydarzeń nie mówił: To naturalne, 
normalne, oczywiste… „W epoce, gdzie panuje zamieszanie, płynie krew, 
gdzie akceptuje się nieporządek, gdzie siłą stanowi się prawo, gdzie ludzkość 
jest nieludzka…” również Wojtyła „nie mówił nigdy: to naturalne. Wszystko 
mija bez znaczenia”.911 
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Ponieważ na gruncie publicystyki katolickiej zawsze chodzi 
o rozwiązanie problemów w świetle Objawienia, stosowanie prawd 
wiecznych do zmiennych warunków życia ludzkiego i głoszenie ich 
w sposób dostępny dla współczesnych ludzi,912 dlatego Wojtyła uprawiał 
dziennikarską transgresję. Z punktu widzenia gatunków czasopiśmienniczych 
niemal każdy jego artykuł może być zaliczony do przynajmniej dwóch 
gatunków, stanowiąc jednocześnie nowy rodzaj.913 
 
 

2. Praktyka i teoria dziennikarstwa 
 

Wkład Wojtyły w praktykę dziennikarstwa (w informację 
i publicystykę) nie wynika tylko z tego, jakie gatunki prasowe 
Błogosławiony uprawiał, ani nawet, w jaki sposób, ale przede wszystkim 
z tego, jakie problemy podejmował. Temat ujmował bowiem w swoisty dla 
niego sposób, transgresyjnie. Posługiwał się gatunkami informacyjnymi 
i publicystycznymi, a także zbliżonymi do reportażu i wywiadu, by wyrazić 
swoją myśl. 

Informował o: uroczystości św. Stanisława Kostki (kilkakrotnie), 
oktawie modlitw, synodzie biskupów, australijskim Kongresie 
Eucharystycznym, otwarciu Synodu Archidiecezji Krakowskiej i Tygodniu 
Miłosierdzia. Uprawiał też notatkę, czyli najprostszą informację, np. 
o przebiegu uroczystości św. Stanisława Biskupa i Męczennika, czy 
beatyfikacji Maksymiliana Kolbego. A także zapowiedź, np. w formie 
odezwy z okazji nadchodzących osiemdziesiątych urodzin Pawła VI, 
w formie podziękowania dla osób, które zamierzają się zaangażować 
w duchowe uczestnictwo w Kongresie Eucharystycznym. Bliski zapowiedzi 
był komunikat, np. o wyborze Jana Pawła I. Przy różnych okazjach uprawiał 
korespondencję, najczęściej z „Tygodnikiem”, np. z okazji dwudziestolecia 
i trzydziestolecia pisma, w związku z wydaniem tysięcznego numeru pisma, 
podejmując tematykę soborową. Występuje też forma biogramu 
bł. Wincentego Kadłubka. 

Sylwetki Wojtyły mogą być zakwalifikowane do gatunku 
publicystycznego. Często mówił i pisał o osobach wyniesionych przez 
Kościół na ołtarze, np. o sł. Bożym Edmundzie Bojanowskim, św. Karolu 
Boromeuszu, św. Franciszku z Asyżu, św. Janie od Krzyża, bł. Królowej 



 
 

151

Jadwidze, św. Stanisławie Kostce, bł. Marii Teresie Ledóchowskiej, 
św. Pawle od Krzyża, bł. Salomei, św. Stanisławie Biskupie i Męczenniku. 
Pisał o tych, których świadectwo życia i wiary szczególnie cenił, o Albercie 
Chmielowskim, Rafale Kalinowskim, Maksymilianie Marii Kolbe, Jacku 
Woronieckim, o tych, których znał osobiście, abp. Eugeniuszu Baziaku, 
Jerzym Ciesielskim, Hannie Chrzanowskiej, Janie XXIII, Janie Pawle I, kard. 
Adamie Stefanie Sapieże, Janie Tyranowskim, Władysławie Wichrze, 
Stefanie Wyszyńskim, Pawle VI. W formie „sylwetki” pisał również o Matce 
Bożej Jasnogórskiej, Ludźmierskiej, o Świętym Józefie. 

Artykuły informacyjne Wojtyły zawsze posiadały charakter 
formacyjny. Temat osoby ludzkiej, jej naturalnych predyspozycji 
i wynikających z nich zadań poruszał w następujących artykułach: Tajemnica 

i człowiek; Instynkt, miłość, małżeństwo, Katechumenat XX wieku, Religijne 

przeżywanie czystości; Boże Narodzenie 1958; Tajemnica Maryi; 
Wychowanie miłości; Człowiek jest osob;, Nauka encykliki „Humanae vitae” 
o miłośc;, Prawda encykliki „Humanae vitae”; Rodzina jako „communio 

personarum”. Próba interpretacji teologicznej; Perspektywy człowieka – 

integralny rozwój a eschatologi;, Prawda encykliki „Humanae vitae”, 
Rodzicielstwo a „communio personarum”; Osoba: podmiot i wspólnota; 

Problematyka dojrzewania człowieka. Aspekt antropologiczno-teologiczny; 
Właściwa miara człowieka. Poruszał temat instytucji służących człowiekowi, 
np. uniwersytety (Nauczał z łodzi; Msza święta papieża Jana, [Na 600-lecie 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w kościele św. Anny w Krakowie (fragm.)], 
Uniwersytet katolicki: koncepcja i zadania (na 50-lecie KUL), Myślimy 

zwłaszcza o młodzieży akademickiej). 
W jego twórczości publicystycznej obecny był temat Kościoła, który 

wskazywał człowiekowi ostateczny cel jego życia. Współczesne problemy 
poruszał w następujących artykułach: Kościół w świecie współczesnym; Sens 

dziewięciolecia; o Soborze; Lud Boży; Zjednoczenie chrześcijan to wielka 

sprawa ludzkości; Idea ludu Bożego i świętość Kościoła a posłannictwo 

świeckich; Sobór a praca teologów; Tysiąclecie chrztu a oddanie Matce 

Boskiej; Logika wewnętrzna Vaticanum II; Consilium de laicis; Wychowanie 

do służby Kościołowi; Apostolstwo świeckich; Problem małżeństw 

mieszanych na Synodzie Biskupów; Znaczenie Konstytucji pastoralnej dla 

teologów; Wypowiedź na Synodzie, 15.09.1969; Notatki na marginesie 

Konstytucji „Gaudium et Spes”; Synod biskupów: zebranie nadzwyczajne 
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Rzym 1969; Dyrektorium apostolstwa świeckich w Polsce; Oddanie 

Bogarodzicy w świetle nauki Soboru; Inspiracja Maryjna Vaticanum II; 
Ewangelizacja w świecie współczesnym; Ewangelizacja współczesnego 

świata; Służebność kapłaństwa; Biskup – sługą wiary. Podstawy teologiczne. 
Tematem licznych artykułów była katechizacja: o katechizacji, 

[Słowo do chorych imiennika świętego Karola Boromeusza]; Wielki Post 

1970; Ewangelię odczytać całym życiem; Jesteśmy uczniami Chrystusa; 
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił;  Spojrzenie na świat i nawrócenie do 

Boga; Chrzest jest początkiem katechezy; Mocni w wierze; Będziecie mi 

świadkami; List na Wielki Post 1978. Ponadto tematy okolicznościowe 
związane z życiem Kościoła: Na kanwie Dni Maryjnych; [Z okazji ingresu]; 
[Ingres w Katedrze Wawelskiej]; Na dwudziestą rocznicę gnieźnieńskiego 

ingresu Prymasa Polski; [Jubileuszowa pielgrzymka do Rzymu]; [Do byłych 
więźniów obozu w Oświęcimiu i innych obozów koncentracyjnych]; Życie 

Kościoła w Polsce; Dzieje Krzyża na polskiej ziemi. 
Wojtyła uprawiał sprawozdanie w formie transgresyjnej, udzielając 

wywiadów.914 Korzystał z propozycji wypowiedzenia się na interesujące go 
tematy za pośrednictwem innych osób lub sam proponował tę formę 
przekazu informacji. O stanie diecezji, po wizycie w Rzymie ad limina 

apostolorum, wywiad dla „Tygodnika Powszechnego” przeprowadził w 1969 
roku ks. Alojzy Orszulik915. Na temat problemów związanych 
z ewangelizacją wywiad dla „Przewodnika Katolickiego” przeprowadził 
w 1974 roku Stefan Filipowicz SJ,916 współpracownik „Radia 
Watykańskiego” (polska sekcja). O pobycie delegacji polskiego episkopatu 
na Kongresie w Filadelfii oraz o problemach duszpasterskich amerykańskiej 
Polonii wywiad przeprowadził w 1976 roku ks. Andrzej Bardecki,917 asystent 
kościelny „Tygodnika” w latach 1951-1991. Na temat problemów Polonii 
w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych wywiad dla „Radia Watykańskiego” 
przeprowadził w 1969 roku jezuita o. Tadeusz Rostworowski, dyrektor sekcji 
polskiej radia.918 Wypowiedź Wojtyły w sprawie laikatu przedrukował 
„Tygodnik Powszechny.919 

Do gatunków publicystycznych zalicza się artykuły, w których fakty 
i opinie sąsiadują obok siebie, wydarzenia obok zagadnień. Publicysta 
ustosunkowuje się do zaistniałych faktów, ustala sposób potraktowania 
tematu, sugeruje właściwe rozwiązanie problemu. Rozmówca Jana Pawła II, 
A. Frossard uważa, że Wojtyła był wyjątkowo dobrze wyposażony do 
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uprawiania „kontrowersji”, natomiast niechętnie uprawiał polemikę z jej 
„prymitywną klasyfikacją”, co dało się zauważyć, gdy np. ustosunkował się 
do tezy francuskiego publicysty, jakoby chrześcijanom zachodnim przyszło 
żyć pomiędzy „lewicą bez grzechu” a „prawicą bez odpuszczenia”. Papież 
wyjaśnił: „Odpowiedź moja nie będzie zaadresowana do osób czy środowisk. 
Będzie natomiast związana ze zjawiskiem oraz problemem”.920 

Styl Wojtyły pochodzi z początku lat sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku, kiedy to powstały Rozważania o istocie człowieka, które obok 
drugiego skryptu dla studentów o poznawalności i poznaniu Boga921 były 
przykładem „pozytywnej apologetyki podważającej fundamenty ideowego 
przeciwnika bez jednej o nim wzmianki”.922 Wojtyła zrezygnował 
z argumentacji ad personam na rzecz ukazania fenomenu i problemu. 
Fenomen wymaga afirmacji, a problem wskazuje na korektę błędów 
ludzkiego dzieła. 

W uprawianiu katolickiej publicystyki dopomogła Wojtyle – jak sam 
to określił – „zdolność dochodzenia do przyczyn, bardzo daleko w historii 
i bardzo wysoko w teologii”,923 czyli dystans do opisywanych spraw dzięki 
posiadanej wiedzy o fenomenie, na bazie czego mógł on zarysować 
pojawiający się problem a następnie wyprowadzić wnioski na przyszłość, 
którą zawsze postrzegał z perspektywy chrześcijańskiej nadziei. 

Do grupy gatunków publicystycznych łączących funkcję 
informacyjną z interpretacją i oceną zdarzeń należą następujące artykuły 
publicystyczne: Mission de France; Katolicyzm uporu; w sprawie liturgii 

Wielkiej Soboty; Propedeutyka sakramentu małżeństwa; Miłość 

a odpowiedzialność; Sytuacja małżeństwa – dziś; Uwagi o życiu 

wewnętrznym młodej inteligencji; Problem „uświadomienia” z punktu 

widzenia teologii; [Rola laikatu w Kościele]; Chrześcijanin a kultura; 
w poczuciu odpowiedzialności; o poszanowaniu przekonań wierzących 

obywateli; Prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci; Prawo do 

chrześcijańskiego wychowania młodego pokolenia; Wychowanie religijne. 

Sprawy katechetyczne i wychowawcze w związku z uchwałą sejmową 

o wychowaniu młodzieży; Wyznanie wiary dzisiaj; Homilia wygłoszona 

12.04.1978 w kościele św. Anny w Krakowie [na 20-lecie KIK w Krakowie]; 
Żywotne tradycje uniwersytetu europejskiego. 

W twórczości Wojtyły obecne są też nieliczne artykuły dyskusyjno-
polemiczne: Pragnę odpowiedzieć na pytanie „Przewodnika Katolickiego” 
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[Wypowiedź w ramach dyskusji nt. praw i obowiązków katolika w dziele 
odnowy posoborowej] oraz o znaczeniu miłości oblubieńczej (Na marginesie 

dyskusji) [nad artykułem Karola Meissnera: Prawo do osoby – problem etyki 

życia seksualnego]. 
Ponadto występują formy eseistyczne: Tajemnica i człowiek; Instynkt, 

miłość, małżeństwo; Religijne przeżywanie czystości; Boże Narodzenie 1958; 
Myśli o Niepokalanym Poczęciu; Wychowanie miłości; Myśli o małżeństwie; 
Myśli o Niepokalanym Poczęciu; Rozważania o królestwie; Myśli o laikacie; 
Sobór a praca teologów; Vaticanum II a praca teologów (szkic); Rodzina 

jako „communio personarum”. Próba interpretacji teologicznej; Rozważania 

pastoralne o rodzinie; Rozważanie Drogi Krzyżowej; Znak, któremu 

sprzeciwiać się będą. 
Do komentarzy można zaliczyć: Komentarz teologiczno-duszpasterski 

do aktu dokonanego na Jasnej Górze, 3.05.1966. 
Pod trzema pseudonimami i jednym kryptonimem ukazały się cztery 

recenzje teatralne Wojtyły: o teatrze słowa,924 Dramat słowa i gestu,925  
Rapsody tysiąclecia,926 „Dziady” i dwudziestolecie.927 Ponadto „recenzował” 
ważniejsze premiery Rapsodyków w prywatnych listach do Mieczysława 
Kolarczyka, założyciela Teatru Rapsodycznego, z którym Wojtyła był 
związany jako aktor.928 Do publicystyki nie należą trzy recenzje książek 
naukowych.929 

Wojtyła uprawiał publicystykę w formie listów do redakcji, np.: [List] 
do redakcji [Homo Dei] w sprawie campingu; List… do „Tygodnika 

Powszechnego”; [List soborowy]; [List z i Sesji Soboru Watykańskiego II]; 
List wielkopostny; Listy z Soboru; Do redakcji „Tygodnika Powszechnego” 
[w związku z dwudziestoleciem pisma], Millennium a Sobór. List do redakcji 

„Tygodnika Powszechnego”; Sobór od wewnątrz. List do redakcji, [List do 
kapłanów i chorych]; List… na srebrny jubileusz „Naszej Przeszłości” ; 
Religijne przeżycie Millenium. List do Redakcji „Tygodnika Powszechnego”; 
List do chorych…; [List] do redakcji „Tygodnika Powszechnego” 
[w związku z tysięcznym numerem]; List… do „Tygodnika Powszechnego” 
w związku z jego 25-leciem; [List] do H. Malewskiej red. nacz. miesięcznika 

„Znak”  [z okazji dwudziestopięciolecia]; List gratulacyjny do ks. red. 

z okazji srebrnego jubileuszu „Naszej Przeszłości” ; Udział biskupów 

polskich w Soborze Watykańskim II; [List do red. „Ruchu Biblijnego 
i Liturgicznego” z okazji dwudziestopięciolecia czasopisma], List do posła 
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Janusza Zabłockiego dyrektora ODiSS; List… do „Tygodnika 

Powszechnego” [z okazji trzydziestolecia pisma]; [z okazji trzydziestolecia 
„Tygodnika Powszechnego”, Jasna Góra 3.04.1975]; w służbie ewangelizacji 
[List do Redaktora „Przewodnika Katolickiego” z okazji osiemdziesięciolecia 
pisma]. 

Wojtyła uprawiał felieton w formie transgresyjnej. Jest nim np. cykl 
Elementarz etyczny, na który składają się następujące pozycje: Moralność 

a etyka; Problem etyki naukowej; o pochodzeniu norm moralnych; Realizm 

w etyce; Natura i doskonałość; Znaczenie powinności; Prawo natury, 
Humanizm a cel człowieka; Problem prawdy i miłosierdzia; Problem 

bezinteresowności; Właściwa interpretacja nauki o szczęściu; Stosunek do 

przyjemności; Wartości; Co to jest asceza?; Idea i pokora; Widzenie Boga; 
Kamień węgielny etyki społecznej; Sprawiedliwość a miłość; Problem walki; 
Etyka niezależna w świetle idei sprawiedliwości. 

We wprowadzeniu do pierwszego wydania Elementarza Etycznego 
Józef Majka pisze, że wymienione tytuły są krótką refleksją, pisaną 
w przystępnej formie, lekkim piórem, jak tylko jest to możliwe w przypadku 
podjęcia tak trudnych tematów, refleksją nad wybranymi zagadnieniami, 
a nie krótką eksportacją.930 Nie są apologią etyki chrześcijańskiej ani 
polemiką z etyką pozytywistyczną czy też niezależną. Wojtyła stara się 
w nich przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie młodzieży: „jak żyć”?, 
dotykając w nich aktualnego i przydatnego młodym wymiaru. Autor tych 
transgresyjnych felietonów wyraża się zatem w tym gatunku bardziej jako 
duszpasterz niż rasowy felietonista, ale podobnie jak on – uważa J. Majka – 
„...w sposób łagodny, poprzez, można by rzec, lekkie dotknięcia, formuje 
[…] postawy i pociąga do działań. I to niedostrzegalne niemal, ale 
charakterystyczne dla autora, łagodne i braterskie «przygarnięcie» człowieka 
ku dobru”.931 

W twórczości dziennikarskiej Wojtyły są również reprezentowane 
gatunki pograniczne, gatunki prozy publicystycznej, choć i one występują 
w formie transgresyjnej, zarówno wywiad, jak i reportaż. Być może dlatego, 
że o byciu reportażystą decyduje postawienie się dziennikarza w roli 
„mądrzejszego” od bohatera reportażu, Wojtyła nie sięgał po tę formę. 
Pragnął przekazać prawdę o osobie czy zdarzeniu tym, którzy go nie 
doświadczyli, ale nie z pozycji wszechwiedzącego. W reportażu konieczne są 
ponadto: dokładny opis środowiska, charakterystyka postaci, wrażenia 
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reportera, który daje czytelnikom do zrozumienia (niekoniecznie wprost), 
jaki jest jego stosunek do przedstawianej rzeczywistości. Potrzebne jest 
spojrzenie artysty a nie rzemieślnika, bo w reportażu chodzi o przekazanie 
emocji. Tworzenie reportażu jest pracą nad mozaiką, można mówić 
o duchowym opracowaniu jakiegoś tematu.932 

Oto jak przyszłego reportażystę postrzegali koledzy Wojtyły, który 
swoją „prostolinijność w myśleniu i niewątpliwy fundament kultury” 
zawdzięczał Wadowicom, genius loci miasteczka rozdzinnego. 
W porównaniu z ekspansywnymi i pewnymi siebie studentami polonistyki, 
robił wrażenie wiejskiego chłopaka, towarzysko niewyrobionego, ale 
z charakterem. Nie brakowało mu jednak pewności siebie, bronił swojego 
zdania. Na przykład podczas zebrań Koła Studentów Polonistyki nie zgadzał 
się z opinią,933 że Emil Zegadłowicz (1888-1941) dobrze przedstawił 
w Powsinogach Beskidzkich (1923) w balladzie pt. „Świątkarz”934 postać 
rzeźbiarza ludowego Wowry, którego znał osobiście. 

W 1933 roku, kiedy to Wojtyła zadebiutował jako młody dziennikarz 
na łamach „Dzwoneczka”, w Gorzeniu Górnym położonym nieopodal 
Wadowic odbywały się w oba dni Zielonych Świątek uroczystości 
jubileuszowe dwudziestopięciolecia pracy twórczej Zegadłowicza, 
„wielkiego patrona i kreatora regionalizmu pojmowanego po artystowsku 
bardziej niż dokumentacyjnie, u podstaw którego tkwiła autentyczna 
fascynacja małymi ojczyznami, ich odrębnością, związkami z szerzej 
pojętym dziedzictwem kulturowym, wykraczającym poza kulturę narodową, 
z licznymi odwołaniami do tradycji słowiańskich i śródziemnomorskich”.935 

Pisarz był zafascynowany pejzażem Beskidów i jego mieszkańcami. 
Uważał, że jedynym lekarstwem na „zmory wylęgłe z wszelkich wieków” 
zbyt gwałtownie napierających, wciskających się do mieszkań, mózgów 
i serc,936 jedynym reprezentantem zdrowej tkanki narodu jest chłop żyjący 
z komunii z przyrodą, „zwłaszcza mieszkaniec gór, w których światłość 
rozprasza się uciążliwiej, gdzie napór mroków luźniejszy, skąd zawsze słowo 
odrodzenia biło rozgłośniej od tętniącego rozgwaru wszystkich dzwonów 
kościelnych”. Beskid z jego „nieogarnionem pięknem przyrody, legend, 
odrębności etnicznej mieszkańców, ich realizmem i mistycyzmem 
(społecznym i religijnym) stał się kraina wybrana poecji – i czems więcej 
jeszcze – symbolem wolności i wzniosłości”.937 W Powsinogach beskidzkich 
(1923) dostrzegano ideę wyższości serca nad rozumem, apoteozę 
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wszechludzkiej miłości, apologię prostego człowieka – ewangelicznego 
prostaczka. Doceniano „walory językowe dzieła”, odwołania do filozofii 
i mentalności ludowej. Kluczem do zdwojonej autentyczności było 
posiłkowanie się przez Zegadłowicza neologizmami. 

Doświadczenie Zegadłowicza było jednym z ważnych 
w młodzieńczym życiu Wojtyły. Jeździł do sławnego pisarza 
najprawdopodobniej z polonistą Kazimierzem Forysiem, blisko związanym 
z samym Zegadłowiczem, jak i z założoną przez niego grupą literacką 
„Czartak”.938 Wtedy gimnazjalista być może zapragnął stworzyć własną 
tożsamość twórczą.939  

Twórczość literacka Wojtyły jest nie tylko „odbiciem jego profilu 
intelektualno-duchowego, czyli wielkiego horyzontu jego myślenia”. Miały 
na niego wpływ także różne koncepcje filozoficzne oraz doświadczenia. 
Anna Karoń wyodrębnia trzy ich obszary (mistyczne, fenomenologiczne, 
egzystencjalne), na których skupiał się Błogosławiony w swojej twórczości, 
a Joanna Tebień dorzuca czwarte doświadczenie, które określa jako drogę 
człowieka ku Bogu pośród pytań, a czasem i buntu oraz zmaganie się 
o kształt powołania: osobistego, własnego narodu, Kościoła, ziemi… 940 

Danuta Michałowska zauważa, że w postaci Wojtyły „było coś jakby 
ludowego”.941 Słowacki „widział” słowiańskiego papieża właśnie jako 
„ludowego brata”.942 W okresie gimnazjalnym jako aktor debiutował w 
Sobótce według M. Mikuty. Spektakl wystawiono w wadowickim parku, 
składał się z ludowych piosenek oraz Sobótki Jana Kochanowskiego (1530-
1584)”,943 na którego jubileusz papież wystosował w 1984 roku list,944 
poprzez który Jan Paweł II „edukuje społeczeństwo, łączy pokolenia, tworzy 
więź – ludzi z ludźmi i ludzi z kulturą – dzięki wielkiej literaturze i jej 
twórcom”. Z takiej „kolebki kultury” sam pochodzi.945 

Wojtyła utrzymywał z Zegadłowiczem „jakieś indywidualne 
kontakty”, skoro powoływał się na nie w liście do Mieczysława Kotlarczyka 
z dnia 14 listopada 1939 r., stwierdzając, że pisarz zwrócił mu uwagę, iż jak 
na poetę myśli „obrazami zbyt teatralnymi”. Wielokrotnie słyszał 
Zegadłowicza perorującego, że „Beskid jest tłem, miłością ziemi, z którego 
wyrastają cele dla człowieka zasadnicze: właściwy, nacechowany miłością 
i szacunkiem stosunek do bliźniego, ojczystej przyrody, do ojczyzny i do 
Boga, wreszcie oparta na tych wartościach mądrość, która jest 
wszechmiłością”.946 W poezji papieża „wątek franciszkański”, czyli kult 
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ludowej pobożności, występuje jako źródło inspiracji w celu komunikowania 
treści religijnych, wręcz mistycznych. 

Wydaje się, że ten pisarz ukształtował styl poetycki Wojtyły, a także 
w sposób pośredni wpłynął na jego wizję dziennikarstwa (np. zasada inicjacji 
w informacji). Znając dobrze postać Wowy, student Wojtyła zdecydował 
„w opozycji” do Zegadłowicza napisać prawdziwy portret świątkarza na 
podstawie faktów. Ballady beskidzkie nie zachowały się jednak. Aby 
zrozumieć reporterską pasję Wojtyły, warto zapoznać się z ideą twórczą 
Zegadłowicza zawartą we wstępie do Powsinóg Beskidzkich. 

We wstępie do drugiego wydania Zegadłowicz pytał krytyków 
zarzucających mu tzw. prowincjonalizm i zupełne poświęcenie treści dla 
formy: „o jakąż to treść chodzi? Fabularną – mniemam że tak – a ta druga, 
o którą walczę i którą wyłamuję z twardych złomów z niejakiem 
zmaganiem”? Uważał – jak i Wojtyła dziennikarz – że dzięki 
eksperymentowi z formą udaje mu się odnaleźć treść najistotniejszą, której 
nie dostrzegają ludzie określonego „kąta widzenia” – „mrocznego i mrokiem 
ziejącego”. 

Poeta wyjaśniał, że nie zajmuje go tzw. poezja chłopska jako taka, 
gdyż jego celem jest przekraczanie doczesności, by ukazać wieczność: 
„wkracza w krąg Wielkiej Nowiny”. Jego zdaniem „najwyższą kreacją 
człowieka” nie są ani Foch, Edison, Marconi, Lloyd Goerge, Benesz, Lenin, 
Mussolini, Marinetti, Rabindranath Tagore, Woodrow Wilson, Mahatma 
Gandhi, ale jest nim „utajony pod postaciami chleba powszedniego i wina 
świątecznego najpłomienniejszych tęsknot, wiecznie w sercach żyjący, 
w sercach tych krzyżowany bezprzerwnie, w sercach też ustawnie 
zmartwychwstający: CHRYSTUS, który chwili każdej zjawić się może 
w postaci dotykalnej”. Wtedy, „w tej godzinie wiecznej wiosny” „słowa 
zatracone w poniewierce i wypaczone potrzebami władz wszelakich staną się 
ciałem promieniejącym jak reflektor słoneczny – rozświetlą się też noce 
wszelkie, rozerwą się tajnie gnębiące, ziemia i wszechświat wypełnią się 
pieśnią kojącą MIŁOŚCI”. Ten „skołowany mędrkowaniem” Chrystus 
wygra, wyśpiewa i wytańczy rosistym pląsem: szczęście – poprostu”.947 

Zegadłowicz wyjaśnia we wstępie losy niepodległej od kilku lat 
Polski, która – jego zdaniem – jest „obudzona lecz nieżywa”. Niestety – pisze 
– „tworzy się państwo od dna trucizną doraźności zjedzone – już dziś pełne 
tajonej ironii wobec zagadnień istotnych, wobec swego stosunku 
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historycznego wszechodrodzenia”. Przepowiada: „mrok coraz głębszy, 
wojny, nienawiści, waśnie, krótkowzroczność, złuda bogacenia się czmś co 
jest przeklętem ubóstwem ducha”. Marzy, że wzbudzi w sobie „idee 
wszechludzkiej spójni”, „podejmie zarzewie misji odkupienia i odrodzenia – 
wtedy też zakwitnie żywą pochodnią miłującej wiary”. Dodaje, że o narodzie 
nie świadczy „zbrojenie ni męstwo – jedno miara poświęceń”. Ojczyzna to – 
zdaniem poety – „symbol wszechmiłości”, „kołyska dziecięcia które zowie 
się Zbawiciel”, „początek drogi sięgającej daleko po za granice mapa 
określone”. Takim to „dekalogiem” rządzi się Beskid – „republika górska” 
otoczona „wielkim obłędnym spiskiem przeciw prawdzie”, „poniewierka 
rzeczy wielkich jedynie ważnych”, „niechlujną małością”.948 

Zegadłowicz, który określał się jako „pastuch ubogi, powsinogów 
niegodny brat”, który pragnie być piewcą prostoty, prostolinijności 
uczuciowej, która nie występuje „w plątaninie krętactwa i naciągania faktów 
(przyrodniczych) do tez wmówionych rzekomem ułatwieniem sobie 
bytowania i współżycia”. Uważał, że ludzkość zatraca „resztki kontaktu 
duchowego z wszechświatem oraz wszelki ślad radości, uśmiechu, upojenia, 
ekstazy, miłości i wiary”.949 

O tych wartościach traktowały reportaże Wojtyły. Cenne były nie 
tylko fakty, zdarzenia, ale przede wszystkim osoby, które znał, obserwował. 
Czuł się upoważniony, by ukazać w prawdzie dynamikę „duszy”. Takim 
typowym – bo transgresyjnym – reportażem „z wnętrza” jest też artykuł 
o Janie Tyranowskim (1901-1947) pt. Apostoł950 czy wspomnienie o Jerzym 
Ciesielskim.951 

Reportażami są dzienniki z podróży opublikowane w kilku pismach, 
których kompletny tekst znajduje się w archiwum Kurii Metropolitalnej 
w Krakowie.952 Wojtyła opisuje w dziennikach drogę z Rzymu do Manili na 
Filipinach, którą odbył samolotem, następnie odwiedziny w Nowej Gwinei, 
pobyt w australijskich miastach Brisbane i Melbourne, tropikalny deszcze 
w Nowej Zelandii, największej aglomeracji na tym kontynencie – Sydney, 
następnie wizytę w stolicy państwa – Canberrze, odwiedziny u Polaków na 
Tasmanii, a końcu Kongres Eucharystyczny w Melbourne, który był celem 
wyprawy. Po jego zakończeniu Wojtyła notuje odwiedziny w placówkach 
w Adelaide i Perth. Wyprawa ta wywarła wielkie wrażenie na reportażyście. 
Wspominał, że ile razy słyszał o australijskich antypodach, spoglądał na 
zegarek, sprawdzając, która tam teraz jest godzina.953 
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Do grupy reportaży można zaliczyć też następujące artykuły: 
[Wspomnienia z pielgrzymki do Ziemi Świętej], Dziennik podróży [do 
ośrodków polonijnych w Kanadzie] i Dziennik podróży [w Stanach 
Zjednoczonych]. Brakuje w nich jednak osobistego spojrzenia. 

Wojtyła nie uprawiał klasycznego wywiadu,954 który należy do 
gatunków pogranicznych. Rozmowa występuje u niego jedynie w formie 
transgresyjnej, w poetyckim „kostiumie”. Poprzez poezję Wojtyła opowiadał 
o sobie, o innych, o otaczającej go rzeczywistości, niekiedy z wydźwiękiem 
publicystycznym. 

Janina Fras uważa, że „każda z odmian wywiadu ma swoje oczywiste 
zalety. Wybór odmiany zależy od celu założonego przez dziennikarza”.955 
Formy wywiadu bywają zatem różne. Na przykład istotą wywiadu 
narracyjnego, stosowanego w metodzie biograficznej, która polega na 
sprowokowaniu rozmówcy do rozmowy z samym sobą, jest „...opowieść 
o życiu nie będąca sumą odpowiedzi na stawiane pytania, lecz spontaniczną 
narracją, która nie jest zakłócona interwencją”. To forma zbliżona do 
gawędy. Rozmowa taka przebiega bez znaków werbalnej interakcji ze strony 
przeprowadzającego.956 Ważny jest tu strukturalny opis wypowiedzi.957 
Niezbędnym elementem jest tzw. koda, czyli „...powiązanie przeszłego 
wymiaru opowiadanych zdarzeń z teraźniejszą perspektywą”.958 

Niektóre wersety utworów poetyckich zamieszczonych na łamach 
„Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”959 można z łatwością zapisać 
w formie rozmowy poety z samym sobą, a więc nadać im formę dialogiczną, 
formę wywiadu. Wojtyła np. w wierszu pt. Rozpoczyna się rozmowa 

z sobą960 „...zamyka przeszłość, przechodząc do artykułowania wypowiedzi 
z teraźniejszej perspektywy”.961 

Czytelnik jest świadkiem: myślenia, milczenia, dialogu poety 
z samym sobą. Sugerują to śródtytuły, np. w utworze Profile Cyrenejczyka 
dwa tytuły wierszy wskazują na dialogiczny charakter: Zanim jeszcze 

potrafiłem rozróżnić wiele profilów oraz Teraz już zaczynam rozróżniać 

poszczególne profile; w utworze Matka, wiersz pt. Słowa, które rozrastają się 

we mnie. W utworze pt. Wigilia wielkanocna 1966 sugerują to tytuły 
następujących wierszy: 1. Rozpoczyna się rozmowa z sobą, 2. Rozpoczyna się 

rozmowa z Bogiem, 3. Rozpoczyna się rozmowa z człowiekiem, spór 

o znaczenie rzeczy. Dialogiczną formę ma też jedna z części Pieśni o blasku 
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wody zatytułowana Rozmowy, które prowadził w niej On i ludzie ze ściany 

wieczoru. 
Do grupy „wywiadów z samym sobą” można zaliczyć osiem utworów 

poetyckich, w których Wojtyła dotknął kwestii warsztatowych i zawarł swoje 
publicystyczne spojrzenie na świat, próbując ogarnąć go jak najgłębiej: 
Matka, (np. wiersze pt. Słowa, które rozrastają się we mnie), Pieśń o blasku 

wody (np. wiersze pt. Słowa niewiasty w studni, które wypowiedziała 

odchodząc; Rozmowy, które prowadził w niej On i ludzie ze ściany wieczoru), 
Myśl jest przestrzenią dziwną, (np. wiersze pt. Opór stawiany wyrazom przez 

myśli ; Dawna rozmowa, z której teraz niektóre zdania zapamiętane 

wyrywam; Opór stawiany myślom przez wyrazy), Kamieniołom, Profile 

Cyrenejczyka, (np. wiersze pt. Zanim jeszcze potrafiłem rozróżniać wiele 

profilów; Teraz już zaczynam rozróżniać poszczególne profile), Wędrówka do 

miejsc świętych, Wigilia Wielkanocna 1966 (np. wiersz pt. wiersz Rozwój 

języka), Rozważanie o śmierci. 
Wojtyła często toczył dialog z napływającymi myślami. Chasydzki 

filozof Martin Buber (1878-1965) uważa, że myśli nie powstają w rozmowie 
z samym sobą, jakiego to zdania był np. Platon, który wielokrotnie nazywał 
myślenie bezgłośną rozmową duszy z samym sobą, ale „...każdy, kto 
naprawdę myślał, wie, że istnieje w tym godnym uwagi procesie stadium, 
w którym otrzymuje pytania i odpowiada «wewnętrzna» instancja. Nie jest to 
jednak moment powstania myśli, lecz pierwsza próba i sprawdzian myśli już 
zaistniałej. [...] o wydanie sądu proszone jest nie empiryczne Ja, lecz geniusz, 
towarzyszący mi duch opiekuńczy, jaźń-obraz, której przedkłada się nową 
myśl do aprobaty i ewentualnego włączenia do jej własnego doskonałego 
myślenia”.962  

Dziewiętnastoletni Wojtyła był świadom tego procesu. W liście do 
M. Kotlarczyka z 14 listopada 1939 roku wyznał: „Ja się w tych wierszach po 
prostu uczę mówić, zanim zacznę rozmawiać”.963 Uczyć się można tylko od 
kogoś, w tym przypadku tym „duchem opiekuńczym” – według określenia 
M. Bubera – wydaje się być sumienie, w którym słyszalny jest głos Boga. 
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2.1. Informacja (przykład autorstwa Wojtyły) 
 

Wojtyła uważał, że takich informacji o Soborze Watykańskim II, 
jakie sam przekazywał wiernym, nie znajdował na łamach pism katolickich: 
„To, co tutaj mówię, stoi poza reportażami prasowymi – informował 
wiernych podczas jednego z kazań – ale gdybym je powtarzał, to byście mieli 
prawo powiedzieć: niczego nowego nam nie powiedział: to wszystko wiemy 
z «Tygodnika Powszechnego» albo nawet z innych gazet. To, co mówię, to 
wynika z doświadczenia Soboru, z jego przeżycia”.964 

Nie rozumiał jednak „nowości” jako pogoni za newsem, bo 
„autentyczny postęp w Kościele mierzy się dyscypliną prawdy: nie sama 
nowość, ale prawdziwość i słuszność tego, co nowe, stanowi o postępie”.965 
Nowość, o której mówił, wynika m. in. z doświadczenia Boga żywego, 
a więc ze wzrostu wiary. Udział w opisywanym wydarzeniu, przeżycie go, 
sprawia, że przekazywana treść jest wielowymiarowa, przekonuje 
inteligencję i ujmuje serce czytelnika.966 

Metropolita krakowski podobnie konstruował kazania, jak pisał, 
starając się odpowiedzieć w prasowej informacji na pięć podstawowych 
pytań: kto? co? gdzie? kiedy? dlaczego? „Pragnę zacząć od informacji 
najbardziej podstawowej – mówił w 1974 roku – mianowicie od odpowiedzi 
na pytanie, co to jest Synod Biskupów?”.967 Dalej powie: „Jeszcze jedna 
informacja o…”.968 Wyjaśniając różnicę między synodem a soborem, zwięźle 
informował, kto i w jakiej liczbie bierze udział w synodzie biskupów: 
„Delegaci wybrani przez konferencje episkopatów na Synod, wraz 
z mianowanymi w pewnej proporcji, niewielkiej zresztą, przez Ojca 
Świętego, nie przekraczają liczby dwustu osób. Tak więc Synod «na ilość» 
stanowi mniej niż dziesięć proc. Soboru. W Soborze bowiem biorą udział 
wszyscy biskupi, których liczba waha się w pobliżu trzech tysięcy w świecie 
współczesnym. To jest informacja podstawowa” .969 Podkreślmy, że swoją 
wypowiedź Wojtyła kończył tym stwierdzeniem, chcąc je wyodrębnić od 
dalszej części swojej wypowiedzi. Posiadał zatem pełną wiedzę na temat 
tego, czym jest informacja „podstawowa”, w odróżnieniu od informacji, 
która ją dopełnia. 

„To wszystko, co powiedziałem dotąd – powiedział Wojtyła w 1964 
roku do prawników kończących rekolekcje wielkopostne – jest 
informacją”.970 Jej treścią był jeden z tematów Soboru – „sprawa wolności 
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sumienia”. Odpowiadając na pytanie „kto?”, trzeba podkreślić, że Wojtyła 
był podmiotem i przedmiotem wiadomości, którą przekazywał wiernym. Już 
na początku kazania zaznaczył, że czuje się osobiście uprawniony do 
streszczenia pogłębionej nauki o sumieniu, ze względu na fakt bycia 
uczestnikiem pierwszej i drugiej sesji soborowej. Wypowiedź na temat 
„sprawy wolności sumienia” miała charakter zapowiedzi, gdyż nie 
informował o istniejących już dokumentach, ale o „sprawie”, która była 
przedmiotem dyskusji Ojców Soborowych, nadal „na warsztacie Soboru”. 
Ponieważ występował w podwójnej roli, Ojca Soborowego i sprawozdawcy, 
dlatego jego informacja nie mogła zawierać tak charakterystycznego dla 
newsa wstępu: „Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy…”, „Z dobrze 
poinformowanych źródeł…”, gdyż sam był tym źródłem. 

Informując o Soborze, jednocześnie zarysował problem, dlatego jego 
wypowiedź nosi cechy publicystyki. Podkreślił bowiem odejście Ojców 
Soborowych od osiemnastowiecznego subiektywizmu, kiedy to panował 
pogląd wyznaczający sumieniu jedynie rolę nadrzędną, rolę „pana”, podczas 
gdy w dwudziestym wieku zaczęto podkreślać rolę sumienia jako „sługi”: 
„Jest panem naszych czynów, ale jest sługą porządku moralnego”, które to 
prawo moralne – dodał – jest obiektywne. Podając tę treść jako news, 
wystąpił w roli sprawozdawcy. 

Uważał, że polski katolik powinien być poinformowany, co nie 
znaczy, że ma prawo do newsa, choć zastrzegł, że nie działa „...z powodu 
jakiegoś pośpiechu czy niecierpliwości”. Wyjaśnił, że pomimo iż Sobór ma 
charakter „...zewnętrzny, w pewnym sensie urzędowy, administracyjny 
nawet”, i że „...ostatecznie dojrzeje w formie konstytucji, w formie dekretów, 
postanowień”, to jednak warto informację dotyczącą „sprawy wolności 
sumienia” upowszechnić wcześniej, bo „...są to prawa życia, prawa życia 
wewnętrznego Kościoła”.971 

Pięć lat później domagał się, by oceniano Sobór „wyłącznie pod 
kątem nowości”, gdyż – jak podkreślał – „...autentyczny postęp w Kościele 
mierzy się dyscypliną prawdy: Nie sama nowość, ale prawdziwość 
i słuszność tego, co nowe, stanowi o postępie”.972 w 1976 roku pisał, że 
autentyczny postęp w Kościele mierzy się nie cyframi, a nawróceniem: im 
więcej nawróconych ludzi, tym lepszy, bardziej postępowy świat.973 

Odpowiadając na pytanie „co?”, Wojtyła wyjaśnił istotę wolności 
sumienia, odwołując się najpierw do definicji, kim jest człowiek. Tu dokonał 
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charakterystycznego dla siebie podziału na: człowieka zmysłowego 
i człowieka wewnętrznego. Ten pierwszy jest – zdaniem Wojtyły – „...istotą 
widzialną, materialną, zmysłową”; drugi – „...niewidzialną, wewnętrzną, 
duchową”.974 Przypomniał, że ponieważ chrześcijaństwo stale głosi, że 
„...duch ma prymat nad ciałem”, stąd wniosek, że „prawa wewnętrznego 
człowieka” mają swoje miejsce w „...życiu zewnętrznym, publicznym, 
społecznym, ekonomicznym, państwowym”, a w każdym z tych obszarów 
obecne są decyzje człowieka podejmowane w oparciu o sumienie. Zwrócił 
uwagę, jak ważne jest, by było ono „urobione” – prawdziwe, czyli słuszne 
i pewne, tzn. by nakazywało to, co jest zgodne z obiektywnym porządkiem 
moralnym, oraz by się nie chwiało przy podejmowaniu decyzji i nie popadało 
w skrupuły. „Chodzi o to – mówił – by człowiek w społeczeństwie mógł 
urobić sobie sumienie prawdziwe i pewne”. 

Odpowiadając na pytanie „gdzie?” i „kiedy?”, Wojtyła poinformował 
uczestników wielkopostnych rekolekcji AD 1964, że informacja o wolności 
sumienia wynika z drugiej sesji Soboru Watykańskiego II, w której bierze on 
udział. 

Odpowiadając na pytanie „jak?”, opisał sposób formowania sumienia 
zakotwiczonego w „...obiektywnym porządku moralnym”, bym to „...ja 
kierował swoimi czynami”. Poinformował, że „wypaczone” sumienie jest 
wynikiem „...całej atmosfery, jaka panuje w społeczeństwie”. Zaś 
„...najgłębszą krzywdą osoby ludzkiej” jest „...odbieranie prawa działania 
według sumienia prawdziwego, słusznego i pewnego”. 

Odpowiadając na pytanie, „dlaczego” „sprawa wolności sumienia” 
wzbudza tyle kontrowersji, podkreślił, że Kościół szanuje „problem wnętrza 
ludzkiego”, określając tę postawę Kościoła mianem „tolerancji”. Jednak 
zastrzegł, że „...są pewne prawa moralne tak oczywiste, że trudno dopuścić 
błąd sumienia”. Jako przykład podał człowieka zabijającego drugiego 
człowieka w przekonaniu, że to jest dobro moralne: „W tej dziedzinie trudno 
wyobrazić sobie sumienie niepokonalnie błędne”. Ale zdarza się, że człowiek 
„...w swoim przekonaniu i także w swoim sumieniu ulega czasem pomyłce, 
błędowi, i będąc równocześnie najgłębiej przekonanym, że jest w prawdzie”. 

Podsumowując informację o wolności sumienia, Wojtyła zachęcał 
ludzi żyjących obok siebie, różniących się poglądami, do wzajemnego 
szacunku. Newsem Vaticanum II jest przyznanie przez Kościół, że istnieją 
„rozbieżności poglądów na świat”, że „...w jednym i tym samym 
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społeczeństwie żyją obok siebie ludzie różnego światopoglądu. Żyją np. 
chrześcijanie i niechrześcijanie, katolicy i niekatolicy, wierzący 
i niewierzący”. Prawo wolności sumienia jest – zdaniem Ojców Soborowych 
– „...prawem osoby w społeczeństwie, państwie”. To „prawo polityczne”, 
wolność sumienia ma znaczenie polityczne. Na koniec swojej wypowiedzi 
stwierdzał: „To wszystko, co powiedziałem dotąd, jest informacją”.975 
 

 
2.2. Inicjacja w informacji (background) 
 

Wojtyła dostrzegał konieczność wprowadzenia do dziennikarskiego 
warsztatu zasady inicjacji w informacji, bo „inicjacja – podkreślał – musi być 
treścią wiodącą”. Dawał wskazówki szczegółowe: „innych proporcji, innego 
ustawienia informacji względem inicjacji”, bo „w przeciwnym razie 
publikacje ślizgają się po powierzchni, a nie spełniają wymogów 
autentycznej paedagogia fidei”. Ta zasada – zadaniem współredaktora – 
odnosi się również do informacji – jak informacja może być równocześnie 
inicjacją w duchu nauki Soboru lub też poza nim”.976 

Ponieważ niekiedy zamiast emanującej z informacji „wewnętrznej 
prawdy” emanuje – nieprawda.977 Dzieje się tak wówczas, gdy dziennikarze 
nie stosują zasady inicjacji w informacji; nie piszą „...w gruncie rzeczy nic 
złego i w jakiś sposób prawdziwe, ale równocześnie bardzo jednostronne, 
a przez to nieprawdziwe”.978 

W specyficzny sposób informował o nowych zasadach kolegów po 
piórze; nieco prowokacyjnie pytał wiernych w kazaniu, czy czytelnik 
katolickich pism znajdzie w prasowych relacjach coś „nowego” na temat 
Soboru,979 tzn. coś „innego” niż to, co wynika z powierzchownego opisu 
fenomenu, jakim był Vaticanum II w oczach katolickich obserwatorów. 
Wiedząc, że dziennikarze krakowscy śledzą jego homiletyczną myśl, dawał 
w kazaniu przykład zastosowania inicjacji w informacji i w ten sposób 
instruował dziennikarzy, jak należy pisać o Soborze. 

Wtajemniczenie czytelników w wiarę było bowiem główną troską 
metropolity krakowskiego. Dowiadujemy się o tym po latach, gdy Jan Paweł 
II komentował jedną z publikacji na temat swojego pontyfikatu. Zauważył, że 
autor książki, Tad Szulc,980 nie zadał sobie najważniejszego pytania pisząc 
o Wojtyle – o jego wiarę.981 
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Wojtyła miał świadomość, że mimo wielu informacji, jakie pojawiały 
się w prasie na temat Soboru Watykańskiego II, brakuje dobrych artykułów, 
ponieważ dziennikarze nie stosują zasady inicjacji w informacji. Jego 
zdaniem czytelnicy w Polsce „nie wiedzieli” o Soborze tego, co powinni 
wiedzieć, do czego mają prawo. Zachęcał, by dziennikarze zmienili styl 
swojego relacjonowania obrad Vaticanum II, gdyż inaczej czytelnicy nie 
mają szans dowiedzieć się czegoś więcej ponad „...tak bardzo dyskutowaną 
antynomię” między tradycjonalistami a progresistami.982 Był zdania, że 
informacja, która koncentruje uwagę przede wszystkim na walce, odciąga od 
tego, co zasadnicze, a na tej drodze warsztatowej ulega „zniekształceniu 
prawdziwy obraz”.983 

Podział na Kościół nowoczesny i tradycyjny był zaprzeczeniem wizji 
Wojtyły, który uważał go za ponadczasowy, choć zanurzony w czasie.984 
J. Turowicz tłumaczył czytelnikom, że „...na Soborze rozgrywa się sprawa 
odnowy Kościoła, stosunek do tej odnowy powoduje ujawnienie się dwóch 
nurtów, dwu tendencji, a opinia katolicka nie może się tą sprawą nie 
interesować, co więcej: nie pasjonować”.985 

Tymczasem Wojtyłę pasjonała nie odnowa, ale trzy wartości: 
człowiek, Chrystus i Kościół, które Sobór afirmował. Chcąc te „wielkości” 
właściwie opisać, zamierzał odnowić warsztat pracy dziennikarza. Jednym 
z elementów jest tzw. background. W informacji religijnej niezwykle istotny, 
często decydujący o jej wartości i dopuszczeniu do serwisu depesz”, gdyż 
background jest chętnie stosowany w newsroomach. 986 

Nie wiemy, czy Wojtyła wiedział, co to jest background, ale 
informując wiernych w kazaniu o „sprawie wolności sumienia”, uznał za 
konieczne zarysować pewne „tło”, w tym przypadku zdefiniować, kim jest 
człowiek. W praktyce stosował więc background w celu pogłębienia 
informacji, skoro powiedział: „A teraz pragnę od tej informacji przejść 
do…”.987 Owo „przejście do” to inicjacja w informacji. 

Jak Wojtyła skonstruował swój background? Posłużył się dwoma 
obrazami: „zwrotnicy” i „przepaści”. Zaproponował nowe spojrzenie na 
„sprawę człowieka”, dzieląc go na dwie istoty: człowieka zmysłowego (istota 
widzialna, materialna, zmysłowa) i człowieka wewnętrznego (istota 
niewidzialna, wewnętrzna, duchowa); zaznaczając, że spotykają się one ze 
sobą na niwie spraw społecznych, za pomocą pewnego instrumentu, jakby 
„zwrotnicy”, jaką jest właśnie sumienie. Nie tylko poinformował, ale 
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przeciwstawił obowiązującej, materialistycznej koncepcji człowieka – 
chrześcijańską: „Dzisiaj materializm, ten obiegowy materializm teoretyczny 
i jeszcze bardziej ten praktyczny, chce przede wszystkim odebrać 
człowiekowi świadomość jego głębi. I można patrzeć z podziwem, jak się 
przed tym broni – człowiek wewnętrzny. To jest sprawa każdego z nas. 
Człowiek jest głęboki – to jest przepaść”.988 Podkreślił, że człowiek jest 
takim „w akcie swojego sumienia”. I ta „przepaść” chce się skomunikować 
z inną „Przepaścią”, nieskończoną. Jest to możliwe najpełniej – pisze 
Wojtyła – w sakramencie pokuty. Im bardziej się otworzy przepaść ludzkiego 
sumienia, tym bardziej otworzy się Bóg: „Trzeba pamiętać o tym, że 
człowiek jest głęboki i że Bóg jest niewyczerpany, Bóg jest niezgłębiony”. 
W tym spotkaniu ma swoją „funkcję” Kościół: odpuszcza i zatrzymuje 
grzechy. Taka jest – zdaniem Wojtyły – „wielka prawda o sumieniu”. 

Wydaje się, że Wojtyła zdawał sobie sprawę, że tylko w formie 
backgroundu da się uzupełnić nauczanie soborowe na temat sumienia 
o dodatkowe „fakty”, i że poprzez ten „zabieg” w informacji zaistnieje 
inicjacja, do czego zachęcały dokumenty Kościoła. Na przykład Paweł VI 
zwracał uwagę, że „…na twórcach i odbiorcach informacji medialnych 
spoczywa odpowiedzialne i trudne zadanie poszukiwania prawdy. Dotyczy to 
zwłaszcza informacji religijnych, w których należy ukazać ich wymiar 
duchowy. Poszukiwanie prawdy i jej przedstawianie jest także obowiązkiem 
artystów i twórców kultury”.989 

Powyższa analiza informacji Wojtyły o wolności sumienia pozwala 
stwierdzić, że miał on świadomość, iż tzw. czysta informacyjność szkodzi 
katolickiemu dziennikarstwu, gdyż prawda o Kościele ma swoją wewnętrzną 
stronę. Był świadom, że pogłębianie informacji można niekiedy osiągnąć 
jedynie poprzez transgresję, przekraczając tzw. czystość gatunków 
prasowych. Pisał: „Trzeba w całej posoborowej publicystyce dać 
pierwszeństwo inicjacji nad informacją. […] Nie sposób zaś inicjacji zastąpić 
informacją”.990 Oznacza to, że nie wystarczy poinformować o zawartości 
konstytucji, dekretów, deklaracji Vaticanum II, ale istotne, co – poprzez te 
dokumenty – „Duch mówi Kościołom”.991 

W korespondencji z J. Turowiczem kładł nacisk na stosowanie zasady 
inicjacji w informacji: „Inicjacja nie jest tylko prostym streszczeniem 
dokumentów i poinformowaniem o ich treści. Jest to wytrwały, pokorny 
i twórczy zarazem udział w skutecznym przeprowadzeniu tychże treści 
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w świadomości Kościoła. Twórczość taka ma znamię apostolstwa”.992 
Redaktor naczelny odpowiedział: „Chęć, żeby o tym nie pisać, żeby 
podkreślać tylko jednomyślność, tylko działanie Ducha Świętego, pomijając 
wszelkie momenty kontrowersyjne czy nawet antagonistyczne, może płynąć 
tylko z jednego stanowiska: z niechęci do odnowy, z chęci przedstawienia 
sprawy tak, że wszystko w Kościele zawsze było dobrze, że żadnych zmian 
nie potrzeba, że chodzi tylko o drobne adaptacje i rozwinięcia, co do czego 
w gruncie rzeczy wszyscy są zgodni, i że dyskusje toczące się wśród Ojców 
Soboru właściwie wiernych nie powinny obchodzić, że wystarczy, jak się 
dowiedzą (niekoniecznie prędko!) o rezultatach”.993 
 
 

2.3. Pedagogia wiary w publicystyce (postulaty) 
 

W Liście Wojtyły do redakcji „Tygodnika Powszechnego” 
z 13 marca 1968 roku994 metropolita krakowski po raz pierwszy użył 
sformułowania apta paedagogia fidei, które z języka łac. tłumaczy się jako 
„swoista pedagogia wiary”. Pisze, że pojęcie to pojawiło się w relacji 
watykańskiej Komisji synodalnej, która w 1968 roku pod przewodnictwem 
prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Franciszka Šepera, pracowała nad 
głównym tematem Synodu Biskupów – „czystością wiary i autentycznością 
jej przekazu we współczesnym Kościele”.995 

Zasadę pedagogii wiary zastosował w tym liście najpierw wobec 
dziennikarzy, informując ich, że zamierza kontynuować dialog „ze swymi 
świeckimi braćmi”, do którego zachęca go Paweł VI,996 oraz przypomniał, że 
w takim celu powołał w 1965 roku do życia w archidiecezji krakowskiej 
Komisję ds. Publikacji i Prasy, po uchwaleniu przez Sobór dekretu 
,,O środkach społecznego przekazywania myśli” ( De mediis communicationis 

socialis)”. Komisja ta spotkała się z rezerwę ze strony środowiska 
dziennikarskiego „w stosunku do niezbędnego tutaj dialogu, do szukania 
konsultacji w sprawach tak bardzo zasadniczych”. Odbywały się zebrania, ale 
„nie rozwiązywały zagadnienia”.997 

W liście do tygodnika z 1968 roku Wojtyła pisze: „Potwierdzenie 
tego znajdujemy w dokumentach i Synodu Biskupów, jaki odbył się 
w Rzymie jesienią ubiegłego roku. W dokumentach tych odnajdujemy 
zasadę, która dla ustalenia kierunku działalności publicystycznej katolików 
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świeckich, a także dla bliższego określenia ich odpowiedzialności w tej 
dziedzinie, posiada kapitalne znaczenie. Zasada ta wiąże się z pojęciem 
i wyrażeniem paedagogia fidei. Pojęcie ,,pedagogia wiary” znalazło się 
w relacji Komisji synodalnej, która pod przewodnictwem kardynała 
Fr. Sepera pracowała nad pierwszorzędnym problemem Synodu, a takim był, 
jak wiadomo, problem czystości wiary i autentyczności jej przekazu we 
współczesnym Kościele. 

Pojęcie «pedagogia wiary» występuje tam w podwójnym kontekście. 
Naprzód w kontekście – rzec można – negatywnym, gdzie Synod daje wyraz 
swej troski z powodu różnych braków tej pedagogii wiary. Czytamy m.in.: 
«...szczególny problem naszych czasów rodzi się stąd, że prasa oraz inne 
środki społecznego przekazu myśli rozpowszechniają w błyskawicznym 
tempie oraz w szerokim zasięgu wszelkie nowości w dziedzinie religijnej. 
Nowości te dają czasem łatwą okazję do zgorszenia. Dzieje się tak bądź 
dlatego, że to, co owe środki przekazu podają, bywa nieraz ujmowane zbyt 
powierzchownie i przez to zniekształcane – bądź też ze względu na różne 
okoliczności, na jakie życie religijne napotyka w poszczególnych krajach – 
bądź wreszcie dlatego, że nie dość bierze się pod uwagę znaczenie 
podawanej nauki. Niejednokrotnie w takim nieroztropnym 
rozpowszechnianiu nowości biorą udział nawet księża, osoby zakonne, 
teologowie czy wychowawcy, nie wykazując dostatecznej troski o pedagogię 
wiary». (przekład mój998). 

Na marginesie tego tekstu pragnę przypomnieć, że już pod koniec 
Soboru pisałem w podobnym liście do Pana Redaktora o konieczności 
rozróżnienia w podawaniu treści soborowych pomiędzy informacją 
a inicjacją. Myślę, że sformułowanie to leży właśnie na linii troski 
o pedagogię wiary. Wiara bowiem oraz cała postawa religijna człowieka 
posiada właściwą sobie specyfikę, której nie można zbyt łatwo redukować do 
takich środków wyrazu, które w stosunku do niej nie są homogenne. Jeżeli 
troska o wychowanie postawy religijnej każe nam szukać dla niej 
współczesnych środków wyrazu oraz ujęć bliskich mentalności dzisiejszych 
ludzi, to tym niemniej muszą to być środki właściwe i autentyczne – nawet 
wówczas, gdy chodzi o informację w dziedzinie religijnej. 

Pojęcie ,pedagogia wiary występuje jeszcze w innym miejscu tegoż 
samego dokumentu synodalnego – tym razem w kontekście pozytywnym. 
Synod mianowicie tłumaczy w tym drugim tekście, na czym owa 
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,paedagogia fidei ma polegać, jakich zasad winni przestrzegać wszyscy, 
którzy w jakikolwiek sposób upowszechniają bądź naukę Kościoła, bądź 
wiadomości o Kościele. Czytamy więc: ,«ażeby owo upowszechnianie 
służyło ku zbudowaniu, a nie przynosiło szkód, potrzebna jest stosowna 
pedagogia wiary (apta paedagogia fidei). Polega ona na tym, żeby przede 
wszystkim podawać to, co jako pewna i podstawowa prawda stanowi 
nienaruszone oparcie dla wiary i życia chrześcijańskiego. Jeśli zaś chodzi 
o podawanie tego, co nowe, to celem stosowności w przedstawieniu należy 
uwydatnić ciągłość w wierze Kościoła. Jeśli zaś w grę wchodzą hipotezy, to 
należy przedstawiać je z podaniem tego stopnia prawdopodobieństwa, jaki 
w rzeczywistości im przysługuje, oraz uwzględniając, w jaki sposób – wedle 
przewidywań – zostaną one przyjęte i zrozumiane» (tłum. moje999). 

Przytoczyłem oba te teksty synodalne, gdyż myślę, że posiadają one 
kapitalne znaczenie również dla dialogu wewnątrz Kościoła, zwłaszcza zaś 
w stosunku do takiego środowiska jak Wasze, którego powołaniem niejako 
zawodowym jest rozpowszechnianie myśli. Oba powyższe teksty 
wypowiadają zasadę katolickiej odpowiedzialności w tej dziedzinie. 

Publicystyka jest na pewno ważnym środkiem w urabianiu opinii 
publicznej. Publicystyka katolicka – zwłaszcza po Soborze – słusznie 
dostrzega swe zadanie w nawiązywaniu dialogu także z ludźmi innych 
przekonań. Zadanie to podejmuje, jak łatwo dostrzec, również «Tygodnik 
Powszechny» na przestrzeni wielu już lat. Stąd rodzi się konieczność bardzo 
gruntownej koordynacji dwóch funkcji: funkcji dialogu z funkcją 
reprezentowania autentycznego sensus catholicus. Jako czynnik 
kształtowania opinii wśród ludzi wierzących, wśród katolików polskich 
czasopismo musi równocześnie liczyć się z tą opinią, w której wyraża się 
sensus catholicus własnego społeczeństwa. Oba procesy są dla pracy 
publicystycznej jednakowo twórcze: i ten, który polega na tworzeniu opinii 
katolickiej – i ten, który polega na pilnym jej słuchaniu. 

Trzeba dodać, iż wszelki dialog ,,na zewnątrz, dialog z ludźmi innych 
przekonań, jaki dziś tak powszechnie podejmuje Kościół, musi zakładać 
bardzo gruntowny zmysł wiary, sensus catholicus musi być w tym wypadku 
jeszcze dojrzalszy aniżeli w wypadku niepodejmowania dialogu”.1000 

Powyższy list nie spotkał się ze zrozumieniem ze strony dziennikarzy 
„Tygodnika Powszechnego, skoro J. Turowicz napisał w pierwszym numerze 
1969 roku artykuł pod sensacyjnym tytułem Kryzys w Kościele,1001 a jak go 
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określił Wojtyła rok później, 7 marca 1969 roku: „symptomatyczny dla linii, 
jaką tygodnik coraz wyraźniej przybiera w ostatnich czasach”.1002 Również 
Andrzej Micewski (1926-2004), publicysta tygodnika w latach 1973-19831003 
zauważał ten proces.1004 

W prywatnym liście do redaktora naczelnego pisma Wojtyła napisał, 
że ponieważ w pierwszym w latach 1945–1953 tygodnik kierował się już 
zasadą paedagogia fidei, dlatego powraca do niej po 1965 roku domagając 
się od dziennikarzy na nowo „przemyślenia” tej zasady 
i „urzeczywistniania”, gdyż ona jest warunkiem „zespolenia z Kościołem 
powszechnym”,1005 o którym pisać należy o wiele głębiej niż dotychczas, 
w sposób nadprzyrodzony, z wiarą i nadzieją.1006 

W tym liście z 1969 roku Wojtyła zdefiniował paedagogia fidei jako 
„wychowanie wiary w duchu i świetle Soboru”; jako „proces wzbogacania 
wiary”. Dziennikarze wezwani zostali zatem do „autentycznego wcielenia”: 
wychowywania wiary swojej i czytelników, do podnoszenia poprzeczki sobie 
i im, bo to – zdaniem Wojtyły – stanowiło „rdzeń realizacji Soboru”.1007 

Metropolita krakowski przypomniał im, od jakiej prawdy wiary 
należy zacząć samowychowanie, od tej, że „Sobór jest dziełem Ducha 
Świętego”,1008 a to oznacza, że należy wsłuchać się w to, co ,,Duch mówi 
Kościołowi” poprzez Vaticanum II. Zachęcał do „gruntownego przyswojenia 
sobie treści i sensu tej nauki”, bo wówczas „w tym polu widzenia znika sens 
różnicowania «progresistów» od «integrystów»”. W przeciwnym razie 
„publikacje ślizgają się po powierzchni, a nie spełniają wymogów 
autentycznej paedagogia fidei”.1009 

Bolesław Kominek (1903-1974), który w polskim episkopacie pełnił 
funkcję sekretarza ds. duszpasterstwa, po powrocie z Rzymu 14 stycznia 
1969 roku przedstawiając najświeższe wrażenia z Kościoła świata 
zachodniego, wspomniał, że „...nie ma kryzysu w Kościele w sensie artykułu 
p. Turowicza w «Tygodniku Powszechnym»”. Temat ten kontynuował 
Wojtyła, stwierdzając, że „ujęcie ks. arcybiskupa [B. Kominka] jest o wiele 
głębsze i nadprzyrodzone, pełne wiary i nadziei”.1010 Ponadto metropolita 
krakowski otrzymał od anonimowego „teologa” ze „środowiska 
krakowskiego” „bardzo wymowne” zestawienie uwag do artykułu pt. Kryzys 

w Kościele, które „były w głównej mierze zbiorem cytatów z dokumentów 
soborowych, zwłaszcza z Konstytucji Lumen gentium”. 
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Wojtyła zabiegał po pierwsze o „prawidłowe widzenie Kościoła”, 1011 
po drugie o „autentyczną soborową eklezjologię”, po trzecie o „prawidłowe 
usytuowanie problemu wolności w Kościele”, które wynika z dwóch 
pierwszych przesłanek, gdyż prawda Chrystusowa wyswobadza.1012 Sobór na 
nowo „zaafirmował” zasadę wolności w Kościele, która nie istnieje „poza 
pewną dyscypliną prawdy”. Tej „dyscypliny moralnej” uczy Ewangelia. 
Takie działanie – w duchu tej podstawowej zasady – „nosi cechy 
autentycznej ,paedagogia fidei”.1013 

W jednym z kazań, 10 lutego 1969 roku, wskazał przyczynę braku 
głębi: „Wszystko, co czynimy na drodze do realizacji Soboru musi być przez 
nas gruntownie omodlone. Realizacja Soboru to nie jest jakiś zbiór 
powierzchownych zmian. Nie dajmy się temu zasugerować. To musi wyjść 
z samego dna; to musi wyjść z głębi wiary. To musi być podyktowane 
miłością, nie krytykanctwem”.1014 Zatem tłumaczenie, że redaktorzy kierują 
się „miłością do Kościoła”, krytykując „ludzki pierwiastek w Kościele” jest 
błędne. Wojtyła nie przyjmował go do wiadomości, uparcie wracając „do idei 
inicjacji”.1015 
 
 

3. Twórczość ukryta pod pseudonimami i kryptonimami 
 

Nazwisko lub pseudonim należą do „dóbr osobistych człowieka” 
obok wartości tj. zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, wizerunek, 
tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, 
artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, które chroni prawo cywilne 
niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.1016 

Od strony prawnej, więź twórcy z utworem jest jednym 
z niezbywalnych praw osobistych autora dzieła. Praw tych nie można nikomu 
przekazać, nawet w formie dziedziczenia. Jest to jakby specyficzna forma 
ojcostwa.1017 Jednak ojciec-twórca ma prawo nie ujawniać swojej więzi 
z utworem,1018 zatem gdyby redakcja uczyniła tak bez jego zgody, zostałyby 
naruszone jego autorskie prawa osobiste.1019 

Twórca decyduje o podaniu autorstwa swojego dzieła do publicznej 
wiadomości. Niekiedy ukrywa je z różnych powodów. Na przykład w 1946 
roku Wojtyła opublikował anonimowo na łamach „Głosu Karmelu” pierwszą 
i drugą część Pieśni o Bogu ukrytym.1020 Pierwsze arkusze podpisane były 
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imieniem i nazwiskiem Błogosławionego, ale prawo obowiązujące 
seminarzystów nakazywało usunąć autorstwo; nie wolno było klerykom 
„nigdzie publikować”.1021 Wiersze ukazały się wówczas w nakładzie trzech 
tysięcy egzemplarzy, o czym decydowało w PRL nie wydawnictwo, ale 
Centrale Biuro Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie. 

Andrzej Jawień, Stanisław Andrzej Gruda, Piotr Jasień, A. J., Ksiądz, 
Prezes – to pseudonimy i kryptonimy Wojtyły. Błogosławiony posługiwał się 
pseudonimem artystycznym, czyli „indywidualną nazwą, […] odmienną od 
oficjalnie używanego imienia i nazwiska”.1022 Jednak wśród trzech tysięcy 
pseudonimów zamieszczonych w Słowniku pseudonimów pisarzy 

i dziennikarzy 1976-1989 nie ma hasła „Wojtyła”, gdyż Błogosławiony nie 
publikował w prasie tzw. drugiego obiegu wydawniczego.1023 Słownik 
wymienia tych, którzy „rzadko i wyjątkowo chwytali za pióro w tamtych 
gorących czasach”,  nie uważając się za „dziennikarzy czy literatów”.1024 

Wojtyła uprawiał publicystykę transgresyjną nie tylko z powodu 
przekraczania formy gatunkowej, ale również z chęci ukrycia swojego 
autorstwa. O tym, czy twórczość jest publicystyką, świadczy m. in. jawność 
głoszonych przez dziennikarza poglądów oraz – co się z tym wiąże – 
otwartość na krytykę czytelników. Zatem te wypowiedzi Wojtyły, które 
opublikował pod pseudonimami lub kryptonimami, nie są typową 
publicystyką, nawet wówczas gdy podjęty temat na nia wskazuje. Dotyczy to 
np. artykułu o turystyce campingowej zamieszczonego na łamach „Homo 
Dei” (1957) i podpisanego kryptonimem „Ksiądz”1025 oraz czterech recenzji, 
jakie ukazały się na łamach „Tygodnika Powszechnego” (1952-1961), które 
Wojtyła podpisał pseudonimami: Piotr Jasień – o teatrze słowa; Andrzej 
Jawień – Dramat słowa i gestu, Rapsody tysiąclecia, „Dziady”  

i dwudziestolecie”. 
Publikowanie pod pseudonimami doradził Wojtyle poeta 

M. Skwarnicki, który zetknął się z Błogosławionym w redakcji „Tygodnika 
Powszechnego” w późnych latach pięćdziesiątych. Darzył go zaufaniem, 
o czym świadczy fakt, że Jan Paweł II zaprosił M. Skwarnickiego do 
Watykanu w celu w ostatecznej redakcji Tryptyku Rzymskiego.1026 „To, że 
ksiądz, a potem kardynał Wojtyła jest poetą, było wiadome tylko nielicznym, 
ponieważ drukował swoje utwory (i artykuły) pod pseudonimami. Należałem 
do wtajemniczonych – wspomina M. Skwarnicki. Pytanie, jakie mi potem 
zadał, było związane z jego niepokojem, czy poemat o treści głęboko 
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religijnej, «wyznawczej», o Chrystusie, ma również podpisywać świeckim 
pseudonimem, czy też opublikować go jako arcybiskup. Doradziłem, by 
zachował pseudonim, jeśli chce występować na scenie literackiej na równych 
prawach z innymi”.1027  

Korzystając z pseudonimów Wojtyła opublikował utwór poetycki – 
Matka, w 1958 roku – Profile Cyrenejczyka, w 1960 roku medytację 
w formie dramatu – Przed sklepem jubilera, w 1963 roku utwór poetycki – 
Kościół: Pasterze i źródła, w 1964 roku – Rozważania o ojcostwie, w 1965 
roku utwór – Wędrówka do miejsc świętych, w 1966 roku utwór – Wigilia 

Wielkanocna 1966. Tu nastąpiła dziewięcioletnia przerwa. Dopiero w 1975 
roku ukazało się pod pseudonimem Rozważanie o śmierci. Cztery lata 
później, w 1979 roku, pod pseudonimem Stanisław Andrzej Gruda, został 
opublikowany zbiór poezji zatytułowany Myśląc Ojczyzna…, Gdy dokoła 

mówią językami, Słyszę jeszcze dźwięk kosy..., Docieram do serca dramatu, 
Refren, Myśląc Ojczyzna, powracam w stronę drzewa... .1028 

W pytaniu do M. Skwarnickiego kryje się wątpliwość dotycząca 
świadczenia o Chrystusie. W 1973 roku poeta dał odpowiedź na pytanie, 
które nie padło. Arcybiskup zadał je nie  troszcząc się przecież o swoją 
„karierę”. Dostrzegł jednak w odpowiedzi coś, co pozwoliło mu podjąć 
właściwą decyzję. Postanowił nie ujawniać opinii publicznej swojego 
nazwiska. Utwierdził się w swoim podwójnym powołaniu: był księdzem, 
który jako poeta dawał świadectwo wiary. 

Niekiedy wybór pseudonimu wydaje się mówić coś o duszy Wojtyły. 
Na przykład Jawień.1029 Mógł znaczyć człowieka od „(ob)Jawień” lub od 
ostatecznego (Ob)jawienia Słowa. Niewykluczone, znając skłonność Wojtyły 
do karmelitańskiej duchowości: pragnienie bycia człowiekiem 
niepodzielnego serca, mężem modlitwy kontemplacyjnej, życia w Obecności 
Boga, całkowicie oddanego na Jego służbę. 

Ale Jawień to również nazwisko bohatera książki pt. Powrót do życia 
autorstwa Jana Parandowskiego (1895-1978), pisarza i współpracownika 
„Tygodnika Powszechnego”,1030 które w zamyśle autora miało kojarzyć się 
ludziom „...z możliwością pokonania trudności i bolesnych wspomnień, 
których nie brakuje w czasie wojny”, podobnie jak nie brakowało ich 
J. Parandowskiemu. Jawień był malarzem, który z obozu koncentratcyjnego 
w Oświęcimiu wrócił do normalnego życia, odnajdując spokój 
wewnętrzny.1031 
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Podobnie młody Wojtyła, podczas drugiej wojny światowej zmagał 
się z wieloma trudnościami wewnętrznymi i zewnętrznymi. W liście 
z 2 listopada 1939 roku pisał do przyjaciela Mieczysława Kotlarczyka: 
„Dotąd w teatrze nie byłem, raz dla niezbytku forsy, a dwa, że myślę mało 
o tych imprezach”. A 28 grudnia zwierzał się: „Czytam, piszę, uczę, myślę, 
modlę się i walczę w sobie. Czasem okropny odczuwam ucisk, 
przygnębienie, depresję, zło. Czasem jakobym świtu dopatrywał, jutrzenki, 
jasności wielkiej”.1032 

Jednak zdaniem A. E. Bonieckiego wybór pseudonimu Jawień to 
„zbieg okoliczności”, gdyż w 1950 roku, kiedy Wojtyła po raz pierwszy go 
użył, nie było jeszcze powieści J. Parandowskiego.1033 Błogosławiony mógł 
jednak znać jej szkic od samego autora. Już w 1951 roku w styczniowo-
lutowym numerze miesięcznika „Znak” artykuł Wojtyły „sąsiadował” 
z artykułem J. Parandowskiego.1034 

Wojtyła nie bał się nowych idei, a więc i transgresji, ale zachęcał do 
tworzenia z „surowością myśli” i „sercem owładniętym Chrystusem”.1035 
Ponieważ „kultura każdego chrześcijańskiego wnętrza jest poniekąd inna,1036 
stąd katolicka publicystyka jest z natury personalistyczna, a od strony 
warsztatowej – transgresyjna. 
 
 

§ 2. Kryterium „czasopisma” 
 

Wojtyła określił PRL jako „szczególną epokę”. Wówczas wszyscy – 
jego zdaniem – byli odpowiedzialni za Ewangelię, „...a zrozumienie tej 
sprawy – pisał w liście do redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego” 
z dnia 18 marca 1975 roku – powinno mocno Polaków jednoczyć”.1037 
Zapewniał, że stara się dzielić z dziennikarzami „...odpowiedzialność za tę 
cząstkę przepowiadania Ewangelii w świecie współczesnym, której może 
służyć katolickie czasopismo społeczno-kulturalne”, z zastrzeżeniem, by 
dzieło to było podejmowane „...wedle najlepszej woli, wedle możliwie 
szerokiej kompetencji, w duchu takiego zrozumienia, jakie musi kształtować 
wzajemny stosunek duszpasterzy i świeckich”.1038 

Dysponentem merytorycznym „Tygodnika Powszechnego” 
i „Znaku”, gdzie ukazała się jedna piąta całego dorobku pisarskiego Wojtyły, 
była od początku powstania obu periodyków Kuria Książęco-Metropolitalna 
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Krakowska. Oba pisma były wydawane pod jej patronatem, ale redagowane 
samodzielnie przez katolików świeckich. Dziś „Tygodnik Powszechny” 
wydawany jest przez grupę ITI, a „Znak” przez Społeczny Instytut 
Wydawniczy „Znak”.1039 Pozbawione takiego patronatu periodyki, np. 
warszawski tygodnik ilustrowany „Za i przeciw” wydawany przez pismo 
ChSS, przedrukowywały wypowiedzi metropolity krakowskiego z pism 
katolickich.  

 

 
1. Dziewięćdziesiąt trzy czasopisma 
 

W Wykazie tytułów cytowanych czasopism i innych wydawnictw 
ciągłych oraz ich skrótów1040 zamieszczonym w Bibliografii 
W. Gramatowskiego i z. Wilińskiej znajduje się odpowiedź na pytanie, które 
czasopisma drukowały artykuły Wojtyły i w jakiej liczbie. Znane są 
dziewięćdziesiąt trzy tytuły: „Acta Apostolicae Sedis”, Città del Vaticano; 
„Analecta Cracoviensia”, Kraków; „Analecta Husserliana” Boston; 
„Apostolstwo Chorych”, Katowice; „Asprenas”, Napoli; „Ateneum 
Kapłańskie”, Włocławek; „Biblioteka Kaznodziejska”, Poznań; „Biuletyn 
Ekumeniczny”, Warszawa; „Biuletyn Informacyjny Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego”, Lublin; „Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół 
Teologii i Filozofii Chrześcijańskiej”, Roma; „Chrześcijanin w Świecie”, 
Warszawa; „Collectanea Theologica”, Warszawa; „Colloqium Salutis. 
Wrocławskie Studia Teologiczne”, Wrocław; „CRIS”, Roma; „Currenda. 
Pismo Urzędowe Diecezji Tarnowskiej”, Tarnów; „Częstochowskie Studia 
Teologiczne”, Częstochowa; „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”, 
Częstochowa; „Człowiek i Światopogląd”, Warszawa; „Duszpasterz Polski 
Zagranicą”, Roma; „Gazeta Niedzielna”, London; „Gorzowskie Wiadomości 
Kościelne”, Gorzów Wlkp.; „Gość Niedzielny”, Katowice; „Hejnał 
Mariacki”, Warszawa; „Homo Dei”, Warszawa; „Jasna Góra”, Doylestown; 
„Kalendarz Caritas”, Warszawa; „Katalog Kościołów i Duchowieństwa 
Archidiecezji Krakowskiej”, Kraków; „Kielecki Przegląd Diecezjalny”, 
Kielce; „Kierunki”, Warszawa; „Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości 
Diecezjalne”, Koszalin; „Kronika Diecezji Przemyskiej”, Przemyśl; „Kronika 
Diecezji Sandomierskiej”, Sandomierz; „Kronika Diecezji Włocławskiej”, 
Włocławek; „Kronika Miasta Krakowa”, Kraków; „Lateranum”, Roma; 
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„Meteor”, Kraków; „Miesięcznik Diecezjalny Gdański”, Gdańsk; 
„Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej”, Poznań; „Miesięcznik 
Pasterski Płocki”, Płock; „Msza Święta”, Poznań; „Myśl Społeczna”, 
Warszawa; „Nasza Przeszłość”, Kraków; „Nasza Rodzina”, Paris; 
„Niepokalana”, La Ferté; „Notificationes e Curia Metropolitana 
Cracoviensi”, Kraków; „Odgłosy”, Łódź; „Orędownik Diecezji 
Chełmińskiej”, Pelplin; „Osservatore della Domenica”, Città del Vaticano; 
„Osservatore (L’) Romano”, Città del Vaticano; „Polonia Sacra”, Kraków; 
„Posłaniec Warmiński czyli Kalendarz Maryjny”, Olsztyn; „Prezbiterium. 
Pismo Urzędowe Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej”, Szczecin; „Przegląd 
Katolicki”, Sydney; „Przewodnik Katolicki”, Poznań; „Rivista di Filozofia 
Neoscolastica”, Milano; „Rocznik Diecezji Tarnowskiej”, Tarnów; „Roczniki 
Filozoficzne”, Lublin; „Roczniki Humanistyczne”, Lublin; „Roczniki Nauk 
Społecznych”, Lublin; „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, Lublin; „Ruch 
Biblijny i Liturgiczny”, Kraków; „Ruch Filozoficzny”, Toruń; „Rycerz 
Niepokalanej”, Roma; „Sapienza”, Roma; „Seminarium”, Città del Vaticano; 
„Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz 
Kronika Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, 
Lublin; „Studia Filozoficzne”, Warszawa; „Studia Gdańskie”, Gdańsk; 
„Studia Gnesnensia”, Gniezno; „Studia Gratiana post octava Decreti 
saecularia. Collectanea historiae iuris canonici”, Bononiae; „Studia 
Pelplińskie”, Pelplin; „Studia Philosophiae Christianae”, Warszawa; „Studia 
Teologiczno Historyczne Śląska Opolskiego”, Opole; „Studia Theologica 
Varsaviensia”, Warszawa; „Studia Warmińskie”, Olsztyn; „Śląskie Studia 
Historyczno-Teologiczne”, Katowice; „Tygodnik Powszechny”, Kraków; 
„Verbinum”, Pieniężno Olsztyńskie; „W drodze”, Gdańsk; „Warmińskie 
Wiadomości Diecezjalne”, Olsztyn; „Wiadomości Archidiecezjalne 
Gnieźnieńskie”, Gniezno; „Wiadomości Archidiecezjalnej Warszawskie”, 
Warszawa; „Wiadomości Diecezjalne. Organ Urzędowy Kurii Diecezjalnej 
w Katowicach”, Katowice; „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie”, Lublin; 
„Wiadomości Diecezjalne Łódzkie”, Łódź; „Wiadomości Diecezjalne 
Podlaskie”, Siedlce; „Wiadomości Urzędowe Administracji Apostolskiej 
Śląska Opolskiego”, Opole; „Więź”, Warszawa; „Wrocławskie Wiadomości 
Kościelne”, Wrocław; „Za i przeciw”, Warszawa; „Zeszyty Naukowe 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, Lublin; „Znak”, Kraków; „Życie 
i Myśl”, Warszawa. 
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W dysertacji została pominięta analiza obcojęzycznych artykułów 
Wojtyły, gdyż stanowią one w większości powtórzenia myśli zawartych 
w artykułach polskich lub polskojęzycznych.1041 Warto jednak wiedzieć, że 
artykuły te ukazały się w czterech językach: pięć w angielskim, cztery 
w języku francuskim, dwa w niemieckim i szesnaście we włoskim. 

W dysertacji została także pominięta analiza artykułów naukowych, 
chociaż niektóre problemy, np. o wierze młodzieży i młodej inteligencji, 
o uświadomieniu seksualnym i etyce seksualnej (z punktu widzenia teologii), 
o miłości oblubieńczej – zostały przez Wojtyłę potraktowane z zacięciem 
publicystycznym. 

W celu wyjaśnienia metody obliczeń statystycznych należy dodać, że 
kiedy artykuł Wojtyły ukazał się w kilku różnych czasopismach, niekiedy 
w tym samym roku, został zakwalifikowany do jednego tylko periodyku, 
najczęściej jest nim „Tygodnik Powszechny”, z którym autor współpracował 
stale przez dwadzieścia dziewięć lat i ze zrozumiałych względów redakcja 
miała najprawdopodobniej dostęp do tekstu jako pierwsza. W przypadku gdy 
artykuł ukazał się w kilku periodykach, ale żaden z nich nie był 
„Tygodnikiem Powszechnym”, wówczas do przeprowadzenia statystyki 
wybrano pierwszy tytuł wymieniony przez W. Gramatowskiego i z. Wilińską 
w Bibliografii.1042 w statystyce nie zostały uwzględnione te wypowiedzi 
Wojtyły spośród sześciuset trzydziestu pięciu zamieszczonych w Bibliografii, 
które są książkami lub ich fragmentami, rozdziałami w pracach zbiorowych, 
wstępami do książek innych autorów oraz w których Wojtyła występuje jako 
współautor książek lub współredaktor czasopism, np. lubelskich „Roczników 
Filozoficznych”. 

 
 
2. Pięćdziesiąt polskich i polskojęzycznych czasopism 

 
Spośród dziewięćdziesięciu trzech tytułów aż pięćdziesiąt z nich to 

czasopisma polskie i polskojęzyczne. Myśl Wojtyły prawie w równych 
proporcjach gościła na łamach polskich i obcych periodyków. Świadczy to 
o uniwersalistycznym nastawieniu autora artykułów oraz o oddźwięku ze 
strony międzynarodowej społeczności katolickiej na myśl przyszłego 
papieża. 
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Aż sto dziewięćdziesiąt cztery artykuły autorstwa Wojtyły ukazały się 
na łamach krakowskiego kwartalnika „Notificationes e Curia Metropolitana 
Cracoviensi”. Ten biuletyn informacyjny wydawany był od 1862 roku przez 
Kurię Metropolitalną w Krakowie. Od 1957 roku pismo posiadało dwa 
działy: urzędowy, zawierający dokumenty Stolicy Apostolskiej, prymasa 
i ordynariusza, oraz nieurzędowy, obejmujący inne tematy, z których 
nieliczne są artykułami prasowymi.1043 

Na łamach „Tygodnika Powszechnego” ukazały się siedemdziesiąt 
dwa artykuły prasowe:1044 Mission de France; Katolicyzm uporu; Apostoł; 

Tajemnica i człowiek; Instynkt, miłość, małżeństwo; [Pseud.] Jasień P., 

o teatrze słowa; Religijne przeżywanie czystości; [Pseud.], Jawień A., 

Dramat słowa i gestu; Boże Narodzenie 1958; [Pseud.] Jawień A., Rapsody 

tysiąclecia; Tajemnica Maryi; Myśli o Niepokalanym Poczęciu; Rozważania 

o królestwie; Święty Józef; Wychowanie miłości; [Pseud.] J. A. [Jawień 

Andrzej], „Dziady” i dwudziestolecie; Myśli o laikacie; Nauczał z łodzi 
[Inauguracja roku akademickiego 1961/62 na KUL-u]; Władza i krzyż; 

List… do „Tygodnika Powszechnego”; [List soborowy]; Dwaj powstańcy 

[R. Kalinowski i A. Chmielowski]; List wielkopostny; Matka Boska 

Ludźmierska; Sens dziewięciolecia; w sprawie oktawy modlitwy; Człowiek 

jest osobą; [Na 200. rocznicę beatyfikacji bł. W. Kadłubka]; [Z okazji 

ingresu]; Listy z Soboru; [Na 600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w kościele św. Anny w Krakowie]; o Soborze; Kościół w świecie 

współczesnym; [Ingres w Katedrze Wawelskiej]; Do redakcji „Tygodnika 

Powszechnego” [w związku z dwudziestoleciem pisma]; Millennium a Sobór; 

List do redakcji „Tygodnika Powszechnego”; Sobór a praca teologów; 

Sobór od wewnątrz. List do redakcji „Tygodnika Powszechnego”; Religijne 

przeżycie Millenium. List do Redakcji „Tygodnika Powszechnego”; 

Consilium de laicis; [List] do redakcji „Tygodnika Powszechnego” [związku 

z tysięcznym numerem]; List… do redakcji „Tygodnika Powszechnego”; 

Wypowiedź na Synodzie, 15.09.1969; [Jubileuszowa pielgrzymka do Rzymu]; 

List… do „Tygodnika Powszechnego”  w związku z jego 25-leciem; Wielki 

Post 1970; Wspomnienie o J. Ciesielskim; Znak naszej epoki; [W związku 

z 900 rocznicą św. Stanisława]; o synodzie biskupów; [na otwarcie Synodu 

AK, 8.05.1972]; w pierwszą rocznicę beatyfikacji O. M. Kolbego; Kazanie 

wygłoszone w czasie pogrzebu śp. H. Chrzanowskiej 2.05.1973; 

Podziękowanie [za duchowe uczestnictwo w Kongresie Eucharystycznym]; 
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Przed Kongresem Eucharystycznym w Australii; Błogosławiona Królowa 

Jadwiga; Ewangelizacja w świecie współczesnym; Przed uroczystością św. 

Stanisława; Jesteśmy uczniami Chrystusa; List … do „Tygodnika 

Powszechnego” [30-lecie pisma]; [31 Tydzień Miłosierdzia]; Po beatyfikacji 

Marii Teresy Ledóchowskiej; [Z okazji 30-lecia „Tygodnika Powszechnego”, 

Jasna Góra 3.04.1975]; Uroczystość św. Stanisława; Rozważanie Drogi 

Krzyżowej; o katechizacji; [z okazji 80 rocznicy urodzin Pawła VI]; homilia 

wygłoszona 12.04.1978 w kościele św. Anny w Krakowie [na 20-lecie KIK-u 

w Krakowie]; [Na jubileusz SS. Prezentek]; List na Wielki Post 1978; 

Pasterz Kościoła powszechnego; w sprawie uroczystości św. Stanisława; 

[O wyborze Jana Pawła I]; [Po wyborze Jana Pawła I]; [Śmierć papieża 

Jana Pawła I]. 

Trzydzieści jeden artykułów ukazało się na łamach rzymskiego 
kwartalnika (dziś miesięcznika) „Duszpasterz Polski Zagranicą”, 
wychodzącego od 1949 roku dla siedmiu milionów polskich emigrantów. 
Pismo założył abp Józef Gawlina (1892-1964) i był jego redaktorem 
naczelnym w latach 1949-64, ponieważ Pius XII mianował go opiekunem 
polskich uchodźców w świecie. Od 1926 roku J. Gawlina organizował, , wraz 
z ks. Zygmuntem Kaczyńskim (1894-1953),1045, pracę Katolickiej Agencji 
Prasowej z mandatu Episkopatu Polski, a w 1949 roku utworzył Instytut 
Wydawniczy „Hosianum”, który zaczął wydawać pismo dla polskich 
emigrantów. 

Dwadzieścia pięć artykułów Wojtyła opublikował na łamach 
miesięcznika teologiczno-naukowego „Ateneum Kapłańskie”, wychodzącego 
we Włocławku, założonego w 1909 roku przez profesorów Wyższego 
Seminarium Duchownego.1046 Dziś ten dwumiesięcznik popularnonaukowy 
poświęcony jest Pismu świętemu, teologii dogmatycznej, apologetyce, 
teologii moralnej, ascetycznej i pasterskiej, prawu kanonicznemu, liturgice, 
filozofii, historii, naukom społecznym, pedagogii i sztuce chrześcijańskiej. 
Nie ukazał się w latach: 1919-1925 (nieznane przyczyny), 1939-1945 
(II wojna światowa), 1950-1957 (czasy stalinowskie) oraz od 13 grudnia 
1981 roku do 24 lutego 1982 roku (stan wojenny).1047 w latach 1921-1923 
S. Wyszyński należał do zespołu redakcyjnego kwartalnika „Przedświt” 
wydawanego od 1918 roku przez włocławskich kleryków, a w latach 1931-
1939 był redaktorem naczelnym „Ateneum Kapłańskiego”.1048 
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Piętnaście artykułów Wojtyły zostało opublikowanych w tarnowskim 
kwartalniku „Currenda”, założonym w 1851 roku; od 1946 roku periodyk 
nosił podtytuł: „Pismo Urzędowe Diecezji Tarnowskiej”. Wydaje je Kuria 
Diecezjalna Tarnowska. Zawiera dokumenty kościelne oraz artykuły 
o charakterze duszpasterskim.1049 

Trzynaście artykułów – oprócz wypowiedzi dla Radia 
Watykańskiego, rozważań. różańcowych itp. – ukazało się na łamach 
popularnego poznańskiego tygodnika „Przewodnik Katolicki”: Sytuacja 

małżeństwa – dziś; Opiekun doskonały [o św. Józefie]; Skarb wielki; 
Consilium de Laicis; Stulecie urodzin Księcia Kardynała Adama Stefana 

Sapiehy; Na dwudziestą rocznicę gnieźnieńskiego ingresu Prymasa Polski; 
Ostatnie słowo należy do miłości [o Stanisławie Kostce]; Pragnę 

odpowiedzieć na pytanie „Przewodnika Katolickiego” [Wypowiedź 
w ramach dyskusji nt. praw i obowiązków katolika w dziele odnowy 
posoborowej]; [Uroczystości w Oświęcimiu, w rocznicę beatyfikacji 
bł. M. M. Kolbego, 15.10.1972]; Oddanie Bogarodzicy w świetle nauki 

Soboru; Gaude Mater Polonia [dziewięćsetna rocznica męczeństwa św. 
Stanisława]; w służbie ewangelizacji [List do Redaktora „Przewodnika 
Katolickiego” z okazji osiemdziesięciolecia pisma]; [o posłannictwie 
Jasnogórskiej Maryi]. To religijne pismo społeczno-kulturalne wydawała od 
1895 roku Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu, z inicjatywy abp. 
F. Stablewskiego, pod redakcją księży W. Koteckiego, a później J. Kłosa. 
Pismo ilustrowane dla rodzin katolickich, bractw i stowarzyszeń katolickich 
zawierało dodatki: „Opiekun Dziatek” (w okresie germanizacji dzieci 
poznawały litery i uczyły się czytać oraz pisać po polsku), „Gospodarstwo”, 
„Moja Biblioteka”. Problematyka religijna połączona z wiadomościami ze 
świata katolickiego podtrzymywała polskie tradycje pod zaborami, pismo 
jednoczyło wszystkie stany, kształtowało świadomość społeczną, edukowało, 
bawiło i radziło; obecne były w nim też reklamy i ogłoszenia. Nie 
wychodziło podczas II wojny światowej i w czasach stalinowskich; 
ponownie zaczęło się ukazywać dopiero w październiku 1956 roku.1050 

Jedenaście artykułów ukazało się na łamach „Roczników 
Filozoficznych” (Lublin), wydawanych od 1948 roku przez Towarzystwo 
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Są jednym 
z najstarszych filozoficznych czasopism naukowych w Polsce. Wojtyła był 
ich współredaktorem.1051 
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Dziewięć artykułów ukazało się na łamach krakowskiego 
miesięcznika religijno-społecznego „Znak”: o humanizmie św. Jana od 

Krzyża; Katechumenat XX wieku; Myśli o małżeństwie; Uwagi o życiu 

wewnętrznym młodej inteligencji; Msza święta papieża Jana; Chrześcijanin 

a kultura, [List] do Hanny Malewskiej redaktora naczelnego miesięcznika 

„Znak” ; Ewangelizacja współczesnego świata; Znak, któremu sprzeciwiać 

się będą. To ogólnopolskie pismo poświęcone kulturze chrześcijańskiej 
i chrześcijańskiej refleksji nad kulturą zostało założone w 1946 roku przez 
Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”. Oprócz artykułów prasowych na 
łamach miesięcznika ukazało się siedem utworów poetyckich: Kamieniołom, 
Przed sklepem jubilera, Kościół (Fragmenty), Rozważania o ojcostwie, 
Wędrówka do miejsc świętych, Wigilia Wielkanocna 1966, Rozważanie 

o śmierci) oraz trzy artykuły naukowe: Etyka a teologia moralna, Natura 

ludzka jako podstawa formacji etycznej, Personalizm tomistyczny. 1052 
Sześć artykułów zamieścił rocznik naukowy „Częstochowskie Studia 

Teologiczne”, wydawany przez Kurię Diecezjalną w Częstochowie od 1972 
roku. W czasopiśmie publikowane są artykuły z zakresu teologii (zwłaszcza 
problematyka mariologiczna), filozofii, prawa kanonicznego, historii 
Kościoła, a ponadto sprawozdania ze zjazdów naukowych oraz recenzje.1053 

Po pięć artykułów opublikowały trzy czasopisma: obecnie kwartalnik, 
a dawniej „Miesięcznik Pasterski Płocki”, paryski miesięcznik „Nasza 
Rodzina” (Notre Famille) i lubelski kwartalnik „Zeszyty Naukowe 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”. „Miesięcznik Pasterski Płocki” jest 
od 1906 roku pismem urzędowym diecezji płockiej. Wydaje go Kuria 
Diecezjalna Płocka. Pismo przeznaczone dla duchowieństwa zawiera m. in. 
rozporządzenia Stolicy Apostolskiej, diecezjalne i państwowe.1054 „Naszą 
Rodzinę” (Notre Famille) od 1946 roku wydaje dla polskiej emigracji 
Zgromadzenie Księży Pallotynów. Pismo poświęcone jest zagadnieniom 
rodziny.1055 Natomiast „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego” ukazują się od 1958 roku. Poświęcone są teologii, biblistyce, 
socjologii, filozofii i prawu kanonicznemu. 

Po cztery artykuły ukazały się na łamach pięciu następujących 
czasopism: krakowskiego rocznika naukowego „Analecta Cracoviensia”, 
śląskiego miesięcznika „Apostolstwo Chorych”, „Kieleckiego Przeglądu 
Diecezjalnego”, krakowskiego dwumiesięcznika „Ruchu Biblijnego 
i Liturgicznego” oraz kwartalnika „Wrocławskie Wiadomości Kościelne”. 
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„Analecta Cracoviensia” to rocznik naukowy dla teologów, filozofów 
i historyków, wydawany od 1969 roku przez Papieską Akademię 
Teologiczną w Krakowie. Zamieszcza artykuły z zakresu teologii, prawa 
kanonicznego, filozofii i historii Kościoła.1056 „Apostolstwo Chorych” to 
ogólnopolskie pismo religijno-duszpasterskie wydawane od 1929 roku we 
Lwowie, od 1946 roku służy ludziom chorym i cierpiącym.1057 „Kielecki 
Przegląd Diecezjalny” to pismo będące organem urzędowym Kieleckiej Kurii 
Diecezjalnej, założone w 1911 roku.1058 „Ruch Biblijny i Liturgiczny” – 
popularnonaukowe pismo, założone w 1947 roku, jest organem Sekcji 
Biblijno-Liturgicznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego, zajmującego 
się problematyką biblijną i liturgiczną. Przeznaczone jest dla inteligencji 
świeckiej oraz studentów teologii, kapłanów i katechetów.1059 „Wrocławskie 
Wiadomości Kościelne” wydaje od 1947 roku Kuria Metropolitalna 
Wrocławska. Są pismem urzędowym przeznaczonym dla duchowieństwa 
i osób konsekrowanych.1060 

Po trzy artykuły ukazały się na łamach czterech czasopism: 
warszawskiego kwartalnika „Collectanea Theologica”, miesięcznika 
„Gorzowskie Wiadomości Kościelne” (Gorzów Wlkp.), tygodnika „Gazeta 
Niedzielna” (Londyn); lubelskich „Roczników Teologiczno-Kanonicznych”. 
„Collectanea Theologica” to pismo teologiczne założone w 1920 roku we 
Lwowie jako „Przegląd Teologiczny” (od 1931 roku pod obecnym tytułem). 
Od 1924 roku pismo jest organem Polskiego Towarzystwa Teologicznego, 
w latach 1929-1932 zaopatrzone zostało w dodatek „Ruch Teologiczny”. 
W latach 1935-1939 było subwencjonowane przez Ministerstwo Wyznań 
Religijnych i oświecenia Publicznego. Od 1949 roku wydawano je 
w Warszawie przez Akademię Teologii Katolickiej (dziś Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w celu prezentacji prac teologów polskich 
ze wszystkich środowisk naukowych. Obecnie publikują w nim również 
autorzy zagraniczni. Pismo zamieszczało wypowiedzi teologów 
w dyskusjach posoborowych i prowadziło obszerny dział informacji na ten 
temat.1061 Wojtyła wysłał w 1975 roku pismo do redakcji w sprawie 
przywrócenia mu dawnego charakteru.1062 Na jego łamach ukazała się 
synteza doktoratu Wojtyły, będąca przedrukiem z „El Monte Carmelo” (Góra 
Karmel).1063 „Gazeta Niedzielna” to tygodnik wydawany od 1949 roku przez 
Katolicki Ośrodek Wydawniczy, który założyła dwa lata wcześniej Fundacja 
pod nazwą „Veritas Foundation Publication Centre” w Londynie (patronem 
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ośrodka został twórca Niepokalanowa św. M. Kolbe, patron drukarzy). Pismo 
towarzyszy angielskiej Polonii w jej pielgrzymowaniu, codziennym życiu 
i świątecznych chwilach. Prezentowane artykuły informują o najważniej-
szych wydarzeniach w życiu Kościoła, poruszają aktualne problemy 
społeczne, polityczne i kulturalne, są szansą na pogłębienie życia duchowego 
oraz pozwalają na aktywne wzięcie udziału w życiu wspólnoty polskiej.1064 
„Gorzowskie Wiadomości Kościelne” to wychodzące od 1956 roku pismo 
urzędowe Kurii Biskupiej, zajmujące się koordynowaniem pracy 
duszpasterskiej poprzez dostarczanie informacji dla duchowieństwa diecezji 
gorzowskiej (dziś zielonogórsko-gorzowskiej).1065 „Roczniki Teologiczno-
Kanoniczne” to pismo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II, zamieszczające artykuły na temat Pisma 
Świętego, teologii dogmatycznej i fundamentalnej, teologii moralnej, historii 
Kościoła, teologii duchowości, teologii pastoralnej, teologii 
ekumenicznej.1066 

Po dwa artykuły ukazały się na łamach dziesięciu czasopism: 
warszawskiego kwartalnika „Homo Dei”, wydawanego w amerykańskim 
Doylestown nieregularnika „Jasna Góra”, krakowskiego kwartalnika (do 
1974 roku dwumiesięcznika) „Meteor”, gdańskiego „Miesięcznika 
Diecezjalnego Gdańskiego”, krakowskiego półrocznika (w niektórych 
okresach – nieregularnik) „Nasza Przeszłość”, francuskiego nieregularnika 
„Niepokalana”, rzymskiego miesięcznika „Rycerz Niepokalanej”, 
gnieźnieńskiego miesięcznika „Wiadomości Archidiecezjalne 
Gnieźnieńskie”, warszawskiego tygodnika „Za i przeciw” oraz wydawanego 
wówczas w Gdańsku miesięcznika ojców dominikanów „W drodze”. „Homo 
Dei” to ogólnopolskie pismo popularnonaukowe z podtytułem (od 1957 
roku) „Przegląd ascetyczno-duszpasterski”, wydawane przez Prowincję 
Polską Zgromadzenia Redemptorystów. Periodyk założony w 1930 roku, 
został w 1953 roku zlikwidowany przez władze komunistyczne pod 
pretekstem antypaństwowej działalności jego ówczesnego redaktora 
naczelnego o. Mariana Pirożyńskiego; wznowienie pisma okazało się 
możliwe dopiero w 1957 roku. Początkowo siedziba redakcji mieściła się 
w Tuchowie, natomiast po drugiej wojnie światowej kolejno we Wrocławiu, 
Warszawie, Tuchowie i obecnie w Krakowie. Współczesne wydawnictwo 
„Homo Dei” istnieje od 1993 roku i specjalizuje się w szeroko rozumianej 
literaturze religijnej, porusza aktualne sprawy Kościoła, zagadnienia 
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teologiczne i duszpasterskie, kierując ją do szerokiego grona odbiorców, ze 
szczególnym uwzględnieniem duchowieństwa.1067 „Jasna Góra” to pismo 
amerykańskiej Polonii, wydawane dla pielgrzymów przy polskiej 
„Częstochowie”, czyli Narodowym Sanktuarium Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Doylestown w stanie Pensylwania, na południowy-
zachód od Filadelfii. W 1953 roku paulin o. Michał Zembrzuski zakupił tam 
farmę. Uroczysta inauguracja kaplicy przerobionej ze stodoły i poświęconej 
Matce Bożej Częstochowskiej odbyła się 26 czerwca 1955 roku.1068 „Meteor” 
to pismo kleryków Zgromadzenia Misji św. Wincentego à Paulo, założone 
w 1909 roku, wznowione w 1948, o charakterze formacyjno-informacyjnym 
na temat misji.1069 „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” to pismo urzędowe 
Kurii Diecezjalnej, zawierające dokumenty i zarządzenia Stolicy 
Apostolskiej, Episkopatu Polski, prymasa, biskupa gdańskiego i kurii oraz 
pomoce duszpasterskie i kronikę.1070 „Nasza Przeszłość” to założone w 1946 
roku studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, które wydaje 
Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy. Czasopismo zawiera rozprawy 
z dziedziny historii Kościoła w Polsce. W pierwszym tomie sformułowano 
program, podkreślając ideę „zgromadzenia i przygotowywania materiałów 
naukowych przed świętem ze wszech miar uroczystym, jakim będzie 
tysiąclecie chrztu Polski”.1071 „Niepokalana” („Immaculée”) to miesięcznik 
Misjonarzy Oblatów Niepokalanej (Congregatio Missionariorum Oblatorum 
Beatae Mariae Virginis Immaculatae), wydawany od 1954 roku dla Polonii 
francuskiej w diecezji Meaux, we francuskiej miejscowości La Ferté sous 
Jouarre, w regionie Franche-Comté, w departamencie Jura.1072 „Rycerz 
Niepokalanej” to pismo ojców franciszkanów, założone przez św. Marię 
Maksymiliana Kolbego, wydawane w Niepokalanowie w latach 1922-1940, 
1945-1952, w 1981 roku wznowione. Zawiera artykuły mariologiczne, 
franciszkańskie, kronikę wydarzeń religijnych na świecie. Służy pogłębianiu 
życia chrześcijańskiego wszystkich stanów i kręgów społecznych.1073 
„Wiadomości Archidiecezjalne Gnieźnieńskie” to pismo wydawane od 1945 
roku przez Kurię Metropolitalną w Gnieźnie. Zawiera dokumenty Stolicy 
Apostolskiej, prymasa i Episkopatu Polski oraz rozporządzenia kurialne.1074 
„Za i przeciw” to ilustrowany tygodnik społeczno-polityczny wydawany 
w latach 1957-1989 przez ChSS, następnie UChS,1075 poruszający również 
problematykę Kościoła w Polsce.1076 „W drodze” to miesięcznik religijny, 
pismo społeczno-kulturalne poświęcone życiu chrześcijańskiemu, 
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problemom wiary i etyki, wydawane od 1973 roku przez Wydawnictwo 
Polskiej Prowincji Dominikanów w Poznaniu.1077 

Po jednym artykule autorstwa Wojtyły zamieściło dziewiętnaście 
następujących  czasopism: rzymski nieregularnik „Biuletyn Towarzystwa 
Przyjaciół Teologii i Filozofii Chrześcijańskiej”, warszawski miesięcznik (po 
1969 roku kwartalnik) „Chrześcijanin w Świecie”, wrocławski rocznik 
„Colloquium Salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne”, tygodnik „Gość 
Niedzielny” (Katowice), tygodnik warszawski Pax „Kierunki”, 
dwumiesięcznik „Kronika Diecezji Włocławskiej”, „Miesięcznik Kościelny 
Archidiecezji Poznańskiej”, miesięcznik „Msza Święta” wychodzący 
w Potulicach koło Nakła w Poznańskiem, pelpliński dwumiesięcznik 
„Orędownik Diecezji Chełmińskiej”, krakowski kwartalnik „Polonia Sacra”, 
lubelskie „Roczniki Nauk Społecznych”, rocznik (nieregularnik) „Studia 
Pelplińskie”, półrocznik „Studia Theologica Varsaviensia”, dwumiesięcznik 
„Verbinum” wydawany przez ojców werbistów Pieniężno Olsztyńskie, 
olsztyński dwumiesięcznik „Warmińskie Wiadomości Diecezjalne”, 
miesięcznik „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, łódzkie 
kwartalnik „Wiadomości Diecezjalne Łódzkie”, miesięcznik sieleckie 
„Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”, warszawski miesięcznik „Życie 
i Myśl”. „Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Teologii i Filozofii 
Chrześcijańskiej”, czasopismo naukowe poświęcone filozofii chrześcijańskiej 
wydawane w latach 1971-1975 w Rzymie przez Towarzystwo Przyjaciół 
Teologii i Filozofii Chrześcijańskiej działające przy Centralnym Ośrodku 
Duszpasterstwa Emigracji. „Chrześcijanin w Świecie” to tzw. zeszyty 
wydawane dziś przez spółkę z o.o., które powstały z inicjatywy Jerzego 
Zawieyskiego. Czasopismo dokumentacyjno-naukowe zostało założone 
w 1969 roku przez publicystę, polityka, działacza katolickiego, posła 
(w latach 1965-1981 z ramienia grupy ZNAK) na Sejm PRL IV, V, VI, VII 
i VIII kadencji – Janusza Zabłockiego. W 1981 roku powstał dwutygodnik 
(przekształcony następnie w tygodnik) „Ład” o tematyce politycznej, 
religijnej i historycznej, w 1995 zawieszony. Pismo poruszało problematykę 
katolickiej nauki społecznej, teologii, filozofii chrześcijańskiej i historii 
Kościoła.1078 „Colloquium Salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne” to 
czasopismo wychodzące od 1969 roku na Śląsku, wydawane przez: „Tum”, 
Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej i Papieski Wydział 
Teologiczny we Wrocławiu. Artykuły w nim zamieszczane dotyczyły 
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następujących dziedzin: biblistyki, historii, dogmatyki, teologii pastoralnej, 
nauki społecznej Kościoła. Ukazywały proces autorealizacji Kościoła we 
współczesnym świecie. W latach 1969-1979 nazwa wydawcy (PWT) była 
zakazana przez cenzurę PRL.1079 „Gość Niedzielny” to tygodnik katolicki 
wydawany w latach 1923-39 i od 1945 roku (z przerwami 1952-1953 i 1981-
1983), z inicjatywy Augusta Hlonda, późniejszego Prymasa Polski, który był 
autorem pierwszego artykułu wstępnego. W latach 1954-1956 pismo zostało 
przejęte przez Stowarzyszenie Pax”. To ogólnopolskie dziś czasopismo 
opiniotwórcze, w czasach stalinowskich współtworzyło polską świadomość 
narodową katolickiej ludności Górnego Śląska, nie kryjąc się 
z przywiązaniem do chrześcijaństwa, ale będąc otwartym na dyskusję. Częste 
ingerencje cenzury uniemożliwiły jednak omawianie wielu problemów życia 
kościelnego i społecznego. W 1952 roku tygodnik przestał się ukazywać, 
został wznowiony w styczniu 1953 roku. Po roku, 16 lutego, pismo zostało 
przekazane spółce Wydawniczej Pax, co spowodowało wzrost nakładu. 
Władze PRL wymusiły jego zmniejszenie. Z „Gościa Niedzielnego” 
wydzielił się w 1927 roku „Mały Gość Niedzielny” przeznaczony dla dzieci. 
Jest dziś pismem formacyjnym.1080 „Kierunki” to „pismo społeczno-
kulturalne katolików”, wydawane w latach 1956-1990 w Warszawie przy 
Instytucie Wydawniczym Pax, będące kontynuacją tygodnika „Dziś i jutro”. 
„Kronika Diecezji Włocławskiej” to tytuł zmienionego w 1927 roku pisma 
wydawanego od 1907 roku przez Kurię Diecezjalną we Włocławku pod 
nazwą Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej. Redagował je m.in. 
S. Wyszyński; wychodziło w latach 1907-1930 i 1945-1989.1081 „Miesięcznik 
Kościelny Archidiecezji Poznańskiej” to pismo o charakterze urzędowym, 
wydawane przez Kurię Metropolitalną w Poznaniu, założone w 1867 roku; 
nie wychodziło w latach stalinowskich 1952-1957.1082 „Msza Święta” to 
pismo biblijno-liturgiczne, wydawane przez Towarzystwo Chrystusowe dla 
Polonii Zagranicznej („Hlondianum”), założone w 1936 roku, poruszające 
tematykę duszpasterską; do egzemplarza dodawana jest wkładka z gazetką 
o mniejszym formacie pt. „Ziarno. Rodzinne spotkanie z Bogiem”.1083 
„Orędownik Diecezji Chełmińskiej” (do 1948 roku wychodził pod tytułem 
„Orędownik Diecezji Chełmińskiej i Gdańskiej”) to organ Kurii Biskupiej 
Chełmińskiej w Pelplinie. Pismo zawiera komunikaty kościelne oraz 
materiały dla duchowieństwa i biur parafialnych diecezji chełmińskiej.1084 
„Polonia Sacra” to pismo teologiczne (po 1957 roku) mające podtytuł: 
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„Kwartalnik Kanoniczno-Historyczny”, wydawany pod kierunkiem 
profesorów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, a od 1955 roku pod kierunkiem profesorów Wydziału Prawa 
Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Pismo zawiera 
m. in. rozprawy teologiczne, dokumenty, sprawozdania.1085 „Roczniki Nauk 
Społecznych” to zeszyty wydawane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski od 
1957 roku, poświęcone problemom nauki społeczno-ekonomicznje oraz 
pedagogicznej.1086 „Studia Pelplińskie” to pismo wydawane od 1969 roku 
przez wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego „Bernardinum” 
w Pelplinie przy współpracy z Kurią Biskupią Diecezji Chełmińskiej, 
przeznaczone dla środowisk naukowych; zawiera artykuły teologiczne, 
informacje z diecezji, biogramy, recenzje.1087 „Studia Theologica 
Varsaviensia” to czasopismo o charakterze naukowym wydawane od 1962 
roku przez Wydział Teologiczny państwowej w PRL uczelni – Akademii 
Teologii Katolickiej. Zamieszcza rozprawy naukowe ze wszystkich dziedzin 
teologii oraz recenzje publikacji.1088 „Verbinum” to Biuletyn Informacyjny 
polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, od 1975 roku noszący 
podtytuł Biuletyn Informacyjny Księży Werbistów. W 1983 roku tytuł 
zmieniono na „Misjonarz. Biuletyn Polskiej Prowincji Księży Werbistów”. 
Biuletyn ten redagowany jest w Warszawie. To misyjne pismo ukazuje pracę 
polskich misjonarzy w różnych krajach i działalność Kościoła w różnych 
środowiskach kulturowych.1089 „Warmińskie Wiadomości Diecezjalne” to 
pismo urzędowe Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej, założone 
w 1945 roku.1090 „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 
z podtytułem: „Miesięcznik Duchowieństwa Archidiecezji warszawskiej”, to 
pismo urzędowe, założone w 1911 roku, zamieszczające również artykuły 
z historii archidiecezji; dociera do wszystkich kurii i biskupów w Polsce.1091 
„Wiadomości Diecezjalne Łódzkie” to pismo dla duchowieństwa 
o charakterze urzędowym wydawane od 1926 roku jako miesięcznik przez 
Wydawnictwo Kurii Biskupiej Diecezji Łódzkiej.1092 „Wiadomości 
Diecezjalne Podlaskie” to pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Siedlcach, 
wychodzące od 1918 roku.1093 „Życie i Myśl” 1094 powstało w 1950 roku. 
Periodyk wzorowany był najprawdopodobniej na włoskim „Vita 
e Pensiero”,1095 który zamieścił na swoich łamach dwie inne wypowiedzi 
Wojtyły w języku włoskim. Wydawcą polskiego odpowiednika jest dziś 
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Pismo poświęcone jest 
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refleksji chrześcijańskiej w filozofii oraz zagadnieniom społecznym 
w polityce.1096 
 
 

3. Analiza danych statystycznych 
 

Liczby pokazują, że działalność dziennikarska Wojtyły nie była 
marginalna, skoro materiał prasowy z „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku” 
stanowił aż dziewiętnaście procent, przyjmując za sto procent cały dorobek 
pisarski Wojtyły, czyli sześćset trzydzieści pięć pozycji Bibliografii 
autorstwa W. Gramatowskiego i z. Wilińskiej. 

Dzieląc pozostałych osiemdziesiąt jeden procent na inną działalność 
pisarską Wojtyły (artykuły prasowe, które ukazały się poza „Tygodnikiem 
Powszechnym” i „Znakiem”, zostały rozdzielone tematycznie na 
poszczególne działy) – otrzymujemy następujące dane: dwanaście książek 
autorstwa Wojtyły i ich fragmenty drukowane na łamach czasopism stanowią 
niecałe dwa procenty; siedemdziesiąt kazań i homilii około jedenastu 
procent, trzydzieści pięć wstępów książek około pięć i pół procent, sto 
sześćdziesiąt trzy wypowiedzi zaliczono do pism urzędowych (tj. dekrety, 
telegramy, odezwy, zarządzenia, listy pasterskie itp.) oraz przemówień 
wygłaszanych z różnych okazji (tj. konferencje, sesje, sympozja itp.), co 
stanowi około dwadzieścia sześć procent, pięćdziesiąt pięć referatów – osiem 
i siedem dziesiątych procent; dwadzieścia jeden przemówień radiowych – 
około trzy i trzy dziesiąte procent; szesnaście utworów poetyckich – około 
dwa i cztery dziesiąte procent; trzydzieści siedem prac i artykułów 
naukowych – około sześć procent, a sześćdziesiąt wypowiedzi („głosów”) 
soborowych (Vaticanum II) i synodalnych (synod biskupów, DSAK) – około 
dziewięć i pół procent, czternaście prac zbiorowych – około dwa i dwie 
dziesiąte procent, a dwadzieścia osiem współredakcji książek – około cztery 
i cztery dziesiąte procent. 

Warte zauważenia są zwłaszcza listy Wojtyły kierowane do zespołów 
redakcyjnych, np. na jubileusz pisma poświęconego dziejom polskiej kultury 
i chrześcijaństwa („Nasza Przeszłość 1966), jak również gratulacyjny z tej 
samej okazji do redaktora naczelnego („Nasza Przeszłość 1971), do jubilatów 
z okazji: dwudziestopięciolecia pisma poświęconego liturgii („Ruch Biblijny 
i Liturgiczny” 1972), osiemdziesięciolecia pisma ogólnopolskiego 
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(„Przewodnik Katolicki” 1975); z okazji: tysięcznego numeru pisma 
(„Tygodnik Powszechny”1968), dwudziestopięciolecia („Tygodnik 
Powszechny” 1970) i trzydziestolecia pisma („Tygodnik Powszechny” 1975). 

W kilku artykułach Wojtyła przypominał o prawach i obowiązkach 
katolików po Vaticanum II („Przewodnik Katolicki” 1971), zwracał się do 
osób świeckich pełniących ważne funkcje w Kościele, np. do redaktora 
naczelnego z okazji dwudziestolecia pisma („Znak” 1971), do szefa ODiSS 
(„Chrześcijanin w Świecie” 1975). 

Warto też zauważyć czasopismo, w którego promocję Jan Paweł II 
zaangażował się osobiście. Papieża interesował periodyk, który pogłębiał 
recepcję Soboru Watykańskiego II. Na początku pontyfikatu zlecił bowiem 
polskim pallotynom wydawanie polskiej edycji międzynarodowego 
dwumiesięcznika „Communio”.1097 Pismo to opublikowało w 1978 roku 
artykuł Wojtyły pt. Signum magnum. Fragments. Powstało w 1972 roku 
w Rzymie jako kontynuator „Concilium”, periodyku założonego w 1965 roku 
przez teologów i uczestników Soboru. Pod wpływem teologii wyzwolenia 
oscylowało ono na granicy ortodoksji, dlatego część teologów 
o umiarkowanych poglądach zawiązała nowy komitet redakcyjny na czele 
z Hansem Urs von Balthasarem, Josephem Ratzingerem oraz Henri de Lubac. 
„Communio” poświęcone jest pogłębionej refleksji chrześcijańskiej, 
reprezentuje kierunek umiarkowanej odnowy soborowej, głosząc 
konieczność stosowania zasady „złotego środka”, przeciwstawia się 
w teologii radykalnym interpretacjom doktryny Vaticanum II i próbom 
laicyzacji życia chrześcijańskiego. Czasopismo ukazuje się obecnie 
w piętnastu edycjach narodowych i kilkunastu wersjach językowych.1098 

 
 

§ 3. Kryterium „redakcja” 
 

Na łamach „Tygodnika Powszechnego” ukazało się siedemdziesiąt 
dwa, a na łamach „Znaku” dziewięć wypowiedzi zakwalifikowanych jako 
artykuły prasowe. Zdecydowały o tym dwa kryteria: „czasopisma” 
i „dominanta gatunkowa”. Kryterium „redakcja” wskazuje natomiast łamy 
pism, na których ukazało się łącznie osiemdziesiąt jeden artykułów Wojtyły; 
dodajmy: dwa tytuły prasowe zostały wyłonione spośród pięćdziesięciu 
polskich i polskojęzycznych pism. 
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Wojtyła był związany z „Tygodnikiem Powszechnym” przez 
dwadzieścia dziewięć lat (od 1945 roku), a dwa lata mniej ze „Znakiem” (od 
1946). Łączyła go najprawdopodobniej ustna umowa o współpracy.1099 Jak 
podkreślał, chciał być wierny temu dobrowolnemu wyborowi do końca, które 
nazwał w 1983 roku mianem „przymierza”.1100 w obu pismach miał swój 
znaczący „udział”, również finansowy, gdyż pobierał honoraria. „Udział” ten 
ustał dopiero w 1978 roku wraz z wyborem na Stolicę Apostolską. 

Warto zaznaczyć, że w PRL wieloletnia współpraca dziennikarza 
z jednym pismem była fenomenem z tego względu, że po drugiej wojnie 
światowej peerelowskie państwo prowadziło wobec prasy katolickiej 
politykę represyjną i prewencyjną; tytuły prasowe likwidowano lub na jakiś 
czas zawieszano, wymuszając pożądane postawy dziennikarzy. Na przykład 
w 1948 roku został zamknięty „maksymalistyczny” „Tygodnik Warszawski”, 
a jego redaktorów aresztowano. Wpływano na politykę wydawniczą pism, 
m.in. poprzez cenzurę i pozwolenie na druk oraz reglamentację papieru. 

W tej sytuacji było wyjątkiem uzyskanie zezwolenia na utworzenie 
dwóch pism katolickich: „Tygodnika Powszechnego” i miesięcznika „Znak”. 
Jednym z powodów tak długiego istnienia krakowskich periodyków była 
możliwość kontrolowania przez władze nastrojów społecznych wśród 
inteligencji. Ponieważ jednak inteligenckie środowiska – krakowskie 
i warszawskie – różnią się między sobą, pozwolenie na druk krakowskich 
pism mogło wynikać m. in. z celów operacyjnych służb, innych wobec 
Krakowa, innych wobec Warszawy. 

Według Piotra Nowaka (1966-), publicysty „Tygodnika 
Powszechnego”, inteligencja krakowska, tworząca środowisko, z którego 
wyłonili się dziennikarze tygodnika i miesięcznika, i środowisko stołeczne, 
do którego zaadresowane było warszawskie pismo dla chrześcijańskiej 
inteligencji „Więź” – to dwie różne grupy, dwa odrębne systemy myślowe. 
Ale różnice między nimi nie odnoszą się tylko do położenia geograficznego, 
ale przede wszystkim do „pewnej maniery, salonu, sznytu”. Publicysta pisze, 
że krakowscy inteligenci „...wciąż wiedzą lepiej, ponieważ są bliżej źródła”. 
To – jego zdaniem – „...ci wszyscy specjaliści od duchowych uniesień”, 
którzy „...tworzą salony, w których prowadzą rozmowy, śmiesznie grasejując 
– zawsze zatroskani i z buzią «w ciup». Dla nich to nie cham jest chamem. 
Chamem jest, chamem na zawsze pozostanie ten, kto kwestionuje ich prawo 
do ostatecznej interpretacji zjawisk społecznych, ich tytuł do 
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nienegocjowalnej wiedzy czy upodobania. Chamska jest więc «inteligencja 
warszawska», w ich ocenie: lumpeninteligencja, która się na to poważa. 
Chamska i nihilistyczna”. Bowiem „dla «warszawskiego inteligenta» nie ma 
świętych krów”. Publicysta wyraźnie opowiada się za inteligencją 
warszawską, pisząc, że „kulturę należy stale rewidować, sprawdzać, ile jest 
warta”.1101 

Nawiązując w 1949 roku współpracę z krakowskimi pismami, 
Wojtyła mógł jednak nie w pełni zdawać sobie sprawę z zewnętrznych 
uwarunkowań, ale z pewnością wiedział o uwarunkowaniach wewnętrznych, 
tzn. że inteligent krakowski – jakim również był – znany jest polskiej opinii 
publicznej z żądania dla siebie „prawa do ostatecznej interpretacji zjawisk 
społecznych” i ze swoich „nienegocjowalnych” upodobań, że „wie lepiej”, 
ponieważ jest bliżej źródła – „salonów”, w których prowadzi liczne 
rozmowy.1102 

Zatem pozyskanie dziennikarzy tak pewnych swojej racji było celem 
służb ze względu czytelników, których świadomość kształtowali. Ta 
okoliczność była z pewnością wyzwaniem dla księdza dziennikarza, który 
starał się wcielać w życie naukę Chrystusa. W niektórych sytuacjach trwanie 
przy własnych racjach może być siłą, a kiedy indziej – słabością. Jednak 
mimo tej słabości, „Tygodnik Powszechny” i „Znak” inspirowały religijną 
i publicystyczną refleksję Wojtyły od początku ich powstania. 

Tygodnik budził „bardzo żywe zainteresowanie”, „gorąco objawiane” 
– przyznawał S. Wyszyński w 1952 roku w liście do redakcji – pisząc, że 
również przez Księcia Metropolitę krakowskiego, co się ponoć wszystkim 
udzielało.1103 a więc z pewnością udzielało się utalentowanemu literacko 
Wojtyle. Podejmując inicjatywę stworzenia w Krakowie katolickiego 
czasopisma społeczno-kulturalnego, A. S. Sapieha właściwie odczytał zatem 
znaki czasu.1104 Zdaniem A. E. Bonieckiego, decyzja powołania do życia 
katolickiego pisma dla inteligencji była „strategiczna, dalekosiężna” i została 
powierzona grupie ludzi „...doskonale do tego przygotowanych, m.in. 
właśnie przez udział w «Odrodzeniu»”.1105 

Jednak S. Wyszyński nie cenił aż tak bardzo jak A. S. Sapieha 
polskiej inteligencji, która – jego zdaniem – „...tak rzetelna w wielu 
dziedzinach życia kulturalnego”, była zarazem „...niezdolna do 
obiektywizmu wobec Kościoła”, skłonna zaś „...do prawienia Kościołowi 
morałów i zalecania reform, chociaż niekiedy nie zna katechizmu”.1106 Na 
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tym tle powstał konflikt między S. Wyszyńskim a Wojtyłą, który był 
odmiennego zdania i współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym” przez 
dwadzieścia dziewięć lat (1949-1978), a na łamach miesięcznika „Znak” 
zamieszczał swoją twórczość, w znacznej części poetycką i o charakterze 
naukowym, przez dwadzieścia siedem lat (1951-1978). 

Z tym krakowskim fenomenem w życiu Wojtyły może być 
porównywalne tylko jedno ogólnopolskie pismo społeczno-kulturalne, 
przeznaczone dla ogółu wiernych, wydawane w Wielkopolsce. Przez 
szesnaście lat (1961-1977) „Przewodnik Katolicki”, bo o nim mowa, 
zamieścił na swoich łamach trzynaście artykułów, do których nie zaliczono 
wypowiedzi Wojtyły dla „Radia Watykańskiego”, rozważań różańcowych 
i innych form niedziennikarskich. Na łamach pisma ukazały się następujące 
artykuły:1107 Sytuacja małżeństwa – dziś;1108 Opiekun doskonały [o św. 
Józefie];1109 Skarb wielki;1110 Consilium de Laicis;1111 Stulecie urodzin 

Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy;1112 Na dwudziestą rocznicę 
gnieźnieńskiego ingresu Prymasa Polski;1113 Ostatnie słowo należy do 

miłości [o Stanisławie Kostce];1114 Pragnę odpowiedzieć na pytanie 

„Przewodnika Katolickiego” [Wypowiedź w ramach dyskusji nt. praw 
i obowiązków katolika w dziele odnowy posoborowej];1115 [Uroczystości 
w Oświęcimiu, w rocznicę beatyfikacji bł. M. M. Kolbego, 15.10.1972];1116 
Oddanie Bogarodzicy w świetle nauki Soboru;1117 Gaude Mater Polonia [900 
rocznica św. Stanisława];1118 w służbie ewangelizacji [List do Redaktora 
„Przewodnika Katolickiego” z okazji osiemdziesięciolecia pisma]1119 
[o posłannictwie Jasnogórskiej Maryi].1120 

Jednak między redakcją „Przewodnika Katolickiego” a Wojtyłą nie 
było umowy o współpracy, tak jak to miało miejsce w przypadku dwóch 
krakowskich periodyków: „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”. Poza 
poznańskim periodykiem kryterium „redakcja” nie spełniają inne znaczące 
pisma kościelne, np: „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” (sto 
dziewięćdziesiąt cztery publikacje Wojtyły), „Duszpasterz Polski Zagranicą” 
(trzydzieści jeden), „Ateneum Kapłańskie” (dwadzieścia pięć), „Currenda” 
(piętnaście), „Rocznik Filozoficzny” (jedenaście), „Częstochowskie Studia 
Teologiczne” (sześć), „Miesięcznik Pasterski Płocki” (pięć), „Nasza 
Rodzina” (pięć), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego” (pięć), „Analecta Cracoviensia” (cztery), „Apostolstwo 
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Chorych” (cztery), „Kielecki Przegląd Diecezjalny” (cztery), „Ruch Biblijny 
i Liturgiczny” (cztery), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” (cztery). 

 
 
1. Wpływ nurtu odrodzeniowego na „Tygodnik Powszechny”  
 

Aby ocenić, jaką rolę odegrał „Tygodnik Powszechny” w PRL,1121 
należy pamiętać, że do najważniejszych zadań Kościoła katolickiego 
w odrodzonej Polsce należało pozyskanie inteligencji, która była uwikłana 
w dziewiętnastowieczne spory i wzięła rozbrat z Kościołem. W „lustrze” 
stosunków polsko-komunistycznych odbijały się ponad wrażliwe stosunki 
polsko-żydowskie lat 1918-1939.1122 

W przeważającej swej masie inteligencja była indyferentna religijnie. 
Powszechnym zjawiskiem wśród inteligencji była nieznajomość doktryny 
katolickiej. Katolicyzm tej grupy społecznej przesycony był: fideizmem, 
sentymentalizmem, indywidualizmem. Wielu było „zarażonych” 
kosmopolitycznym liberalizmem i sceptycznym materializmem. Inteligencji 
przypisywano torowanie drogi „kulturze i ustrojowi bolszewickiemu” 
w Polsce,1123 ale bez niej katolicyzm staje się „dewocją” i „deklaracją”. 

Od początku Drugiej Rzeczypospolitej Episkopat Polski dążył zatem 
do utworzenia ogólnopolskiego tygodnika dla inteligencji, uznając tę „karmę 
duchową” za coraz bardziej „palącą potrzebę chwili”. Zobowiązano Komisję 
Prasową do założenia pisma najpóźniej do 1923 roku. Miało być 
„bezpartyjne” (ponadpartyjne) i niezależne od episkopatu. Warunek – 
powinno posiadać „znakomitą redakcję”, taka jaką maja pisma niechętne 
Kościołowi, np. „Wiadomości Literackie”, do którego pisywał Tadeusz Boy-
Żeleński. Względy finansowe uniemożliwiły jednak realizację tego 
zamiaru.1124 Dyskusje nad jego profilem jednak nie ustawały: pismo miało 
być niezawisłe, świeckie, nie wzorować się na obcojęzycznych, jako zbyt 
sensacyjnych albo zbyt uczonych, gdyż Polsce – uważano – było potrzeba 
czegoś pośredniego, co nie traciłoby kontaktu z życiem, z charakterem, 
usposobieniem polskim, o orientacji katolicko-narodowej, czyli łączące 
dobro Kościoła z interesem narodu. A co najważniejsze, świecki redaktor 
powinien mieć „u boku” duchownego, aby razem tworzyli „nie dwa, ale 
jedno ciało”.1125 Dyskusje ustały w 1936 roku wraz z pierwszym numerem 
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poznańskiej „Kultury”, katolickiego tygodnika literacko-artystyczno-
społecznego, wydawanego przez Naczelny Instytut Akcji Katolickiej.1126 

W Drugiej Rzeczpospolitej toczył się spór dotyczący definicji, czym 
jest prasa katolicka. Pisała o nim Katarzyna Pokorna-Ignatowicz w książce 
pt. „Kościół w świecie mediów. Historia-dokumenty-dylematy”. Środowiska 
katolickie unikały definicji ze względu na różnorodność prasy diecezjalnej 
i parafialnej, sądząc, że niemożliwe jest stworzenie zwięzłej definicji, 
uwzględniającej wszystkie aspekty i właściwości oraz jej wewnętrzne 
zróżnicowanie. Uważano, że definicja taka byłaby zbyt ogólnikowa 
i treściowo uboga. Na przeszkodzie stanęła również polityka: mówiono 
o prasie apolitycznej, a tymczasem sympatie polityczne duchowieństwa 
(jednych do chadeków, drugich do endeków) dzieliły nawet hierarchów.1127 

Na profil powojennego „Tygodnika Powszechnego” miał wpływ nurt 
„Odrodzenie”, który ukształtował Rok 1918 i nowa rzeczywistość Polski 
międzywojennej.1128 Na stronie tytułowej powstałego w roku 1945 
„Tygodnika Powszechnego”, obok błogosławieństwa metropolity 
krakowskiego, ówczesny redaktor naczelny pisma, J. Piwowarczyk, 
zamieścił w pierwszym numerze edytorial zatytułowany – Ku katolickiej 

Polsce; a na ostatniej stronie Oświadczenie wydawnictwa, w którym 
czytamy, że „Tygodnik Powszechny” będzie zmierzał do: „...utrwalania 
katolickiej Prawdy w szerokich kołach naszego społeczeństwa i do wyrażania 
jej w sprawach społeczno-kulturalnych, które życie bieżące ze sobą niesie. 
[…] Będzie pismem apolitycznym i bezpartyjnym. Z tego względu 
wykluczamy z niego zagadnienia aktualno-polityczne oraz walkę 
stronnictw”.1129 

Pytanie, jak następca redaktora naczelnego J. Turowicz, który miał 
wielu przyjaciół wśród radykalnych zwolenników soborowych reform, 
w zachodniej i południowe Europie,1130 pogodził ów „masowy” program 
z fascynacją dla elitarnej francuskiej myśli intelektualnej? Już jako 
dziennikarz „Głosu Narodu” (1939) napisał w artykule z okazji rocznicy 
rewolucji francuskiej, że „...dla Polaka Francja jest tą pierwszą, wielką 
miłością [...], do której się zawsze powraca”, a „...humanizm francuski, nawet 
w czasach odstępstwa od wiary, był [...] chrześcijańskim”.1131 

Wydaje się zatem, że pierwszy artykuł Wojtyły o nowatorskich 
metodach duszpasterskich stosowanych przez francuskich księży robotników 
pt. Mission de France wpisał się w linię programową pisma kreowaną przez 
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J. Turowicza, ale nie wpisał się w deklarację złożoną czytelnikom przez 
pierwszego redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego” 
J. Piwowarczyka o utrwalaniu katolickiej prawdy w szerokich, a nie tylko 
elitarnych kołach polskiego społeczeństwa. 

Współcześni badacze obu krakowskich periodyków, pisząc 
z perspektywy czasu o ich misji, uważają, że tygodnik nie był „tubą 
Episkopatu”, chociaż np. S. Wyszyński w 1957 roku wskazywał na 
„Tygodnik Powszechny” (obok „Przewodnika Katolickiego”) jako na pismo, 
które można młodzieży „przeczytać w niedzielę po nieszporach”.1132 
Tygodnik chciał być miejscem, gdzie pojawiały się nowe idee. Tego zadania 
oczekiwał od zespołu redakcyjnego nie tylko protektor pisma – 
A. S. Sapieha, ale także prymas August Hlond (1881-1948) i jego następca, 
S. Wyszyński. 

Michał Jagiełło przyznaje jednak, że „Tygodnik Powszechny” „...na 
własne ryzyko zaczął tworzyć swoistą «wartość dodatkową» polegającą na 
wypracowaniu koncepcji mieszczącej się w katolickiej ortodoksji, 
a równocześnie tak otwartej, że może być przyjęta przez niekatolickie 
środowisko twórcze. Oznaczało to – zauważa – stosowanie nowych metod”. 
Wydaje się, że właśnie owe „metody” budziły nieufność hierarchii 
obawiającej się – pisze M. Jagiełło – „...że w konkretnej polskiej sytuacji 
niektóre przejawy działalności środowiska «Tygodnika Powszechnego» 
mogą, paradoksalnie, wbrew intencjom jego animatorów, przyczynić się do 
rozłamu w Kościele”.1133 

Jakie są zatem korzenie i historyczne meandry „...koncepcji 
mieszczącej się w katolickiej ortodoksji, a równocześnie tak otwartej, że 
może być przyjęta przez niekatolickie środowisko twórcze”?1134 We wstępie 
autorstwa Andrzeja Dobrowolskiego do książki Pełny wymiar: listy 

przyjaciół, zawierającej korespondencję Aleksandra Fedorowicza (1914-
1965) i Tadeusza Fedorowicza (1907-2002), Stefana Swieżawskiego (1907-
2004) oraz Karola Wojtyły, czytamy, że Katolicka Młodzież Akademicka 
działająca w ramach Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie” było to 
„...zdumiewające stowarzyszenie […] które – za pontyfikatu Piusa XI (sic!) – 
swoim poglądom na Kościół i na jego rolę w świecie dawało wyraz w taki 
sposób, jakby znało podstawowe dokumenty II Soboru Watykańskiego.1135 

Jakie były korzenie „Odrodzenia”, długofalowego programu pracy 
obliczonego na wiele pokoleń? „W swych założeniach miało zapobiegać 
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głębokiemu kryzysowi kultury, którego upatrywano w rozpowszechniającej 
się desakralizacji życia, płynącej z liberalizmu, socjalizmu 
i pozytywizmu”.1136 w praktyce pojawiały się też próby godzenia 
chrześcijaństwa z marksizmem.1137 S. Wyszyński uważał nawet, że 
odrodzeniowa inteligencja „brnęła” w materializm.1138 

Korzenie ruchu sięgają działalności niepodległościowej skierowanej 
przeciw caratowi. Nurt odrodzeniowy zaistniał w 1904 roku w zaborze 
rosyjskim, ale już rok później zakazano w Warszawie działalności, dlatego 
ruch przeniósł się do Krakowa. W okresie międzywojennym stowarzyszenie 
istniało już w kilku ośrodkach: Warszawie, Lwowie, Poznaniu, Wilnie, 
Lublinie i Krakowie.1139 „Zespół redakcyjny «Tygodnika Powszechnego» 
wywodził się głównie z czterech środowisk – jak wspominał Jan Paweł II 
w 1995 roku – krakowskiego, wileńskiego, warszawskiego i lubelskiego”,1140 
a także lwowskiego. Korzenie pierwszych udziałowców pisma znajdują się 
zatem w ruchu zajmującym szczególne miejsce wśród stowarzyszeń 
katolickich. 

W wolnej Polsce prezesem powstałej 12 października 1919 roku 
Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” był Władysław 
Lewandowicz (1894-1949), który wkrótce złożył śluby zakonne. Już jako 
marianin, w 1929 roku został mianowany przez A. Hlonda dyrektorem Akcji 
Katolickiej w archidiecezji warszawskiej. Rok później „Odrodzenie” zgłosiło 
swój akces do tej organizacji, ale do końca swego istnienia nie zostało do niej 
przyjęte. A. Hlond dążył chciał, aby stowarzyszenie zrezygnowało z „polityki 
akademickiej” i by do ruchu mogli należeć członkowie innych organizacji, 
np. Młodzieży Wszechpolskiej.1141 

„Pamiętam dobrze przedwojenne lata trzydzieste – pisał 
S. Swieżawski do Jana Pawła II – gdy wielu polskich biskupów zaczęło 
swoją miłość odwracać od «Odrodzenia» i zwracać ku Młodzieży 
Wszechpolskiej. Miało to fatalne skutki. […] Widzę ogromne 
niebezpieczeństwo sojuszu władz kościelnych z prawicą, bo to jak gdyby 
w nasze czasy przeniesione przymierze Kościoła z Tronem”.1142 „Dlaczego 
panuje wciąż założenie, że katolik powinien być «prawicowy»? Osobiście 
czuję się bliższy «lewicy». Gdyby u nas istniała porządna lewica („ludzki 
socjalizm”), to byłbym chyba bliski jej programu. Przeraża mnie «kieł 
biznesu», niedocenianie nauki humanistycznej, sztuki i godności ludzi 
ubogich”.1143 



 
 
198

Ze stowarzyszeniem Katolickiej Młodzieży Akademickiej były 
związane takie ówczesne postacie życia społecznego jak: założyciel 
lwowskiego „Odrodzenia” – Jan Czartoryski (o. Michał OP); opiekun 
duchowy krakowskiego „Odrodzenia” – Stanisław Czartoryski (1902-1982); 
przyszły Prymas Tysiąclecia – S. Wyszyński; jego kierownik duchowy 
i zarazem duchowy przywódca „Odrodzenia” i ojciec duchowy wszystkich 
kapłanów studiujących na KUL – Władysław Korniłowicz (1884-1946); 
znany pisarz, filozof i wykładowca teologii moralnej – Jacek Woroniecki OP 
(1878-1949);1144 późniejszy spowiednik Jana Pawła II, z którym Wojtyła 
korespondował w latach 1953-2002 – T. Fedorowicz (1907-2002) 
(w „Odrodzeniu” od 1925 roku); jego brat – A. Fedorowicz oraz współtwórca 
„Tygodnika Powszechnego” i świecki uczestnik Vaticanum II – 
S. Swieżawski (w „Odrodzeniu” od 1925 roku); ponadto pisarz i publicysta 
tygodnika oraz miesięcznika „Znak” – Antoni Gołubiew (1907-1979);1145 
publicysta tygodnika” i poseł na Sejm PRL – Stanisław Stomma (1908-2005) 
oraz pierwszy redaktor przedwojennego kwartalnika „Verbum” – Karol 
Górski (1903-1988). 

Przyszły redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”, student 
Politechniki lwowskiej – J. Turowicz, stał na czele Stowarzyszenia 
Katolickiej Młodzieży Akademickiej.1146 Barbara Orłowska przytacza – za 
Andrzejem Friszke z IPN1147 – kolejne etapy jego kariery: w roku 
akademickim 1931/32 był sekretarzem zarządu „Odrodzenia” we Lwowie, 
a dwa lata później (1934) został jego prezesem na Politechnice, na przełomie 
1933/34 roku redagował biuletyn lwowskiego „Odrodzenia” – „Dyszel 
w głowie”, a w 1937 roku wszedł do komitetu redakcyjnego ogólnopolskiego 
miesięcznika „Odrodzenie”. Wygłaszał referaty na zebraniach w Krakowie 
i Lwowie oraz podczas Tygodni Społecznych „Odrodzenia”, brał też udział 
w Międzynarodowej Federacji Intelektualistów Katolickich, w kongresach 
PAX Romana (przewodził polskiej delegacji w 1936 roku).1148 

Jak wspomnieliśmy w poprzednim rozdziale, na każdy inteligencki 
ruch składają się trzy ogniwa: środowisko, pismo i wydawnictwo. 
Pierwociny nurtu odrodzeniowego były już obecne w lwowsko-krakowsko-
warszawskim jezuickim miesięczniku „Przegląd Powszechny”, który 
wychodził w latach: 1884-1936, 1936-1939, 1947-1953 i został wznowiony 
w 1982 roku.1149 
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Przed pierwszą wojną światową organem prasowym „Odrodzenia” 
był, początkowo wydawany w latach 1909-1939 w Warszawie, a od 1929 
roku w Lublinie – miesięcznik „Prąd”.1150 To pismo o profilu społecznym 
i literacko-naukowym ukazywał się regularnie tylko w latach 1909-1914. 
Poświęcone było takim zagadnieniom jak: wychowanie społeczno-narodowe 
i religijne, życie kulturalne i społeczne. Redagowali je kolejno: Adam 
L. Szymański (1909-1913), Maryan Pachucki (od 1913-1920), Władysław 
Lewandowicz, przyszły marianin, (1920-1929), Antoni Szymański (1929-
1934), Władysław Deptuła (1934-1935), A. Forkiewicz (1935-1939). 
Periodykowi związanemu z KUL przyświecały wartości chrześcijańsko-
narodowe oraz zaangażowanie społeczne. W artykułach poruszano również 
takie tematy jak ograniczenie „żydowskiej dominacji” wśród inteligencji. Ale 
na jego łamach ukazywały się, podobnie jak w „Verbum”, tłumaczenia dzieł 
Jacquesa Maritain (1883-1973), francuskiego humanisty reprezentującego 
katolicki personalizm integralny, któremu – podobnie jak Wojtyle – bliska 
była filozofia Tomasza z Akwinu. 

Uwydatniono w „Odrodzeniu” społeczny charakter osoby ludzkiej, 
która jest przeznaczona – idąc za myślą Doktora Anielskiego – do życia 
w społeczności rodzinnej, narodowej, politycznej, zawodowej i… nadprzy-
rodzonej. S. Wyszyński w kazaniach podkreślał: „Wyrastaliśmy ze 
środowiska zindywidualizowanego; ten indywidualizm filozoficzny wieku 
XIX odbił się ujemnie na wszystkich dziedzinach życia ludzkiego. Człowiek 
nie jest tylko swoją własnością. Deklaracja ideowa «Odrodzenia» nieustannie 
to nam powtarzała. Człowiek jest własnością rodziny, społeczeństwa, narodu; 
jest związany nawet z życiem zawodowym, z państwem; jest własnością 
Kościoła, Boga. Nie może czynić w życiu, co mu się żywnie podoba”. 

Zastanawiając się, dlaczego w łonie „Odrodzenia” powstały 
„...kierunki indywidualistyczne: moralne, społeczne, ekonomiczne 
i polityczne, które przeczyły swą wartością wewnętrzną, swoimi dążeniami, 
swoimi osiągnięciami temu, co jako nowy ideał społeczno-katolicki 
kształtowało się w deklaracji ideowej «Odrodzenia»”, prymas zwrócił uwagę 
na przywłaszczenie przez odrodzeniowców „...niektórych darów 
i dziedzictwa Kościoła” oraz to, że przestano nad sobą pracować, mówiąc: 
„Ja już taki będę, jestem bez pretensji. To jest niezgodne z całą deklaracją 
ideową”.1151 Trud pracy formacyjnej został – jego zdaniem – 
zaprzepaszczony. 
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Wbrew pierwszej deklaracji ideowej z 1923 roku podkreślającej 
apolityczność stowarzyszenia, z czasem członkowie „Odrodzenia” zaczęli 
angażować się w działalność społeczno-polityczną. Podkreślali, że najwyższą 
formą uspołecznienia jest naród: „Polska musi być państwem narodowym. 
Jesteśmy nacjonalistami”, w Polsce – „Polacy są gospodarzami”. Takie 
deklaracje wywoływały jednak społeczne napięcia i tworzy podziały w nurcie 
odrodzeniowym. Stąd na przykład Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży 
Akademickiej „Odrodzenie”, na czele którego stał J. Turowicz, postawiło na 
pogłębienie wiary i na szukanie dróg złagodzenia konfliktów społecznych. 
Była to praca formacyjna polegająca na wyzwalaniu się z nacjonalistycznych 
fobii, w zgodzie z narodowymi tradycjami i katolickim uniwersalizmem. 
Pojawiło się nowe spojrzenie na kulturę powstałą poza kręgiem katolickim, 
w tym na kulturę żydowską. 

Już w połowie lat trzydziestych dominować zaczęły postawy 
dialogiczne i pluralistyczne, co z zadowoleniem dostrzegały media lewicowe, 
na przykład w „Sygnałach” pisano, że pod okiem polskiego Episkopatu 
wydawany jest co prawda „Mały Dziennik” i „Rycerz Niepokalanej”, ale 
równocześnie istnieje też dostatecznie wielu młodych katolików, którzy 
organizują utrzymane na wysokim poziomie intelektualnym Katolickie 
Tygodnie Społeczne.1152 Mówiono ze zrozumiałą nadzieją, że choć dla 
polskiego katolicyzmu miarodajny jest poziom moralny i intelektualny 
Niepokalanowa, to w przyszłości może być inaczej. Lewica uważała, że dla 
polskiej kultury taka zmiana byłaby korzystna.1153 

Tendencje obecne w środowisku „Tygodnika Powszechnego” 
i miesięcznika „Znak wobec tzw. „żywiołu żydowskiego” mają swoje 
korzenie w „Odrodzeniu”, które radykalizowało w kolejnych deklaracjach 
swoje stanowisko. Na początku działalności dostrzegano, że „żywioł 
żydowski” przez swoje „...imperialistyczne cele” rozbijał „...duchowy, 
materialny i narodowo-państwowy dorobek Polski”, a w 1929 roku, że 
„…państwo polskie musi być państwem katolickim. […] Religia katolicka 
winna być religią państwową”. 

Publicyści „Odrodzenia” podkreślali, że „Żydzi wytworzyli własną 
kulturę, nawet moralną, na podstawach materialistycznych, a nadto stworzyli 
wielką międzynarodową potęgę finansową, często wrogą dla Polski. Wobec 
tego nie kierując się nienawiścią i rozumiejąc różnice nastrojów i stanu 
gospodarczego wśród samych Żydów, musimy jednak w obronie własnego, 
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uprawnionego dobra, chronić naszą cywilizację od rozkładowego wpływu 
współczesnej kultury żydowskiej, zwłaszcza w literaturze, w szkole, 
obyczajowości. Ograniczajmy wpływ ten najskuteczniej przez stałe i silne 
dążenie do wzmocnienia naszego gospodarczego stanu posiadania”.1154 

W praktyce „Odrodzenie” nie było „organizacją programowo 
apolityczną”, gdyż odnosząc się do „kwestii żydowskiej” było w centrum 
polityki. Spadkobiercą tej linii programowej jest dziś środowisko 
Społecznego Instytutu Wydawniczego „Znak”. Świadczą o tym publikacje 
Jana Tomasza Grossa, autora kontrowersyjnych publikacji o rzekomym 
polskim antysemityzmie,1155 do których w 2008 roku ustosunkował się 
S. Dziwisz. W związku ze światowymi reperkusjami wokół książki pt. 
Strach, metropolitę krakowskiego napełnił „wielki ból”.1156 

W dyskusję włączył się m. in. Waldemar Chrostowski, który potępił 
oficynę „Znak” za wydanie książki J. T. Grossa, gdyż w nieprawdziwym 
świetle ukazane zostały stosunki polsko-żydowskie podczas drugiej wojny 
światowej. „«Znak» nie powinien mieć satysfakcji – pisze biblista UKSW – 
że zarobił na antypolskiej i antykatolickiej produkcji. Najbardziej surową 
konsekwencją może być rezygnacja z zakupu książek tego wydawnictwa, tak 
długo jak długo nie przeprosi za tę publikację i nie zweryfikuje swojej 
polityki wydawniczej”.1157 

Widząc, jakie tragiczne żniwo zebrała podczas drugiej wojny 
światowej a nawet po jej zakończeniu myśl antyżydowska, kontynuatorzy 
nurtu Odrodzeniowego zdecydowanie odcięli się od pierwszej deklaracji 
„Odrodzenia”, nie chcąc być posądzonym o współudział.1158 Niektórzy stali 
się propagatorami wszystkiego co żydowskie, a to w PRL oznaczało  – 
niestety – wspieranie SB, która przyciągała do pracy, m. in. żydowskich 
komunistów, mniej lub bardziej świadomie kładących podwaliny pod nowy 
antysemityzm.1159 Linia programowa „Tygodnika Powszechnego” była zatem 
soczewką skupiającą istotne do dziś zagadnienia. Największe emocje 
wzbudzał problem granic współpracy z totalitarnym czy choćby 
autorytarnym systemem.1160 

Chociaż twórcom „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku” bliski był 
nurt odrodzeniowy z jego aktualnymi problemami, to – dla równowagi – 
wzorowano się na pismach katolickich, które nie uprawiały doraźnej 
publicystyki, np. na kwartalniku „Verbum”. Było to – zdaniem J. Turowicza 
– najlepsze pismo katolickie dwudziestolecia międzywojennego.1161 
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Zdaniem T. Fedorowicza fałszowanie rzeczywistości w ruchu 
odrodzeniowym wynikało z braku pewnego elementu – „pierwiastka 
pozytywnego”, co w dziedzinie intelektualnej oznaczało – podkreślał w 1932 
roku – „...uczenie siebie i innych przez pompowanie ich”, a w dziedzinie 
pracy społecznej uczenie, żeby ten pierwiastek stał się potrzebą tak żywą „jak 
u socjalistów”.1162 Ale już dwa lata później pisał o brakującym elemencie 
ruchu odrodzeniowego – „...modlitwie pokornej i cichej pokucie”: „Myśmy 
tego unikali, bojąc się niedobrej dewocji, która opanowała współczesny 
katolicyzm”.1163 

I dodaje, że w „Odrodzeniu” akcent padał na „...zbyt jednostronną 
drogę intelektualizmu i teorii pracy na zewnątrz, zdawało się nam, że na 
wewnątrz wystarczy częste uczestniczenie we Mszy św. przez Komunię św. 
Pewnie, że to istota, ale […] musi być w odpowiednim stosunku do całego 
życia; całe nasze życie jest Mszą św.; jako członki Mistycznego Ciała 
Chrystusa jesteśmy i ofiarami, i ofiarnikami. […] Brakowało tego, co 
decyduje o prawdziwie chrześcijańskim życiu, tj. pokuty i umartwienia 
codziennego, powszedniego; te słowa nas raziły, bośmy ich nie 
rozumieli”.1164 Zauważa, że praktyki te, nawet jak czyniono, to bez 
zaangażowania, podczas gdy „...«uśmiech w dawaniu, to kadzidło, które 
ofiarę czyni miłą Bogu». Trzeba swoje ofiary okadzać chętnym 
uśmiechem”.1165 „Potrzeba z jednej strony «pełnego wymiaru» 
[intelektualnego], a z drugiej ofiary, bo żeby nowa roślinka wyrosła, to stare 
nasienie musi się poświęcić i ofiarować”.1166 

Pismo „Verbum” wydawane w latach 1934-1939 nastawione było na 
wychowanie katolickiej elity intelektualnej według wskazań Ewangelii, czym 
na niwie duszpasterskiej zajął się przed drugą wojną światową 
W. Korniłowicz, który należał do pierwszych w Polsce propagatorów ruchu 
odnowy wewnętrznej, liturgicznej, poprzez apostolstwo, wśród młodej 
inteligencji zgrupowanej w tzw. „kółku”. Zachęcał S. Wyszyńskiego, którego 
był kierownikiem duchowym, do włączenia się w tę działalność.1167 
Warszawski periodyk poświęcony był co prawda kulturze współczesnej, ale 
czasopismo dążyło do odnowy życia religijnego i kształtowania współczesnej 
kultury w duchu filozofii chrześcijańskiej, zwłaszcza myśli J. Maritaina.1168 
Na łamach „Verbum” zamieszczano artykuły z dziedziny mistyki, filozofii, 
liturgii, nauk społecznych i literatury. Publikowały w nim m. in. Z. Kossak-
Szczucka i M. Morstin-Górska.1169 
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Krakowskie pisma wzorowały się ponadto na francuskim 
miesięczniku „Esprit”,1170 założonym przez Emmanuela Mouniera (1905-
1950),1171 który był jednym z czołowych przedstawicieli lewicy katolickiej, 
twórcą personalizmu społeczno-moralnego, tzw. otwartego. Wychodząc od 
twierdzenia o istnieniu osób wolnych i twórczych, krytykował zarówno 
totalitaryzm, jak indywidualizm; sądząc, że osoba istnieje tylko w ramach 
stosunków społecznych, gdzie otrzymuje powołanie moralne. E. Mounier 
postulował radykalną przebudowę społeczeństwa w duchu zreformowanego 
socjalizmu. Krytykował cywilizację konsumpcyjną i egzystencjalistyczny 
prymat osoby, wskazując na wspólnotę osób. 

W Polsce międzywojennej często poruszano kwestie dwóch typów 
religijności: „statycznej” i „dynamicznej”.1172 Postawę młodego laikatu 
cechowało wówczas otwarcie na świat i krytycyzm wobec „poczciwego 
katolicyzmu”, dlatego w 1946 roku francuski personalista, E. Mounier, został 
zaproszony przez środowisko krakowskich intelektualistów. Rozmawiano 
o laikacie, który w Kościele przedsoborowym uważany był za „śpiącego 
olbrzyma”, m. in. ze S. Swieżawskim, H. Malewską (1911-1983) 
i J. Turowiczem. Podobnego zdania był Wojtyła – pisząc w liście do 
J. Turowicza w 1975 roku – że dopiero Sobór „...nadał sprawie laikatu 
w życiu i posłannictwie Kościoła pełny wymiar doktrynalny oraz pastoralny. 
Wśród licznych możliwości, potrzeb i form właściwego świeckim 
apostolstwa znajduje się także i ta forma, której służą społeczne środki 
przekazu: apostolstwo prasy katolickiej oraz czynny udział w kształtowaniu 
chrześcijańskiej kultury”.1173 Wojtyła podkreślał, że w ciągu ostatnich 
trzydziestu lat tygodnik stał się „...szczególnym miejscem swoistej próby sił 
polskiego laikatu na tym ważnym odcinku”.1174 

W 1963 roku we wstępie do książki J. Turowicza, będącej zbiorem 
jego publicystyki, Wojtyła pisał: „Tygodnik Powszechny” jest pismem 
szeroko znanym w Polsce i za granicą. W świetle publikacji naczelnego 
redaktora musimy nabyć przekonania, że zamierzenia tego pisma idą w wielu 
kierunkach, których wspólny mianownik jednakże stanowi postawa 
świadomego katolicyzmu”.1175 w artykułach redaktora naczelnego tygodnika 
„...łatwo odnaleźć styl tej szkoły – uważa Wojtyła – tomizm, personalizm, 
katolicka nauka społeczna”.1176 Natomiast obecność na łamach pisma 
kultury, a zwłaszcza sztuki wynikała – zdaniem Wojtyły – „z osobistej 
predylekcji”1177 J. Turowicza do tych zagadnień. 
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Uwarunkowania polityczne, społeczne i kulturowe Polski 
międzywojennej i odpowiedź na te uwarunkowania, jakim był ruch 
„Odrodzenie”,1178 zdecydowały o kształcie „Tygodnika Powszechnego” 
poprzez uformowanie jego przyszłego wieloletniego redaktora naczelnego 
i jego najbliższych współpracowników. Sukcesem ruchu odnowy 
wewnętrznej, w jaki zaangażowała się – poprzez apostolstwo – młoda 
inteligencja katolicka, był fakt włączenia się świeckich w życie Kościoła, co 
przygotowało grunt w Polsce pod przemiany, jakie zainicjował w Kościele 
powszechnym Sobór Watykański II. Nie oznaczało to jednak, że recepcja 
Vaticanum II dokonała się automatycznie. Zdaniem Wojtyły, konieczne było 
sprowadzenie soborowych zaleceń do wymiarów polskich.1179 

Kardynał Wyszyński piętnował odrodzeniową inteligencję za to, że 
chciała połączyć socjalizm z chrześcijaństwem. Autorów „ciekawych 
artykułów” określił mianem „entuzjastów wracających z Zachodu”. Zdaniem 
Prymasa, zaczął wówczas „rządzić” inteligencją katolicką indyferentyzm 
religijny w połączeniu z „nowym materializmem”, tzw. „materializmem 
sytych”. Uznał go za groźniejszy niż idealistyczny „materializm z pustą 
kieszenią” sprawiający, że dla „chleba” wyrzekano się najbardziej szczytnych 
ideałów. Nowy typ elity naukowej określił jako „ani zimny, ani gorący”, 
przypominając wielkie znaczenie, jakie ma dla katolickiego myśliciela 
nieustanne konfrontowanie „...prawdy obracanej na patelni własnych 
doświadczeń z prawdą Bożą”.1180 
 

2. Przymierze z Jerzym Turowiczem 
 

Chociaż przez dwadzieścia dziewięć lat Wojtyła był 
współpracownikiem „Tygodnika Powszechnego” (1949-1978), a przez 
dwadzieścia siedem lat bratniego miesięcznika „Znak” (1951-1978), to warto 
zauważyć, że więź z dwiema krakowskimi nie wynikała tylko z chęci 
zamieszczania artykułów na łamach tych opiniotwórczych pism, ale 
z przymierza z osobami, a szczególnie redaktorem naczelnym, 
J. Turowiczem. 

Błogosławiony był personalistą, który na pierwszym m miejscu 
stawiał przymierze z osobami, z czego dopiero wynikało przymierze 
z cenioną instytucją. Wynikało ono z faktu, że w wieku dwudziestu jeden lat 
Wojtyła został na świecie sam, dlatego temat osoby był mu szczególnie 
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bliski. Odczuwał głód więzi rodzinnych, który inspirował jego twórczość, 
zarówno poetycko-dramatyczną, naukową, jak i publicystyczną. 

Wojtyła podkreślał, że człowiek jest bytem relacyjnym, ale boleśnie 
doświadczył, że nie potrafi żyć bez więzi osobowej. Wejście w nowe 
środowisko „Tygodnika Powszechnego” oznaczało w jego przypadku 
wejście do nowej rodziny. Określa ten proces mianem „udziału” 
i „przymierza”, które uczyniło go dziennikarzem i współredaktorem tego 
pisma, za którego linię programową był odpowiedzialny. Z tego powodu np. 
w 1962 roku bronił „katolickości” pisma, mimo że znał jego braki, co 
wynikało m. in. z jego rodzinnego stosunku do dziennikarzy.1181 

Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia 
tłumaczy termin „przymierza” na trzysta pięćdziesiąt trzy sposoby, m. in. 
jako: „zawarcie go”,1182 „związanie się przysięgą”,1183 „przestrzeganie go”, 
„pamiętanie o nim”,1184 „trwanie w nim”,1185 „złamanie go”,1186 „zerwanie 
go”.1187 Wydaje się, że Wojtyła zawarł takie przymierze z osobą, a poprzez 
nią z redakcją „Tygodnika Powszechnego”. 

Tygodnik był wydawany w Krakowie od 24 marca 1945 roku, 
z przerwą w latach 1953-1956. Władze PRL przekazały tytuł w marcu 1956 
roku Stowarzyszeniu Pax, a wznowiły w grudniu 1956 roku; po raz drugi 
pismo zawieszono w grudniu 1981 roku i wznowiono w czerwcu 1982 roku. 
Nosił zawsze podtytuł „katolickie pismo społeczno-kulturalne”, będąc 
periodykiem o profilu chrześcijańskim i zasięgu ogólnopolskim, wydawanym 
przez katolików świeckich pod patronatem metropolity krakowskiego. Pismo 
upowszechnia dziś nowe nurty filozoficzne i teologiczne, obecne w Kościele 
po Soborze Watykańskim II.1188 

Zespół redakcyjny związany był ze Stowarzyszeniem Katolickiej 
Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” we Lwowie, któremu w latach 
czterdziestych XIX wieku przewodził J. Turowicz, oraz ze środowiskiem 
„Znaku”. Założycielami i redaktorami tygodnika byli następujący redaktorzy 
naczelni: Jan Piwowarczyk, Andrzej Mycielski, Konstanty Turowski i Jerzy 
Turowicz. 

Współpracownicy Jerzego Turowicza podkreślają jego cnotę 
cierpliwości, która być może brała się z pewnego „dystansu do ludzi”, przy 
jednoczesnym talencie skupiania ich wokół siebie, w 90 proc. były to 
„wielorakie powiązania” rodzinno-przyjacielskie osób tworzących 
środowisko „Tygodnika Powszechnego”. Przy braku cech lidera, redaktor 
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naczelny korzystał jednak w redagowaniu pisma z prawa veta bez 
wyjaśniania swojego stanowiska. Pozornie zatem nie zarządzał i nie 
dyrygował. Słynął z tego, że bardzo rzadko komuś polecał napisanie czegoś 
konkretnego, wspierał zaś dziennikarzy w realizacji ich pomysłów, zapraszał 
na łamy ludzi, którzy z Kościołem nie mieli wiele wspólnego, ale 
reprezentowali wartości wspólne też dla chrześcijan.1189 

Podobnie jak Wojtyła, Turowicz zafascynowany był Vaticanum II, 
„realizacja marzeń” współpracy świeckich i duchownych. Fascynował ich 
obu Kościół świadectwa i ubóstwa. Wydaje się jednak, że wizje Kościoła 
i owej współpracy różniły się istotnie, Wojtyła dostrzegał w soborze mowę 
Ducha do współczesnego mu Kościoła przede wszystkim jako łaskę  
communio, a Turowicz koncentrował się na walce wizji progresistów 
z integrystami. Ta istotna różnica objawiła się podczas wieloletniej 
współpracy zwieńczoną krytyczną oceną linii programowej tygodnika 
zawartą w prywatnym liście Jana Pawła II do J. Turowicza z 1995 roku, 
który redaktor naczelny – jak rasowy dziennikarz – postanowił upublicznić, 
opatrując go swoim punktem widzenia (sprostowaniem). Przez kilkadziesiąt 
lat współpracy zderzały się ze sobą dwie wizje dziennikarstwa. 

Przed śmiercią J. Turowicza „wysunął” kandydaturę 
A. E. Bonieckiego1190 na naczelnego, gdy się dowiedział, że „młodzi 
w Tygodniku” tego chcą.1191 W latach 1999-2011 A. E. Boniecki pełnił 
funkcję redaktora naczelnego. Od 2009 roku zaczął formułować wizję 
tygodnika, pismem adresowanego do „...normalnego, polskiego inteligenta”, 
nasta-wionego „...bardziej na pełnienie misji niż na zysk”, ale 
„...krytycznego, stawiającego trudne pytania i zmuszającego do 
myślenia”.1192 

Kontrowersyjne wypowiedzi marianina (m. in. na temat usunięcia 
krzyża z Sejmu RP czy obecności Adama Darskiego w TVP, który publicznie 
sprofanował Biblię1193) sprawiły, że w 2011 roku przełożony Prowincji 
Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów podjął decyzję „w związku 
z przekazywanymi w mediach różnymi informacjami na temat ks. Adama 
Bonieckiego”: były redaktor naczelny „został zobowiązany do ograniczenia 
swoich wystąpień medialnych do «Tygodnika Powszechnego»”.1194 

W 2011 roku w rozmowie ze swoim następcą Piotrem 
Mucharskim.1195 A. E. Boniecki przedstawił wizję „Tygodnika 
Powszechnego”: pisma obecnego „na mapie środowisk opiniotwórczych”, 
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które można „…dać do czytania niewierzącym”, nie stosując przy tym wobec 
nich „prozelityzmu”; pisma „«katolików otwartych», cokolwiek by to słowo 
znaczyło, a nie jako pismo czysto polityczne czy kulturalne, poza 
jakąkolwiek filozofią i światopoglądem”; pisma „…katolickiego, a nie 
kościelnego”; pisma „…pokazującego te przestrzenie, w których spotykają 
się ludzie przyzwoici, ludzie dobrej woli”; pisma wystrzegającego się 
„…sensacyjności, rzucania się na niesprawdzone nowinki”,1196 ale 
ujawniającego takie afery, „…które pobożny wierny chciałby ukryć, nie 
mówić o nich publicznie. Np. pedofilia księży”; zatem pisma świadomego 
„…napięć między «Tygodnikiem» a Kościołem. […] Jeśli ma być katolicki, 
to napięcie między nim a Kościołem-instytucją będzie organiczne, 
wmontowane w taki układ. Rola mediów polega na robieniu kłopotów 
instytucji, która chce mieć spokój: «Na litość Boską, nie piszcie o tym, my to 
spokojnie załatwimy, a jak się nada rozgłos, to będzie tylko gorzej». Czasem 
rzeczywiście tak jest. Ale czasem nie”; pisma nie „…o przedsięwzięciach 
Kościoła. O tym, rzecz jasna, pisać należy, ale nie dlatego, że coś jest «akcją 
Kościoła», lecz dlatego, że to realizowanie Ewangelii w rzeczywistości 
całkowicie ziemskiej. I że Kościół nie ma na takie przedsięwzięcia 
monopolu”; pisma, które – idąc za myślą Benedykta XVI – „z niezwykłą 
mocą i dramatyzmem” mówi, że „miłość, która nie pozwala nikogo ukarać, 
to nie jest miłość. Że potrzebna jest wielka surowość”.1197 

Wojtyła pragnął natomiast, aby „Tygodnik Powszechny” był takim 
pismem katolickim, które jest „dla katolików, którzy dzisiaj w inny jeszcze 
sposób niż w przeszłości poszukują i chcą w tym piśmie odnaleźć Kościół 
i siebie”.1198 Mając taką wizję prasy katolickiej, był współpracownikiem 
„Tygodnika Powszechnego” i miesięcznika „Znak”. 

Ten ogólnopolski miesięcznik poświęcony był zagadnieniom 
religijno-kulturalnym, kulturze chrześcijańskiej i chrześcijańskiej refleksji 
nad kulturą. Już przed Soborem Watykańskim II pismo dążyło do odnowy 
katolicyzmu przez nawiązanie do francuskiego personalizmu, promując 
dialog między kulturami i światopoglądami (marksizmem 
i neopozytywizmem). Miesięcznik założony został w 1946 roku z inicjatywy 
Jerzego Radkowskiego. Podobnie jak w przypadku „Tygodnika 
Powszechnego”, nie ukazywał się w latach 1953-56, a od 1957 roku jego 
wydawcą został Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”. Kolejni redaktorzy 
naczelni to w latach: 1946-1953 Stanisław Stomma i Hanna Malewska; 1957-
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1977 Jacek Woźniakowski; 1960-1973 Hanna Malewska; 1978-1996 Stefan 
Wilkanowicz; 1996-2008 Jarosław Gowin; od 2008 roku Michał Bardel. 
Warto nadmienić, że w latach 1960-1990 prezesem Instytutu był Jerzy 
Turowicz.1199 

W chwili publicystycznego sukcesu Wojtyły „Tygodnik Powszechny” 
miał cztery lata. Rok później narodził się bratni miesięcznik „Znak”. Za 
początek wspólnej dwudziestodziewięcioletniej drogi twórczej Wojtyły 
i krakowskiego tygodnika można uznać rok 1949, dokładnie dzień 6 marca, 
kiedy to na pierwszej stronie pisma ukazał się jego pierwszy publicystyczny 
artykuł pt. Mission de France. Jego autor, od 8 lipca 1948 roku wikariusz 
parafii Niegowić koło Bochni, od trzech zaledwie miesięcy doktor teologii – 
był nieznanym dla czytelników „Tygodnika Powszechnego” publicystą.1200 
17 marca 1949 roku, po publikacji Mission de France, jedenaście dni od 
publicystycznego sukcesu, Wojtyła został dekretem Kurii odwołany 
z Niegowić do krakowskiej parafii św. Floriana. Niezależnie od 
wcześniejszych planów przełożonych co do jego osoby, wydaje się zasadne 
powiązanie tych faktów, wskazujących m. in. na potęgę środków 
społecznego przekazu. 

W 1995 roku, z okazji złotego jubileuszu pisma, Jan Paweł II 
wspominał: „Kiedy zaczął wychodzić «Tygodnik Powszechny», byłem 
jeszcze seminarzystą i studentem teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Zostałem wyświęcony w 1946 roku i wysłany przez Księcia Kardynała 
Sapiehę na studia do Rzymu. Mogłem wówczas w ciągu wakacji 1947 roku 
zapoznać się ze środowiskiem katolickim w Zachodniej Europie, 
w szczególności zaś we Francji, Belgii i Holandii. A po powrocie w 1948 
roku opublikowałem w tygodniku swój pierwszy artykuł pt. «Czy Francja 
jest krajem misyjnym». Taki był początek. Potem publikowałem 
wielokrotnie. Były to – zaznacza papież – artykuły i utwory poetyckie”.1201 
Wydaje się, że ze względu na cykl produkcyjny tygodnika artykuł nie został 
opublikowany od razu po napisaniu. Młody publicysta musiał odczekać kilka 
miesięcy, być może w tym czasie jego treść uległa zmianie, która powinna 
być z autorem konsultowana. Tym można tłumaczyć, że artykuł ukazał się 
dopiero 6 marca 1949 roku. Warto zauważyć, że sam papież używa terminu 
„artykuł”, podkreślając informacyjno-publicystyczny wydźwięk swojej 
wypowiedzi, co sugeruje, że z jakichś względów świadomie zdecydował się 
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uprawiać w przyszłości gatunki transgresyjne,1202 skoro w 1957 roku napisał: 
„Nie zamierzam pisać artykułu”.1203 w domyśle – publicystycznego. 

Jak doszło do dwudziestodziewięcioletniej współpracy Wojtyły 
z tygodnikiem? Jakie były początki? Począwszy od 3 lipca 1947 roku, po 
zdaniu egzaminu licencjanckiego z teologii, Wojtyła rozpoczął podróż po 
Francji, Belgii i Holandii. Do 5 sierpnia podał adres korespondencyjny 
w Paryżu, przy rue des Irlandais, do końca sierpnia można było pisać do 
niego na podany adres w Brukseli, gdzie zatrzymał się w Centrum JOC, przy 
Bulwarze Poincare. Pod koniec tego miesiąca miał zamiar zwiedzać przez 
tydzień Holandię. Przez kilka wrześniowych tygodni posługiwał wśród 
Polonii belgijskiej, w Charleroi, po czym nastąpił powrót do rzymskiego 
Kolegium Belgijskiego, przy ulicy Qurinale, gdzie mieszkał do końca 
studiów, czyli lata 1948 roku.1204 

Towarzyszem podróży Wojtyły był, z woli Księcia Arcybiskupa 
Sapiehy, studiujący w Rzymie krakowski kleryk Stanisław Starowieyski. 
Jemu zawdzięczamy informacje o rzeczywiście przebytej trasie: „Z Paryża 
pojechaliśmy do Belgii [...], przejechaliśmy ten kraj wzdłuż i wszerz [...]. 
Z Belgii zrobiliśmy wypad do Holandii, przez tydzień objechaliśmy ten kraj 
wiatraków i tulipanów”1205 – relacjonował. W tym okresie Wojtyła poznał 
z bliska JOC. Z założycielem tego młodzieżowego ruchu robotniczego 
spotkał się najprawdopodobniej już w Kolegium Belgijskim w Rzymie, które 
J. Cardijn kilkakrotnie odwiedzał.1206 w czasie Soboru był on członkiem 
kolegium kardynalskiego. 

Jan Paweł II dobrze zapamiętał swoją wakacyjną podróż i zamieścił 
refleksje w książce pt. „Dar i Tajemnica”: „Pamiętam, że dzięki pomocy 
moich kolegów, zwłaszcza rodziców nieżyjącego już Alfreda Delme, 
mogliśmy wspólnie ze Stanisławem Starowieyskim spędzić dziesięć dni 
w Holandii. Uderzyła mnie niezwykle mocna struktura Kościoła 
i duszpasterstwa w tym kraju, prężne organizacje i żywotne wspólnoty 
kościelne”.1207 

W czerwcu roku 1948 Wojtyła powrócił ze studiów w Rzymie do 
Polski. Co prawda obronił na „Angelicum” 14 czerwca doktorat o św. Janie 
od Krzyża,1208 ale „...do formalnego uznania doktoratu należało pracę ogłosić 
drukiem, na co jednak nie było stać ubogiego studenta”,1209 dlatego uczynił 
to w grudniu w Krakowie w Uniwersytecie Jagiellońskim. Promocja miała 
miejsce dopiero 16 grudnia 1948 roku.1210 
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Już w lipcu tego 1948 roku Wojtyła poznał red. Zofię Starowieyską-
Morstinową1211 prowadzącą „salonik” dla krakowskiej inteligencji.1212 
Zaprosiła ona swojego siostrzeńca Stanisława Starowieyskiego 
z przyjacielem, żeby opowiedzieli o swojej wyprawie na Zachód. Zebrani 
z niekłamanym zaciekawieniem wysłuchali sprawozdania Wojtyły, a raczej 
refleksji duszpasterskiej z podróży po zachodniej Europie, i zachęcili go do 
napisania artykułu. Barwnie opisuje to zdarzenie i krakowskie środowisko 
katolickich dziennikarzy francuski dziennikarz „La Croix”, specjalizujący się 
w problematyce watykańskiej i krajów Europy wschodniej – Bernard 
Lecomte: „Wojtyła wydawał się młodszy w cieniu swojego kolegi. Nosił 
wytartą sutannę i skromne obuwie, wywołując zadziwienie wśród obecnej 
tam burżuazji, ale wcale nie czuł się tym zażenowany. Przypominał sobie 
podobne spotkania w domu pani Szkockiej podczas wojny. Zanim zaczął 
mówić, zaciekawił już audytorium. Swoim niskim głosem opowiadał 
o Rzymie i włoszech, lecz przede wszystkim o Francji i Belgii, 
o dechrystianizacji1213 tych chrześcijańskich terenów, o duszpasterstwie 
robotników… Ten wieczór był prawdziwym sukcesem. Usłyszał, że trzeba to 
opublikować w tygodniku. Wojtyła podchwycił tę ideę. Nie przypuszczając, 
że na tak długo zwiąże się współpracą z tymi ludźmi, pracującymi 
z entuzjazmem i odwagą”.1214 Zatem natychmiast „podchwycił” pomysł, tak 
jak uczyniłby każdy młody dziennikarz na jego miejscu, któremu udało się 
zainteresować swoim sprawozdaniem przyszłych czytelników. 

Poruszając zatem kwestię mniej lub bardziej sformalizowanej więzi 
Wojtyły z redakcjami tygodnika i miesięcznika1215 – stanowiącej istotę 
kryterium „redakcja” – trzeba podkreślić, że to „przymierze” miało 
najgłębszy wymiar w dialogu z redaktorem naczelnym „Tygodnika 
Powszechnego” – J. Turowiczem. Dla Wojtyły wszystko, co cenne 
w tygodniku, „kończyło się” na jego osobowości i piórze. Był – jak 
wspominał w 1986 roku Jan Paweł II – „znakiem” tożsamości i jedności 
środowiska intelektualnego Krakowa.1216 

Dziennikarze tygodnika uważają, że J. Turowicz był dla Wojtyły 
ważną osobą, bo budził jego respekt.1217 Zresztą nie tylko jego. Ponadto 
budził szacunek styl pracy redaktora naczelnego. J. Turowicz „nie zarządzał, 
nie dyrygował, nawet bardzo rzadko komuś polecał napisanie czegoś 
konkretnego”. Uznawał bowiem za wartościowe wspieranie dziennikarzy 
„w realizacji ich pomysłów”.1218 
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Wojtyła postrzegał J. Turowicza jako głębokiej wiary intelektualistę, 
wiary „...opartej na solidnym fundamencie formacji intelektualnej 
i duchowej, wyniesionej jeszcze z «Odrodzenia» i stale rozwijanej”, 
a prowadzony przez niego „Tygodnik Powszechny” jako „jedyny głos 
katolików świeckich”, który zachował w PRL „jednoznaczną linię”, 
wyznaczoną przez następujące opcje: troska o Kościół, chrześcijańska 
kultura, duchowa formacja czytelników.1219 

Próbując nakreślić cele przyświecające założeniu pisma, J. Turowicz 
podkreślał „...wypracowywanie kształtu współczesnego humanizmu 
integralnego, opartego o pełną, a więc także religijną koncepcję 
człowieka”.1220 Nurt odrodzeniowy był dla J. Turowicza szkołą świadomego 
katolicyzmu, który uprawiał również w III Rzeczpospolitej, zarówno jako 
redaktor naczelnym „Tygodnika Powszechnego”, jak i prezes Społecznego 
Instytutu Wydawniczego „Znak” (1960-1990), przewodniczący Rady 
Fundacji Stefana Batorego (od 1991 roku) czy uczestnik obrad Okrągłego 
Stołu (1989).1221 

Jan Paweł II wystawił wysoką notę redaktorów naczelnemu 
tygodnika, pisząc w 1993 roku w liście do M. Skwarnickiego, że wszystko 
kończy się na Jerzym Turowiczu,1222 a na jego pogrzebie w roku 1999 został 
odczytany list papieża żegnający wielkiego człowieka i przyjaciela,1223 
wobec którego zaciągnął – jak podkreśla w Telegramie – „osobisty dług 
wdzięczności”.1224 

Początki pisma były trudne – wspomina J. Turowicz. Pierwszy numer 
ukazał się 24 marca 1945 roku w objętości czterech stron formatu 
czterdzieści siedem na trzydzieści dwa centymetry, w cenie trzech złotych. 
Ponieważ wydawcą pisma była Kuria Książęco-Metropolitalna Krakowska, 
dlatego redakcja mieściła się w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej 3, 
w jednym pokoju, sąsiadując z gabinetem kanclerza kurii, wydawcą, 
administratorem i redaktorem naczelnym pisma – J. Piwowarczykiem. 
Periodyk redagował komitet w składzie: Jerzy Turowicz, sekretarz redakcji 
i korektor, Konstanty Turowski oraz Maria Czapska. J. Turowicz nie tylko 
robił korektę, ale był też redaktorem technicznym, tzn. łamał numery 
w drukarni, kontaktował się z cenzurą a przede wszystkim nawiązał kontakty 
z autorami, którzy mogliby wzbogacać pismo swoim piórem.1225 

„Tygodnik Powszechny” od początku swego istnienia cechował nowy 
styl redagowania, co zawdzięczał osobowości J. Turowicza i jego 
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współpracownikom.1226 M. Skwarnicki wspomina początki swojej współ-
pracy z tygodnikiem. Pierwszego dnia był w redakcji z samego rana, bo o tej 
porze rozpoczynał dotąd pracę w Warszawie. Po godzinie oczekiwania 
przyszedł J. Turowicz, przywitał się i zamknął w swoim gabinecie. Czekał 
zatem cierpliwie na zlecenie tematu artykułu, wreszcie zapytał: „Ale co ja 
mam robić?”. Redaktor naczelny odpowiedział: „Niech pan robi to, co 
chce”.1227 

Wydaje się, że Wojtyła był zafascynowany osobowością redaktora 
naczelnego tygodnika. W biografii poświęconej Janowi Pawłowi II autorstwa 
George’a Weigel’a, w rozdziale pt. „Początkujący publicysta”1228 zauważa, 
że artykuł Mission de France był „...przychylnym spojrzeniem na ruch 
księży-robotników”.1229 Jerzy Turowicz – pisze amerykański teolog – przyjął 
Wojtyłę i jego pierwszy artykuł „...uprzejmie, ale dyplomatycznie”, gdyż 
wielu księży chciało publikować na łamach tygodnika. Czytał rękopis „...ze 
wzrastającym zainteresowaniem, a wreszcie wpadł w podniecenie”.1230 
Zamieścił artykuł na pierwszej stronie, co – podkreśla biograf – „...dla 
początkującego publicysty było prestiżowym debiutem”.1231 

We wstępie do książki J. Turowicza, będącej zbiorem jego artykułów, 
pt. Chrześcijanin w dzisiejszym świecie, Wojtyła zaznacza, że powstrzymuje 
się od oceny jego publicystyki, „...to bowiem rola recenzenta, a nie piszącego 
słowo wstępne” – natomiast – chcąc „ułatwić odczytanie” publicystyki 
redaktora naczelnego tygodnika, dokonał „...analizy pojęcia świadomego 
katolicyzmu”.1232 w artykule zamieszczonym na łamach „Ateneum 
Kapłańskiego” dopowiada, że „...chodzi o taką dojrzałość tego katolicyzmu, 
aby mógł on poniekąd zmuszać do szacunku i w ten sposób torować drogę 
wolności nawet wśród przeciwnych mu okoliczności”.1233 Na innym miejscu 
podaje definicję „świadomego katolicyzmu”: „Ja, człowiek, mam się 
ostatecznie sprawdzać w oczach Boga: to jest ta ostateczna dojrzałość, do 
której jestem powołany”.1234 

Zbiór artykułów J. Turowicza zamieszczonych w Chrześcijaninie 

w dzisiejszym świecie Wojtyła określił jako „system”, który „...zaczyna się od 
pewnego momentu odczuwać”, dlatego książkę „...czyta się bardziej dla tego 
systemu niż dla poszczególnych wypowiedzi”. Zauważa, że J. Turowicz jako 
publicysta „...lepiej się czuje w sferze zasad i założeń”, a więc w tym jak być 
powinno, „...niż w sferze samego empirycznego opisu”.1235 Jednym słowem, 
redaktor naczelny dobrze się czuje w interpretowaniu rzeczywistości wedle 
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przyjętych założeń poznawczych, niż w informowaniu, jaka ona jest. 
Problemy współczesnej kultury – zauważa Wojtyła – podejmuje, wychodząc 
od „zasad i założeń”. 

Wojtyła uzależnia powołanie publicysty od bycia najpierw 
„ świadomym katolikiem”, co rozumie przez posługiwanie się zarówno wiarą 
(łaską), jak i rozumem przez wierzącego dziennikarza. Wiara „...dostarcza 
pewnego widzenia rzeczy i spraw”, które łączy się z „...przekonaniem 
o prawdzie”, dlatego „...katolicyzm świadomy jest surowszym sędzią czynów 
aniżeli katolicyzm pozbawiony tej właściwości”.1236 Postawa taka zakłada 
„pewien wysiłek” – pisze Wojtyła – ale „...u każdego człowieka jest inny – 
proporcjonalny do jego możliwości i potrzeb”. Z tej różnorodności 
„materiału ludzkiego” osób parających się dziennikarstwem wynika więc – 
„...świadomy katolicyzm o różnym stopniu subiektywnego nasilenia oraz 
obiektywnego zasięgu”. 

Jakim słowem Wojtyła opisuje „stopień subiektywnego nasilenia oraz 
obiektywnego zasięgu wiary świadomej” u Jerzego Turowicza? – „swoisty”. 
To stopień „właściwy dla jej autora”. Tu następuje zdefiniowanie 
„swoistości” poprzez słowo „...intelektualistyczny wskazujący na pewną 
jednostronność”, którą – dodaje – „...należy wykluczyć w katolicyzmie, 
a szczególnie w świadomym katolicyzmie”. W publicystyce J. Turowicza – 
pisze – występuje „przejaw” wiedzy o katolicyzmie „szerokiej i wnikliwej”. 
Zastrzega, że „wiedza o katolicyzmie” to „...coś innego niż wiedza 
teologiczna lub teologiczno-filozoficzna związana ze zrozumieniem samej 
treści wiary”. W innym artykule pisze, że sama wiedza bez cnoty może być 
źródłem zła moralnego.1237 

Ciekawym poglądem jest, że „...wiedza o katolicyzmie może posiadać 
charakter prawie że publicystyczny”. Artykuły „prawie że publicystyczne” 
składają się – zdaniem Wojtyły – na książkę autorstwa J. Turowicza. 
„Prawie” – zatem czegoś im brakuje. Wojtyła konstatuje: wiedzę należy 
uzupełnić „postawą świadomej wiary”. Nie ma więc publicystyki w pełnym 
tego słowa znaczeniu, która nie jest poparta świadectwem żywej wiary 
dziennikarza. Postawa bowiem – dopowiada Wojtyła – „...ingeruje zarówno 
w wiedzę, jak i jej publicystyczny wyraz”.1238 Publicysta nie może żyć 
w schizofrenii, „...wiedzieć i wyznawać to dwie postawy różne”, które muszą 
siebie potwierdzać. 
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W artykułach, w których chrześcijańscy publicyści piszą: „o sobie, 
o Panu Bogu, o Chrystusie, o Łasce, o swojej wierze, o Kościele”, czytelnik 
powinien odczuć „pokorę intelektu wobec prawdy”. Spośród wymienionych 
tematów publicystycznych – zdaniem Wojtyły – tylko jeden z nich jest 
„przedmiotem” publicystyki J. Turowicza – Kościół. Redaktor naczelny 
tygodnika pisze o Kościele „autentycznie”, a „postawa wyznawcy” – 
zdaniem Wojtyły – musi być nacechowana „autentycznością”. Jej 
przeciwieństwem jest „krytyka Kościoła”, takie pisanie „gubi 
autentyczność”; wówczas „...nie działa już wiara w Kościół ani też z wiary 
zrodzone umiłowanie Kościoła, ale działa jakieś odbicie w skądś 
podstawionym zwierciadle, które się przyjęło za własne”. Wynika stąd, że 
Wojtyła dostrzega „siłę”, która ma przemożny wpływ na publicystę, tak nim 
manipulując, że krytykuje on Kościół, sądząc, że wypływa to z miłości, 
podczas gdy w rzeczywistości dziennikarz głosi poglądy wrogie Kościołowi. 

Wojtyła nie sugeruje, że zbiór artykułów J. Turowicza jest 
„podręcznikiem świadomego katolicyzmu”, wydaje się nawet, że we wstępie 
zawarł on profilaktykę linii programowej tygodnika. Chcąc zapobiec błędom, 
które czaiły się na horyzoncie, napiętnował je zawczasu. Jak się jednak 
okazało, analizując linię tygodnika na przestrzeni kilkudziesięciu lat, 
publicystyka, jaką m.in. uprawiał J. Turowicz, nie uniknęła błędów. 
Począwszy od lat siedemdziesiątych „krytyka Kościoła” była obecna na 
łamach „Tygodnika Powszechnego”, Jan Paweł II tłumaczył ją „brakiem 
miłości do Kościoła”, a więc utratą autentyczności świadomego katolicyzmu, 
albowiem „Kościoła wciąż trzeba się uczyć, tak jak Chrystusa i Ewangelii, 
a nie można się go nauczyć bez jakiegoś zaczynu. Ten zaczyn to jest miłość 
Kościoła, a nie może nim być nigdy żadna liberalna krytyka Kościoła, 
choćby powoływała się na najgłośniejsze nazwiska posoborowych 
teologów”.1239 

We wstępie do Chrześcijanina w dzisiejszym świecie Wojtyła 
podkreślił „wewnętrzną wartość” świadomego katolicyzmu, który „...trafia 
w twórczy związek pomiędzy człowiekiem a prawdą przezeń 
wyznawaną”.1240 Świadomy swojego powołania dziennikarz ma zatem 
odpowiedzialne zadanie do wykonania, powinien zdawać sobie sprawę – 
pisze Wojtyła – że „...prawda wyznawana i głoszona ma prawo w każdej 
chwili zwrócić się do tego, kto ją wyznaje i głosi, i zażądać rachunku z tego 
wszystkiego, co od wewnątrz warunkuje jej autentyczność”.1241 
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2.1. Udział w historii „Tygodnika Powszechnego” 
 

Jednym z podstawowych paradygmatów etycznych 
antropologicznego rozumienia wartości jest stwierdzenie: „Pokaż mi swoje 
czyny a będę wiedział, kim jesteś”.1242 Można sformułować analogiczny 
paradygmat dla mediów katolickich: „Pokaż mi swoje artykuły a będę 
wiedział, czyj jesteś”. Czy jesteś Chrystusowy. 

Dla Wojtyły ważna była osoba i jej czyn, który wykuwa się 
konkretnej rzeczywistości, jaka jest katolicka redakcja. Błogosławiony 
przywiązywał dużą wagę do współpracy z „Tygodnikiem Powszechnym”. 
Dzięki redakcji partycypował w prawach i obowiązkach dziennikarza 
katolickiego. 

Uprawiał dziennikarstwo jako prezbiter, biskup, metropolita 
krakowski i kardynał – łącząc funkcję publicysty z funkcją „przełożonego 
kościelnego”,1243 czyli współredaktora pisma. M. Skwarnicki wspomina, że 
dziennikarzy „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku” traktował jak 
„wspólnych znajomych”, z którymi się zżył, dlatego wspierał finansowo 
bezrobotnych członków redakcji i niektórych współpracowników, m.in. 
Leopolda Tyrmanda i zbigniewa Herberta.1244 „Traktował redakcję jako 
powierzoną jego pieczy grupę niezależnych, ale lojalnych wobec Kościoła 
świeckich”.1245 

Władysław Bartoszewski, współpracownik tygodnika od 1982 
roku,1246 uważa, że o więzi Wojtyły, biskupa Krakowa z jego redaktorami 
należałoby napisać „...wielką pracę naukową, w której znalazłoby się miejsce 
dla rozważań o obopólnej inspiracji, o – często – tożsamości poglądów, 
o podobnym rozumieniu świata i zadań, jakie stoją przed 
chrześcijaninem”.1247 

Jednak podobieństwo „rozumienia świata i zadań” na niwie 
dziennikarskiej nie spełniło się do końca, gdyż Błogosławiony proponował 
swoistą dla niego wizję uprawiania tego zawodu, co nie przeszkadzało mu 
wielokrotnie potwierdzać swojego przywiązania do tygodnika. „Napisałem 
kiedyś do Pana Redaktora – czytamy w liście Jana Pawła II do J. Turowicza 
– że mam swój udział w historii «Tygodnika» – «i nie chciałbym tego 
stracić». Pan wie również, że chociaż piętnaście lat odłączyło mnie od całej 
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krakowskiej «pracowni przeznaczeń»,1248 to przecież w jakiś sposób w niej 
trwam. I bardzo mi leży na sercu przyszłość tego właśnie tygodnika jako 
pisma «katolicko-społecznego»”.1249 

Udział Wojtyły w historii „Tygodnika Powszechnego” w latach 1949-
1978 zaowocował wizją dziennikarstwa. Był to „udział” wynikający z faktu 
uprawiania przez Wojtyłę dziennikarstwa ze wszystkimi konsekwencjami, tj. 
sukcesem i porażką. Zmagał się z materią informacji, którą poszerzył 
o „wartość dodaną” – inicjację, inaczej „wewnętrzną prawdę” informacji.1250 
Poszukiwał tematu, słów do jak najlepszego wyrażenia swojej myśli. Dialog 
z czytelnikiem i ten wewnątrzredakcyjny naznaczony był niemałymi 
trudnościami. 

„Udział” dotyczył nie tylko dziennikarskiej praktyki, ale i teorii, 
czego z kolei owocem była zasada apta paedagogia fidei. W liście do 
redaktora naczelnego tygodnika z dnia 8 marca 1993 roku Jan Paweł II 
określił wi ęź łączącą go z redakcją mianem „przymierza”, czyli mówiąc 
najprościej, i w sensie cywilnym – umową o współpracy: „Czuję się 
związany z tym tygodnikowym dziedzictwem. Miałem w nim jakąś 
«cząstkę» nie tylko jako piszący, ale także jako Wasz Biskup. I zapewne, nie 
tylko ja miałem jakąś «cząstkę» w «Tygodniku», ale i on miał swą «cząstkę» 
we mnie, w mojej drodze, w moim powołaniu. Pamiętam, jak Pan przeżywał 
wydarzenie z 16 października 1978 roku. Cóż? Ja nie chcę tego utracić. 
Staram się jakoś być wierny «przymierzu», którym się związałem”.1251 

Jak wyjaśnił A. E. Boniecki we wstępie do dodatku „Tygodnika 
Powszechnego” w 2006 roku, opublikowane listy „...stanowią fragment 
znacznie obszerniejszej korespondencji pomiędzy Karolem Wojtyłą – 
księdzem, biskupem, arcybiskupem, kardynałem, papieżem Janem Pawłem II 
– a Jerzym Turowiczem, przechowywanej w Archiwum Jerzego Turowicza. 
W przypadku listów kard. Wojtyły – papieża Jana Pawła II są to oryginały 
(maszynopisy lub rękopisy), w przypadku listów Jerzego Turowicza – 
maszynopiśmienne kopie”.1252 

O „przymierzu” między Wojtyłą a krakowskim tygodnikiem 
świadczy np. zachowana korespondencja na temat linii programowej 
„Tygodnika Powszechnego”: list J. Turowicza do Wojtyły z 1964 roku,1253 
nawiązujący do rozmowy z arcybiskupem po jego powrocie z Rzymu, gdzie 
metropolita krakowski przebywał z wizytą ad limina.1254 Ponadto nigdy nie 
opublikowany na łamach pisma list Wojtyły z marca 1966 roku zawierający 
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krytykę artykułu pt. Opinia publiczna a reformy soborowe autorstwa Stefana 
Wilkanowicza1255, skierowany do wszystkich członków Archidiecezjalnej 
Komisji Prasowej, a szczególnie do redaktorów tygodnika.1256 Ponadto 
zawiera dwa listy Wojtyły do J. Turowicza z 13 marca1257 i 18 marca 1968 
roku1258 oraz list Wojtyły do J. Turowicza z marca 1969 roku,1259 list 
J. Turowicza do Wojtyły z maja 1969 roku1260 i list Wojtyły do J. Turowicza 
z lipca 1969 roku,1261 a także list Wojtyły do J. Turowicza z marca 1975 
roku.1262 

Po osiemnastu latach przerwy w korespondencji, już po wyborze 
Wojtyły na Stolicę Piotrową, spór na temat linii pisma był nadal 
kontynuowany w liście Jana Pawła II do J. Turowicza z marca1263 (po 
spotkaniu na Watykanie) i z lipca 1993 roku.1264 Ostatni zachowany list 
pochodzi z maja 1995 roku.1265 Zaginął list Jana Pawła II do J. Turowicza 
z 1993 (lub 1992) roku, na który J. Turowicz odpowiedział papieżowi 
w lutym 1993 roku.1266 

Między 7 a 10 czerwca 1997 roku, miało miejsce ostatnie spotkanie 
Jana Pawła II z J. Turowiczem, kiedy to Ojciec Święty odwiedził Kraków 
podczas siódmej pielgrzymki do Ojczyzny (od 31 maja do 10 czerwca 1997 
roku).1267 Chorego redaktora naczelnego „Tygodnika” przywieziono karetką 
do Pałacu Biskupiego na ul. Franciszkańską 3. Po tym spotkaniu J. Turowicz 
dostał zapaści, o czym przypomniał A. E. Boniecki w artykule wstępnym do 
dodatku tygodnika w pierwszą rocznicę śmierci papieża.1268 Być może 
redaktor naczelny doznał głębokiego wzruszenia z powodu – jak zapewne 
zdawał sobie sprawę – ostatniego w jego życiu spotkania z tym Świętym? 
Zmarł dwa lata później, po długiej chorobie.1269 

„Tygodnik Powszechny” otrzymał od rządu archidiecezji „kredyt 
katolickości”, ale nie zawsze go chętnie „spłacał”. Wnukowie dr. Józefa 
Mariana Święcickiego, „krakowskiego intelektualisty i żarliwego katolika”, 
przekazali do redakcyjnego archiwum odpowiedź Wojtyły na „memoriał” ich 
dziadka kwestionującego w listopadzie 1961 roku katolickość pisma, a więc 
linię pisma, jaką tworzył J. Turowicz.1270 „Biskup rzecz potraktował 
poważnie – pisze A. E. Boniecki – i w liście z 2 stycznia 1962 roku wyłożył 
autorowi, dlaczego nie ma racji”. Przyznał, że katolickość pisma jest „dość 
specyficzna”, z różnych powodów, m. in. dlatego, że pismo „...obsługuje zbyt 
rozległy wachlarz zapotrzebowań”, po drugie zespół redakcyjny reprezentuje 
pewną orientację, którą określił: „...poszukiwanie i uwzględnianie 
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poszukujących”, skąd – tłumaczył – bierze się „...zainteresowanie 
Mounierem”, choć „...trudno mówić o mounieryzmie czy o zaangażowaniu 
mounieryzmem”,1271 co miało miejsce w przypadku warszawskiej „Więzi”. 

„Cenimy sobie bardzo – pisał Wojtyła – sąd Pana Doktora w tej 
sprawie, to jednak musimy się ostatecznie kierować sądem własnym, 
zarówno gdy chodzi o przyznanie, jak i odmawianie tygodnikowi kredytu 
katolickości. Sami też musimy brać za to odpowiedzialność, bacząc pilnie, 
aby na skutek sądu zbyt jednostronnego i zbyt surowego nie zniszczyć tego, 
co w założeniu nie jest złe, lecz dobre, choć stale bywa zagrożone”. 

„Widzę w Pańskim liście pewne uproszczenie sądu o «Tygodniku» – 
zauważał – które może wypływa ze zbytniej wnikliwości […] Zdaje mi się, 
że Pan Doktor widzi fakty dokonane w tych miejscach, gdzie zachodzą 
jeszcze tylko możliwości czy niebezpieczeństwa, że niebezpieczeństwo błędu 
czy zła bierze Pan za faktyczne już zło czy błąd. Zdajemy sobie sprawę – 
tłumaczy – że  «Tygodnik» jest pismem «niebezpiecznym», w znaczeniu 
«zagrożonym», że nosi w sobie jakiś pierwiastek ryzyka […]. Chcemy brać 
odpowiedzialność za katolickość «Tygodnika» tak długo, jak długo nie ma 
dostatecznych podstaw do stwierdzenia, że niebezpieczeństwo zmieniło się 
w faktyczne zło, a niebezpieczeństwo błędu w błąd. I bardzo prosimy Ducha 
Światłości, aby to nie nastąpiło”.1272 Nastąpiło jednak „bezkrytycznie 
naśladowanie zachodnich progresistów”.1273 

Siedem lat później Wojtyła zauważał ,,ucieczkę” dziennikarzy od 
tego, „...co stanowi rzeczywistość Kościoła w Polsce”.1274 w prywatnych 
listach Jana Pawła II do tygodnikowego felietonisty M. Skwarnickiego i jego 
żony Zofii1275 papież ubolewał, że z powodu odejścia tygodnika od 
pierwotnej linii ten stały publicysta (1958-1992) stanął przed dylematem 
„wycofania się” z tygodnika; uznał to za „jakieś signum”, „…pójście za 
głosem sumienia”, co „nieraz tak kosztuje”. Ale „takie decyzje – niestety – 
muszą być podejmowane”.1276 

Podzielał troskę publicysty o tygodnik i – jak zapewniał – co dzień 
modlił się za środowisko,1277 które nie wprost, ale uważało, że jego 
pontyfikat jest „kontrowersyjny”” „Pozostaje otwartym pytanie – pytał 
współredaktor – czy tak eksponowana kontrowersyjność pontyfikatu, 
z pozostawieniem go bez wyjaśnienia, jest słuszna z punktu widzenia 
«tygodnika katolickiego» (i to «zwłaszcza» po wiadomych wyborach?).1278 
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„Nie mogę jednak tak jak Pan – wyznał do M. Skwarnickiemu – 
przestać tego pragnąć, żeby tygodnik był pismem katolickim, tzn. pismem 
dla katolików, którzy dzisiaj w inny jeszcze sposób niż w przeszłości 
poszukują i chcą w tym piśmie odnaleźć Kościół i siebie”. Traktował 
tygodnik jako „...w jakimś sensie nasze wspólne dziedzictwo”, dlatego nawet 
w Rzymie nie zrezygnował ze „starego nawyku” czytania tygodnika, choć nie 
tak jak dawniej – „od deski do deski”.1279 Zdawał sobie jednak sprawę 
z popełnianego błędu: redakcja „…nie chce być więcej – jak to mawiał kard. 
Kominek – retro-oculanta, chce być koniecznie ante-Oculanta, tzn. 
wpatrzona w przyszłość. Zapomina tylko, że bez tego «retro» nie ma także 
tego «ante»”.1280 
 

2.2. Niedokończony cykl o „żywiołach katolicyzmu” 
 

Pisząc w Biografii papieża Jana Pawła II, że „drugim artykułem 
Wojtyły opublikowanym w „Tygodniku Powszechnym” był hołd dla Jana 
Tyranowskiego zatytułowany Apostoł”,1281 G. Weigel jest o tyle w błędzie, 
że Wojtyła wcześniej – tuz po Mission de France – napisał Katolicyzm 

uporu, który redakcja opublikowała dopiero w 2002 roku. Przez ponad pół 
wieku rękopis Wojtyły, będący dalszym ciągiem sprawozdania z podróży po 
Europie zachodniej, przeleżał w archiwum J. Turowicza. Amerykański 
publicysta pisze co prawda, że Wojtyła po napisaniu Mission de France 
w następnych latach będzie jedynie „...pisał artykuły o antropologii 
chrześcijańskiej, czystości małżeńskiej i na inne tematy, zarówno dla 
„Tygodnika Powszechnego”, jak i znaku”,1282 ale nie pyta, dlaczego? 

Dlaczego dobrze zapowiadający się publicysta zrezygnował 
z rozwijania swojego publicystycznego talentu, skoro miała powstać aż „seria 
artykułów”1283 z podróży Wojtyły po Europie, a ukazał się tylko jeden 
opisujący ruch księży-robotników? Wychowanek kard. A. S. Sapiehy spotkał 
się podczas wakacji 1947 roku z polską emigracją, której życie też mogło być 
przedmiotem niejednego artykułu. 

Pierwszy artykuł rozpoczął się czas długotrwałej, bo 
dwudziestodziewięcioletniej współpracy Wojtyły ze środowiskiem 
krakowskich dziennikarzy katolickich, przerwanej w 1978 roku wyborem na 
Stolicę Apostolską. Jednak ten czas nie był jedynie – jak podkreśla G. Weigel 
w Biografii – „szczęśliwą i twórczą relacją dla obu stron”,1284 czy – jak to 
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widzi W. Bartoszewski – czasem „obopólnej inspiracji”, spotkaniem takich 
samych poglądów o świecie i zadań, jakie stoją przed chrześcijaninem.1285 
Wydaje się raczej, że ten czas był zmaganiem się Wojtyły ze słabością jego 
osobowości, krystalizacją poglądów na temat katolicyzmu oraz szukaniem 
indywidualnej drogi twórczej na niwie dziennikarstwa. 

W lipcu 1947 roku, w liście do Ireny Szkockiej, Wojtyła informował, 
że pisze z Paryża i że z woli Księcia Sapiehy ma te wakacje poświęcić nie 
tylko na zwiedzanie, ale przede wszystkim na „podpatrywanie metod 
duszpasterskich” we Francji, Belgii i Holandii. To zadanie wydało mu się 
„czymś bardzo niewymiernym”,1286 bo – jak wyznał później – interpretacja 
rzeczywistości „...zależy od Łaski Bożej i od własnej spostrzegawczości pod 
działaniem tejże”.1287 

Zadanie to wydawało się trudne do zrealizowania również z tego 
powodu – jak wyjaśniał – bo Wojtyła „zawsze myślał o czymś – 
dalszym”.1288 Zauważył, że np. czytając kolejny raz ten sam fragment Pisma 
świętego, „...zaczyna czytać w jakiś nowy sposób […], coś znajdować 
i widzieć i słyszeć”.1289 Tak narastała lawina spostrzeżeń. Tymczasem 
podpatrując metody duszpasterskie, należało spojrzeć na rzeczywistość 
reporterskim okiem, przeżyć ją i opisać, jakby ostatecznie – zamknąć; idąc 
we wnioskowaniu od szczegółu do ogółu. 

Wydaje się, że nie tyle sama podróż, co przede wszystkim lektura 
trzech książek na temat problemów duszpasterskich Kościoła we Francji – 
przyczyniła się do tego, że Wojtyła ujawnił swój talent publicystyczny, 
opierając pierwszy artykuł Mission de France, m. in. na ich zrecenzowaniu. 
Ustosunkował się do poglądów na kwestię nowych metod duszpasterskich 
siedmiu księży: Henri Godin Yvan Daniel,1290 Fernand Boulard, H.-
 J. Emerard, Ambroise Achard,1291 Georges Michonneau FC i Henri Charles 
Chéry OP.1292 Wolał raczej recenzować niż dzielić się refleksjami na temat 
działalności księży robotników, którą znał z autopsji. Sprawy duszpasterskie 
próbował ująć publicystycznie, tzn. zamierzał przekonać czytelników 
argumentami odwołującymi się do rozumu i emocji. 

Jednak z jakiegoś powodu został chyba zaprzepaszczony talent 
publicystyczny Wojtyły, a mógł rozpocząć się dwudziestodziewięcioletni 
czas wypowiedzi o Kościele i świecie naznaczonych jego oryginalnym 
spojrzeniem na rzeczywistość. Tak się jednak nie stało. Po udanym debiucie 
pojawiła się pierwsza „porażka” – drugi publicystyczny artykuł Wojtyły 
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został odłożony ad acta, mimo że był zaplanowany jako kontynuacja 
pierwszego, czyli jako dalszy ciąg refleksji. Zapoczątkowany przez Mission 

de France cykl miał być studium porównawczym katolicyzmu francuskiego, 
belgijskiego i holenderskiego. Znacząca „porażka”, skoro na łamach 
krakowskich pism, tygodnika i miesięcznika, zabrakło publicystyki 
pastoralnej Wojtyły, a – jak zauważa G. Weigel – pojawiły się artykuły 
„...o antropologii chrześcijańskiej, czystości małżeńskiej i na inne 
tematy”.1293 
 
 

3. Ewolucja linii programowej „Tygodnika Powszechnego”… 
 

Chcąc uchwycić ewolucję linii programowej „Tygodnika 
Powszechnego” użyto w dysertacji metody koła hermeneutycznego.1294 
Lepiej się bowiem rozumie fragment historii (tu: lata 1949-1978), gdy 
spogląda się z perspektywy całości dziejów. Rozumienie tekstu to jeden ze 
sposobów poznania rzeczywistości. Koło daje jedność: rozumienia, 
interpretacji i historyczności tekstu. Zrozumieć można przez odniesienie 
jednego „bytu” do innych „bytów”, aż po transcendencję, stąd zastosowanie 
tezy metodologicznej o nieuchwytnym kołowym charakterze ludzkiej 
myśli.1295 Sprawność „objęcia całości” jest zatem wynikiem zastosowania 
w rozumowaniu tej metody.1296 Potwierdza to wybór tytułu pierwszego 
polskiego periodyku: „Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie 
zamykający dla informacji pospolitej”. Tygodnik z 1661 roku miał słuszną 
ambicję „objęcia całości”, czyli zrozumienia zasad rządzących światem, 
poprzez informowanie o nowych wydarzeniach. 

Z tego względu w tym podrozdziale „cofnięto się” w czasie, do Roku 
1918, czyli początku nurtu odrodzeniowego, oraz „wybiegnięto” 
w przyszłość – po 16 października 1978 roku. W tym celu sięgnięto po 
osoby, które pełniły wobec krakowskich periodyków, a szczególnie wobec 
„Tygodnika Powszechnego”, funkcję advocatus diaboli. 

Pierwszą z nich jest Jan Paweł II, który w latach 1945-2005 uprawiał 
krytykę tygodnika. Prawdopodobnie już w 1949 roku Wojtyła miał 
świadomość, że przyjęta przez pismo linia programowa dawała komunistom 
niekiedy okazję do osłabiania Kościoła w Polsce „od wewnątrz”. Jako papież 
wystawił wysoką ocenę pośmiertną redaktorowi naczelnemu.1297 Zatem 
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perspektywa Watykanu sprawiła, że opinie Jana Pawła II na temat 
zmieniającej się linii tygodnika na przestrzeni lat wydają się szczególnie 
cenne, bo są nacechowane zarazem dystansem i przyjacielską bliskością.1298 

Drugą osobą jest stały felietonista pisma, Stefan Kisielewski (1911-
1991),1299 który również uprawiał krytyczną refleksję na temat „Tygodnika 
Powszechnego”. Przyznawał, że z niego katolik „marny”, choć „trzeźwiak”, 
czyli realista,1300 dlatego chętnie zajmował się polityką. Między innymi jego 
Dzienniki są cennym źródłem historycznym o meandrach dziennikarstwa 
w PRL. 

Co prawda Józef Życiński (1948-2011) przestrzegał przed 
konstruowaniem tez w pracach będących „próbą oceny sporów 
teologicznych” przez Kisiela,1301 nie miał jednak racji odrzucając jego 
publicystykę, bo – rzekomo – powstawała „przy drinkach”.1302 Zdaniem 
arcybiskupa „podnoszenie do rangi historycznej” jego twórczości szkodzi 
„tym, którzy traktują odpowiedzialnie swe badania naukowe”.1303 Gdy w grę 
wchodzą odniesienia „teologiczne” S. Kisielewskiego, uwaga jest słuszna, 
ale skąd pewność, że jakiekolwiek „dzieło” nie powstało „przy drinkach”? 
Gdyby uznać ten argument, wówczas należałoby – z pewnego względu – 
wykluczyć wiele innych „źródeł” – współpracowników „Tygodnika 
Powszechnego”, np. A. Micewskiego1304 czy Witolda Beresia.1305 

Tymczasem według asystenta kościelnego tygodnika publicystyka 
S. Kisielewskiego to „dokument historii Polski Ludowej”, a ich autor to… 
Stańczyk1306 czasów realnego socjalizmu. Felietony „Kisiela” opisywały 
absurdy peerelowskiego życia, przyczyniały się do tego, że linię pisma 
cechował dystans do socjalizmu, przez co czytelnicy uznawali „Tygodnik 
Powszechny” za pismo opozycyjne, a Wojtyłę za „najbardziej opozycyjnego 
biskupa”.1307 

Warto zauważyć, że autentyczną funkcję advocatus diaboli pełni 
wobec tygodnika – od chwili powstania w 1991 roku – środowisko związane 
z redemptorystą dr. Tadeuszem Rydzykiem (1945-),1308 założycielem 
i pierwszym rektorem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej 
w Toruniu. Na środowisko to składają się następujące podmioty medialne: 
Radio Maryja,1309 „Nasz Dziennik”1310 i Telewizja TRWAM.1311 Doczekało 
się ono w 2009 roku naukowej analizy, z której wynika, że „stygma-
tyzowanie i wykluczanie” tego środowiska i negowanie jego opiniotwórczej 
roli „może być chyba uznane za jedną z przyczyn występowania takich 
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negatywnych dla społeczeństwa obywatelskiego zjawisk jak wzrost poczucia 
wyalienowania dużej części populacji, a co za tym idzie, wzrost popularności 
partii populistycznych”.1312 

„Nasz Dziennik” dostrzega „problem tygodnika”, z kolei „Tygodnik 
Powszechny” odwzajemnia się i dostrzega „problem Radia Maryja”. „Kiedy 
tu przyszedłem – wspominał A. E. Boniecki w rozmowie z nowym 
redaktorem naczelnym tygodnika – panował wówczas zwyczaj 
odszczekiwania się przez nas Radiu. Gdy nas huknęli – reagowaliśmy. To do 
niczego nie prowadziło. Byłem za tym, że jeżeli pisać o Radiu Maryja, to 
tylko o tym, co dotyczy istoty rozumienia miejsca Kościoła w świecie, bo tu 
tkwi największa różnica między perspektywą naszą a ich. Wizja Radia 
Maryja jest – w moim przekonaniu – niebezpieczna, bo ustawia Kościół 
w kategoriach oblężonej twierdzy. Nie «idźcie na cały świat», lecz «strzeżcie 
się zła, które was oblega»”.1313 

Ponieważ relacje między „Tygodnikiem Powszechnym” a toruńskim 
środowiskiem medialnym wykraczają poza obiectum formale niniejszej 
dysertacji, dlatego jedynie ją zasygnalizowaliśmy jako fakt, którym od 2007 
roku zajęła się Rada Stała Episkopatu i Biskupów Diecezjalnych.1314 

 
 
3.1. …według Wojtyły-Jana Pawła II 
 

Wojtyła – czytelnik „Tygodnika Powszechnego” i wojtyła – młody 
publicysta pisma, to dwa różne związki z linią ideową tygodnika. Dopiero od 
1949 roku Błogosławiony miał realny wpływ na profil tygodnika, dokładając 
do niego „cegiełkę” swojego talentu i spojrzenia na rzeczywistość, za co 
otrzymywał wynagrodzenie, tzw. honorarium. Poglądy na temat „zasadniczej 
tożsamości” tygodnika zaczął formułować po 4 lipca 1958 roku, kiedy to 
wraz z nominacją na biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej został 
„przełożonym kościelnym”1315 pisma, stając się jego faktycznym 
współredaktorem. Dostrzegał jakby trzy etapy: lata 1945-1956 (stosowanie 
inicjacji w informacji i pedagogii wiary w publicystyce), lata 1956-1976 
(krytyka Kościoła na łamach tygodnika), lata 1976-1978 (powrót do 
pierwotnej linii programowej).1316   

Potwierdził ten fakt kard. Stefan Wyszyński, którego młody biskup 
krakowski odwiedził pod koniec 1960 roku, właśnie „w sprawach 
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redakcyjnych”. Wówczas usłyszał – pisał A. Micewski – że odtąd „…będzie 
pełnił nieoficjalnie rolę kościelnego opiekuna redakcji”, której stał się 
później „wielkim protektorem”. Oficjalny „nadzór” nad „Tygodnikiem 
Powszechnym” został natomiast uchwalony 12 stycznia 1960 roku na 
posiedzeniu episkopatu.1317 

Wojtyła był nie tylko dziennikarzem, ale i współredaktorem 
„Tygodnika Powszechnego”, na łamach którego miał możliwość dzielenia się 
z czytelnikiem swoimi przemyśleniami. Sprawował „nadzór” nad pismem, 
który nazywał „udziałem”. „Być może, że wiele elementów mojej pracy 
twórczej – wspominał Jan Paweł II – nie oglądałoby światła dziennego, 
gdyby nie szpalty «Tygodnika» – powiedział w 1985 roku. Trzeba było, czy 
nie trzeba. Ale myślę, że trzeba. […] Była to współpraca bardzo dobra, 
twórcza”.1318 

Krytyczny stosunek Wojtyły do linii programowej tygodnika miał np. 
miejsce w 1975 roku, kiedy to redaktorzy tego periodyku zaproponowali 
swojemu współredaktorowi uczczenie trzydziestolecia pisma. Odpowiedział 
wówczas nieco ironicznie: „Czy chcecie to trzydziestolecie tak już całkiem 
podszyć pod inne trzydziestolecie?”. Dodał, że co prawda „...nie jest ono tak 
całkiem równoczesne”.1319 Miał na myśli trzydziestolecie władzy ludowej, 
która świętowała z różnych okazji. Słowo „podszyć” sugeruje, że Wojtyła był 
świadomy polityki redakcji ulegającej niekiedy pokusie służenia „dwom 
panom”.1320 Dopiero gdy usłyszał, że dziennikarze chcą pielgrzymować na 
Jasną Górę po „...spojrzenie od wewnątrz, które by było dobrze rozświetlone 
z góry” – przyznał, że poczuł się „skompromitowany” wobec tak pobożnej 
propozycji: „Oczywiście, że w takich okolicznościach, w takiej sytuacji 
pragnę być jak najbardziej z wami na tej Jasnej Górze”.1321 Skomentował 
swoje zwątpienie: „Myślę, że to, co nagadałem, to nas bardzo łączy. Ja o tym 
wiem, że to nas łączy. Ostatecznie żyjemy tak przez ścianę. No więc, wiedzą 
sąsiedzi, jak kto siedzi. Może nie zawsze nas to łączy tak całkiem głośno 
i wyraźnie, bo wiadomo, że macie nad sobą cenzurę. Ta cenzura tylko taki 
pozwala nadać kształt pismu, jaki ona sobie zamierzyła. No, ale niemniej 
jednak, niemniej jednak, jeżeli ludzie myślą oryginalnie, samodzielnie, to 
czują, co czują. To zawsze jakoś się da odczuć i usłyszeć. […] Prowadzimy 
nieraz te rozmowy na Franciszkańskiej 3. Prowadzimy je długie godziny, 
więc tego, co się mówi godzinami, nie da się sprowadzić do paru minut”.1322 
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Nasuwa się pytanie, jaka mogła być przyczyna niekontynuowania 
przez redakcję „Tygodnika Powszechnego” cyklu refleksji z podróży po 
Europie zachodniej, czyli przyczyna nieukazania się w 1949 roku drugiego 
publicystycznego artykułu Wojtyły? Wydaje się, że autor Mission de France 
w krótkim czasie podjął decyzję pisania o przysłowiowej „lampie”1323 – 
podobnie jak uczynił to S. Kisielewski – co w przypadku Wojtyły nie 
oznaczało niepisania w ogóle, ani też „o niczym”, bowiem w kolejnych 
latach ukazały się na łamach tygodnika: poezja religijna, naukowe felietony 
o etyce, recenzje teatralne itp. Wojtyła mniej lub bardziej świadomie 
„powrócił” jako publicysta na łamy dopiero w czasie Vaticanum II, 
domagając się zarazem od dziennikarzy „Tygodnika Powszechnego”, jako 
merytoryczny dysponent krakowskiego pisma, nowego stylu pisania 
o Soborze. 

W latach 1949-1978 poglądy Wojtyły na temat „zasadniczej 
tożsamości” krakowskich pism, a więc również na temat wizji 
dziennikarstwa katolickiego – ewoluowały. Gdyby ten proces przedstawić 
obrazowo, to „wykres”, jaki pojawiłby się na współrzędnych „x” (czasu) 
i „y” (tematyki) nie byłby ciągłym wznoszeniem się, ale linią wstępującą 
i zstępującą, na kształt sinusoidy. 

Nadzwyczaj wysoką oceną hierarchii cieszyło się pismo w 1953 roku, 
kiedy to dziennikarze tygodnika odmówili publikowania na swoich łamach 
pośmiertnego peanu o Józefie Stalinie. Za karę władze zamknęły pismo na 
trzy lata. S. Wyszyński opisuje ten fakt w szerszej perspektywie: „W połowie 
marca 1953 roku na wszystkie wysiłki polskiej prasy katolickiej pojawia się 
odpowiedź nieoczekiwana i bardzo wiele mówiąca. Odpowiedź drogą 
drastycznego faktu. Wyjaśnień słownych nie było. Bo cóż tutaj można było 
wyjaśnić?! Odpowiedź owa bezsłowna brzmiała swą bezprzykładną w Polsce 
rzeczywistością: zawieszenie prawie wszystkich pism katolickich! Tak znika 
faktycznie prasa katolicka w Polsce. A znika bynajmniej nie z ubóstwa myśli 
– bo nie ubóstwo myśli sprawiało cenzorom tak wiele kłopotu, zmuszając ich 
do wykonania cięć tak niezliczonych i tak radykalnych; znika nie dla wygody 
czy przez zniechęcenie katolickich pisarzy czy redaktorów – bo hart ich 
cierpliwości oraz ich wytrzymałość zdawały się przekraczać granice rzeczy 
możliwych; znika nie dla braku czytelników – bo czytelnicy katoliccy byli 
i pozostają tak bardzo spragnienie katolickiego słowa drukowanego, że 
w znikomej mierze zaspokoić je mogła ta uciemiężona i okaleczona prasa 
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katolicka; znika nie dla braku papieru – bo nie brak papieru na publikacje, 
które religię i Kościół katolicki zwalczają. Znika po prostu na rozkaz dany 
z góry”.1324 

Wzrastający po 1949 roku entuzjazm Wojtyły dla linii „Tygodnika 
Powszechnego” zatrzymał się na 1956 roku. „Świadectwo Waszego 
środowiska – pisał w liście do J. Turowicza w 1969 roku – stało się 
szczególnie wymowne w latach 1953-56, kiedy zostaliście skazani na 
milczenie. Z zasługą tego świadectwa weszliście w okres po 1956 roku”, 
kiedy to miało miejsce – jego zdaniem – „...gruntowne zespolenie 
z Kościołem w Polsce”.1325 Jednak wznowienie pisma związane było 
z pewną uległością wobec władz.1326 

Kolejne lata działalności dziennikarskiej krakowskiego środowiska 
zbiegły się z przygotowaniami do soboru, w którego pracach w latach 1962-
1965 aktywny udział brał Wojtyła, doświadczając „fenomenu Kościoła”. Ten 
czas zaowocował krytycznym stosunkiem Wojtyły do linii pisma, które zbyt 
skoncentrowało się na problemie walki progresistów z integrystami, co 
wyrażał w wielu listach do redakcji, publikowanych i nieopublikowanych na 
łamach pisma. Linia wykresu sinusoidalnego zaczęła „iść w dół”, wznosząc 
się dopiero podczas synodu duszpasterskiego, w którym wzięli udział 
w latach 1972-1979 również katoliccy dziennikarze. 

Wojtyła widział pilną potrzebę pogłębienia wiary, pragnął „wymiany 
duchowych usług” między hierarchią a laikatem. Metoda pracy podczas 
Synodu polegała – tak jak na Soborze1327 – na „przyjęciu” mowy Ducha 
Świętego do krakowskiego Kościoła.1328 Dziennikarze mieli więc okazję 
doświadczyć „fenomenu Kościoła”. Tylko w ten sposób – według Wojtyły – 
mogli skorygować swój styl pisania. Synod spełnił swoje zadanie – linia 
tygodnika uległa zmianie – zaczęła „iść w górę”, stopniowo wzrastając aż do 
1989 roku,1329 przez co zyskała aprobatę rządcy archidiecezji. 

Wydawać by się mogło, że po wyborze Wojtyły na Stolicę Piotrową 
entuzjazm papieża dla tygodnika będzie już tylko sukcesywnie wzrastał aż do 
końca pontyfikatu, który przyczynił się do ustrojowej transformacji Europy 
wschodniej. Tak się jednak nie stało. Paradoksalnie Rok 1989 okazał się 
czasem próby nie mniejszej niż PRL,1330 którą to próbę tygodnik przeszedł 
wówczas zwycięsko, m. in. dzięki „nadzorowi” swojego „przełożonego 
kościelnego”. 
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Linia programowa tygodnika po 1989 roku wzbudzała niepokój 
papieża, gdyż z różnych stron docierały do niego głosy, że w wielu sprawach 
wychodziła naprzeciw oczekiwaniom rządzących w PRL – sprzyjała 
liberałom. Podczas czwartej pielgrzymki do Ojczyzny (1991) Jan Paweł II 
wyrażał żal, że tygodnik „nie «wytrzymał» na etapie przejścia do 
demokracji”, tzn., że uznał za prawdziwą demokrację wyłącznie demokrację 
liberalną; a np. miesięcznik „Więź” nie przeżył takiego „zachwiania ideowej 
tożsamości.1331 w 1993 roku przeciwstawił się lansowanym wówczas tezom 
o klerykalizacji Polski.1332 

W wolnej Polsce pismo wpisało się – jak to określił papież – w „atak 
sił lewicy laickiej” na Kościół. Stwierdził, że wśród ludzi wrogich 
Kościołowi znajduje się „Tygodnik Powszechny” i „Znak”, środowisko, 
w którym miał swój „udział”: „Oddziaływanie tych wpływów odczuwało się 
jakoś także w tygodniku. W tym trudnym momencie Kościół w tygodniku nie 
znalazł niestety takiego wsparcia i obrony, jakiego miał poniekąd prawo 
oczekiwać… Nie czuł się dość miłowany – jak kiedyś powiedziałem”.1333 
J. Turowicz był odmiennego zdania, uważał że Kościół w 1993 roku nie 
powinien skarżyć się, że jest prześladowany, bo wraz z upadkiem „komuny” 
i podniesieniem się „wieka totalitaryzmu” w sposób naturalny ujawniły się 
„wszelkie opinie, wszelkie opcje: ideowe, polityczne, światopoglądowe. 
Pojawiły się organa prasowe niechętne wobec Kościoła, nie rozumiejące, 
czym jest Kościół”.1334 

Jan Paweł II nawet wówczas domagał się od duchowieństwa 
„miłości” do tygodnika,1335 otoczenia go troską duszpasterską.1336 Los pisma 
i jego przyszłość „leżały papieżowi na sercu”, o czym pisał m. in. w liście do 
redakcji z okazji jego pięćdziesięciolecia.1337 z radością witał każdą zmianę 
na lepsze. Uznał, że po 1993 roku linia pisma budziła nadzieję, gdyż 
„...powiększyła się liczba publikacji o charakterze religijnym, teologicznym 
i chrześcijańskim. Cenną komponentą tygodnika – podkreślał – pozostaje 
obfita informacja o problemach Kościoła i świata”.1338 

„Po roku 1989 «Tygodnik Powszechny” stał się inny; jego nowy 
Redaktor Naczelny [A. E. Boniecki] – też; aż pismo stało się niszowe, 
niskonakładowe, przeznaczone dla dobrze o sobie myślących elit. Boleję nad 
tą ewolucją – podkreśla Wiesław Mering biskup włocławski –  do której się 
Ksiądz Redaktor bardzo przyczynił. To na łamach Księdza pisma pojawiały 
się nazwiska takich „autorytetów” jak Magdalena Środa (córka prof. 
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Ciupaka, marksisty i „religioznawcy” z czasów PRL), ks. Tomasz Węcławski 
(ileż się „Znak” natrudził w promocji jego książek), Stanisław Obirek... 
Podobny ciąg nazwisk mógłbym dalej tworzyć. Widocznie bliżej było 
Księdzu Redaktorowi do tych „światłych” niż do „moherowych” (do których 
siebie z satysfakcją zaliczam)”1339 

Ewolucję pisma zauważali na przestrzeni kilkudziesięciu lat również 
jego czytelnicy, np. Ryszard Borkowski (1944-), prezbiter diecezji 
siedleckiej, doktor metodologii nauk, matematyk. Jako student działał 
w duszpasterstwie akademickim św. Anny w Warszawie. „Tygodnik 
Powszechny” czytał od 1962 roku, tzn. od osiemnastego toku życia. Jego 
zdaniem periodyk przedstawiał Kościół jako miejsce nieustannych „dyskusji 
wszystkich ze wszystkimi”. To miało swoją pozytywną stronę – wyjaśnia – 
bo artykuły nie były „tanimi refleksjami”. Będąc tygodnikiem, pismo nie 
pełniło tylko zadania informacyjnego, ale w PRL było źródłem głębokiej 
refleksji teologicznej o charakterze społecznym. Wbrew tytułowi, tygodnik 
był elitarny, to znaczy, że tzw. przeciętny katolik nie rozumiał 
zamieszczanych tam artykułów. 

R. Borkowski dostrzega dwa etapy w rozwoju linii pisma: przed 1989 
rokiem, kiedy PRL stosowała cenzurę, i po 1989 roku, kiedy pismo było 
jednym z tytułów tzw. wolnej prasy. Wtedy nastąpił niezrozumiały (sic!) dla 
księdza zwrot – pismo stało się tendencyjne. Jego zdaniem tygodnik był 
„niejednolity”, po 1989 roku sprzeniewierzył się poprzedniej linii i zajął 
postawę krytyczną wobec Kościoła, w sposób przesadny opisując jego 
słabości, niekiedy wcześniej i obszerniej niż jego wrogowie. Pamięta, że 
dziennikarze uzasadniali to tym, że Kościół powinien być transparentny, 
a więc nie ma co ukrywać, „wrzód”, tzn. jakiś skandal, należy opisać i w ten 
sposób przeciąć go. „Tygodnik Powszechny” – uważa R. Borkowski – czynił 
to jednak z wielkim upodobaniem, „pławił się” w krytyce, uprzedzając 
wrogie Kościołowi media. Owo upodobanie określa jako „publicystyczną 
dewiację”, która sprawiła, że Kościół zaczął być postrzegany jako instytucja 
świecka, jakby był „z tego świata”, co pozwala dziennikarzom oceniać go na 
forum publicznym. Zdaniem R. Borkowskiego było to ze strony dziennikarzy 
brakiem odpowiedzialności za Kościół. 

Mimo tej oceny, do 1989 roku, kiedy w PRL rządziła „jedynie słuszna 
partia” – PZPR, tygodnik odegrał w życiu księdza rolę wyjątkowo 
pozytywną: „neutralizował myśl z Kremla, wskazywał alternatywne 
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rozwiązania gospodarczo-polityczne, poukładał w głowie” – argumentuje. 
Był prasą opozycyjną wobec komunistycznej, przez co nękała go cenzura. 
„W okresie przesłuchań przez SB – wspomina R. Borkowski – tygodnik 
umacniał mnie, pomagał podejmować radykalne i bezkompromisowe 
decyzje. Trwanie w środowisku akademickim jako lider zaowocowało 
bowiem groźbami. Straszono mnie, że Polska Ludowa nie potrzebuje takich 
naukowców jak ja”. Przyznaje, że nie polemizował z artykułami 
zamieszczanymi na łamach tygodnika, gdyż posiadał formację intelektualną 
nie przystającą do oczekiwań redaktorów. „Mogłem służyć jedynie refleksją 
filozoficzną – wyjaśnia – ale nie społeczną”. 

Wojtyła miał zatem „ograniczone zaufanie do tygodnika”, a z kolei 
szczycące się posiadaniem modelowej „recepty na Kościół” krakowskie 
środowisko dziennikarzy katolickich, czuło się upokorzone, że „...hierarcha 
nie dość ją wypełniał”.1340 
 
 

3.2. …według Stefana Kisielewskiego 
 

Polityka redakcyjna tygodnika, czyli linia pisma, i historia PRL były 
ze sobą powiązane; sprawy religijne i polityczne zazębiały się. Zasady, 
których władze uczyły obywateli były niekiedy absurdalne, zmuszając ich do 
uzasadniania przed samym sobą swojego istnienia i codziennego przełykania 
w milczeniu różnych obraźliwych upokarzających absurdów komunizmu. Na 
przykład „«Tygodnik» i inne pisma niepaństwowe dostały zawiadomienie, że 
cenzura (Urząd Kontroli Prasy) to instytucja usługowa, wobec czego ma się 
za jej «usługi» płacić pewną sumę od szpalty. Suma jest niewielka, chodzi 
najwyraźniej o zasadę” 1341 – pisał S. Kisielewski. 

„Czy degeneracja społeczna, polegająca na zaniku pewnych 
instynktów i godności – pytał felietonista – da się pogodzić z rozwojem 
i krzepnięciem? […] Już przecież to widać, choćby w postaci ogólnej 
nieuczciwości i zobojętnienia. Czy absurd może trwać?”.1342 

S. Kisielewski nie zgadzał się z linią programową „Tygodnika 
Powszechnego”, redakcja z kolei „nie podzielała wszystkich poglądów 
autora”. Na jego prośbę traktowano publicystykę „Kisiela” jako odrębne 
„pismo w piśmie”. Wojtyła doceniał ją i… zaprosił do Pałacu Biskupiego 
z odczytem.1343 
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Odkrycie S. Kisielewskiego, że „milczenie jawi się jako ważny 
wyraz”1344 pojawiło się wraz z docenieniem „Tygodnika Powszechnego.” 
w roku 1965 zauważył, że nie był ostatnio „...przez nikogo gryziony – cóż za 
kontrast z lawiną polemik, jaką wywołał niegdyś, a teraz nic, głucha cisza. 
Aż nagle zrozumiałem – pisze – ta cisza jest największą polemiką, jaką 
możemy uhonorować pismo. Pomyślcie sobie: dwudziestolecie tygodnika 
przemilczane jak najdokładniej przez radio, telewizję, film, prasę 
(z „paxowską” wł ącznie) – to jest coś! Jakże ważne i cenione musi być pismo 
tak pieczołowicie i starannie przemilczane, jakaż satysfakcja w nim 
pracować. Zaprawdę niewiele jest takich satysfakcji w Polsce dzisiejszej, 
sprawa całkiem wyjątkowa, a więc konfliktowa, a więc żywa. Niech 
żyje!”.1345 

W stosunku publicysty do krakowskiego pisma dominowała jednak 
postawa krytyczna, co miało związek z jego „wewnętrzną organizacją”. 
Asystent kościelny tygodnika A. Bardecki podkreślał, że „Kisiel” „...nie cofał 
się przed własną myślą, drążył egzystencjalne problemy do samego dna, 
choćby miało to postawić pod znakiem zapytania całe jego dotychczasowe 
życie. […] Miał odwagę kardynała Sapiehy, głęboką i wspaniałą 
inteligencję” 1346. Mimo że sprawą dogmatów kościelnych specjalnie się nie 
interesował, że w sprawach religii i kultury był tradycjonalistą,1347 sam 
prymas S. Wyszyński twierdził, że z całego tygodnika największy „teolog” to 
Kisielewski.1348 

Prymas wysoko cenił odwagę Kisiela jako jedynego dziennikarza, 
„między Łabą a Władywostokiem”,1349 który pisał prawdę o PRL. Z kolei 
publicysta cenił „piękne kazania” prymasa i skarżył się w Dziennikach na 
„głupotę «tygodnikowców», odcinającą nas od niego”,1350 czyli na utratę 
zaufania hierarchii do poczynań kolegów po piórze, czego wyrazem było 
zamieszczanie na łamach pisma artykułów wspierających – mniej lub 
bardziej świadomie – walkę partii z Kościołem. 

„Kisiel” rozumiał trudną politycznie sytuację Polski i sprzeciwiał się 
traktowaniu S. Wyszyńskiego przez redakcję tygodnika – jak to określił – 
„per nogam”. Na przykład kiedy prymas wszczął kampanię o wolność 
sumienia i nauczania religii, J. Turowicz – zanotował publicysta – 
„...podobno się na to krzywi, że to «demagogia»”.1351 Mimo przywiązania do 
Kościoła, polityka prymasa nie zawsze była nawet i dla niego zrozumiała.1352 
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Krytyka publicysty dosięgła wszystkich członków redakcji,1353 ale 
najczęściej krytykował J. Turowicza, np. że ten chciał reformować 
katolicyzm w Polsce „na modłę zachodnią”, nie rozumiejąc, że „tu jest 
Wschód. Tam mówią, że Kościół ma się oprzeć na ubogich, tu i tak się na 
nich opiera. Tam żądają pogodzenia się z nadchodzącą rzekomo rewolucją, tu 
i tak jest «rewolucja», czy kto chce, czy nie chce. Biedny, głupi Jerzy – 
wpatrzony w Zachód, a tkwiący na Wschodzie. A tymczasem «Tygodnik» 
rozłożył”. 1354 Publicysta uważał, że „nie da się przeprowadzić paraleli” 
między „zajściami” w Polsce a np. we Francji, gdyż opisując je, dostarcza się 
argumentów komunistom: J. Turowicz „ani rusz zrozumieć nie może, iż 
reformować Kościół tam, a reformować go tutaj to zasadnicza różnica. Niby 
ludzie inteligentni, a całokształtu sytuacji objąć nie umieją”.1355 

W jednym z felietonów „Kisiela” czytamy: „Turowicz opowiadał 
niesamowite historie. Watykan stworzył cztery nowe polskie diecezje 
[Szczecin, Warmia, Wrocław, Opole], mianował biskupów, przystosował 
granice, był wielki triumf i oto nagle niezadowolenie okazały… nasze 
nieocenione władze. Pod pozorem, że niedotrzymane zostały warunki 
mianowania biskupów (zgoda władz państwowych) nie dopuszczają do prasy 
dokładniejszych wiadomości o tej sprawie, w «Tygodniku» skonfiskowali 
wszystko, z mapą i danymi historycznymi włącznie. Komunistyczny rekord 
głupoty został w ten sposób podbity. Jerzy przypuszcza, że chodzi im o nie 
skoordynowanie diecezji wschodnich”.1356 

S. Kisielewski zauważał z czasem, że wyrażane przez niego poglądy 
miały negatywne dla niego skutki, gdy tymczasem J. Turowicz „jeździł, 
gadał odczyty po angielsku, forsę na pewno przywiózł”, a wszystko za 
sprawą otrzymanego paszportu.1357 „Turowicz w Ameryce – ja dostałem 
odmowę i złożyłem odwołanie”,1358 „mogę się tylko pocieszyć słowami 
Dostojewskiego: „Za to, co ja piszę, nagród nie dają. Paszportów też 
nie…”.1359 

Z wyjazdów J. Turowicza wynikały pewne korzyści, np. był 
kredytowany na konferencję prasową Cartera, chociaż S. Kisielewski 
wiedział, że „o nic nie zapyta”, by nie narazić się „instytucji”.1360 Zarzucał 
redaktorowi naczelnemu, że „zbyt namiętnie – jak na chrześcijanina – broni 
siebie – gdzie ta sławiona pokora?!”.1361 Zarzucał zdradę dziejowej misji, 
jaka przypadła w udziale tygodnikowi, jedynemu katolickiemu pismu 
w PRL. 
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Zdaniem publicysty pismu brakowało „zasadniczej publicystyki 
ideowo-politycznej, publicystyki, która określiłaby własne stanowisko.1362 
Określał politykę redakcyjną tygodnika wobec władz PRL jako 
„wazeliniarstwo”.1363 

Po 1989 roku usprawiedliwiał postawę wielu ludzi pióra, którzy 
służyli reżimowi, pisząc: „Nie wolno sądzić polskich pisarzy minionego 
okresu1364 nikomu, kto sam nie był poddany stalinowskiej metodzie urabiania 
mózgów”. Przypomnijmy, że pisarze ci stosowali w literaturze „jedynie 
słuszną” i podstawową metodę twórczości i krytyki literackiej rodem z ZSRR 
(1934) – realizm socjalistyczny (1949).1365 Publicysta uważał, że pozostawali 
oni w swoistym „duchowym więzieniu, jakim była ówczesna literatura 
polska”. Dostrzegał różny stopień ich winy i odpowiedzialności. Według 
niego literaci uprawiający socrealizm ponieśli wystarczającą karę, gdyż 
stalinowska metoda „wdzierania się ludziom do duszy” sprawiła, że tym 
trudniej będzie się im dostosować do nowej rzeczywistości.1366 

Mimo znajomości „stalinowskiej metody urabiania mózgów”,1367 
domagał się od J. Turowicza postawy opozycyjnej, pisząc: „Dzieci, tu, pod 
bokiem Rosji, nie mają o niczym pojęcia, uważają, że wszystko tu jest 
dobrze, normalnie, demokratycznie”, że nie ma „żadnych zewnętrznych 
znamion dyktatury, ukryto wszystko, tylko moje pokolenie starych maniaków 
upiera się, że jest tu coś nienormalnego. Ale kto nam uwierzy? […] Giniemy 
tu w samotności, wśród obcych «nowych ludzi»”.1368 Obawiał 
„niewidocznego przechodzenie na sowiecki styl myślenia”.1369 

„Poróżniłem się znowu z Jerzym – pisał w 1971 roku. Niech tam oni 
wyrażają swoje zaufanie, że partia się zmieni – ja nie widzę powodu”.1370 
a J. Turowicz, ustosunkowując się do pretensji S. Kisielewskiego, który 
uważał, że linia programowa pisma powinna być bardziej „radykalna 
w opozycji do «reżimu»”, tłumaczył publicyście, że gdyby tygodnik 
próbował pełnić taką rolę, jakiej żądał „Kisiel”, to „po prostu dawno by go 
nie było, zniknąłby tak jak «Tygodnik Warszawski», zlikwidowany wkrótce 
po wojnie”.1371 

Wojtyła żył wizją Polski jako duchowej rodziny. Głód rodziny trapił 
go bowiem od dzieciństwa. Już w wieku dziewięciu lat osierociła go matka, 
a w wieku dwudziestu jeden – ojciec; gdy miał dwanaście lat zmarł jego 
jedyny brat, lekarz, a wiele lat wcześniej – ich siostra. Tymczasem człowiek 
jest bytem relacyjnym, nie potrafi żyć bez więzi osobowej. Wojtyła 



 
 

233

postrzegał rodzinę jest „komunię osób”,1372 a całą ludzkość jako jedną wielką 
rodzinę dzieci Bożych1373 żyjących na wzór Jezusa, Maryi i Józefa. 

Udział Błogosławionego w środkach społecznego przekazu miał 
zatem wymiar personalistyczny i komunijny. Celem była wspólnota życia 
i miłości dziennikarzy i czytelników z Trójcą Świętą, co jest projektem 
Bożym wobec każdego chrześcijanina. Wiedział i wierzył, że nikt nie jest 
skazany na samotność, gdyż „współżycie i zjednoczenie ludzi” wywodzi się 
z „odwiecznego współżycia Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego, żyjących 
tym samym życiem Bożym”.1374 

Dwudziestodziewięcioletni udział w „Tygodniku Powszechnym”, 
z którym Wojtyła zawarł „przymierze”, było szkołą społecznej miłości 
wobec środowiska, które brało udział w systemie politycznym PRL od 
przełomu październikowego w 1956 roku do kryzysu konstytucyjnego 
w 1976 roku, wikłając się w komunistyczną doktrynę (reprezentacja 
w Sejmie, radach narodowych, Radzie Państwa, Froncie Jedności Narodu). 

Ale mimo to trwało ono „w jakiś cudowny sposób” – uważa 
R. Graczyk – w jednoznacznej opozycji wobec systemu. Wydaje się, że 
dzięki udziałowi Błogosławionego w tym dziennikarskim przedsięwzięciu. 
Choć bliska mu była wizja Polski narodowych wieszczów, to jako 
współredaktor „Tygodnika Powszechnego” towarzyszył swoim kolegom po 
piórze na ich błędnych drogach neopozytywizmu (sojusz z ZSRR wynika 
z położenia geopolitycznego Polski; zaprzestania walki w sytuacji braku 
szans na tzw. realne zwycięstwo).1375 

Wojtyła zgadzał się z opinią, że położenie Polski jest trudne i wymaga 
odpowiedzialności,1376 ale nadzieję pokładał nie tyle w demokratyzowaniu 
realnego socjalizmu, co w łasce Bożej budującej na rozumnej naturze (gratia 

supponit naturam); wierzył w przemianę wszystkich osób zaangażowanych 
w system. Miłość wspólnotową opierał na prawdzie o człowieku i narodzie 
i jego o dziejach, która nie mogła być wypaczana. W 1975 roku wyznał, że 
„nie mamy się czego wstydzić. Słabości, pomyłki, błędy, upadki są ludzkie, 
należą do całokształtu dziejów człowieka i społeczeństwa”.1377 
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Rozdział III 
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PROFILE TWÓRCZE 

 

I CENTRALNE IDEE PUBLICYSTYKI WOJTYŁY 
 
 

Lektura utworów poetyckich Błogosławionego nasunęła 
M. Skwarnickiemu przypuszczenie, że ta najbliższa jego sercu działalność 
literacka była jakby „laboratorium serca, wyobraźni i umysłu”, w którym 
Wojtyła poddawał próbom to, czego w inny sposób się nie wyrazi: tajemnicę 
osoby, jej ludzką miłość, życie i śmierć, tajemnicę wspólnoty Kościoła, 
z jego macierzyństwem i ojcostwem, ale także „tajemnicę strumienia 
w górach i kamieni”.1378 

Również przygoda z dziennikarstwem była swoistym „laboratorium 
serca, wyobraźni i umysłu”; działalnością twórczą nawet jeśli nie najbliższą 
sercu, to ważną, o czym zapewniał dziennikarzy, pozytywnie oceniając – 
z dystansu kilkudziesięciu lat – współpracę z krakowskimi pismami.1379

 

Wojtyła poznawał i zgłębiał rzeczywistość ludzką na wielu drogach. 
Koncepcję osoby zaczerpnął z arystotelizmu i dopełnił elementami 
fenomenologii. Bliski mu był personalizm, zarówno jako doktryna, jak 
i program.1380 Po pierwsze dlatego, że podkreślał autonomiczną wartość 
człowieka jako osoby i postulował jej pełną afirmację, a po drugie 
podporządkowywał wartości ekonomiczne i techniczne wartościom 
osobowo-duchowym. 

Personalizm to każda nauka przypisująca osobom ważne miejsce 
w rzeczywistości, ma wiele odmian i nurtów.1381 Oparciem dla zasad 
personalizmu chrześcijańskiego jest Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg 
i prawdziwy Człowiek.1382 Pojęcie „personalizm” pochodzi od łacińskiego 
terminu persona – osoba, który jest tłumaczeniem greckiego terminu 
prósopon1383 oznaczającego maskę w teatrze.1384 Metafora maski definiuje 
osobę jako byt, którego istota skryta jest pod cielesnymi przejawami, tj: 
wygląd zewnętrzny, rysy twarzy czy mimika.  
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Człowiek jest osobą wyjątkową, bo – jest.1385 Godność każdej osoby 
ludzkiej jest niezbywalna, nie zależy od tego, co zewnętrzne, ani od tego, co 
można wykreować i kulturowo zdefiniować. Według Czesława Bartnika 
(1929-) osoba to indywidualna „substancja” cielesno-duchowa, 
uwewnętrzniająca się w swojej jaźni i zarazem transcendująca siebie, 
spełniająca się w innych osobach i bytach. A mówiąc analitycznie – 
„substancja” przedmiotowo-podmiotowa, somatyczno-duchowa, 
immanentno-transcendentna, indywidualno-społeczna, rozwijającą się 
w głąb, wzwyż i w nieskończoność. Zatem człowiek jest istotą nadnaturalną 
i nadkulturalną, czyli transcendującą naturę i kulturę.1386 

Wojtyle bliski był personalizm tomistyczny.1387 Św. Tomasz 
z Akwinu zastosował w rozważaniach teologicznych na temat Trójcy Świętej 
definicję osoby jako rationalis naturae indiwidua substantia1388 autorstwa 
Aniciusa Manliusa Boethiusa (ur. ca 480-524), rzymskiego filozofa 
i polityka, który tłumaczył Arystotelesa.1389 Filozofia nowoczesna ujmuje 
byty bardziej od strony ich przejawów, tj. świadomość (Kartezjusz) czy 
odpowiedzialność (Kant).1390 

Wojtyła uzupełnił te przejawy osoby o miłość i wolność.1391 
Podkreślał, że „konkretny byt rozumny” zdolny jest do tych wszystkich 
działań, do których tylko rozumność i wolność dysponuje, a także miłość, bo 
ewangeliczne przykazanie miłości bliźniego stanowi zasadę jego 
działania.1392 w Miłości i odpowiedzialności1393 ukazał normę 
personalistyczną jako zasadę obowiązującą chrześcijańskie małżeństwo, 
zauważając, że tej instytucji zagraża zalegalizowane używanie jednej osoby 
przez drugą. W 1969 roku w Osobie i czynie1394 dopowiedział, że istnieje 
ścisły związek między osobą i czynem. Podkreślał, że człowiek wezwany jest 
do przekraczania siebie, do daru na rzecz drugiej osoby, czyli zobowiązany – 
przez Zbawiciela – do miłości społecznej. 

Personalizm Wojtyły oznaczał ujmowanie i rozwiązywanie różnorod-
nych zagadnień i spraw ludzkich zgodnie z tym założeniem: człowiek jest 
wartością niepowtarzalną i nieprzemijającą.1395 
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§ 1. Sześć profili 
 

W Bibliografii W. Gramatowskiego i z. Wilińskiej, która jest zbiorem 
poetyckich, filozoficznych, teologicznych i pastoralnych wypowiedzi 
Wojtyły, ukryte są – oprócz czterech profili – jeszcze dwa inne: Wojtyły 
dziennikarza i współredaktora.1396 Profile poety, filozofa, teologa i pasterza 
nakreślili ludzie, którzy znali Wojtyłę osobiście: Zygmunt Kubiak (1929-
2004),1397 Tadeusz Styczeń SDS (1931-2010),1398 Stanisław Nagy SCJ (1921-
)1399 i Czesław Drążek (1934-2009) SJ,1400 od 1991 roku redaktor naczelny 
polskiego wydania miesięcznika „L’Osservatore Romano”. W każdym 
z sześciu profili można odnaleźć dziennikarskie spojrzenie Wojtyły na 
rzeczywistość, wyodrębnić podstawowe idee jego publicystyki, jaka ukazała 
się na łamach polskich czasopism, oraz wskazać tematy, jakim 
Błogosławiony poświęcał swoją uwagę. 

Na mocy kapłaństwa powszechnego każdy ochrzczony jest wezwany 
do przezwyciężenia w sobie zbyt powierzchownego spojrzenia na człowieka, 
świat i Boga. Kapłan jest do tego zobowiązany szczególnie. W krakowskim 
okresie swojego życia Wojtyła jawi się nie tylko jako kapłan sprawujący 
kolejno ważne funkcje w Kościele krakowskim i powszechnym (biskup, 
arcybiskup, kardynał), decydując o jego ówczesnym obliczu, ale również 
jawi się jako wrażliwy publicysta katolicki zdolny do stworzenia własnej 
teorii dziennikarstwa. Wizję tę zawdzięcza nie tylko swojej twórczości 
dziennikarskiej, ale również kontaktom z dziennikarzami. W 1964 roku 
powołał do życia Komisję do spraw Prasy i Publikacji – „organ szerokiej 
konsultacji i wewnętrznego dialogu” z dziennikarskim światem. 

Wojtyła rozmyślał o świecie nie tylko jako poeta, filozof, teolog 
i pasterz,1401 ale również jako… publicysta katolicki, dostrzegając 
zagrożenia, ale starając się też nie tracić chrześcijańskiej nadziei. Mógł się 
uważać za dziennikarza z uwagi na talent literacki,1402 miał nie tylko tzw. 
lekkość pióra, ale przy tym pewną wrażliwość na rzeczywistość. Pragnął 
bowiem, by „posunęła się naprzód sprawa człowieka”: „Nieraz mają do mnie 
pretensje o to, że ja na te tematy mówię. A jakże mógłbym nie mówić? 
a jakże mógłbym nie pisać? a jakże mógłbym nie interweniować? […] Muszę 
być pierwszym sługą tej sprawy! Tej wielkiej sprawy człowieka! Bo sprawa 
wolności duchowej człowieka, sprawa wolności sumienia, wolności religii, to 
jest wielka sprawa człowieka!”.1403 
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1. Wojtyła – poeta (marzyciel personalista) 
 

Odkrycie normy personalistycznej Wojtyła zawdzięczał najpierw 
uprawianiu poezji, którą tworzył jako poeta i zarazem marzyciel „sprawy 
człowieka”.1404 Jego poezja pełna jest publicystycznego kontekstu, gdyż 
zmierzał w niej – poprzez poetyckie obrazy – do poprawy losu człowieka. 
Można powiedzieć, że poeta i przyszły dziennikarz to ta sama osoba, 
stosująca ten sam „klucz” tłumaczący człowiekowi skąd wyszedł, kim jest 
i do jakiego celu zmierza. Tę jedność publicystycznej myśli ubranej 
w poetycki „kostium”, można ukazać na wybranym fragmencie jego poezji, 
poczyniwszy przedtem pewne porównanie. Otóż biblista kard. Carlo Maria 
Martini, interpretując fragment Ewangelii według św. Marka1405 zauważa, że 
uzdrawiająca łaska Jezusa została zakomunikowana chorej na krwotok 
kobiecie poprzez konkretny środek, jakim był rąbek szaty Jezusowej. Na tej 
podstawie można wysnuć wniosek – per analogiam – że neutralne z natury 
środki przekazu mogą stać się nośnikami łaski Bożej,1406 a to z kolei oznacza, 
że dziennikarz może działać in persona Christi – oczywiście o tyle, o ile sam 
żyje w łasce uświęcającej, i nie w takim sensie jak czyni to prezbiter, 
sprawując sakramenty. 

Wydaje się zatem, że interpretacja Z. Kubiaka, jakiej dokonał we 
wstępie do Bibliografii W. Gramatowskiego i Z. Wilińskiej,1407 w oparciu 
o Pieśń o blasku wody,1408 upoważnia do poszukania nowej symboliki, 
związanej z mediami.1409 Skoro w poemacie Wojtyły ewangeliczna 
Samarytanka u studni Jakubowej,1410 „zapatrzona w tajemnicę własnego 
istnienia”, jest – zdaniem Z. Kubiaka – symbolem samotności, gdyż – 
podobnie jak grecki Narcyz – pochyla się nad swoim odbiciem w wodzie – to 
można potraktować ten fragment poezji opartej na perykopie biblijnej pt. 
Jezus i Samarytanka1411 jako uniwersalny obraz, symbol innej 
rzeczywistości, np. środków społecznego przekazu. Przeanalizujmy pod tym 
kątem ten poetycki utwór. 

Sytuacja Samarytanki (odbiorcy mediów) zmienia się, gdy nad 
studnią – „staje Chrystus”. Studnia pełna wody, do której zagląda kobieta, 
może zatem symbolizować media umożliwiające odbiorcom przekazu 
„zapatrzeć się” w tajemnicę własnego istnienia. Kim jest Chrystus, jaką rolę 
pełni w świecie medialnych nadawców („studnia pełna wody”) i odbiorców 
(symbolizuje ich Samarytanka)? Kobieta o religijnej mentalności i liberalnym 
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stylu życia określa Jezusa mianem proroka zapowiadającego „godzinę” 
prawdziwych wyznawców Boga.1412 Rzeczywistość, w jakie trwała, została 
przez Proroka opisana (miała pięciu mężów1413) i skomentowana (tylko Bóg 
jest spełnieniem człowieka1414). Czy Jezus był prorokiem tylko dlatego, że 
powiedział jej, kim jest, i zapowiedział, kim może być? 

Czy funkcja proroka pozwala opisać doczesność (ewangeliczna mowa 
„tak, tak; „nie, nie”1415) i zinterpretować ją w świetle wiary? To wszak 
zadania informacji i publicystyki. Czy prorok jest zatem Bożym publicystą 
potrafiącym rozeznać się w zawiłej dla przeciętnego obywatela 
rzeczywistości? Waldemar Chrostowski w piątym rozdziale rozważań pt. 
„Jeremiasz – kryzys instytucji religijnych” tak definiuje urząd proroka: 
„Kiedy mówimy o proroku, musimy sobie zdać sprawę, że rzeczywistość 
proroka oraz zadania prorockie były w starożytności zupełnie inne niż to, co 
nam się dzisiaj kojarzy. Dla nas prorok to człowiek, który zapowiada 
przyszłość. W biblijnym Izraelu jego rola była inna. Zadaniem proroka była 
religijna interpretacja rzeczywistości we wszystkich jej wymiarach, tzn. 
prorok przyglądał się przeszłości oraz teraźniejszości i na tej podstawie nie 
tyle zapowiadał przyszłość, ile ją – i to jest bardzo ważne słowo – 
kształtował. Od jego prorockiego, religijnego rozeznania rzeczywistości 
zależała droga wyjścia na bliższą i dalszą przyszłość. Prorok był 
człowiekiem, który uważnie obserwował wszystko i oceniał to w świetle 
religijnym przez pryzmat głębokiego przeżywania Boga. Jeżeli wypowiadał 
się o przyszłości, postrzegał ją jako wypadkową tego dobra albo tego 
potencjału zła, które dostrzegał w przeszłości i teraźniejszości. Na tym tle 
wyjątkowość czy też unikatowość Jeremiasza polegała na tym, że przeżywał 
wszystko z niezwykłymi uczuciami, z niezwykłymi emocjami. Kiedy prorok 
mógłby się sprzeniewierzyć swojej misji, to znaczy kiedy proroctwo czy 
instytucja prorokowania mogłaby przeżywać kryzys? Otóż następuje to 
wtedy, kiedy prorok źle interpretuje rzeczywistość, i na tej podstawie 
wysuwa fałszywe wnioski co do przyszłości. Zły obrachunek 
z rzeczywistością może być pochodną jego subiektywnych ułomności albo 
też pochodną kryzysu samej instytucji prorokowania. Czy dzisiaj mamy 
instytucję proroka pojmowaną w biblijnym tego słowa znaczeniu? Rzecz 
jasna, mamy. Kształtowanie przyszłości odbywa się przez nauczanie moralne 
i doktrynalne, przez odczytywanie znaków czasu”.1416 
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W zanotowanej przez Ewangelistę scenie „studnia pełna wody”, która 
roztacza „blask”, co sugeruje tytuł poematu Wojtyły, może zatem 
symbolizować zwornik komunikacji pozwalający, by myśl docierała od 
człowieka do człowieka za pomocą środków przekazu, poprzez zmysły 
wzroku i słuchu. Zmysły te odpowiadają za korzystanie z prasy, radia, 
telewizji i Internetu. Jezus przy „studni pełnej wody” skomunikował się 
z Samarytanką na najgłębszym poziomie, nie tylko zmysłowym, ale przede 
wszystkim duchowym, gdyż przemienił kobietę o liberalnej mentalności 
i postawie życiowej w apostołkę Bożej transcendencji. „Studnia pełna 
wody”, rozumiana zatem jako środki przekazu, okazuje się więc czymś 
niezbędnym, by do takiej przemiany mogło dojść, bo Prorok spotyka przy 
niej człowieka, który pragnie nowego sensu życia. Jednak to nie mieniące się 
zmysłowym blaskiem media („studnia pełna wody”) są „wodą”, która go 
zaspokoi, ale ich Pan – Jezus Chrystus, którego dar z siebie na wieczność 
w pełni zaspokaja pragnienie człowieka. Media i interakcja, w jaką wchodzi 
z nimi odbiorca, pozwalają jedynie nazwać „głody” człowieka. Są nimi: 
władza („pycha tego życia”), pieniądze („pożądliwość oczu”) i seks 
(„pożądliwość ciała”1417). Informacja o „wodzie” gaszącej ludzkie 
pragnienia, którą Jezus przekazał Samarytance, odniosła skutek nie tylko 
dlatego, że była prawdziwa, ale dlatego, że niosła ze sobą „wartość dodaną” – 
łaskę „wewnętrznej prawdy”.1418 Jezus radykalnie zmienia sytuację 
Samarytanki. Bez Niego jej życie przypomina rzeczywiście – jak interpretuje 
Z. Kubiak – samotnego Narcyza „zapatrzonego w tajemnicę własnego 
istnienia”, oglądającego swoje rozmyte oblicze w tafli wody. Taki 
użytkownik mediów (odbiorca lub nadawca) jest bierny, nawet gdy dzieli się 
wieścią z innymi, nie zmienia świata, nie czyni go lepszym. 

„Czy daleko jeszcze do źródła?”. Każdy uczestnik środków przekazu 
nosi to pytanie w sobie. Szuka odpowiedzi. Szuka prawdy. Spragniony 
źródlanej wody, tzn. prawdziwej informacji, która da mu „motywy życia 
i nadziei”. Szuka Nadawcy, który „nie tylko trwa, lecz objawia”. Jezus jest 
szczególnym Nadawcą. News, na który czeka Samarytanka, to nie treść, ale 
Osoba, której „słowa były proste”, „szły” za Samarytanką „jak owca 
wabiona”. „Zrywały” w niej całe pokłady refleksji, nazwane przez 
A. Jawienia „ptakami drzemiącymi w gniazdach”. Skutek zamierzony przez 
Nadawcę został osiągnięty. Podany komunikat przekształcił samotność przy 
studni w apostolskie zaangażowanie Samarytanki. Teraz „On mówi przez nią 
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do nich”, mówi: „Nie chodzicie samotni”. JA JESTEM. Oto cel każdej 
informacji. Jej wewnętrzna prawda, jej „dusza”.1419 

Prawdę, że świat ma jeden cel – Boga, do którego zdążają wszystkie 
stworzenia, a On je ku sobie ciągnie – Wojtyła głosił ludziom napotkanym 
osiem lat po opublikowaniu Pieśni o blasku wody, ucząc ich roztropnego 
korzystania z darów Bożych. Należą do nich również środki społecznego 
przekazu, które pokazują, że „...życie współczesnego człowieka jest rozdarte, 
ma nadmiar celów, które wciągają go, zużywając i wyjaławiając. To fala 
zajęć unosi go, pochłania, unoszony człowiek nie ma do niej pełnego 
zaufania”.1420 Podkreślał jednak, że „...ten jeden cel, ogarniający wszystkie 
czynności, musi być osiągnięty myślą”, podczas gdy „...nadmiar celów, 
nadprodukcję wrażeń, chwytamy zmysłami”.1421 Zatem myśl, a nie zmysły 
zbliżają człowieka do Boga. Z. Kubiak dopatruje się w całej twórczości 
poetyckiej Wojtyły pewnej ciągłości. Na miejscu Narcyza w kolejnych 
poematach staje biblijny Jakub, „zmagający się z tajemnicą”, zastanawiający 
się, czy „...myśl ma się wyczerpać w przedmiotach”, a człowiek zmęczyć 
„...nieubłaganymi prawami i konsekwencjami zwyczajnego życia”. 
Recenzent poezji Wojtyły dostrzega w jego poetyckiej twórczości ciąg pytań 
o sens przekraczania samotności i zmierzania w kierunku wspólnoty, by 
w końcu dojść do zjednoczenia z „Drugą Stroną Bytu”.1422 

Prasa bardziej niż inne media posługuje się myślą, dlatego też – jeśli 
spełnia swe zadania informacyjno-publicystyczne – ma szansę zbliżyć 
czytelnika do Boga. Poprzez prasę ludzie komunikują się, wymieniają swoje 
myśli, by przeżyć komunię, wspólnotę ze sobą i z Bogiem. Spotkanie ludzi 
między sobą poprzez media (przy „studni pełnej wody”) – pozwala 
doświadczyć bliskości Boga. Jak widzimy, Wojtyła poeta i wojtyła 
publicysta posługuje się tym samym „kluczem”, który pomaga człowiekowi 
dostrzec istotę komunikacji. „Owa studnia złączyła mnie z Tobą. Owa 
studnia wprowadziła mnie w Ciebie” – pisze Wojtyła. Media w swej 
najgłębszej warstwie – poprzez Chrystusa – prowadzą do odkrycia jedynego 
celu – Boga. Autor poematu Pieśń o blasku wody mówi o tym wprost, 
nadając jego siódmej części tytuł „Rozważania pionowe”. Samarytanka 
wielbi Stwórcę: „O, jakże zostałam dźwignięta, choć wszystko zostało jak 
dawniej”. Rola mediów nie polega na wyręczaniu innych służb. Dziennikarz 
nie jest tym, który jest powołany, by poniechał pisania, a zabrał się za 
porządkowanie świata własnymi rękoma. Ma swoim „piórem” zaświadczyć, 
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że istnieje „rzeczywistość pionowa”, która nadaje sens ludzkiej egzystencji. 
Użyte tu słowo „dźwignięcie” dobrze oddaje charakter tego procesu: 
z upadku (pozycji horyzontalnej) możliwe jest przejście do pionu (pozycji 
wertykalnej) tylko za pomocą słowa Tego, który nas „podźwignie” swoją 
wiarą, nadzieją, miłością… Do tej właśnie myśli Jezus skłonił Samarytankę, 
dlatego woła w zachwycie: „Tyle, tyle poznania znalazłam”.1423 

Dla chrześcijanina „rzeczywistością pionową”, nowym 
i zachwycającym „poznaniem” dla Samarytanki, jest na przykład prawda 
o tym, że chrześcijanin żyje „nowym życiem”. Biblista Zbigniew 
Kiernikowski (1946-) tak opisuje sytuację egzystencjalną „człowieka po 
grzechu”: „...potrzebuje pomocy, by słuchać i dać się formować [...], boi się 
zostać przeniknięty przez Słowo Ewangelii, która mu oferuje «nowe 
życie»”.1424 „Człowiek po grzechu” boi się, bo staje „...wobec konieczności 
zaparcia się siebie i pójścia za Jezusem ukrzyżowanym i zmartwych-
wstałym”.1425 Chrześcijanin żyje życiem podwójnym,1426 „syna w Synu”.1427 
To życie wewnętrzne jest procesem „zapuszczania korzeni w Chrystusie” 
i etapowego „budowania na Nim”1428 swojego życia. 

W książce Pamięć i tożsamość1429 Jan Paweł II pisze: „Zachowywanie 
przykazań, jeśli dobrze rozumiane, jest synonimem drogi oczyszczającej: 
znaczy bowiem przezwyciężenie grzechu, moralnego zła w jego różnorakich 
formach. To zaś prowadzi ku sukcesywnemu oczyszczeniu wewnętrznemu. 
Równocześnie pozwala to odkryć wartości. Tak więc można powiedzieć, że 
droga oczyszczająca przechodzi niejako organicznie w drogę oświecającą. 
Wartości bowiem są tymi światłami, które rozjaśniają bytowanie, a w miarę 
jak człowiek pracuje nad sobą, coraz intensywniej świecą na horyzoncie jego 
życia. [...] [Człowiek] nie tylko wyklucza ze swego życia kłamstwo 
i wszelkie zakłamanie, ale rozwija w sobie jak gdyby «instynkt prawdy», 
która kieruje całym jego postępowaniem. Kiedy zaś w ten sposób żyje 
w prawdzie, nadaje swemu człowieczeństwu niejako znamię naturalnej 
prawdziwości. [...] Coraz mniej odczuwa ciężar zwalczania w sobie grzechu, 
a coraz bardziej raduje się światłem Bożym, które przenika całe 
stworzenie”.1430 Droga jednocząca „...to ostatni etap drogi wewnętrznej, 
w którym dusza doświadcza szczególnego zjednoczenia z Bogiem. 
Zjednoczenie dokonuje się przez kontemplację Bożej istoty oraz przez 
doświadczenie miłości, która z tej kontemplacji wypływa z coraz większą 
intensywnością. [...] Na drogę zjednoczenia z Bogiem można wejść już 
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w tym życiu. [...] Człowiek we wszystkim znajduje Boga, we wszystkim 
i poprzez wszystko z Nim obcuje. [...] Rzeczy […], osoby [...] 
«udostępniają» Boga samego [...]: jako Ojca, jako Odkupiciela i jako 
Oblubieńca”.1431 

W Pieśni o blasku wody ukryta jest też zasada warsztatu 
dziennikarskiego – inicjacji w informacji. Informacja „żyje” dzięki inicjacji. 
Gdy dziennikarz skupia się jedynie na tym, by przekazać „suche fakty”, to 
gubi istotę informacji, która jest „światłem rozjaśniającym bytowanie” 
człowieka. To ono sprawia, że człowiek „...we wszystkim znajduje Boga, we 
wszystkim i poprzez wszystko z Nim obcuje”.1432 Posługując się językiem 
filozoficznym, którego używał Wojtyła, można powiedzieć, że celem 
stosowania zasady inicjacji w informacji jest dobro godziwe (bonum 

bonestum), a nie jedynie użyteczne (bonum utile) dla określonej grupy 
odbiorców czy też tylko sprawiające przyjemność dla intelektu odbiorców 
zachwyconych erudycją dziennikarza (bonum delectabile). 

Z tego wynika, że dziennikarska twórczość zamierzająca do ukazania 
istoty problemu powinna być synolonem, czyli złożeniem materii i formy. 
Synolon nie jest prostą sumą faktów sprawiających jedność. Analogicznie do 
chrześcijanina, który przechodząc etapy oczyszczenia i oświecenia, staje się 
(fierii ) coraz bardziej „synem w Synu” – informacja wymaga obróbki, by 
obecna w niej była inicjacja – prawda w stawaniu się. Dopiero złożenie 
formy i materii jest treścią, która rozjaśnia bytowanie człowieka. Prawda nie 
jest jednak prostą „sumą” „prawdy treści” i „prawdy formy”. Zestawiając 
„suche fakty, chcąc przekazać istotę, „ducha” informacji, dziennikarz 
powinien kierować się nie tylko profesjonalizmem, ale „instynktem prawdy”, 
który nadaje wiadomości „znamię naturalnej prawdziwości”. Przykładem 
tego wydaje się być fakt, że w PRL, z powodu ingerencji cenzury, 
dziennikarze instynktownie zestawiali w artykule nie tylko „suche fakty”, ale 
„prawdy treści” i „prawdy formy”, i w podobny sposób redagowali całe 
pismo. Czytelnicy domyślali się, o jaką prawdę chodzi, bo cenzura nie potrafi 
walczyć z „duchem” emanującym z treści artykułu. Ponieważ inicjacja 
(„duch”) informacji nie była wynikiem prostej sumy faktów, dlatego prawda 
nie znikała wraz ze skreśleniem akapitu przez cenzora. Niekiedy wręcz 
przeciwnie, zaznaczone miejsca po cenzorskiej ingerencji uwypuklały ducha 
tematu. 
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Przywołany wyżej obraz Samarytanki przy studni może zatem 
symbolizować odbiorców doświadczających oczyszczenia i oświecenia przez 
Prawdę – za pośrednictwem mediów. 
 
 

2. Wojtyła – filozof (myśliciel personalista) 
 

Wojtyła nigdy nie studiował filozofii. W 1964 roku wyznał: „Jestem 
wprawdzie profesorem na wydziale filozofii, a prawie nigdy w życiu nie 
słyszałem żadnego wykładu o filozofii, a więc jestem filozofem samoukiem”. 
Teologia „...przyszła później i obie – stwierdził – bardzo go „porwały”.1433 
Wkrótce zaczęła pasjonowała go etyka.1434 

Wojtyła dziennikarz był nie tylko erudytą, ale i myślicielem. W 1982 
roku w rozmowie z André Frossardem Jan Paweł II przyznał, że zawsze, 
a nawet w pracy profesorskiej w Krakowie i Lublinie, wiedział, że 
z usposobienia jest bardziej myślicielem niż erudytą. Lektura, studium, 
refleksje, dyskusja – dopomogły mu w szukaniu i znajdowaniu wyrazu dla 
tego, co znajdował w szeroko rozumianym doświadczeniu.1435 Czytał to, co 
wydawało mu się „istotne dla rozwoju […] poszukiwań. Ważniejszy był czas 
na refleksję”.1436 

W rozmowie z francuskim publicystą papież wspomniał, że 
nieodzowną dla siebie informację pozyskiwał dzięki „znakomitej metodzie”, 
jaką stosowali jego współpracownicy, która pozwala na zaznajomienie się 
z tym, co istotne, a co pozostawia możność wejścia również w szczegóły, 
wedle uznania i potrzeby.1437 Choć nie wyjaśnił, jaka to „metoda”, można się 
domyślać, że zapoznawał się z informacjami według stosowanej 
w dziennikarstwie zasady tzw. odwróconej piramidy: kolejne akapity 
zawierają informacje o malejącym znaczeniu. Metoda stopniowania 
informacji daje wgląd w istotę problemu. 

Wojtyła „zgłębiał tajniki filozofii” m. in. pod kierunkiem Romana 
Ingardena, za którego duszę odprawił w 1970 roku żałobną mszę św., 
nawiązując w kazaniu do ukutego przez filozofa terminu „heroiczne 
myślenie”: „Trzeba bowiem myśleć heroicznie, ażeby rzeczywistość 
przemyśleć do końca. A to zawsze było powołaniem filozofów”.1438 Można 
powiedzieć, że to również zadanie katolickich publicystów – przemyśleć 
rzeczywistość heroicznie, do końca, poprzez studium, refleksję i dyskusję. 
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Wydaje się zatem, że powołanie do bycia „myślicielem” jest pomostem 
łączącym Wojtyłę z profesją dziennikarską. 

„Podchwytliwi dziennikarze zastanawiali się bezradnie, kto może 
podsuwać papieżowi tyle myśli, ale po zbadaniu sprawy musieli uznać, że 
papież myśli samodzielnie”1439 – skonstatował Jan Paweł II w rozmowie 
z A. Frossardem. Dziennikarz myśli samodzielnie, gdy wznosi swą myśl 
ponad „listę tematów” z góry ustalonych przez środki społecznego przekazu. 
Media ograniczają pole myślenia do „...informacji i opinii, jakie decydenci 
sami wybiorą i określą”. Bowiem – zauważa tajny współpracownik SB 
w PRL – „...po pewnym czasie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, 
myślimy o tym, o czym decydenci chcą, abyśmy myśleli (najczęściej są to 
sprawy błahe, lecz celowo wyolbrzymione, albo fałszywie przedstawione 
problemy)”.1440 

„Rasowego dziennikarza” poznaje się nie po liczbie opublikowanych 
artykułów, ale po pasji dochodzenia do najgłębszej prawdy, po stawianych 
pytaniach. Dziennikarz – podobnie jak badacz i myśliciel – „...jest taki, jak 
główne pytania, które go niepokoją”.1441 T. Styczeń uważa, że pytania, które 
ukształtowały profil Wojtyły myśliciela, są poszukiwaniem odpowiedzi na 
jedno zasadnicze pytanie: gdzie tkwi błąd w rozumowaniu największych 
filozofów, prowadzący niekiedy do „dewiacji” ich teorii? Jak to się dzieje – 
zastanawiał się Wojtyła – że rozmaite „teorie” dążące do jak „...najpełniejszej 
prezentacji swych przedmiotów badania, prowadzą często do zagubienia ich 
tożsamości? […] Jak to się dzieje, że od tego rodzaju dewiacji nie są wolne 
nawet teorie myślicieli, którzy dali niemało dowodów, że w danym 
przedmiocie mają coś istotnie ważnego do powiedzenia, jak np. Arystoteles 
czy św. Tomasz z Akwinu lub I. Kant czy M. Scheller?”.1442 

Zatem gdzie tkwi błąd w rozumowaniu? w „pysze rozumu”.1443 Skoro 
bowiem taki błąd popełnił Arystoteles, Tomasz z Akwinu, I. Kant 
i M. Scheller, to tym bardziej może go popełnić dziennikarz, dlatego 
powinien odnosić się do swoich wniosków z odrobiną dystansu, weryfikując 
je z Magisterium Kościoła, a niekiedy – jak to uczynił Wojtyła 
w Katolicyzmie uporu – sprostować wyciągnięte zbyt pochopnie. Aby taką 
postawę „heroicznego myślenia” prezentować niejako na oczach 
czytelników, konieczne jest odrzucenie mentalności i wzorów życiowych 
niezgodnych z Ewangelią. 
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Do krytycznego korzystania ze środków przekazu, również przez 
nadawców, konieczna jest, uwzględniająca naturę mediów i odbiorców, 
formacja „w duchu chrześcijańskim, szczególnie gdy chodzi o społeczną 
naukę Kościoła”.1444 Dziennikarze powinni „odznaczać się odpowiednią 
wiedzą co do stosowania tych środków dla celów apostolskich, […] by 
doskonale orientowali się w swych dziedzinach oraz nauczyli się i zachęcili 
do wydawania takich sądów, w których byłyby zawsze uwydatnione zasady 
moralne”.1445  

Jeśli nawet pogląd, że dziennikarz potrzebuje bardziej samotności niż 
wspólnoty,1446 by wypełnić swoje powołanie, nie do końca jest prawdziwy, to 
jednak konieczne są chwile przyjrzenia się sobie i swojemu warsztatowi 
pracy właśnie w samotności, by później móc przyglądać się samej 
rzeczywistości – opisywać ją i komentować. Poznanie siebie ułatwia bowiem 
realizację zawodowego powołania. Na przykład Polaków cechuje 
temperament sangwiniczny, w przeciwieństwie np. do cholerycznego, 
władczego zmysłu Francuzów (le fluid imperatif), który umożliwia im 
wywieranie wpływu innych. Sangwinik z innego powodu nie pozwala 
rozmówcy dojść do słowa – zbyt szybko poddaje się emocjom. Choleryk, 
spokojnie wysłuchawszy, nie pozostaje jednak taki spokojny, gdy ten go 
urazi. Flegmatyk źle znosi obojętność rozmówcy, a melancholik uparcie 
trzyma się schematu rozmowy, bo zbyt skupia się na sobie.1447 

Wojtyła myśliciel doszedł do przekonania, że „...należy pozwolić 
wypowiedzieć się bez reszty i do końca temu, co poznawczo wprost dane bez 
stawiania jakichkolwiek uprzednich warunków, zarówno przedmiotowi 
doświadczenia, jak i samemu zabiegowi doświadczenia”.1448 Oznacza to, że 
doświadczenie jest źródłem wiedzy, ale „...nie mówi nam jednak zawsze – 
przynajmniej wprost – wszystkiego o przedmiocie. Niekiedy odsłania nam 
jego zagadki. Te znajdują swój wyraz w pytaniach”. Zdaniem Wojtyły, 
pytania są drugim obok doświadczenia czynnikiem teoriotwórczym.1449 

Jakie zatem pytania formułował Wojtyła publicysta? Na przykład 
kreśląc sylwetkę Sługi Bożego Jana Leopolda Tyranowskiego (1901-
1947),1450 pytał w 1949 roku: „Któż to bowiem był ów Jan?”. Najpełniejsza 
odpowiedź nie padła w artykule pt. Apostoł, ćwierć wieku później, kiedy 
Wojtyła definiował pojęcie „apostoł”. To „...człowiek, który się zetknął 
z objawieniami prawdy i miłości Bożej w Jezusie Chrystusie, przejmuje wraz 
z tym zetknięciem od Chrystusa posłannictwo. […] Być apostołem to znaczy 
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być posłanym, […] czy tylko mocą mandatu zewnętrznego, polecenia? […]. 
Przede wszystkim mocą wewnętrznego przekonania. […] Być apostołem to 
znaczy […] objawiać światu myśl Bożą. Objawiać ją nie słowami, ale 
objawiać swoją egzystencją”.1451 

W 1949 roku, kreśląc sylwetkę krawca z ul. Różanej, początkujący 
publicysta pytał czytelnika retorycznie: „…czyż Jan rzeczywiście głosił coś 
nowego?”, „...czy przynosił ze sobą jakiś wypracowany system apostolski 
lub wychowawczy?”, „...co chciał dawać – a jeszcze przedtem: co mógł 
dawać?”, „...któż z nas wykorzystał go w pełni?”, „...czy naprawdę trzeba się 
było naprzód do Jana przekonać, zanim się przyjęło to, z czym do nas 
przychodził?”, „...każdy zadaje sobie pytanie: czego ode mnie chce ów 
człowiek? co mu we mnie nie wystarcza?”, „...dlaczego Jan nie wstąpił po 
prostu do zakonu?”, „...w jaki sposób spotka się ich [członków Koła Żywego 
Różańca] życie wewnętrzne, ich skromne pojęcie o Bogu z dojrzałym 
owocem jego kontemplacji?”.1452 w oparciu o powyższe pytania można 
skonstruować nie tylko reportaż o J. Tyranowskim, ale również 
przeprowadzić z nim wywiad. 

Bez dociekliwości poznawczej Wojtyły dziennikarza, dociekliwości 
na miarę badacza, portret J. Tyranowskiego wypadłby płasko, zbyt 
horyzontalnie. Nie udałoby się stworzyć wizerunku człowieka świętego, gdyż 
zabrakłoby – specyficznego dla Wojtyły – odchylenia wertykalnego, 
ukazującego wnętrze apostoła – Tajemnicę. Pytania wyniknęły z pasji 
Wojtyły, jaką był – człowiek.1453 Ona była źródłem jego „nastawienia 
badawczego”. Jako dziennikarz czuł się „...zobowiązany do świadczenia 
o prawdzie tego, czego doświadcza i co usiłuje do końca zrozumieć”.1454 

Można nawet mówić o fenomenologicznej orientacji działalności 
dziennikarsko-redaktorskiej Wojtyły. Fenomenologia proklamowana w 1913 
roku przez Edmunda Husserla (1859-1938) to raczej program i propozycja 
specyficznej postawu badawczej łączącej byt i świadomość, czyli fakt 
i intencję. Na niwie żurnalistyki wówczas ma miejsce intencjonalny charakter 
powstawania artykułu, gdy publicysta szuka odpowiedniego gatunku 
prasowego do wyrażenia treści. Artykuł jest zatem wynikiem świadomości 
piszącego.1455 

Stworzyć czyjś profil, opisać go, to w pewnym sensie za każdym 
razem, w każdym artykule, tworzyć nową „teorię człowieka”. Budując 
sylwetkę z pytań i odpowiedzi, publicysta – jak każdy badacz – nie może 
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„...poprzestać na samym, choćby wielostronnym opisie przedmiotu” 
(informacja). Musi przejść do jego wyjaśnienia (publicystyka). Wojtyła wie, 
że sam „wielostronny opis przedmiotu”, czyli poinformowanie, jaki on jest, 
nie wystarcza. „Charakter tego wyjaśnienia musi przy tym odpowiadać 
rodzajowi zapotrzebowania poznawczego zawartego w pytaniach”.1456 
 

 
3. Wojtyła – teolog (naukowiec personalista) 
 

Owocność katolickiego dziennikarstwa zależy od pozytywnej 
odpowiedzi na filozoficznie postawione pytanie, czy istnieje prawda 
obiektywna. Tylko teologia katolicka daje na nie pozytywną odpowiedź, 
gdyż jest przekonana o istnieniu obiektywnego porządku prawdy, którego nie 
da się sprowadzić do form subiektywnych. Jan Paweł II podkreślał znaczenie 
służby mężczyznom i kobietom naszych czasów, w ich pragnieniu prawd: 
całkowitych, ostatecznych i definitywnych.1457 

Jedność rozumu i wiary, filozofii i teologii, należących do odmien-
nych porządków poznania, „porwały” Wojtyłę ugruntowując powołanie 
kapłańskie. Według niego statut chrześcijańskiego intelektualizmu 
urzeczywistnił św. Albert Wielki (ur. ca 1193/1205-1280), który „...poszedł 
drogą pośrednią między skrajnościami”, uznając prymat sensu wiary wobec 
uporządkowanej wiedzy.1458 

Znamienne dla teologicznej myśli Wojtyły jest „...odsłanianie 
wewnętrznych powiązań wątków”, które „uległy rozbiciu”,1459 dochodzenie 
do istoty bytów poprzez nieustanne poszukiwanie ich syntezy, „ratowanie” 
człowieka od błędnego myślenia poprzez argumentację, podczas gdy 
dziennikarze analizując problem, zazwyczaj koncentrują się na „rozbijaniu 
wątków. Rozpraszają czytelnika, nie doprowadzając do syntezy na głębszym 
poziomie rozumienia. W efekcie nie prowadzą czytelnika do nadziei. 

Ordynariusz diecezji gorzowskiej, Sługa Boży Wilhelm Pluta (1910-
1986), zaprzyjaźniony z Wojtyłą od czasu nominacji biskupiej w 1958 roku, 
podobnie jak Błogosławiony zafascynowany był duszpasterskimi metodami 
Emmanuela Célestina Suharda (1874-1949).1460 Pod wpływem lektury listów 
pasterskich arcybiskupa Paryża określał ratowanie człowieka bez odwołania 
się do Boga, a nawet wbrew Jego zasadom – „pychą nadziei”.1461 
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Do teologicznego widzenia Boga i życia ludzkiego pełnego nadziei 
doprowadziła Wojtyłę filozofia.1462 Była w jego życiu „...narzędziem 
i progiem systematycznej refleksji nad Objawieniem”, co pogłębił Sobór 
Watykański II. W analizie treści Objawienia istotną rolę odegrały u Wojtyły 
takie zagadnienia jak: koncepcja osoby, kategorie wspólnoty i dialogu oraz 
partycypacji i komplementarności.1463 

Wkład Wojtyły w ostateczną doktrynę soborową na temat kondycji 
współczesnego człowieka, był dla olśniewającym darem Ducha Świętego. 
Pragnął podzielić się z prasą doświadczenie „mowy Ducha”, jedności 
filozofii z teologią.1464 z pewnym rozczarowaniem musiał śledzić komentarze 
prasowe, m. in. w „Tygodniku Powszechnym”, ukazujące Sobór przede 
wszystkim jako miejsce sporów intelektualnych. Dla Wojtyły było to przede 
wszystkim miejsce dochodzenia do Bożej prawdy. 

Dziennikarze, których w latach osiemdziesiątych XX wieku 
zaangażował do pracy w zespołach studyjnych DSAK, mieli okazję zapoznać 
się z „teorią Soboru”, jaką zawarł w swoim dziele u podstaw odnowy.1465 
Błogosławiony chciał zafascynować wiernych Kościoła krakowskiego nauką 
o Kościele, co uznał bowiem za „...zasadniczy owoc Soboru i dar Ducha 
Świętego”.1466 

Soborowe dokumenty określał mianem „szczególnego gatunku 
twórczości teologicznej”, gdyż były efektem współpracy kolegium biskupów 
z papieżem. Każdy z uczestników mógł dać „coś więcej”. Wojtyła dawał 
„coś więcej” nie tylko jako teolog, ale i jako dojrzały już publicysta. Na 
Sobór spoglądał „...wnętrzem gorliwego pasterza, wytrawnego uczonego, 
filozofa, moralisty i personalisty”.1467 Jego soborową publicystykę na temat 
teologii kapłaństwa, mariologii, kultury czy laikatu cechowała swoista dla 
Błogosławionego „wybrana optyka rozumienia”. 

W latach siedemdziesiątych XX wieku ulubionym tematem 
publicystycznym Wojtyły była tematyka soborowa, co pozwoliło mu nie 
tylko upowszechnić znajomość Soboru wśród polskich katolików, ale 
sformułować zasadę inicjacji w informacji na przykładzie – jak to określał – 
„autentycznej inicjacji soborowej”.1468 Jako teolog wiedział, że inicjacja 
sakralna jest pojęciem szerszym niż inicjacja chrześcijańska,1469 gdyż 
występuje we wszystkich religiach dążących do transgresji, czyli 
przekroczenia spraw doczesnych. Wiedział, że cel inicjacji chrześcijańskiej – 
zakorzenionej w mistagogii – jest mistyczny: chrześcijanin – mocą Ducha 
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Świętego – staje się zdolny do składania swego życia w ofierze, jako kult 
Ojca „w duchu i prawdzie”,1470 oraz do budowania Kościoła – Mistycznego 
Ciała Chrystusa. Wiedział, że sama wiedza czy wyuczone gesty liturgiczne 
bez inicjacji są pustymi  „znakami”. 

Analogicznie jest w dziennikarstwie: informacja bez inicjacji nie jest 
prawdziwa. Dopiero „wnętrze znaku” sprawia, że jest on tym, na co 
wskazuje. Tak jak znaki sakralne byłyby „wewnętrznie puste”, gdyby nie 
były tym, co oznaczają, tak – analogicznie – wiadomość byłaby 
„wewnętrznie pusta”, gdyby tylko informowała odbiorcę i nie wtajemniczała 
w wiarę. 

Wojtyła teolog wiedział, że życie chrześcijańskie zakłada „etapy” – 
stopniowanie prawd wiary. Ponieważ nie widać Ducha, który „sprawia” – 
pisze Z. Kiernikowski – konieczne jest dla człowieka „przechodzenie przez 
pewne etapy”, odczuwalne dla zmysłów. Bez nich nie jest możliwe 
„...korzystanie z tego, czym jest chrzest święty i z mocy tego daru, który jest 
nam dawany w Eucharystii”. Jeśli chrześcijanin nie doświadcza, czym jest 
chrześcijaństwo w całym swym bogactwie, to dlatego – podkreśla biblista – 
że brak mu inicjacji chrześcijańskiej, czyli właściwego wprowadzenia 
w tajemnice. Z tego względu niektórzy chrześcijanie sądzą, że są nimi, bo 
„chodzą do kościoła”, a tymczasem są nimi z powodu otrzymanego podczas 
chrztu Ducha Jezusa Chrystusa, będącego owocem przyjętej Ewangelii, 
Ducha „karmionego” w Eucharystii.1471 

Aby wejść do wspólnoty zbawczej, czyli stać się członkiem nowego 
ludu Bożego, trzeba zacząć od inicjacji słuchania Słowa Bożego, co 
„...otwiera ucho i prowadzi do wiary wyznawanej ustami i wyznawanej 
w życiu jako dzieło Boga”. W przeciwnym bowiem razie „istnieje 
niebezpieczeństwo popadnięcia w moralizm lub fanatyzm czy też 
subiektywizm w interpretacji Słowa”.1472 

Postulat stopniowania podawanych prawd, kierowany do dziennikarzy 
przez Wojtyłę, wyniknął z teologicznej wiedzy Błogosławionego. W artykule 
na łamach „Rycerza Niepokalanej” pisał, że chrzest jest początkiem 
katechezy.1473 To etap centralny, który czyni osobę chrześcijaninem, 
wszczepiając ją w Chrystusa i Kościół – wspólnotę wiary. Lud Boży ma 
zatem charakter sakralny. Trzeba podkreślić, że inicjacja chrześcijańska nie 
jest jedynie realizacją pragnienia poszczególnych osób, ale sprawą całej 
wspólnoty miejscowego Kościoła. Nikt nie staje się chrześcijaninem, bo tak 
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chce; wspólnota wiary jest jakby akuszerką, a Kościół Matką, która rodzi 
przez chrzest i cały czas pomaga do wzrostu w wierze i miłości.1474 

W artykule zamieszczonym na łamach „Ruchu Biblijnego 
i Liturgicznego”1475 Wojtyła pisał o sakramencie chrztu świętego, do którego 
katechumeni pierwszych wieków chrześcijaństwa przygotowywali się przez 
kilka lat. Dalszym etapem chrześcijańskiej inicjacji jest katechumenat dla 
ochrzczonych, ale nie mających jeszcze dojrzałej wiary. „To proces, 
w którym człowiek uczy się odnoszenia Słowa do własnego życia, by 
doświadczać go jako działającej mocy. Następnym etapem ochrzczonego jest 
sakrament bierzmowania, kiedy to przez „znaki” i „słowa” staje się on 
namaszczony i umocniony Duchem Świętym. Etapem jest (poprzedzona 
spowiedzią świętą) Eucharystia. Przyjęcie Komunii świętej przypieczętowuje 
przymierze z Bogiem. 

W takiej kolejności przyjęte sakramenty stają się „fundamentem całego 
życia chrześcijańskiego”. Składają się one na jeden wielki sakrament złożony 
z trzech części, przez który dokonuje się coraz doskonalsze zjednoczenie 
chrześcijanina z Chrystusem. Człowiek ochrzczony bierze udział w Bożym 
planie zbawienia. 

Sens stopniowania prawd na gruncie dziennikarstwa dobrze wyraża 
aforyzm Mickiewicza: „Są prawdy, które mędrzec wszystkim ludziom mówi. 
Są takie, które szepce swemu narodowi. Są takie, które zwierza przyjaciołom 
domu. Są takie, których odkryć nie może nikomu”.1476 

Na przykład stopniowania prawd wymaga prezentacja dociekań 
teologów, którzy mają prawo do swobodnego dociekania, ogłaszania swoich 
poglądów na łamach publikacji ciągłych i zwartych, ale powinni to czynić 
w sposób stopniowy, informując zarazem, jakie jest aktualnie stanowisko 
Urzędu Nauczycielskiego Kościoła w danej kwestii.1477 Nie wszystkie 
bowiem oświadczenia osób związanych ze Stolicą Apostolską należy uważać 
za wyraz stanowiska Watykanu.1478 Ponadto „załatwianie spraw w Kościele” 
wymaga niekiedy „zachowania tajemnicy”, co należy ograniczyć „wył ącznie 
do przypadków, gdy w grę wchodzi czyjaś dobra sława lub inne prawa 
poszczególnych osób czy grup społecznych”.1479 

W artykule zamieszczonym na łamach „Tygodnika Powszechnego” 
Wojtyła pisał: „Każdy z nas uporczywie sprawdzał na Janie prawdę jego 
słów, z trudem ustępował ze swych zastrzeżeń rozumowych, uczuciowych 
i wszelkich innych. Była to praca długotrwała, w której procesy łaski 
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wyzwalały się w młodych duszach i spełniały się w nich przez obcowanie 
z samym wewnętrznym życiem tego prostego, dobrego człowieka. To życie 
wewnętrzne leżało jak ciężar poza jego słowami, ono tłumaczyło całe jego 
postępowanie, ono przykuwało do Jana wbrew wszystkim zastrzeżeniom 
i oporom. Raziły nas nieraz słowa, nie dlatego, żeby były jakieś 
nieodpowiednie, ale że były nieoryginalne”.1480 

Wydaje się, że Wojtyła teolog zamierzał przekonać swoich kolegów po 
piórze, że wtajemniczony w prawdy wiary dziennikarz, praktykujący ją na co 
dzień, umocniony łaską sakramentalną jest w stanie – poprzez swoją 
twórczość – inicjować wiarę czytelników: „O to chodzi przede wszystkim 
w życiu chrześcijańskim – pisał Wojtyła na łamach „Tygodnika 
Powszechnego” – ażeby przyjąć dar. Chrześcijaństwo na tym polega, to jest 
istotą wiary, wiary żywej: przyjąć dar – przyjąć dar prawdy, przyjąć dar 
nowego życia i na ten dar odpowiedzieć wiarą, nadzieją, miłością, czyli 
całym życiem. Wszyscy jesteśmy do tego wezwani. Kiedy odpowiadamy 
w ten sposób całym naszym życiem na dar z wysoka, wówczas Chrystus 
wypełnia swoją obietnicę, przychodzi do nas, przychodzi do nas w sposób 
niewidzialny, przychodzi w mocy Ducha Świętego”.1481 

Gdy natomiast dziennikarz „nie żyje” z wiary, to przekazując nawet 
najbardziej katolickie treści na łamach najbardziej katolickiej prasy 
„...dokonuje się coś z logiki i obrzędowości pogańskiej czy 
starotestamentalnej”.1482 Kto nie zaakceptował w swoim życiu „logiki 
nawrócenia”, „logiki Jezusa Chrystusa” – że można „stracić życie i żyć” – nie 
jest w stanie wtajemniczyć w ten proces innej osoby.1483 Uczeń szuka 
mistrza, czytelnik dziennikarza, który poprowadzi go po drogach ludzkiego 
„wnętrza”. Nie dokona tego osoba, która wybiera i akceptuje tylko pewne 
aspekty przekazywanej przez Kościół nauki i „karmi” tą spłyconą treścią 
czytelnika. Tylko prawda integralna jest godna chrześcijanina. 

Wojtyła domagał się od dziennikarzy „przebicia się” przez „warstwę 
wydarzeń” do „nadprzyrodzonej rzeczywistości”, a więc właśnie do 
„perspektywy teologicznej”.1484 Zachęcał dziennikarzy do „ujawnienia 
wnętrza” informacji, czyli natury opisywanego podmiotu (suppositum 

humanum).1485 Jego pragnieniem jako publicysty było dotrzeć do „ja” 
człowieka od wewnątrz. Interesowała go autoteologia. To, jak człowiek staje 
się (fierii ) „darem dla” braci. 
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Interesowała go autoteologia nie tylko osób (dziennikarza 
i czytelnika), ale – per analogiam – również autoteologia informacji. 
Ustalając zatem dwoistą naturę każdej informacji, poprzez wskazanie na 
obecną w niej inicjację, podkreślał, że jej celem jest służyć czytelnikowi. 

 
 

4. Wojtyła – pasterz (kapłan personalista) 
 

Przemiana myśliciela i „rasowego naukowca”, jakim był Wojtyła ze 
względu na swoje intelektualne możliwości, w pasterza dusz i duchowego 
ojca była procesem. Postępował według ustanowionej przez siebie hierarchii: 
najpierw namysł, potem czyn. Był wobec siebie krytyczny. Uważał na 
przykład, że „nie dość” rządzi i „nie dość” niesie ciężary innych ludzi, 
a myśli „zanadto”,1486 co wynikało – jego zdaniem – z usposobienia.1487 

W archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się tekst laudacji 
wygłoszonej na rzecz Wojtyły przez prof. Adama Vetulaniego,1488 dzięki 
któremu ukazała się w „Studia Gratiana” jego jedyna publikacja zagraniczna 
(z prawa kanonicznego) w języku francuskim.1489 Profesor uważał, że 
„rasowego naukowca” można poznać nie po „obszernych dziełach”, ale po 
inspirowaniu młodych, po przedsięwzięciach badawczych i byciu 
protektorem nauki.1490 

Wojtyła przedkładał osoby nad „obszerne dzieła”. Powody, dla 
których chciał być dla ludzi ojcem, są tajemnicą ukrytą w jego powołaniu 
kapłańskim i w konsekwentnym stosowaniu przez niego – normy 
personalistycznej. Wobec powierzonych mu przez Opatrzność Bożą osób nie 
był ani zbyt łagodny, ani zbyt surowy w ocenie, choć dostrzegł, że 
mężczyźnie1491 brak życia wewnętrznego, a kobiecie1492 pewnej 
samodzielności i niezależności, zdobytej wewnętrzną pracą.1493 

Przyjaciel z lat młodości, Mieczysław Maliński (1923-) wspomina, że 
stopniowo stawało się oczywiste dla Wojtyły, na czym polega 
duszpasterstwo: „Okazuje się, iż tego, czego uczył go Mieczysław 
Kotlarczyk, że ludzi trzeba czynić lepszymi przez sztukę, można dokonać 
w inny sposób: ludzi można czynić lepszymi poprzez bezpośredni kontakt, 
przez duszpasterstwo. I taki kontakt jest nie tylko skuteczniejszy, ale szybszy 
i trwalszy, chociaż wymaga więcej czasu, cierpliwości, dobroci, mądrości 
i zaangażowania osobistego. Karol żyje więc zarówno wedle wskazań 
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M. Kotlarczyka, jak i J. Tyranowskiego, w coraz większym rozdarciu 
pomiędzy kapłaństwem sztuki a kapłaństwem kościelnym. [...] Istnieją 
szeregi księży, którzy swoich możliwości nie wyczerpują – marnują szansę. 
I chyba ten przykład negatywny jeszcze bardziej skłania Karola do tego, żeby 
zdecydować się na wybór drogi kapłańskiej”.1494 Te słowa tłumaczą jego 
pionierski styl duszpasterstwa campingowego.1495 Można analogicznie 
powiedzieć, że dziennikarska działalność Wojtyły plasowała się między 
„kapłaństwem sztuki a kapłaństwem kościelnym”. 

Jako pasterz głosił tezę i świadczył o niej swoją postawą, że „prawa 
wewnętrznego człowieka” mają swoje miejsce w „...życiu zewnętrznym, 
publicznym, społecznym, ekonomicznym, państwowym”,1496 przy czym 
chrześcijaństwo ceniąc walkę o słuszną sprawę, o prawdę i sprawiedliwość, 
reprezentuje jednak prymat miłości nad walką, który należy do innego 
światopoglądu.1497 

Spoglądał na współczesne wyzwania nie jak na listę spraw, które 
należy potępiać, ale jak na kulturowe Sitz im Leben: „A krzyż całego 
Kościoła mierzy się także czasem świata. […] Godzina naszych czasów, 
naszej epoki, tej ostatnie ćwierci XX wieku, jest na pewno godziną trudną 
i bolesną. […] Przecież wciąż myślimy, nawet sobie tego nie potrafimy 
wyobrazić, czym byłaby nowa wojna. Żyjemy w tym olbrzymim 
zagrożeniu”.1498 

Dostrzegał liczne „...krzyże napięć i zagrożeń, które rodzą się 
z wielorakiej niesprawiedliwości: z łamania praw człowieka, zniewolenia 
narodów, z nowych form eksploatacji kolonialnej, z tej wielorakiej krzywdy 
człowieka, ludów i narodów, która także tylko w duchu Krzyża 
Chrystusowego może być przezwyciężona. Bo przezwyciężyć ją można tylko 
przez sprawiedliwość i miłość, nie przez żadne inne programy polityczne 
i ekonomiczne. One mają znaczenie tylko funkcjonalne – jeżeli w te 
programy nie wejdzie światło sprawiedliwości i miłości, nie zbawią one 
człowieka, nie uszczęśliwi ą człowieka, nie posuną naprzód sprawy 
człowieka”.1499 

Zwracał uwagę na „krzyż Kościoła” pełniącego swą misję w sercu 
świata: „Wieloraki jest ten krzyż. Ten krzyż i Kościoła, i chrześcijan, i świata 
polega także na tym, że się chce odrzucić krzyż. A tymczasem tak prosto 
i tak mądrze powiedział nasz wielki poeta i myśliciel, Cyprian Kamil Norwid 
(1821-1883): Albo za sobą z Krzyżem Zbawiciela, albo za Zbawicielem 
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z krzyżem swoim”.1500 Podobnie jak Norwid, Wojtyła chciał przekazać 
czytelnikowi nadzieję, stąd nieoczekiwana publicystyczna puenta: „Nigdy nie 
mieliśmy takiej odwagi upominania się o prawa Kościoła, o prawa 
człowieka, o prawa narodów...”.1501 

Nieprzypadkowy jest cytat z Norwida, „czwartego” – obok 
Mickiewicza, Słowackiego i  Wyspiańskiego – wielkiego myśliciela 
o polskich i wiecznych sprawach. Wojtyła uważał, że poprzez strofę: „Bo 
piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało”, 
poeta „stał się jednym prekursorów Vaticanum II i jego bogatego nauczania. 
Tak głęboko umiał odczytać tajemnicę paschalną Chrystusa. Tak precyzyjnie 
przetłumaczyć ją na język życia i powołania chrześcijańskiego. [...] Sam 
rdzeń chrześcijańskiego być i działać (esse et operari)”.1502 

O te prawa walczył również S. Wyszyński, piętnując „upośledzenie” 
wszystkiego, co katolickie, w PRL: „Powtarza się nam dziś często, że 
w Polsce wszyscy obywatele mają równe prawa, a zarzuca się nam, 
katolikom, że to my czynimy sztuczne podziały ludzi na wierzących 
i niewierzących. Zdaje się, że dość zwrócić uwagę na osobliwy sposób, 
w jaki wymienione instytucje traktują katolickiego pisarza, redaktora czy 
wydawcę; na wyjątkowe prawa, jakim poddano wyłącznie katolicką książkę 
i katolickie czasopismo; na nieliczenie się z prawami i potrzebami tylko 
właśnie milionowych mas katolickich; na ich wyjątkowe zgoła upośledzenie 
– dość, aby sobie bez trudu dać odpowiedź na pytanie, czy w praktyce 
obecnej rzeczywistości polskiej istnieją równe prawa, które przecież 
gwarantuje zarówno Konstytucja, jak i dekret o wolności sumienia; i kto 
właściwie dzieli społeczeństwo na wierzących i niewierzących”.1503 

Na kilka miesięcy przed wyborem na Stolicę Apostolską, 26 sierpnia 
1978 roku, Wojtyła dzielił się z wiernymi – w obliczu niespodziewanej 
śmierci Jana Pawła i – głębokim namysłem nad papiestwem, który był 
opisem nowego powołania Błogosławionego. Czy myślał zatem o sobie, 
pisząc: „Pytano mnie nieraz w Rzymie o kandydata. A ja sobie myślałem 
i nieraz mówiłem: jeden jest kandydat, o którym nikt z nas nie wie, tylko Pan 
Jezus go zna. Jak się potem okazało: Pan Jezus go wybrał. Przed tym go 
raczej jak gdyby chował w cieniu, i on sam w tym cieniu wolał pozostawać. 
I nagle w dniu 26 sierpnia objawiło się jego imię, i jego twarz, i wola Pana 
Jezusa; tak jak niegdyś wypowiedziana w stronę Szymona, syna Jony, tak 
teraz wypowiedziana w stronę Albina Luciani. A kiedy tę wolę, wyrażoną 
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głosami konklawe kardynalskiego, rozpoznał i przyjął, wówczas oświadczył: 
pragnę się nazywać Jan Paweł – Jan Paweł I. […] w czasie tego okresu 
rzymskiego, kiedy kardynałowie uczestniczyli w pogrzebie papieża Pawła VI 
i przygotowywali się do konklawe, wiele razy mówiło się o Polsce. […] 
«W Polsce się wyznaje wiarę, w Polsce się broni wiary. […] Ale nigdy […] 
ta obrona wiary nie łączyła się z akcentem nienawiści do tych, którzy wiarę 
zwalczają. Ponad wszystko jest miłość»”. 1504 

Czy przypuszczał, że za chwilę to on sam będzie się zmagał 
z „krzyżem świata”, który tylko przez trzydzieści trzy dni niósł Albino 
Luciani? „Papiestwo, które jest wielką godnością, jest także bardzo ciężkim 
krzyżem – pisał na miesiąc wyborem Jana Pawła II. Chcemy być zespoleni 
z Ojcem św. Janem Pawłem i w tej tajemnicy Krzyża, która mówi sama za 
siebie. Posługa Ewangelii nie jest wygodą, komfortem, karierą. Posługa 
Ewangelii łączy się ze zmaganiem. I my wiemy, że ten nasz nowy papież 
[sic!] będzie się musiał wiele zmagać w świecie współczesnym”.1505 

Wojtyła został zapamiętany jako „budowniczy mostów”, co było 
wynikiem jego postawy badawczej, uwzględniającej doświadczenie, m. in. 
doświadczenie wspólnoty osób, tzw. communio personarum. „Pokazywał 
most tam – wspomina T. Styczeń – gdzie się widziało przepaść jedynie”.1506 
Jego działanie, zaadresowane do konkretnego człowieka jako osoby, 
wynikało z myślenia nacechowanego „antropocentryzmem 
metodologicznym”. Wojtyłowa pasja publicysty ukryta w pasji pasterskiej 
pozwalała odkryć, kim jest człowiek, szukać tego, który „...coraz bardziej 
bytuje w lęku”.1507 Podczas inauguracji pontyfikatu, 22 października 1978 
roku, Jan Paweł II powiedział: „Nie lękajcie się: otwórzcie drzwi 
Chrystusowi” (non abbiate paura…). Jedną ze sfer wzbudzających jego 
troskę, gdzie człowiek bytuje w lęku, były – według niego – relacje między 
kobietami a mężczyznami, zarówno te osobowe, jak i wspólnotowe. 

W czasach, kiedy kobiety zastępowały mężczyzn w ich 
dotychczasowych profesjach,1508 Wojtyła dostrzegał konieczność odrębnej 
formacji kobiety i mężczyzny, będącej wynikiem ich komplementarnych 
funkcji społecznych. Proponował kobiecie i mężczyźnie pogłębioną 
koncepcję miłości małżeńskiej i osobistego rozwoju, bowiem w mentalności 
mężczyzny, która nacechowana jest dążeniem do dominacji, konieczna jest 
postawa służby i bycia sługą, podczas gdy każdy chce być raczej 
przełożonym i niezależnym. Podkreślał, że służba jest jednym z tych pojęć, 
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„...wedle którego trzeba sądzić męskość człowieka. Mężczyzna musi być 
sługą. Zwłaszcza wówczas, kiedy chce być oblubieńcem – tak jak Chrystus. 
[…] Musi być sługą wielu spraw: w swoim zawodzie, w swoim życiowym 
powołaniu”.1509 

Przytoczmy fragment wypowiedzi Wojtyły z 1962 roku do młodych 
kobiet, poszukujących swojego powołania: „Wszystkie […] kobiety 
w zetknięciu z Chrystusem zyskują jakąś wewnętrzną samodzielność. […] 
Marta za mało dba o swoje wewnętrzne człowieczeństwo, jest za bardzo 
oddana i poddana rzeczom, jest za mało samodzielna – wewnętrznie za mało 
samodzielna. I właśnie ten rys samodzielności kobiety przy Chrystusie 
bardzo się narzuca, w miarę jak wczytujemy się, analizujemy te wszystkie 
spotkania Chrystusa z kobietami. A szczególnie uderza to w Matce 
Chrystusa. To jest bardzo przejrzysty rzut, to jest bardzo wielka 
indywidualność. […] Chrystus miał w Niej nie tylko Matkę, ale miał w niej 
dojrzałą, samodzielną towarzyszkę swojego życia, towarzyszkę swojego 
dzieła. […] Nie ma przy Chrystusie niewolnicy. […] Samo to zrównanie 
mężczyzny i kobiety jest zasadniczo słuszne, byleby tylko opierało się ono na 
wewnętrznej dojrzałości i samodzielności kobiety. Jej indywidualność, jej 
panowanie nad swoim życiem i swoim losem. Bez tego zewnętrzna 
emancypacja raczej kobietę niszczy. […] Kobieta jest raczej człowiekiem 
serca, człowiekiem intuicji, inaczej się angażuje we wszystkie sprawy. 
Angażuje się goręcej, angażuje się bardziej całościowo i dlatego właśnie 
potrzeba jej koniecznie oparcia, wielkiej dojrzałości i samodzielności 
wewnętrznej. […] Ta samodzielność równocześnie uwalnia kobietę od 
miłości i równocześnie dysponuje ją do […] miłości przez wielkie «M». 
Uwalnia ją od miłości, która jest jakąś tylko koniecznością, przymusem, 
zbiegiem okoliczności, erotyką, a dysponuje ją do Miłości, która jest owocem 
wyboru świadomego, w której można odnaleźć całe swoje życie i powołanie. 
[…] Psychika kobieca jest inna […] uczuciem wewnętrznie bardziej 
zdeterminowana niż mężczyzna. I dlatego właśnie potrzebuje pewnej 
niezależności wypracowanej, pewnej samodzielności zdobytej, zdobytej 
wewnętrzną pracą. […] Kobieta przy Chrystusie jest samodzielna. […] Nie 
musi mieć mężczyzny. – Nie musi. Natomiast kiedy wychodzi za mąż, […] 
wówczas ta samodzielność sprawia, że jest ona nie tylko przedmiotem, ale 
jest osobą. […] Może stanąć przy mężczyźnie jako towarzyszka. 
Towarzyszka. Współtwórczyni. […] Trzeba go [mężczyznę] nauczyć siebie. 
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Trzeba go oswoić z moją samodzielnością. […] Wszystkie kobiety, które są 
przy Chrystusie – wszystkie! mają tę wewnętrzną samodzielność. I ona jest 
tutaj najważniejsza, ta wewnętrzna dojrzałość i samodzielność. […] Łaska 
stanu. Jeżeli będziecie jej szukać, znajdziecie siebie. W każdym razie, 
przechodząc przez różne miłości, które może niesie nam z sobą życie, 
pamiętajcie o tym, że poza tymi wszystkimi miłościami jest jedna Miłość, 
jest jedna Miłość. Miłość bezsporna. Niewątpliwa. To jest ta miłość, którą 
Chrystus ukochał każdą z was”.1510 

W nieco innym duchu kierował swoje myśli do mężczyzn: „Jest 
w każdym z nas pewna pycha męska […]. Jest jakiś znamienny element 
profilu mężczyzny, mianowicie: mała stosunkowo gotowość do tego, żeby 
dać. Na pierwszym etapie: wziąć. Zdobywczość. Jakaś korzyść. Jakiś 
pożytek. Jakiś zysk. Zdobyć. Nawet w porządku moralnym. Na drugim etapie 
– dać. I wtedy się wycofuje. Mała gotowość do oddania. To, co jest tak 
bardzo znamienne, z innych może motywów, w profilu duchowym kobiety, 
a co w profilu duchowym mężczyzny jest słabo zarysowane. […] Chęć 
zdobywania i posiadania w różnych porządkach. I to przede wszystkim 
w dość znamienny sposób ustawia nas do spraw religii. […] Jesteśmy trudni 
do zaangażowania. […] Może to zresztą sprawa pewnej koniunktury. Bo 
trzeba lojalnie przyznać, że nasz polski katolicyzm, sądząc chociażby po 
waszej tu obecności, sądząc w ogóle po obecności mężczyzn dzisiaj 
w kościele – staje się coraz bardziej męski. Mniej kobiecy, bardziej męski. 
I to bardzo dobrze by świadczyło o mężczyźnie chrześcijaninie. Czuje, że ta 
sprawa, jaką jest wiara, religia, w epoce dzisiejszej, w epoce napięcia 
i konfliktu, jakoś do niego apeluje. Ale równocześnie, chociaż coraz więcej 
widać mężczyzn w kościołach, chociaż nawet czasem przeważają […], to 
jednak z tym zaangażowaniem się nie jest tak dobrze. Nie jest ono dość 
wewnętrzne, dość dogłębne. Brak mężczyźnie wierzącemu życia 
wewnętrznego. To, co może uznaje za właściwy dla siebie styl pobożności, tę 
jakąś – powiedzmy – dyskrecję, dystans wobec przejawów pobożności, 
wobec życia sakramentalnego, to wszystko razem sprawia w efekcie, że nie 
ma w nim dostatecznego życia wewnętrznego. Albo też ujmując rzecz 
w przeciwnym kierunku, to właśnie jest następstwem tego, że nie ma w nas, 
mężczyznach, dość głębokiego życia wewnętrznego. Ten katolicyzm w nim 
jest więc bardziej męski, ale nie dość głęboki. Tymczasem […] nie możemy 
zostawić troski o Królestwo Boże kobietom. […] Tak sprawę postawił 
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Chrystus: […] Weźcie odpowiedzialność za Ewangelię jako za światopogląd, 
jako za ideę. To jest zgodne z naturą mężczyzny. Jest w nim pewna przewaga 
rozumu, intelektu nad sercem i dlatego Chrystus jemu zawierza 
odpowiedzialność za ideę, za Ewangelię jako za ideę. […] Ewangelia jako 
idea jest przede wszystkim domeną mężczyzny. […] Kiedy się wnikliwie 
przyjrzeć […], to się tam wyczuwa […]: pychę męską i jakiś brak gotowości 
do oddania siebie. – i jeszcze jedno: wyczuwa się tam jakąś skłonność do 
mierzenia sobą tego, co jest Bożą prawdą czy Bożą wolą. To jest oczywiście 
ludzkie w ogóle, ale męskie w szczególności. […] Odpowiada mi, czy nie 
odpowiada? – Mnie! Mnie! Jeżeli mi odpowiada, jeżeli do mnie – że tak się 
wyrażę – pasuje, dobrze! Jeżeli nie – odrzucam. Jakaż możliwość stawania 
ponad Chrystusem, zwłaszcza tam, gdzie Chrystus ode mnie wymaga. […] 
Chodzi o to tylko jeszcze, ażeby biorąc, wziął także odpowiedzialność”.1511 

W 1978 roku Wojtyła pisał, że „…jeżeli mężczyzna nie chce być 
sługą – niszczy kobiecość, niszczy służebnicę – służebnicę Pańską, 
służebnicę życia”.1512 Tymczasem „...mężczyzna jest powołany do tego, 
ażeby być oblubieńcem. […] kiedy decyduje się na tę drogę życia, jaką jest 
małżeństwo. […] To jest znamieniem istotnym męskości, że każdy 
mężczyzna – oblubieniec, czy to będzie jeszcze na etapie koleżeństwa, czy to 
będzie na etapie narzeczeństwa, czy to będzie na etapie małżeństwa 
w różnych okresach jego realizacji aż do późnej starości jest «przyjacielem 
Oblubieńca»: ona wcześniej jeszcze została umiłowana, umiłowana przez 
Boga samego. To wszystko, kim ona jest, jej osobowość, jej godność, jej 
kobiecość, to wszystko jest darem Bożym. A ja – mężczyzna – stając wobec 
tego daru, muszę pamiętać o tym, Komu ten dar zawdzięczam: ona – i ja. To 
jest bardzo mało popularny program miłości. Myślę, że nawet prawie 
zapomniany. […] Najczęściej dochodzi do głosu subiektywizm i egoizm. 
[…] Przyczyną tego jest zbyt płytka koncepcja miłości. Że oblubieńcy zbyt 
mało uważają siebie za «przyjaciół Oblubieńca»; i zbyt mało wywiązują się 
z tych obowiązków, jakie mają wobec Niego w stosunku do nich: do swoich 
oblubienic, narzeczonych i żon. […] Trzeba przemyśleć bardzo gruntownie 
koncepcję miłości: koncepcje miłości w jej pełnym wymiarze”.1513 

S. Wyszyński ze swej strony określał lansowany w prasie laickiej 
„program miłości” jako – sekciarski. Ten, kto łoży na prasę, która „brudzi 
dusze, kto uczy młodych „kochać po sekciarsku”, należy do „elity 
sekciarskiej”, która w rzeczywistości jest „półinteligencją”, bo „narzuca swą 
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wolę inteligencji i gnębi nie tylko inteligencję, ale i lud”. Uważał, że „cała 
Europa walczy z półinteligencją. A ta marnuje dorobek kultury, zdobyty 
przez całe wieki i pokolenia. […] w rzeczywistości intelektualny 
analfabetyzm się rozszerza i pogłębia”.1514 w 1962 roku prymas wskazał na 
urzędników ze Stowarzyszenia Ateistów i wolnomyślicieli (SAiW), które ma 
do dyspozycji pismo „Argumenty” oraz „Fakty i Myśli” powołane do 
ateizacji Polski.1515 

Owocna współpraca kobiet i mężczyzn na rzecz Kościoła była 
przedmiotem pasterskiej troski Wojtyły, który wyprzedzał w poglądach na 
temat obecności kobiety i mężczyzny w Kościele przedsoborowym wielu 
swoich współbraci w kapłaństwie, o czym świadczy wieloletnia przyjaźń 
z Wandą Półtawską (1921-),1516 z którą miał odwagę wchodzić w głęboką 
relację duchową. Przyjaźnił się z koleżankami aktorkami z Teatru 
Rapsodycznego, Danutą Michałowską (1923-)1517 i Haliną Kwiatkowską 
(1921-)1518, jako wikary, z dziewczętami z duszpasterstwa akademickiego, m. 
in. Teresą Skawińską (1925-2009),1519 a później z małżonkami swoich 
przyjaciół ze „Środowiska”,1520 np. żoną i córką tragicznie zmarłego 
przyjaciela Jerzego Ciesielskiego.1521 Wiele z nich znało go jako skupionego 
spowiednika, który nie szczędził im swego czasu, sił i energii, jako 
znakomitego, odważnego i nowocześnie myślącego kierownika duchowego, 
bez reszty oddanego swoim podopiecznym.1522 

„Zainteresowania ks. Karola Wojtyły, później biskupa krakowskiego 
i Papieża Jana Pawła II problematyką rodzinną sięgają lat pięćdziesiątych 
i jego pracy duszpasterskiej z grupą młodzieży akademickiej przy kościele 
św. Floriana w Krakowie – wspomina Stanisław Dziwisz. Na spotkaniach 
z tą grupą, która nazywała go «wujkiem», podejmował problemy związane 
z życiem małżeńskim, przekazywaniem życia, wiernością małżeńską. 
Omawiano sprawy ojcostwa i macierzyństwa, przekazywania wiary 
dzieciom, wychowania i przygotowania do życia dorosłego”.1523 

W 1959 roku na łamach „Ateneum Kapłańskiego” Wojtyła podjął 
polemikę z głównymi tezami książki będącej na tzw. kościelnym indeksie pt. 
Małżeństwo doskonałe autorstwa Van de Velde’a, który doskonałość 
małżeństwa związał z techniką miłosną, a nie z etyką. „Ten błąd – pisze 
Wojtyła recenzent – nie jest tam nigdzie wyraźnie sformułowany, niemniej 
przenika on całe ujęcie zagadnienia”. Nie kwestionuje samej potrzeby 
pouczeń z dziedziny seksuologii, ale zachęca do czujności, by zawarta tam 
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mimochodem koncepcja „małżeństwa doskonałego” nie wyparła tej 
„...koncepcji doskonałego małżeństwa i doskonałości małżeńskiej, do jakiej 
winni dążyć chrześcijanie żyjący w małżeństwie na fundamencie sakramentu, 
czyli nadprzyrodzonej tajemnicy wiary”.1524 

Wojtyła przeżywał rodzinne problemy swoich podopiecznych, którym 
udzielał rady duchowej, dzielił ich radości i troski. W celu przybliżenia 
chrześcijańskiej wizji rodziny, wykorzystywał również swoje zdolności 
literackie.1525 Wiązała się z tym problematyka maryjna i hagiograficzna. 
Z refleksji nad rodziną powstała książka pt. Miłość i odpowiedzialność1526 

oraz dwa dramaty teatralne pt. Przed sklepem jubilera. Medytacja 

o sakramencie małżeństwa, przechodząca chwilami w dramat1527 oraz 
Promieniowanie ojcostwa, w których podjął problem wierności małżeńskiej 
i ojcostwa. Często też mówił i pisał o Matce Bożej,1528 o Jadwidze 
Królowej.1529 Dawał przykłady z życia świętych kobietach. 

Sam tworząc, doceniał pracę dziennikarek i redaktorek, np. redaktor 
naczelnej „Znaku” – Hanny Malewskiej, do której skierował list z wyrazami 
uznania z okazji dwudziestopięciolecia pisma.1530 w 1971 roku w liście do tej 
wybitnej pisarki o bogatym dorobku Wojtyła pisał, że „...apostolstwo 
świeckich opiera się na świadomości wspólnego posłannictwa wszystkich 
w Kościele oraz na gotowości posługiwania wedle różnych uzdolnień”.1531 
Miesięcznik „Znak” był jednym z nielicznych, jeśli nie jedynym pismem 
katolickim w PRL, które nie miało nigdy asystenta kościelnego; ponoć 
w kurialnych poczekalniach i gabinetach mówiło się, że Hanna Malewska 
(1911-1983) „to prawie biskup”.1532 Ta literatka, „...spadkobierczyni Berenta 
w kształtowaniu nowej powieści historycznej”,1533 wybitnie zdolna, 
skupiona, pracowita i zdyscyplinowana wewnętrznie kobieta, poświęcona 
swojej pracy twórczej, zanurzona w wierze – pewnym momencie wycofała 
się z czynnego życia.1534 Wspominając po śmierci jej osobę i czyn, Jan Paweł 
II podkreślił „...gł ębokie rozumienie powołania człowieka, jego dziejów 
i tworzonej przezeń kultury”1535 oraz to, że opisała „...wspaniałe czasy 
św. Benedykta, budowania średniowiecznych katedr, dzieje swoich 
przodków w XIX i XX wieku”.1536 

W podobnym duchu wypowiadał się Wojtyła o oddanych swemu 
powołaniu katolickich dziennikarzach, np. o Tadeuszu Żychiewiczu (1922-
1994),1537 którego znał z czasów swojego pasterzowania w Kościele 
krakowskim. Oto jak go wspominał po śmierci: „Szeroko znany i zasłużony 
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pisarz i publicysta katolicki. Swoje umiejętności pisarskie oddał 
w szczególny sposób na służbę wiary szukającej zrozumienia, zwłaszcza 
w czasach, gdy w Polsce była ona programowo zwalczana. Pamiętamy go 
najpierw jako autora «Poczty Ojca Malachiasza», gdzie w sposób jasny 
i kompetentny wyjaśniał czytelnikom zawiłe nieraz kwestie teologiczne; 
później jako autora medytacji biblijnych, umiejącego wydobyć z tekstów 
Pisma Świętego wiele nowych znaczeń, i wreszcie jako eseistę, który w swej 
twórczości – rzecz znamienna – często sięgał do tematów hagiograficznych. 
Swym pisarstwem zmuszał do refleksji i stawiania sobie pytań”.1538 

Jako pasterz wszystkich, Wojtyła podkreślał równą godność osób 
obojga płci, np. na sto siódmej kongregacji Soboru, która miała miejsce 
8 października 1964 roku, zabrał głos na temat dialogu, mówiąc w języku 
włoskim m. in. o sprawie apostolatu świeckich. Był jedynym mówcą, który 
rozpoczął przemówienie od słów „Czcigodni Ojcowie, Bracia i Siostry” 
(Venerabiles Patres, Fratres et Sorores), podkreślając w ten sposób obecność 
na obradach kobiet audytorów”.1539 Jednak tak jak bolał nad brakiem głosu 
kobiet w sprawach Kościoła uniwersalnego i partykularnego, tak bolał nad 
nieobecnością mężczyzn w kościołach, podczas liturgii i nabożeństw. 

W 1967 roku Polacy odkryli nowy „styl” nawiedzenia Maryi – „bez 
obrazu”, który został internowany przez SB w celu powstrzymania wiernych 
przed gromadzeniem się na uroczystości kościelne. Puste ramy wyrażały 
w PRL najgłębszą treść i znaczenie: „Matka Boża jest!” – podkreślał 
Wojtyła, zauważając liczny udział mężczyzn przed „ramami” obrazu.1540 
Zapamiętał ten fakt i trzy lata później, podczas pielgrzymki mężczyzn na 
Jasną Górę, powiedział: „Wydaje się, że mężczyzna zrozumiał – uświadomił 
sobie na tle czasów dzisiejszych, że religia jest przede wszystkim sprawą 
przekonania”.1541 Rozumu, a nie tylko samej wiary. Zachęcając mężczyzn do 
udziału w liturgii, cenił ich zaangażowanie społeczno-polityczne, nawet 
w peerelowskim Sejmie. Na przykład jego zdaniem S. Stomma, 
współredaktor „Znaku” i publicysta „Tygodnika Powszechnego”, na niwie 
politycznej szukał „...możliwości porozumienia pomiędzy rządem 
a społeczeństwem”.1542 Jego zaangażowanie nie było zatem – jak uważał 
S. Wyszyński – przejawem braku politycznego rozeznania.1543 Wojtyła 
zalecał najpierw szukać tego, co łączy ludzi w dziedzinie wartości 
ogólnoludzkich, a dopiero na drugim miejscu tego, co różni.1544 
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Na jubileuszu dwudziestopięciolecia krakowskiego KIK, z którego 
wywodzili się niektórzy dziennikarze krakowskich pism, Wojtyła dziękował, 
że Chrystus posługiwał się tym „szczególnym środowiskiem”: „Trudno, 
nosząc taki przydomek – katolicki – czegoś innego bardziej pragnąć jak 
właśnie tego, żeby Chrystus się nami posługiwał. Żeby się posługiwał w tych 
najistotniejszych sprawach, które są odwiecznie ustanowione pomiędzy Nim 
i ojcem, pomiędzy Ojcem, Nim i nami, nami wszystkimi i każdym z nas. 
Pomiędzy Ojcem, Chrystusem, naszym narodem, dzisiejszym jego 
pokoleniem, inteligencją katolicką, w ogóle inteligencją polską jako grupą 
społeczną, młodzieżą inteligencką jako nowym pokoleniem tej grupy 
społecznej. […] Żeby Chrystus się mógł nim posługiwać, w tym 
historycznym rozliczeniu o każdego człowieka, a równocześnie o całe 
narody, społeczeństwa, pokolenia. Historycznym – które przestaje być 
historyczne wówczas, kiedy człowiek przez swoją inteligencję wkracza 
w wymiar wieczności”.1545 

Wojtyła pasterz dbał nie tylko o solidną formację duchową 
i intelektualną kapłanów, ale i dziennikarzy, kobiet i mężczyzn, uczestnicząc 
w rozmaitych formach spotkań z nimi, tj. w dniach skupienia, rekolekcjach, 
rozmowach w cztery oczy, podczas wypraw kajakowych i górskich,1546 
a także w jego biskupiej rezydencji, która była „domem otwartym”, gdzie 
zawierano małżeństwa, chrzczono dzieci.1547 Formował ich chrześcijański 
światopogląd na małżeństwo, twórczą pracę zawodową, społeczną 
i kulturalną. Choć jego duchowy przewodnik J. Tyranowski nie był 
dziennikarzem, to Wojtyła, kreśląc jego sylwetkę, zauważył braki, które 
uniemożliwiłyby mu uprawianie tej profesji, gdyż „Jan zbyt podkreślał 
pewne oderwanie życia, rozumiane zbyt bezwzględnie. Nie miał np. pełnego 
widzenia takich nadprzyrodzonych zagadnień jak małżeństwo, twórcza praca 
zawodowa, społeczna czy kulturalna. Chrześcijaństwo jest dużo 
odważniejsze względem życia – podkreślał Wojtyła – niż je naświetlał, 
i korzystając z zasadniczego zrębu jego apostolskich osiągnięć trzeba 
koniecznie uzupełnić go pod tym względem”.1548  

Jako myśliciel i dziennikarz zarówno wobec kobiet, jak i mężczyzn 
Wojtyła starał się przełamywać „tradycyjny eudajmonizm na rzecz 
personalizmu”,1549 który bardzo pomagał mu we właściwym odnoszeniu się 
do człowieka.1550 Nauczał bowiem, że szczęściem każdego człowieka, 
kobiety i mężczyzny, jest życie ofiarne. Ku takiej postawie prowadził 
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wszystkich powierzonych mu ludzi, od najwcześniejszych lat kapłańskich. 
Przez formację rozumiał dopracowanie się takiej „postaci życia”, która 
„...odpowiada określonemu powołaniu w Kościele i służy apostolstwu”.1551 
w dokumentach kościelnych, których był współtwórcą, definiował formację 
jako „...wypracowanie, zdobywanie dojrzałości właściwej dla każdego 
z powołań w Kościele […], aby z pomocą odpowiednich środków zalecanych 
przez Kościół [kobiety i mężczyźni] zdążali do tej stale coraz wyższej 
świętości, dzięki której stawaliby się z każdym dniem coraz lepszymi 
narzędziami w służbie całego Ludu Bożego”.1552 

Pełnił pasterską posługę na niwie dziennikarstwa. W swoich 
artykułach kładł nacisk na apostolstwo laikatu współpracującego 
z duszpasterzami, szczególnie na terenie parafii, którą pojmował jako 
wspólnotę żywą, świadomą i dojrzałą, otwartą na dobroczynność.1553 Pisał 
też o młodzieży i młodej inteligencji, z którą miał kontakt na co dzień, 
szczególnie w pierwszych latach kapłańskiej posługi, przestrzegając ją przed 
pokusami grożącymi od zewnątrz i od wewnątrz.1554 Publicystyka Wojtyły 
promowała prymat „osoby” nad „rzeczą”, „być” nad „działać”, „być” nad 
„mieć”. Mimo że Wojtyła podkreślał więź człowieka z jego dziełem, które 
„wypromieniowuje” on jako osoba, ostatecznie to jednak osoba wyznaczała 
miarę wszystkiego. 
 
 

5. Wojtyła – dziennikarz („pisarz katolicki” personalista) 
 

Zanim przejdziemy do ukazania kolejnych profili Wojtyły – 
dziennikarza i współredaktora, przypomnimy, jak Kościół definiował zawód 
„pisarza katolickiego”, który pojawił się w wieku XIX, „wieku prasy”. 
Początkowo uważano, że tę profesję powinny uprawiać tylko osoby pełne 
pobożności, talentu i zdrowej wiedzy,1555 ale dwieście lat później uznano, że 
dziennikarzom potrzebny jest również – „charakter”, by potrafili krzewić 
u czytelników „...głęboką miłość i niezmienne uznanie porządku 
Bożego”.1556 Dziennikarze „z charakterem”, „pod kierownictwem własnego 
pasterza”, mieli bronić „dostojnej religii” i odpierać zarzuty jej 
przeciwników, odsłaniając ich „okropne opinie”, oświecając „światłem 
prawdy” umysły i dusze szczególnie ludzi nieostrożnych i młodzieży.1557 
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Tak jak temperament jest wrodzoną, w zasadzie niezmienną cechą 
osobowości człowieka, który w określony sposób reaguje na wszystko, co się 
wokół dzieje, tak charakter dotyczy cech „kierunkowych osobowości”, jak 
postawy i aspiracje, które jednak można kształtować, np. z osoby nieśmiałej 
można stać się mężną. Taka metamorfoza jest wynikiem pracy nad sobą 
i spotkania właściwych formatorów. Metropolita krakowski wcielał w życie 
ideał ludzi „...prawdziwie wolnych, to znaczy prawdziwie dojrzałych”.1558 

Wraz z pojawieniem się w wieku XX gazet codziennych, 
dziennikarze zostali zdefiniowani jako ci, którzy „poświęcili się pisaniu”, 
podejmując „trud codziennych komentarzy”.1559 w epoce błędów 
modernizmu zaczęto ponownie podkreślać konieczność wiedzy teologicznej, 
bez której osoby przepojone tylko „...nowoczesną filozofią starają się 
pogodzić ją z wiarą i sprawić, by służyła – jak mówią – korzyściom samej 
wiary”. Zauważono, że nazwisko i sława autorów sprawia, że ich myśli są 
przyjmowane bez żadnej obawy, i dlatego są bardziej niebezpieczne, 
„...z powodu zawartego w nich dążenia ku modernizmowi”.1560 

Zatem tylko „osoby o dużej wiedzy” miały – zdaniem papieży – 
prawo redagować prasę katolicką,1561 pamiętając, że „...najszlachetniejsza 
gorliwość nie może zastąpić niezbędnej znajomości działania”,1562 czyli – jak 
byśmy dziś powiedzieli – profesjonalizmu. Dziennikarz katolicki „...nie może 
sobie pozwolić na improwizację”.1563 

Papieże zachęcali do używania, szczególnie w polemikach,1564 
łagodnego języka, gdyż „...nic nie jest bardziej przeciwne zgodzie jak 
szorstkie słowa, bezpodstawne podejrzenia i złośliwe oszczerstwa”.1565 
Nagana – jeśli już występuje – nie powinna być zbyt szorstka, by krytykując, 
„oszczędzić osoby”.1566 Zaczęto zatem zwracać uwagę nie tylko na 
„...kompetencję, ogólną kulturę, nade wszystko filozoficzną i teologiczną”, 
ale ze względu na odniesienie prasy do osoby, na „...dar stylu i taktu 
psychologicznego”.1567 Również obecnie podkreśla się znaczenie pięknego 
języka,1568 przy czym – jak powie C. K. Norwid – „...nie miecz, nie tarcza 
bronią języka, lecz – arcydzieła”.1569 

W PRL prowadzono sporadycznie dyskusje na temat, kogo można 
uważać za „pisarza katolickiego”, w porównaniu z tym, jak ten problem był 
szeroko omawiany przed drugą wojną światową, kiedy to mówiono 
o „...apostolstwie świeckich katolików na niwie piśmiennictwa katolickiego”. 
Radowano się każdą pozycją wydawniczą wychodzącą spod pióra świeckich 
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katolików. Ubolewano, przeglądając pisma katolickie i katalogi nowych 
książek, że za mało jest autorów świeckich, a za dużo księży. Po wojnie 
objawiła się w tej dziedzinie „jakaś szczególna dojrzałość czasów”.1570 

Pisarz katolicki rodzi się „z małżeństwa wiary z wiedzą”, a zaślubione 
sobie, tworzą „...jeden przedmiot, w którym pisarz katolicki powinien czuć 
się możliwie swobodnie”. Niedopuszczalne są „...osobliwe przykłady pisania 
o prawdach Bożych, czy to bez wiary, czy to bez wiedzy”.1571 Ideałem jest 
połączenie „...pokory poszukiwań z pewnością wiary”.1572 

Zatem w przypadku dziennikarza nie można mówić tylko o profesji, 
ale o posłannictwie, bardziej jest to powołanie niż zawód pisarski, przy czym 
nie jest to posłannictwo hierarchiczne.1573 Powołanie związane jest z darem 
„dla” innych, powołany „...idzie w tym kierunku, w którym woła go 
miłość”,1574 bo tylko tym można wytłumaczyć zgodę na ponoszenie trudów, 
które nie opłacają się w życiu doczesnym. Zatem u początków 
„...posłannictwa informowania i kształtowania opinii publicznej” znajduje się 
„...silny wewnętrzny nakaz, który nazwać możemy powołaniem”.1575 

„Kiedy mówimy o powołaniu – wyjaśniał w 1966 roku Wojtyła – 
staje przed nami przede wszystkim ktoś, kto woła; ktoś kto wzywa. [...] Tym, 
kto woła człowieka, Kto go wzywa, jest Bóg. [...] Tam, gdzie jest powołanie, 
tam jest – z jednej strony Ten, Kto woła, Ten, Kto wzywa, z drugiej strony 
jest ten, kto odpowiada, [...] bo powołanie jest zaadresowane do osoby: od 
osoby do Osoby. [...] Czy odpowiadam? [...] Człowiek [...] powinien 
odpowiadać wszystkim, powinien odpowiadać ciągle”.1576 

Patrząc na powołanie od strony wspólnego dzieła, w którym 
dziennikarze biorą udział, służba słowu jest posłannictwem społecznym.1577 
Dziennikarz pozostaje pod wpływem „czaru prawdy”. Jest brzemienny 
prawdą Bożą. I stąd wynikają wszystkie wymagania stawiane przez opinię 
publiczną pisarzowi, który chce uchodzić za katolickiego. Można je 
sprowadzić do czterech elementów: wiary, wiedzy, życia w łasce 
i talentu”.1578 

Poproszony w 1969 roku o napisanie komentarza do Humanae vitae, 

Wojtyła podszedł do tematu bardziej jak dziennikarz niż duszpasterz. 
Najprawdopodobniej rozważył „za” i „przeciw” i uznał, że cel – przekonanie 
czytelników do naturalnych metod planowania rodziny – osiągnie łatwiej 
jako publicysta niż kaznodzieja. Wydaje się, że użyty przez niego argument 
ad personam został starannie dobrany, o czym świadczy rozpoczęcie artykułu 
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– w części zwanej leadem – od potwierdzenia, że to dziwne, iż katolicki 
hierarcha pisze o Mahatmie Gandhim w katolickim periodyku.1579 Warta 
podkreślenia jest tu pasja, „żyłka” dziennikarska i talent Wojtyły. Pasja, bo 
chciał trafić z argumentem do zagubionego człowieka – w imieniu Kościoła – 
by pociągnąć go do Chrystusowej wizji życia; „żyłka” dziennikarska, bo 
zrezygnował z należnego mu wykładu wiedzy i wiary ex catedra, zniżając się 
do publicystycznej formy; talent, bo z lekkością połączył katolicką myśl 
z rozumną prawdą dotyczącą sfery seksualnej. 

Powodem podjęcia trudnych tematów nie była jednak tylko „żyłka”, 
ale pragnienie dotarcia do prawdy. W 1976 roku zaszły wydarzenia, które 
wstrząsnęły „opinią kościelną”. Paweł VI doznał bardzo bolesnej, osobistej 
zniewagi ze strony francuskiego publicysty, w związku z dokumentem pt. 
Persona humana”. Dotyczył on niektórych kwestii związanych z etyką 
seksualną.1580 Wojtyła odniósł się w artykule do tego faktu.1581 

Poruszanie i „naświetlanie” „codziennych wydarzeń”, zgodnie 
z nauką Kościoła, wymaga nie tylko umiejętności, ale i łaski,1582 która 
sprawia, że „...z pełności serca usta mówią”.1583 Ani wiara z wiedzą, ani 
łaska, w której trwanie jest pierwszym i najważniejszym zadaniem każdego 
pisarza katolickiego – na nic by się zdały, gdyby dziennikarzowi zabrakło 
talentu.1584 Jest on niezbędny do wykonywania tego zawodu. 

Można też mówić o „tajemnicach duszy katolickiego pisarza”, np. 
„pycha zawodu” bierze się ze „...zbyt pospiesznego rwania się do pióra. 
Obowiązuje to nawet w zakresie wąskiej tematyki. A cóż dopiero, gdy idzie 
o tak olbrzymi zakres piśmiennictwa katolickiego, które wypełniło 
tysiąclecia dziełami. Skarb wiary, dobra wola i wyobraźnia niekiedy mogą 
być źle użyte. Lękać się należy młodzieńczych porywów ludzi, którzy po 
przeczytaniu kilku dzieł tworzą nowe, czują się powołani do osądzania 
Kościoła, jego nauki, dziejów, wiekami wypróbowanej moralności”. 

„Tygodnik Powszechny” był „nową próbą” dojścia do głosu 
świeckich pisarzy katolickich. Dziennikarze zdawali wobec społeczeństwa 
katolickiego swoisty egzamin. „Bardzo żywe zainteresowanie się sprawą 
«Tygodnika Powszechnego», objawiane tak gorąco przez Księcia 
Metropolitę krakowskiego, bardzo nam wszystkim się udzielało”1585 – 
przyznał S. Wyszyński. 

Kardynał A. S. Sapieha cenił to „dzieło Maryi” i „dzieło świeckich”, 
którzy poświęcili się „...specyficznej służbie dla swoich braci w Polsce”.1586 
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Kiedy po 1956 roku Kościół w Polsce stał się na łamach „Tygodnika 
Powszechnego” mało obecny i potraktowany marginesowo,1587 skarcił polską 
inteligencja, że „...tak rzetelna w wielu dziedzinach życia kulturalnego”, była 
„...niezdolna do obiektywizmu wobec Kościoła”, skłonna „...do prawienia 
Kościołowi morałów i zalecania reform, chociaż niekiedy nie zna 
katechizmu”.1588 

Natomiast pismo „Znak” chciało być – co nie znaczy, że w stu 
procentach wypełniło swoją misję – „...miejscem spotkania, dialogu, miało 
ambicje informowania o nowych prądach ideowych, oceniania ich, 
ukazywania zagrożeń, szukania autentycznych wartości, jakie one niosą”.  

Miesięcznik chciał być obecny w Kościele powszechnym i w Kościele 
w Polsce, dlatego drukował teksty wybitnych postaci świata 
chrześcijańskiego, np. „list pasterski kard. Suharta „Rozkwit czy zmierzch 
Kościoła”, utwory Tomasza Merona, licznych filozofów i teologów”.1589 

„Tygodnik Powszechny” i „Znak” były pismami o charakterze 
teologicznym, redagowanymi nie przez księży, ale przez świeckich, dla 
inteligencji karmiącej się dwutorową myślą chrześcijańską: intellectus 

quaerit fidem (rozum wymaga wiary) i fides quaerit intellectum (wiara 
wymaga rozumu). Jan Paweł II podkreślił w 1986 roku, że oba pisma 
„...w odróżnieniu od innych czasopism teologicznych są […] dziełem 
świeckich katolików i przeznaczone są dla świeckiej inteligencji katolickiej 
w Polsce. Założyciele i redaktorzy zdawali sobie sprawę z potrzeb tego 
środowiska. Wiara nie może się obyć bez poszukiwania coraz lepszego 
rozumienia świata, w którym żyjemy, i odpowiedzi na pytania ludzi o sens 
życia obecnego i przyszłego, o ich wzajemne związki – pytania odwieczne, 
ale dla każdego pokolenia przybierające formę szczególną w kontekście jego 
kultury”.1590 

Ruch świeckich, zaangażowanych w „posłannictwo słowa” – idąc po 
myśli Soboru Watykańskiego II – stał się uzupełnieniem pracy 
duszpasterskiej biskupów i kapłanów.1591 Poziom pióra świeckich pisarzy 
sprawił, że wzrasły wymagania stawiane kapłanom katolickim.1592 Dzięki 
apostolatowi myśli dwóch krakowskich pism dokonała się ewangelizacja 
intelektualistów oraz społeczności chrześcijańskiej, która uczestniczy 
w kulturze.1593 

Formacja dziennikarzy z obu krakowskich pism dokonywała się 
poprzez sam fakt obcowania z myślą Błogosławionego, który jako rządca 
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archidiecezji krakowskiej formował kolegów po piórze poprzez listy do 
redakcji,1594 z którymi dziennikarze niekiedy polemizowali, np. w latach 
1968-1995.1595 Formował poprzez dni skupienia w Tyńcu1596, pielgrzymki na 
Jasną Górę, a od 1964 roku poprzez spotykania w ramach Archidiecezjalnej 
Komisji Prasowej. Formował ze zdwojoną aktywnością, gdy zauważył ze 
strony środowiska krakowskich pism „...pewną rezerwę w stosunku do 
niezbędnego – jego zdaniem – dialogu, do szukania konsultacji w sprawach 
tak bardzo zasadniczych”.1597 

„Rezerwa” do stanowiska „przełożonego kościelnego” była 
kontynuowana również za czasów A. E. Bonieckiego, który przed odejściem 
na emeryturę w 2011 roku przyznał, że nie było mu łatwo jako redaktorowi 
naczelnemu „Tygodnika Powszechnego” mówić: „Jestem mądrzejszy od 
biskupów, którzy są innego zdania”.1598 

Podkreślał, że dziennikarz powinien być wolny duchowo w swojej 
pracy, gdyż praca jest „drogą do Boga. [...] Nie może się człowiek przy 
warsztatach pracy stawać niczyim niewolnikiem. A najcięższa jest niewola 
ducha”.1599 „Praca jest potrzebna nie tylko do tego, ażeby zarobić na życie, 
ale także i do tego, żeby być człowiekiem, żeby być kimś”.1600 

Wojtyła chociaż „ostro widział potrzebę organizacji katolickich”, to 
już przed soborem był zwolennikiem poglądu o podstawowym znaczeniu 
apostolstwa indywidualnego, dlatego uznał za fenomen, że Sobór 
Watykański II „nie wyszedł” w dokumentach od organizacji katolickich, ale 
od analizy powołania chrześcijańskiego. W Dyrektorium Apostolstwa 

Świeckich, nad którym oprócz metropolity krakowskiego pracowali 
członkowie Komisji ds. Apostolstwa Świeckich (bp. Bolesław Pylak, 
ks. Tadeusz Fedorowicz i J. Turowicz), czytamy, że w kształtowaniu życia 
wewnętrznego osób świeckich, czyli w formacji dziennikarzy, należy 
położyć nacisk na specyfikę duchowości (w tym poszczególnych grup 
zawodowych), na podnoszenie przez nich kwalifikacji zawodowych, poprzez 
dokształcenie z zakresu teologii, etyki i filozofii,1601 a także kursy, np. 
zaoczne przy KUL oraz ATK, jak również przy wyższych seminariach 
duchownych oraz innych placówkach kościelnych.1602 

W toku prac nad redakcją Dyrektorium Apostolstwa Świeckich (1967-
1975) powstały jego cztery wersje. „Uznano jednak, że pewne niejasności 
natury filozoficzno-teologicznej mogłyby spowodować trudności w jego 
recepcji. Wydawało się, że pojęcie dialogu nie zostało dostatecznie 
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wyjaśnione, zwłaszcza w odniesieniu do wiary, posłuszeństwa oraz działania 
etycznego. Dlatego dyrektorium przyjęto jako dokument wewnętrzny 
Komisji ds. Apostolstwa Świeckich służący w celach wychowania do 
dialogu.1603 

Co zatem kształtuje i duchowość świeckich: zmysł rodzinny 
i obywatelski oraz cnoty odnoszące się do życia społecznego takie jak: 
uczciwość, poczucie sprawiedliwości, szczerość, uprzejmość, siła ducha. 
W kierownictwie duchowym osób świeckich należało uwzględniać stan 
małżeński czy rodzinny dziennikarza, bezżenność lub wdowieństwo, sytuację 
chorobową, działalność zawodową i społeczną.1604 Tylko na miarę 
„...wewnętrznego zespolenia się z nadprzyrodzonym nurtem życia Kościoła” 
zdobywa dziennikarz prawo i umiejętność do rzetelnej oceny Kościoła, a bez 
tego uprawia „indywidualizm religijny”.1605 

Dziennikarza katolickiego cechować powinna trafna ocena wartości 
doczesnych w świetle wieczności, co umożliwia – czytamy w soborowym 
dekrecie o apostolstwie świeckich – zjednoczenie z Chrystusem.1606 Aby 
zatem wypełnić powołanie „pisarza katolickiego” konieczne są cnoty 
osobiste, tj. cierpliwość, wytrwałość, umiar, bezinteresowność, gruntowność, 
skupienie, posłuszeństwo, uległość, roztropność, znajomości ludzi, męstwo, 
które może być niekiedy jedynym argumentem, jaki nam pozostał”, a przede 
wszystkim miłość Boga i ludzi, dla których się pisze. Pokora konieczna jest 
„aktywistom”, którym wydaje się, że „...muszą wejść z tupetem wielkim 
w życie, przybrać minę bohatera, działać totalnie”. Ważna jest atmosfera 
pokoju w środowisku pracy. Bez nich dziennikarz może „rozbić wszelkie 
dzieła”.1607 

„Pogłębienie w tematyce piśmienniczej”1608 wynikało – zdaniem 
S. Wyszyńskiego – z życia wewnętrznego. Zatem dziennikarz nie może zająć 
– zdaniem Prymasa – zająć „pozycji Zacheusza”, który „podgląda Chrystusa-
Kościół”, nie może być też „postawą nocnych gości w stylu Nikodema”. 
Jedyną uprawnioną postawą ma być „pozycja «domowników wiary»,1609 
włączonych w Chrystusa, żyjących w Kościele, całą swoją osobowością 
i odpowiedzialnych za dzieje Chrystusa w duszy własnej i w Kościele. I na 
tym polu trzeba ludzi doprowadzić do rozbratu z indywidualizmem 
religijnym, wygodnym krytycyzmem dalekich obserwatorów, stawiających 
Kościołowi, pojmowanemu dość często abstrakcyjnie, wielkie wymagania, 
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a zapominających, że te wymagania stawiać należy naprzód sobie, bo 
Kościół nie jest abstrakcją poza nami, bo Kościołem jesteśmy my sami” .1610 

Kierując poniższe słowa do inteligencji wywodzącej się z ruchu 
„Odrodzenie”, S. Wyszyński opisał nimi również dziennikarzy: „Wy 
należycie do tych wybranych, których awansem – bez waszej może zasługi – 
obdarzeni zostaliście dziesięcioma talentami, w oczekiwaniu, że wiele 
przyniesiecie owocu Kościołowi i ojczyźnie. Wzięliście dużo! Jakieś wielkie 
światło błysnęło w waszych oczach właśnie wtedy, gdy nic zgoła nie 
zapowiadało odrodzenia chrześcijaństwa w kołach oświeconych, w kołach 
wyższej inteligencji. Wśród was są ludzie, którzy mieli tę zasługę, że zaczęli 
pierwsi mówić na uniwersytetach w imię Chrystusa. [...] Rozpoczęło się 
budowanie katolickiej inteligencji w Polsce. I to nie tej z imienia, nie tej 
z tradycji, ale właśnie tej z myśli, która im więcej rozumie, tym mocniej 
wierzy i chce jeszcze lepiej zrozumieć, by jeszcze mocniej wierzyć. Tej 
inteligencji, która była przekonana, że gdy Słowo Ciałem się stało raz, to jest 
rzeczą możliwą połączyć rozum i wiarę, naturę i łaskę. [...] O! – powiecie – 
to prawda! Bóg siał na mej duszy wyborne ziarno, samą pszenicę, bez 
kąkolu. Może tam kąkol sam się podsiał, gdy brak było czujności, należytej 
wrażliwości, pełnego zaufania do mocy i potęgi Boga”.1611 

Należąc w okresie lubelskim do Stowarzyszenia „Odrodzenie”, 
prymas piętnował indywidualizm i „nowy materializm”: „Człowiek nie jest 
tylko swoją własnością. Deklaracja ideowa «Odrodzenia» nieustannie to nam 
powtarzała. – Człowiek jest własnością rodziny, społeczeństwa, narodu; jest 
związany nawet z życiem zawodowym, z państwem; jest własnością 
Kościoła, Boga. Nie może czynić w życiu, co mu się żywnie podoba; nie 
może też z siebie uczynić to, co mu się podoba. Nie są jego tylko własnością 
jego wartości, cnoty czy przymioty. One udzielają się innym. [...] Moje wady 
udzielają się podobnie jak moje cnoty. Moralność prywatna nie istnieje. To 
jest tylko slogan indywidualizmu. Wszystko, czym jestem w osobistym 
życiu, to gra społecznie. Prędzej czy później wyjdzie na wierzch jakaś 
wartość w ciszy, w głębi, w męce, w bólu, zdobywana bez świadków. 
Podobnie grzechy moje, najbardziej prywatne, przy zamkniętych na klucz 
drzwiach, też kiedyś wyjdą, kogoś dotkną – niestety. Nawet wtedy, gdy 
w obliczu Boga są oczyszczone i obmyte, jeszcze wyjdą w jakimś grymasie, 
jakimś nieładzie reakcji, w nieładzie uczucia czy spojrzenia. Taka jest klisza 
duszy ludzkiej [...]. Człowiek więc udziela się społecznie swoją osobowością. 
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[...] Człowiek ma obowiązek udzielać się dobrze. [...] Człowiek jest osobą 
społeczną i dlatego ma obowiązki społeczne wobec wszystkich form życia 
społecznego, w których żyje. To jest przezwyciężanie indywidualizmu 
czasów obecnych i czasów dawnych. To jest śmierć dla indywidualizmu 
moralnego, który uważa religię za rzecz prywatną. To jest śmierć dla 
egoizmu kapitalistycznego, to jest również śmierć dla materializmu z jego 
długimi wąsami, które tak nas dręczą. To jest nawet śmierć dla 
najrozmaitszych prób i ustrojów, które mogą mieć oblicze społeczne, a są 
zastarzałymi, pierwotnymi grzechami starych indywidualizmów wieku 
ubiegłego”.1612 

Obawiał się, że obecną już „degenerację życia publicznego” może 
pogłębić niewłaściwa linia katolickiego pisma, która nie jest nakierowana na 
dobro wspólne: „Katolicki aktywizm ma swoje właściwe oblicze; bo on nie 
jest tylko produkcją słów, jest przede wszystkim tworzeniem tych energii 
duchowych, tych Bożych mocy, które są w duszy. To luceat lux vestra1613 
zawsze się łączy z jakimś wewnętrznym procesem, bo i spalanie jest zawsze 
wewnętrznym procesem. [...] Jesteśmy świadkami degeneracji życia 
publicznego, współczesnych społeczności, zwłaszcza politycznych. [...] 
i choćby one dzisiaj chorowały, jak choruje niemowlę, to choroba ta nie jest 
na śmierć. Jest to nowe doświadczenie, jak trzeba na przyszłość układać 
współżycie warstw i grup społecznych, żeby i one wyznawały Boga. [...] 
Chrześcijaństwo jest aktywne. Katolicyzm jest wybitnie aktywny. Jest 
zwycięski w swej działalności, chociażby zdawało się pozornie, że nie da 
sobie rady z tym światem. [...] Bóg działa ewolucyjnie, spokojnie, tak jak 
ziarno, które każe wrzucić w rolę i przykryć ziemią, błotem, śniegiem 
i lodem, ale przyjdzie czas, że przesunie się nad zmarzłą skorupą słońce Boże 
i podźwignie, wyciągnie z błota źdźbło przyszłego chleba i znowu wszelkie 
ciało dostrzeże zbawienie Boże. [...] w Kościele Bożym spoczynek, Requiem 

aeternam, to ci zaśpiewają dopiero na cmentarzu, tam, gdzie będzie 
zmartwychwstanie, gdzie będzie cię Bóg podnosił do nowego życia. Ale do 
tej pory, to ci Kościół nie da spoczynku, nie pozwoli Ci zasnąć. Będzie cię 
trząsł za ramiona: Surge velociter, dormis Petre? [Wstań szybko, śpisz, 
Piotrze?]. [...] Jeżeli nie chcemy popełniać błędu herezji działania 
i aktywizmu, to musimy o tym pamiętać, że w szeregu środków działania na 
czele zawsze idą opera spiritus. Akcja katolicka i wszelka działalność nie jest 
zwolniona od życia wewnętrznego. Człowiek potrzebuje tego, co Chrystus 
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zrobił z uczniami. [...] Człowiek musi mieć takie chwile zamknięcia się, i to 
rozumnie pomyślanego, celowo zaplanowanego. [...] Każda praca wymaga 
niewątpliwie pełni chcenia, jednakże zabrania nam wierzyć w pełnię naszej 
możliwości. Jeżeli mamy tę świadomość, wtedy znika człowiek działający, 
ale powstaje apostoł posłany”.1614 

W powyższych słowach zawarty jest program formacji dziennikarzy, 
który podzielał Wojtyła: „Posługa Ewangelii nie jest wygodą, komfortem, 
karierą – mówił w 1978 roku. Posługa Ewangelii łączy się ze 
zmaganiem”.1615 Po Vaticanum II pojawiła się świadomość, że „...nie 
wystarczy tylko nowoczesny warsztat pracy technicznej, jeśli się nie stworzy 
nowoczesnego warsztatu pracy nad człowiekiem. [...] w miarę jak przybywa 
lat, zaczynają także dawać o sobie złe skłonności, wady główne; przychodzą 
upadki, łatwo zakorzeniają się nałogi. [...] Nie wystarczy budować 
nowoczesne warsztaty pracy technicznej – trzeba zbudować nowoczesny 
warsztat pracy dla człowieka i nad człowiekiem, bo on jest największą 
wartością. Ale to jest wartość trudna; trzeba ją wypracować na drodze 
wychowania, zmagania się z sobą – na drodze może i wielu cierpień oraz 
doświadczeń”.1616 Liczył w tym względzie na współpracę, wiedząc, że 
„...człowiek nie może być tylko wychowywany przez drugich – musi także 
sam siebie wychowywać”.1617 

Tak jak istnieje związek między językiem, myślą mityczną, religijno-
teologiczną i literaturą,1618 tak analogicznie, wiele wspólnego ma artysta 
z publicystą, co podkreślał Jan Paweł II w pierwszych latach swojego 
pontyfikatu, przemawiając w 1980 roku do artystów i dziennikarzy na temat 
istoty, wielkości oraz odpowiedzialności sztuki i – publicystyki. Dialog 
między Kościołem a światem środków przekazu był – zdaniem Jana Pawła II 
– przez długi czas „...przemilczany  albo stał pod znakiem opozycji 
i sprzeciwu. […] Kościół przyjął postawę obrony, dystansu i sprzeciwu 
w imię wiary chrześcijańskiej”.1619 Zauważył, że – po Vaticanum II – 
Kościół wszedł w nowy etap stosunku do kultury i że autonomia sztuki nie 
jest już postrzegana jako protest przeciwko Bogu. Zachęcał twórców – 
artystów i publicystów – by nie poprzestawali na „prostym odtwarzaniu czy 
też powierzchownym opisie”, ale by „skupili” – w pierwotnym sensie tego 
słowa – tzn. ujęli w słowie „...coś z prawdy i głębi świata i człowieka, 
z przepastnej głębi człowieka”.1620 
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Ale również w krakowskim okresie swojego życia wielokrotnie 
wypowiadał się na te tematy, np. w 1966 roku pragnął wielości słów 
przynieść jedność,1621 czyli ukazać „wewnętrzną prawdę informacji”, do 
czego zachęcała Instrukcja duszpasterska Communio et progressio z 1971 
roku.1622 w 1977 roku rzucił światło na kwestię natchnienia Bożego w pracy 
twórczej, które – jego zdaniem – jest podstawą polskiej i chrześcijańskiej 
kultury.1623 

Wojtyła był dziennikarzem tzw. wolnym strzelcem, czyli „autorom 
spoza redakcji”, który proponował jej napisany przez siebie artykuł.1624 
Podobnie jak dziennikarzom na etacie, również wolnym strzelcom było 
wypłacane honorarium za wykonaną pracę.1625 Pisząc najczęściej na wybrany 
temat z potrzeby serca, wolny strzelec nie musiał publikować go w każdym 
periodyku, ale tylko w tym, do którego miał zaufanie. To przywilej „wolnego 
strzelca”. W 1995 roku, z okazji pięćdziesięciolecia tygodnika, papież 
wspominał w liście do J. Turowicza swój udział w historii pisma: „To był 
ważny i długi fragment mojego własnego życia”.1626 Dziesięć lat wcześniej 
pismo opublikowało relację z prywatnej audiencji dziennikarzy w Watykanie 
w artykule zatytułowanym „Apostolstwo słowa pisanego…”. Jan Paweł II 
dziękował za te lata, kiedy jako młody kapłan mógł być – co prawda tylko 
„w jakiejś mierze”, ze względu na obowiązki kapłańskie, ale jednak – 
„współpracownikiem” pisma. 

Wspominał o otrzymywanych wówczas honorariach za opublikowane 
materiały prasowe, będące częścią stałego wynagrodzenia wynikającej 
z umowy o pracę, które jest czynnikiem motywującym. Wysokość 
honorarium zależy od: wkładu pracy i kompetencji autora, stanu finansów 
wydawcy oraz objętości tekstu, czyli liczby wierszów, stąd potoczna nazwa – 
„wierszówka”. Przy czym prawo do jej otrzymania przysługuje tylko wtedy, 
gdy materiał został zamówiony przez redakcję, nawet wówczas, gdy nie mógł 
ukazać się z przyczyn niezależnych od autora.1627 

Nie mamy wątpliwości, że Wojtyła uważał się za dziennikarza, choć 
nigdy tak o sobie nie mówił, oddając głos tym, którzy – zachęcał w 1985 
roku – w przyszłości będę badać jego dziennikarską twórczość na tle 
czterdziestoletniej historii „Tygodnika Powszechnego”.1628 Był 
współpracownikiem pisma „...do końca może nawet jeszcze i ze Stolicy 
Piotrowej, może nawet i ze Stolicy Piotrowej bardziej niż kiedykolwiek. 
Wyjaśniał, na czym polega różnica: „Kiedy byłem młodym 
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współpracownikiem, nawet jeszcze jako biskup, arcybiskup, kardynał, 
otrzymywałem honoraria, teraz koniec. Tutaj możecie walczyć o lepsze 
z «L’Osservatoro Romano». Prawdopodobnie «L’Osservatoro Romano» by 
was na liczbę publikacji pokonało, ale macie te wszystkie precedensy, które 
są bardzo specyficzne, i tym jesteście górą”.1629 

Doceniał możliwość bycia księdzem dziennikarzem: „Byłem na progu 
kapłaństwa, właściwie jeszcze przed kapłaństwem, ale już bardzo blisko 
kapłaństwa, kiedy się rodził tygodnik, i wiem, jakim wydarzeniem dla mnie 
w tamtych czasach były narodziny tego pisma i jego pierwsze numery, które 
zacząłem bardzo regularnie i skrupulatnie czytać. Stworzył się nawyk tak 
silny, że nawet przeniesienie z Krakowa do Rzymu nie wyzwoliło mnie od 
tego nawyku”.1630 

Pisząc do prasy, musiał „przestawić się” z myślenia naukowego na 
publicystyczne, gdyż – jak zauważa Zbigniew Bauer w rozdziale 
poświęconym gatunkom dziennikarskim – „...najważniejszym czynnikiem 
rozstrzygającym o sposobie konstruowania wypowiedzi, a także o sposobie 
jej odbioru okazuje się źródło, z którego emitujemy dany komunikat 
i z którego on do nas dociera”.1631 

W 1946 roku Wojtyła był młodym naukowcem o wnikliwej i bardzo 
dokładnej umysłowości, „...tak dokładnej – uważał Władysław Wicher, 
recenzent jego pracy doktorskiej o św. Janie od Krzyża – że czytelnik gubi 
się niejednokrotnie w lesie szczegółów”. Zauważył, że przedmiotem 
dociekań uczynił on „osobiste przeżycie religii”,1632 co ukazuje pasję 
Wojtyły, jaką było życie wewnętrzne człowieka, który znajduje się na 
pograniczu dwóch „języków”: „filozofii świadomości” (doświadczenia 
wewnętrznego, przeżycia) i „filozofii bytu”. 1633 

Jako papież podkreślał, że można przybliżać się do prawdy zarówno 
od strony „języka bytu” – jak to uczynił św. Tomasz z Akwinu na bazie 
Arystotelesa – jak też „j ęzyka świadomości” i „j ęzyka wewnętrznego 
doświadczenia” – jak to uczynił św. Augustyn, Pascal czy Kierkegaard, 
a także wielcy mistycy, jak św. Jan od Krzyża.1634 Jednak ważniejsza od 
języka jest sama prawda, która została w nim wyrażona.1635 

Katolicki dziennikarz ma podawać czytelnikowi prawdę zawartą 
w faktach, gdyż wraz z informacją dociera do czytelnika inicjacja – „mowa 
Ducha”, to, co tu i teraz, Duch Święty mówi do swojego Kościoła. Na 
przykład taka prawda zawarta jest w tych faktach, które relacjonuje 
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Ewangelia. Zabójczą dla Ewangelii koncepcją jest – uważał Jan Paweł II – 
mniemanie, że Dobra Nowina zredagowana została w „języku baśni”, 
„j ęzyku mitologii”, dogadzającym prymitywnym umysłom, podczas gdy 
w rzeczywistości ten właśnie „język faktów” pozwala odkryć pierwotne 
znaczenie Ewangelii. Zatem „...prawie dziennikarska relacja o Boskim 
wydarzeniu Wcielenia” nie jest „...jedynie obrazowym, duszpasterskim 
wykładem doktryny zupełnie nowej, zbyt trudnej do pojęcia w jej czysto 
duchowym aspekcie”. Duchowy aspekt wyłania się dzięki „j ęzykowi 
faktów”.1636 

Jeden z trzech recenzentów rozprawy habilitacyjnej Wojtyły 
o systemie Maxa Schelera,1637 Aleksander Usowicz CM (1912-2002), 
podkreślał w 1953 roku, że doktor Wojtyła daleki już był „…od 
niewolniczego wiązania się z literą i od drobiazgowości” oraz że „…umie 
uchwycić idee centralne”.1638 Zatem pisząc Mission de France i Katolicyzm 

uporu młody publicysta mógł być również w okresie transformacji swojego 
dziennikarskiego pióra (języka), przechodząc od drobiazgowości (analizy), 
do głównych idei – ku syntezie. 

Sięgnijmy do początków, kiedy trzynastoletni Karol po raz pierwszy 
zetknął się z dziennikarstwem. W 1933 roku jako gimnazjalista napisał 
artykuł opublikowany w „Dzwoneczku” – dodatku do krakowskiej gazety 
„Dzwon Niedzielny”.1639 Pismo to – pisał A. E. Sapieha z okazji pierwszego 
numeru – służyło jedynie i wyłącznie celom religijno-oświatowym 
z wykluczeniem zwłaszcza wszelkiego politykowania i partyjnictwa. Jego 
zadaniem było „oświecanie ludu pod względem religijnym i wyrabiania 
uświadomienia katolickiego i społeczno-obywatelskiego”. Biskup krakowski 
spodziewał się, że przy jego pomocy w życie Kościoła zaangażują się 
świeccy.1640 

Redaktorem naczelnym „Dzwoneczka” był ks. infułat Ferdynand 
Machay. Tematem było pożegnanie ks. Kazimierza Figlewicza, „patrona” 
wadowickich ministrantów i – jak wspominał w 1964 roku biskup Wojtyła – 
„...kierownika mojej młodej, a dość trudnej duszy”.1641 Artykuł, podpisany 
kryptonimem – „Prezes”, został napisany „myślą i sercem”. Rozpoczyna się 
wstępem i kończy podsumowaniem tematu. Zawiera też cytat z mowy 
pożegnalnej wygłoszonej przez Stanisława Gąskę. 

Sprawozdanie, w którym młody ministrant-dziennikarz informował 
o pożegnaniu swojego katechety odchodzącego do pracy duszpasterskiej 
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w Katedrze Wawelskiej dawało czytelnikowi odpowiedź na pięć pytań: kto? 
(ks. K. Figlewicz, opiekun wadowickiego koła ministrantów), co? (został 
pożegnany), kiedy? (podczas mszy świętej dziękczynnej odprawionej 
10 sierpnia 1933 roku o godz. 8.30), gdzie? (w kościele parafialnym 
w Wadowicach, gdzie ministranci na chórze odśpiewali pieśni pobożne), 
dlaczego? (z powodu odejścia ich Patrona „na posadę” do kościoła 
katedralnego w Krakowie). 

Młody dziennikarz nie zamierzał jednak napisać suchego 
sprawozdania, pragnął wyrazić w informacji swoich emocji, pisząc, że: 
„Kochali go ministranci”. Relacjonował, że „...od czasu do czasu przerywał 
mówiący, gdyż płacz nie pozwolił mu mówić dalej. Po twarzy czcigodnego 
Patrona poczęły spływać łzy. Płakali i chłopcy, gdyż żal im było rozstawać 
się z ukochanym Patronem. Potem nieco się rozweselili na widok lodów 
i czekolady”.1642 

Artykuł był rzetelnym sprawozdaniem, ale czy Lolek miał 
świadomość warsztatu dziennikarskiego? Raczej działał intuicyjnie, już 
wówczas sprawy serca intuicyjnie równoważył sprawami rozumu – jak 
zwykł to czynić później. Dziękował Patronowi wzniosłymi słowami za jego 
„piękną pracę”, która – życzył – „...niech nie w ludzkiej ocenie, ale w Bożej 
sprawiedliwości znajdzie odpowiednią nagrodę”. Chciał jednak uniknąć zbyt 
osobistego wynurzenia, dlatego zaraz dodał: „Nie o tym więc mam pisać, 
tylko o samem pożegnaniu”. I po tej merytorycznej reprymendzie danej 
samemu sobie, poskramiając literacką (i już publicystyczną) skłonność, 
przeszedł do informacji. 

Ten serdeczny i przez to sugestywny opis pożegnania wyszedł spod 
pióra trzynastoletniego Wojtyły, zgodnie z zasadą, że dobra wypowiedź 
publicystyczna posiada dobrą argumentację racjonalną, którą wspierają 
argumenty emocjonalne. Wypowiedź ministranta Stanisława zawierała 
bardzo racjonalną argumentację, dlatego najprawdopodobniej został 
opracowany przy czyjejś pomocy. 

Sprawozdanie z pożegnania katechety zawiera wszystkie elementy, 
jakie powinna mieć informacja, wzbogacone jest o cytat z mowy 
pożegnalnej, przez co – jak na informację przystało – jest bardziej 
wiarygodne, bo oparte na faktach. Artykuł uzupełniony jest fotografią, na 
której czternastu ministrantów siedzi i stoi wokół swojego Patrona, Karol po 
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jego prawej ręce. Zdjęcie jest podpisane: „Po bokach ks. prof. Figlewicza 
Loluś Wojtyła, prezes, i Stasiątko Gąska, zastępca”. 

Prosząc Boga, by K. Figlewicz znalazł za swoją posługę 
„odpowiednią nagrodę” w oczach Bożych a nie tylko ludzkich, Lolek nie 
zdawał sobie sprawy, że to on sam będzie w przyszłości jego największą 
„nagrodą”. „Prawą ręką” katechety okazał się bowiem przyszły papież. Oto 
jak swojego „Patrona” wspomina po latach Jan Paweł II, dopisując niejako 
ciąg dalszy do swojego pierwszego dziennikarskiego artykułu: „W ciągu tych 
wszystkich lat moim spowiednikiem i bezpośrednim kierownikiem 
duchowym był Kazimierz Figlewicz. Zetknąłem się z nim po raz pierwszy 
jako uczeń pierwszej klasy gimnazjalnej w Wadowicach. K. Figlewicz jako 
wikary parafii wadowickiej, uczył nas wtedy religii. Dzięki niemu zbliżyłem 
się do parafii i zostałem ministrantem, a nawet poniekąd zorganizowałem 
kółko ministranckie. Kiedy odszedł z Wadowic do Katedry Wawelskiej, 
miałem z nim w dalszym ciągu kontakt. Pamiętam, że w piątej klasie 
gimnazjalnej zaprosił mnie do Krakowa, abym mógł uczestniczyć w Triduum 

Sacrum, poczynając od Ciemnej Jutrzni w Wielką Środę po południu. To 
uczestnictwo było dla mnie wielkim przeżyciem. Kiedy po maturze 
przeniosłem się z moim Ojcem do Krakowa, podjąłem na nowo kontakty 
z ks. podkustoszem katedralnym. […] Ks. Figlewicz był jedynym kapłanem, 
który dwa razy w tygodniu mógł odprawić w zamkniętej katedrze Mszę św. 
pod nadzorem niemieckich policjantów. Kiedy w dniu 1 listopada 1946 roku 
zostałem wyświęcony na kapłana, nazajutrz pierwszą Mszę św. odprawiłem 
w Katedrze, w romańskiej krypcie św. Leonarda. Ks. Figlewicz był obecny 
przy mnie jako tzw. manuductor.1643 

Mimo że nie sposób pierwszej dziennikarskiej próby gimnazjalisty 
zaliczyć do dojrzałego dorobku dziennikarskiego, gdyż ten rozpoczyna się 
wraz z artykułem Mission de France1644 w 1949 roku, czyli szesnaście lat po 
młodzieńczym debiucie na łamach „Dzwoneczka”, to jednak pisząc 
o początkach przygody Wojtyły z dziennikarstwem warto wspomnieć jego 
młodzieńczy warsztat. 

W krakowskim okresie swojego życia, tzn. w latach 1949-1978, kiedy 
Błogosławiony publikował na łamach „Tygodnika Powszechnego”, był 
dziennikarzem, choć dziennikarstwo nie stanowiło głównego źródła dochodu 
księdza Wojtyły ani jedynego zawodu. Podstawowym powołaniem było 
kapłaństwo,1645 które jednak należy do innego porządku – nadprzyrodzonego, 
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stąd nie sposób porównywać tych dwóch działalności: publicystycznej 
i sakramentalnej, jednak trudno nie zauważyć, że obie rzeczywistości 
przenikały się. 

Jak przystało na księdza i publicystę, Wojtyła był dobrze 
poinformowany o tym, co dzieje się w Kościele, szczególnie w latach 
Vaticanum II (1962-1965). W Kościele w Polsce bliskie mu były m. in. 
sprawy laikatu: przewodniczył komisjom episkopatu ds. duszpasterstwa 
ogólnego i apostolstwa świeckich oraz nauki i seminariów, powołał do życia 
w Krakowie w 1965 roku Komisję ds. Prasy i Publikacji. Orientował się, 
„...co się w Polsce dzieje w poszczególnych diecezjach – tak wśród 
duchowieństwa, jak i wśród świeckich”.1646 
Jan Paweł II zauważał to przenikanie się i współistnienie obu powołań, 
kapłańskiego i dziennikarskiego, mówiąc o sobie jako o „piszącym” 
i „księdzu”: „Ja sam czuję się związany z tym tygodnikowym dziedzictwem. 
Miałem w nim jakąś «cząstkę» nie tylko jako piszący, ale także jako Wasz 
Biskup. I zapewne, nie tylko ja miałem jakąś, «cząstkę» w «Tygodniku», ale 
i on miał swą «cząstkę» we mnie, w mojej drodze, w moim powołaniu”.1647 
Analogicznie mówi o swojej karierze w tygodniku A. E. Boniecki: „Byłem 
młodym księdzem, początkującym dziennikarzem”.1648 

Zofia Zarębianka uważa Wojtyłę za prawodawcę pewnego zjawiska 
w literaturze XX wieku wyodrębniającego się na tle innych literatur 
europejskich: tzw. nurtu poezji kapłańskiej. Począwszy od lat 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku, w nurt poezji kapłańskiej wpisało się 
kilkunastu twórców ważnych i znaczących dla polskiej literatury nie 
ograniczonej do nazwy literatury religijnej.1649 

Posłużmy się analogią: Wojtyła ksiądz i poeta oraz Wojtyła ksiądz 
i dziennikarz. W słowie wstępnym do antologii poezji kapłańskiej pt. Słowa 

na pustyni1650 pisze, że „...można odczytać wiersze zawarte w zbiorze 
abstrahując od tej okoliczności”, że ich autorami są księża. Zatem i jego 
twórczość dziennikarską można odczytać w podobny sposób, patrząc na 
artykuły jak na dzieło dziennikarza, abstrahując, że jest on zarazem 
księdzem. 

Czytelnik „...może stawiać sobie pytania dotyczące wzajemnego 
stosunku kapłaństwa i twórczości poetyckiej”. Jak Wojtyła rozwiązuje ten 
problem? „Kapłaństwo jest sakramentem i powołaniem. Twórczość – 
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podkreśla – jest funkcją talentu – ale talenty również stanowią o powołaniu, 
przynajmniej w sensie podmiotowym”. 

Wojtyła drążył we wspomnianym wstępie temat dwóch powołań: do 
kapłaństwa i twórczości pisarskiej, pytając „...w jaki sposób te dwa 
powołania, kapłańskie i poetyckie, współistnieją ze sobą, w jaki sposób 
wzajemnie się przenikają? Pytanie takie dotyczy czegoś więcej niż utworów. 
Dotyczy ono autorów. Dotyczy sprawy, którą jest jakąś osobistą tajemnicą 
każdego z nich. […] Źródłem poznania – dodaje – pozostaną tylko utwory”. 
Tak więc ich analiza pokazuje, że mamy do czynienia z podwójnym 
powołaniem. Wojtyła zauważa, że analiza dzieła prowadzi również do 
odkrycia „...w jakiejś mierze […] duszy kapłańskiej”. Z tego wynika, że 
zarówno „dusza” kapłana ma wpływ na publicystę, jak i „dusza” publicysty 
określa styl kapłański konkretnego księdza. Oba powołania przeplatają się, 
pogłębiając spojrzenie na rzeczywistość. Wojtyła wręcz zachęca do 
poszukiwań wzajemnych powiązań, uważa nawet, że utwory są „środkami 
poznania”, jak kapłaństwo i twórczość wzajemnie się warunkują, zalicza 
twórczość tych osób do „dziedzictwa”, które „stanowi o kulturze narodu 
i kształtuje ją”, a kapłani-twórcy „wzbogacają je o nowy wymiar”.1651 

Mając w pamięci wieloletnie doświadczenie dziennikarskie, bycie na 
„służbie Słowa”, Jan Paweł II nawoływał dziennikarzy do umiaru – do 
nienadużywania słów. A. Frossard wspomina, że papież nie lubił 
komplementów, sam mało ich udzielał i niechętnie ich słuchał, robił 
wymówki, że prasa przedstawia go w zbyt korzystnym świetle, jak „bohatera 
romansu”.1652 Tak jak wartość dziennikarskiej pracy wynika z faktu, że 
wykonuje ją człowiek, tak „wartość słowa wynika z faktu, że służy ono 
osobie”. Człowiek „...w swej zasadniczej strukturze antropologicznej 
uformowany jest – przypomina Benedykt XVI – by wejść w relację z drugim. 
Czyni to przede wszystkim za pośrednictwem słowa. W swojej prostocie 
i pozornym ubóstwie, słowo, wpisując się we wspólną gramatykę języka, 
jawi się jako narzędzie realizujące zdolność ludzi do relacji.” Dziennikarze są 
„na służbie Słowu”. Ich słowa „...są echem tego wiecznego Słowa, które stało 
się ciałem. […] Przyniosą owoce tylko w takim stopniu, w jakim służą 
wiecznemu Słowu, Jezusowi Chrystusowi. […] Są także pokorne i może się 
wam czasem wydawać, że są kompletnie zagubione pośród konkurencji ze 
strony innych hałaśliwych i potężniejszych mass mediów. Nie zniechęcajcie 
się jednak!”.1653 
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Filologia, którą Wojtyła studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
była – podobnie jak dla wielu jej miłośników, np. karmelitańskiej pisarki 
Janiny Adamskiej (1922-2007)1654 – „umiłowaniem słowa, najdrobniejszego 
«i» czy «a»”. Bowiem „...maleńkie słówko łacińskie, greckie czy języków 
nowożytnych, uczyły, że w życiu nie ma rzeczy małych, że wszystko jest 
ważne, wszystko się liczy i zobowiązuje do odpowiedzialności. Od 
doceniania wartości «słówek» już niedaleka droga do umiłowania Słowa”.1655 
Niekiedy jedna litera oznacza początek nowego przymierza, co miało na 
przykład miejsce, gdy Bóg dodał do imienia „Abram” jedną spółgłoskę „h”. 
Odtąd imię „Abraham”1656 oznacza nową rzeczywistość.1657 

Wojtyła szedł do dziennikarstwa poprzez aktorstwo. Jako aktor Teatru 
Rapsodycznego cenił „żywe” polskie słowo w literaturze i przekładach, bo 
„...tylko takie słowo posiada trwałą moc w tworzeniu kultury i wychowaniu 
młodego pokolenia”.1658 Korzenie tego Teatru sięgają organizacji narodowo-
katolickiej „Unia”, która powstała w Krakowie pod koniec 1940 roku. 
Założycielami byli: Jerzy Braun, Tadeusz Kudliński, Stanisław Bukowski. 
Do „Unii” wstąpił również J. Turowicz. Początkowo organizacja miała się 
włączyć w podziemną walkę zbrojną, ale w rzeczywistości skupiono się na 
pracy programowej unii: człowieka z człowiekiem, pracy i kultury, człowieka 
z narodem, narodu z narodem, wszystkich ludzi z Chrystusem. Dyskutowano 
nad konceptcjami kultury i pielęgnowano prawdziwe życie artystyczne. 
Wojtyła działał w ramach „Unii Kultury” razem z Danutą Michałowską, 
Krystyną Dębską, Haliną Królikiewicz, Juliuszem Kydryńskim, Tadeuszem 
Kwiatkowskim. Z tych osób w sierpniu 1941 roku powstał zespół teatralny, 
początkowo kierowany przez Tadeusza Kudlińskiego (1898-1990). Teatr 
rozwinął się, gdy do zespołu dołączył M. Kotlarczyk, obejmując 
kierownictwo teatru. 

Teatr Rapsodyczny działał w ukryciu od 22 sierpnia 1941 roku do 
22 kwietnia 1945 roku, a po zakończeniu drugiej wojny światowej do 1967 
roku. Jego dorobek artystyczny to: dziesięć premier (siedem zrealizowanych 
i trzy przygotowane), dwadzieścia dwa przedstawienia i sto prób.1659 Teatr 
ten to była „...idea – pisał Wojtyła do M. Kotlarczyka – która w nas trwa”, 
„...coś jakby zapowiedź nie zrealizowanego dotąd Teatru Słowiańszczyzny. 
Jakby fragment z Mickiewiczowskiego programu z epoki prelekcji 
paryskich”.1660 Obaj przyjaciele uważali, że wielki teatr ma swoją misję 
i misji tej musi wytrwale i bezkompromisowo służyć – co podkreślał Wojtyła 
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w przedmowie do książki M. Kotlarczyka.1661 Potwierdza to lektura Reduty 

słowa, pamiętnika o dwóch likwidacjach Teatru Rapsodycznego.1662 
Słowo jest schronieniem dla myśli.1663 Ludzkie słowo, chociaż 

w rzeczywistości jest „prawie niczym”, „tchnieniem”, bo „wypowiadane 
znika”, to nawet takie słowo „…ma niebywałą moc. To słowa tworzą 
historię, to słowa nadają kształt myślom, z których rodzi się słowo. To słowo 
kształtuje […] rzeczywistość”.1664 Słowo ludzkie przegląda się niejako 
w Słowie Bożym, które „objawione w czasie” stało się Synem 
Człowieczym.1665 Tego doświadczył Wojtyła w Teatrze Rapsodycznym. 
Dialog Boga Ojca ze Słowem o Wcieleniu autorstwa św. Teresy z Avila był 
drogowskazem w młodości, gdy Błogosławiony zaczytywał się w pismach 
karmelitańskich mistyków.1666 Jako teolog wypowiadał się na temat 
znaczenia Słowa Bożego.1667 

Benedykt XVI objaśnia, że „Słowo” (Verbum) znaczy „Sens”: 
„W łacińskim tłumaczeniu Verbum, a po polsku «Słowo» – oznacza także 
«Sens». A zatem wyrażenie Jana moglibyśmy rozumieć następująco: 
«odwieczny Sens» świata stał się namacalny dla naszych sensów i dla 
naszego rozumu: możemy go teraz dotknąć i kontemplować.1668 «Sens», 
który stał się ciałem, nie jest po prostu ogólną ideą zawartą w świecie; jest 
«Słowem» skierowanym do nas. Logos nas zna, wzywa nas, prowadzi. Nie 
jest powszechnym prawem, w którego ramach my z kolei odgrywamy jakąś 
rolę, lecz jest Osobą, która interesuje się każdą pojedynczą osobą: jest Synem 
Boga żywego, który stał się człowiekiem w Betlejem. […] Tak, istnieje jakiś 
sens, a sens ten nie jest jakimś bezsilnym protestem przeciwko absurdowi. 
Sens ma moc: jest Bogiem. Bogiem dobrym, którego nie wolno mylić 
z jakimś bytem najwyższym i dalekim, do którego nigdy nie byłoby nam 
dane dotrzeć, lecz Bogiem, który stał się naszym bliźnim i jest bardzo blisko 
nas, który ma czas dla każdego z nas i który przyszedł, by z nami 
pozostać”.1669 

Tymczasem w PRL dominowała tzw. nowomowa zacierająca sensy, 
zmieniająca słowa lub oduczająca używania tych, które dają życie. 
„cenzurowano nie tylko treść, lecz nawet pojedyncze wyrazy”.1670 Na 
przykład nie mówiono „ojczyzna”, bez dodania – „socjalistyczna”, nie 
mówiono „naród” bez – „partia”.1671 

Przełomowy w zafałszowywaniu znaczenia słów był Rok 1968: 
w marcu rozpoczęły się protesty studenckie z powodu zdjęcia z afisza Teatru 
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Narodowego przedstawienia pt. Dziady Adama Mickiewicza w reżyserii 
Kazimierza Dejmka, zawierającego – zdaniem władz PRL – negatywny 
obraz stosunków PRL-ZSRR. Aparat komunistycznego państwa, inspirowany 
przez radzieckie KGB „rozgrywające” walki frakcyjne w łonie PZPR 
zainicjował wówczas akty zbiorowego antysemityzmu. Efektem była 
emigracja wielu tysięcy obywateli polskich pochodzenia żydowskiego do 
Izraela. Publicysta „Tygodnika Powszechnego”, Stefan Kisielewski, 
negatywnie oceniał udział Żydów we władzach PRL, ubolewając w 1970 
roku, że cenzorzy „...nie dają napisać, jak było naprawdę”,1672 tzn. że „tę 
bzdurę” wywołali zwolennicy Mieczysława Moczara, którą poparł 
W. Gomułka, „...nie bardzo wiedząc, co robi. Skutek propagandowy dla 
Polski opłakany i nie można nic odkręcić”.1673 

Człowiek współczesny nadużywa słów, „często kłamliwych, 
brudnych, zafałszowanych, burzących, druzgocączych wokół wszystko, 
nieodpowiedzialnych, obliczonych na wprowadzenie w błąd, kogo się da. 
[…] Jest rozgadany, rozkrzyczany, rozdyskutowany, rozkrytykowany, 
produkujący bezmyślnie słowa, nawet w dyskusji dialogu słuchający tylko 
siebie”.1674 Artykuły pełne są słów „...biednych, wyczerpanych, anemicznych 
i opróżnionych z treści […], które współczesna myśl już tylko «preparuje», 
by im zachować jakiś pozór życia”.1675 

Istnieje zatem ścisła zależność między osobą a informacją i prawdą, 
ponieważ „Logos” jest „sensem”.1676. Pokrewieństwo między słowem 
a Bogiem – stwierdza kard. S. Wyszyński – powinno każdego, kto zbliża się 
do słowa, do redagowania pisma – zastanowić,1677 „...ileż troski należy 
włożyć w to, by w dobranym starannie słowie pomieścić całą wewnętrzną 
prawdę, która ma być przekazana pod postacią właśnie tego, a nie innego 
słowa! Czyż słowo nie jest tym najlepszym – tradycją wielowiekowej posługi 
uświęconej – przewodnikiem do prawdy? – pytał S. Wyszyński. Czyż nie 
uderza nas, ludzi oswojonych ze słowem, oczywistość odpowiednika słowa – 
zawartej w nim treści, zawartej prawdy? Czyż nie gnębi rozbieżność między 
źle użytym słowem a prawdą? Czyż ludzkość cała nie domaga się 
rehabilitacji słowa?”.1678 

Nie jest jednak łatwo zrozumieć Słowo Boże. Pokusą, która „czai się 
wszędzie, także w Kościele”, jest pojmowanie go na swój sposób. 
Tymczasem należy łączyć dwa wymiary rozumienia: naukowy, czyli metodę 
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historyczno-krytyczną, oraz teologiczny, który pomaga czytać Biblię oczyma 
wiary. Należy przezwyciężyć rozdział między teorią a praktyką.1679 

„Logosfera”1680 to „cywilizacja słowa”.1681 Ten, kto przekazuje słowo, 
ma prawo przekazywać tylko treści przemodlone, w myśl starej zasady 
tradere aliis contemplata.1682 Nie obędzie się zatem bez „postu języka”, 
milczenia, żeby „własnymi słowami nie zagłuszyć głosu samego Boga”. „Nie 
ma skupienia bez atmosfery milczenia”.1683 

Zanim Wojtyła zaczął przelewać swoje myśli na papier w formie 
artykułów, przyznał, że „...myślał obrazami bardzo teatralnymi”.1684 Myślał 
jak wizjoner. Jego umysł zajmowała prawda o bycie: osoba i jej czyn. 
Człowiek „ujawnia siebie” zarówno w myśleniu, jak i w czynie. Pierwszym 
„czynem” człowieka jest akt myślenia. Czyn odsłania osobę. „Wojtyłowski 
człowiek” to przede wszystkim istota zdolna do czynu, byt działający. Przy 
czym działanie – w sensie praktycznym – Wojtyła rozumie jako skierowane 
na dobro.1685 

Myślenie zakłada sens, jeśli ma być ludzkim, rozumnym myśleniem, 
nakierowane jest na budowanie relacji z drugim, ma wartość ze względu na 
osobę, której służy. Każde wypowiedziane przez człowieka zdanie do 
drugiego człowieka służy rozmówcom, o ile uchwycony został duchowy sens 
słów, gdyż sam sens literalny nie pozwala skomunikować się z drugą osobą. 
„Istnienie podwójnego sensu, literalnego i duchowego, jest nieodłącznym 
elementem tradycji, która stanowi część dziedzictwa chrześcijańskiego. […] 
Sens duchowy zakłada sens literalny i opiera się na nim”.1686 w dialogu 
konieczne jest odczytanie duchowego sensu wypowiedzi. 

Wojtyła ksiądz i poeta od lat zmagał się z zagadnieniem wyrażania 
myśli i dobierania słów, by wyrazić jakąś prawdę, która wnikałaby w umysł 
„jednocześnie łagodnie i silnie”,1687 przekonywałaby inteligencję czytelnika 
i ujmowała go za serce.1688 Zastanawiał się nad rolą intelektu i serca1689 
w procesie przekazywania myśli prawdziwych. W Profilach Cyrenejczyka 
snuł refleksję nad myślą i czynem. W utworze zatytułowanym Myśli 

człowieka pisze, że myśl „...chodzi za człowiekiem po całych dniach”,1690 
w innym pt. Rozwój języka mówi o poszukiwaniu „pierwszych natchnień”, by 
dociec, jak człowiek nazwał dany „przedmiot”. Widać troskę o doskonałe 
wyrażenie słowem tego, co zrodziła myśl: „Jedność natchnień i znaczeń. […] 
Czy znaczenie nadaje się umysłem, czy także sercem? […] (znaczenie słów 
dojrzało, jak wypowiada się serce?). […] Ty jeden, który chodzisz za sercem, 
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[…] wielości słów przyniosłeś jedność”. Zatem to Bóg jest ukryty w myśli, 
która „chodzi za człowiekiem”.1691 

Natchnienie i Bóg to jedno: „Dzisiaj są różne potrzeby Polaków – 
mówił w 1977 roku na Jasnej Górze do artystów, poetów i pisarzy. Jest także 
potrzeba natchnienia, które leży u podstaw kultury, kultury polskiej 
i chrześcijańskiej”.1692 Dziękował za dzieła natchnione religijną inspiracją, 
dzięki którym polska kultura i sztuka wypowiada się również w formach 
religijnych.1693 

Sprawy myślenia i serca nie są „osobnymi obszarami”. Zdaniem 
Wojtyły, do najczęściej stosowanych przez apostołów, w tym apostołów 
słowa, westchnień należy werset: „«Napełń myśli…», bo grozi nam pusta 
myśli i pustka serca! […] Tylko Bóg je napełnia”.1694 w liście do 
M. Kotlarczyka na temat sztuki pisał, że nie szuka słów, by wyrazić prawdę 
realistyczną, ludzką, ale o jej „nadbudowę”, prawdę Bożą. Dostrzegał, że 
między tymi dwiema prawdami rozciąga się jakby „tęcza: od serca 
człowieczego ku Nieskończonemu”.1695 Świadomość istnienia tej „tęczy” – 
wyjaśniał – nadaje wypowiedzi artystycznej, a więc i dziennikarskiej, 
„horyzonty przeogromne, metafizyczne i anielskie”.1696 

Poszukując słów do wyrażenia natchnionej przez Boga myśli, 
doceniał rolę intelektu, ale uważał, że „...pewne sprawy nie tylko się poznaje 
umysłem, ale także i wyczuwa sercem”.1697 Myślenie wymaga formacji. 
Trudniej jest jednak zmienić sposób myślenia, niż przekształcić strukturę lub 
nawet przeprowadzić rewolucję.1698 

Jan Paweł II zauważa dwa etapy swojej drogi intelektualnej: 
„Pierwszy polegał na przejściu od myślenia literackiego do metafizyki; drugi 
prowadził mnie od metafizyki do fenomenologii. To mi dało warsztat pracy 
naukowej. […] w mojej lekturze i studium starałem się harmonijnie łączyć 
sprawy wiary, sprawy myślenia i sprawy serca. To nie są osobne 
obszary”.1699 Myśl i serce, to „...coś bardzo głębokiego w człowieku: to jest 
poniekąd cały człowiek wewnętrzny. Przekonanie to jest owoc myśli – 
zaangażowanie i postawa woli. Więcej jeszcze: także i serce tu dochodzi do 
głosu. W przekonaniu jest cały człowiek wewnętrzny. Ten człowiek 
wewnętrzny musi być uszanowany. Jeżeli się człowiekowi «zewnętrznemu» 
należą różne prawa, to człowiekowi «wewnętrznemu» – tym bardziej”.1700 

 
 



 
 
288

6. Wojtyła – redaktor („przeło żony kościelny” personalista) 
 
Zdaniem S. Wyszyńskiego, „słowo napisane jest rentgenografią 

duszy” twórcy dzieła, dlatego „...niepokojąca książka łatwo zdradza, jakim 
duchem napełniony jest jej ojciec. Rzecz znamienna – podkreśla – jak 
czytelnik starannie śledzi na kartkach książki «czyjego ducha» jest 
pisarz”1701, czym się karmi, czyją myślą? Czytelnik interesuje się też, jakim 
duchem napełniony jest redaktor. 

Nie tylko słowo dziennikarza jest „rentgenografią [jego] duszy”, ale 
również styl redagowania pisma. Już sam podział czasopisma na rubryki i ich 
hierarchiczne umocowanie na kolumnach są „narzędziami” świadomego 
sterowania uwagą czytelnika, manipulowania przesłankami dokonywanego 
przez redaktora wartościowania treści, a nawet – „sugerowania czytelnikowi 
struktury rzeczywistości”. Co więcej, rubryki są „realnością empiryczną”, 
a gatunki prasowe – „mają charakter abstrakcji”.1702 

Zanim rozpoczęła się długoletnia współpraca Wojtyły z dwiema 
krakowskimi redakcjami, początkujący publicysta był najpierw czytelnikiem 
„Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”. W charakterze dziennikarza 
współpracował z tygodnikiem w latach 1949-1978, a współredaktora – 
w latach 1958-1978. Począwszy od 4 lipca 1958 roku, kiedy to został 
mianowany przez Piusa XII biskupem pomocniczym archidiecezji 
krakowskiej, zaczął zabierać głos w sprawie linii programowej tygodnika 
jako – jak się sam określił – „przełożony kościelny”. W 1985 roku wyraził to 
dobitnie: „Mogłem z wami współpracować także jako – w pewnym sensie – 
wasz przełożony kościelny, jako biskup, metropolita krakowski, kardynał.1703 
w pewnym sensie, to znaczy zgodnie z zasadą konsultacji wewnętrznej 
i zewnętrznej. Zwrócił na tę zasadę fakt uwagę w 1966 roku. Doznał – jak 
pisze – „przykrości”, gdyż w piśmie nie była stosowana „zasada konsultacji 
wewnętrznej i zewnętrznej”.1704 

Za kogo uważał siebie Wojtyła w krakowskim okresie swojego życia, 
pobierając – jako biskup, arcybiskup, kardynał – honoraria od tygodnika? 
Jaką miał samoświadomość w tej kwestii? Jak ustaliliśmy, w 1985 roku 
uważał siebie za współpracownika w latach 1949-1978. Zastanawiające 
jednak, że twierdził, iż był nim bardziej „może nawet jeszcze i ze Stolicy 
Piotrowej”. Co zatem miał na myśli, mówiąc, że był współpracownikiem 
„bardziej niż kiedykolwiek”? Wydaje się, że papież dawał dziennikarzom do 
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zrozumienia, że funkcja, jaką pełnił w tygodniku, dotyczyła nie tylko pisania, 
ale i redagowania pisma. Wojtyła wiedział, że pełnił wobec „Tygodnika 
Powszechnego” funkcję współredaktora, skoro powiedział: „Teraz koniec”. 
Zrzekł się dotąd pełnionej funkcji, ale nie „przymierza”, przestała go 
dotyczyć zasada konsultacji wewnętrznej, ale nie zewnętrznej. 

Fakt, że dziennikarzem i współredaktorem pisma był przyszły papież, 
Wojtyła nazwał „bardzo specyficznym precedensem”, w którym dziennikarze 
tygodnika są „górą” nad dziennikarzami „L’Osservatoro Romano”. Organ 
prasowy Stolicy Apostolskiej częściej niż w krakowski periodyk publikował 
jego wypowiedzi. „Bardzo specyficzny precedens” polegał zatem na tym, że 
Wojtyła miał wpływ na linię programową pisma, co nazywał „zasadniczą 
tożsamością”.1705 

Oto jeden z przykładów redaktorskich uwag Wojtyły pod adresem 
redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”, któremu w liście 
z 7 marca 1969 roku zarzucał uprawianie publicystyki poprzez tendencyjne 
redagowanie, z pominięciem jego uwag współredaktora Wojtyły. 
„Uwydatniło się to – może w sposób nie zamierzony – także i przez to – 
pisze Wojtyła – że artykuł Kryzys w Kościele1706 znalazł się na czele numeru, 
a nawet orędzie Ojca Świętego o pokoju zeszło na dalszy plan”.1707 Zarzucał 
J. Turowiczowi świadome pominięcie jego uwag w celu uprawiania odrębnej 
od „przełożonego kościelnego” polityki redakcyjnej pisma. Wymowne, że 
list ten został opublikowany w tygodniku dopiero w 2006 roku, w rocznicę 
śmierci papieża; z jego treścią mogło się zapoznać w 1999 roku przede 
wszystkim duchowieństwo, za sprawą publikacji wydawanych przez rzymską 
Fundację Jana Pawła II – Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II. 
Wojtyła dawał redaktorom szansę na odejście od uprawiania takiej „lisio-
chytrej” polityki, mając nadzieję, że mogło się tak stać „w sposób 
niezamierzony”, bo gdyby było inaczej – brzmi między wierszami jego 
dopowiedź – to by świadczyło o celowym działaniu redakcji usiłującej 
wprowadzić w błąd dysponenta merytorycznego pisma – krakowską kurię. 

Czym jest redakcja katolickiego pisma i jakie są jej obowiązki wobec 
społeczności w Polsce? W. Korniłowicz, założyciel kwartalnika „Verbum”, 
często mawiał: „Jeśli nie będę miał dla pisma materiału w pełni dojrzałego, 
raczej wolę nie wydać zeszytu, niż ulec naciskowi terminu 
kalendarzowego”.1708 S. Wyszyński, przytaczając te słowa w liście do 
redakcji „Tygodnika Powszechnego”, podkreślał w 1952 roku, że w takim 
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stanowisku kryje się „...mądra obrona przed grozą grafomaństwa i produkcji 
słowa. Pismo zawsze ma być dojrzałe, boć to «owoc czasu swego». Zawsze 
ma być wyrazem pełności czasów. Słowo zobowiązuje”.1709 

Wojtyła znał zasady redagowania pisma i zdawał sobie sprawę, że 
zamieszczenie lub nie zamieszczenie ma swoją wymowę. Oto jeden 
z przykładów: poprosił „po sobotniej rozmowie z ks. Andrzejem” 
o przesunięcie publikacji jego listu do redakcji z dnia 13 marca 1968 roku, 
z jego uwagami na temat linii pisma sformułowanymi przy okazji 
tysięcznego numeru „Tygodnika Powszechnego”. Nie podał przyczyn, ale 
można domniemywać, że chodziło o tzw. wypadki marcowe. Uznał 
najprawodpodobniej, że krytyka linii pisma w chwili politycznej nagonki na 
Żydów, sprowokowanej przez walczące między sobą frakcje w PZPR, nie 
była w interesie Kościoła. Stosując zasadę konsultacji wewnętrznej 
i zewnętrznej, zaproponował inne rozwiązanie, by w tysięcznym numerze 
wydrukować w formie telegramu następujący tekst: „Szanowny Panie 
Redaktorze! w związku z tysięcznym numerem «Tygodnika» życzę pomocy 
Bożej do spełniania Waszych zadań. Na temat zadań czasopisma katolickiego 
przesłałem Panu Redaktorowi dłuższy list, który nawiązuje do wypowiedzi 
Synodu. Proszę jednak o opublikowanie go w terminie późniejszym»”.1710 
Tak też się stało, życzenia ukazały się w numerze 12, na pierwszej stronie 
pisma, natomiast obszerny list z uwagami krytycznymi, napisany dużo 
wcześniej, dopiero w numerze 17, w dniu 28 kwietnia 1968 roku. Prosząc 
o późniejszy druk listu, Wojtyła najprawdopodobniej nie chciał, by czytelnik 
odniósł wrażenie, że jego życzenia są nieszczere, skoro krytykuje linię pisma. 
Wskazuje na to zdanie, że zamiana treści „...lepiej odpowiada prawdzie” niż 
list zawierający krytykę, który „naprędce” podał A. Bardeckiemu. 
Zasugerował, że przez te kilka tygodni przemyśli swoje uwagi. 

Wojtyła miał świadomość, że redagowanie posiada swój 
publicystyczny wydźwięk:1711 ważne jest nie tylko kiedy, w jakich 
zewnętrznych okolicznościach artykuł został opublikowany, ale również na 
to, jakie teksty powinny sąsiadować obok siebie, na aspekt wewnętrzny 
redagowania. Zdawał sobie sprawę, że z zestawienia artykułów wyłania się 
obraz Kościoła. Krytyka linii pisma w 1968 roku polegała m. in. na 
uświadomieniu redaktorom „zadań czasopisma katolickiego”1712 w świetle 
zasady paedagogia fidei, która – jego zdaniem – bardzo trafnie określa 
„...autentyczny kierunek publicystyki katolickiej”.1713 Przy okazji 
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zamieszczenia w 1969 roku na pierwszej stronie tygodnika artykułu pt. 
Kryzys w Kościele autorstwa J. Turowicza, powrócił do analizy tej zasady – 
jak zaznaczył – „...z bardziej wyraźną aplikacją” do pisma.1714 

Problem wynikający z konieczności zestawiania w tym samym 
numerze zaplanowanych wcześniej wypowiedzi nigdy nie jest narzucony 
przez technikę, ale przez etykę. Jest wynikiem wolnej decyzji redaktora 
prowadzącego, który może, lecz nie musi dopuścić do określonego 
wydźwięku publicystyczneg. Sposób redagoowania, zamieszczanie 
artykułów w określonych miejscach na kolumnie, zestawianie ich obok 
siebie, z uwzględnieniem rzucających się w oczy tytułów – to wszystko jest 
publicystyką, bo wywiera zamierzony wpływ na odbiorców. Czym innym 
jest jednak sporadyczna taktyka redakcji, do której ma prawo, a czym innym 
tendencyjne redagowanie, czyli stała i świadoma skłonność redaktorów do 
uprawiania określonej polityki za pomocą „perfidnego zestawienia” 
wybranych w tym celu wypowiedzi prasowych. Taka skłonność jest 
manipulacją. 

„Nie tyle sama ich treść, ile to zestawienie [artykułów] przykro razi” 
– zdanie to wypowiedział S. Wyszyński w 1955 roku, przeglądają stary 
numer wydanej przez Stowarzyszenie Pax dziennika „Słowo Powszechne” 
z 1953 roku. Redaktorzy informowali czytelników o wydarzeniach, jakie 
miały miejsce cztery dni po internowaniu prymasa. Do 6 sierpnia 1955 roku 
obowiązywał zakaz dostarczania prymasowi jakiejkolwiek prasy, a więc 
śledzenia przez niego bieżących wydarzeń politycznych.1715 Aby zrozumieć 
wypowiedź S. Wyszyńskiego na temat tendencyjnego redagowania prasy, 
należy zapoznać się z okolicznościami jego uwięzienia. Otóż na mocy 
zarządzenia władz PRL, zakazującego prymasowi pełnienie funkcji 
kościelnych, kardynał został aresztowany 25 września 1953 roku w późnych 
godzinach nocnych w swojej warszawskiej siedzibie przy ul. Miodowej 
i następnie przewieziony samochodem do Rywałdu. 

Jak wspominał w Zapiskach więziennych, w „klasztorze” władze 
urządziły pierwszy „obóz koncentracyjny”. Dwa lata później 27 października 
1955 roku, na mocy innego zarządzenia, złagodzono warunki izolacji 
i kardynał znalazł się w czwartym miejscu uwięzienia – Komańczy, gdzie 
dostarczono mu stare numery prasy.1716 Rząd przyznawał się, m. in. „ustami 
Bolesława Piaseckiego”, do „internowania”, ale nie do „uwięzienia”.1717 
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Prymas zanotował: „Dostał mi się dzisiaj [2 listopada 1955 roku] do 
ręki numer «Słowa Powszechnego» z 29 września 1953 roku (wtorek), 
podający na pierwszej kolumnie cztery dokumenty, dotyczące mojego 
aresztowania. Są to: Komunikat Prezydium Rządu Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej [o aresztowaniu], Deklaracja Episkopatu Polskiego [o przyjęciu do 
wiadomości tego faktu przez biskupów polskich], Wybór Przewodniczącego 
Episkopatu [o konsekwencjach tego faktu] i oświadczenie Wiceprezesa Rady 
Ministrów Józefa Cyrankiewicza [o zasadach współpracy Kościoła 
z państwem]”. 

Ostrze takiego zestawienia faktów było wymierzone w to wszystko, 
co prymas dotychczas czynił. Władzy chodziło właśnie o to, by boleśnie 
zawiódł się on na bliskich współpracownikach i wiernych. A „swoisty artyzm 
polityczny stalinizmu” polegał na tym, że łamiąc zawarty układ z 14 kwietnia 
1950 roku, jednocześnie się na niego powoływano.1718 

Na podstawie zredagowania pierwszej kolumny „Słowa” 
i wiadomości z sesji plenarnej Episkopatu prymas wyrobił sobie wtedy sąd, 
że „biskupi musieli być bardzo zaniepokojeni, skoro poszli na oświadczenie 
tak prędko. […] Skoro Rząd musiał posunąć się do tak drastycznych czynów, 
naraził się katolickiemu społeczeństwu; chciał więc co rychlej wyjść 
z niewygodnej sytuacji. W tym [czynnym oporze wiernych] tkwiła siła 
episkopatu. Czy biskupi byli świadomi tej siły?”1719 – zastanawiał się. 

W 1955 roku S. Wyszyński spoglądał na swoje odosobnienie bez 
takich emocji. Dostrzegał sytuację przymusu, w jakiej znaleźli się polscy 
biskupi, i mechanizmy rządzące prasą chcącą uchodzić za katolicką: cztery 
powyższe dokumenty zostały bowiem „perfidnie zestawione obok siebie” na 
pierwszej stronie dziennika w celu osiągnięcia z góry zamierzonego efektu: 
„...bardzo bolesnego wrażenia, które przechodzi do historii w swoim 
autentycznym wyrazie […] przez samo zestawienie takich tekstów! i – 
stwierdził – może nie tyle sama ich treść, ile to zestawienie – przykro 
razi”.1720 

Gdyby dokumenty te ukazały się stopniowo, z zachowaniem 
chronologii wydarzeń, a nie tak jak zostały opublikowane przez „Słowo”, to 
ich zestawienie na pierwszej stronie pisma nie byłoby dla Prymasa aż tak 
„bolesne”. Powyższy przykład dobrze ilustruje tendencyjne redagowaniem 
prasy dokonanym w celu osłabienia więzi prezbiterów z biskupami 
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i biskupów z Prymasem Polski, a także z podważenia zaufania duchowień-
stwa do wiernych i wiernych do duchowieństwa. 

Zatem nie tylko informacja, nie tylko publicystyka, ale również 
sposób redagowania pisma ma wydźwięk publicystyczny,1721 o czym 
przekonał się również Jan Paweł II, czytając w polskiej prasie, że jego 
pontyfikat jest „kontrowersyjny”. Odpowiadając na ten zarzut w liście do 
M. Skwarnickiego, papież zwrócił właśnie uwagę na to, że redagowanie 
pisma też jest uprawianiem publicystyki: „W związku z numerem na 
piętnastolecie [pontyfikatu], znajduję w nim [«Tygodniku Powszechnym»] 
stale powtarzaną tezę o «kontrowersyjnym pontyfikacie». Nie jest to temat 
samego «Tygodnika» ani osób piszących w jego imieniu (Turowicz, 
Boniecki, Kubiak), ale teza „Gazety Wyborczej”, czy teza innego pisma. 
«Tygodnik» tezę tę przytacza w przeglądzie prasy. Oczywiście, żaden 
pontyfikat nie może być kontrowersyjny. Kontrowersyjne jest samo 
chrześcijaństwo, sam Chrystus i Ewangelia.1722 Papież współredaktor 
stwierdził przy tej okazji, że „pozostaje otwartym pytanie, czy tak 
eksponowana kontrowersyjność pontyfikatu, z pozostawianiem go bez 
wyjaśnienia, jest słuszna z punktu widzenia «tygodnika katolickiego» (i to 
«zwłaszcza» po wiadomych wyborach?).1723 Papież był świadomy 
publicystycznego wydźwięku tak zredagowanej rubryki pt. „Przegląd prasy”, 
za co odpowiedzialna jest redakcja. Ma ona możliwość ustosunkowania się 
do kontrowersyjnych poglądów swoich publicystów, nawet wypowiadanych 
na tzw. redakcyjnych blogach i – ze względu na dobro czytelników – nie 
powinna zostawiać ich bez odredakcyjnego komentarza. 

Nie tylko zatem twórczość dziennikarska, ale również redagowanie 
pisma jest uprawianiem publicystyki, dlatego bycie redaktorem, to zarazem 
bycie publicystą. Zdaniem S. Kisielewskiego zebrania redakcyjne 
w tygodniku w 1969 roku robiły niekiedy „przykre wrażenie”.1724 Jego 
koledzy po piórze nie doceniali tego faktu, że redagowanie pisma to też 
publicystyka. W 1973 roku zanotował w Dziennikach przykład właściwego 
podejście do tej kwestii, pisząc z felietonowym zacięciem, że: „...najlepszy 
kawał [peerelowskiej cenzurze] zrobił tym razem «Tygodnik Powszechny». 
Oto wydrukowali w całości zakazany gdzie indziej Manifest Lipcowy, a także 
ekstrakt dziejów polskich komunistów w Rosji podczas wojny – kto umie 
czytać, dojrzy tam niejedno. Ten numer doskonale kontrastuje z całą nijaką, 
pozbawioną życia, galową prasą. Świetny kawał, a cenzura nie mogła 
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przecież Manifestu skonfiskować. Ciekawym, kto na to wpadł – Turowicz 
czy kto inny?”.1725 

Wojtyła doceniał profesjonalizm redaktora naczelnego „Tygodnika 
Powszechnego”. Był zafascynowany jego osobowością. W liście z 1995 roku 
papież napisał, że „nazwisko” J. Turowicza było „pozycją stałą” jego 
lektury.1726 Pomimo, a może właśnie ze względu na liczne starcia 
intelektualne, Wojtyła wystawił na koniec życia wysoką notę 
współredaktorowi pisma. Postrzegał go jako intelektualistę głębokiej wiary, 
„...opartej na solidnym fundamencie formacji intelektualnej i duchowej, 
wyniesionej jeszcze z «Odrodzenia» i stale rozwijanej”, a prowadzony przez 
niego tygodnik jako „jedyny głos katolików świeckich”, który zachował 
w PRL „jednoznaczną linię”, wyznaczoną przez troskę o Kościół 
i chrześcijańską kulturę oraz duchową formację czytelników”.1727 w liście zaś 
do M. Skwarnickiego stwierdził, że wszystko „kończy się”, „urywa” na 
J. Turowiczu.1728 

Docenianie przez Jana Pawła II osoby J. Turowicza nie wykluczyło 
krytycznej refleksji Wojtyły nad wspólnym dziełem, jakim był „Tygodnik 
Powszechny”. Wydaje się, że wieloletnie pomijane przez kolegium 
redakcyjne zasady konsultacji wewnętrznej i zewnętrznej, której 
zastosowanie w „Tygodniku Powszechnym” Wojtyła uznał za „...jak 
najbardziej wskazane i konieczne dla dobra Kościoła”,1729 zaowocowało 
późniejszym brakiem zrozumienia dziennikarzy dla zasady pedagogii wiary, 
która z niej wynika. Nie należy jednak popełniać błędu uogólnienia, gdyż 
zdarzały się przypadki konsultowania z metropolitą zamiaru napisania 
artykułu. Oto jeden z przykładów ukazujący, jak cenne – z długiej 
perspektywy czasu – okazały się rady „przełożonego kościelnego”. 

S. Kisielewski zamierzał napisać „całą prawdę” o obozach 
koncentratcyjnych i holocauście, a w rzeczywistości o „milczeniu Piusa XII” 
podczas drugiej wojny światowej, którego 19 grudnia 2009 roku Benedykt 
XVI ogłosił Czcigodnym Sługą Bożym.1730 Kierując się zasadą konsultacji – 
mniej lub bardziej uświadomioną – publicysta tygodnika poinformował 
o swoim pomyśle Wojtyłę, który nie odradzał pisania, ale przy podjęciu tego 
tematu zwrócił dziennikarzowi uwagę na trzy prawdy o człowieku: 
historyczną, psychologiczną i normatywną.1731 Rada okazała się słuszna, 
gdyż dziś – w świetle nowych faktów historycznych – prasa katolicka 
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z uznaniem pisze o papieżu, którego polityka była dotąd negatywnie 
oceniania.1732 

Na uwagę zasługuje zasugerowana S. Kisielewskiemu przez 
współredaktora tygodnika stopniowalność prawd przy ocenie osoby i jej 
czynu. Wojtyła najpierw polecił publicyście nakreślić tło historyczne, 
następnie proponował ukazać dylematy wewnętrzne papieża, związane 
z decyzją potępienia hitlerowskiej agresji w ówczesnym kontekście, na końcu 
doradził odnieść się do tego, co Pius XII w tych okolicznościach powinien 
był zrobić, a czego zaniechał. Ukazanie publicyście trzech prawd 
o człowieku było ze strony Wojtyły zaproszeniem do stosowania przez 
publicystę zasady pedagogii wiary, którą po raz pierwszy Błogosławiony 
sformułował w 1968 roku w liście do redakcji w związku z tysięcznym 
numerem pisma. 

 

§ 2. Osiem idei publicystycznych 
 

Kościół wszystkich wieków głosi naukę „...o prawdziwym życiu, 
o szczęśliwości i cnocie, o bólu i grzechu; o ciele i duszy, o stosunkach 
społecznych i wreszcie o pragnieniach serc ludzkich”.1733 KPK stanowi, że 
duszpasterze, czyli również ci, którzy trudzą się na niwie apostolstwa słowa, 
wezwani są do: głoszenia słowa Bożego, przedstawiania wiernym tego, w co 
należy wierzyć i co trzeba czynić dla chwały Bożej i zbawienia ludzi,1734 
przekazywania wiernym nauki, jaką Urząd Nauczycielski Kościoła głosi 
o godności i wolności osoby ludzkiej, o jedności i trwałości rodziny oraz o jej 
zadaniach, o obowiązkach ludzi żyjących w społeczeństwie, jak również 
o układaniu spraw doczesnych zgodnie z porządkiem ustanowionym przez 
Boga.1735 Katolicki publicysta „...dotyka tej najgłębszej sprawy człowieka, 
którą jest grzech i łaska, upadek i powstanie, klęska i zwycięstwo”,1736 czy 
inaczej sformułowane: wina i łaska, zawód i wybawienie, niesprawiedliwość 
i sprawiedliwość, a także miłosierdzie i wolność, solidarność i miłość 
bliźniego, nadzieja i pociecha.1737 

Na centralne idee zawarte w publicystyce Błogosławionego w latach 
1949-1978 można spojrzeć z dwóch punktów widzenia: horyzontalnego 
i wertykalnego. Jaki był horyzontalny wachlarz dorobku pisarskiego 
Wojtyły? Swoją uwagę poświęcał on w licznych artykułach poszanowaniu 
przekonań wierzących obywateli PRL, prawu do chrześcijańskiego 
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wychowania młodego pokolenia, podejmował kwestie katechetyczne 
i wychowawcze w związku z uchwałą sejmową o socjalistycznym 
wychowaniu młodzieży, poruszał sprawy dotyczące życia rodzinnego. 

Wojtyła uchodził za „trudnego kaznodzieję” 1738, dlatego był też 
trudnym publicystą, ponieważ w prawie każdym artykule kładł akcent na 
życie Boże w człowieku. Jego publicystykę można ująć w następujące tezy, 
według klucza horyzontalnego: prymat „mowy Ducha” w Mistycznym Ciele 
Chrystusa nad mową ludzką; prymat osoby nad rzeczą; prymat „być” nad 
„działać”; prymat „być” nad „mieć”; prymat ducha nad materią; prymat 
miłości nad walką; prymat życia wewnętrznego nad jego zewnętrznym 
przejawem; prymat „inicjacji” nad „informacją” i pedagogii wiary nad 
publicystyką. 

W każdym z podejmowanych przez Błogosławionego tematów 
występował stały argument – „czynnik nadprzyrodzony”. Zarówno 
w pierwszym okresie, kiedy publicysta trwał – jak to określił – na 
„rozumnym gruncie przeświadczenia o Bogu”, jak również w później, gdy 
przyszedł w jego życiu czas na Tajemnicę „...co trafia do duszy ze słów 
Bożego Objawienia, pozwalając tym słowom coraz bardziej rozwijać się 
i rozjaśniać w […] świadomości religijnej”.1739 Tajemnicą, której sam 
doświadczał, Wojtyła chętnie dzielił się z czytelnikami. 

 
 
1. Prymat „mowy Ducha” nad mową ludzką 

 
Wojtyła był miłośnikiem mądrości, która przychodzi z Wysoka. 

Czerpał ją m. in. z Soboru Watykańskiego II. Wśród wielu cennych myśli 
soborowych upodobał sobie dwie1740: o tym, że Jezus Chrystus objawia 
Boskie oblicze oraz prawdziwe znaczenie ludzkiej egzystencji oraz że sens 
ludzkiego życia należy znajdować w dawaniu siebie, a nie w narzucaniu 
własnej woli; człowiek jest ważniejszy niż sądzi sam o sobie, jego życie – 
zgodne z Prawem Daru – pozwala mu wejść w komunię z Bogiem.1741 

Podkreślał to, do czego doszedł rozum, że „Kościół nie jest 
organizacją Chrystusa, jest organizmem Chrystusa”.1742 Do soboru 
powszechnego Vaticanum II Magisterium Kościoła akcentowało, że Chrystus 
objawił ludziom Boga, a Sobór, że Człowieka.1743 Wojtyła uzupełniał to 
nauczanie w licznych artykułach myślą, że Bóg powierzył ludzi ludziom, 
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człowieka człowiekowi, a więc istotne są międzyludzkie więzi.1744 
Odkryciem lat 1962-1965 była dla niego jakby namacalna obecność Ducha 
Świętego w Mistycznym Ciele Chrystusa, szczególnie w posłudze następcy 
św. Piotra, w jego prymacie, ale również w kolegialnej służbie biskupów, 
powiązanych bardziej węzłami służby niż władzy.1745 

Fenomen Konferencji Biskupich stał się przedmiotem rozważań 
i postanowień Vaticanum II.1746 Kolegialność jest częścią wspólnoty Ludu 
Bożego, w której „zrasta się pierwiastek Boski i ludzki”. Kolegium 
Biskupów jest nie tylko „rzeczywistością hierarchicznie zorganizowaną 
widzialną, ale także zespołem połączonym więzami nadprzyrodzonymi, 
wypływającymi z sakramentu pełni kapłaństwa”.1747 Kolegium nigdy nie 
działa bez uwzględnienia roli Piotra.1748 Swoją władzę Kolegium sprawuje 
tylko wówczas, gdy papież wezwie biskupów, a w sposób uroczysty – na 
Soborze Powszechnym. Wojtyłę urzekła na soborze właśnie 
komplementarność prymatu i kolegialności, obecność Ducha Świętego 
przemawiająca poprzez nią.1749 Dostrzega w tym „instynkt odpowiedzial-
ności biskupów za cały Kościół”.1750 Uważał, że „przyjęcie Soboru jest 
równoznaczne z wiernością i posłuszeństwem Duchowi Świętemu”.1751 

Kościół zakorzeniony w ludach i narodach – tłumaczy w artykule na 
łamach „Duszpasterza Polskiego Zagranicą” – widziany jest od Vaticanum II 
bardziej od strony łączących je więzi, budujących Mistyczne Ciało 
Chrystusa, niż od strony prymatu papieża przewodzącego wszystkim 
częściom uniwersalnej kościelnej wspólnoty. Przy czym – to było prawdziwe 
novum – „...wszyscy, przynajmniej potencjalnie, przynależą do Jego Ciała 
Mistycznego”.1752 

Po Soborze Watykańskim II doszło wewnątrz Kościoła do wielkich 
sporów, polemik i niezgody, a „autokrytyka przerodziła się w autodes-
trukcję”. Spodziewano się odrodzenia, zapału, entuzjazmu, a nastały apatia, 
bierność, zmęczenie. Kościół zaczął przypominać – według J. Ratzingera – 
„...wielki plac budowy, na którym zagubił się gdzieś projekt i każdy buduje 
wedle własnego gustu”.1753 Pomimo tej sytuacji, Wojtyła w wielu swoich 
wypowiedziach podkreślał doniosłą rolę Vaticanum II. Nie należał do tych, 
których rozczarowała soborowa doktryna, czy to jako zbyt mało idąca 
z duchem czasu, czy wręcz przeciwnie – za bardzo. Jan Paweł II od początku 
zadeklarował się jako konstruktor i kontynuator soborowej odnowy. 
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Czterdzieści lat po później Benedykt XVI docenił pozytywny dorobek 
Vaticanum II „...większy i bardziej żywotny, niż mogło się wydawać 
w burzliwym okresie około 1968 roku”.1754 w orędziu do kardynałów, które 
wygłosił 20 kwietnia 2005 roku jako nowo wybrany papież zadeklarował: 
„Przed moimi oczami stoi nade wszystko świadectwo papieża Jana Pawła II. 
Pozostawia on po sobie Kościół mający więcej odwagi, cieszący się większą 
wolnością, odczuwający większą młodość. Kościół, który zgodnie z jego 
nauczaniem i przykładem spokojnie patrzy w przeszłość i nie obawia się 
przyszłości. Przez Wielki Jubileusz wszedł on w nowe tysiąclecie, niosąc 
Ewangelię skierowaną do dzisiejszego świata poprzez jej ponowne 
odczytanie powagą Soboru Watykańskiego II. Słusznie zatem papież Jan 
Paweł II wskazał Sobór jako busolę kierującą po rozległym oceanie trzeciego 
tysiąclecia”. 

Benedykt XVI zacytował wówczas duchowy testament Wojtyły 
z 17 marca 2000 roku: „Jestem przekonany, że długo jeszcze dane będzie 
nowym pokoleniom czerpać z tych bogactw, jakimi ten Sobór XX wieku nas 
obdarował”.1755 Następca Jana Pawła II potwierdził „...zdecydowaną wolę 
dalszego wprowadzania w życie Soboru Watykańskiego II”, idąc za swoimi 
poprzednikami, chcąc zachować wierność ciągłości dwóch tysięcy lat tradycji 
Kościoła. Stwierdził, że z biegiem lat dokumenty soborowe nie straciły 
aktualności, a nawet, że zawarte w nich nauczanie okazało się „...szczególnie 
stosowne do nowych wymogów Kościoła i obecnego społeczeństwa 
określanego jako zglobalizowane.”1756 

Wojtyła doświadczył głęboko fenomenu Soboru Watykańskiego 
II,1757 asystencji Ducha Świętego. Proces narastania znaczenia episkopatu 
nastąpił już między Soborem Watykańskim i a Soborem Watykańskim II, 
a dotyczył w swej istocie – podkreślał Wojtyła – właśnie kwestii władzy 
i służby. Tym podwójnym aspektem naznaczona była misja Chrystusa. Pełnię 
władzy stanowią biskupi na czele z papieżem, szczególnie w czasie soboru. 
Następca św. Piotra służy całemu episkopatowi otrzymanym od Chrystusa 
darem prymatu, ustanowionym dla jedności wiary i moralności.1758 

„Następca Piotra […] jest obdarzony szczególną łaską ministerialną, 
aby mógł służyć jedności wiary i komunii, która jest konieczna do 
wypełnienia zbawczej misji Kościoła. […] Funkcja Prymatu Biskupa Rzymu 
i funkcja innych biskupów nie przeciwstawiają się sobie, ale istnieje między 
nimi pierwotna i zasadnicza harmonia”. W artykułach Wojtyły na temat 
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Vaticanum II odczuwalny jest zachwyt dla idei kolegialności biskupów, która 
„...nie przeciwstawia się osobistemu sprawowaniu prymatu ani nie powinna 
go umniejszać” – jak naucza Kongregacja Nauki Wiary. W sensie ministrare 
Następcy św. Piotra można mówić o prymacie episkopatu, który jest 
przedmiotem tej służby.1759 

Wojtyła uważał, że „...prawda o wspólnocie: czy to biskupów 
z papieżem, czy kapłanów z biskupem, jest wspaniała.”1760 Lata posoborowe 
przyniosły pogłębienie tej prawdy. Nauczał wiernych Kościoła krakowskiego 
z mocą, że „...biskupów w Kościele powołuje sam Duch Święty. Wprawdzie 
ich nominacja odbywa się także ludzkimi środkami, wprawdzie biorą w niej 
udział ludzie, poniekąd cały lud Boży, a przede wszystkim powołani do tego 
biskupi. Bierze udział w tej nominacji Stolica Apostolska przez swoich 
przedstawicieli. Biorą nawet udział poniekąd czynniki świeckie, które 
wypowiadają swoje nihil obstat w stosunku do osoby kandydata. Ale 
przecież pozostaje prawdą niezmienną, że przez te wszystkie czynniki, 
biskupa w łonie ludu Bożego powołuje i kształtuje sam Duch Święty”.1761 

W latach 1967-1977 Wojtyła uczestniczył w Rzymie w pracach 
Synodu Biskupów. Instytucję tę ustanowił w 1965 roku Paweł VI. Zwołanie 
biskupów odbywało się co cztery lata, służąc pomocą Biskupowi Rzymu 
w celu zachowania i wzrostu wiary oraz obyczajów, zachowania 
i umacniania dyscypliny kościelnej a także w celu rozważenia problemów 
związanych z działalnością Kościoła w świecie. Na pierwszą sesję 
zwyczajną, odbywającą się w Rzymie w dniach od 29 września do 
29 października 1967 roku, Wojtyła nie wyjechał, solidaryzując się ze 
S. Wyszyńskim, któremu władze PRL odmówiły paszportu. Wziął natomiast 
udział w pierwszej sesji nadzwyczajnej na temat współpracy Stolicy 
Apostolskiej z konferencjami biskupimi oraz między samymi konferencjami 
biskupimi. Od 30 września do 6 listopada 1971 roku uczestniczył, z ramienia 
Konferencji Episkopatu Polski, w drugiej sesji zwyczajnej na temat 
kapłaństwa i sprawiedliwości w świecie. Podczas sesji został wybrany – jako 
kandydat z Europy – do Rady Sekretariatu Synodu Biskupów, 
a zatwierdzony 2 października 1974 roku. W dniach od 3 do 8 marca 1975 
roku wziął udział w pierwszym zebraniu nowej Rady Sekretariatu Synodu 
Biskupów w Rzymie, zaś w październiku, w dniach od 8 do 22, wygłosił – 
podczas Sympozjum Biskupów Europejskich poświęconego temu 
problemowi – referat pt. Biskup sługą wiary.1762 Podczas trzeciej sesji 



 
 
300

synodalnej, trwającej od 27 września do 26 października 1974 roku, 
poświęconej ewangelizacji w świecie współczesnym,1763 był jednym 
z czterech głównych zelatorów spośród dwustu dziewięciu delegatów. 
W dniach od 7 do 15 marca 1977 roku uczestniczył w zebraniu Rady 
Sekretariatu Synodu Biskupów.1764 

Swojej fascynacji Vaticanum II Wojtyła dawał wyraz w licznej 
publicystyce posoborowej, podkreślając, że „...jeśli chodzi o samo 
sprawowanie władzy, to wedle katolickiej etyki społecznej powinna ona 
wszędzie, a szczególnie właśnie w Kościele, posiadać dwojaki charakter: 
nadrzędny i równocześnie służebny”.1765 w konferencji wygłoszonej 
27 listopada 1969 r. Zaznaczał, że „...pomiędzy kolegialnością a prymatem 
zachodzi stosunek komplementarny. Te dwie władze się niejako uzupełniają, 
dopełniają. Nie zachodzi zaś żadną miarą stosunek antynomiczny. Te dwie 
formy władzy najwyższej w Kościele nie wykluczają się ani też nie 
zwalczają. – Sobór nas, biskupów, nauczył być razem; nauczył wymieniać 
poglądy, komunikować sobie wzajemne doświadczenia, przekazywać troski. 
[...] Komunikacja we wspólnej wierze była dla nas ogromnym 
doświadczeniem: wspólnota wiary, prymat Piotra, a także jedność biskupiego 
czyli apostolskiego posłannictwa wszystkich biskupów na świecie, 
kolegialnie”.1766 Podobny pogląd wygłosił do kapłanów krakowskich w 1969 
roku: „Kolegialność w swojej istocie to nic innego jak wspólna z Ojcem 
Świętym odpowiedzialność biskupów za cały Kościół, nie przesłaniająca 
jego jedynej i niepowtarzalnej odpowiedzialności. Uzupełnia ją raczej”.1767 

Temat posługi biskupa był podejmowany przez Wojtyłę 
w artykułach.1768 Biskup – pisze na łamach „Ateneum Kapłańskiego” – jest 
„wielkim kapłanem swego Kościoła”, przytacza opinię teologa, który 
charakteryzuje tę posługę jako „punkt spotkania” Chrystusa ze swoim 
Kościołem lokalnym.1769 Benedykt XVI dokonuje egzegezy słowa „biskup” – 
episkopos, dosłownie „stróż”, które już w Nowym Testamencie połączyło się 
z biblijnym pojęciem „pasterza”: „To ten, kto stojąc nieco wyżej widzi 
całość, troszczy się o wybór słusznej drogi i spójność całości. W tym 
znaczeniu powyższe określenie zadania kieruje uwagę przede wszystkim ku 
wspólnocie wierzących. Biskup – pasterz – to człowiek, który troszczy się 
o tę wspólnotę; który dba o jej jedność i czuwa nad tym, by szła drogą 
wiodącą do Boga, wskazaną, jak uczy wiara chrześcijańska, przez Jezusa – 
i nie tylko wskazaną: On sam jest dla nas drogą. Lecz wspólnota, o którą 



 
 

301

troszczy się biskup – niezależnie od tego, czy jest duża czy mała – żyje 
w świecie; jej warunki, jej droga, jej przykład i słowo nieuchronnie 
wywierają wpływ na pozostałą część wspólnoty ludzkiej. Im jest ona 
większa, w tym większym stopniu jej dobry stan bądź ewentualny rozkład 
odbijają się niechybnie na całej ludzkości. Dziś widzimy bardzo wyraźnie, że 
sytuacja religii i sytuacja Kościoła – jego kryzysy i odnowa – oddziałują na 
całą ludzkość”.1770 

Tak jak episkopat i prymat papieża, wzajemnie związane 
i nierozłączne, pochodzą z ustanowienia Bożego, tak kapłaństwo 
hierarchiczne,1771 czyli służebne, zostało ustanowione przez Chrystusa dla 
kapłaństwa powszechnego, dla pielęgnowania w Ludzie Bożym tej postawy, 
w której człowiek oddaje Bogu siebie i świat. Sobór, przypominając prawdę 
o kapłaństwie powszechnym wszystkich ochrzczonych – wyjaśnia Wojtyła – 
przez to samo mocniej uwydatnił prawdę o kapłaństwie służebnym 
wszystkich chrześcijan wyświęconych i konsekrowanych.1772 

W jednym z artykułów na łamach „Duszpasterza Polskiego 
Zagranicą” Wojtyła pisał, że przejście od Soboru Watykańskiego i (1869-
1870), który ustanowił dogmat o nieomylności papieża,1773 do Soboru 
Watykańskiego II (1962-1965) było przejściem od soboru prymatu do soboru 
episkopatu. „«Sobór episkopatu» uzupełnił niedokończone dzieło Vaticanum 
I, który w historii Kościoła pozostanie zawsze «soborem prymatu»”.1774 
Nieomylność papieża i kolegialność biskupów to charyzmaty Ducha 
Świętego. Dogmat o nieomylności papieża odnosi się do tzw. nauczania 
papieża ex cathedra, przy czym nieomylność tę należy rozumieć jako 
bezbłędność w sprawach wiary i obyczajów, nie zaś w sprawach 
codziennych.1775 i choć dogmat o prymacie Piotra pozostał nienaruszony, to 
dowartościowanie kościelnych „cząstek”, począwszy od kolegialnie 
decydujących biskupów, a skończywszy na żyjących w kościelnej 
„diasporze” świeckich – odmieniło mentalność katolików, którzy nowym 
spojrzeniem ogarnęli cały świat, do którego zostali posłani przez Chrystusa. 

Według Wojtyły w czasie Soboru dokonał się – na kanwie 
dokumentów – pewien proces, przy czym – pisze na łamach „Ateneum 
Kapłańskiego”1776 – „...nie chodzi nawet o dokumenty,1777 chodzi 
o znamienny proces”. Fascynacja drogą, przejściem od Soboru 
Watykańskiego i do Soboru Watykańskiego II, czyli – można powiedzieć 
„paschą” – udzieliła się katolickim dziennikarzom, którym Wojtyła 
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przekazywał swoje relacje z obrad soborowych. Wynikała stąd zmiana 
w redagowaniu pisma, gdyż głos każdego dziennikarza z osobna wydawał się 
odtąd tak samo znaczący i mógł mieć taki sam wpływ na linię programową 
pisma jak głos redaktora naczelnego czy dysponenta merytorycznego. 
W sensie cywilno-prawnym właścicielem pisma był zespół świeckich 
katolików na czele z red. naczelnym, J. Turowiczem. 

Mimo hierarchicznej struktury, jaką jest każda redakcja, głos 
redaktora naczelnego tygodnika zaczął liczyć się najbardziej, tak jak głos 
Kurii Metropolitalnej Krakowskiej, którą reprezentował od 1958 roku biskup 
i współredaktor pisma. W krakowskich redakcjach powiało demokratycznym 
duchem. Dziennikarze mogli jednak odnieść wrażenie, że głos biskupa, 
a następnie arcybiskupa i kardynała Wojtyły ma takie samo znaczenie 
w kształtowaniu linii pisma, co głos każdego z nich. 

Dokumenty soborowe wiele miejsca poświęciły dialogowi 
wewnątrzkościelnemu.1778 Świeccy apostołowie, dowartościowani przez 
soborową doktrynę, szybko przyswoili sobie nowe podejście Kościoła do 
laikatu. Obok przekazywanej przez dziennikarzy prawdy, nie mniej istotna 
okazała się więź łącząca wszystkich partnerów procesu komunikacji. 
Zdarzały się jednak uchybienia demokratycznej procedury, fakty 
niekonsultowania z metropolitą krakowskim planów publikacji 
kontrowersyjnych artykułów, np. w 1969 roku wywiadu z kard. Leo 
Suenensem,1779 który krytycznie odniósł się do nauczania zawartego 
w encyklice Pawła VI Humanae Vitae, gdyż nie było to orzeczenie 
dogmatyczne. 

We „Wrocławskich Wiadomościach Kościelnych” ukazał się artykuł 
Wojtyły na temat wewnętrznej logiki Vaticanum II, w którym pisze, że „...nie 
wystarczy patrzeć na Sobór jak na wielkie wydarzenie w Kościele i na 
świecie, ale trzeba go ująć jako określony etap w rozwoju Magisterium 
Kościoła – to znaczy w przybliżeniu niezgłębionej zawartości Objawienia 
Bożego do świadomości ludzkiej”. Jak na publicystę przystało, dążył do 
„uchwycenia treściowej jedności Soboru”, odszukując ją w wielości 
dokumentów. „Podstawowe – jego zdaniem – wydaje się to rozróżnienie: 
«Ecclesia ad intra – Ecclesia ad extra», tzn, że Chrystus jest nie tylko 
Oblubieńcem Kościoła, ale przede wszystkim Odkupicielem całej ludzkości. 
Pragnął przekonać ludzi, że już podczas Soboru „Kościół zaczął żyć w nowy 
sposób”, np. niechrześcijan i niewierzących Sobór zaczął traktować 
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„w jedności z Ludem Bożym – a to z uwagi na uniwersalny zasięg 
Objawienia dokonanego przez Chrystusa”. Wojtyła określa to novum jako 
„...afirmację osoby w jej istotnej godności wewnętrznej”.1780 

W „Wiadomościach Archidiecezjalnych Warszawskich”, 
poświęconych srebrnemu jubileuszowi sakry biskupiej kard. 
S. Wyszyńskiego, Wojtyła pisze o udziale polskich biskupów w Vaticanum 
II, zastrzegając, że widzi potrzebę „informacji o charakterze statystyki 
personalnej”.1781 w tym celu skorzystał ze źródeł będących w posiadaniu 
Sekretariatu Prymasa Polski oraz Komisji do realizacji uchwał Soboru 
Watykańskiego II. W artykule znalazło się zdanie, że „...wypowiedzi 
polskich Ojców Soboru miały […] szczególną wagę świadectwa, […] 
przyczyniały się do wzbogacenia soborowej świadomości Kościoła – 
niektóre w sposób decydujący”.1782 

W artykule zamieszczonym w „Przewodniku Katolickim” Wojtyła 
wziął udział – na zaproszenie redakcji – w dyskusji na temat praw 
i obowiązków katolika w dziele odnowy posoborowej.1783 Jego głos na temat 
postawy współczesnego mu pokolenia w życiu osobistym, środowisku 
rodzinnym, zawodowym, kościelnym i publicznym. był głosem publicysty 
katolickiego wypowiadającego się w kwestii „realizacji Soboru”. Świadczy 
o tym fakt, że odpowiadając na pytanie redakcji, inaczej je sformułował niż 
„Przewodnik Katolicki”, ze względu na lepsze – jak uważał – zrozumienie 
jego sensu. Uznał bowiem, że zmiana postawy konkretnego człowieka może 
dokonać się jedynie wówczas, gdy uwierzy on, że to nie ludzie (papież, 
kolegium biskupie) powiedzieli, jak należy odtąd myśleć o Kościele 
i świecie, i jak ma żyć współczesny katolik, ale że doktryny wypracowane 
przez ojców soborowych są „mową Ducha”.1784 Odnowa soborowa, jak 
każda odnowa w Kościele, dotyczy bowiem powrotu do źródeł. 
Fundamentem jest więc wiara nakazująca myśleć inaczej. 

Na łamach „Tygodnika Powszechnego” ukazała się podobnej treści 
wypowiedź: „...poprzez Sobór Watykański II, poprzez jego naukę mówi 
Duch Święty”, będąca fragmentem przemówienia Wojtyły wygłoszonego 
w czasie otwarcia Synodu Archidiecezji Krakowskiej w katedrze wawelskiej, 
8 maja 1972 roku: „Jeżeli Kościół powszechny od momentu Soboru 
Watykańskiego II zaczyna żyć jego nauką, zaczyna żyć tą treścią i tą 
orientacją, którą Sobór stworzył, wówczas trzeba, aby każdy Kościół 
partykularny, każda diecezja, wzięła w tym czyny udział. Stawiając sobie 
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takie zadanie kierujemy się przeświadczeniem, jakie daje nam wiara. 
Mianowicie przeświadczenie, że poprzez Sobór Watykański II, poprzez jego 
naukę mówi Duch Święty – wedle owego przyrzeczenia Chrystusowego 
danego Apostołom: «Ducha mojego daję wam; ON was wszystkiego nauczy 
i opowie wam to, co ja wam powiedziałem».1785 Duch mówi Kościołowi we 
wszystkich czasach. Mówi Apostołom i ich następcom. Sobór jest tym 
miejscem szczególnym, na którym Kościół przyjmuje mowę Ducha. I dlatego 
też trzeba, ażeby ta mowa, usłyszana przez Kościół powszechny na Soborze, 
przez następców Apostołów pod kierownictwem Następcy Piotra, była 
słyszana i usłyszana w naszym, krakowskim Kościele”.1786 

Wojtyła wyodrębnił w swojej publicystycznej wypowiedzi na łamach 
„Przewodnika Katolickiego” sześć postaw wynikających z realizacji Soboru, 
które – jak się wydaje – w pierwszym rzędzie dotyczą osób zajmujących się 
katolickim dziennikarstwem: po pierwsze postawa osobistego świadectwa, 
gdyż każdy chrześcijanin uczestniczy w zbawczym posłannictwie Chrystusa; 
po drugie postawa świadomego wnikania, czym jest natura, a czym łaska 
w planie Bożym; po trzecie postawa szczególnej odpowiedzialności 
i gruntownego zrozumienia człowieka; po czwarte postawa bycia 
rzecznikiem ogromnej wartości człowieka wynikającej z tajemnicy 
Odkupienia; po piąte rzetelna postawa ekumeniczna; a po szóste postawa 
apostolska.1787 

Tematyka soborowa przewijała się w wielu wypowiedziach Wojtyły 
na łamach czasopism, z których nie wszystkie można zakwalifikować do 
gatunków prasowych tj. informacja lub publicystyka.1788 

Jednym z głównych tematów, który go pasjonował, było m. in. 
apostolstwo świeckich, z jednej strony w kontekście Kościoła nauczającego – 
jako czynnika aktywnego w Kościele, a z drugiej strony Kościoła 
słuchającego – czynnika pasywnego.1789 Podkreślał w 1971 roku, podczas 
konferencji międzydekanalnej, że ta sprawa jest „inaczej ustawiona” 
w Kościele powszechnym, a inaczej w Kościele w Polsce, gdzie nie ma 
organizacji apostolstwa, ale jest samo apostolstwo. Apostolstwo świeckich, 
które polega na „...staniu latami pod gołym niebem i na gołej ziemi, ażeby 
uczestniczyć w służbie Bożej – jak to miało miejsce podczas narodzin 
Kościoła w Nowej Hucie – jest w Kościele powszechnym, poza Polską, 
nieznane. Metodą polskiego laikatu było w PRL: „...wystać sobie 
cierpliwością, wiernością, niezłomnością jakiś dach nad głową”.1790 
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Większość osób świeckich nie wiedziała – zdaniem Wojtyły – „co”, 
nie wiedziała „jak?”, gdyż obok polityki zastraszania wiernych przez władzę, 
również duchowni odzwyczaili świeckich od zaangażowania się w życie 
Kościoła: „Na zebraniach w Rzymie mówię: nie ma w Polsce organizacji 
apostolstwa świeckich – jest apostolstwo świeckich. W czym jest przyczyna? 
Częściowo leży ona po stronie świeckich, częściowo w ich tzw. zastraszeniu, 
częściowo w ich nieumiejętności: nie wiedzą co, nie wiedzą jak? […] Ale 
częściowo po naszej stronie. […] Myśmy się trochę odzwyczaili od udziału 
świeckich w działalności Kościoła. […] Pierwszym krokiem […] jest 
ustawienie naszej świadomości kapłańskiej i to musimy zrobić we własnym 
gronie. Postawa duszpasterzy warunkuje to, czy apostolstwo świeckich jest, 
czy go nie ma”.1791 w 1972 roku, w referacie na temat działalności Papieskiej 
Rady Świeckich „Consilium de Laicis”, Wojtyła powiedział, że „...istnieje 
pilna potrzeba przygotowania duchowieństwa do współpracy ze świeckimi, 
bo wskutek okoliczności zewnętrznych duchowieństwo tej współpracy się 
oduczyło”.1792 Zwracając się zaś rok później do wiernych przy okazji 
relacjonowania swojego pobytu w Australii, zauważył, że w Polsce trzeba 
nauczyć się „...nowego stylu duszpasterskiego, który jest mniej 
instytucjonalny, bardziej misyjny”,1793 a ponieważ – jak żartobliwie to ujął – 
„...dusza polska wyraża się w nogach”, zatem metoda wychowawcza 
powinna zawierać element zabawy, np. taniec narodowy. 

W artykule zamieszczonym na łamach „Tygodnika 
Powszechnego”1794 Wojtyła poinformował czytelników o dwóch gremiach 
ustanowionych w wyniku Vaticanum II, w których po raz pierwszy zasiadali 
świeccy. Szczegółowo omówił strukturę nowych organów Stolicy 
Apostolskiej: „Consilium de Laicis” (Rada ds. Świeckich) i Commissio 

studiorum „Iustitia et Pax (Sprawiedliwość i Pokój)”, pomiędzy którymi 
istniał ścisły związek – m. in. wspólny przewodniczący. Głównym celem 
tych gremiów była „promocja laikatu”.1795  

Działając w Komisji Apostolstwa Świeckich, Wojtyła harmonizował 
działalność polskich instytucji przede wszystkim z Radą Świeckich, gdyż 
przez dziewięć lat (1967-1976) był tzw. konsultorem „Consilium de Laicis”. 
Podczas pierwszej sesji Rady w Rzymie w dniach od 1 do 20 kwietnia 1967 
roku sugerował dostosowanie programu jej pracy do sytuacji tych krajów, 
gdzie apostolstwo świeckich rozwijało się pomimo braku organizacji. Był 
w tej sprawie rzecznikiem współpracy z Konferencjami Episkopatów 
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lokalnych. Na posiedzeniu Rady w dniach 11 i 12 marca 1969 roku „...podjął 
sprawę teologicznego statusu świeckich w Kościele i potrzebę dialogu ze 
świeckimi. Powołano komisję doktrynalną, której został członkiem.1796 

Wojtyła przedstawiał problem duszpasterski wynikający z „miejsca 
świeckich” w Kościele, dostrzegając w polskim kontekście „pewne 
odsunięcie” świeckich od udziału w życiu Kościoła, co zaowocowało – jego 
zdaniem – „...pewnym zanikiem zmysłu laikatu” czy też „...przesunięciem, 
a nawet deformacją”.1797 

Ze swej strony zachęcał polski laikat do udziału w życiu Kościoła, np. 
do kandydowania do władz Europejskiego Forum Laikatu. I tak Komisję 
Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich, której Wojtyła był od 1975 roku 
przewodniczącym, reprezentował na Forum M. Skwarnicki, który w 1976 
roku, na kongresie1798 w Louvain-La Neuve1799 został członkiem Komitetu 
Koordynacyjnego tego Forum, nie mającego stałego miejsca urzędowania. 
Była to „osobliwa organizacja”, gdzie świeccy z różnych krajów dyskutowali 
aktualne problemy życia posoborowego. Spośród krajów zza «żelaznej 
kurtyny» reprezentowana była tylko Polska.1800 Do roku 1976, kiedy to 
Paweł VI dokonał reorganizacji „Consilium de Laicis” na rzecz świeckich, 
polski laikat reprezentowany był przez duchownych z Komisji Episkopatu ds. 
Apostolstwa Świeckich.1801 

W licznych artykułach Wojtyła podkreślał, że apostolstwo świeckich 
istnieje pod różnymi postaciami – nie tylko w formie organizacji katolickich, 
ale także w formie nie zorganizowanej. Zarówno Dyrektorium Apostolstwa 

Świeckich1802 wydane przez KEP, jak i Apostolicam actuositatem, soborowy 
dekret o apostolstwie świeckich, doceniają znaczenie przyjaźni 
chrześcijańskiej i „ducha dialogu”, przeciwstawiając go „duchowi krytyki”, 
oraz rolę tzw. środowiska, czyli wspierających się grup nieformalnych. 
Temat ten Wojtyła podjął szeroko w artykule publicystycznym 
w Dyrektorium, zastrzegając, że polski dokument sprowadził zalecenia 
Vaticanum II do „...wymiarów własnego doświadczenia i własnej próby”,1803 
która wyznacza narodowi polskiemu specyficzne miejsce we wspólnocie 
Kościoła – Ludu Bożego. Kościół w Polsce inaczej bowiem „odkrywał 
laikat” niż np. Kościoły na Zachodzie. Polska recepcja, czy próba recepcji 
soborowej wizji Kościoła wiązała się np. z faktem, że to, co w Kościele 
powszechnym było sformalizowane, np. apostolstwo świeckich, w Polsce 
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przybierało formę działalności towarzyskiej, to co tam zewnętrzne, tu 
wewnętrzne, choć uznał taką sytuację za „nienormalną”.1804 

Pisząc na łamach wielu pism o laikacie, wyjaśniał, że wszystkich 
członków Kościoła dotyczy apostolstwo powszechne na mocy sakramentu 
chrztu i bierzmowania. Bronił tezy, że w PRL parafia „dostarcza ram” 
apostolstwu świeckiemu. W czasie, gdy parafii wróżono zmierzch, wycofanie 
się, emigrację z życia publicznego, ewoluowanie w stronę miejsca spotkań 
towarzyskich dla kobiet i ludzi starszych, wolnych od pracy zawodowej, gdy 
w 1972 roku debatowano na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
„...o kryzysie wiary, kryzysie teologii, kryzysie autorytetu i ascezy, 
dyskutowano o kryzysie struktur kościelnych”,1805 nawołując do odnowy 
parafii – Wojtyła dostrzegał powiew Ducha Świętego. Gdy jego oponenci 
uważali, że obecność w parafii „wąskiej i zamkniętej elity” prowadzi do 
rozbicia wspólnoty, Błogosławiony był wręcz przeciwnego zdania, że 
„...kształtowanie się elity parafialnej jest zjawiskiem normalnym i bardzo 
pożądanym, które należy popierać i rozwijać”.1806 Nie zgadzał się z opinią, że 
duszpasterz powinien przeciwdziałać tworzeniu się parafialnej elity. 
 
 

2. Prymat osoby nad rzeczą 
 

Na łamach „Częstochowskich Studiów Teologicznych” Wojtyła 
podjął wielki temat swojej publicystyki – „sprawę człowieka”, którą 
pogłębiał jako Jan Paweł II w papieskim nauczaniu. Poszukiwał odpowiedzi 
na pytanie, czym jest człowiek; jaki jest sens cierpienia, zła, śmierci, które 
istnieją mimo postępu?”.1807 „Definicji jest wiele,1808 bo wiele opinii 
człowiek wydał i nadal o sobie wydaje – pisze Wojtyła. Opinii różnych 
i nawet przeciwstawnych, w których często wywyższa siebie jako absolutną 
normę, bądź poniża aż do rozpaczy, skutkiem czego trwa w niepewności 
i niepokoju. Kościół udziela odpowiedzi, w której znajduje się określenie 
właściwego położenia człowieka, wyjaśnienie jego słabości, a zarazem 
umożliwienie należytego uznania jego godności i powołania”.1809 
z pewnością „każdy jest osobą jedyną i niepowtarzalną” – głosił.1810 

Wikariusz parafii św. Floriana w Krakowie został poproszony przez 
młodzież akademicką w listopadzie 1949 roku o wygłoszenie konferencji 
religijnych będących systematycznym wykładem nauki wiary.1811 Tak 
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powstały na początku lat sześćdziesiątych Rozważania o istocie człowieka1812 
zawierające „wizję spirytualistycznego pojmowania człowieka”. Ich autor 
odróżniał bowiem „istotę osoby” od świata rzeczy i stworzeń przede 
wszystkim podkreślając jej życie wewnętrzne, którego treść staje się jawna 
dopiero wówczas, gdy człowiek dopuszcza kogoś do tajemnicy o sobie.1813 
Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże jest – właśnie poprzez 
życie wewnętrzne – najbardziej do Boga podobny w tym, że jest tajemnicą. 
Istota Boża jest bowiem tajemnicą i bez stopniowego objawienia się 
człowiekowi aż po ostateczną odsłonę w Jezusie Chrystusie – nieznaną. „Bóg 
jest Tajemnicą w swej Istocie i w swoim Życiu”.1814 Człowiek ma udział 
w wewnętrznym życiu Trójcy Świętej przez łaskę chrztu świętego. 

Człowiek jest osobą, ale to nie tylko „...indywiduum ludzkiego 
gatunku, ale przede wszystkim pewna „wewnętrzna duchowa treść”, ściśle 
niepowtarzalna, właściwa tylko tej jednostce”.1815 Człowiek jest 
odpowiedzialny1816 za tę „treść”, za swój „odrębny świat przeżyć, twórczości 
i celów”.1817 Człowiek to byt bogaty, złożony i wielostronny. Wojtyła 
badając człowieka, nie zamierza go „doświadczyć” na wielu szczegółowych 
odcinkach, gdyż uważa, że nauki szczegółowe nie są zdolne do stworzenia 
całościowego systemu myślowego definiującego człowieka – ale filozofia 
tak.1818 Chce „ogarnąć” go w całości, w jego naturze, czyli istocie. Uważa, że 
każdy posiada doświadczalną wiedzę o człowieku poprzez własne „ja”.1819 

W artykule, jaki „Częstochowskie Studia Teologiczne” zamieściły na 
swoich łamach, poświęconym teologii kapłaństwa, pierwotnie pomyślanym 
przez autora jako referat na kongres powołań, Wojtyła pisze, że z różnych 
powodów ludzie uchylają się od przyjęcia odpowiedzi na pytanie „czym jest 
człowiek?”, jaką daje Kościół posoborowy w konstytucji Gaudium et spes. 
Jednym z nich jest materializm, drugim postawa konsumpcyjna, trzecim 
skrajna nędza, czwartym – błędna koncepcja filozoficzna zakładająca 
samozbawienie poprzez wysiłek człowieka i przeświadczenie, że panowanie 
człowieka na ziemi zaspokoi wszystkie pragnienia jego serca.1820 

Wojtyła chętnie polemizuje w wielu artykułach z błędnymi 
koncepcjami filozoficznymi na temat człowieka. Zauważa, że na pytanie 
„czym jest człowiek?” ludzie ludziom udzielają odpowiedzi, które 
w rzeczywistości są jednak „prostym brakiem odpowiedzi”.1821 Między 
innymi na łamach „Ateneum Kapłańskiego” przytacza historię myślenia 
ludzkiego i wynikające z niego błędne koncepcje człowieka. Jedną z nich jest 
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przeświadczenie, że człowiek jest z natury egoistą, a nie „rozumną osobą” 
dążącą do wzniosłego celu, jakim jest prawda, dobro i piękno. Tymczasem 
„...cechą znamienną osoby jest to, że stara się ona w całym swoim życiu 
i działaniu realizować dobro obiektywne poznane rozumem. W ten sposób 
jest ona wierna swej naturze i całemu porządkowi natury, jest też wierna 
Stwórcy. […] Cechą znamienną egoisty jest natomiast to, że posługuje się on 
rozumem jako narzędziem przydatnym do osiągnięcia maximum dobra dla 
siebie, […] rozum służy wyłącznie do określania interesu i wskazywania 
środków, które mu najlepiej odpowiedzą. Pojęcie interesu łączy się 
z pojęciem dobra czysto subiektywnego, subiektywnie odczuwalnego 
w formie przyjemności”. 

Wojtyła przeciwstawia egoizmowi miłość, wyjaśniając, skąd bierze 
się konflikt między zmysłami a rozumem. To właśnie na ten konflikt 
„...objawiona prawda o grzechu pierworodnym i jego skutkach rzuciła tak 
potężne światło”. Tłumaczy, że prawda o grzechu – jakiej naucza Kościół – 
nie ma pesymistycznych akcentów, gdyż „...człowiek, w świetle Ewangelii, 
zachował zdolność miłowania, skoro przykazanie miłości stanowi główną 
zasadę postępowania. Nie ma powodów do tego, aby na miejsce osoby 
postawić egoistę, a na miejsce zasady miłości zasadę harmonizowania 
egoizmów”. Przypomina, że wbrew Lutrowi, „...zdolność do miłowania 
drugiej osoby nie została w człowieku przez grzech pierworodny zabita”, ale 
człowiek pozostał z problemem „wychowania miłości ludzkiej”. Praca 
wewnętrzna przypomina zatem rozumne i wolne „porządkowanie” w sferze 
miłości: „...należy popracować nad podporządkowaniem tych wszystkich 
wartości cząstkowych jednej zasadniczej wartości, którą jest wartość osoby 
samej („to, że jest osobą”, „to, że jest człowiekiem”, „to, że jest dzieckiem 
Boga”), […] a kierownictwo w tym procesie muszą objąć ludzie, którzy te 
wszystkie sprawy mają już przeżyte i przemyślane – rodzice, duszpasterze. 
Gdy miłość jest redukowana do „optymalnego uzgadniania, harmonizowania 
egoizmów”, wówczas wychowanie miłości wymaga pewnego oczyszczenia 
zmysłowości i uczuciowości”, czyli – zdaniem Wojtyły – 
odsubiektywizowania miłości. Miłość jest bowiem aktem osoby 
skierowanym do drugiej osoby; egoista „...może chcieć i pożądać tylko 
swego własnego dobra, swojej przyjemności”.  Zmiany w koncepcji 
człowieka idą wówczas w kierunku wycofania miłości z życia osób.1822 



 
 
310

Publicysta sprzeciwił się tendencjom angelizmu w koncepcji 
człowieka, głoszącym „...prymat uczucia, prymat emocji w wewnętrznym 
życiu człowieka”, co wraz z egoizmem upoważniałoby go do sądu, że jego 
jedyność i „osobowość” wynika z niczym nie krępowanego rozwoju uczuć. 
„Dawna filozofia – pisze – podkreślała to, przez co człowiek jest osobą, 
nowożytna inklinuje do tego, przez co człowiek przeżywa siebie jako 
osobowość”.1823 

Kluczowym punktem Soboru Watykańskiego II było właśnie 
zdefiniowanie, kim jest człowiek poprzez fakt, do czego został powołany 
jako „jedność duchowo-cielesna”. Perspektywa ta daje samowiedzę 
i wyjaśnia człowieka w relacji od Adama do Chrystusa, jedynego człowieka, 
który zmartwychwstał.1824 w definicję człowieka wpisana jest pascha, gdyż 
życie każdego człowieka jest przejściem – od Adama do Chrystusa. 

„Właśnie wy, w waszym okresie życia – tymi słowami Wojtyła 
zwracał się do młodych zgromadzonych w Niepokalanowie. W artykule na 
łamach „Rycerza Niepokalanej” podkreślał, że w okresie adolescencji 
najbardziej odczuwa się prawdę, że „w człowieku jest dziedzictwo Adama, 
że w człowieku trwają skutki grzechu pierworodnego. Małe dzieciątko na 
rękach swojej matki jest jeszcze jakoś ochronione przed tą bolesną 
samowiedzą”.1825 Objawienie wyjaśnia – tłumaczył młodzieży – że drogę od 
Adama do Chrystusa można pokonać na wiele sposobów, jednym z nich jest 
powołanie do bycia dzieckiem Bożym w Chrystusie, które ze strony 
człowieka zakłada zgodę na tajemnicę. 

Świat stworzeń i rzeczy służą niejako człowiekowi do odkrycia 
swojego powołania, do nieustannej weryfikacji definicji, kim jest człowiek. 
Jedną z rzeczywistości, która służy człowiekowi, jest warsztat jego pracy. 
„Nie wystarczy tylko nowoczesny warsztat pracy technicznej – pisał na 
łamach „Rycerza Niepokalanej” – jeśli nie stworzy się nowoczesnego 
warsztatu pracy nad człowiekiem”. Przytaczając postać o. Maksymiliana 
Marii Kolbego, Wojtyła zwrócił uwagę na fakt, że on wiedział, iż „...jeśli 
jego działalność apostolska ma być skuteczna, musi się posługiwać 
wszystkimi nowoczesnymi środkami techniki”, dlatego wybrał „apostolstwo 
prasy”. Ale wiedział też, że to nie wystarczy, dlatego Niepokalanów uczynił 
„nowoczesnym warsztatem pracy nad człowiekiem” dla setek braci 
zakonnych. O. Kolbe zostanie zapamiętany jako ten, który, posługując się 
nowoczesnym warsztatem pracy, „...dotykał tej najgłębszej sprawy 
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człowieka, którą jest grzech i łaska, upadek i powstanie, klęska 
i zwycięstwo”.1826 Po 1978 roku wymienił takie tematy jak wina i łaska, 
zawód i wybawienie, niesprawiedliwość i sprawiedliwość, a także miło-
sierdzie i wolność, solidarność i miłość bliźniego, nadzieja i pociecha.1827 

Zdaniem Wojtyły „warsztat pracy dla człowieka i nad człowiekiem” 
powinien stać się narzędziem jego samowychowywania, bo „człowiek nie 
może być tylko wychowywany przez drugich”. Podkreślał, że walka toczy się 
w każdym z nas, w przypadku założyciela Niepokalanowa, nad Rajmundem 
Kolbe zwyciężył Maksymilian Maria.1828 Na łamach „Ateneum 
Kapłańskiego” kontynuował tę myśl: „Praca zawsze jest najbardziej 
podstawowym środkiem przezwyciężania egoizmu – praca nad sobą bardziej 
jeszcze niż praca zawodowa”.1829 

Błogosławiony zachęcał, by „odkryć w jakimś momencie życia – im 
wcześniej, tym lepiej […], wołanie Boże, które się kryje za tym ludzkim 
powołaniem: nakazem pracy, przydziałem pracy, zawodem”.1830 Odkryć 
i wiernie wypełniać przed oczyma Bożymi, bo tego trudu „nawet i oczy 
biskupa na wizytacji […] nie widzą”.1831 Przestrzegał zatem przed pokusą 
oceniania owoców swojej pracy w kategoriach postępu, bowiem „...nie 
polega postęp na mnóstwie nowych, materialnych dokonań: z tego się należy 
cieszyć; i cieszyć się należy z wszelkiej troski prawdziwie wychowawczej, 
która ma na celu podniesienie oświaty i wychowania – z tego się cieszymy – 
pisał na łamach „Duszpasterza Polskiego Zagranicą”. Najistotniejszym 
pierwiastkiem postępu jest wolność człowieka, wolność jego przekonań, 
religii i sumienia niczym nie ograniczona”. Przestrzegał, że jeżeli ustawy 
państwowe będą stały w sprzeczności z tym prawem, to „nie będą nas 
obowiązywać”, bo „Konstytucja gwarantuje wolność sumienia i wyznania 
wszystkim obywatelom”. Niepokoił go fakt, że „...całą młodzież akademicką 
usiłuje się wprowadzić do jednej organizacji, dając tejże określony kierunek 
światopoglądowy”.1832 

Na łamach „Ateneum Kapłańskiego” dzielił się obawą zachwiania 
i naruszenia w świadomości i postawie odbiorcy wartości osoby za przyczyną 
światopoglądu poniżającego godność osoby, jej degradacji, redukcji 
specyficznej transcendencji człowieka w stosunku do przyrody.1833 Podał 
dwa zasadnicze komponenty chrześcijaństwa, a więc i katolickiej 
publicystyki: wartość osoby oraz stosunek pomiędzy naturą i Stwórcą. Przy 
czym nie chodzi o to, żeby z ust nie schodziło słowo „osoba”: „Wyrazy takie 
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jak «osoba», «wartość osoby» czy też do nich zbliżone mogą nie zabrzmieć 
ani razu – podkreślał – zwłaszcza gdy wiadomo, że one jeszcze niczego nie 
mówią”. Uchwycić „istotę rzeczy” to tak posłużyć się językiem 
i dostosowaną do odbiorcy formułą, by czytelnik wydedukował, że „właśnie 
o tę wartość i ten porządek rzeczy chodzi”.1834 

Do tego przydatne jest „dziennikarstwo śledcze”. Można powiedzieć, 
idąc za myślą Wojtyły – że katolicki dziennikarz uprawia je w tym sensie, że 
dzieli się z czytelnikiem „...cząstką tej refleksji, z pomocą której śledzimy 
Boga w całym otaczającym świecie. 1835 

 
 
3. Prymat „być” nad „działa ć” 
 

Niekiedy na miejscu refleksji występuje prosta przed-refleksyjna 
postawa żywej wiary, której siła podmiotowa jest swoiście większa niż nawet 
siła samej refleksji, ale słabo związanej z wiarą.1836 Zatem brak wiary 
u dziennikarza może sprawić, że czytelnicy nie będą przygotowani przez jego 
myśl do przyjęcia Bożej łaski, nawet jeśli jego refleksja jest skierowana 
w stronę wiary. Prymat „być” nad „działać” to zatem prymat bycia 
praktykiem nad teoretykiem: prymat przed-refleksyjnej postawy żywej wiary 
nad refleksją słabo z taką postawą związaną. 

Wojtyła odróżniał ateizm jako „program” od ateizmu jako poglądu na 
świat, czyli zespołu przekonań i postaw. Określał wiarę i niewiarę w istnienie 
Boga jako „dwa stany świadomości”, „...dwa sposoby bytowania i bycia 
człowiekiem”.1837 Podkreślał, że przeciwieństwem ateizmu jest – teizm, czyli 
poznanie Boga rozumem, który to pogląd nie zakłada jeszcze wiary – 
zaangażowania. Wiara jest odpowiedzią całego człowieka na słowo Boga 
Żywego, a nie jedynie zobowiązaniem umysłu wobec dogmatów.1838 
Przejście od niewiary do wiary jest procesem, w którym człowiek nie jest 
sam. Jest to przejście „powolne i stopniowe”.1839 

W Kościele katolickim mianem apostoła określa się człowieka, który 
jest posłany do świata. Jednak sens, jaki temu działaniu nadaje Kościół, jest 
dwojaki: zewnętrzny i wewnętrzny.1840 Chrześcijanin realizuje to dwoiste 
apostolskie powołanie zawsze, gdyż zawsze trwa we wspólnocie 
Mistycznego Ciała Chrystusa, zawsze wezwany jest do przejścia – paschy – 
od egoizmu do miłości, choć niekiedy dzieje się to w sposób z pozoru bierny. 
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Wojtyła często posługiwał się słowem „uczestnictwo”, które jest 
„...jedynie odpowiadającym osobom jako osobom sposobem bycia i działania 
razem”. O tym, że różne są formy uczestnictwa w Kościele, pisze w jednym 
z artykułów na łamach „Ateneum Kapłańskiego”: „Wspólnotę osób, 
communio personarum,1841 kształtuje poszczególne ja nie tylko poprzez 
świadomie wybraną akceptację i realizację wspólnych celów działania, ale 
przede wszystkim poprzez świadome afirmowanie każdego z poszczególnych 
ja w jego podmiotowości, w tym co to ja od wewnątrz stanowi i warunkuje 
jego samospełnienie, autoteologię. Takie współ-bycie i współ-działanie 
wyklucza możliwość moralnego usprawiedliwienia jakiejkolwiek formy 
manipulowania jednostką lub grupą osób przez społeczeństwo, jak 
i manipulowanie ze strony jednostki czy grup jednostek społeczeństwem 
(innymi grupami), a wskazuje właśnie na uczestnictwo jako jedynie 
odpowiadający osobom jako osobom sposób bycia i działania razem. Taka 
communio personarum stanowi przezwyciężenie zarówno 
indywidualistycznych (liberalistycznych), jak i totalitarnych (antyindy-
widualistyczych) teorii i programów społecznych”.1842 

Z powyższej wypowiedzi wynika, że natura każdego człowieka 
niejako „wyposażona” jest w autoteologię, czyli spełnienie poprzez 
„bezinteresowny dar” z siebie. Autoteologia osoby polega zatem na otwarciu 
się na drugiego, co osiąga się nie ulegając egoizmowi. A ponieważ człowiek 
realizuje swoje powołanie we wspólnocie, której jest równoprawnym 
członkiem, dar na rzecz wspólnoty istnieje niezależnie od tego, czy jest 
widoczny, to znaczy czy wynika z działania, czy też jest niewidoczny, będąc 
np. darem codziennego starania się, by na co dzień żyć w łasce uświęcającej, 
liczenia się z wolą Bożą wyrażoną w przykazaniach i nauczaniu Kościoła. 

W licznych artykułach Wojtyła podkreśla, że „być” jest wcześniejsze 
od „działać”, i w tym sensie jest fundamentem działania: „Kiedy myślimy 
o laikacie oraz o apostolstwie świeckich, wówczas musimy szukać dla nich 
tego właśnie głębokiego gruntu. W szczególności, gdy mowa o apostolstwie, 
istnieje skłonność, ażeby rozumieć je przede wszystkim w kategoriach 
jakiegoś działania. Tymczasem «działać» zawsze zakłada w jakiś sposób 
«być»: być jest wcześniejsze od działać (operari sequitur esse) – i Sobór 
w swoim nauczaniu jest wierny tej wypróbowanej logice myśli Kościoła. 
Dlatego też uczy nas apostolstwa świeckich od samych podstaw, od korzenia 
ich bytu w Chrystusie i w Kościele”.1843 
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W swojej publicystyce stał się prawdziwym obrońcą prymatu „być” 
przed „działać”. W transgresyjnym reportażu o J. Tyranowskim1844 definiuje 
karmelitańskiego towarzysza jako człowieka „...odosobnionego z Bogiem, 
którego społecznej wartości, poza chrześcijaństwem, nikt nie docenia. 
W chrześcijaństwie zaś tłumaczy je nauka o Mistycznym Ciele Chrystusa”. 
Zatem w oczach Wojtyły reportażysty krawiec „...był typem, którego pełna 
wartość społeczna mogła zostać wydobyta jedynie w obrębie takiej zasady, 
jaką jest Mistyczne Ciało”. Tytułując reportaż o Janie – Apostoł, Wojtyła 
pokazał swój publicystyczny styl – prowokację! Chciał czytelnika przekonać, 
że jeśli apostoł nie potrafi – z racji braku naturalnych predyspozycji – 
pięknego wysławiania się,1845 to mimo to może być uznany za dobrego 
mówcę ze względu na płodność jego działalności. Wojtyła pisał, że 
Tyranowski został wezwany do apostolstwa, bo przy jego samotniczym 
usposobieniu „nie byłby nigdy chyba ku niemu wyszedł. Nie miał zupełnie 
temperamentu działacza, nie wyobrażał sobie, że zdoła na kogoś 
wpływać.1846 Został posłany do tych, „…którym stał się wewnętrznie 
potrzebny”. Okazało się, że „szkoła” Jana liczyła około stu młodzieńców od 
czternastu do dwudziestu pięciu lat.1847 

Wojtyła przypomniał, że po Vaticanum II wszyscy chrześcijanie 
wezwani są do świętości. Ta myśl obecna jest już u św. Pawła, który doceniał 
styl życia osób troszczących się przede wszystkim o sprawy Pana, o to, by się 
Jemu tylko podobać, bowiem przemija postać tego świata.1848 Spośród 
wszystkich religii, tylko chrześcijaństwo głosi pochwałę „człowieka 
bezżennego” dla Królestwa Bożego, którym w sensie duchowym może być 
zarówno osobą żyjącą w celibacie, jak i w małżeństwie.1849 Prezentując 
czytelnikom autoteologię osoby, której wartość – z punktu widzenia 
świeckiego aktywizmu – była tak nieoczywista, Wojtyła wytłumaczył 
owocność Janowego „być” przez pryzmat Mistycznego Ciała Chrystusa. 
Zatem życie i dorobek takich osób jak J. Tyranowski mogą być opisane 
w sposób właściwy tylko na łamach prasy z ducha katolickiej. 

Podkreślając w swojej publicystyce specyfikę chrześcijańskiego 
spojrzenia na ludzkie „być” i „działać”, autor Rozważań o istocie człowieka 
przekonywał czytelnika do takich postaci i ich stylu życia, przestrzegając 
zarazem przed ich zbyt jednostronnym spojrzeniem na rzeczywistość (życie 
rodzinne, praca zawodowa, zaangażowanie społeczne i kulturalne, co domaga 
się – jak zachęcał Sobór Watykański II – dowartościowania.1850 
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O apostolstwie i duszpasterstwie Wojtyła pisze w artykule 
zamieszczonym w „Rocznikach Nauk Społecznych”. Dostrzega wagę 
koordynacji działań osób duchownych i laikatu. „Apostolstwo mieści się 
w tym – przekonywał – co czasem nazywamy «autorealizają Kościoła»”, na 
którą składa się „ludzka aktywność, wielorako zróżnicowana”, „troska 
o dobra zbawienia”. Podkreślał, że ludzie świeccy składają „ofiarę duchową” 
podobnie jak duchowni, np. poprzez postawę „samoopanowania, która tak 
głęboko wchodzi w etos ludzkiej osoby i wspólnoty”. Laikat został 
ustanowiony jako świadek oraz wyposażony „w zmysł wiary i łaskę 
słowa,1851 aby moc Ewangelii jaśniała w życiu codziennym, rodzinnym 
i społecznym”.1852 

Na łamach „Kroniki Diecezji Przemyskiej” Wojtyła zachęcał, by 
wierni zwracali uwagę na pobudki swojego działania. Podkreślał znaczenie 
„ świadectwa słowa”, które „...w pewnych okolicznościach jest bezwzględnie 
konieczne, a mianowicie wówczas, kiedy milczenie byłoby równoznaczne 
z zaparciem się wiary”.1853 w „warunkach polskich” należało niekiedy 
w ogóle zaniechać działania, np. w Dyrektorium Apostolstwa Świeckich 
czytamy, że katolicy nie powinni brać udziału w manifestacjach czy 
uchwałach, w których wprost atakuje się wiarę lub Kościół. 

Na łamach „Duszpasterza Polskiego Zagranicą” stwierdził, że 
w raporcie o stanie oświaty i uchwały sejmowej o wychowaniu młodego 
pokolenia „...wszystko jest tak ujęte, jak gdyby nie istniała cała ta przeszłość 
polskich dziejów, polskiego ducha. […] Jak gdyby Kościół był nieobecny 
w dziejach polskiego Narodu i polskiego wychowania, […] jak gdyby nas nie 
było. […] jak gdyby ta młodzież nie była dziećmi katolickich rodziców; jak 
gdyby nie była ochrzczona, nie była wierząca, nie była zobowiązana do 
katechizacji, do nauki prawd wiary i moralności”. Zauważył, że „...nie ma 
w tych dokumentach niczego, co by wyrażało szacunek do katolickich zasad 
wychowania”, do katolickich rodziców, którzy „...mają prawo do 
wychowania własnych dzieci wedle swojego ducha”.1854 

Błogosławiony nie wzywał jednak obywateli PRL do anarchii, wręcz 
przeciwnie. Na łamach wydawanego w Paryżu miesięcznika „Nasza 
Rodzina” pisze: „Chcemy być dobrymi obywatelami tego państwa, w którym 
żyjemy. Wiele razy, zwłaszcza w trudnych momentach, zwracano się do nas, 
wzywano do pomocy, do współpracy, ludzi wierzących! Nie tylko 
niewierzących. Więc teraz ludzie wierzący mówią do tych, którzy ich 
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wzywali i wzywają do współpracy: uszanujcie nasze prawa, uszanujcie 
święte prawa ludzkiego sumienia, prawo wolności religii, prawo wychowania 
dzieci katolickich po katolicku, prawo Kościoła do głoszenia prawdy Bożej 
i do katechizacji”.1855 

Przestrzegał świeckich katolików przed „fałszywym irenizmem, tzn. 
zacieraniem różnic, kosztem prawdy”.1856 W artykule opublikowanym 
w 1977 roku w „Rycerzu Niepokalanej”1857 doceniał działania na rzecz 
obrony chrześcijańskich wartości: „Musimy bronić prawa szkoły, która nie 
będzie ateizować naszych dzieci! Mamy takie prawo […] i my się przed 
takim profilem szkoły musimy bronić. Bo jakżesz można powierzyć szkole 
dzieci, którym nakłada się do głowy różnych innych tak zwanych praw 
naukowych – powtarzam «tak zwanych»; szanuję naukę, ale powtarzam «tak 
zwanych», bo czym innym jest nauka, czym innym jest rzetelny stosunek do 
pracy naukowej, a czym innym jest ateizm jakom program polityczny. Dla 
tego programu szkoły używać nie wolno. […] Bronić się musimy przed 
różnymi objawami tej przymusowej laicyzacji, przymusowego 
zeświecczenia”.1858 
 
 

4. Prymat „być” nad „mie ć” 
 

W 1977 roku Wojtyła zauważał, że „...nadmiar środków, nadmiar 
tego, co człowiek «ma», przesłania to, kim człowiek «jest», kim być 
powinien. Jest to najbardziej kluczowe, chyba najbardziej dręczące pytanie, 
związane z przyszłością kultury w świecie atlantyckim”.1859 Podkreśla 
w publicystyce konieczność dzielenia się tym, co człowiek posiada. Głosi, że 
największym dobrem są dobra duchowe. Człowiek jest taki, jak wartości, 
którymi żyje: „życie z wiary” powinno być dopełnione „wyznawaniem 
wiary”,1860 powinno się uzewnętrzniać, promieniować na innych. Podkreśla 
zależność między tym, kim osoba jest, a tym, co posiada w wymiarze 
duchowym i daje innym, dlatego poświęca swoje artykuły wielu świadkom 
wiary. Tworząc ich profile, w publicystyce zwane „sylwetkami”, nie 
zadowala się biografią, przytoczeniem życiorysu, który jest konieczny jako 
tzw. background, czyli tło wypowiedzi. Koncentruje się na wartościach, 
którym te osoby poświęciły życie. 
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W 1967 roku, po zakończeniu Vaticanum II, w jednym z artykułów 
zamieszczonych w „Ateneum Kapłańskim”, naszkicował sylwetkę Pawła 
Daneo (1694-1775), założyciela pasjonistów, bliskiego Wojtyle, gdyż był 
mistykiem duchowo spokrewnionym ze św. Janem od Krzyża, św. Teresą 
z Avila i św. Franciszkiem Salezym. Apostolstwo św. Pawła od Krzyża 
polegało na „wewnętrznym przymusie” dawania innym tego dobra, którym 
wypełniona była jego własna dusza. Tym dobrem nie było to, co św. Paweł 
posiadał – pisze Wojtyła – ale to, kim był. Kimś, kto „trwał wobec Krzyża 
jako Faktu, z poczuciem „nieosiągalności”, które to uczestnictwo – wyjaśniał 
Wojtyła – „...wydaje najpełniejsze owoce apostolskie”.1861 „Wewnętrzny 
przymus” świętego dzielenia się z innymi „nieosiągalnością” Krzyża Wojtyła 
uznał za płodny apostolsko, proponując chrześcijanom doby soborowej 
włączenie się w tajemnicę paschalną: „Droga do urzeczywistnienia 
prawdziwych wartości wiedzie poprzez trud. Każdy trud jest jakimś udziałem 
w Krzyżu. Znalezienie zaś i urzeczywistnienie prawdziwych wartości 
stanowi analogię Zmartwychwstania. Męką trudu i śmiercią egoizmu płaci 
się za prawdę, sprawiedliwość i ład”.1862 Przedsoborowa duchowość Pawła 
Daneo była skupiona na „wydaniu samego siebie”, święty „nie przechodzi 
poza Krzyż – pisał Wojtyła – nie ma niejako odwagi sięgnąć poprzez Krzyż 
nawet do Zmartwychwstania, które wraz ze śmiercią krzyżową stanowi 
o jedności tajemnicy paschalnej”.1863 

Prymat „być” nad „mieć” wynikał ze świadomości, że człowiek jest 
więcej wart niż zewnętrzne bogactwa, jakie można zdobyć. Więcej wart 
z racji tego, kim jest. Jest tym, czym napełnione jest jego serce. Sobór 
Watykański II ukazał, że te wartości są dla wszystkich oczywiste. Jednak 
podkreślał „być”, bo „stworzenie bez Stworzyciela zanika”, ale też zauważał 
autonomię spraw ziemskich, bowiem wszystkie rzeczy – z samego faktu, że 
są stworzone – „...mają własną trwałość, prawdziwość, dobroć 
i równocześnie własne prawa i porządek, które człowiek winien uszanować, 
uznawszy właściwe metody poszczególnych nauk czy sztuk”.1864 

Poruszany przez Wojtyłę prymat „być” nad „mieć” dotyczył również 
żywotnej dla młodych ludzi kwestii związanej z wartością, jaką jest czystość, 
tzn. z płcią i wychowaniem seksualnym.1865 Dotykał jako publicysta 
trawiącego ludzkie serce dylematu: posiadać drugą osobę, „mieć” j ą, czy 
„być” z nią i dla niej, i w „międzyosobowej relacji” upatrywać istoty miłości. 
O problemie tzw. uświadomienia seksualnego pisze na łamach „Ateneum 
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Kapłańskiego”:1866 „Zamierzam w bieżącym artykule zestawić 
i uporządkować niektóre myśli na ten temat z punktu widzenia 
teologicznego, gdyż moralność dla ludzi wierzących posiada znaczenie 
religijne”. Zauważa, że „...przyczyną różnic i sporów […] jest rozbieżność 
w koncepcji człowieka, jego losu i powołania”. 

Na łamach „Roczników Filozoficznych” pisze, że istoty miłości 
należy upatrywać w „międzyosobowej relacji”, albowiem „...w tym się 
zawiera pierwszy warunek personalistycznego, a nie np. seksuologicznego 
ujęcia całej katolickiej etyki seksualnej”. Przekonuje też, by rozpatrywać 
problem nie tylko w odniesieniu do rodziny czy małżeństwa, ale od strony 
fundamentu, czyli – jak to określa – „...momentu osoby z jej naturalną 
odrębnością seksualną (mężczyzna – kobieta)”, gdyż jest on – uzasadnia – 
wcześniejszy niż „moment instytucji”. 

Jak widać, Wojtyła nie boi się dziennikarskich wyzwań, jednak 
problemy najchętniej rozpatruje z uwzględnieniem zdobyczy nauki. Jako 
publicysta chce przekonać czytelnika, że „moment osoby” jest pierwotny 
wobec „momentu instytucji”, to fundament personalistycznej koncepcji 
„relacji międzyoso-bowych”, mający przewagę nad naturalistycznie 
pojmowaną „relacją płciową”. Przyznaje, że zależy mu na przekonaniu 
czytelnika do swojego spojrzenia na sprawę „osoby” i „natury”. Popęd 
seksualny – przekonuje – człowiek „posiada na poziomie osoby” i dlatego 
również na poziomie osobowym musi nim dysponować. Fakt, że jestem 
osobą, sprawia – wyjaśnia – że mam określoną naturę, ale muszę 
respektować jej celowość, np. to że celem popędu jest prokreacja. 
Samoopanowanie lub sublimacja jest cnotą w personalnym ujęciu osoby, 
oznacza „...ów szczególny trud połączony z odnajdywaniem wyższej 
wartości tam, gdzie przeciętny, a nawet «zaniżony» sposób myślenia, 
wartościowania i działania natrafia tylko na wartości «sexus» i na możliwości 
użycia. […] sublimacja zakłada opanowanie”. 

Polemizował z poglądem, zauważając niebezpieczeństwo wynikające 
z faktu, że mężczyzna i kobieta, jako wolne i świadome podmioty, mogą 
decydować o tym, co w ich relacji jest dobre, a co złe? Jego zdaniem taka 
sytuacja może mieć miejsce tylko wówczas, gdy niewłaściwie zdefiniuje się 
osobę, która jest przecież nie tylko „świadomością płodną w przeżycia różnej 
treści”, ale przede wszystkim „...bytem wysoko zorganizowanym, to 
indywidualność natury duchowej skomponowana w jedno z ciałem (stąd 
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compositum humanum)”, a w widzialnym świecie – byt najdoskonalszy. 
Wskazuje w artykule na wartość osoby, która stanowi z kolei „...podstawę 
normy, według której należy kierować czynami mającymi za przedmiot 
osobę. Można tę normę nazwać personalistyczną”. Argumentuje: „Treść 
normy personalistycznej można wypełnić bardziej konkretną zawartością. 
Jest to mianowicie zawartość przykazania miłości”, które „...nakazuje 
miłować istoty, które są osobami, […] osobie należy się miłość dlatego, że 
jest osobą”. Konkluzja jest oczywista: jedyną adekwatną miarą odnoszenia 
się osób do siebie jest miłość. Przeciwieństwem tej postawy jest egoizm – 
używanie osoby. Dwie płaszczyzny w człowieku podlegają miłości: 
płaszczyzna osoby i płaszczyzna natury. Kto nie miłuje osoby w drugim 
człowieku, używając jedynie jej natury – „...poniża ją także w sobie 
samym,”1867 a przez to poniża siebie. 

Do wartości, które człowiek pragnie „mieć”, Wojtyła zalicza zdrowie. 
Na łamach „Apostolstwa chorych”, zwracając się do chorych braci i sióstr, 
pisze: „Musisz przyznać, że dzięki Ewangelii rośnie twoje znaczenie wśród 
ludzi i w społeczeństwie”, co wynika – zdaniem Wojtyły – z prostego faktu, 
że przez cierpienie Jezus Chrystus odkupił ludzkość. Zatem nie samo 
posiadanie zdrowia przydaje człowiekowi znaczenia, ale upodobnienie się do 
Chrystusa cierpiącego, a więc nie mającego zdrowia. Bycie natomiast 
człowiekiem znoszącym cierpienie, jednoczącym się z Chrystusem poprzez 
krzyż codziennych obowiązków, jakże trudnych do wypełnienia w czasie 
choroby – ugruntowują dzieło Odkupienia i je niejako „...uspołeczniają, 
ażeby przez wszystkich wciąż dokonywało się to samo, co Jezus dokonał 
sam”.1868 Zatem w tak delikatnej materii jak zdrowie Wojtyła wskazuje 
prymat „być” nad „mieć”, być zjednoczonym z Chrystusem (cierpieć) ma 
większą wartość niż mieć zdrowie (nie cierpieć). 

 
 
5. Prymat ducha nad materią 
 

Zarówno nauczanie przed, jak i posoborowe podkreśla walory ducha, 
bo to, co cielesne, przemija. Pius XII w przemówieniu De grand coeur 
wyjaśnił, na czym ma polegać formacja religijna uprawiana wobec 
czytelników przez dziennikarzy katolickich: na pielęgnowaniu prymatu tego, 
co duchowe, nad tym, co cielesne, gdyż „...dusza z całym życiem 
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intelektualnym i duchowym jest nieporównywalnie bardziej godna uwagi” 
niż „...ciało człowieka, jego życie czasowe i materialne”, które jednakże 
„...muszą być przedmiotem szacunku i troski”.1869 Chrześcijanin wie, że 
„...ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciw ciału,1870 w związku 
z czym mówi się o dwóch formach materializmu, który dotyka człowieka: 
teoretycznej i praktycznej.1871 

Wojtyła uważał za „zasadnicze prawo człowieka wewnętrznego”, że 
„duch ma prymat nad ciałem”, co chrześcijaństwo „stale głosi”.1872 Na 
przykład w 1969 roku stanął w obronie Pawła VI atakowanego przez 
dziennikarzy za proponowane przez Kościół naturalne metody planowania 
rodziny. Jako publicysta polemizował za pomocą argumentu ad personam: 
„Wyda się może dziwne – pisał w leadzie – że zaczynamy naszą refleksję 
o encyklice Humanae vitae, wychodząc od autobiografii [Mahatmy] 
Gandhiego, lecz te jej fragmenty nabierają znaczenia szczególnego 
świadectwa”.1873 

Wojtyła zaproponował świadectwo człowieka spoza Kościoła, by 
przekonać ludzi spoza Kościoła, ale i katolików, że drogą uczciwej refleksji, 
niekiedy wspomaganej przez negatywne doświadczenie, można dojść do 
prawdy, że akt seksualny nie jest taką samą potrzebą człowieka jak np. głód, 
dlatego wobec sfery płciowości „...należy – tu przytoczył myśl M. Gandhiego 
– działać poprzez siłę wewnętrzną, panując nad samym sobą, czyli poprzez 
samokontrolę”.1874 

Artykuł ten ukazał się 5 stycznia 1969 roku we włoskim wydaniu 
„L’Osservatore Romano”. Wkrótce jego przedruku dokonały polskie pisma 
katolickie. Na przykład wydawany przez ChSS warszawski tygodnik 
ilustrowany „Za i Przeciw” zamieścił na swoich łamach, po dwóch 
miesiącach od ukazania się w oryginale, artykuł1875 który w połowie roku 
opublikowały „Wiadomości Urzędowe Administracji Apostolskiej Śląska 
Opolskiego”,1876 a pod koniec roku – „Miesięcznik Pasterski Płocki”.1877 
Trzy przedruki świadczą o atrakcyjności podjętego tematu. 

Przykład ten pokazuje, że Wojtyła był odważnym publicystą, nie bał 
się pisać – choć zgodnie z duchem Vaticanum II – na temat ludzkiej 
płciowości, za co mógł otrzymać etykietkę „postępowca”. Ciało, materia, 
doczesność – to synonimy występujące w jego wypowiedziach. 
Przypomnijmy, że już w 1949 roku tłumaczył, w oparciu o założenia 
„spirytualistyczne”, tzn. chrześcijańskie, co oznacza „...ujmowanie 
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i rozwiązywanie różnorodnych zagadnień i spraw ludzkich zgodnie z tym 
założeniem: człowiek jest osobą – wartością niepowtarzalną 
i nieprzemijającą”.1878 

W głoszonych przez siebie kazaniach potwierdzał, że dojrzałemu 
chrześcijaninowi „nie grozi żadna niewola”, która pojawia się, gdy człowiek 
poddaje się materii, doczesności.1879 w 1968 roku podkreślał w kazaniu, że 
„źródłem wolności jest duch”,1880 ale nie każdy „duch”, tylko ten, który 
„...budzi w nas Chrystus i po macierzyńsku kształtuje Jego Matka”.1881 
Biorąc tę myśl za fundament jego publicystyki i zestawiając z argumentem 
ad personam, czyli świadectwem M. Gandhiego, można wywnioskować, że 
Wojtyła – idąc za duchem Soboru – chciał na tym przykładzie pokazać 
czytelnikom, że chrześcijański duch może zamieszkać w każdej osobie, która 
szuka prawdy (w tym przypadku zamieszkał w hinduskim ascecie), ale 
opuści tego katolika, który za tym „duchem” nie podąża. 

W swojej trosce pasterskiej naśladował Ojców Kościoła, np. 
św. Grzegorz z Nyssy w Traktacie o doskonałości chrześcijańskiej pisze, że 
każdy chrześcijanin powinien badać swoje myśli, słowa i czyny, i osądzać, 
czy zmierzają one do Chrystusa, czy też oddalają od Niego.1882 Trafna ocena 
pojawiających się myśli, zatrzymanie dobrych, zesłanych od Boga, 
i odrzucenie złych, pochodzących od szatana, odbywa się w duchowej 
walce.1883 Cała publicystyka Wojtyły przeniknięta jest wezwaniem 
skierowanym do katolików, by zachowali żywą wiarę, i przestrogą, że jeśli 
nie będą pielęgnować życia wewnętrznego w sobie, Kościół się nie ostoi 
w takiej postaci, jaką otrzymali od swoich przodków, gdyż Duch Święty 
tchnie kędy chce,1884 wzbudzi z kamieni wyznawców Boga żywego. 

Wojtyła publicysta – jak sam wyznał – „...myślał obrazami bardzo 
teatralnymi.1885 Potrafił w obrazowy sposób zachęcić czytelników do 
pielęgnowania swojej wiary. Na przykład metropolita krakowski 
A. S. Sapieha był kilkakrotnie bohaterem artykułów Wojtyły, który zwracał 
czytelnikom uwagę na fakt, że Pan Bóg posłużył się „człowiekiem 
z Krasiczyna”, liczącym siedemdziesiąt trzy lata, w jednym 
z najtrudniejszych okresów polskiej historii. Czas okupacji był dla kardynała 
– pisze w artykule zamieszczonym na łamach „Notificationes e Curia 
Metropolitana Cracoviensi” – „...krańcową próbą duchowej siły. Wkraczał 
w nią posunięty w latach”.1886 w tej próbie okazał się „...twardym 
i nielękliwym w obliczu wroga, […] stał się najwyższym jawnym 
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autorytetem w kraju, autorytetem już nie tylko kościelnym, ale i narodowym, 
stojącym na straży ducha narodu”.1887 

Artykuł zamieszczony na łamach „Przewodnika Katolickiego”1888 
Wojtyła rozpoczyna w reporterskim stylu, porównując „duchową siłę” 
kardynała do „dębu”, który posadzono w pobliżu zamku, gdzie przyszedł on 
na świat. Gdy następca A. S. Sapiehy pisał artykuł poświęcony swojemu 
wielkiemu poprzednikowi, drzewo liczyło sto lat, człowiek już nie żył. Z tej 
perspektywy – pisze metaforycznym językiem Wojtyła – drzewo „...patrzyło 
na osiemdziesięcioczteroletnie życie Adama Stefana”. Stało się „znakiem 
życia nieprzemijającego”.1889 

Publicysta zestawił „dąb” – symbol niezłomności, z charakterem 
A. S. Sapiehy. Posłużył się w tym celu „wymownym dokumentem”, czyli 
listem, w którym kardynał prosi Piusa XI o przyjęcie jego rezygnacji 
z urzędu, ponieważ skończył już siedemdziesiąt dwa lata a ma „słabnące 
zdrowie”. „List nosi datę 3 lutego 1939 roku – pisze Wojtyła. Nie dotarł już 
do rąk swego adresata”, gdyż 10 lutego Ojciec Święty zmarł. Publicysta 
dostrzega „szczególny plan Opatrzności Bożej w fakcie, że rezygnacja nie 
mogła być przyjęta, bo „wiadomo, jakie sacrificium rozpoczęło się na całej 
polskiej ziemi z dniem 1 września 1939 roku. I wiadomo też, jak w tym 
sacrificium uczestniczył Książę-Metropolita; wiadomo, czym był w naszej 
archidiecezji i dla całej Polski w tym okresie straszliwej próby lat 1939-1945. 
Ten, który w przeddzień wojny skarżył się Ojcu Świętemu na rosnący 
z latami upadek sił, stał się w czasie wojny i okupacji siłą i ostoją”.1890 Stał 
się „dębem”. 

Zestawiając obraz „dębu” z obrazem „słabego człowieka”, opatrując 
go odpowiednim komentarzem, publicysta ukazał, jak dojść do zjednoczenia 
z Bogiem na ziemi: duch ma zwyciężyć ciało. Obce znaczeniowo wyrazy 
(„dąb” i „kardynał”) zostały ze sobą składniowo zestawione, tworząc 
związek frazeologiczny o innym znaczeniu niż ich dosłowny sens. Na 
podstawie przykładu życia kard. A. S. Sapiehy Wojtyła ukazał sens duchowy 
życia krakowskiego metropolity, który nie przeczuwając nadchodzącej próby, 
„przez lat prawie czterdzieści chadzał w procesji” z Wawelu na Skałkę. 
Publicysta chciał zachęcić czytelnika do postawy otwartości wobec nieznanej 
mu woli Bożej. Kiedy bowiem kardynał uznał – czytamy – że jego 
kapłańskie sacrificium należałoby już zakończyć – zgodnie z obowiązującym 
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prawem kanonicznym – to wówczas rozpoczął się „szczyt jego 
pasterzowania”. 

Wojtyła określa kardynała „znakiem swego czasu”, gdyż wielu jego 
rodaków doświadczyło przekreślenia własnych planów wraz 
z rozpoczynającą się okupacją. Uświadomił czytelnikowi prawdę, że 
chrześcijanin nie wie, kiedy rozpoczyna się najistotniejszy moment jego 
życia, powinien czuwać, bo próba wiary każdego zaskakuje. 

Obraz dębu z Krasiczyna, którym Wojtyła rozpoczął reportaż, stał się 
klamrą artykułu. Jego konstrukcja sprawiła, że tekst można odczytać jako 
reportaż i jako publicystykę, tzn. jako opowieść o życiu kard. A. S. Sapiehy 
oraz jako komentarz do chrześcijańskiej prawdy o byciu gotowym na 
wypełnienie woli Bożej, czego wzorem jest FIAT Maryi.1891 Warstwa 
informacyjna artykułu poświęconego zasłużonemu człowiekowi została 
wzbogacona o uniwersalny, duchowy sens. 

Artykuł jest jednym z wielu przykładów, że publicysta podjął próbę 
zainicjowania w czytelniku życia wiary. W prosty sposób zilustrował 
tajemniczy proces duchowego działania Boga w życiu chrześcijanina, który 
przez swoją słabość, płynącą ze starości i braku sił, nie miał odwagi do 
dalszej walki duchowej i nie liczył na pomoc – łaskę. Zadedykował artykuł 
tym wszystkim, którzy usprawiedliwiają się przed sobą i nie podejmują 
trudnych zadań. Błogosławiony publicysta ukazał przeszkodę (tu: brak 
zdrowia, starszy wiek) jako drogę do nieba. 

 
 
6. Prymat miłości nad walką (osoby nad jej subiektywną prawdą) 

 
Prasa informująca o Soborze Watykańskim II, szczególnie ta 

ateistyczna, stosowała prymat walki nad prawdą i miłością. W 1963 roku 
S. Wyszyński dzielił się w jednym z kazań, że przeczytał artykuł 
w „Argumentach”, ateistycznym i bezbożnym piśmie, którego autor, „który 
nie był uczestnikiem Soboru, informuje o Soborze, a informuje – zauważał 
prymas – inaczej niż ja, który na Soborze byłem i brałem udział zarówno 
w przygotowaniach Soboru, jak w jego przebiegu. Zdaniem autora ja, który 
byłem na Soborze, mylę się, on, który nie był na Soborze, jest lepiej 
poinformowany. Tak oto może człowiek zatracić zmysł prawdy, jeżeli za 



 
 
324

często posługuje się kłamstwem i jeżeli kłamstwo staje się narzędziem jego 
walki. W rzeczywistości, nawet w walce musi być prawda”.1892 

Kolegium biskupów i papież zachęcali do radykalnej zmiany sposobu 
myślenia i działania: do wsłuchania się w „mowę Ducha”, który przemówił 
przez soborowe dokumenty. Opieczętowano je słowami: „Zdało się Duchowi 
Świętemu i nam…”.1893 Nowe nauczanie mogło być przyjęte tylko przez 
ludzi głęboko wierzących, którzy wyczuwali, że to właśnie, „co Duch mówi 
Kościołowi”.1894 Na tę Jego mowę – uważał Wojtyła – czekali „...nie tylko 
inteligenci w jakichś superinteligenckich parafiach krakowskich, ale […] 
prosty lud, który posiada jeszcze więcej sensus catholicus: przez to bardziej 
wyczuwa, czym jest Kościół w świecie współczesnym”.1895 Stąd prośba 
Pawła VI, którą Wojtyła cytuje w swoim artykule o Kościele na łamach 
„Przewodnika Katolickiego”: „...wy, którzy miłujecie Kościół i którzy 
miłujecie świat, módlcie się o to, aby mowa nasza była prosta 
i przekonywująca; i o to, by ludziom nie zabrakło dobrej woli; by zechcieli 
zrozumieć – i przyjąć”.1896 

Novum Vaticanum II było próbą nie tylko dla laikatu, ale również dla 
duchowieństwa, które sobór „podzielił” na zwolenników i przeciwników 
accomodata renovatio.1897 w 1964 roku J. Ratzinger, wykładowca 
uniwersytetów w Monachium, Bonn oraz Moguncji, założył wraz z innymi 
teologami międzynarodowe pismo teologiczne „Concilium”, które – jak pisze 
Artur Domosławski – było „...okrętem flagowym otwarcia Kościoła na świat, 
dialogu z nowoczesną myślą i wehikułem «modernizacji» katolicyzmu”. 

Przyszły Benedykt XVI należał do grona młodych teologów, 
publikujących swoje artykuły obok Johanna Baptista Metza, Hansa Kuenga, 
Bernharda Haringa, Gustavo Gutierreza, Leonardo Biffa. „Już podczas 
naszych pierwszych zebrań – wspominał J. Ratzinger – przedstawiłem 
kolegom dwa wymagania. Po pierwsze: nasza grupa nie powinna być 
sekciarska, arogancka, jak gdybyśmy to my tworzyli nowy prawdziwy 
Kościół z alternatywnym nauczaniem o prawdziwym chrześcijaństwie. Po 
drugie: należy konfrontować nasze poczynania z rzeczywistością Soboru 
Watykańskiego II, z jego literą i prawdziwym duchem, z autentycznym 
Vaticanum II, a nie z wyimaginowanym Vaticanum III”. Około 1973 roku 
wymienieni teologowie głosili poglądy deprecjonujące soborowy dorobek, co 
poróżniło przyszłego papieża z kierownictwem pisma i jego 
współpracownikami”.1898 
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Wojtyła dążył do wypracowania całkiem innej perspektywy patrzenia 
na Vaticanum II. Uważał, że tak jak nie ma sprzeczności między dwoma 
soborowymi dokumentami Lumen gentium i Gaudium et spes, tak „Bóg” 
i „ świat” nie walczą ze sobą. W obu wyrażona jest ta sama prawda o Bogu, 
który jest zarazem „immanentny światu przez miłość” i „absolutnie 
transcendentny” – gdyż „On jest miłością”. W artykule na łamach „Ateneum 
Kapłańskiego” Wojtyła konstatuje: fakt, że Sobór Watykański II 
„...skoncentrował swe magisterium na immanencji Boga w świecie […] nie 
powinno zawężać naszych horyzontów teologicznych – horyzontów naszej 
wiary, ani horyzontów duszpasterskich”. Być otwartym na problemy 
współczesnego człowieka „nie ma nic wspólnego z tzw. orientacją 
horyzontalną”, bo „...dialog nie burzy wiary, ale właśnie tym głębiej ją 
buduje, gdyż wychodzi od różnych przekrojów dramatu ludzkiej egzystencji, 
aby szukać dla nich rozwiązania w zbawczym dziele Chrystusa”.1899 

W kazaniu na Wawelu w 1966 roku stwierdził: „To jest wielka 
propozycja Kościoła naszych czasów: ułożyć stosunki pomiędzy ludźmi na 
zasadzie dialogu, a nie walki”,1900 poszukiwać obecności Kościoła we 
wszystkich ludziach oraz przyjąć zasadę, że najważniejszym punktem 
spotkania jest wspólna modlitwa.1901 w 1982 roku, w rozmowie 
z A. Frossardem, papież przeciwstawił tzw. orientacji horyzontalnej – tak 
postulowanej po Vaticanum II przez niektórych teologów – „święty 
«horyzontalizm»”, który „...kształtuje się poprzez wpływ autentycznego 
«wertykalizmu»: kształtuje się mocą zakorzenienia – nie tylko 
«abstrakcyjnego», ale autentycznie egzystencjalnego – w tajemnicy samego 
Chrystusa – Kapłana”.1902 

Pozorna walka między tzw. integrystami a progresistami ujawniała 
paradoks, który – zdaniem Wojtyły – nie oznaczał sprzeczności, ale 
wskazywał tylko na szczególną złożoność rzeczywistości, na „...różne 
porządki, które się wzajemnie przenikają – i pozornie przesłaniają, ale 
w istocie służą wzajemnemu ujawnieniu”.1903 Dodał, że taki sens mają 
paradoksy w Ewangelii. Zatem polaryzacja stanowisk – obecna również 
w łonie Kościoła – jest zjawiskiem pozytywnym, chociaż trudnym do 
zrealizowania. 

A. E. Boniecki, redaktor naczelny krakowskiego tygodnika, 
odpowiadając na pytanie, czy w Kościele w Polsce ma miejsce podział na 
„Kościół łagiewnicki” i „Kościół toruński” powiedział, że „nie można 
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udawać, że się nie widzi wyraźnej polaryzacji”. Zauważa w środowisku 
Radia Maryja „...lęk przed światem, przed konfrontacją z Europą, przed 
zmianami cywilizacyjnymi, które następują […]. Takie obronne okopywanie 
się”. Przeciwstawia tej tendencji postawę dziennikarzy tygodnika, otwartą na 
„wyzwania”, zauważając: „Przykro, kiedy te dwa ekstrema zaczynają się 
atakować, odmawiać sobie dobrych intencji, dobrej wiary, dyskwalifikować 
ludzi, którzy inaczej rozumieją misję Kościoła. […] Jestem wdzięczny 
Kościołowi, że godzi się na to, że pismo «Tygodnik Powszechny» jest 
w tytule katolickie. I choć niektórzy chcieliby odmówić prawa do tego tytułu, 
to władze kościelne takiego kroku nie uczyniły. Bo jest zrozumienie, że 
w Domu Pana jest mieszkań wiele”.1904 

„Bóg” i „ świat”, to różne porządki, analogicznie jak instytucja 
Kościoła katolickiego i demokratycznego państwa. „Kościół jako wspólnota 
religijna jest ukierunkowany wertykalnie. Pełni misję profetyczną, jest 
«sakramentem zbawienia» prowadzącym ludzi do Boga. Królestwo Boże, 
które głosi i buduje, owszem, zaczyna się już w wymiarze czasowo-
przestrzennym, ale jego ostatecznego wypełnienia oczekuje się 
w perspektywie eschatologicznej. Natomiast demokratyczne państwo 
konsekwentnie zabiega o zachowanie swego horyzontalnego wymiaru. 
Realizuje świeckie, doczesne cele, podejmuje zadania w pełni osiągalne «tu 
i teraz». Przy budowaniu ziemskich struktur nie odwołuje się do religii, jako 
do swego fundamentu, ani nie szuka w niej legitymizacji. Tworząc pokojowe 
warunki współżycia i rozwoju wszystkich swych obywateli, chce być 
religijnie i światopoglądowo neutralne. Już sama etymologia słowa 
«demokracja» wskazuje na jej horyzontalny wymiar [...] władza polityczna 
pochodzi od ludu. Nie znaczy to, że mimo zasadniczo odmiennego 
ukierunkowania, pionowy wymiar religii zupełnie nie ma prawa wstępu do 
obszaru demokracji”.1905 

Te porządki – wyjaśniał Wojtyła na łamach „Ateneum Kapłańskiego” 
w 1970 roku – tylko pozornie „...wzajemnie się przesłaniają, a właściwie 
służą wzajemnemu ujawnieniu”.1906 Nie ma zatem mowy o „walce” tych 
porządków, raczej o miłości jako racji ich wspólnego bytu. Wojtyła 
tłumaczył czytelnikom na przykładzie „trojakiej pożądliwości” człowieka, że 
przeciwstawianie wynika z ludzkiej pychy nieakceptującej paradoksów, 
podczas gdy paradoksem jest, że „...pycha żywota jest «ze świata», ale 
wartość i godność każdego ludzkiego «ja» jest od Boga. I ciało również jest 
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dziełem Boga, ale «pożądliwość ciała» jest «ze świata». I tak samo, gdy 
chodzi o pożądliwość oczu. […] Przechodzi po wierzchu wszystkich dóbr 
stworzonych, nie zachowując między nimi twórczego ładu”.1907 Wyjaśniał, że 
„...zło pożądliwości nie tkwi w samym jej przedmiocie [w tym, czego się 
pożąda], ale w tym, że jest ona przeciwna miłości”, która „...wzbogaca świat. 
Pożądliwość natomiast go zubaża”.1908 

Po Vaticanum II Kościół dostrzegł „...ludzi bardzo zróżnicowanych 
i coraz bardziej świadomych swojej jakości, przy równocześnie narastającej 
wymowie cyfr; ludzi niespokojnych i przygnębionych, ludzi – zwróconych 
ku doczesności, gdy ona odkrywa im nie tylko swoje wartości, ale i swoją 
znikomość. I w takim świecie tkwi Kościół. I taki świat – mówił Wojtyła do 
słuchaczy „Radia Watykańskiego” w 1964 roku – jest w Kościele”.1909 
Powszechności służy wielość i różnorodność. 

Nie wszyscy katolicy zrozumieli mowę Ducha Świętego, którą starali 
się odczytać ojcowie soborowi i nie wszyscy przyjęli dokumenty w duchu 
wiary. Takie osoby pozostawały w stanie duchowej walki z duchem 
soborowej odnowy. Tak o tym pisze Wojtyła w liście do J. Turowicza 
w 1969 roku: „Prasa światowa w ogromnej mierze stosowała do Soboru 
i Kościoła posoborowego kryteria walki progresistów z integrystami. Z tego 
jednak bynajmniej nie wynika, że kryterium to jest słuszne i prawdziwe. 
Można więc i trzeba wymagać od publicystyki katolickiej zaangażowanej 
w dzieło realizacji Soboru, pewnej rewizji tego kryterium. Zwłaszcza, że 
z punktu widzenia autentycznego sensus catholicus wymaga ono także 
stosownej weryfikacji. Chrześcijaństwo bardzo ceni walkę o słuszną sprawę, 
o prawdę i sprawiedliwość, ale stanowczo reprezentuje prymat miłości. 
Prymat walki należy do innego światopoglądu”.1910 
 
 

7.  Prymat życia wewnętrznego nad zewnętrznym 
 

Na łamach „Kroniki Diecezji Przemyskiej” Wojtyła stwierdził, że 
apostolstwo wykonywane przez jednostki było w polskich warunkach „drugą 
stroną katolicyzmu”, o którym to katolicyzmie „...mówi się czasem, że ma 
charakter «masowy»”. Podkreślał, że „...apostolstwo w znaczeniu 
indywidualnym – to zarazem życie wewnętrzne”,1911 które jednakże nie 
oznacza wycofania się katolików z aktywności społecznej. Tej postawy nie 
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należy mylić z celowym wycofaniem się ze świata – co podkreśla 
S Wyszyński: „Kto by chciał się zamknąć w tym wewnętrznym przeżywaniu, 
w jakiejś wewnętrznej aktywności, w jakimś napięciu wewnętrznym, 
w jakimś napięciu wewnętrznym, duchowym, tak jak to buddyzm zaleca, nie 
byłby chrześcijaninem. Bo ten proces wewnętrzny w chrześcijaństwie musi 
emanować. […] Chrześcijanin jest zawsze istotą, z której można się pożywić, 
z której można coś wziąć. Można z tych rozważań wysnuć zasady ascetyki 
pracy społeczno-katolickiej. […] Życie wewnętrzne, to duchowe, będzie 
zawsze podstawą i warunkiem mojego życia zewnętrznego, społecznego, 
pracy społecznej. […] w pracy katolickiej są takie siły, których się 
socjologicznie badać nie da. Człowiek je zna, doświadcza ich na sobie, ale 
rejestrować ich się nie da. Zawsze jednakże musimy pamiętać w układaniu 
środków działania, że nasza aktywność i posługiwanie się tymi środkami, 
zwłaszcza w dziedzinie pracy religijnej, w pracy katolickiej, zaczyna się od 
środków duchowych. Nie można pomagać Panu Bogu bez Boga”.1912 

W licznych wypowiedziach Wojtyła uświadamia słuchaczy 
i czytelników, że każdy „...nosi w sobie dwu ludzi. Jeden to ten, którym 
jestem – nauczał – i drugi ten, jakim powinienem być. To bardzo głębokie 
prawo ludzkiej osoby i jej życia wewnętrznego. […] i to napięcie między 
nimi jest najsilniejszym nurtem ludzkiej osoby. Biegun dodatni to mój ideał, 
minus – to ten człowiek, jakim jestem”.1913 „Budowanie kościoła 
wewnętrznego, w każdym z nas, kosztuje: […] człowiek musi za to płacić. 
Takie jest prawo Ewangelii. Nie da się zbudować kościoła wewnętrznego 
w sposób wygodny, w oparciu o łatwiznę: nie da się”.1914 

Wojtyła zauważał, że Kościół w Polsce nie dysponuje bazą techniczną 
wspomagającą świeckich apostołów, ale z kolei – podkreślał – „...stoją do 
naszej dyspozycji środki najważniejsze, głównie nadprzyrodzone”, tj. msza 
święta, sakramenty, rekolekcje zamknięte, kierownictwo duchowe itp. Kiedy 
jednak czasy popeerelowskie zaczęły sprzyjać duszpasterstwu masowemu, za 
pontyfikatu Jana Pawła II, tenże inicjował masowe spotkania 
z pielgrzymami, głosząc rzeszom prymat życia wewnętrznego przed 
zewnętrznym.1915 Jednak zawsze bliskie było Wojtyle wspieranie 
indywidualnej decyzji osoby pragnącej bardziej odpowiedzieć na Bożą łaskę. 
W 1965 roku Błogosławiony napisał list na temat aktu oddania Kościoła 
Krakowskiego Matce Bożej, który ogłosił na Wawelu:1916 „Gotowego aktu 
oddania nie przesyłam. Chodzi o to, aby każdy […] spełnił ten akt wedle 
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swej wewnętrznej gotowości, dojrzałości i przekonania. Oddanie Matce 
Bożej na własność, znane przez Ludwika Grignon de Monfort «świętym 
niewolnictwem», wymaga osobistego przemyślenia i zaangażowania. 
Duszpasterz oddaje swoją parafię. Przełożony oddaje swój dom – a w parze 
z tym przygotowujemy poszczególne rodziny i poszczególne osoby do 
analogicznego oddania. Chodzi o to – wyjaśnia – by była to praca 
wewnętrzna, której owoce dojrzewają na gruncie modlitwy i refleksji. Jest to 
[…] podstawą”.1917 

Swoim osobistym stosunkiem do Maryi, ideą „świętego 
niewolnictwa” dzielił się w listach do wiernych, gdyż zdawał sobie sprawę, 
że już samo sformułowanie napotyka na ich opór. Tak wyjaśnia tę kwestię: 
„Każde życie ludzkie, […] od chwili chrztu nabiera wewnętrznego 
podobieństwa do Chrystusa, a przez to samo zaczyna się spełniać przy Maryi. 
[…] Nie bójmy się jednak. Chodzi tylko o świadome podporządkowanie 
naszej wolności, naszej wolnej woli, prawdziwemu i Najwyższemu Dobru. 
[…] Przez chrzest św. należymy do Boga jak dziecko przynależy do 
rodziców. Z tej przynależności wynika tylko dobro. Nie lękajmy się jej 
umacniać przez Maryję”.1918 

Wojtyła zachęcał do pogłębienia świadomości tysiąclecia Chrztu 
Polski „przy sercu Maryi”. W komentarzu do aktu oddania dokonanego na 
Jasnej Górze zwracał się do czytelników „Ateneum Kapłańskiego” 
z refleksją, że osoby, które w akcie uczestniczyły 3 maja 1966 r. – nie 
powinny go dokonać, o ile nie były na to gotowe. Jego myśl idzie w kierunku 
poszanowania wolności ludzkiego sumienia, które nie może być w żadnych 
okolicznościach, nawet najświętszych, potraktowane przedmiotowo, 
utylitarnie. Bóg zasługuje na świadomy i wolny wybór, nie zniewolony 
żadnym przymusem. Wojtyła podkreśla, że wierni akt oddania się Maryi 
w niewolę miłości za Kościół „...raczej tylko przyjmują jako fakt – może 
jako dar, a może jako zadanie”. Podkreśla, że prymas i biskupi nie 
„podstawiają siebie” na miejsce całego narodu, jedynie stwierdzają, że jako 
przedstawiciele tego narodu są z ludźmi. Z całą stanowczością twierdzi, że 
wierni będą o tyle uczestniczyć w akcie, i przyszłe pokolenia, o ile 
„...uczynią go swoim, w miarę osobistej, a także społecznej świadomości 
oraz gotowości”.1919 

Zatem podkreślając w artykule deklaratywność aktu oddania, broni 
jego wewnętrznej strony, stoi na straży obiektywnie większego dobra, jaką 
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jest autentyczna, świadoma więź człowieka z Bogiem, której nikt i nic nie 
może ani narzucić, ani zastąpić. Wolna wola domaga się wolnej decyzji. 
Taka jest bowiem – pisze – „sama natura autentycznego aktu oddania”. Nie 
chodzi o masowość, ale o jedyność i odrębność osoby zawierzającej się 
Bogu, który ma moc, i chce zbawienia ludzi, dlatego posiada wszystkie 
środki, zarówno dla jednostek, jak i dla społeczności.1920 Dopiero wówczas 
dwa metaforyczne sensy wyrażenia „oddajemy w niewolę” mogą się ujawnić: 
teologiczny sens „szczególnej zależności” i praktyczny – „bezwzględnej 
ufności”.1921 „Niewolę” proponuje interpretować jako akt scedowania praw 
należnych człowiekowi a wynikających z faktu jego wolnej woli – na rzecz 
Bożej woli. „Niewola” jednak „opłaca się” człowiekowi, bo Bóg jest 
Miłością, chce najgłębszego dobra dla poszczególnego człowieka 
i wszystkich ludzi, i tylko On potrafi dokonać tej syntezy. 

Akt jasnogórski – zdaniem Wojtyły – posiada jednak charakter 
heroiczny z tytułu cnoty nadziei, gdyż stawia wobec tych – którzy go 
świadomie dokonują – heroicznego wymagania: zawierzenia Matce Bożej. 
Potrzebne jest ono wówczas, gdy na drodze zbawienia piętrzą się wielkie 
przeszkody – czasem tak wielkie, że zbawienie wydaje się wręcz niemożliwe. 
Im większa możliwość popadnięcia w rozpacz, tym bardziej nadzieja może 
być heroiczna. „W związku z tym powstaje problem – pisze – o ile 
chrześcijanin jest obowiązany do aktów heroicznych – i o ile można innych 
do aktów heroicznych zobowiązywać? o ile może to czynić władza 
w stosunku do ogółu podwładnych?”.1922 

Pozostawienie czytelnika z tak otwartym pytaniem, bez odpowiedzi, 
nie było w stylu Wojtyły, księdza i publicysty. Odpowiadając na nie 
przyznaje, że takie okoliczności się zdarzają, np. obrona Ojczyzny wymaga 
zawierzenia Matce Bożej. Wyjaśnia, że akt heroiczny zakłada „...poświęcenie 
jakiegoś wielkiego dobra osobistego na rzecz wyższego odeń dobra” – może 
to być dobro wspólne lub dobro osoby jednostkowej. Poświęcenie wielkiego 
dobra – lub narażenie na jego utratę – jest aktem heroicznym. Wojtyła 
dostrzega wewnętrzną stronę każdego heroicznego działania: „decydująca 
jest gotowość” – pisze – ona decyduje o tym, czy można mówić o akcie 
heroicznym. 

Wojtyła nie poprzestał na tej odpowiedzi, stawia kolejne pytanie: 
„...czy zatem w Akcie jasnogórskim zawiera się zobowiązanie do aktów 
heroicznych w zakresie pewnych cnót?”. „O tyle, o ile…”1923 – pada 
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odpowiedź. Zawiera zatem „pośrednie zobowiązanie”. Bylejakie, mierne, 
przeciętne czy niekonsekwentne życie chrześcijańskie – przekonuje Wojtyła 
– zostanie pogłębione, o ile Matka Boża dostrzeże gotowość do zmiany. 
Jednak same słowa nie skłonią Jej, by takie życie przemieniać. Warunkiem, 
od którego zależy skuteczność zawierzenia, jest gotowość do nawrócenia, 
polegająca niekiedy na budowaniu relacji z drugim człowiekiem w postawie 
gotowości do bycia obdarowanym i bycia darem dla innych.1924 

Przekonany o darach Bożych w rękach Maryi czekającej na 
spragnionych ich ludzi, przekonuje czytelnika do świadomego oddania się 
Matce Bożej. Wojtyła zdaje sobie jednak sprawę z wielu oporów związanych 
ze znaczeniem Aktu i jego realizacją. Znał je i pisał o nich odważnie: 
„Trudność sprawia samo pojęcie «oddania w niewolę», i to chyba jest 
trudność największa. […] w oddziaływaniu duszpasterskim sama 
terminologia nie musi być uważana za najważniejszą. Najważniejsza jest 
sama rzecz”,1925 dlatego widzi potrzebę „...nadawania temu wspaniałemu 
nabożeństwu postaci bardziej refleksyjnej. Na drodze refleksji zwyczajna 
droga per Mariam ad Jesum, winna być wspierana i uzupełniana drogą per 

Jesum ad Mariam”.1926 
Akt oddania Polski w niewolę Maryi związany był – jak z kolei 

przekonywał na łamach „Częstochowskich Wiadomości Diecezjalnych” – 
z chrztem narodu, którego tysięczną rocznicę Kościół w Polsce obchodził 
3 maja 1966 roku: „Musimy cofnąć się myślą do niedawnych wydarzeń, jakie 
miały miejsce na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie i Poznaniu, gdzie 
obchodziliśmy samą rocznicę Chrztu. Z wydarzeniami 14 kwietnia 966 roku 
i 1966 roku musimy powiązać dzień dzisiejszy”.1927 w licznych 
wypowiedziach powraca do refleksji na temat chrztu każdego z osobna 
chrześcijanina, wiążąc ten akt z Chrztem Polski: „Kto ma poczucie 
odpowiedzialności za swój własny chrzest, nieustannie wraca do tego 
momentu, kiedy na głowę jego została wylana woda Chrztu Świętego 
i zostały wypowiedziane słowa: Ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego. Kto wraca do tego momentu, coraz pełniej odnajduje jego 
wartość i znaczenie i coraz głębiej żyje chrztem. Znamię dojrzałego 
chrześcijanina, to poczucie wielkiej odpowiedzialności za chrzest, za dar 
Boży, za godność dziecka Bożego, w której najpełniej potwierdza się 
godność człowieka i osoby ludzkiej, poczucie odpowiedzialności za 
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niewypowiedzianą tajemnicę łaski. […] Za chrzest każdy człowiek musi 
płacić swoim własnym życiem”.1928 

Dlaczego Wojtyła przekonywał czytelników do Aktu oddania się 
Matce Bożej? z lęku przed utratą wielkiego dobra, czemu tylko Maryja może 
zapobiec: „Chodzi o to – pisał – ażeby katolicy w Polsce odczuli, jak wielkim 
dobrem jest chrzest święty i chrześcijaństwo, i żeby całą duszą chcieli w nim 
wytrwać poprzez następne pokolenia, poprzez następne tysiąclecie. […] 
Lękamy się o dar Boży w duszach ludzkich, gdyż świat jest terenem 
działania złego ducha, a w człowieku tkwi trojaka pożądliwość, zwłaszcza 
zaś pycha żywota. Lękamy się o ten dar zwłaszcza w obliczu próby, na jaką 
Opatrzność wystawiła w epoce tysiąclecia naszą wiarę i moralność 
chrześcijańską. Dlatego też oddanie Matce Bożej”.1929 

Na łamach „Duszpasterza Polskiego Zagranicą” pisał: „Żyjemy 
w czasach, w których się zapomina o Bogu, w których się Boga nie wyznaje: 
wykreśla z publikacji, książek, z programów życia publicznego. Świat 
pozbawiony Boga, pozbawiony swojego początku i kresu – świat oderwany 
od swojego Stwórcy, to jest ten obraz, to jest ta ideologia, którą się usiłuje 
zaszczepić współczesnemu człowiekowi pod różnymi postaciami: świat bez 
Boga”.1930 

Głównym zadaniem publicystyki jest przekonanie czytelnika do 
prezentowanej tezy. Paradoks, którego nie przyjmuje pyszny człowiek – jak 
wcześniej dowodził Błogosławiony – jest o tyle pożądany, że niejako „na 
skróty” umożliwia przekazanie czytelnikowi tej wizji sprawy, do jakiej 
doszedł w swych dociekaniach dziennikarz. Paradoksy wynikają niekiedy 
samoistnie, z ignorancji, tworzy je zarówno „wiara bez wiedzy”, jak 
i „wiedza bez wiary”.1931 Oprócz paradoksów służą do publicystycznej 
puenty „na skróty”: odpowiedni sposób argumentacji, sugestywność 
i obrazowość oraz kolokwializmy itp.1932 

Takim paradoksem w publicystyce Wojtyły wydaje się porównanie 
chrztu dziecka do chrztu Polski, który dokonał się w 960 roku. Z okazji 
Milenium miał miejsce akt zawierzenia Maryi całego narodu jak 
„niewolników”. Kiedy indziej pisał np., że po czynie można poznać 
osobę,1933 a z drugiej strony uważał, że „prawda psychologiczna” tej osoby 
jest nie do odtworzenia, gdyż człowiek wierzący ukrywa ją w sumieniu 
i przedstawia jedynie Bogu”,1934 zatem jest dla dziennikarza – 
nieosiągalna.1935 
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8. Prymat inicjacji nad informacj ą (wiary nad publicystyką) 
 

Według prof. dr. hab. Wacława Świerzawskiego pojęcia „informacja” 
i „inicjacja” zdefiniował św. Tomasz z Akwinu, komentując List św. Pawła 
do Galatów: Quando [ergo] fides in homine efficitur informis per peccatum, 

Christus non est in eo formatus. „Ta gra słów może w łacinie oddać to, o co 
nam chodzi: fides informis per peccatum1936 i fides formata per Christum.1937 
Wyraźnie wskazuje na informację i inicjację.1938 Św. Paweł wyjaśnia,1939 że 
„przekleństwo Prawa”1940 oznacza, że ma ono jedynie moc poinformować 
o grzechach: fides informis per peccatum. Natomiast łaska Chrystusa 
definitywnie z nich wyzwala: fides formata per Christum.1941 Dlatego 
„przybrani synowie” nazywamy Boga Abba.1942 

Sama informacja pozostawia czytelnika jakby zdeformowanego przez 
„nagie” fakty, ukazujące grzechy świata: „pożądliwość ciała, pożądliwość 
oczu i pychę tego życia”,1943 natomiast inicjacja formuje człowieka przez 
łaskę niebieską, gdy chrześcijanin pokłada w niej całą swoją nadzieję. Zatem 
bez spojrzenia Miłości na grzech człowieka, jego sytuacja jest rozpaczliwa. 
Media, które tylko informują, pozostawiają człowieka w takim właśnie stanie 
nastrajającym jedynie do krytyki rzeczywistości, bez możliwości zaradzenia 
problemom. 

Bez inicjacji odbiorca informacji dostrzega „naturalne zepsucie 
w rzeczach”, bowiem sama litera, „skoro nie zostanie zrozumiana duchowo, 
ma tylko takie znaczenie, jakie wynika zeń bezpośrednio, i dlatego nie 
pozwala dotrzeć do całego bogactwa zapisanych słów”. A jak długo „słowo 
zakryte jest literą prawa jakby korcem, wszyscy ludzie pozbawienie są 
światła wiecznego. Nie daje ono wówczas duchowego spojrzenia tym, którzy 
starają się wybyć poznania zmysłowego jako zwodzącego, sprzyjającego 
błędom, zdolnego jedynie zauważyć naturalne zepsucie w rzeczach 
cielesnych”.1944 

Kościół jest zatem „świecznikiem”, na którym jest oparte duchowe 
i wewnętrzne rozumieniu, aby oświecić wszystkich. „Litera bowiem, skoro 
nie zostanie zrozumiana duchowo, ma tylko takie znaczenie, jakie wynika 
zeń bezpośrednio, i dlatego nie pozwala dotrzeć do całego bogactwa 
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zapisanych słów”.1945 Zatem fakty, jakie za pośrednictwem dziennikarza 
docierają do odbiorcy, powinny być „nośnikiem Dobrej Nowiny”. 

Dziennikarz ma być „keryksem”, który naucza Jezusa Chrystusa 
danego Kościołowi, zachwyca Nim i wzrusza (św. Augustyn). Nie tylko 
głosicielem, świadkiem, zwiastunem, wysłańcem, posłem odpowiedzialnym 
za krzewienie nauki Mistrza (Jan Chrzciciel, św. Paweł), ale ma upodobnić 
się do „ciał niebieskich”, które „swym istnieniem «obwieszczają» Boga” 
(Orygenes). To „kapłan” słowa mówionego i pisanego. Mystagog 
wprowadzający „w porę, nie w porę” 1946 w przestrzeń królestwa Bożego.1947 

O tym, że dziennikarstwo katolickie i mistagogia są ze sobą ściśle 
powiązane świadczy m. in. temat sympozjum zorganizowanego w 2000 roku 
pod patronatem Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
Episkopatu Polski: Kerygmat – informacja i inicjacja. Nowość Ewangelii 

a ciekawość nowości. Organizatora, Wacława Świeżawskiego, zainspirowała 
konkretna wypowiedź metropolity krakowskiego z 1969 roku1948 
opublikowana początkowo tylko w 1998 roku w inedita1949 w Nauczycielu 

i pasterzu,1950 a dopiero w pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II na łamach 
„Tygodnika Powszechnego” w dodatku specjalnym pt. „Miłość – dialog – 
spór”: 

„«Tygodnik Powszechny» posiada w swoim dorobku szereg cennych 
publikacji, stara się także tłumaczyć treści wiary współczesnemu 
człowiekowi we współczesnym języku. To wszystko jest bardzo cenne. 
Mimo wszystko jednakże nie znajdujemy w nim takiego ładunku 
autentycznej inicjacji, jak to miało miejsce dawniej. Nie sposób zaś inicjacji 
zastąpić informacją. [...] Chodzi [...] o pewną tendencję, jaka wyraża się 
w samej informacji. «Tygodnik Powszechny» stał się od kilku lat organem, 
w którym bardzo wyraźnie wyczuwa się krytykę Kościoła. Jest to krytyka 
pośrednia – właśnie za pośrednictwem informacji. [...] Problem krytyki 
w Kościele, a w szczególności krytyki Kościoła zasługuje na odrębne, i to 
bardzo gruntowne opracowanie. Tutaj pragnę tylko stwierdzić, że krytyka ta 
przy równoczesnym niedosycie inicjacji, musi być odczuwana jako pewne 
zachwianie równowagi w całej linii pisma, jego stosunku do zadań Kościoła 
w Polsce”.1951 

W słowie wprowadzającym do sympozjum W. Świeżawski 
skonstatował, że „nawet katolickie mass media” zaciemniają prawdę lub ją 
fałszują, tę prawdę fundamentalną, która ma swoje miejsce w teologii, 
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filozofii, katechizacji, na kongresach kultury chrześcijańskiej 
i w wypowiedziach ludzi, którzy mówią, ale i piszą”. Dlatego trzeba sobie 
„wyraźnie uświadomić, jaka jest relacja kerygmatu do informacji i do 
inicjacji, aby nie zagubić się w tej powodzi pisanego i mówionego słowa”1952 
– nie zawsze prawdziwego. 

Jak „informacja” i „inicjacja” bywa zastosowana w praktyce 
dziennikarskiej? Odpowiada na to pytanie S. Wyszyński, który zauważał, że 
jeśli pismo skierowane jest wyłącznie do osób świeckich, to powinno 
„troszkę psychologizować w informacjach” (np. pisząc o zakonach). „Nie 
tyle idzie o to – podkreślał w 1957 roku – ażeby dobrze przedstawić materiał 
historyczny, ale raczej, wychwytać to, co istotne” (np. dla danej instytucji 
zakonnej), „pokazać, co jest specjalnością” (np. domu zakonnego). Zaleca 
„wykazanie, w jaki sposób ta specjalność usprawiedliwia istnienie odrębnej 
formy życia” (np. zakonnego) i „jak zaradza ona konkretnej potrzebie 
społeczeństwa”.1953 Najgorszy – zdaniem S. Wyszyńskiego – jest 
„politycyzm oceny życia, wartości, prawd i zasad katolickich. 
Niebezpieczeństwo to grozi nawet duchowieństwu”.1954 „Politycyzm”, 
w sensie skupienia się na jednej i to drugorzędnej przestrzeni rzeczywistości. 

Tuż przed opublikowaniem encykliki Piusa XII o środkach masowego 
przekazu: filmie, radiu i telewizji Miranda prorsus, osoby zaangażowane 
w prasę katolicką zachęcały do „wykształcenia” u odbiorców „pragnienia 
informacji słusznej i obszernej”, zwracając uwagę na treść informacji i jej 
formę.1955 Zatem ten, kogo cechuje – jak podkreślał Wojtyła – „postawa 
świadomego katolicyzmu”,1956 powinien poszukiwać takiej właśnie 
informacji –„słusznej i obszernej”. 

Niewyrobiony odbiorca, który styka się np. z krytyką Kościoła, po 
kontakcie z mediami może pozostać jedynie z wiedzą, że Kościół jest taką 
samą instytucją jak każda inna, a w efekcie zanegować jego Boskie 
pochodzenie. Wojtyła chciał ustrzec czytelników przed takim odbiorem 
prasy, dlatego sprzeciwiał się informacjom bez inicjacji i publicystyki bez 
pedagogii wiary. Na przykład w 1969 roku pisał w liście do redaktora 
naczelnego „Tygodnika Powszechnego”, że stał się od kilku lat „...organem, 
w którym bardzo wyraźnie wyczuwa się krytykę Kościoła. Jest to krytyka 
pośrednia – właśnie za pośrednictwem informacji. Pański artykuł Kryzys 

w Kościele stanowi wyraz takiej krytyki. Nie jest to pierwszy wyraz. 
Moglibyśmy już zestawić cały łańcuch tego typu wypowiedzi. Problem 
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krytyki w Kościele, a w szczególności krytyki Kościoła, zasługuje na 
odrębne, i to bardzo gruntowne opracowanie. Tutaj pragnę tylko stwierdzić, 
że krytyka ta przy równoczesnym niedosycie inicjacji, musi być odczuwana 
jako pewne zachwianie równowagi w całej linii pisma, w jego stosunku do 
zadań Kościoła w Polsce. Musimy postawić sobie pytanie: czy istnieje 
właściwa proporcja pomiędzy inicjacją soborową, która jest koniecznym 
warunkiem odnowy, a krytyką Kościoła, którą mu wymierzacie za to, że nie 
jest dość «soborowy»? Krytyka ta jest – jak powiedziałem – krytyka 
pośrednią. Służy jej w znacznej mierze informacja. Ale w takim razie 
obowiązuje szczególna odpowiedzialność za ich podawane fakty, za 
wszechstronną zawartość i znaczenie. Domaga się tego nie tylko sensus 

catholicus, ale po prostu zdrowy rozsądek. W przeciwnym razie spotykamy 
się z informacją jednostronną, a jeżeli do tej informacji dołączy się 
interpretacja – to interpretacja taka posiada charakter przesądzający”.1957 

J. Turowicz nie rozumiał postulatu inicjacji w informacji soborowej, 
dlatego z żalem pisał, że dziennikarze tygodnika „...stale, systematycznie 
i wyłącznie, już od paru lat” słyszą tylko krytykę, a przecież inni „na ogół 
piszą podobnie”, czyli począwszy od najbardziej szacownych, 
ortodoksyjnych i pełnych sensus ecclesiasticus pism światowych, 
a skończywszy na wydawanych przez księży czy zakony, „...także i wtedy, 
kiedy artykuły wychodzą spod piór księży, zakonników, teologów, nieraz 
biskupów”. Przy czym zauważał, że owe katolickie pisma, 
zachodnioeuropejskie czy też amerykańskie, „...na ogół piszą na tematy 
soborowe dużo śmielej, odważniej i ostrzej” i ze strony hierarchii „...nie 
spotykają się z poważniejszymi zarzutami, przeciwnie, często spotykają je ze 
strony tejże hierarchii znaczne pochwały”.1958 

Wojtyła nawet wobec takiej argumentacji uparcie podkreślał, że tak 
jak wiara szuka zrozumienia (fides quaerens intellectum), tak informacja 
szuka inicjacji, czyli swojej „wewnętrznej prawdy”. Zauważmy, że 
S. Wyszyński wyprzedził o sześćset numerów opinię Wojtyły na temat 
niewłaściwie rozwijającej się linii programowej „Tygodnika Powszechnego” 
i z okazji jubileuszu „400” numeru, podsumowując osiem lat pracy, poruszył 
temat krytyki Kościoła: „Katolik krytykujący Kościół – siebie krytykuje. Kto 
stawia wymagania Kościołowi – sobie je stawia. Kto gorszy się z Kościoła – 
siebie ocenia. Katolicy nasi mają zrozumieć, że Chrystus, który odkupił 
ludzkość bez jej wysiłku, chce odtąd wzrastać w jej dziejach z jej wysiłku, 
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ofiary, poświęcenia i z jej pomocą. Katolickość nasza zależy nie tylko od 
zbawczej woli Chrystusa, Jego biskupów i kapłanów, ale też i od naszego 
współdziałania z tą najlepszą wolą. Tylko ten zdoła w pełni zrozumieć 
Kościół, kto nim żyje. I tylko na miarę tego wewnętrznego zespolenia się 
z nadprzyrodzonym nurtem życia Kościoła zdobywa człowiek prawo 
i umiejętność do rzetelnej oceny Kościoła. Zawsze jednak ta ocena nie 
dotyczy kogoś obcego, dalekiego; dotyczy najbliższej nam społeczności, 
wobec której obowiązuje duch serdecznej troski i miłości, a nie faryzejskiego 
podpatrywania i wykorzystywania słabości. Zbyt wiele wśród nas jest 
anegdotyzmu w ocenie Kościoła, zbyt mało rzetelnej wiedzy, zbyt wiele 
powierzchowności, która pierwej się gorszy, nim zdoła poznać prawdę. 
Widzimy to na odcinku filozofii katolickiej, a zwłaszcza katolickiej nauki 
społecznej i historii Kościoła. Ile trzeba włożyć umiłowania i apostolstwa 
prawdy, służby prawdzie i w prawdzie, by odrobić te wiekowe zaniedbania 
naszej inteligencji, tak rzetelnej w wielu dziedzinach życia kulturalnego, 
a tak niezdolnej do obiektywizmu wobec Kościoła, tak skłonnej do prawienia 
Kościołowi morałów i zalecania reform, chociaż niekiedy nie zna 
katechizmu”.1959 

Począwszy od lat soborowych Wojtyła dostrzegał konieczność 
prymatu inicjacji w informacji i publicystyce krakowskiego tygodnika, czyli 
konieczność dotarcia do „wewnętrznej prawdy” informacji. Jego zdaniem nie 
wystarczą „...liczne relacje z obchodów […], numer poświęcony 
jubileuszowi […], relacje [...], druk […] listów pasterskich czy przemówień 
członków Episkopatu Polski”.1960 Zachęcał do poszukiwania „duszy” 
w każdym informacyjnym „ciele”. Proponował dziennikarzom metodę, za 
pomocą której można do niej dotrzeć – stopniowanie podawanych prawd. 
W 1971 roku jego zalecenia potwierdziła instrukcja duszpasterska Communio 

et progressio.1961 w tym problem – dopowiedział jako Jan Paweł II – że 
dziennikarze piszą „...w jakiś sposób prawdziwe, ale równocześnie bardzo 
jednostronne, a przez to nieprawdziwe”.1962 Prześledźmy jego myślenie 
w tym względzie. 

W artykule poświęconym tysiącleciu chrztu Polski odniósł się do 
Aktu oddania Polski w niewolę Maryi. Człowiek pozbawiony łaski chrztu 
wybiera przeciw Bogu, poza Bogiem, w duchu współzawodnictwa z Nim. 
Najgłębsze życiowe zadanie człowieka ochrzczonego polega – przypomina – 
na „...zaangażowaniu swojej wolnej woli w pełne miłości i posłuszeństwa 
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zawierzenie względem Przedwiecznego Ojca”.1963 Szczególna przynależność 
człowieka do Boga przechodzi przez przynależność Maryi do Chrystusa, 
który „...bez zgody swojej Matki na Jego Mękę i śmierć krzyżową nie byłby 
ich poniósł, czyli nie byłby nas odkupił”. „Niewolnictwo” ma znaczenie 
teologiczne i psychologiczne, a skojarzenia, jakie najczęściej budzi – 
przyznaje publicysta – są najczęściej natury socjologicznej, i to negatywne. 
Niewola, „...ażeby uzyskać pozytywny wydźwięk tego wyrazu, trzeba 
doprowadzić, tak jak to jest w „traktacie o doskonałym nabożeństwie do 
Matki Bożej, do skojarzeń o charakterze psychologicznym, a przede 
wszystkim teologicznym. Tutaj leży podstawowa trudność – pisze Wojtyła – 
stopniowe stwarzanie gruntu teologicznego i psychologicznego, aniżeli 
używanie samego słowa bez takiego pokrycia”.1964 Oto czym jest inicjacja 
w informacji i pedagogia wiary – „stopniowym stwarzaniem gruntu”. 

Publicystyka o Kościele w Polsce i na Zachodzie w dobie Soboru 
Watykańskiego II i w latach jego realizacji wymagała od katolickich 
dziennikarzy uchwycenia ducha tematu bardziej niż realistycznego opisu. To, 
co na Zachodzie było dopuszczone, w Polsce było niedozwolone, np. krytyka 
Kościoła w PRL, stąd proponowany przez Wojtyłę prymat inicjacji nad 
informacją, czyli „prawdy”, która nie jest sumą faktów składających się na 
informację. 

Na wstępie artykułu o uświadomieniu seksualnym, zamieszczonym na 
łamach „Ateneum Kapłańskiego”, Wojtyła zauważa trudność publicysty, 
który chce polemizować z innymi poglądami: „Przyczyną różnic i sporów – 
choć niekoniecznie zawsze leży ona na wierzchu dyskusji – jest rozbieżność 
w koncepcji człowieka, jego losu i powołania”.1965 Ludzie wyrażają swoje 
poglądy, nie definiując podstaw. One nie znajdują się „na wierzchu 
dyskusji”, trzeba je ustalić jako fundament. Inaczej publicysta, który – 
mówiąc obrazowo – buduje swoją argumentację „na skale”, nigdy nie 
przekona interlokutora, który buduje „na piasku”.1966 Jeśli sens polemiki nie 
zasadza się na racjach rozumowych, to nie tylko że jest poniżej godności 
prowadzących rozmowę osób, ale nie przyniesie ona żadnych owoców, poza 
samym faktem spotkania. Łamy czasopism nie służą jednak temu, żeby 
„zaistnieć”, ale by podzielić się z czytelnikami poglądami na postawiony 
problem. 

Kwestii tej dotknął Wojtyła, pisząc na temat uniwersytetu, na łamach 
„Duszpasterza Polskiego Zagranicą”, czy „Zeszytów Naukowych 
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Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”.1967 Odpowiadając na pytanie 
redakcji, jakie składniki wypracowanego w minionych stuleciach wzoru 
uniwersytetu zachowują dziś swoją trwałość, jakie zaś, pod naporem nowych 
potrzeb, wymagają przekształceń i w jakim kierunku, Wojtyła nie 
odpowiedział na tak postawione pytania, ale sformułował takie, które 
domagały się „innego typu analizy”.1968 Publicysta zdecydował, że właśnie 
odpowiedź na pytanie, jaki jest nieusuwalny rdzeń, bez którego uniwersytet 
przestałby być sobą? – jest najbardziej istotna. Tym „rdzeniem” – zdaniem 
Wojtyły – jest „społecznie twórczy stosunek do prawdy”.1969 w 2004 roku 
Jan Paweł II podkreślił, że główną „posługą uniwersytetu” jest „posługa 
myślenia”, a więc zaufanie do rozumu.1970 Na pytanie zaś o przyczynę 
powstania uniwersytetu Benedykt XVI odpowiedział, że „...głęboką 
przyczyną jest wielkie pragnienie wiedzy, które cechuje człowieka. Pragnie 
on dowiedzieć się, czym jest to wszystko, co go otacza. Pragnie prawdy”.1971 
Pragnienie wiedzy domaga się „posługi myślenia”. 

Gdyby Wojtyła publicysta próbował trzymać się postawionego mu 
pytania, nie dotknąłby istoty. Ta wypowiedź ukazuje jego dziennikarski 
warsztat. „Wewnętrzna prawda” domaga się uchwycenia sensu, nie 
zadowolenia się drugorzędnymi pytaniami, bo na cóż jest potrzebna 
odpowiedź na pytanie o elementy składające się na idealny uniwersytet, 
o jego ponadczasowość, gdyby publicysta wymieniając te składniki, to 
zarazem pominąłby istotę uniwersytetu – „społecznie twórczy stosunek do 
prawdy”. Idąc za tokiem rozumowania Wojtyły – gdyby ani profesorowie, 
ani studenci nie byli otwarci na poszukiwanie prawdy, to uniwersytet nie 
byłby sobą. Czym by był? Decyzja publicysty o zmianie pytania wskazuje na 
jego osobisty „społecznie twórczy stosunek do prawdy” przekazywanej 
czytelnikom. 

Można powiedzieć, że „wewnętrzna prawda” publicystyki Wojtyły 
została zabezpieczona poprzez jego sprzeciw na tak sformułowane pytanie 
redakcji, które ocenił jako zbyt powierzchowne w stosunku do problemu. 
Podkreśla przecież w artykule ów „szczególny moment ludzki” polegający na 
tym, że mistrz nie jest tylko tym, który „przekazuje prawdę”, ale tym, który 
ją od studenta „krytycznie przyjmuje”, czyli również jako dziennikarz stara 
się „krytycznie” podejść do problemu. Na „seminarium” – wyjaśnia – 
spotykają się obaj, mistrz i student, jako „wspólnie dochodzący do prawdy”. 
Każdy z nich odpowiednio do swoich kwalifikacji,1972 „...jedni drugim 
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wykładają prawdę, jaką znaleźli, albo sądzą, że znaleźli”. 1973 Obaj jej służą, 
obaj ponoszą „...odpowiedzialność za prawdę związaną z uprawianiem nauki, 
[…] nie ze względu na korzyści z niej płynące, ale ze względu na samą 
prawdę”.1974 Pamiętając, że „...uczonym jest nie ten, kto innych uczy, ale ten, 
kto w sposób szczególnie dojrzały umie być uczniem, kto głęboko potrafi 
zgłębić przedmiot swej nauki”.1975 

Nieusuwalnym rdzeniem uniwersytetu jest miłość do prawdy ponad 
wszystko. Bez tak czystej intencji uniwersytet – jak podkreślił Wojtyła – nie 
byłby sobą. „Twórcze uprawianie nauki” skierowane jest zatem na 
poszukiwanie drogocennej perły,1976 jaką jest prawda. Pracownicy 
uniwersytetu jawią się jako poszukiwacze pereł. „Wspólne dochodzenie do 
prawdy” i „wykładanie prawdy jedni drugim” ma również miejsce 
w dziennikarstwie. Również publicystyka jest miejscem spotkania różnych 
opinii. Dziennikarz pisze, licząc na reakcję zwrotną, na polemikę 
z czytelnikiem. Brak odzewu to klęska podjętego tematu. Ale takie 
tworzenie, które z góry wyklucza spojrzenie czytelnika na problem, to 
jeszcze większa klęska. 

Jak wyglądałaby „wewnętrzna prawda”, gdyby autor artykułu obawiał 
się inaczej sformułować pytanie, gdyby odpowiadając na postawione mu 
przez redakcję „Zeszytów Naukowych Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego” tylko „zsumował” posiadaną wiedzę na ten temat w jednej 
informacji? Otrzymalibyśmy najprawdopodobniej sumę faktów, nie 
dotknęlibyśmy istoty uniwersytetu, jakim jest „społecznie twórczy stosunek 
do prawdy”. 

Również odpowiadając na pytanie redaktora naczelnego 
„Przewodnika Katolickiego” z okazji osiemdziesięciolecia pisma, Wojtyła 
inaczej sformułował postawione mu pytanie: „Pragnę odpowiedzieć na 
pytanie «Przewodnika Katolickiego», proponując przede wszystkim pewne 
zrozumienie samego pytania, pewien jego sens. Pytanie bowiem jest 
postawione w taki sposób, że dopuszcza różne możliwe zrozumienie. Otóż 
pragnę zaproponować, żeby pytanie o postawę w życiu osobistym, 
rodzinnym, zawodowym, kościelnym, publicznym zrozumieć jako pytanie 
o realizację Soboru. […] Pragnę wyjaśnić, co rozumiem przez realizację 
Soboru”.1977 Zapewniał, że odpowiedź, jest wynikiem „refleksji nad całą tą 
rzeczywistością”, prowadzącą do stwierdzenia, że określenie „sfery 
powinności” jest „wyrazem wiary w Słowo Boże, w mowę Ducha”.1978 
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W innym artykule na łamach „Przewodnika Katolickiego” poruszył, 
przy okazji jubileuszu poznańskiego periodyku, sprawę ewangelizacji, która 
była jego troską, czemu dawał wyraz w licznych wypowiedziach.1979 Tym 
razem podjął w artykule tematykę środków przekazu,1980 powołując się na 
soborowy dekret Inter mirifica. Uzasadniał udział tych środków 
i konieczność przepowiadania Ewangelii, ewangelizacji ludów i narodów 
przez dziennikarzy. Podkreślił w artykule, że ludzie zawodowo zajmujący się 
środkami przekazu odpowiedzialni są za prawdę i służą prawdziwej godności 
człowieka. Dziennikarz nie powinien uważać – stwierdził – że jest 
zobowiązany jedynie do „przekazu wiadomości”, w tym przypadku 
o Soborze Watykańskim II. Wojtyle chodziło o to, by poprzez ludzką mowę 
było przekazywane Słowo Boga, które powinno „coraz szerzej stawać się 
«słowem drukowanym»: dziennikiem, tygodnikiem, miesięcznikiem, 
książką”, a nie tylko „zwyczajnym przekazem wiadomości”. Do czytelników, 
wraz z informacją, powinna dotrzeć „mowa Ducha”, to co tu i teraz Duch 
Święty mówi do swojego Kościoła. Bez tej mowy – podkreślał – 
ewangelizacja wpisuje się w program antyewangelizacji.1981 „Żywe słowo 
żywych ludzi musi być przeniesione na druk”, to znaczy „niepozbawione 
swej autentycznej mocy”.1982 Czytelnik – zapewniał – doświadczy mocy 
„żywego słowa”, gdyż ono „poprzez człowieka” – dziennikarza – „przenika 
w technikę środków przekazu”. Uważał zatem, że „...szansą dechrystianizacji 
jest Duch Święty i pokora człowieka, sięgającego do wyjątkowego orędzia, 
jakim jest Ewangelia”.1983 

Działalność pisarska, w tym dziennikarska, była – obok poetyckiej 
i naukowej – jedną z wielu dróg poznawania i zgłębiania rzeczywistości 
ludzkiej przez Błogosławionego. Wiele miejsca w licznych artykułach, 
Wojtyła poświęcił następującym tezom: prymat „mowy Ducha” 
w Mistycznym Ciele Chrystusa nad mową ludzką, prymat „osoby” nad 
„rzeczą”, prymat „być” nad „działać”, prymat „być” nad „mieć”, prymat 
tego, co duchowe nad tym, co cielesne, prymat miłości nad walką, prymat 
życia wewnętrznego przed zewnętrznym, prymat inicjacji nad informacją 
i pedagogii wiary nad publicystyką. 

Zastosowanie trzech kryteriów badawczych: „dominanty 
gatunkowej”, „czasopisma” oraz „redakcja” pozwoliło przeanalizować 
dorobek publicystyczny Błogosławionego oraz dostrzec jego wizję 
dziennikarstwa, do której „kluczem” jest duchowość karmelitańska.1984 
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Odkryto, że w całym pisarstwie Wojtyły, mającym swoje etapy od 
powołania do profesjonalizacji,1985 mamy do czynienia zarówno z obecnością 
„czynnika nadprzyrodzonego”, jak i odpowiedzią Błogosławionego,1986 jaką 
była trawiąca go tęsknota za Bogiem działającym ponad wszystkimi, przez 
wszystkich i we wszystkich1987. Tak został „wewnętrznie zorganizowany”. 

Błogosławiony pragnął zafascynować dziennikarzy i czytelników 
duchowością, którą sam został dotknięty w wieku dwudziestu lat. W lutym 
1940 roku w salezjańskiej parafii na krakowskich Dębnikach poznał krawca 
J. Tyranowskiego, który wprowadził go do młodzieżowego Koła Żywego 
Różańca oraz w świat dzieł hiszpańskich mistyków, m.in. św. Jana od 
Krzyża, i który pełnił funkcję świeckiego przewodnika duchowego Wojtyły. 
Gdy odkrył istotę życia wewnętrznego, dopiero wówczas zdecydował się na 
kapłaństwo.1988 Odtąd jego hasłem stało się zawołanie proroka Eliasza: 
„Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów, gdyż Izraelici 
opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze, a twoich proroków zabili 
mieczem. Tak że ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje 
życie”.1989 

Celem publicystyki katolickiej jest takie oddziaływanie na czytelnika, 
by powstał „...twórczy związek pomiędzy człowiekiem a prawdą przezeń 
wyznawaną”.1990 Refleksja na ten temat była przedmiotem wstępu Wojtyły 
do książki J. Turowicza pt. Chrześcijanin w dzisiejszym świecie. 
Błogosławiony doszedł do wniosku, że osoba i prawda to nierozdzielne 
rzeczywistości, można powiedzieć – w ujęciu filozofii arystotelesowskiej – 
że to dwa równorzędne „byty”.1991 Wojtyła podkreślał, że metodą królestwa 
Bożego jest metoda prawdy,1992 która wnika w umysły „jednocześnie 
łagodnie i silnie”,1993 przekonuje inteligencję człowieka i ujmuje go za 
serce.1994 

Autentyczna informacja posiada swoją „nadbudowę” – uważał 
Wojtyła – która nie jest tylko „prawdą realistyczną”, ale „prawdą Bożą”. 
Kościół naucza, że „w wierze chrześcijańskiej poznanie i życie, prawda 
i istnienie są wewnętrznie ze sobą powiązane”,1995 dlatego informacja 
posiada swoją „wewnętrzną prawdę”.1996 Można zatem mówić 
o nierozłączności trzech bytów: osoby, prawdy i informacji. Wojtyła nie 
sformułował co prawda werbalnie zasady nierozdzielnej triady: osoba-
prawda-informacja, ale kierował się nią w życiu, nauczaniu i twórczości. 
Z kolei Benedykt XVI użył w 2008 roku w orędziu na Światowy Dzień 
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Środków Społecznego Przekazu sformułowania – „info-etyka”. Papież 
podkreślił, że „rolę, odgrywaną w społeczeństwie przez narzędzia 
społecznego przekazu, należy już (sic!) traktować jako integralną część 
kwestii antropologicznej, która jawi się jako kluczowe wyzwanie trzeciego 
tysiąclecia.. […] Gdy komunikacja traci etyczny punkt odniesienia i wymyka 
się spod kontroli społecznej, przestaje się liczyć z centralnym miejscem 
człowieka i jego nienaruszalną godnością, co grozi negatywnym wpływem na 
jego sumienie i jego decyzje, a w ostateczności uzależnieniem wolności 
i samego życia osób. Właśnie dlatego niezbędne jest, aby środki społecznego 
przekazu zazdrośnie broniły osoby i w pełni szanowały jej godność. Coraz 
więcej osób uważa – przyznał – że w tej dziedzinie niezbędna jest dziś info-
etyka, tak jak istnieje bioetyka w dziedzinie medycyny i badań naukowych 
związanych z życiem”.1997 

Prawda jest „mocną” wartością, ale – według Wojtyły – nie jest 
wartością większą od osoby, można nawet mówić o prymacie osoby nad 
prawdą w działalności dziennikarskiej Wojtyły (zasada prawdy dialogicznej). 
Wojtyła głosił jednak, że prawda, czyli zgodność z rzeczywistością, wymaga 
od osoby podporządkowania się rzeczywistości, a nie odwrotnie, bowiem 
rzeczywistości człowiekowi podporządkować się nie da.1998 „Człowiek musi 
być gotów zgodzić się z rzeczywistością, z całą rzeczywistością”.1999 Podczas 
rekolekcji akademickich w 1954 roku ubolewał, że człowiek w PRL żyje 
tylko częścią rzeczywistości, zdobyczami cywilizacji, a nie „dziedziną 
osoby”.2000 Prawda niecałkowita (nieintegralna) nie jest prawdą 
o rzeczywistości. 

Wojtyła postrzegał: osobę, prawdę i informację jako nierozłączne ze 
sobą byty, które wchodzą ze sobą w interakcję z Bożego postanowienia. 
Komunikują się ze sobą. Podstawy tej teologii środków społecznego 
przekazu zawiera instrukcja Communio et progressio.2001 Stąd 
zaprezentowane w rozdziale idee centralne publicystyki Wojtyły, 
sformułowane jako „prymaty”, pozostają w sprzężeniu zwrotnym z zasadami, 
którymi kierował się Błogosławiony w latach 1949-1978 na niwie 
dziennikarstwa. Choć zatem „prymaty” różnią się zakresem i treścią, nie 
wymagają rozdzielenia. Na przykład zasada osobowoaksjologiczno-
warsztatowa (praktykowana przez Wojtyłę jako zasada nierozłącznej triady 
osoba-prawda-informacja, a sformułowana przez Benedykta XVI jako info-
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etyka) koreluje z prymatem inicjacji w informacji i pedagogii wiary 
w publicystyce. 

Ukazuje to fakt, że najważniejszą ze wszystkich informacji, dla 
wszystkich ludzi wszystkich czasów, jest wiadomość, że „Jezus umarł 
i zmartwychwstał”. To „kerygmat” – zarazem „czyn” (obwieszczania, 
nawoływania, głoszenia, nauczania) i „słowo” (powiedziane lub zapisane) 
w formie „treści przekazu”. „Istotą kerygmatu jest ewangelizacja, która 
dokonuje się przez propagowanie słowa oraz przykład właściwego 
postępowania, zgodnego z głoszonym słowem”.2002 

Od Dobrej Nowiny zależy szczęście wieczne człowieka. 
„Chrześcijańskie orędzie nie tylko «informuje», ale również «sprawia»”,2003 
przemienia osoby zaangażowane w proces komunikacji. Nawet jeśli 
zewnętrzność nie ulega zmianie, ważne – pisze Benedykt XVI w encyklice 
o chrześcijańskiej nadziei – że „wewnętrznie zmieniło się społeczeństwo”.2004 
Zatem sama informacja to nie wszystko. Co prawda „narzędziem kerygmatu 
jest informacja, ale dopełniona inicjacją”. Celem informacji jest „sprawić” 
przemianę – zainicjować życie Boże w osobie, a celem publicystyki 
„sprawić” stopniowe pogłębienie rozpoczętej przez informację przemiany – 
zainicjować Boże życie i pogłębiać je stopniowo. Na gruncie katechetyki 
następuje przejście od kerygmatu, głoszonego niewierzącym, poprzez 
katechezę przed i po chrzcielną oraz mistagogię wprowadzającą w głębię 
wiary.  

Na gruncie dziennikarstwa proces stopniowania prawdy 
Błogosławiony określił mianem apta paedagogia fidei. 
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Rozdział IV 
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DZIENNIKARSKIE WZRASTANIE WOJTYŁY 
 

W „M ĄDROŚCI I ŁASCE” (Łk 2,40) 
 

UKAZANE NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ PUBLICYSTYKI 
 
 

Dziennikarskie wzrastanie wojtyły w „mądrości i łasce”2005 ukazano 
na przykładzie analizy wybranej publicystyki: Mission de France 
i Katolicyzm uporu. Zanim przejdziemy do form bardziej złożonych, warto 
odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób Wojtyła pisał proste informacje, 
zanim zaczął posługiwać się publicystycznym „piórem”? Ukazują to dwa 
własnoręcznie napisane przez niego życiorysy. Ze względu na użycie 
w pierwszym z nich trzeciej osoby liczby pojedynczej, można by zaliczyć ten 
tekst do gatunku prasowego zwanego sylwetką. Oba życiorysy dają wgląd 
w charakterystyczne obszary zainteresowań przyszłego publicysty. Pierwszy 
z nich został napisany w kwietniu 1945 roku przed oficjalnym rozpoczęciem 
nauki w krakowskim seminarium duchownym. Oto jego treść: 

„Wojtyła Karol Józef (2 im.) urodził się w Wadowicach (woj. 
Kraków), ochrzczony w parafialnym kościele tegoż miasta, pierwociny łaski 
Bożej wchłonął. W oparciu o tę samą łaskę później szkoły ukończył, 
najpierw powszechną, później zaś gimnazjum typu neoklasycznego im. 
Marcina Wadowity w tychże Wadowicach. Złożywszy egzamin dojrzałości 
w maju 1938, we wrześniu tegoż roku zaciągnięty został w poczet studentów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego na wydziale filozoficznym jako słuchacz 
filologii polskiej. Studia te w 1939 roku przerwała wojna, która też zmusiła 
go do przyjęcia stanowiska pracownika fizycznego w zakładach «Solvay»2006 
w tym też czasie stracił ojca, ostatniego członka najbliższej rodziny, matkę 
bowiem już w dzieciństwie, a jedynego brata, lekarza w Bielsku, który zmarł 
zarażony, w parę lat po matce. W tym też czasie wzmagająca się działalność 
łaski Bożej dała mu jasno poznać jego powołanie. Ulegając mu rozpoczął 
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w 1942 r. studia teologiczne, najpierw jako alumn potajemny, a potem od 
1945 jako student UJ”.2007 

Drugi życiorys, z datą 8 kwietnia 1951 roku, został napisany 
w związku z doktoratem z teologii moralnej pt. „Zagadnienia wiary 
w dziełach św. Jana od Krzyża”, obronionym na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, który został zlikwidowany w 1954 roku: 
„Urodziłem się 18 V 1920 w Wadowicach (woj. Kraków) jako syn Karola 
Wojtyły i Emilii z d. Kaczorowskich. Do szkoły powszechnej jako też do 
gimnazjum ogólnokształcącego (typ neo-klasyczny) uczęszczałem w miejscu 
urodzenia. Tam też złożyłem w maju 1938 egzamin dojrzałości, a korzystając 
z udzielonego mi odroczenia służby wojskowej, rozpocząłem studia na 
Wydz. Humanist[ycznym]. UJ w Krakowie (filologia polska). Wojna 1939 r. 
przeszkodziła mi w kontynuowaniu tych studiów, a warunki życia w czasie 
okupacji spowodowały, że w latach 1940-44 pracowałem jako robotnik 
fizyczny w Zakładach „Solvay” w Borku Fałęckim k. Krakowa. Ta praca 
uchroniła mnie od wywozu na roboty do Niemiec, a równocześnie 
umożliwiła mi nawiązanie od października 1942 r. kontaktu z tajnym 
nauczaniem na Wydz. Teolog. UJ w Krakowie. W ten sposób pierwsze dwa 
lata studiów teologicznych odbyłem pracując jako robotnik. W sierpniu 
1944 r. wobec szybkiego odwrotu okupanta udało się zebrać tajnych 
studentów teologii w Seminarium Książęco-Metropolitalnym w Krakowie, 
gdzie też po wyzwoleniu mogłem kontynuować swe studia do r. 1946 na 
Wydz. Teolog. UJ. W październiku i listopadzie tegoż roku na początku 
ostatniego rocznika studiów otrzymałem wyższe święcenia (święcenia 
kapłańskie 1 XI 1946) po nich zaś wyjechałem, na życzenie Księcia 
Kardynała Adama Stefana Sapiehy, Arcybiskupa Krakowskiego, i na 
podstawie wydanego przez M.S.Z. paszportu udałem się na dalsze studia 
teologiczne do Rzymu. Studiowałem w latach 1946-48 w uniwersytecie 
„Angelicum”, po powrocie zaś przedstawiłem na Wydziale Teolog. UJ 
w Krakowie rozprawę pt. Zagadnienia wiary w dziełach św. Jana od Krzyża 
jako pracę doktorską. Na jej podstawie zostałem promowany w grudniu 1948 
r. uzyskując tytuł doktora św. Teologii na Uniw. Jag. w Krakowie. 
Równocześnie od 30 VII 1948 do 17 VIII 1949 przebywałem w parafii 
Niegowić k. Bochni spełniając w niej funkcje wikariusza, od dnia zaś 17 VIII 
1949 zostałem przeniesiony na takie samo stanowisko do parafii św. Floriana 
w Krakowie, na którym przebywam do chwili obecnej”.2008 
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Na uwagę zasługuje informacja powtarzająca się w pierwszym 
życiorysie o „pierwocinach łaski Bożej”, którą – jak pisze – 
dwudziestopięciolatek „wchłonął” najpierw przez chrzest święty, oraz że 
„w oparciu o tę samą łaskę później szkoły ukończył”. Dzięki tej samej łasce 
był studentem filologii polskiej, a następnie – w wyniku wojny – 
pracownikiem fizycznym. Wszystko więc było łaską, 2009 zarówno wojna, jak 
i strata matki, ojca, brata. Wszystkie wydarzenia Błogosławiony ocenia jako 
„wzmagającą się działalność łaski Bożej”, która „dała mu jasno poznać jego 
powołanie”. 

Drugi życiorys, pisany w pierwszej osobie liczby pojedynczej, jest 
powtórzeniem faktów, ale już bez podkreślania działania łaski Bożej w życiu 
Wojtyły. Przejście od „on” do „ja” wytycza styl przyszłego publicysty, który 
będzie balansował pomiędzy klasycznymi gatunkami prasowymi a ich 
transgresyjnymi odpowiednikami, co umożliwi położenie większego akcentu 
właśnie na obecność „łaski” w każdym wydarzeniu. 

Powyższe życiorysy ukazują zarówno „pióro” Wojtyły, jak i jego 
refleksję nad łaską. którą kontynuował jako publicysta od 1949 roku. 
Z osiemdziesięciu jeden artykułów zamieszczonych w latach 1949-1978 na 
łamach „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”, do szczegółowej 
„egzegezy”2010 (używając zwrotu Wojtyły analizującego artykuł Stefana 
Wilkanowicza pt. Opinia publiczna a reformy soborowe)2011 zostały 
zakwalifikowane – za pomocą trzech kryteriów „czasopisma”, „dominanta 
gatunkowa” i „redakcja” – dwa artykuły: Mission de France2012 i Katolicyzm 

uporu.2013 Zatem debiut dziennikarski i pierwsza „porażka” Wojtyły. Jako 
jedyne spośród bogatej twórczości dziennikarskiej zostały napisane z własnej 
inicjatywy początkującego księdza publicysty, czyli z jednoznaczną intencją 
podzielenia się z czytelnikami „Tygodnika Powszechnego” refleksją nad 
pasjonującym go problemem – nowymi formami duszpasterskimi w Kościele 
zachodnim. 

Oprócz dwóch wymienionych artykułów publicystycznych, zostanie 
również omówiony trzeci artykuł Wojtyły napisany pod pseudonimem 
„Ksiądz”, mimo że tekst nie spełnia kryterium „redakcja” (brak stałej 
współpracy z „Homo Dei”). Zostanie jednak poddany analizie treści ze 
względu na fakt, że była to pierwsza publicystyka Wojtyły – po ośmiu latach 
od debiutu i „porażki”; dotyczyła nowatorskich form duszpasterskich, jakim 
była w PRL turystyka campingowa katolików.2014 
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Dzięki temu będzie można dostrzec ewolucję publicystycznego 
spojrzenia Wojtyły na rzeczywistość oraz jego dziennikarskie dojrzewanie, 
co dokonało się między Mission de France i Katolicyzm uporu. Ukaże 
decyzję początkującego publicysty o rezygnacji z uprawiania publicystyki 
w jej klasycznej formie, stwierdzając: „Nie zamierzam [więcej – przyp. 
D. N.] pisać artykułu”.2015 Do podjęcia tak radykalnej decyzji przyczyniła się 
współpraca Wojtyły z „Tygodnikiem Powszechnym” po jego powrocie 
z Rzymu. W okresie soborowym Błogosławiony powrócił do publicystyki, 
którą po 4 lipca 1958 roku uprawiał już jako „przełożony kościelny”,2016 
czyli współredaktor dwóch krakowskich pism. Przypomnijmy, że Jan Paweł 
II określił t ę wieloletnią współpracę mianem „przymierza”.2017 

Spośród dwustu trzydziestu wypowiedzi Wojtyły, jakie ukazały się na 
łamach „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku” zostało wybranych do analizy 
osiemdziesiąt jeden artykułów. Na łamach tygodnika ukazało się 
siedemdziesiąt dwie publikacje. 
 
 

§ 1. Przedpole analizy 
 

Ponieważ w Mission de France Wojtyła zajmował się francuskim 
ruchem księży robotników, dlatego analiza pierwszego publicystycznego 
artykułu zostanie poprzedzona historycznymi uwarunkowaniami podmiotu 
i przedmiotu. 

W publikacji z 1937 roku pt. Historja Kościoła Katolickiego 
autorstwa bł. Romana Archutowskiego (1882-1944) czytamy, że po 
Kongresie wiedeńskim (1815-1824), na początku XIX wieku Belgia wraz 
z Holandią stanowiły królestwo Niderlandzkie.2018 Jego pierwszy monarcha 
kalwin Wilhelm orański ograniczył wolność Kościoła i Belgów, przez co 
spowodował ich niechęć do Holendrów, w wyniku czego Belgia oderwała się 
(1830). Leopold i Koburg ogłosił w Belgii wolność religii, wspierając 
katolickie szkolnictwo. Wówczas powstał w Lowanium katolicki uniwersytet 
(1834). Katolickie stowarzyszenia objęły cały kraj, dając przykład innym 
krajom. 

W pierwszej połowie XX wieku Belgia podzielona została na sześć 
diecezji i liczyła siedem i pół miliona katolików, stając się krajem, gdzie 
najlepiej rozwinął się katolicyzm. Na przykład prymas Belgii, kard. Mercier 
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(-1926), zasłynął z tego, że podczas drugiej wojny światowej piętnował 
nazizm.2019 z kolei w Holandii, po kalwińskich rządach Wilhelma I, nastał 
sprzyjający Kościołowi Wilhelm II, ustanawiając wolność wyznania. W 1853 
roku Pius X przywrócił w Holandii hierarchię kościelną. R. Archutowski 
zauważa, że na początku XX wieku Kościół cieszył się uznaniem, 
a w szkołach i stowarzyszeniach kwitła religijność. W 1937 roku w Holandii 
mieszkało dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy katolików i trzy 
miliony osiemset tysięcy protestantów.2020 

Z kolei we Francji proces laicyzacji pogłębiła Wielka Rewolucja 
Francuska (14 lipca 1789-9 listopada 1799).2021 w roku 1815 – narodziny 
liberalnej opozycji wobec teokracji, która – zdaniem opozycji teokracji – 
dzieliła społeczeństwo na religijne i obywatelskie; zaczęto uważać, że 
przekonania religijne są sprawą osobistą i nie powinny być społecznie 
respektowane; 1830-1848 – zwycięstwo antyklerykalizmu „romantycznego” 
(w stylu Stendhala); uważano, że księża powinni być usunięci z życia 
społecznego, gdyż są „brzydcy”; jezuitów nazywano „czarnymi”; 
początkowo „kler” to była nazwa własna używana przez Kościół wobec 
„księży (którzy siebie nigdy nie nazywali klerykałami), ale od roku 1848 
„klerykałowie” to „stan podrzędny” w stosunku do państwa cywilnego;1849 
– Victor Hugo, nie atakując Ewangelii ani papiestwa, ogłosił 
niebezpieczeństwo „państwa klerykalnego” w haśle: „jezuityzm” jest 
wrogiem wolności; 1850 – prawo Falloux uniemożliwiło Ko ściołowi 
nauczanie w szkole podstawowej (narodziny antyklerykalizmu szkolnego); 
1852-70 – przymierze Kościoła z bonapartystami, którzy dorzucili do 
antyklerykalizmu opozycję republikańską; po zamachu stanu na państwo 
Bonapartego (1852), pojawiła się nazwa „antyklerykał”, która oznaczała 
„opozycję wobec klerykałów”; (1870) katolicy nazywają swoich adwersarzy 
antyklerykałami; 1871 – antyklerykalizm rewolucyjnych komunardów: 
wyroki skazujące księży, religia postrzegana jako zło człowieka; 1875 
antyklerykałowie, używając środków prawnych państwa wobec Kościoła, 
obrali za cel dechrystianizację niektórych instytucji, w tym edukacji; 1905 – 
separacja Kościoła od państwa; ograniczona swoboda działania kongregacji 
kościelnych. W kwestii prymatu papieża wiele było „interpretacji 
cząstkowych i jednostronnych, już w przeszłości odrzuconych przez Kościół 
(febronianizm, gallikanizm, ultramontanizm, koncyliaryzm itp.).2022 
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Oblicze katolicyzmu we Francji, Belgii i Holandii zmieniło się po 
drugiej wojnie światowej, kiedy to Wojtyła czynił swoje pierwsze 
spostrzeżenia podczas podróży wakacyjnej w 1947 roku po zachodniej 
Europie. Swoimi refleksjami podzielił się z czytelnikami „Tygodnika 
Powszechnego” w artykułach pt. Mission de France z 1949 roku i Katolicyzm 

uporu z 2002 roku. Zanim przejdziemy do szczegółowej analizy treści tych 
tekstów, zajmiemy się stanem katolicyzmu we Francji, Belgii i Holandii, 
który młody publicysta zastał i utrwalił swoim piórem, a były to – po 
Soborze Watykańskim II – zamiany głębokie: „My już wiemy – pisze 
A. E. Boniecki w 2002 roku – jak sprawy się potoczyły. Wspaniała, 
gościnna, szlachetnie uparta Holandia z lat młodości [Wojtyły] miała wrócić 
do Autora czterdzieści lat później. Pierwszą wielką wewnątrzkościelną 
sprawą pontyfikatu [Jana Pawła II] będzie kryzys w Kościele holenderskim. 
Aplikacje Soboru Watykańskiego II poszły tam tak daleko, że 
zakwestionowano kościelny sposób rozumienia roli Rzymu, biskupstwa 
i kapłaństwa, zmieniano naukę o sakramentach, tworzono takie formy 
liturgii, które wychodziły poza granice katolickiej ortodoksji. Doszło do 
napięć i podziałów wśród biskupów i wśród świeckich. Temu wszystkiemu 
miał zaradzić zwołany do Rzymu w styczniu 1980 roku Synod Biskupów 
Holenderskich, pierwszy w dziejach «partykularny» synod biskupów. Po raz 
pierwszy doszło na takim szczeblu do otwartego starcia Urzędu 
Nauczycielskiego z postawą duchownych i wiernych, którą można nazwać 
«progresizmem»”.2023 

Na innym miejscu A. E. Boniecki stwierdził, że papież poniósł klęskę 
w Holandii, wręcz „został wykpiony”.2024 Niderlandzkojęzyczna (a od 
niedawna również fryzyjskojęzyczna) jednolita narodowościowo Holandia 
zmieniła swoje oblicze, w porównaniu ze stanem, który zastał Wojtyła po 
drugiej wojnie światowej.2025 Jak wspomniano do XVI wieku był to kraj 
katolicki, potem również protestancki (kalwiński), co zauważalne było 
szczególnie w dużych miastach. Katolicy trudnili się wówczas rolnictwem, 
ale w wyniku industrializacji w XIX wieku, zaczęli masowo napływać do 
miast, aby poprawić swoje warunki materialne. Po drugiej wojnie światowej, 
walcząc z protestantami o miejsce w życiu społeczno-politycznym, katolicy 
wzmocnili swoją pozycję. Taki obraz zapamiętał Wojtyła. Społeczeństwo 
cechował wówczas wysoki przyrost naturalny. 
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Jan Paweł II zastał obraz ruiny holenderskiego katolicyzmu: około 45 
proc. ludności nie należało do żadnej wspólnoty religijnej. Przyczyniła się do 
tego m. in. niewłaściwa recepcja Vaticanum II. Z kolei zlaicyzowana Francja 
z artykułu pt. Mision de France podniosła się w tym czasie z ruiny, ale nie 
tyle za sprawą ruchu księży robotników, co nowych ruchów religijnych 
zainicjowanych przez Ducha Świętego. 

Zmiany oblicza katolicyzmu we Francji, Belgii i Holandii, jakie 
dokonały się po Soborze Watykańskim II, pozwolą zrozumieć dziennikarskie 
dylematy Wojtyły związane z prezentacją nowych form duszpasterskich 
w krajach zachodnich na łamach katolickiej prasy w PRL. Na te zmiany 
miały wpływ procesy kulturowe i gospodarcze (globalizacja). Kryzys 
religijny w Belgii2026 związany był m. in. ze współistnieniem w jednym 
państwie dwóch narodów: Flamandów i walonów, o czym Wojtyła pisał 
w Katolicyzmie uporu. Narody te zamieniły się rolami: bogaci – za czasów 
bytności w Belgii Wojtyły – Walonowie2027 zubożeli, a biedni 
Flamandowie2028 – wzbogacili się. Belgia wstrząsana jest do dziś wzajemną 
nieufnością zamieszkujących ją francusko i flamandzkojęzycznych 
obywateli, co wpłynęło na jakość życia religijnego mieszkańców tego kraju. 

Wysoka stopa życiowa obywateli Beneluksu związana jest 
z przystąpieniem w latach sześćdziesiątych Belgii, Holandii i Luksemburga 
do unii gospodarczej. Wzrost dobrobytu sprawił, że religia zeszła na dalszy 
plan w rankingu zainteresowań społecznych. W Belgii, Holandii (oraz 
północnej Francji) kościoły katolickie zaczęły być wynajmowane na różnego 
typu świeckie imprezy, gdyż ich proboszczowie nie znajdowali innej drogi 
do uzyskania środków materialnych na utrzymanie świątyń, często 
zabytkowych budowli. Spadek powołań sprawił, że w wielu kościołach nie 
była (i nadal nie jest) sprawowana Eucharystia, nawet w niedziele. 

Chcąc lepiej zrozumieć dylematy Wojtyły związane z Mission de 

France, należy prześledzić „żywioł” francuskiego katolicyzmu, którego 
podwaliny związane sa z prawnym usankcjonowaniem laickiej Francji. 
Przypomnijmy, że Francję uważano za „najstarszą córę” Kościoła 
katolickiego mającą do spełnienia „wielką duchową misję” 
w chrześcijańskiej Europie już od V wieku, kiedy to Clovis (486-511) przyjął 
chrzest.2029 z kolei zdobyty siłą, za cenę przelewu bratniej krwi podczas 
Wielkiej Rewolucji Francuskiej (1789-1799), laicki porządek republikański 
podlegał w ciągu dwóch następnych wieków nieustannej transformacji. 
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W Dziedzictwie rewolucji francuskiej Michał Poradowski bronił tezy, że 
marksizm, socjalizm i podobne teorie czerpały z idei francuskich 
rewolucjonistów.2030 

Świeckość zadomowiła się na dobre w życiu publicznym Francuzów 
wraz z datą 11 grudnia 1905 roku.2031 Za laickie oblicze współczesnej Francji 
odpowiedzialne jest to jedno małe słówko sztucznie oddzielające sacrum od 
profanum. Termin laïcité2032 początkowo występował jedynie w „Dzienniku 
urzędowym”, który nie definiował go, wyjaśniając jedynie, jakie są 
konsekwencje separacji Kościoła od państwa. W sensie prawnym 
identyfikacja laïcité z separacją była pewnym „zabiegiem” sprawiającym, że 
Francja przestała być „monarchią chrześcijańską”, gdzie – na mocy 
Konkordatu – szefem Państwa Francuskiego był katolik. 

Separacja państwa od Kościoła, jaka dokonała się drogą prawną 
w 1905 roku, została z bólem przyjęta przez Piusa X (1835-1914), który 
w liście apostolskim napisał, że oto „...wybiła godzina, kiedy to wierzący 
Francuzi będą zmuszeni ofiarować Chrystusowi jeszcze więcej czasu, ofiary 
i miłości niż dotąd”.2033 z okazji setnej rocznicy rozdziału państwa od 
Kościoła (2005), zabrał głos Jan Paweł II, wypowiadając się na temat 
„życzliwego” dla Kościoła katolickiego i „godnego szacunku” francuskiego 
laïcité: „Wprowadzenie w 1905 r. prawa rozdzielenia państwa i Kościoła, 
wypowiedzenie Konkordatu – przypomniał papież – to bolesne 
i traumatyczne wydarzenia dla Kościoła we Francji. Ustanowiony wówczas 
został styl życia według zasady sekularyzmu. Zagwarantowana została 
wolność wyznania, ale religijność wycofano do sfery prywatnej, nie dając 
życiu religijnemu i instytucjom kościelnym miejsca w społeczeństwie. 
Podejście religijne było postrzegane jako odczucie osobiste, pominięto głębię 
natury ludzkiej, bez zrozumienia dla wymiaru duchowego. Jednak w 1920 
roku rząd francuski uznał miejsce religii w życiu społecznym. […] Setna 
rocznica rozdziału państwa od Kościoła może być dziś okazją do refleksji 
nad historią religii we Francji, biorąc pod uwagę wysiłki poczynione w ciągu 
wieków przez różne strony, aby utrzymać dialog, wysiłki podejmowane na 
rzecz przywrócenia stosunków dyplomatycznych […]. W 1921 roku, po 
kilku trudnych latach, z inicjatywy rządu francuskiego zostały zainicjowane 
nowe stosunki między Republiką Francuską a Stolicą Apostolską. [...] Ten 
nowy duch wzajemnego zrozumienia pozwala znaleźć rozwiązanie wielu 
trudności i zjednoczyć wszystkie siły w kraju, dla wspólnego dobra, każdy 
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w swoim zakresie. [...] Pokój, zdobyty stopniowo [...] pozwala Kościołowi 
we Francji wypełnić swoją misję z ufnością i pogodą ducha, a także podjąć 
coraz bardziej aktywną rolę w społeczeństwie, przy jednoczesnym 
poszanowaniu kompetencji każdego”.2034 

Po drugiej wojnie światowej już cała Europa Zachodnia, Europa 
„wspaniałych gotyckich katedr”, była zagrożona „złym sekularyzmem”, 
który bywa niekiedy określany jako „wewnętrzny komunizm”,2035 czyli 
praktyczny ateizm ludzi Kościoła. 

Pontyfikat Pawła VI wszedł w 1968 roku w burzę, z której nie zdołał 
wyjść zwycięsko. Jacques Maritain określił to, co działo się w Kościele po 
Vaticanum II, jako bardzo zaraźliwą – w pewnych kręgach intelektualnych – 
neomodernistyczną „gorączkę”, w porównaniu z „katarem siennym” 
modernizmu za czasów Piusa X.2036 Kręgi te żywiły nawet niechęć wobec 
nielicznych znaków chrześcijańskiego odrodzenia i ludowej religijności 
manifestującej się w maryjnych sanktuariach.2037 

Zdaniem Pawła VI „…w centrum naszego dzisiejszego świata tkwi 
coś, co jest jakby szczególną jego cechą, mianowicie «sekularyzm»”. 
Zauważa, że sekularyzm jest dobry w tym sensie, że „...jest słusznym 
i prawowitym, nie obcym wierze i religii usiłowaniem odkrycia 
w stworzeniu, w każdej rzeczy i w każdym zdarzeniu praw wszechświata, 
którymi one się rządzą «autonomicznie»; byle tylko umysł bazował na 
wewnętrznym przekonaniu, że te prawa nałożył im Stwórca”. Natomiast 
„rzeczywisty sekularyzm”, czyli „zły”, to „taka koncepcja świata”, według 
której świat „całkowicie tłumaczy się […] sam, bez potrzeby uciekania się do 
Boga, który staje się zbyteczny, a nawet przeszkadza. Tego więc rodzaju, 
«sekularyzm» usiłuje podkreślić potęgę poznawczą człowieka, doprowadza 
do pomijania Boga, a także do Jego zaprzeczenia”. Papież podkreślił, że 
Sobór Watykański II potwierdził „uprawnioną «autonomię» kultury ludzkiej, 
a zwłaszcza nauki”.2038 

Laïcité nie rozwiązało jednak w pełni problemu likwidacji religijnego 
charakteru państwa – uważają zwolennicy świeckości – gdyż umysły 
Francuzów – pisze ironicznie historyk francuski Paul Airiau (1972-) z okazji 
stulecia obchodów Roku 1905 – nadal rozróżniają dobro i zło, odnosząc się 
do Dziesięciu Przykazań. Zatem fundament laickiej moralności jest mimo 
woli chrześcijański, podobnie jak korzenie cywilizacji europejskiej. Laïcité – 
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jego zdaniem – jest dziś synonimem współczesnego multimedialnego 
i multiwyznaniowego społeczeństwa.2039 

Nowy duch wzajemnego zrozumienia między Republiką Francuską 
a Stolicą Apostolską w latach trzydziestych XX wieku – o którym wspominał 
Jan Paweł II – sprawił, że elity chrześcijańskie IV Republiki (1944-1957) 
podjęły dzieło budowy wspólnoty europejskiej w oparciu o chrześcijańskie 
korzenie, przyczyniając się tym samym do wzrostu gospodarczego Francji 
w trudnych latach 1948–1958. Wbrew początkowo przeciwnym poglądom 
prezydenta Charles’a de Gaulle’a, Jean Monet i Robert Schuman zbudowali 
zręby jedności Europy i pojednania francusko-niemieckiego.2040 

Prawie wszystkie partie polityczne uznają laïcité za fundament 
V Republiki (1958-), której Konstytucja stanowi, że Republika nie 
faworyzuje żadnego kultu religijnego, nie łoży na niego ani go nie 
subwencjonuje. „Francja jest republiką niepodzielną, demokratyczną 
i społeczną. Zapewnia ona równość przed prawem wszystkich obywateli 
każdego pochodzenia, rasy czy religii. Respektuje każdą wiarę. […] Dewizą 
Republiki jest: „Wolność, Równość, Braterstwo”. Zasadą naczelną jest: rząd 
z ludu, przez lud i dla ludu”.2041 

Jednak zdaniem Henri de Lubac, Kościół posoborowy zagrożony był 
od wewnątrz apostazją antropocentrycznego społeczeństwa. Święci tego 
okresu, np. kapucyński mistyk Ojciec Pio, cierpieli z tego powodu, że 
milczano o złu, nie mówiono o tym, co jest po tamtej stronie życia, jakby 
rzeczy ostateczne nie istniały.2042 Rozpoczynający się w 1978 roku pontyfikat 
Jana Pawła II miał temu zaradzić i zarazem zwiastował pewną zmianę 
nastawienia do laïcité. 

W chrześcijańskiej Europie – zauważa w 2008 roku rabin Gilles 
Bernheim oraz kardynał Kościoła katolickiego Philippe Barbarin – separacja 
ta bywa niekiedy paradoksalna. W podrozdziale wywiadu-rzeki 
zatytułowanym właśnie La laïcité katolicki hierarcha potwierdził wizję 
państwa silnego, ale zarazem pokornego, „...to znaczy, że jego autorytet musi 
być jasny, zmuszający do szacunku, gdyż to właśnie państwo jest 
odpowiedzialne za życie wspólne, a pokornego, to znaczy, że nie chce ono 
być kompetentne we wszystkich dziedzinach”.2043 

Laicka Francja każdego roku czyni dniem wolnym od pracy 
15 sierpnia, czyli uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, podobnie jak 
wolnymi dniami są: Boże Narodzenie i wielkanoc. Zatem laïcité à la 
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Française – zauważa kardynał – ma chrześcijańskie korzenie „najstarszej 
córy Kościoła” i pozwala zrozumieć, np. dlaczego w miastach europejskich 
sklepy zamknięte są w niedzielę,2044 gdy tymczasem otwarte są w katolickiej 
Polsce. Zdaniem rabina G. Bernheima dobrze pojęta „świeckość” państwa 
powinna jednak angażować obywateli do obrony zdobytego porządku 
republikańskiego, praw i obowiązków stąd wynikających, oraz do walki 
z nietolerancją i zacofaniem, działając pragmatycznie i bez nadmiernego 
dogmatyzmu.2045 

Wizyta we Francji w 2008 roku „głowy” Kościoła katolickiego 
Benedykta XVI wywołała w prasie francuskiej falę dyskusji na temat laïcité. 
Dziennikarze wypomnieli przy tej okazji prezydentowi Nicolasowi Sarkozy, 
że podczas wizyty w Watykanie w grudniu 2007 roku zadeklarował się 
wobec papieża, co prawda jako „stróż laïcité” – ale czuwający zarówno nad 
wolnością wierzących, jak i niewierzących obywateli. Dotąd z dumą 
podkreślano w ultraliberalnych środowiskach, że religia jest niebezpieczna 
i dlatego państwo musi strzec światopoglądowej neutralności. 

Współczesna laicka Francja, podobnie jak Belgia i Holandia, nie 
zgodziła się na wskazanie w preambule Konstytucji Unii Europejskiej 
wartości chrześcijańskich, mimo że życie cywilne tych państw czerpie 
z korzeni chrześcijańskich.2046 Tymczasem wbrew obawom 
fundamentalistycznych ultraliberałów „dyskretna” obecność Kościoła, 
chociażby w konstytucyjnej formule invocatio Dei, uchroniłaby demokrację 
przed nią samą, np. przed roszczeniami ziemskiej władzy do 
wszechmocy.2047 

Zatem mające chrześcijańskie korzenie kraje zachodniej Europy już 
w czasach, gdy Wojtyła stawiał pierwsze publicystyczne kroki na łamach 
„Tygodnika Powszechnego”, wymagały nowej ewangelizacji.2048 Nie dziwi 
zatem, że tytuł pierwszego artykułu Błogosławionego będącego refleksją nad 
„żywiołami katolicyzmu” we Francji, Belgii i Holandii brzmiał – Mission de 

France. Gdyby kontynuował ten styl uprawiania publicystyki, może 
napisałby też o tym, że PRL to kraj misyjny.2049 
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1. Wojtyła robotnikiem 
 

Podczas letnich wakacji w 1947 roku Wojtyła zainteresował się 
francuskim ruchem księży robotników m. in. z tego powodu, że w swoim 
życiorysie posiadał wieloletnie doświadczenie pracy fizycznej, co pozwalało 
mu jednocześnie realizować ukryty projekt życiowy – powołanie kapłańskie. 
Był wręcz dumny z robotniczego doświadczenia. Wspominając 30 listopada 
1964 roku audiencję u Pawła VI, podczas zjazdu księży z dekanatu 
krakowskiego 13 stycznia 1965 roku relacjonował rozmowę z papieżem, 
którego poinformował, że był „studentem na wydziale świeckim”, 
„i robotnikiem przez kilka lat”. „Zauważyłem – mówił – że papież był z tego 
zadowolony, że byłem robotnikiem”.2050 

Zainteresowanie Wojtyły życiem „ludzi prostych”: ubogich chłopów 
i robotników, oraz niesprawiedliwością dotykającą te grupy społeczne 
w niepodległej Polsce datuje się na okres młodzieńczy. W 1939 roku uważał 
nawet, że druga wojna światowa była niejako karą Bożą za „odejście 
Polaków od ideału Polski chrześcijańskiej”. Dziewiętnastolatek z bólem 
pisał, że ta idea nie urzeczywistniła się, gdyż istniała tylko w deklaracjach, 
a „...w prawdzie jej nie było, bo się katowało chłopa i więziło chłopa za to, że 
chciał słusznie praw od rządu, że czuł swoją anhelliczną godzinę, że miał 
słuszność i prawo; wodziło się naród i kłamało, a synów jego, jak za czasów 
rozbiorów, wiatry przeciwne gnały po świecie”.2051 

T. Skawińska wspomina, że w latach działalności w parafii 
św. Floriana w Krakowie 1949-1951 młody wikary odwiedzał znanego 
w całym mieście zagorzałego marksistę. Słuchał tego studenta Politechniki ze 
skupieniem, jego monologu nie przerywał, ale w dyskusji stanowczo 
podawał swoje argumenty. W ten sposób zaczęła się przyjaźń z Wojciechem 
Pietrzykiem, który został później architektem kościoła w Nowej Hucie.2052 

W 1974 roku, podczas uroczystości Bożego Ciała żądał, by naczelna 
zasada ustroju socjalistycznego – wola ludu pracującego – była respektowana 
zarówno wobec robotników fizycznych, jak i wobec rządcy archidiecezji 
krakowskiej – robotnika pracującego na niwie Pańskiej, gdyż „praca biskupa 
jest ciężką pracą”.2053 Rok później zwracał uwagę na trudne warunki, 
w jakich pracują kapłani.2054 Porównywał swoją wrażliwość na ludzką dolę 
do wrażliwości malarza Adama Chmielowskiego: „Brat Albert miał 
przytulisko, a ja Solvay”. W wypowiedzi skierowanej do sióstr albertynek 
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z okazji piędziesiątej rocznicy śmierci ich założyciela, jakby westchnął: „Co 
miłość robi z człowieka”! Podkreślał, że obchodzi z siostrami tę rocznicę 
„jak nikogo innego”.2055 Wojtyłę trawiła zatem pasja publicystyczna, która 
wynikała z głębokiego poczucia sprawiedliwości społecznej. 

Wydaje się, że na kształt pierwszej publicystyki Wojtyły, pt. Mission 

de France, w której poruszał problem ludzi pracy i związany z nim francuski 
ruch księży robotników, miał wpływ fakt, że on sam w młodości często 
należał do grona robotników: w 1938 roku pracował przy budowie drogi 
Zubrzyca-Krowiarki, gdzie w grupie junaków „skrobał ziemniaki”; od marca 
1940 roku był gońcem sklepowym oraz posługiwał w restauracji – na rogu 
krakowskich ulic Wiślnej i św. Anny; od 11 października 1940 roku podjął 
pracę w fabryce chemicznej „Solvay” w Borku Fałęckim; w kamieniołomie 
na Zakrzówku ładował wapień do wagonów kolejki, pracował jako 
hamulcowy i pomocnik strzałowego; latem 1941 roku przeszedł na tzw. 
oczyszczalnię wody przy kotłowni, gdzie pracował na trzy zmiany; zwierzył 
się jednemu robotnikowi, że jest mu ciężko, „nie ma z czego żyć”, i że „uczy 
się na księdza”, ale prosił o zachowanie tego w tajemnicy. Wyznał także, że 
„boi się iść na miasto”. Pobory Wojtyły mogły wynosić wówczas 80-90 
groszy za godzinę (laboranta – 1,20 zł). 

Porzucił pracę fizyczną przed zakończeniem wojny, w kwietniu 1944 
roku.2056 Zamieszkał wraz z alumnami w pałacu Księcia Metropolity 
A. S. Sapiehy, nosząc odtąd strój duchowny. W czasie wakacji letnich 
w 1942 roku klerycy pracowali fizycznie, łącząc „w przygotowaniu 
kapłaństwa jakby zawód świecki – przypadkowy”. W 1946 roku, podczas 
studiów w Rzymie, pełnił w każdą niedzielę posługę duszpasterską – 
w ubogiej parafii, w połowie robotniczej, sąsiadującej z parafią św. Pawła za 
Murami. Z kolei podczas wakacji we wrześniu 1947 roku duszpasterzował 
kilka tygodni w belgijskim Charleroi, wśród polskich górników, i był przez 
nich gorąco żegnany.2057 

Czy można stwierdzić – jak to miało miejsce np. w życiu Karola 
de Foucauld, że Wojtyła świadomie lgnął do robotniczego świata? 
w młodości często przebywał – jak wynika z wyżej przytoczonych faktów – 
wśród robotników, ale czy stał się jednym z nich, będąc nadal studentem 
polonistyki lub alumnem seminarium? Nawet jeśli odczuwał trud pracy 
fizycznej, to – wydaje się – że świadomość przemijalności tego życiowego 
epizodu odgradzała go od współtowarzyszy nieprzekraczalną barierą. Czy 
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zatem był robotnikiem z krwi i kości, skoro w kwietniu 1944 roku porzucił 
swój ubogi warsztat, by zamieszkać – na co prawda wezwanie kard. 
A. S. Sapiehy, ale jednak – w pałacu metropolity? Wiele świadectw mówi, że 
tak, ale bywają i takie konkluzje: „Karol często wybierał nocną zmianę – 
pisze Gian Franco Svidercoschi w rozdziale pt. Być robotnikiem w książce 
poświęconej Wojtyle – ponieważ unikał w ten sposób noszenia na plecach 
wiader z roztworem wapna, […] mógł wreszcie w zimie siedzieć w ciepłym 
pomieszczeniu”2058 i – dodajmy – uczyć się i modlić. 

W życiorysie, jaki dwudziestopięciolatek złożył w krakowskim 
seminarium duchownym w 1945 roku, pisze, że do przerwania w 1939 roku 
studiów polonistycznych i „do przyjęcia stanowiska pracownika fizycznego 
w zakładach «Solvay»” „zmusiła” go druga wojna światowa.2059 w 1964 
roku, podczas spotkania z księżmi i świeckimi przyjaciółmi, Wojtyła 
„z dumą i wdzięcznością dla Boga” wspominał robotniczy epizod, ale 
przyznał, że dzięki temu zrządzeniu Opatrzności Bożej „wypadło” mu przez 
cztery lata być fizycznym robotnikiem. „W tym właśnie okresie” zrodziły się 
i skrystalizowały „chyba najważniejsze sprawy” – powołanie kapłańskie.2060 

W rozmowie z francuskim publicystą André Frossardem Jan Paweł II 
również przyznaje, że do pracy fizycznej został „zmuszony 
okolicznościami”,2061 co nie znaczy, że nie doceniał – jak to wiele lat potem 
określi – tego „...warsztatu pracy w ciągu czterech lat okupacji”.2062 
Doświadczenie pracy fizycznej było – wspomina papież – „...szczególnym 
darem Opatrzności. […] Nieraz mówiłem, że warte ono może więcej od 
doktoratu (chociaż dla nauki i stopni naukowych żywię wielki szacunek)”.2063 

Zatem sytuacja młodego seminarzysty, równocześnie robotnika 
fizycznego „Solvayu”, była wyjątkowa, skoro słyszał od robotników: „My tu 
przypilnujemy, a pan niech sobie poczyta”.2064 Był dla nich „inteligentem”, 
bo wiedzieli, że studiował2065 – i co Wojtyła wówczas podkreślał – „na 
wydziale świeckim”.2066 

Wydaje się, że stan świecki pociągał go od najmłodszych lat, dlatego 
służąc do mszy świętej w Wadowicach, młody ministrant nawet nie myślał – 
mimo praktykowanej pobożności – o seminarium. Marzył o polonistyce 
i aktorstwie. Zwłaszcza przez trzy lata pracy w solvayowskiej kotłowni 
odczuwał szczególną życzliwość, którą robotnicy okazywali mu, mówiąc: 
„«Panie, jakeś pan swoje zrobił, niech pan weźmie teraz swoje książki». 
A kiedy przychodziły zmiany nocne – Wojtyła słyszał – «pan swoje zrobił, 
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niech się pan teraz prześpi, my tu popilnujemy». A kiedy trzeba było zostać 
na drugą czy trzecią zmianę, to ci ludzie prości a dobrzy przychodzili 
i przynosili swój chleb i mleko i mówili: «Pan tu jeszcze zostanie, niech pan 
coś zje, żeby wytrzymać»”.2067 

Doświadczenie, jakie było udziałem francuskiego księdza robotnika 
z artykułu Mission de France, który czynił wszystko, by zatrzeć różnicę 
między sobą a swoim świeckim towarzyszem przy warsztacie pracy, nie było 
– pod tym względem – podobne do doświadczenia Wojtyły, który wręcz 
manifestował więź z Bogiem, np. nie krył się ze szklaplerzem 
karmelitańskim wystającym zza roboczego stroju ani z modlitwą przed 
posiłkiem czy lekturą pobożnej książki autorstwa św. Ludwika Marii 
Grignion de Montfort pt. „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do 
Najświętszej Maryi Panny”, którą czytał w przerwach w pracy. 

Nie każdy robotnik „Solvayu” brał przecież taką lekturę „wraz 
z kromką chleba” na popołudniową albo nocną zmianę, gdyż na rannej nie 
było warunków do medutacji. „Tak bardzo ją czytałem – wspomina Jan 
Paweł II – że cała była poplamiona sodą, i na okładkach, i w środku. 
Pamiętam dobrze te plamy sody, bo są one ważnym elementem całego 
mojego życia wewnętrznego”.2068 

Błogosławiony był w młodzieńczych latach studentem, robotnikiem 
i… mistykiem. Refleksje nad związkiem osoby z pracą fizyczną znalazły się 
w kilku utworach poetyckich. Na przykład rękopisy Przełom, Mściciele, 
Proletariat powstały najprawdopodobniej po wstąpieniu Błogosławionego do 
tajnego seminarium krakowskiego, kiedy to dwudziestotrzyletni Wojtyła 
mieszkał przy ul. Tynieckiej 10 i pracował w „Solvayu”, zdając egzaminy 
z teologii. Jan Machniak dostrzega w tych wierszach podobny spór 
o człowieka z rewolucjonistami, co w dramacie „Brat naszego Boga”.2069 

„Kiedy po latach odczytuję go [wiersz], w kontekście tamtego 
szczególnego doświadczenia, wydaje mi się on pełen ekspresji: «Słuchaj, 
kiedy stuk młotów miarowy i tak bardzo swój przenoszę wewnątrz ludzi, by 
badać siłę uderzeń. […] a we mnie narasta myśl, narasta dzień po dniu, że 
cała wielkość tej pracy znajduje się wewnątrz człowieka…»”.2070 Utwór pt. 
„Kamieniołom”2071 mógłby znaleźć się w socrealistycznej antologii 
o pracy.2072 z jednym zastrzeżeniem – poeta musiałby ocenzurować swoje 
refleksje na temat związków Boga z ludzką pracą. Werset: „Nie lękaj się. 
Sprawy ludzkie stoją od wieków w Tym, na którego patrzysz poprzez 
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młotów miarowy stukot”2073 – z całą pewnością nie był próbą łączenia 
chrześcijaństwa z socjalizmem. 

Wręcz przeciwnie, Wojtyła stanowczo sprzeciwiał się, by właśnie 
„w imi ę klasy robotniczej, w imię jej interesów i potrzeb”, by nie walczono 
z religią.2074 Po powrocie ze studiów rzymskich, jako kapłan podkreślał 
w wypowiedziach, że duch chrześcijański i polski stale przypomina: „Módl 
się i pracuj – ale nie rozłącza tych dwóch wezwań”.2075 Wspominając w 1975 
roku barak w Borku Fałęckim, który w czasie okupacji pełnił funkcję 
świątyni, powiedział: „Spotykaliśmy się ze sobą wzajemnie, ażeby potem 
móc sobie patrzeć w oczy przy warsztacie pracy”.2076 

Dzieląc się w 1979 roku, podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, 
refleksją nad pracą i wspominając swoje robotnicze korzenie, papież nie 
„oddzielał krzyża od ludzkiej pracy”. Pisał, że zabrał „pracę” i „krzy ż” 
z Krakowa do Rzymu jako „relikwię”: „Chrześcijaństwo i Kościół nie boi się 
świata pracy, nie boi się ustroju pracy. Papież nie boi się ludzi pracy. Zawsze 
byli mu szczególnie bliscy. Wyszedł spośród nich. Wyszedł z kamieniołomu 
na Zakrzówku. Z solvayowskiej kotłowni w Borku Fałęckim, a potem – 
z Nowej Huty. Poprzez wszystkie te środowiska, poprzez własne 
doświadczenie pracy – śmiem powiedzieć – ten papież nauczył się na nowo 
Ewangelii. Dostrzegł, przekonał się, jak gruntownie w nią wpisana jest 
współczesna problematyka człowieka pracy. Jak bardzo nie sposób rozwiązać 
tej problematyki bez Ewangelii. Współczesna bowiem problematyka ludzkiej 
pracy (czy zresztą tylko współczesna?) ostatecznie sprowadza się – niech mi 
darują wszyscy specjaliści – nie do techniki, i nawet nie do ekonomii, ale do 
jednej, podstawowej kategorii: jest to kategoria godności pracy – czyli 
godności człowieka. [...] Ta podstawowa kategoria: godność pracy, jako 
miara godności człowieka – jest chrześcijańska. [...] Chrystus nie zgodzi się 
nigdy z tym, aby człowiek był uznawany – albo: aby siebie samego uznawał 
– tylko za narzędzie produkcji. Nie zgodzi się z tym, żeby tylko wedle tego 
był człowiek oceniany, mierzony, wartościowany. Chrystus nigdy się z tym 
nie zgodzi. Dlatego położył się na tym krzyżu, jakby na wielkim progu 
duchowych dziejów człowieka, ażeby sprzeciwiać się jakiejkolwiek 
degradacji człowieka. Również gdyby to była degradacja przez pracę. [...] 
i o tym musi pamiętać – i pracownik, i pracodawca – i ustrój pracy – i system 
płac – i państwo, i Naród, i Kościół”.2077 
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W 1964 roku wspominał, że „wypadło” mu być przez cztery lata 
fizycznym robotnikiem oraz że w tym właśnie okresie zrodziły się w nim 
i skrystalizowały „chyba najważniejsze sprawy” życia – droga kapłańskiego 
powołania.2078 Ponadto bliska mu była ewangeliczna prostota życia 
wyniesiona jeszcze z dzieciństwa, spowodowana przedwczesną śmiercią 
matki, i pogłębiona w wieku młodzieńczym śmiercią ojca oraz warunkami 
życia w okupowanej Ojczyźnie, dlatego pierwsza zasada Mission de 
France,2079 wspólnota życia i pracy prezbiterów z robotnikami – była przez 
Wojtyłę dobrze przyjęta. 

Brat Moris jako Francuz odczuł radość i zdumienie, stwierdzając, jak 
głęboko początkujący publicysta uchwycił ideę ruchu Mission de France, 
tego „...apostolskiego zrywu w ówczesnej epoce. Zaangażowało się weń 
wielu księży i zakonników z kardynałem Paryża na czele! Pod koniec drugiej 
wojny światowej Kościół we Francji uświadomił sobie istnienie głębokiej 
i pełnej niezrozumienia przepaści między, głównie mieszczańską, 
intelektualną elitą katolicką a światem robotniczym całkowicie odciętym od 
Kościoła. Ta przepaść pogłębiała się od dawna. Dopiero jednak wojenne 
wstrząsy spowodowały, że ludzie odmiennego pochodzenia, kultury 
i poglądów politycznych spotkali się ze sobą i wzajemnie poznali. I to stało 
się przyczyną prawdziwego zrywu ewangelicznego, który opanował Kościół: 
seminarzyści, zakonnicy, księża zdecydowali się przekroczyć tę przepaść 
i spróbowali żyć po jednej stronie, podejmując życie i los zwykłego 
robotnika”.2080 

W Darze i Tajemnicy Jan Paweł II wspomina swoje robotnicze 
doświadczenie: „W jesieni 1942 roku rozpocząłem studia w konspiracyjnym 
seminarium, jako dawniejszy student polonistyki, a aktualnie jako robotnik 
fizyczny Solvayu. Wtedy jeszcze nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak 
wielkie to ma dla mnie znaczenie. Dopiero gdy jako kapłan w czasie studiów 
w Rzymie, poprzez moich kolegów z Kolegium Belgijskiego, zetknąłem się 
z problemem księży robotników oraz założonym przez J. Cardijna ruchem 
JOC, wówczas uświadomiłem sobie, że to, co stało się tak bardzo ważne dla 
Kościoła i dla kapłaństwa na Zachodzie – kontakt ze światem pracy – ja 
właściwie miałem wpisane w swoje własne doświadczenie życiowe. Miałem 
za sobą doświadczenie wprawdzie nie «księdza robotnika», ale 
«seminarzysty robotnika». Wiedziałem, co to jest praca fizyczna, gdyż byłem 
robotnikiem. Spotykałem się na co dzień z ludźmi ciężkiej pracy”.2081 
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Z okazji pięćdziesiątej rocznicy JOC, który został zainicjowany 
w Belgii w 1925 roku przez J. Cardijn, a we Francji dwa lata później, 
publicyści katoliccy pisali, by żadna osoba i żaden francuski ruch nie 
krytykował, ani tym bardziej nie prześladował tych, którzy do „Domu Ojca” 
idą drogą tego ruchu.2082 Również Komisja Episkopatu ds. Robotniczego 
Świata (Commission Épiscopale Française du Monde Ouvrière, CEMO) 
wystosowała 14 maja 1978 roku dokument z tej okazji, przypominając 
historię naznaczoną „podwójną wiernością, Kościołowi i klasie robotniczej”. 
Biskupi podkreślali, że każdy robotnik jest „złotem świata”, a ich robotnicze 
powołanie i misja apostolska poprzez wspólne „dzieło pracy” ma swoje 
źródło w miłości Boga.2083 

Zachęcali ich jednak do nawrócenia. Powołując się na dokument pt. 
Marksizm i wiara, pytali: Jak Bóg może przemówić w życiu robotników, 
skoro nie wiedzą oni, jak Bóg mówił w historii do swojego ludu, 
i ostatecznie, jak wypowiedział się poprzez Jezusa Chrystusa? Zapewniali, że 
dołączyć do ideałów Chrystusa nie oznacza wcale spotkać Go żywego, ale że 
spotkanie Go pociąga za sobą nawrócenie, prowokuje do dawania 
świadectwa. Młodzi robotnicy potrzebują Kościoła, tak jak Kościół ich 
potrzebuje.2084 

Jedną z głównych postaci ruchu Mission de France był o. Jacques 
Loew OP (1908-1999), założyciel Mission ouvrière Saints-Pierre-et-Paul 
(MOPP)2085 „Doszedł do wniosku – pisze brat Moris – że sam biały habit 
niczego już dzisiaj nie wyraża. Postanowił więc upodobnić się do swoich 
owieczek, żyjąc wśród robotników, i stać się jednym z nich. Przez wiele lat 
był dokerem w porcie, założył ekipy ewangelizujące i robotnicze parafie. 
Jego ideą było «uczestniczyć w życiu Boga, uczestniczyć w życiu ludzi»”.2086 

Wojtyła wspomniał w swoim artykule Mission de France o osobie 
tego duszpasterza robotników w Marsylii, gdyż uczestniczył w 1947 roku, na 
przełomie lipca i sierpnia podczas swoich wakacji uniwersyteckich, 
w odbywającym się raz do roku „Tygodniu społecznym”. W Marsylii trafił 
do wspólnoty duszpasterskiej o. Jacques’a Loewa – pisze A. Frossard – 
nawróconego z protestantyzmu dominikanina, który był pierwszym księdzem 
robotnikiem, założycielem „Misji Robotniczej św. Piotra i Pawła” i «Szkoły 
wiary», a także autorem wielu książek.2087 

Wojtyła już w młodości utożsamiał się zatem z prostym stylem życia, 
jednak nie dążył do niego za wszelką cenę, np. za cenę utraty kapłańskiej 
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tożsamości, a – każdy kapłan – głosił w 1970 roku – z pomocą swego 
powołania, uczestniczy w ubóstwie nie mniej niż w posłuszeństwie czy 
dziewictwie.2088 Jan Paweł II doceniał charyzmat księży robotników, ich 
powołanie do ewangelicznej prostoty, posuniętej niekiedy aż do odrzucenia 
oznak stanu duchownego, tj. sutanny czy habitu, ale zachęcał, by przede 
wszystkim w sposób radykalny kapłani pielęgnowali swoją tożsamość, 
odrzucając pokusę „przeistoczenia się” w robotnika – przestrzegał 6 lipca 
2002 roku w orędziu do diecezjalnych księży robotników podczas XX 
Zebrania Generalnego Stowarzyszenia Księży Robotników.2089 

W 1983 roku, gdy w Polsce trwał stan wojenny mający spacyfikować 
ruch robotniczy „Solidarność” (1980), papież wypowiedział się na temat 
charyzmatu księży robotników. Określił ich misję jako „poświęcenie się 
w służbie człowiekowi w duchu głęboko ewangelicznym”: „Bądźcie pewni – 
podkreślił – że nie pretendując do bycia nikim innym jak tylko kapłanem, 
i niczym innym jak świętym kapłanem, wasze życie i wasz przykład bez 
żadnej wątpliwości pociągnie tych, którzy radykalnie szukają «pójścia za 
Chrystusem»”. 

Z kolei w 2002 roku w przemówieniu do członków ruchu Mission de 
France Jan Paweł II określił posługę księży robotników jako „dzieło Pana” 
i „ważną służbę w Kościele”, dodając: „Nie mówcie nigdy: wszystko 
uczyniliśmy, nie mamy nic do zrobienia. Przeciwnie, bądźcie zawsze gotowi 
do kolejnego przekształcania waszego zaangażowania i waszej tożsamości 
«robotnika» ukierunkowanego duszpastersko na konkretne wymagania 
waszego charyzmatu i potrzeby Kościoła we współczesnym świecie”.2090 

Brat Moris, wypowiadając się na temat artykułu Wojtyły pt. Mission 

de France, zauważył, że początkujący publicysta poinformował czytelników 
o formacji w duchu św. Teresy od Dzieciątka Jezus, jaką otrzymali 
w seminarium w Lisieux przyszli księża robotnicy.2091 Formacja ta zakładała 
prymat miłości nad walką, a mimo to niektórzy księża robotnicy weszli 
w logikę walki klas i przedłożyli nad liturgiczny – świecki styl życia 
prezbitera, który do dziś bywa wyróżnikiem ruchu Mission de France.2092 

Według dokumentów wiary Eucharystia co prawda podkreśla 
„...braterską więź między wszystkimi wiernymi, która znajduje wyraz 
w spożywaniu jednego Chleba, stanowi podstawę świadomości solidarności 
członków, ale też uprawnia do roszczeń w sferze liturgicznej, a także 
ascetycznej, duszpasterskiej, ekumenicznej i społecznej. Zgromadzenie 
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liturgiczne to Bosko-ludzka rzeczywistość, gdzie pierwszym szafarzem 
sakramentów jest sam Chrystus; drugim Kościół; a dopiero trzecim człowiek 
upoważniony przez Kościół do udzielenia danego sakramentu. Ze względu na 
cześć dla Chrystusa i Kościoła, który tworzy On wraz z Ojcem i Duchem 
Świętym, czynności liturgiczne należy sprawować «ważnie i godnie», 
«świadomie, czynnie i owocnie»”.2093 

Postawa duszpasterska przyjęta przez księży robotników wynikała 
z chęci przygarnięcia przez Kościół „utraconej klasy robotniczej” – jak się 
powszechnie mówiło w latach powojennych. Jeżeli Kościół „utracił klasę 
robotniczą”, pytanie, czy była to strata do odrobienia?2094 

Prezbiterzy byli bardziej potrzebni robotnikom jako pasterze niż 
współtowarzysze ich doli. Przywołując w rozmowie z 1982 roku osobę 
św. Jana Marii Vianneya (1786-1859), Jan Paweł II przystał na sugestię 
dziennikarza zawartą w jego pytaniu, potwierdzając, że „ewangeliczny 
radykalizm” kapłańskiego życia Proboszcza z Ars mógłby skłonić go – co 
zasugerował dziennikarz – do bycia księdzem robotnikiem:2095 „Można 
jednak przypuszczać – rozwinął swą myśl – że po jakimś czasie towarzysze 
pracy powiedzieliby mu: przestań pracować, a zacznij nas spowiadać, zacznij 
odwiedzać naszych chorych, zacznij uczyć katechizmu nasze dzieci”.2096 

Wydaje się, że kiedy papież wypowiadał powyższą opinię, 
dysponował głębszą refleksją nad ruchem Mission de France niż w 1949 
roku. Wiedział już, że ruch ten przeszedł w latach przed i posoborowych 
kilka etapów. W porównaniu z poglądem, jakim podzielił się z czytelnikami 
„Tygodnika Powszechnego” w artykule pt. Mission de France, z biegiem lat 
ugruntował swój pogląd na temat kapłaństwa, podkreślając, że „dzień 
kapłana jest «liturgiczny»”.2097 

Zatem Błogosławiony sprzyjał programowi społecznej 
sprawiedliwości, do czego odwoływali się również teoretycy marksizmu, ale 
jego zainteresowanie światem pracy wynikało bardziej z troski 
duszpasterskiej niż lewicowych poglądów. Z faktu, że w młodości był 
robotnikiem, z pewnością czerpał inspirację duszpasterską. Nie ulegał jednak 
złudzeniu, że ten program możliwy jest do zrealizowania bez Bożego 
błogosławieństwa; złudzeniu ulegli niektórzy księża robotnicy podzielający 
lewicowe poglądy towarzyszy pracy, az po rezygnację z kapłaństwa. 
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2. Poszukiwanie nowych form duszpasterskich 
 

Wojtyła poszukiwał nowych form duszpasterskich, bardziej otwartych 
na świeckich. Przebywając w latach 1946-1948 na studiach w Rzymie, 
dostrzegł wyzwanie, jakie dechrystianizacja stanowiła dla Kościoła na 
Zachodzie, a także „potrzebę wyjścia na spotkanie tego zagrożenia przez 
odpowiednie formy duszpasterstwa, otwarte na większą obecność 
świeckich”.2098 Po powrocie do socjalistycznej Polski zainicjował 
duszpasterstwo turystyczne i środowiskowe. 

Będąc na Zachodzie, miał okazję przyjrzeć się belgijskiemu 
i francuskiemu duszpasterstwu chrześcijańskiej młodzieży robotniczej, 
a znając biegle język francuski z pewnością zapoznał się z treścią listów 
pasterskich arcybiskupa Paryża E. C. Suharta, np. Essor ou déclin de 

l’Église,2099 Le Sens de Dieu2100 lub orędzia wielkopostnego Le Prêtre dans 

la cité,2101 w którym brał w obronę działalność księży robotników wobec 
nieprzychylnej opinii panującej w Rzymie. 

Rządca Paryża uważał, że dawniej „misjonarze „wychodzili” 
z terenów chrześcijańskich, by głosić dobrą nowinę „niewiernym”, a po 
drugiej wojnie światowej pogaństwo i chrześcijaństwo przenikały się w całej 
Europie, dlatego nie tylko Francja stała się „krajem misyjnym”. W tej 
sytuacji kardynał akcentował konieczność pokojowego współistnienia 
z „niewiernymi” robotnikami, i w ten sposób ich nawrócić. Jego zdaniem 
świadek Dobrej Nowiny zobowiązany jest do wspólnoty życia, gdyż 
apostolstwo polega na podnoszeniu wzwyż wszystkiego, co się da podnieść – 
zarówno w człowieku, jak i w świecie.2102 Uważał, że aby Kościół ponownie 
stał się tym, czym w średniowieczu był dla Zachodu, czyli duchowym 
centrum świata, konieczna jest nowa synteza duchowości: połączenie 
Transcendencji (Ciała Mistycznego) z immanencją (Wcielenie Chrystusa 
Króla), czyli tego, co nadprzyrodzone, z tym, co doczesne.2103 

Społeczny apostolat Kościoła (JOC) czy powstała w 1950 roku 
Katolicka Akcja Robotnicza (Action Catholique Ouvrière) hamowały proces 
dechrystianizacji, ale zaczęto szerzyć pogląd, że bez kapłanów stojących 
ramię w ramię przy tych samych co robotnicy i chłopi warsztatach pracy, 
w mieście i na wsi, bez dzielenia ich codziennego życia – nie można było 
przeciwstawić się procesowi dechrystianizacji tych środowisk. 
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Na obszarach uprzemysłowionych oraz na terenach wiejskich 
rezygnacja rzesz robotniczych z praktyk religijnych domagała się szczególnej 
troski duszpasterskiej ze strony Kościoła. „Nowi apostołowie Francji” – pisze 
Wojtyła w artykule Mission de France – „popatrzyli w oczy rzeczywistości 
i zrozumieli”, że po drugiej wojnie światowej Kościół musi odbudować nie 
tylko mury kościołów i katedr, ale ponadto w odpowiedni sposób zmierzyć 
się z komunistyczną ideologią, popieraną przez liczne środowiska robotnicze 
uprzemysłowionej Europy zachodniej. Stąd ruch Mission de France pokazał, 
że warto żyć chrześcijańską nadzieją. 

Poszukiwanie przez Wojtyłę nowych form duszpasterskich nie 
odbywało się w próżni. Pierwszy publicystyczny artykuł Wojtyły o księżach 
robotnikach i ich nowej drodze apostołowania ukazał się cztery lata po 
zakończeniu drugiej wojny światowej, kiedy to Europa po nazizmie borykała 
się z kolejnym totalitaryzmem – komunizmem. Zafascynowanie młodego 
publicysty ruchem Mission de France oznaczało mimo woli zetknięcie się 
z polityką, tą światową i tą watykańską, które miały ogromny wpływ na 
postawy księży robotników, którzy kwestionowali godziwość kolonializmu. 
W sposób pośredni, niezamierzony, Francja przyczyniła się do rozwoju 
komunizmu w koloniach francuskich poprzez tendencje wolnościowe. 
Powstałe na gruzach Francji w 1940 roku Państwo Francuskie (1940-1944) 
marszałka Philippe’a Pétaine’a (tzw. reżim Vichy), prowadzącego w czasie 
drugiej wojny światowej politykę – popieraną początkowo przez hierarchię 
kościelną – kolaboracji z okupantem, nie było zdolne do samodzielnego 
zarządzania odległą kolonią w Indochinach. Utracie wpływów miała 
zapobiec wojna, której konsekwencją był podział Wietnamu na dwie części, 
komunistyczną i kapitalistyczną (1954).2104 Zatem tam, gdzie do głosu doszły 
francuskie rządy postkolonialne, dławiące ruchy antykolonialne i narodowo-
wyzwoleńcze, przyjęła się ideologia komunizmu, oczywiście dzięki wsparciu 
ZSRR lub Chin. Paradoksalnie Francja przyczyniła się do rozprzestrzenienia 
komunistycznej ideologii, co nie pozostawało bez wpływu na nastroje księży 
z ruchu Mission de France. Oto bowiem ciesząca się zdobyczami Wielkiej 
Rewolucji Republika Francuska, oparta o francuską Deklarację Praw 
Człowieka i obywatela z 1789 roku (wolność słowa i wyznania, równość 
wobec prawa, suwerenność narodu francuskiego oraz nienaruszalność praw 
własności), która stanowiła wzór dla konstytucji niektórych państw 
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demokratycznych – w okresie powojennym dławiła dążenia podbitych 
narodów do samostanowienia. 

Księża robotnicy próbowali pogodzić rozmaite sprzeczności w swoim 
sumieniu. Na przykład nie było łatwo być wiernym Kościołowi z chwilą 
rozpoczęcia przez Francję wojny z Algierią (1954-1962), gdyż odczuwało się 
nieufność hierarchii. Kiedy francuskie władze kolonialne walczyły 
z domagającymi się niepodległości Algierczykami, niektórzy księża 
angażowali się w ruch Mission de France z motywów politycznych, jako 
protest. Zarzucali Stolicy Apostolskiej, że ewangelizacja w koloniach 
dostarczała Francji pretekstu do uprawiania polityki w oparciu o dominację 
nad podbitymi narodami. Swoimi poglądami budzili podejrzenie, że są 
politycznie zaangażowani po stronie komunistów. Solidarność z uciskanymi 
koloniami wzbudzała nieufność tzw. integrystów, którzy później odrzucili 
niektóre postanowienia Vaticanum II, ujmując chrześcijaństwo jako system 
niezmiennych prawd, interpretowanych jedynie za pomocą z góry przyjętych 
i oficjalnie uznanych formuł. Trwali oni „zamknięci w dogmatycznej wieży 
obronnej” i odmawiali „paktów ze światem”,2105 dlatego denuncjonowali 
księży robotników w Watykanie. 

Świadomy tej sytuacji Wojtyła z pewnością zadawał sobie pytanie, 
czy użycie przez ruch Mission de France godziwych, ewangelicznych, 
pełnych prostoty środków, ale na rzecz nie najlepiej rozeznanej idei, 
przyniesie robotniczemu światu rzeczywistą pomoc? Jak brzmiała owa nie 
najlepiej rozeznana idea? „Święci do piekła” (Les saints vont en enfer).2106 
Ruch obiecywał nawrócenie robotniczego świata za cenę zstąpienia 
kapłanów do ateistycznych „piekieł”. 

Tak tę ideę uchwycił francuski pisarz Gilbert Cesbron, którego to 
autora Wojtyła zalecał studentom na wyprawę kajakową w 1956 roku.2107 
Oryginalny styl życia księży robotników stał się powszechnie znany w 1954 
roku za przyczyną jego publicystycznej powieści zatytułowanej właśnie 
Święci idą do piekła. Podobna idea fascynowała początkującego publicystę 
tygodnika. Wyraził ją w liście do Rapsodyków, pisząc na temat dziejów 
duszy Alighieri Dantego (1265-1321), „...który przechodził przez piekło, 
czyściec i niebo – ale przechodził przez nie jako człowiek wierzący 
i kochający”.2108 Idea ta zakładała heroiczną wiarę, nadzieję i miłość. 

Mówiąc o aktualnej sytuacji kulturowej podczas spotkania z artystami 
w 2009 roku, Benedykt XVI zauważył, że pojawiające się w dziełach sztuki 
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i publikacjach „...elementy negatywne dotyczą nie tylko dziedziny 
gospodarczej, ale także osłabienia nadziei, braku ufności w relacjach 
międzyludzkich, powodujących coraz silniejsze oznaki rezygnacji, agresji 
i rozpaczy”. Papież wezwał twórców do głoszenia i świadczenia nadziei, 
kontaktu z Bogiem i dialogu ze społecznością wierzących.2109 

Kościół poszukuje nowych form duszpasterskich, by kolejnym 
pokoleniom głosić Dobrą Nowiną. Istota ruchu Mission de France bliska była 
np. franciszkanom z Niepokalanowa, którzy w czasie drugiej wojny 
światowej nie mogli prowadzić działalności wydawniczej. Maksymilian 
M. Kolbe wpadł na pomysł – który nie został zrealizowany – by po czterech 
do pięciu zakonników mieszkało incognito w różnych miastach i wioskach, 
pracując tam na swoje utrzymanie.2110 Choć celem było przetrwanie, a nie 
ewangelizacja, to można domniemywać, że obecność zakonników przy 
robotniczych warsztatach pracy mogłaby się z czasem przerodzić 
w świadome duszpasterstwo, które tak dynamicznie rozwinęło się we Francji. 

 
 

3. Korzenie ruchu księży robotników 
 

Księża robotnicy to „grupa księży diecezjalnych i zakonnych 
podejmujących płatną pracę w fabrykach i zakładach przemysłowych, w celu 
zbliżenia się do środowisk robotniczych i podjęcia wśród nich działalności 
duszpasterskiej”. Ruch, który zrodził się we Francji, stanowił „próbę 
odpowiedzi Kościoła na postępujący proces sekularyzacji”.2111 

Wraz z uprzemysłowieniem XIX-wiecznej Europy narodziły się dwie 
wrogie sobie kultury: robotnicza i chrześcijańska, co potwierdzałoby teorię 
determinizmu technologicznego Marshalla McLuhana (1911-1980), 
nazywanego „wyrocznią wieku elektryczności”. Zdaniem kanadyjskiego 
wizjonera nowy „środek przekazu”, jakim są wynalazki techniczne, 
wytwarza również w przemyśle – per analogiam do świata mediów – nowy 
„przekaz”, czyli nieznane dotąd stosunki międzyludzkie, w tym przypadku 
stosunki produkcji, co z kolei sprawiło, że industrializacja otworzyła przed 
ludzkością nowy etap rozwoju, będący zarówno zadaniem, jak i wyzwaniem. 
Nowe stosunki produkcji pomiędzy bogatymi właścicielami i wytwórcami 
dóbr (katolikami), a nic nie posiadającymi i od nich zależnymi robotnikami, 
sprawiły, że świat robotniczy oddalił się od chrześcijaństwa, czy to na skutek 
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porzucenia – jako forma buntu – praktyk religijnych, czy też stopniowego 
odzwyczajenia się od nich, jako wynik np. wielkomiejskiego trybu życia.2112 

Polaryzacja między chrześcijaństwem a kapitalizmem i socjalizmem 
była zatem bardziej wynikiem rozwoju cywilizacyjnego, niż skutkiem 
poszukiwania rozwiązania problemu, jakim była, i jest nadal – ludzka nędza 
w świecie. Kto uważał, że to socjalizm rozwiąże ten problem, automatycznie 
odsuwał się nie tylko od komunizmu, ale i od Ewangelii, traktując wszystkie 
trzy jako równorzędne ideologie. Jan Paweł II sprzeciwiał się twierdzeniu, że 
chrześcijaństwo jest „trzecią drogą” uwalniającą świat od ubóstwa – obok 
ustroju kapitalistycznego i socjalistycznego – gdyż – wyjaśniał – „...nie jest 
tej samej natury, co tamte dwie. [...] Ewangelia nie jest ideologią. Nie 
odpowiada jej też żaden ustrój polityczno-społeczno-ekonomiczny. [...] 
Wiedzie stale spór z ideologiami”,2113 które dysponują „środkami bogatymi”, 
podczas gdy Chrystus głosił i stosował „środki ubogie”.2114 Ewangelicznym 
środkiem ubogim są np.: modlitwa, post, jałmużna. Dlatego teza niektórych 
księży robotników, że najpierw trzeba zmienić warunki społeczne, a potem 
prowadzić ewangelizację – nie znalazła zrozumienia w Watykanie.2115 

Autorzy opracowania na temat ruchu robotniczego we Francji 
uważają, że pierwsze spotkanie chrześcijańskiej nauki społecznej z ruchem 
robotniczym miało miejsce w latach 1830-1850 – czytamy w rozdziale 
publikacji zatytułowanym „Podróże do ZSRR 1917-1944”. Po 1917 roku 
Rosja sowiecka stała się już miejscem „pielgrzymek”, a nawet centrum 
ideologicznym francuskich robotników, którzy postrzegali bolszewizm jako 
ruch mistyczny, gdyż – ich zdaniem – łączył w sobie życie światowe 
z kontemplacyjnym. W opisie rewolucji używano nawet terminologii Dobrej 
Nowiny, porównywano np. pisma Karola Marksa (1818-1883) z Biblią, 
Włodzimierza Ilicza Lenina (1870-1924) z Ewangelistami, a pisma Józefa 
Stalina (1878-1953) z Wulgatą.2116 

Podczas drugiej wojny światowej, dzięki doświadczeniu wspólnego 
bytowania (np. w obozach pracy) wierzących z niewierzącymi 
ukształtowanymi w republikańskich szkołach, gdzie przyzwyczajono ich do 
krytyki religii katolickiej, przedstawianej jako źródło wszelkich zakazów – 
pojawił się nowy typ braterstwa.2117 Księża z Mission de France uważali, że 
to braterstwo zostało później – z winy polityki Kościoła – zaprzepaszczone. 
Konsekwencją drugiej wojny światowej był z jednej strony brak pytań 
o podłożu religijnym (skoro Bóg milczał, patrząc na zło, ludzie też zamilkli), 
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przez co na dalszy plan odszedł dialog między wierzącymi i niewierzącymi. 
Natomiast w gronie niewierzących do głosu doszło wolnomyślicielstwo, np. 
organizacja o charakterystycznej nazwie „Pracownicy bez Boga” 
(Travailleurs sans Dieu) liczyła cztery tysiące członków, a „Wolna myśl” 
(La libre pensée) – aż dwadzieścia cztery tysiące.2118 z drugiej zaś strony 
doświadczenia wojenne zaowocowały Powszechną Deklaracją Praw 
człowieka (1948), proklamowaną w Paryżu przez Zgromadzenie Ogólne 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, którą Jan Paweł II w 1995 roku 
określił jako jedną z najwyższych aspiracji ludzkiego ducha. Podstawą tej 
międzynarodowej umowy było bowiem ogólnoludzkie poczucie, że tragedia 
wojny wymaga powszechnej równości, braterstwa i wolności. Prawa 
Człowieka zostały spisane w oparciu o koncepcję prawa naturalnego, która 
pochodzi niemal bezpośrednio z Dekalogu, a także z takich fundamentów 
cywilizacji europejskiej, jak myśl Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu. 

Ruch Mission de France różnił się zdecydowanie zarówno od 
międzywojennych, jak i powojennych organizacji katolickich, pełniących 
misję duszpasterską w świecie ludzkiej pracy. Był czymś więcej niż 
wspólnym działaniem świeckich, kapłanów i biskupów, współpracujących 
w celu pogłębienia wiary chrześcijańskiej ludu pracującego, jak to miało 
miejsce w przypadku JOC czy ACO. Księża robotnicy uważali, że trzeba 
świadczyć o Ewangelii w sercu świata pracy,2119 a więc że nie wystarczy 
„ochrzcić” świat robotników, tzn. „przenieść ich głód do porządku królestwa 
Bożego”, nasycić Eucharystią.2120 Ich zdaniem konieczne było ubogacenie 
robotniczej codzienności „chlebem obecności” księży robotników 
w miejscach zamieszkania i warsztatach pracy, co wiązało się z odejściem 
prezbiterów z parafii. Podczas rekolekcji akademickich w 1954 roku Wojtyła 
określił ju ż taką postawę „pokusą chleba”.2121 

24 lipca 1941 roku zgromadzenie kardynałów i arcybiskupów 
francuskich powołało francuski ruch ponaddiecezjalnych i zakonnych księży 
robotników jako prałaturę. Około ośmiuset księży i diakonów Mission de 
France należy obecnie do różnych zgromadzeń zakonnych i kleru 
diecezjalnego. We Francji żyje około siedmiuset księży robotników. Starsi 
służą młodszym swoim doświadczeniem.2122 Poza Francją ruch rozwinął się 
również w Belgii, Hiszpanii, we Włoszech, wśród duchownych 
protestanckich w Niemczech, na drugiej półkuli w Quebecu, Ameryce 
Łacińskiej, Afryce i Azji. Prałatura Mission de France mieści się w Le 
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Perreux-sur-Marne, a seminarium w Pontigny. Na pierwszy międzynarodowy 
zjazd księży robotników w Strasburgu, który miał miejsce w 2001 roku, 
przybyło około czterystapięćdziesięciu duchownych z Europy, Ameryki 
Łacińskiej, Azji oraz Afryki. Omówiono wówczas ich przyszłość oraz 
położenie ludzi świata pracy w dobie globalizacji.2123 

Do powstania w 1942 roku seminarium ruchu Mission de France 
w Lisieux przyczynił się kard. Emmanuel Célestin Suhard. W odpowiedzi na 
publikację zatytułowaną „Czy Francja jest krajem misyjnym?” (France, pays 

de mission?),2124 autorstwa dwóch kapelanów młodzieżowej organizacji 
robotniczej JOC, Henri Godina (1906-1944), uznanego za męża 
opatrznościowego,2125 i Yvana Daniela (1909-1986), arcybiskup utworzył 
w 1944 roku – Mission de Paris. Ponoć poziom dechrystianizacji na 
przedmieściach paryskiej diecezji, gdzie neopogaństwo wyszło poza 
margines społeczny, dotykając świat ludzi pracy, wywołał u arcybiskupa 
Paryża (1940-1949) łzy wzruszenia. 

Wojtyła zapoznał się z założeniami ruchu Mission de France nie tylko 
osobiście, mając doraźne kontakty z Mission de France i Mission de Paris,2126 
ale również z lektury trzech książek wydanych w latach 1943-1946 we 
Francji. Uważanie przeczytał wspomnianą wyżej książkę pt. Czy Francja jest 

krajem misyjnym? oraz pozycję wydawniczą pt. Problemy misyjne 

francuskich obszarów wiejskich (Problèmes missionnaires de la France 

rurale),2127 autorstwa katolickiego socjologa Fernanda Boularda (1898-
1978),2128 powstałą przy współpracy H.-J. Emerarda i Ambroise Acharda. 
A także publikację pt. Parafia wspólnotą misyjną (Paroisse, communauté 

missionnaire),2129 dzieło dwóch zakonników: Georges’a Michonneau (1899-
1983) FC i Henri-Charles’a Chéry OP (1902-1977). 

Na powyższych publikacjach Wojtyła oparł swój pierwszy artykuł pt. 
Mission de France, ustosunkowując się w nim do poglądów wymienionych 
wyżej autorów na temat nowych metod duszpasterskich księży robotników. 
Miał świadomość rozwoju tego – jak je określał – „dzieła Bożego”. Na 
przykład w 1943 roku zaangażowało się w pierwociny ruchu Mission de 
Paris sześciu księży robotników, a w 1949 roku – pięćdziesięciu.2130 
Rozmawiając w 1982 roku z A. Frossardem, Jan Paweł II potwierdził 
podziw, jaki żywił w młodości dla księży, którzy apostołowali „pośród 
utraconej przez Kościół klasy robotniczej”.2131 Podczas papieskich odwiedzin 
w Paryżu w latach 1980 i 1997 zauważył, że „coś” w nim pozostało 
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z tamtych spotkań i doświadczeń,2132 o których czytał – podczas wakacji 
1947 roku – „z zapartym tchem”, odwiedzając jednocześnie parafie na 
paryskich przedmieściach robotniczych2133 i rozmawiając w Marsylii 
z pierwszym księdzem robotnikiem, o. J. Loewem.2134 Odniósł wówczas 
wrażenie, że księża z ruchu Mission de France podobne są do Dobrego 
Pasterza, który opuszcza dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, by szukać tej 
jednej, zagubionej.2135 w rozmowie z A. Frossardem papież wyraził opinię, 
że „strategia” Kościoła polega właśnie na odnajdywaniu „zagubionej owcy” 
i „zachowaniu całości owczarni”.2136 Francuski publicysta stwierdził, że 
pasterze,w tym księża robotnicy nie tyle skłonni są do „...sprowadzania 
zagubionej owcy na swoich ramionach, co raczej do opuszczenia stada 
i zagubienia się razem z tą owcą”.2137 

Księża H. Godin i Y. Daniel doszli do wniosku jeszcze przed 
zakończeniem drugiej wojny światowej, że należy odejść od dawnego 
modelu kapłana pasterza oraz że nie wystarczy tradycyjna parafia i działające 
w okresie międzywojennym organizacje Akcji Katolickiej. Według nich 
potrzebni byli kapłani, którzy świadczyliby o Chrystusie nie tylko przy 
ołtarzu w kościele, do którego nie przychodzili już robotnicy, ale przy 
warsztatach pracy, dzieląc z robotnikami ich codzienność. Celem i specyfiką 
ruchu Mission de France miała być właśnie wspólnota życia księży 
specjalizujących się w ewangelizacji zdechrystianizowanych środowisk 
robotniczo-wiejskich. Kapłan miał być sługą, dzieląc z ludźmi ich codzienną 
walkę o byt: „...kapłan-lekarz, kapłan-pracownik gospodarstwa rolnego, 
kapłan-kucharz, kapłan-psycholog, kapłan-malarz, kapłan-szofer i kapłan-
inżynier”.2138 Ich apostolat miał się dostosować do zmian zachodzących 
w społeczeństwie. Świadectwo wiary chrześcijańskiej miało polegać na 
wspólnym życiu i pracy chrześcijan połączonych kapłaństwem wiernych, bez 
podkreślania podziału na laikat i duchowieństwo, który był błędem, np. 
udziałem tzw. szkoły francuskiej w siedemnastowiecznej teologii 
duchowości.2139 

Styl życia księży robotników miał być zatem antidotum na ówczesne 
problemy Kościoła we Francji. Księża – przez nowy styl życia – chcieli 
dawać „znaki” do świata robotniczego, że Kościół – w ich osobach – jest po 
ich stronie, nawet jeśli oficjalna polityka Watykanu temu przeczy. Ponieważ 
po 1944 roku w laickiej Francji nie mogli w widoczny sposób manifestować 
swojej wiary przy warsztatach wspólnej pracy, bo ich obecność w fabrykach 



 
 

375

wymagała dyskrecji, pozbywali się stroju duchownego, który „przeszkadzał” 
im apostołować. 

Dziś, kiedy można by było do niego powrócić, gdyż – jak się wydaje 
– pozwala na to francuska opinia publiczna, inaczej interpretująca ustawową 
laïcité, brakuje argumentów za ponownym włożeniem sutanny czy habitu. 
Nadal toczy się bowiem spór pomiędzy tymi, dla których laïcité oznacza 
całkowitą nieobecność w państwie religijnych symboli a tymi, którzy 
odczuwają ich brak, tym bardziej, że hasłami V Republiki są wolność, 
równość i braterstwo (liberté égalité, fraternité), to – argumentują – sfera 
religijna ma prawo być również obecna w życiu publicznym. 

Trzy lata po kanonizacji Teresy z Lisieux (św., doktor Kościoła, 
1873-1897), w 1928 roku E. C. Suhard został biskupem Bayeux i Lisieux. 
Poświęcił karmelitance swój pierwszy list pasterski do wiernych, 
i najprawdopodobniej zainspirował, księży robotników, by została patronką 
Mission de France. Drugim patronem został Karol de Foucauld (bł., 1858-
1916), francuski kapłan eremita zamordowany na Saharze, założyciel małych 
braci realizujących początkowo kontemplacyjne powołanie w jednej 
z saharyjskich oaz. Zanim Instytut Małych Braci Jezusa został zatwierdzony 
przez Watykan (1968), bracia zdecydowali się opuścić pustynię, aby – jak 
odczytali znaki czasów – w większym stopniu naśladować brata Karola. 

Kryzys dotychczasowej hierarchii wartości społecznych, który odczuł 
Kościół we Francji po rewolucji obyczajowej w 1968 roku,2140 miał pośredni 
wpływ na utwierdzenie charyzmatu Mission de France. Ruch ten był jakby 
siostrzany względem charyzmatu małych braci, którzy „...zrezygnowali ze 
swoich białych habitów w życiu codziennym, zachowując je tylko podczas 
modlitwy w kaplicy, a za zachętą biskupów zaczęli zakładać małe braterskie 
wspólnoty rozsiane po całym świecie wśród ludzkiej nędzy. Pragnęli nadal 
pozostać wierni kontemplacyjnemu życiu, ale w miarę odkrywania 
duchowości Karola de Foucauld, chcieli je połączyć z pracą wśród 
najuboższych i obecnością w ich życiu codziennym. Małe siostry Jezusa 
przeżywały tę samą ewolucję. Paweł VI po raz pierwszy w historii Kościoła 
oficjalnie uznał ich zinstytucjonalizowane powołanie w zgromadzeniu 
zakonnym, które żyje kontemplacją nie za klauzurą, lecz w łączności z pracą 
fizyczną wśród ludzi, i to najuboższych, oraz obecne jest w środowiskach 
najbardziej oddalonych od Kościoła”.2141 



 
 
376

Aby zrozumieć, w jakim kontekście kulturowym działali, i nadal 
działają francuscy księża robotnicy, należy przytoczyć opinię kard. 
P. Barbarina, który w rozmowie z rabinem G. Bernheimem stwierdził, że we 
Francji egzystują obok siebie dwie mentalności ukształtowane na długo przed 
Rewolucją Francuską, które odsłaniają tajemnice laicyzmu à la 

française”.2142 Te dwie mentalności w życiu publicznym oznaczają dwie 
postawy: „klerykalną” i „antyklerykalną”.2143 Do pierwszej odnosi się hasło 
„Bogu pierwszemu służyć” (Dieu premier servi) kształtujące mentalność à la 

française typu Joanny d’Arc (1412-1431). Z kolei antyklerykalne hasło „ojca 
liberalizmu” Woltera (1694-1778) brzmiało: „Zniszczyć religię” (Écrasons 

l'infâme).2144 Wywodzi się ono z listów pisanych w latach 1759-1768, które 
kończył wezwaniem do walki z Kościołem katolickim: „Zniszczmy tę 
hańbę!”, „Zdeptajmy bezecne!”, „Zgniećmy ohydę!”, „Zgniećmy nędznika!”, 
„Uderzmy w oszustów!”.2145 

Pokazuje to, że wielki zryw paryskiego ludu przeciwko królowi 
i arystokracji podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej miał na celu obalenie 
nie tyle monarchii uciskającej ten lud, co wyeliminowanie z życia 
publicznego religii katolickiej legitymizującej podstawy monarchii, religii, 
która dla francuskich liberałów była właśnie „hańbą”, „ohydą”, „oszustwem”. 
Do takiego m. in. „piekła”, pełnego nienawiści do katolicyzmu jako 
przyczyny nędzy świata, mieli „zejść” księża robotnicy. Wytrwanie przy 
Chrystusie wymagało zatem od nich heroicznej wiary, nadziei i miłości, 
czemu nie wszyscy sprostali. 

Francuscy katolicy, oddychający od wieków tą dwubiegunową 
atmosferą (klerykalizm – antyklerykalizm), również w łonie Kościoła 
dostrzegali „pożałowania godne zjawisko”, któremu się sprzeciwiali: 
„Istnieje jednak także «antyklerykalizm» – pisze brat Moris – który jest 
reakcją wierzących, cierpiących wobec postawy ich pasterzy, sprzecznej 
z ewangeliczną prostotą”.2146 z podobnym roszczeniem zetknął się Wojtyła 
w Kościele w Polsce dopiero w 1970 roku, czyli kilka lat po Vaticanum II, 
kiedy to pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Rolniczej 
w Krakowie, zaniepokojeni powolnym wcielaniem w życie uchwał Soboru, 
przedstawili mu swoje argumenty: „Zastrzeżenia dotyczyły stosunku kleru do 
laikatu (paternalizm), form pracy parafialnej, kaznodziejstwa, katechezy itp. 
Kardynał słuchał uważnie, wyjaśniał, mówił o trudnościach, często 
przyznawał rację, prosił o cierpliwość”.2147 Słuchał m. in. z perspektywy tej 
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wiedzy, jaką posiadał na temat opisywanego przez siebie w 1949 roku ruchu 
Mision de France. 

Ruch ten wpisał się w wielowiekową już „tradycję” dyskutowania we 
Francji o „fałszywej koncepcji godności duchowieństwa”. Zdaniem brata 
Morisa, szczęśliwie dla skutków francuskiej rewolucji kulturalnej Roku 
1968, Sobór zrównoważył rozpowszechnioną od wielu wieków koncepcję 
wśród większości katolików, która dążyła do oddania w ręce duchowieństwa 
monopolu na kapłaństwo w Kościele: „Nasze wspólnoty kościelne – pisze 
mały brat – zdają się ciągle jeszcze podzielone jakby barierą psychologiczną, 
gdzie z jednej strony jest kler, a z drugiej laikat. I choć czasem jedna ze stron 
narzeka na drugą, skarżąc się na klerykalizm jednej lub inercję drugiej, zbyt 
rzadko widzimy na razie osobiste inicjatywy, które dążyłyby do uczynienia 
choć z pewnej cząstki Ludu Bożego wspólnoty bardziej braterskiej, 
wspólnoty kapłańskiej, która wszystko razem celebruje – każdy według 
swojego charyzmatu posługi, do których został wezwany”. 

Ideałem Kościoła we Francji jest dziś Kościół wspólnotowy, służebny 
i ubogi, który „...nie ma być Kościołem sukcesu, tylko Kościołem 
świadectwa. Sukces, nawet duchowy, nie jest żadnym celem w Kościele. [...] 
Władza ma być jedynie służbą na wszystkich szczeblach. Kościół otwarty to 
postawa ekumenizmu [...]. Postawa otwartości jest szukaniem tego, co łączy, 
a nie podkreślaniem różnic i krytykowaniem”.2148 

 
 
4. Etapy rozwoju ruchu Mission de France 
 

Przypomnijmy, że Wojtyła po raz pierwszy zetknął się z działalnością 
księży robotników podczas swoich rzymskich wakacji po Europie zachodniej 
w 1947 roku. W rozmowie z A. Frossardem Jan Paweł II przyznał, że 
„o dalszym ciągu”, czyli o etapach rozwoju Mission de France dowiadywał 
się przez kolejne lata „przynajmniej okazyjnie”.2149 Ta wypowiedź papieża 
upoważnia do zapoznania się z tymi etapami, w celu skonfrontowania nadziei 
pokładanej w ruchu przez początkującego publicystę krakowskiego 
tygodnika z prawdą o Mission de France. 

Sześć etapów rozwoju Mission de France, wyodrębnionych na 
potrzeby niniejszej dysertacji, ukazuje wydarzenia, których Wojtyła nie znał, 
przystępując do pisania artykułu. Na każdym z etapów robotnikom 
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towarzyszyli księża z Mission de France, modyfikując swój styl działalnia 
w zmieniających sie warunkach. Te informacje, które docierały do Wojtyły 
w latach 1949-1978, z pewnością pomogły mu uzasadnić – przynajmniej 
przed samym sobą – decyzję o wycofaniu się z publicystyki na osiem lat na 
rzecz uprawiania prasowych gatunków transgresyjnych. Etapy rozwoju ruchu 
Mission de France pozwalają zatem poznać kontekst pierwszej publicystyki 
Wojtyły i lepiej zrozumieć przemianę, jaka się w nim dokonała między 
napisaniem Mission de France a Katolicyzmem uporu, skoro dyskretnie 
wycofał się z wniosków, do których doszedł w artykule rozpoczynającym 
cykl poświęcony nowym metodom duszpasterskim w Kościołach we Francji, 
Belgii i Holandii. 

Pierwszy etap rozpoczął się 24 lipca 1941 roku, kiedy to 
zgromadzenie kardynałów i arcybiskupów francuskich ustanowiło Mission 
de France. Zakończył się 1 marca 1954 roku, gdy Pius XII (pp. 1939-1958) 
nakazał księżom robotnikom powrócić do liturgicznego i parafialnego stylu 
życia. Decyzja papieża wiązała się m. in. z nowym spojrzeniem Kościoła na 
apostolat wiernych. Katolickie organizacje robotnicze nie chciały uznać 
apostolskiego działania księży tam, gdzie – ich zdaniem – powinien działać 
apostolat laikatu. Papież przestał zatem używać formuły swego poprzednika 
o uczestnictwie świeckich w apostolacie hierarchii, a posługiwał się 
określeniami tj.: współpraca, pomoc, co czyniło laikat partnerem 
duchowieństwa. Opowiadał się za pluralistyczną koncepcją Akcji 
Katolickiej, dlatego przy końcu jego pontyfikatu istniały cztery typy 
apostolatu: jednorodna i scentralizowana Akcja Katolicka, ściśle zależna od 
hierarchii (Włochy, Hiszpania, Portugalia, Ameryka Łacińska), 
wyspecjalizowane grupy apostolatu świeckich według zawodów lub 
środowisk społecznych (Francja, Belgia, Kanada), następnie stowarzyszenia 
kościelne jako kontynuacja XIX-wiecznych organizacji, tj. Bonifatiusverein 
w Niemczech, lub małe grupy awangardowe Legionu Maryi w Irlandii, 
a wreszcie federacje różnych organizacji, każda z własną nazwą (Holandia, 
Szwajcaria, Filipiny, Wietnam). 

Pius XII troszczył się o integralność kapłaństwa służebnego. 
Działalność duszpasterska francuskich księży ukierunkowana na pozyskanie 
zdechrystianizowanych środowisk społecznych, szczególnie robotniczych, 
spotkała się początkowo z aprobatą Stolicy Apostolskiej, ale gdy księża 
robotnicy podejmowali akcje społeczne wspólnie z niechrześcijanami, gdy 
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zaangażowali się w działalność komunistycznych związków zawodowych 
CGT (Confédération générale du travail), a przy tym zaczęli odchodzić od 
tradycyjnego stylu życia kapłańskiego, np. mieszkali poza probostwami 
i wikariatami, porzucali sutanny – to ich działania wywołały liczne 
kontrowersje w Watykanie. Papież nie podzielał opinii, że pozostaną 
chrześcijanami, jeśli należą do partii marksistowskich.2150 Wbrew staraniom 
francuskich kardynałów, papież nakazał, by księża robotnicy zaprzestali od 
1 marca 1954 r. stałej pracy w fabrykach. Do negatywnego stanowiska 
papieża wobec ruchu przyczyniła się również publikacja księży robotników 
pt. Wydarzenia i wiara. 1940-1952,2151 w której lansowano tezę, że najpierw 
trzeba zmienić warunki społeczne, a potem prowadzić ewangelizację.2152 

Drugi etap to spór trwający zaledwie kilka miesięcy, od 1 marca do 
15 sierpnia 1954 roku. Na początku księża korzystali z pozwolenia 
i pracowali w fabrykach trzy godziny, lecz później i tego im zabroniono. Po 
decyzji papieża wśród katolików, a nawet między biskupami 
i duchowieństwem, pojawiły się emocje. Kard. Achille Liénart (1884-1973), 
arcybiskup Lilie i prałat Mission de France, jednego z największych 
regionów robotniczych Francji, nie miał wówczas żadnej wątpliwości, że 
opinia publiczna powszechnie stwierdzi, że Kościół porzucił świat 
robotniczy. Jednak tak się nie stało, ruch Mission de France nie zaniechał 
misji wśród robotników. Zreorganizowano seminarium w Lisieux 
i skoordynowano duszpasterstwo robotnicze z działalnością Akcji 
Katolickiej. W miastach i regionach przemysłowych utworzono sektory misji 
robotniczej, w których kler parafialny współdziałał z laikatem. Spór wokół 
eksperymentu księży robotników zakończył się szczęśliwie, bo powołaniem 
do życia „diecezji bez terytorium”, czyli że ruchowi przyznano status 
prałatury terytorialnej, niezależnej (nullius), nad którą pieczę sprawować 
miał episkopat francuski. Pius XII wypowiadając się przeciw praktykom 
księży robotników, aprobował jednak ideę Mission de France.2153 

Trzeci etap przypadł na lata 1954-1965. To jedenaście lat misji księży 
robotników zakończony przesłaniem płynącym do świata z dokumentów 
Vaticanum II (1965). W tym długim czasie połowa księży robotników 
poddała się zarządzeniu Piusa XII, inni uważali, że nie mogą pozostawić 
klasy robotniczej, którą – według nich – oficjalny Kościół przestał się 
interesować. Wydaje się, że wola papieża była najtrudniejsza dla tych, którzy 
chcieli żyć podwójną wiernością: robotnikom i Kościołowi. Jedenaście lat 
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historii był dla wielu „długim tunelem”: jak nie stracić nadziei, kiedy 
wszystko wydaje się sprzeciwiać? 

Czwarty etap rozpoczął się po 8 grudnia 1965 roku, a zakończyły go 
marcowe wydarzenia rewolucji kulturalnej w 1968 roku. Etap ten 
charakteryzuje zaadoptowanie przez Sobór Watykański II początkowo 
krytykowanych pryncypiów ruchu, czemu dał impuls podczas soborowych 
obrad kard. A. Liénart. Przez te trzy lata, 1965-1968, naznaczone kryzysem 
autorytetu Kościoła, księża robotnicy, wsparci przez biskupów francuskich, 
dopracowali się mocnej pozycji w Kościele. Słowo „powszechny” – jak 
uważali księża robotnicy na kilkanaście lat przed Vaticanum II – po II wojnie 
światowej przestało szczęśliwie odnosić się tylko do Kościoła 
katolickiego.2154 Wizja Kościoła w świecie zmieniła się po Vaticanum II. 
Świat stał się dla Kościoła zadaniem i wyzwaniem, szczególnie dla katolików 
świeckich.2155 Sobór „przyniósł pewnego rodzaju «zwrot antropologiczny»”, 
o charakterze „dogłębnie chrystologicznym”, gdyż „...antropologia 
Vaticanum II zakorzeniona jest w chrystologii, czyli zarazem w teologii”.2156 

Po Soborze Kościół skierował swoje orędzie do całego świata, gdyż 
„Chrystus należy do dziejów całej ludzkości i tworzy je. Ożywia je w sposób 
sobie właściwy, na podobieństwo ewangelicznego zaczynu. Zostało bowiem 
odwiecznie zaplanowane przez Boga jakieś przebóstwiające przetworzenie 
człowieka i świata w Chrystusie”.2157 Odtąd misja katolików polega na ich 
obecności w sercu świata, przy każdym człowieku pracy, jak to od początku 
czynili księża robotnicy. 

Piąty etap, trwający od 1968 do 1989 roku, to czas zmagania się 
z wewnętrzną tożsamością kapłańską księży robotników. Ekspansja rozwoju 
Mission de France trwała do 1976 roku. Podwaliny do dalszej transformacji 
ruchu dała m. in. Polska i ruch „Solidarność” AD 1980 oparty na jedności 
robotników, chłopów, inteligencji, studentów i młodzieży zawiązanej 
podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Zlaicyzowany 
Zachód miał okazję zobaczyć, skąd ludzie, w tym robotnicy, czerpali siłę do 
walki o swoje prawa: z więzi z Kościołem katolickim, ze mszy świętej 
i sakramentów.2158 Wobec wydarzeń w Europie Wschodniej, w 1980 roku 
episkopat francuski nadał Mission de France trzy kierunki rozwoju: 
1. uobecnianie wartości ewangelicznych wśród wiernych oddalonych od 
Kościoła; 2. dawanie świadectwa wiary chrześcijańskiej przez inteligencję; 
3. promowanie komunii kościelnej wszystkich stanów. 
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Szósty etap, trwający do dziś, rozpoczął się w 1989 roku demontażem 
muru berlińskiego (1989; a w Polsce pierwszym demokratycznie wybranym 
rządem). Czas po Roku 1989 naznaczony został globalizacją i wynikającymi 
stąd zmianami w strukturze świata pracy (np. modernizacją przemysłu, 
hybrydyzacją i homogenizacją kultury), z nieodłącznym już we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej zjawiskiem bezrobocia. 

 
 

§ 2. Publicystyczny sukces Wojtyły oraz pierwsza „porażka” 
 

Plonem podróży Wojtyły po Francji, Belgii i Holandii w 1947 roku, 
po zakończeniu przez niego studiów rzymskich, były dwa artykuły 
publicystyczne zaplanowane przez autora jako cykl o „żywiołach 
katolicyzmu”: Mission de France i Katolicyzm uporu. Pierwszy, 
opublikowany na łamach „Tygodnika Powszechnego”, okazał się sukcesem, 
gdyż redakcja zamieściła go jako artykuł wstępny,2159 na pierwszej stronie. 
Program duszpasterski, który realizowali księża robotnicy z Mission de 
France, okazał się dla krakowskiej redakcji bardzo atrakcyjnym tematem. 
Jednak drugi artykuł ujrzał światło dzienne dopiero po pięćdziesięciu trzech 
latach i ukazał się na łamach tego samego pisma, które go wcześniej nie 
opublikowało, a może wręcz – odrzuciło. Można zatem powiedzieć, że po 
pierwszym sukcesie początkującego publicysty przyszła od razu pierwsza 
„porażka”. 

Okoliczności zamieszczenia Katolicyzmu uporu w 2002 roku 
sugerują, że tak jak artykuł „zaginął”, tak też  został odnaleziony. Trzynaście 
pożółkłych kartek rękopisu odkryli dwaj dziennikarze „Tygodnika 
Powszechnego”, red. Tomasz Fiałkowski i wnuk J. Turowicza – red. Michał 
Smoczyński,2160 w archiwum J. Turowicza, cztery lata po jego śmierci. 
„Kilka tygodni temu – relacjonują dziennikarze – w chwili, gdy po blisko 
trzech latach pracy w Archiwum Jerzego Turowicza wstępne porządkowanie 
olbrzymiego zasobu dokumentów zbliżało się już do końca, a liczba 
wyodrębnionych z tej masy korespondentów oraz teczek tematycznych 
sięgnęła dwóch tysięcy, otwarto grubą kopertę opisaną jeszcze ręką Pani 
Anny Turowiczowej. Miały się w niej znajdować «papiery Jeża (tj. Jerzego 
Turowicza) prastare». Istotnie, zawartość pochodziła w całości z lat 
czterdziestych, częściowo z okresu wojny. Na wielkim drewnianym stole 
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w Herbewie znalazły się odręczne notatki Turowicza poświęcone 
Gałczyńskiemu, anonimowe artykuły w maszynopiśmiennych kopiach na 
przebitce, być może dla konspiracyjnej «Kultury Jutra», a także rozmaite 
listy. Był tutaj też pewien rękopis: trzynaście nieco pożółkłych kartek 
formatu 17,5 na 21 cm, obustronnie zapisanych piórem: wyraźne, równe 
pismo z niewielką ilością skreśleń i poprawek. Nie miał tytułu (obecny 
pochodzi od redakcji „Tygodnika Powszechnego”) ani nazwiska autora, 
jednak zarówno charakter pisma, jak i sygnatura umieszczona w lewym 
górnym rogu pierwszej strony wydawały się znajome. Sięgnęliśmy do jednej 
z teczek, gdzie znajdował się inny rękopis, z początku lat pięćdziesiątych: 
recenzja Andrzeja Jawienia ze spektaklu Teatru Rapsodycznego. Nie było 
wątpliwości: to ta sama ręka. A przecież Andrzej Jawień to pseudonim 
księdza Wojtyły... Rękopis okazał się nieznanym tekstem księdza Wojtyły, 
niewątpliwie kontynuacją jego debiutu w Tygodniku: opublikowanego 
w numerze 9 z 1949 roku artykułu Mission de France. Oba stanowiły plon 
podróży, jaką Wojtyła po zakończeniu studiów w Rzymie odbył do Francji, 
Belgii i Holandii.2161 

Katolicyzm uporu został oceniony przez dziennikarzy tygodnika jako 
„próba syntezy”2162 i „kontynuacja debiutu”2163 Wojtyły. Fakt, że debiut 
okazał się sukcesem, a drugi artykuł, kontynuacja cyklu, „porażką” – jest 
zastanawiający, skoro analiza obu artykułów prowadzi do wniosku, że młody 
publicysta uzgodnił z redakcją napisanie cyklu. 

Katolicyzm uporu, to szkic porównawczy dotyczący poszczególnych 
typów katolicyzmu występujących w krajach Europy Zachodniej, to 
„pasjonujące studium stosunków francuskich i belgijskich” – jak sam określił 
Wojtyła. Studium koncentrowało się wokół zjawiska „rozkładu 
katolicyzmu”, analizy jego źródeł i praw nim rządzących, specyfiki 
właściwej dla poszczególnych krajów oraz pytań, czy ów „rozkład” był 
problemem wewnętrznym Kościoła partykularnego (np. dechrystianizacja we 
Francji), czy też ma inne uwarunkowania, wynikające z okoliczności 
zewnętrznych (np. konfrontacja katolicyzmu z protestantyzmem w Holandii). 
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1. „Żywioły katolicyzmu” – publicystyczna pasja Wojtyły 
 

Pasją początkującego publicysty był „katolicyzm w ogóle”,2164 a im 
bardziej temat artykułu uświadamiał Wojtyle „te wszystkie prawdy 
o katolicyzmie”, tym chętniej go podejmował. Analizując oba artykuły 
publicystyczne, można wydzielić trzy opisywane przez ich autora „żywioły”. 
„Żywioł romański” (z językiem francuskim) występujący w Walonii, ale 
dominujący we Francji, Wojtyła zaczął opisywać już w pierwszym artykule, 
gdzie jednak głównym tematem był nie tyle ów „żywioł”, co interesujący go 
(lub redakcję tygodnika) konkretny problem duszpasterski związany 
z francuską misją księży robotników. „Żywioł flamandzko-niderlandzki” 
dotyczył Belgii (w jej skład weszły trzy regiony o różnym odcieniu 
katolicyzmu: Flandria, Walonia, Bruksela, i trzy wspólnoty językowe: 
flamandzka, francuska, niemiecka). „Żywioł katolickiego uporu”, który 
drążył od wieku XVI protestancką Holandię (język holenderski), Wojtyła 
opisał z najgorętszym publicystycznym zacięciem, próbując – jak się wydaje 
– do takiej właśnie wizji katolicyzmu przekonać Polaków, a nie do tej, którą 
wcześniej przedstawił w Mission de France. 

Na etapie obróbki wstępnej materiału dziennikarskiego, zebranego 
podczas podróży w 1947 roku, Wojtyła pogrupował swoje spostrzeżenia 
w trzy „żywioły”, które łączą w sobie pierwiastki kulturowe i religijne, 
przenikające się nawzajem i poza granice opisywanych państw. To 
zastanawiające, że nie zdecydował się napisać jednego eseju lub trzech 
artykułów poświęconych poszczególnym „żywiołom”, ale – dwa. Ta decyzja 
(Wojtyły lub redakcji „Tygodnika Powszechnego”) zaprzepaściła logiczny 
podział materiału dziennikarskiego. Drugi artykuł miał być w zamierzeniach 
publicysty lub redakcji „szkicem porównawczym”, a w rzeczywistości okazał 
się tłem do opisu interesującego go sukcesu duszpasterskiego w Holandii, 
jakby przeciwwagą dla sukcesu Mission de France. Czy redakcja była jednak 
zainteresowana takim rozłożeniem akcentów, przeciwstawieniem dwóch 
programów duszpasterskich, ze wskazaniem na lepszy – holenderski, skoro 
nie opublikowała tekstu dobrze zapowiadającego się dziennikarza? Jednak 
dzęki temu nielogicznemu podziałowi materiału dziennikarskiego 
zauważalna jest ewolucja spojrzenia Wojtyły na problem „rozkładu 
katolicyzmu”, jaka dokonała się między napisaniem Mission de France 
a Katolicyzmu uporu. 
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Artykuły ilustrują dwa przeciwstawne, ale uzupełniające się poglądy 
na duszpasterstwo: zstępujący („żywioł romański”) i wstępujący („żywioł 
flamandzko-niderlandzki”). Wojtyła zauważył, że „we francuskim ruchu 
misyjnym rzuca się w oczy usilne podkreślanie tego, co można by określić 
jako mystique, natomiast w holenderskim katolicyzmie „nie tyle „słyszy się 
o «mistyce» życia rodzinnego, natomiast dba się po prostu usilnie o liczną 
i pełnowartościową rodzinę katolicką, nie tyle się rozpatruje chrześcijańską 
«mistykę» pracy, a tworzy się po prostu chrześcijański ruch robotniczy. Jest 
to różnica bardzo znamienna, wynikła z różnorodnych uwarunkowań: 
w jednym wypadku chodzi o przeciwstawienie właśnie mistyki 
nadprzyrodzonej chrześcijańskiego światopoglądu ściśle przyrodzonej 
i doczesnej «mistyce» materializmu («mistyka» pojawia się tu jako 
załamanie i odbicie tegoż materializmu w rozumowych dyspozycjach 
Francuzów)”.2165 

Wojtyła dowartościowując właściwe Francuzom cechy intelektualne: 
„chłodne nastawienie rozumowe”, „wrodzoną logikę” i „praktyczny rozum”, 
które są: „daleko bardziej powszechne niż dla społeczeństwa naszego”.2166 
Tym samym dowartościował środowisko „Tygodnika Powszechnego” 
i „Znaku”,2167 Francja ze swoimi nurtami myślowymi, np. Emmanuel 
Mounier (1905-1950) występował przeciwko polityce tzw. „katolickiego 
getta”, fascynowała środowisko Odrodzeniowców, z którego wywodził się 
J. Turowicz, redaktor naczelny tygodnika. 

W Mission de France Wojtyła podkreślał, że francuski katolicyzm 
posiada „wspaniałą warstwę intelektualistów różnych odcieni”, ale „...stoi 
wobec ogromnej rzeszy, która w życiu i pojęciach swoich odeszła od 
Ewangelii, czasem aż tam, skąd już zasad Chrystusa i Jego nauki nie widać 
zupełnie”. Nawiązał do tej myśli jako Jan Paweł II w liście do biskupów 
francuskich z 2005 roku, pisząc, że Kościół we Francji XX wieku posiada 
swoich wielkich reprezentantów tj: Henri de Lubac SJ (1896-1991), Yves 
Congar OP (1904-1995), Marie-Dominique Chenu OP (1894-1989), Jacques 
Maritain IPFI (1882-1973) i jego żona Raïssa Maritain (1883-1960), 
E. Mounier, Robert Schuman (1886-1963), Edmond Michelet (1899-1970), 
Madeleine Delbrêl (1904-1964), Gabriel Rosset (1904-1974), Georges 
Bernanos (1888-1948), Paul Claudel (1868–1955), François Mauriac (1885-
1970), Jean Lacroix (1900-1986), Jean Guitton (1901–1999), Jérôme Lejeune 
(1926-1994). Naznaczyli oni francuską myśl i życie, będąc wielkimi 
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osobowościami nie tylko we wspólnocie kościelnej, ale i w całym 
świecie.2168 

Papież zachęcał katolików francuskich do „...odważnej obecności na 
niwie społecznej w świeckim społeczeństwie, w wielkich miastach i na 
wsiach, w świecie ekonomii i kultury, sztuki i polityki, w dziełach 
charytatywnych i w oświacie, z zachowaniem przyjaznego i pełnego 
szacunku dialogu ze wszystkimi”.2169 Doceniał materialistyczne skłonności 
Francuzów,2170 które „stanowią znamienną cechę tego narodu” – jak pisał 
w Mission de France. Zdaniem młodego publicysty „wielki, praktyczny 
rozum” pozwala Francuzom „dostosowywać środki do warunków 
i okoliczności”. Z czasem okazało się jednak, że „rozkładowi katolicyzmu” 
we Francji nie zapobiegł jedynie ów „wielki, praktyczny rozum”, ale Duch 
Święty, który w latach siedemdziesiątych XX wieku obdarzył licznymi 
charyzmatami Kościół we Francji. 

Na przykład ruch odnowy charyzmatycznej, który rozpoczął się 
w Stanach Zjednoczonych, dał impuls do powstania we Francji licznych 
„Nowych Wspólnot” – jak się je obecnie nazywa. „I właśnie to wzbudza 
zdziwienie wielu – pisze brat Moris. Jakże we Francji przy tak dużym 
kryzysie wiary mogły powstać nowe wspólnoty, jak «Pain de vie» (Chleb 
Życia), «Béatitudes» (Błogosławieństwa), «Emmanuel», «Chemin Neuf» 
(Nowa Droga) i sporo innych o wielkiej żywotności ewangelicznej? Czasami 
ich założycielami były osoby, które się nawróciły i stały się członkami 
Kościoła. Większość z nich stworzyła parom małżeńskim możliwość 
prowadzenia życia zakonnego. [...] Teolodzy zwrócili uwagę, że w XX wieku 
życie zakonne w dużym stopniu się odnowiło, ale były tylko dwie sprawy 
zupełnie nowe w stosunku do tradycji Kościoła. Pierwsza to życie zakonne 
kontemplacyjne prowadzone nie tylko w klasztorach i klauzurze, ale wśród 
zwykłych ubogich ludzi, przy rzeczywistym dzieleniu wraz z nimi warunków 
ich życia, mieszkania, pracy (mali bracia i małe siostry Jezusa). A druga to 
umożliwienie prowadzenia życia zakonnego we wspólnocie parom 
małżeńskim, rodzinom”.2171 

Po zakończeniu drugiej wojny światowej myśl duszpasterska 
Kościoła we Francji opierała się na przekonaniu, – pisze A. Frossard – że 
Francja jest do głębi zdechrystianizowana i że jedyną rzeczą, jaką można 
zrobić, to wstrzykiwać jej na nowo chrześcijaństwo w małych dawkach 
z obfitym dodatkiem polityczno-społecznym.2172 Pojawienie się „Nowych 
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Wspólnot” wskazuje na inne środki – tzw. środki ubogie, jako przyczynę ich 
powstania. Zanim doszło do tzw. wylania charyzmatów Ducha Świętego 
w Kościele we Francji, w 1964 roku Wojtyła wygłaszając referat na temat 
dechrystianizacji, zwrócił uwagę na ten sam fakt. Był zdania, że tylko Duch 
Święty może zaradzić problemom, ale do tego potrzebna jest pokora 
człowieka, który z danej przez Boga szansy zechce skorzystać.2173 Co 
ciekawe, już pisząc artykuł pt. Katolicyzm uporu, Wojtyła był świadomy 
popełnionego przez siebie błędu w ocenie sytuacji. 

Gdy w Mission de France początkujący publicysta podziwiał ludzką 
próbę ratowania tragicznej – jego zdaniem – sytuacji Kościoła we Francji 
(wszak arcybiskup Paryża, kard. E. C. Suhard ponoć zapłakał po lekturze 
książki autorstwa księży H. Godin i Y. Daniel), to już w drugim artykule 
dostrzegł, że katolicyzm jest „...obwodem życiowo zamkniętym, 
nieprzerwanym, a przy tym samowystarczalnym, nigdy nie może się 
pojawiać jako całkowita ruina, jako bezwzględne rozdarcie”.2174 
Samowystarczalnym w tym sensie, że liczy na pomoc Boga. Do podobnego 
wniosku doszedł Tadeusz Fedorowicz na temat ruchu „Odrodzeniowego”, 
„...który – pisze w 1934 roku w liście do Stefana Swieżawskiego – choć 
w dalszej refleksji był odnoszony do Boga, to jednak nie sięgał w głąb 
i, przeciwnie, coraz bardziej na powierzchnię wypływał. To ta tragedia, którą 
każda zbyt ludzka rzecz przechodzi: początki są świetne i głębokie – potem 
zaczyna się wysychanie i wypływanie na powierzchnię życia, gdzie wreszcie 
sama forma pozostaje. I to ten ogromny cud Kościoła katolickiego, który się 
sam wciąż regeneruje – to dowód bardzo silny na jego Boskość”.2175 

Odkrycie, którego dokonał Wojtyła między napisaniem pierwszego 
a drugiego artykułu, dotyczyło właśnie samoistnej regeneracji Kościoła 
i katolicyzmu. Od beznadziei przeszedł do nadziei. W drugim artykule 
podkreślał już konieczność istnienia „zewnętrznego ruchu misyjnego” 
polegającego na współpracy z łaską Bożą przemieniającą to, co naturalne, 
w to, co duchowe, o jakim to procesie nawet nie wspominał w Mission de 

France. 
Wydaje się, że gdy młody publicysta spostrzegł, jaką sprawę wsparł 

swoim piórem, zamieszczając Mission de France w peerelowskim kontekście 
propagandowym, to już we wstępie do Katolicyzmu uporu poczynił pewne 
zastrzeżenia. Odciął się nie tyle od ruchu jako takiego, ale zdystansował do 
metody duszpasterskiej. Wyzbył się czarnowidztwa Mission de France 



 
 

387

wieszczącego „rozpad katolicyzmu”, jak i z nadmiaru entuzjazmu dla jedynie 
słusznej nowej „drogi apostołowania”. Istotę katolicyzmu zdefiniował 
w oparciu o Mistyczne Ciało Chrystusa. 

Po latach podkreślał, że właśnie „...rzecz cała toczy się pomiędzy 
tymi dwoma widzeniami Kościoła, to znaczy naszym własnym i tym 
narzuconym nam od zewnątrz, [gdzie] Kościół jest instytucją kultu. Wedle 
tego naszego, własnego, Kościół jest ludem Bożym, oczywiście jest Ciałem 
Mistycznym Chrystusa i ma posłannictwo”.2176 w Katolicyzmie uporu 
opowiedział się za Kościołem, który nie jest „organizacją”, ale 
„samowystarczalnym” – i w tym sensie mistycznym – „organizmem”, 
któremu życia udziela Duch Święty. Pierwszy artykuł wyraźnie akcentował 
„czynnik” ludzki, czyli „wstrzykiwanie” chrześcijaństwa na nowo 
„...w małych dawkach z obfitym dodatkiem polityczno-społecznym”.2177 

W Mission de France początkujący publicysta wpisał się – chcąc, nie 
chcąc – w materialistyczną mistykę Francuzom. W ów „materializm”, który – 
jak powie Wojtyła za kilkanaście lat – „pcha” człowieka jedynie 
w świadomość gatunku, pozbawiając go udziału w życiu Bożym.2178 

Konieczność rechrystianizacji francuskich robotników i chłopów 
wywołała wiele polemik. „Kiedy w 1943 roku ukazała się książka France 

pays de Mission? – pisze arcybiskup Paryża Maurice Feltin (1883-1975) 
w liście pasterskim z 1955 roku, uczestnik Soboru Watykańskiego II – miało 
się wrażenie skandalu. Zastanawiano się, czy można asymilować – 
wychodząc z jakiegokolwiek bądź punktu widzenia – doświadczenia misyjne 
odnoszące się do krajów afrykańskich lub azjatyckich, i przenieść je na grunt 
paryskich przedmieść i wiejskich osad? 

Przypomniał, że już w 1940 roku Stolica Święta wypowiedziała się na 
ten temat do rzymskich kaznodziejów głoszących nauki w Wielkim Poście: 
«Nawet o naszym mieście, Rzymie, nie można spokojnie mówić jako 
o terenie w całości czysto katolickim, ponieważ blisko tych cudownych 
legionów głęboko wierzących, są i tacy, którzy wierzą jedynie formalnie, 
i nie brakuje w każdej parafii grupy osób, które stały się obojętne religijnie 
lub są obce wierze. To terytorium misyjne trzeba odzyskać dla Chrystusa». 
[...] Nasza diecezja nad Sekwaną bardzo potrzebuje akcji misjonarskiej, gdyż 
np. w niedzielę 14 marca 1954 roku, na ponad 5 milionów mieszkańców 
tylko 650 tys. uczestniczyło we mszy świętej. Trzeba dodać, że w tej liczbie 
znajduje się większość dzieci i ludzi starszych. Musimy zatem zbudować 
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dom dla owieczek obojętnych religijnie. On nie wymaga innej niż jest 
hierarchii, ale pewnego przegrupowania już istniejącej, tak by kapłani stali 
się pasterzami Kościoła zagubionych owiec”.2179 

Po apelu skierowanym przez francuskich biskupów do wiernych 
powstało we Francji „Stowarzyszenie Przyjaciół Misji”. 2180 Konieczność 
apostolstwa świeckich dostrzegł Sobór Watykański II, który – pisze brat 
Moris – „...pragnął przyznać laikatowi, zarówno we wspólnocie kościelnej, 
jak i w liturgii bardziej aktywną rolę”. Nie tylko we Francji, ale i w innych 
krajach „...laikat aktywnie uczestniczy w animacji duszpasterskiej 
i liturgicznej. Jest na przykład dopuszczany do rozdawania Komunii św. czy 
prowadzenia zebrań liturgicznych tam, gdzie brakuje duchownych. Zatem 
katecheci w Afryce, animatorzy wspólnot podstawowych w Ameryce 
Łacińskiej czy też grup modlitewnych w wielu krajach pełnią rolę o wielkim 
znaczeniu. Do tego dochodzi aktywność świeckich, wybranych przez 
wspólnotę parafialną do rad duszpasterskich”.2181 Wojtyła, pisząc w Mission 
de France o potrzebie „odciążenia kapłana”, wskazywał co prawda na 
konieczność zaangażowania laikatu w budowę „domu dla owieczek 
obojętnych religijnie”, ale nie za cenę zwolnienia prezbiterów z ich 
obowiązków wynikających ze święceń. 

Na łamach francuskiego „La Documentation Catholique”, do którego 
Wojtyła miał dostęp przebywając w latach 1946-1948 na Zachodzie, ukazał 
się w 1944 roku artykuł nieznanego autora, który daje nadprzyrodzoną 
perspektywę na problem misji. Zamiast koncentrować się na poszukiwaniu 
„zagubionych owiec” – zdaniem cytowanego w artykule misjologia 
J. Lavarenne’a – trzeba wiernych zachęcić do ofiary, do niesienia ciężarów 
misji, ale nie w Paryżu, tylko np. w… Afryce. I to bynajmniej nie z tego 
powodu, że tak dawniej bywało i tak jest dobrze, ale dlatego, że Bóg wspiera 
tych, którzy innym pomagając we wzrastaniu w wierze, wypraszają dla siebie 
łaskę wiary.2182 

Wojtyła doszedł do podobnego wniosku w Katolicyzmie uporu, pisząc 
o konieczności, m. in. „misji zamorskich wśród pogan”. Wydaje się, że to 
pełne nadprzyrodzonej nadziei, nie socjologizujące i nie psychologizujące 
spojrzenie – bliskie było Wojtyle, ale pisząc Mission de France nie 
wyeksponował tej myśli. Jako wieloletni członek (a w latach 1975-1978 
przewodniczący) Komisji ds. Apostolstwa Świeckich przy Episkopacie 
Polski, zatwierdził w Dyrektorium Apostolstwa Świeckich zdanie wskazujące, 
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że w pełni podzielał opinię J. Lavarenne’a: „Katolicy w Polsce nie powinni 
się uważać za zwolnionych z obowiązku przychodzenia z pomocą także 
narodom tzw. trzeciego świata, cierpiącym głód i niedostatek”.2183 

Pod wpływem raportu księży H. Godina i Y. Daniela, misjolog 
J. Lavarenne zdał sobie sprawę, że autorzy pozbawieni są chrześcijańskiej 
nadziei, skoro tytuł, jaki nadali swojej książce, brzmiał La France, pays de 

mission? Zdaniem misjologia jest on: smutny, melancholijny, depresyjny.2184 
Sugerował, że Kościół we Francjio powinien zaangażowac się w misje. 
W swych rozważaniach J. Lavarenne nie podąża za sugestiami autorów, że te 
odchrystianizowane tereny Francji należy jak najprędzej chrystianizować 
poprzez „obniżenie poprzeczki”, czyli dostosowanie „standardów wiary” do 
możliwości wierzących, nie posiadających żadnych śladów, nawet 
szczątkowych czy wtórnych tradycji – ale wręcz przeciwnie, należy 
wzmocnić wymagania, stawiając wysokie „poprzeczki”, czyniąc ich 
odpowiedzialnymi za cały Kościół, przez co doświadczą mocy Bożej łaski 
i staną się gorliwymi katolikami.2185 

Wojtyła dostrzegał problem, dlatego podkreśla w Mission de France, 
że „...wielki poziom francuskiej kultury umysłowej” „...może swym 
wpływem dosięgnąć niewierzących mas”, ale – konstatuje – sama 
„...twórczość umysłowa katolicka nie przetwarza jeszcze społeczeństwa, nie 
jest bezpośrednio apostolska”. Wysnuł wniosek o istnieniu „...prawa krążenia 
wartości kulturalnych”, ale jeszcze nie wskazuje na „...prawo krążenia 
wartości duchowych” – tak jak J. Lavarenne.2186 Misjolog daje „receptę 
najbardziej katolicką” na chorobę zeświecczenia, a mianowicie podkreśla 
„Boską ekonomię”: odnowienie duchowe możliwe jest tylko poprzez troskę 
o misje, wówczas Bóg przyjdzie z pomocą. Zatroszczy się o misjonarzy. 
Chociaż J. Lavarenne nie pisze wprost, to wydaje się, że stawia diagnozę 
choroby, która trawi francuskich katolików – egoizm. 

Jan Paweł II w 1980 roku, przy okazji pielgrzymki do Lisieux, 
w słowie kierowanym do biskupów francuskich wspomniał o wrażeniu, jakie 
wywarła na nim książka księży H. Godina i Y. Daniela. Podkreślił wówczas, 
że takie sformułowania jak „kraj misyjny” (pays de mission) czy „utracona 
przez Kościół klasa robotnicza” (perte de la classe ouvrière) wymagają od 
Kościoła nie tylko autokrytyki, do której tak skłonni byli autorzy La France, 

pays de mission?, ale również krytyki mechanizmów społecznych. Papież 
wskazał na obszary, które pogłębiają wiarę laikatu, poprzez dar z siebie. To 
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„lekarstwa na egoizm”: katecheza, duszpasterstwo rodzin, powołania, 
seminaria, nauka religii w szkołach, studia teologiczne.2187 
 

 
2. Mission de France i Katolicyzm uporu 
 

Tylko dwa spośród osiemdziesięciu jeden artykułów, które ukazały 
się na łamach dwóch krakowskich periodyków, ukazują działanie łaski 
Bożej. Głęboki wydźwięk publicystyczny dotyczy: Mission de France oraz 
opublikowanego przez redakcję tygodnika dopiero w 2002 roku – Katolicyzm 

uporu. Jak wyżej wspomnieliśmy, pierwszy artykuł był owocem podróży 
Wojtyły po Francji, Belgii i Holandii w 1947 roku, a publikowany został 
w „Tygodniku Powszechnym” w 1949 roku. 

Mission de France, A. E. Boniecki określił jako „publicystyczny 
debiut” Wojtyły”, a druga część, odnaleziona w archiwum J. Turowicza, to – 
zdaniem byłego redaktora naczelnego tygodnika – „próba syntezy”, napisana 
w formie eseju. Katolicyzm uporu został zatem napisany przez młodego 
publicystę po powrocie ze studiów rzymskich, między 1948 a 1949 rokiem, 
i podobnie jak pierwszy artykuł – na kanwie spostrzeżeń z podróży po 
zachodniej Europie. 

Oba artykuły zostały poddane niniejszym rozdziale szczegółowej 
analizie treści, gdyż nie tylko spełniają w ścisłym sensie trzy wyodrębnione 
w dysertacji kryteria („czasopisma”, „dominanta” i „redakcja”), ale ponadto 
są wynikiem samodzielności Wojtyły na niwie dziennikarskiej, bowiem po 
zakończeniu studiów doktoranckich w Rzymie nawiązał on – za 
pośrednictwem swojego przyjaciela Stanisława Starowieyskiego – kontakt 
z krakowskim środowiskiem redaktorów. Do tego czasu był jedynie stałym 
czytelnikiem obu pism, darząc szczególnym zainteresowaniem „Tygodnik 
Powszechny”. 

Redaktor naczelny tego pisma docenił talent publicystyczny Wojtyły, 
zamieszczając artykuł na pierwszej stronie jako tzw. wstępniak, co było 
dziennikarskim sukcesem początkującego publicysty, oraz zaproponował 
kontynuację podjętego tematu w kolejnym artykule lub cyklu. Z niejasnych 
przyczyn Katolicyzm uporu zamiast na szpalty tygodnika, trafił do archiwum 
J. Turowicza na pięćdziesiąt trzy lata. 
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Pierwszy artykuł Błogosławionego poświęcony był Francji: nowym 
formom duszpasterskim księży z Mission de France. W drugim artykule 
początkujący publicysta porównał sytuację Kościoła we Francji, Belgii 
i Holandii, tłumacząc ówczesny stan religijności i katolicyzmu w tych 
krajach historycznymi uwarunkowaniami. A. E. Boniecki pisał: „Autor 
wyciąga wnioski odnoszące się do «katolicyzmu w ogóle». Stara się 
o obiektywizm i zachowanie dystansu wobec opisywanych zjawisk, nie jest 
jednak w stanie ukryć swoich fascynacji. Obserwuje dramatyczną 
i niezwykłą dla polskiego księdza sytuację: «...wygasanie złóż życia 
chrześcijańskiego stopniowe, długo utrzymuje się w pozorach, łudzi tymi 
pozorami, w końcu odsłania się w całej swojej pustce»”. Ale nie proces 
laicyzacji sam w sobie fascynuje ks. Wojtyłę, lecz związane z nim 
«kiełkowanie procesów odrodzeńczych». Dlatego uwaga Autora skupia się 
na Holandii: «...katolicyzm holenderski przetrwał do dzisiaj [tzn. do 1949 
roku] i dzisiaj właściwie idzie od zwycięstwa do zwycięstwa». [...] Młody 
ksiądz patrzy i stara się zrozumieć. Jest np. zafrapowany istniejącymi 
w Amsterdamie ośrodkami, w których «szczegółowo opracowuje się każdy 
wypadek «nawrócenia» protestanta na katolicyzm». Zajmują się tym księża 
«znający to zagadnienie gruntownie». Tu spod pióra Wojtyły wymyka się 
westchnienie bardzo osobiste: «Jak ciekawą musi być praca owych księży, 
trzymających ręce na pulsie tylu różnorodzajowych nawróceń. Muszą oni 
chyba dobrze znać wewnętrzny przebieg wiary wschodzącej 
i narastającej»”.2188 

Wojtyłę fascynował przede wszystkim proces wewnętrzny ukazujący 
„wschodzenie” i „narastanie” wiary, a nie jedynie socjologiczne czy 
psychologiczne spojrzenie na katolicyzm i jego „żywioły”. Publicystyka 
interesowała go o tyle, o ile miała odniesienie właśnie do tego wewnętrznego 
procesu wiary. Uprawiać katolickie dziennikarstwo, to realizować zlecenie 
Chrystusa, czyli „zadanie przepowiadania wszystkim ludziom prawdy 
zbawienia, nie narzucając prawdy siłą, bo ona narzuca się siłą samej prawdy, 
która wnika w umysły jednocześnie łagodnie i silnie”.2189 

Dechrystianizacja jako taka była zatem wyzwaniem nie tylko dla 
Wojtyły pasterza, ale również dla publicysty, który zamierzał przekonywać 
czytelnika do pełnej, katolickiej wizji problemu, stosując – jak się wydaje – 
„złotą zasadę” Uniwersytetu Jagiellońskiego, tak zasłużonego dla kultury 
europejskiej. Zasada plus ratio quam vis2190 głosi wyższość siły argumentów 



 
 
392

nad przemocą fizyczną. Można ją odnieść – per analogiam – do publicystyki, 
która nie nawraca „mieczem” racjonalno-emocjonalnych argumentów, często 
„pustych” chwytów retorycznych, ale przekonuje poprzez rzetelnie 
przeprowadzone wnioskowanie.2191 

W Mission de France Wojtyła opisał – za H. Godinem i Y. Danielem 
– trzy stopnie dechrystianizacji: „Pierwszy rodzaj środowisk znajdujemy 
w tych częściach Francji, gdzie tradycja chrześcijańska jest jeszcze mocna, 
udział w życiu liturgicznym i sakramentalnym zupełnie rzetelny (ok. 
dziewięćdziesiąt proc.), gdzie życie środowiska najwyraźniej wypływa 
jeszcze z istotnych założeń chrześcijańskich oraz z tych nadprzyrodzonych 
źródeł, jakimi rozporządza Kościół, innymi słowy – tam, gdzie życie 
chrześcijańskie przebiega jeszcze jako organiczna całość nie oderwana od 
swoich korzeni”. Natomiast „...drugi rodzaj stanowią te ośrodki, w których 
żyje się jeszcze ciągle w zasięgu chrześcijańskiej kultury. Kulturę pojmuje 
się tu jako pewien wytwór wtórny, samo bowiem środowisko nie tkwi już we 
właściwych, nadprzyrodzonych źródłach tej kultury. Żyje zatem kulturą 
oderwaną od swych korzeni, żyje nie tyle kulturą, ile pewnym nawykiem 
zewnętrzno-obyczajowym, który raczej czerpie swą siłę w umowie niż 
w przekonaniu. O ile środowiska typu poprzedniego wykazują jeszcze całą 
siłę właściwej religijnej tradycji chrześcijańskiej, o tyle w tym drugim typie 
środowisk tradycja zeszła już wyłącznie do wtórnej postaci, sama zaś 
nadprzyrodzona rzeczywistość religijna straciła już swój głęboki i prawdziwy 
wpływ na życie. Ludzie takich środowisk żyją jedynie w jej przedłużeniu, 
tam, gdzie pewne umowne przyzwyczajenie zastąpiło już lub raczej wyparło 
prawdziwą nadprzyrodzoną moc wiary”. Wreszcie trzeci teren, to teren 
misyjny, „...tu oderwano się już nawet i od tych najzupełniej wtórnych 
przejawów chrześcijaństwa. Tu życie nie wykazuje żadnych już związków 
z religijną chrześcijańską tradycją. Tworzy się i wypływa z zupełnie innych 
założeń. To te środowiska, w których dzieci, widząc postać Ukrzyżowanego, 
zapytują: kto to? – zdziwione nie spotykanym dotychczas zjawiskiem”.2192 

Czy Wojtyła nie obawiał się, że zrzucenie sutanny przez księży 
robotników może za kilka lat sprowokować dzieci tych dzieci, które nie 
wiedziały, kim jest Ukrzyżowany, do postawienia podobnego pytania? Ruch 
Mission de France nie wzbudzał w młodym publicyście żadnego niepokoju, 
dlatego z entuzjazmem go opisywał, podobnie jak francuski katolicyzm, 
o którym pisał: „Powszechnie znane są dwie prawdy”, że „...posiada on 
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wspaniałą warstwę intelektualistów różnych odcieni i że, z drugiej strony, 
stoi wobec ogromnej rzeszy, która w życiu i pojęciach swoich odeszła od 
Ewangelii, czasem aż tam, skąd już zasad Chrystusa i Jego nauki nie widać 
zupełnie”. Młody publicysta nie poszukiwał jednak wyjścia z tej trudnej 
sytuacji Kościoła we Francji w środkach ubogich, dlatego w pewnym stopniu 
poddał się pesymizmowi. Za autorami przeczytanych książek, H. Godinem 
i Y. Danielem,2193 rozwiązanie problemu widział jedynie w porządku 
horyzontalnym, gdzie człowiek liczy tylko na własne siły. 

Czy takie spojrzenie na Kościół bliskie było linii programowej 
„Tygodnika Powszechnego”? Wydaje się, że Wojtyła dostosował się do stylu 
myślenia o Kościele, jaki uprawiało środowisko krakowskich dziennikarzy 
katolickich, z którego reprezentantami zetknął się podczas wieczoru 
w salonie red. Zofii Starowieyskiej Morstinowej,2194 i dlatego zwolnił się 
niejako z obowiązku dociekania prawdy, składając go na karby 
doświadczonych redaktorów. 

Wojtyła uważał, że odstępstwa od wiary francuskiego społeczeństwa, 
„dokonanego nieraz temu dwa lub trzy pokolenia”, tkwią w materializmie 
społeczeństwa, ale dysponując wspaniałą katolicką kulturą umysłową, można 
nawrócić rzesze niewierzących, niekiedy wręcz walczących z Kościołem – 
stylem życia księży robotników. Zauważa jednak, że materializm, stanowiący 
znamienną cechę Francuzów, przeszkadza uwierzyć, to znaczy poddać swój 
rozum powadze Objawiającego. Działalność francuskich placówek 
misyjnych polegała głównie na wprowadzeniu w życie ewangelicznych 
zasad: „Nie jest to działalność oporu, sprzeciwu, działalność «anty» – 
przeciwnie, jest to działalność pozytywna, konstruktywna, dążąca do 
budowania. Uwzględnia ona wymogi dzisiejszego życia, dzisiejszej psychiki, 
dzisiejszych warunków” – podkreśla. Dlatego styl życia księży robotników, 
świadectwo dawane przy warsztacie pracy i miejscu zamieszkania, na które 
patrzył małej wiary robotnik lub wręcz niewierzący, miało stać się 
pierwszym dowodem na istnienie Boga. Do prawdy prowadzić należy ludzi 
przez dobro, ale – według początkującego publicysty – ogromną rolę 
odgrywał również „czynnik przekonywania”, rozumowych argumentów 
wspierających wiarę, dlatego francuskim misjonarzom – zapewniał – „nie 
wolno zardzewieć”, muszą trwać w nieustannym i bardzo rzeczywistym 
„napięciu wiary”, napięciu „wiary zdobywanej i przeżywanej”.2195 
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Wojtyła opisał ruch Mission de France jako „rodzaj wspólnoty” 
kapłanów i świeckich, jak gdyby przeciwstawiając ją tradycyjnej parafii. 
Pobrzmiewa tu krytyka struktury Kościoła w Polsce i tzw. masowej 
obrzędowości. Kościoła, który jest masowy, a nie elitarny jak Kościół we 
Francji. Na przykład – zdaniem brata Morisa – takie „prawdziwe wspólnoty”, 
braterskie, zjednujące pasterzy z wiernymi, powstały dopiero po 1968 roku: 
„Pamiętam kryzys Kościoła we Francji. Nagle trzeba było zamknąć 
seminaria, księża masowo zrzucali sutanny, zakonnice odchodziły 
z klasztorów, pustoszały kościoły. Wydawało się, że to koniec... Ale wtedy 
jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać rozmaite wspólnoty. I ludzie 
powoli zaczęli na nowo odnajdywać się w Kościele. No, ale większość 
księży francuskich to dzisiaj ludzie ubodzy i braterscy. Wierni reagują na to, 
zaczynają pomagać swoim księżom, wspierają ich w trudnościach – 
pomiędzy proboszczem a jego wiernymi rodzi się często prawdziwa 
wspólnota. Owszem, w kościołach jest dużo mniej ludzi niż kiedyś, ale 
parafie są teraz o wiele bardziej otwarte na potrzebujących, są o wiele 
bardziej braterskie... To widać na przykład w stosunku do imigrantów czy 
w więzach, jakie łączą te parafie z konkretnymi parafiami w krajach 
afrykańskich. Podsumowując: Kościół we Francji zwraca dziś szczególną 
uwagę nie na masowy udział w nabożeństwach, ale na miłość. I na modlitwę, 
czytanie Pisma Świętego, osobisty kontakt z Bogiem”.2196 

Benedykt XVI w książce pt. Jezus z Nazaretu podejmuje trudny 
problem ubóstwa, przypominając, że w czasach okupacji babilońskiej 
(VI w. p.n.e.) ubogimi było aż dziewięćdziesiąt proc. mieszkańców Judei 
i wówczas nie dało się już podtrzymywać dawnej starotestamentalnej tezy, że 
„...sprawiedliwemu dobrze się powodzi, a ubóstwo jest konsekwencją złego 
życia (związek: postępowanie – powodzenie). Izrael zaczyna więc dostrzegać 
– pisze papież – że ubóstwo jest „radą” Boga, zapewniającą Jego bliskość”. 
Jednak – podkreśla – samo w sobie ubóstwo materialne „nie zbawia”, gdyż 
„...serce ludzi niczego nie posiadających może być zatwardziałe, zatrute i złe 
– wewnątrz przeżarte żądzą posiadania, nie pamiętające o Bogu i spragnione 
dóbr zewnętrznych”.2197 

Papież przypomina, że Karol Marks właśnie na walce uciemiężonej 
nędzą klasy robotniczej z klasą posiadaczy kapitału zbudował swój system 
filozoficzny zwany marksizmem, chcąc nim „zbawić” robotników. Czy od 
ubóstwa materialnego daleko do ubóstwa duchowego? Czy daleko od 
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postawy „mieć” do postawy „mieć, jakby się nie miało”2198 – pyta. Benedykt 
XVI uważa, że bardzo daleko, choć zdarzają się wyjątki potwierdzające 
regułę. Na przykład Giovanni Bernardone „miał”, ale wygląda na to, że już 
przed swoim spektakularnym nawróceniem – w swojej wewnętrznej postawie 
– żył „jakby nie miał”, skoro mógł się natychmiast uwolnić od posiadanych 
dóbr, dając się poznać światu jako Franciszek z Asyżu. 

Papież dostrzega w Błogosławieństwach „...realizację Krzyża 
i zmartwychwstania w egzystencji ucznia”. Do ucznia odnoszą się one 
dlatego, że w sposób wzorcowy zrealizowały się najpierw w samym 
Chrystusie. Rady zawarte w błogosławieństwach są – kontynuuje swą myśl – 
„jakby „zawoalowaną wewnętrzną biografią Jezusa”. Chrześcijanie mają 
naśladować oderwanie swojego Mistrza od dóbr doczesnych, niezależnie od 
tego, czy żyją w dostatku, czy też nie, a – związana z taką postawą „udręka” 
– zapewnia papież – „przechodzi w radość”. Skoro zatem Błogosławieństwa 
stanowią portret Jezusa, powinny być też Magna Carta chrześcijan, ale nie 
tylko programem społecznym grupy pracującej nad likwidacją biedy, 
bezrobocia, skutków ocieplenia klimatu itd.2199 

Jak wynika z powyższego wywodu, rada ubóstwa dotyczy wszystkich 
chrześcijan. Wojtyła wskazywał w swojej publicystyce na nowy „rodzaj 
wspólnoty” – zastępującej robotnikom parafię, w której to wspólnocie 
panowałby – wspomniany przez brata Morisa – „duch ubóstwa 
i bezinteresowności”. Mimo że kapłani pracujący w tych parafiach nie 
składali żadnych ślubów, to pragnęli żyć „na przeciętnym poziomie 
środowiska”, a nawet „nieco poniżej”. 

Wojtyła poruszał w artykule drażliwą dla ludzi Kościoła kwestię 
finansową. Zasada bezinteresowności – pisze – wyraża się jako ścisłe 
wyrzeczenie się pobierania jakichkolwiek opłat. Sprawa ta bywa załatwiana 
przez księży robotników przy pomocy skarbon, w których wierni mają 
sposobność dać upust swej ofiarności: „Widnieje tu wyraźna dążność do 
zerwania z tradycyjnym systemem opłat za posługi liturgiczne, jak śluby 
i pogrzeby” – pisze publicysta. Odnosi się jednak wrażenie, że istota 
opisywanego przez Wojtyłę ruchu Mission de France polegała właśnie na 
„zerwaniu z tradycyjnym systemem” w wielu obszarach życia Kościoła. Ta 
„wewnętrzna prawda” wpisywała się w nurt myślenia ówczesnego 
zsekularyzowanego laikatu, który krytykował zbyt tradycjonalistyczny 
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Kościół w Polsce, w czasie, gdy władza PRL usilnie dążyła do 
zakwestionowania autorytetu Kościoła. 

W Mission de France Wojtyła opisywał problem „rozpadu 
katolicyzmu” w powojennej Francji, obecny zarówno w środowiskach 
robotniczych, jak i wiejskich, oraz zadania stojące przed „wewnętrznym 
ruchem misyjnym Francji”. Określał ten ruch jako nową „drogę 
apostołowania” i stanowczo twierdził – bez żadnych wątpliwości, bez 
ukazania czytelnikowi „za”, ale i „przeciw”, na podstawie niepełnych danych 
– że ta droga jest „słuszna” i „...że jest to na pewno jedno z owych 
żywiołowych objawień się Ducha Bożego, który nieustannie ujawnia się 
w życiu Kościoła, coraz nowe, dotąd nie przeczuwane ukazując ścieżki 
i drogi”. Na innym miejscu stwierdza, że w ogóle nie chce oceniać, czy nowa 
„droga apostołowania jest słuszna”, ale jedynie „skonstatować” ten „fakt”, 
jako – w takim razie – bezdyskusyjny. 

Wojtyła deklarował, że zamierza tylko poinformować opinię 
publiczną o „objawienia się Ducha Bożego” w Kościele we Francji, ale 
skończyło się na publicystyce, ponieważ zaczął przekonywać czytelnika do 
ruchu księży robotników, używając argumentów „za” tym (ale nie 
„przeciw”), że ta „droga apostołowania jest słuszna”. Nie tylko 
poinformował, ale skłonił opinię katolicką do przyjęcia swojego – lub 
redakcyjnego – stanowiska, że „wewnętrzny ruch misyjny Francji” to 
„objawienie się Ducha Bożego”.2200 

Początkującemu publicyście można zatem zarzucić, że złamał zasadę 
oddzielenia informacji od komentarza oraz że – może nawet w sposób 
tendencyjny – nie zadał sobie trudu stawiania krytycznych pytań, które 
pozwoliłyby czytelnikowi na wyrobienie własnej opinii na opisywaną 
sprawę. Charakterystyczny jest zatem brak dystansu wobec opisywanego 
problemu pays de mission, brak wewnętrznej wolności podczas tworzenia. 
Bez stawiania bowiem krytycznych pytań i bez choćby próby odpowiedzenia 
na nie, w puencie artykułu pobrzmiewa fałszywa nuta entuzjazmu mało 
umotywowanego rozumowymi argumentami z perspektywy wiary. 

Niezależnie od tego, że wraz z upływem czasu okazało się, że ruch 
Mission de France był rzeczywiście „dziełem Pana” 2201 – jak to określił 
w 2002 roku Jan Paweł II, to brak rzetelności w dziennikarskim warsztacie 
Wojtyły w latach 1948-1949 świadczy o niedostatku profesjonalizmu i każe 
postawić pytanie o przyczynę tego stanu rzeczy, a także o to, dlaczego tak 
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„wadliwa” publicystyka znalazła uznanie w oczach J. Turowicza, a z kolei ta 
późniejsza, w której autor uniknął wcześniej popełnionych błędów – została 
odrzucona? 

Zastanówmy się zatem, dlaczego Wojtyła nie chciał spojrzeć na 
problem krytycznie, z kilku punktów widzenia, skoro miał do nich 
bezpośredni i pośredni dostęp, to znaczy do krytycznej oceny metod 
duszpasterskich stosowanych w Mission de France? Pobyt Wojtyły w latach 
1946-1948 w Kolegium Belgijskim, podczas dwuletnich studiów 
w uniwersytecie „Angelicum”, dopomógł mu w codziennym – jak się wyraził 
– „osadzaniu” kapłaństwa2202, ale przy okazji ułatwiał – wspomina papież – 
„...nawiązanie kontaktu z pewnymi awangardowymi formami apostolstwa, 
które w tamtym okresie rozwijały się w Kościele. Mam na myśli przede 
wszystkim spotkania z J. Cardijnem, twórcą JOC i późniejszym 
kardynałem”.2203 

W 1927 roku JOC rozpoczął działalność we Francji, gdzie od 1886 
roku działało już Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Francuskiej 
(Association Catholique de la Jeunesse Française). ACJF ostateczną formułę 
wypracowało w latach 1926-1930. Od 1927 roku JOC był jedną z gałęzi 
ACJF założoną dla katolickiej robotniczej młodzieży męskiej Później 
powstała siostrzana gałąź żeńska (JFOC) oraz odpowiedniki (JMCF, JECF, 
JICF) innych męskich struktur: młodzieży wiejskiej (JAC), studentów (JEC), 
uprawiających wolne zawody (JIC). Wszystkie koordynowane przez ACJF 
gałęzie zachowywały organizacyjną autonomię, pełniąc to zadanie do 
wewnętrznego kryzysu ruchu, który miał miejsce w 1956 roku.2204 

Wojtyła z pewnością wiedział o istnieniu tych form apostolstwa 
świeckich.2205 S. Starowieyski, wspominając lato 1947 roku, czyli podróż po 
Francji, Belgii (Flandrii i walonii) oraz Holandii, pisze: „Poznaliśmy z bliska 
JOC [...], i jej założyciela, J. Cardijn, który też kilkakrotnie odwiedzał 
Kolegium Belgijskie w Rzymie”.2206 

Przyszły publicysta tygodnika – jak czytamy w opracowaniu Pawła 
Zuchniewicza – „...kiedyś rozmawiał […] z pewnym młodym flamandzkim 
księdzem, który mieszkał w Kolegium Belgijskim. Ksiądz ten zaangażował 
się w ruch Jeneusse Ouvrière Chrétienne zorganizowany przez belgijskiego 
kapłana, J. Cardijn”.2207 Mamy więc przynajmniej dwa wiarygodne „źródła”, 
czyli ewentualnych informatorów Wojtyły, którzy mogli dostarczyć 
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argumentów „za” i „przeciw” na temat Mission de France. Byli to J. Cardijn 
i „młody flamandzki ksiądz”. O jednym „źródle” wspomina sam papież. 

W Kolegium Belgijskim doszło do spotkania z twórcą JOC, 
późniejszym kardynałem,2208 a więc była to okazja do osobistej rozmowy na 
temat m. in. stylu życia księży robotników. S. Starowieyski zanotował 
przecież, że „z bliska” poznali J. Cardina w Kolegium Belgijskim 
w Rzymie.2209 Niespełna rok później miało miejsce kolejne spotkanie, które 
było pogłębieniem znajomości i poszerzeniem wiedzy o nowych formach 
duszpasterskich. 

Trudno sobie wyobrazić, że dociekliwy Wojtyła nie skorzystał ze 
sposobności i nie postawił wiele nurtujących go pytań. Zatem, na jakiej 
podstawie uważał stanowczo, że nowa „droga apostołowania jest słuszna”, 
skoro – jak pisze w Mission de France – wiedział, że „...nie ma co do tego 
jednolitego punktu widzenia”, np. J. Cardijn był „wręcz przeciwnego 
zdania”(sic!). 

Istotna jest odpowiedź na pytanie, czy Wojtyła zgadzał się 
z kontrargumentami J. Cardina albo czy miał własną wizję apostołowania? 
a także czy początkujący publicysta świadomie nie zamieścił w Mission de 

France opinii twórcy JOC, np. chcąc przypodobać się J. Turowiczowi? 
George Weigel w Biografii Jana Pawła II zauważa, że bardzo zależało mu, by 
publikować w „Tygodniku Powszechnym”.2210 

Może przyczyną był stosunek Błogosławionego do metody 
indukcyjnej wypracowanej w organizacjach chrześcijańskiej młodzieży 
robotniczej pod kierunkiem J. Cardina, którego idea została zaaprobowana 
i zalecana przez Piusa XI? Po dziesięciu latach działalności, JOC w Belgii 
liczył około osiemdziesiąt tysięcy członków, we Francji ponad trzydzieści 
tysięcy.2211 Takie liczby utrudniają dziennikarzowi artykułowanie 
wątpliwości. 

Twórca JOC był wikariuszem pracującym na przedmieściu Brukseli, 
w Laeken. W 1922 roku episkopat przyjął program i statut nowej organizacji, 
które zawierały cztery zadania pracy z młodzieżą robotniczą: wychowanie 
religijne, uprawianie akcji katolickiej, propagowanie ubezpieczenia 
społecznego i kas oszczędności oraz obronę interesów zawodowych. 
Młodzież miała czuć, że jest wśród swoich, działa przez swoich i dla swoich. 
Przy rozwiązywaniu kwestii spornych należało najpierw „poznać” 
egzystencjalny problem, następnie go „ocenić”, a na końcu dopiero „działać” 
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(voir, juger, agir). W mentalności katolickiej odrzucenie metody dedukcyjnej 
wywołało rewolucję, bo dotąd nie wychodzono wychodząc od 
doświadczenia, lecz od zasad ogólnych. 

Metoda indukcyjna JOC stała się podstawą rewizji życia chrześcijan. 
Jan XXIII w 1961 roku uznał ją za metodę Kościoła: „Zasady nauki 
społecznej wprowadza się zazwyczaj w życie w trzech kolejnych etapach: 
najpierw bada się, jaki jest rzeczywisty stan rzeczy, następnie dokonuje się 
wnikliwej oceny tego stanu w świetle wspomnianych zasad, a wreszcie ustala 
się, co można i należy uczynić, by podane zasady wprowadzić w życie 
odpowiednio do okoliczności miejsca i czasu. Te trzy etapy postępowania 
określa się nieraz słowami: «zbadać, ocenić, działać»”.2212 

Wojtyła doceniał wartość metody indukcyjnej, „...wypracowanej 
w organizacjach chrześcijańskiej młodzieży robotniczej przez J. Cardina”,2213 
ale zaproponował pewną korektę: najpierw należało „poznać”, jaka prawda 
wiary rzuca światło na omawiany problem, następnie „ocenić” go w tym 
świetle, a dopiero na końcu „działać”. Już w 1975 roku, podczas posiedzenia 
Komisji Głównej DSAK, nadał tej metodzie bardziej wertykalne odchylenie, 
pytając „...jaka prawda wiary rzuca światło na omawiany problem?”2214 

Miało to związek z Vaticanum II, „geniusz Soboru” zachwycił 
Wojtyłę. Synteza soborowa, czyli dokumenty wiary były – według 
Błogosławionego – „mową Ducha” do Kościoła. Chciał zatem pogłębić 
w krakowskim Ludzie Bożym świadomość, że Synod, który zainicjował 
w archidiecezji, podobnie jak Sobór – „zstępuje” z góry. A zatem metoda 
pracy synodalnej musi uwzględniać Ducha Świętego: to nie Bóg ma się 
dostosować do sytuacji, w jakiej znalazł się człowiek, ale to człowiek 
powinien uwzględnić naukę Kościoła i zastosować ją do swojej egzystencji. 
Podkreślał, że Synod jest „własnością” ludzi o tyle, o ile pytają, jak mają 
dostosować swoje życie do Bożych prawd. 

Stwierdzenie, że Wojtyła znając opinię J. Cardijna, świadomie jej nie 
przytoczył w artykule i że zaważyła na tym przyjęta przez „Tygodnik 
Powszechny” linia programowa – jest hipotezą. Podobnie jak to, że cenzor 
wykreślił „wywrotowy” passus Wojtyły polemizującego z twórcą JOC na 
temat Mission de France. Chociaż tygodnik trudno podejrzewać o świadomą 
współpracę z PRL-owską polityką, to jednak wydaje się, że zarówno 
redakcja, jak i peerelowska cenzura były – każde z innego powodu – 
zainteresowane opublikowaniem artykułu bez passusu, który – 



 
 
400

najprawdopodobniej – zawierał uwzględnienie prymatu Bożej łaski 
w metodzie indukcyjnej. 

Potwierdza to drugie „źródło”, od którego dwudziestosześcioletni 
Wojtyła czerpał wiedzę o nowych metodach duszpasterskich do drugiego 
artykułu publicystycznego pt. Katolicyzm uporu. To „flamandzki kolega” 
Błogosławionego z czasów ich wspólnego pobytu w Kolegium 
Belgijskim,2215 Gustaaf Joos (1923-2004) pochodzący z Flandrii, który 
w 1949 roku obronił doktorat z prawa kanonicznego. W 2003 roku Jan 
Paweł II mianował go biskupem i kreował kardynałem. 

G. Joos znał krytyczny stosunek ks. J. Cardina do idei ruchu Mission 
de France. Twórca JOC uważał, że „robotnik nie chce, żeby ksiądz zostawał 
robotnikiem, tylko żeby był dla niego przede wszystkim księdzem. Ksiądz 
robotnik nigdy nie może być  p r a w d z i w y m  robotnikiem, ponieważ 
w każdej chwili może przestać być robotnikiem”.2216 Jeśli G. Joos podzielał 
tę opinię, to miał okazję poinformować o tym Wojtyłę zainteresowanego 
ruchem księży robotników. 

W jednym z wywiadów tak opisuje dzieje wieloletniej przyjaźni 
z Błogosławionym, który wyraźnie podtrzymywał przez kilkadziesiąt lat tę 
relację: „Znamy się nawzajem przez pięćdziesiąt siedem lat! Pod koniec 
października 1946 roku przybyłem […] do Rzymu i zamieszkałem wówczas 
w belgijskim kolegium kapłańskim. 19 grudnia tego samego roku przybył 
Karol Wojtyła. [...] Nie miałem podczas tych dwóch lat szczególnego 
stosunku do Karola Wojtyły [...] Zaczął pisać do mnie z Polski. Dwa, albo 
trzykrotnie w roku, na Boże Narodzenie i na Wielkanoc pisał zawsze. [...] 
w 1973 roku kolejny raz napisał do mnie. W międzyczasie został 
arcybiskupem Krakowa i pytał, czy nie mógłby spędzić swoich wakacji na 
mojej plebanii. Pisał także, że oprócz mnie nie utrzymuje już żadnego 
kontaktu z kolegami księżmi z czasów studiów w Rzymie i zaproponował 
nasze wspólne ponowne spotkanie. Dwa tygodnie później otrzymałem 
jeszcze list od niego, w którym żałował, że w tym roku nie będzie mógł 
przyjechać do mnie. Pisał, że przybędzie na dwa dni do Brugii i weźmie tam 
udział w wielkiej procesji ku czci Świętej Krwi. [...] Podczas Soboru 
Watykańskiego II, gdy on był ojcem soborowym w Rzymie, przyjechał raz 
do Flandrii. Wówczas był już biskupem i chciał odwiedzić uniwersytet 
Loewen. [...] 31 marca 1979 roku przy pożegnaniu, powiedział do mnie: 
«Gustaaf, dotąd ja pierwszy pisałem do ciebie. Teraz Ty musisz najpierw 
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pisać do mnie a ja będę odpowiadał». Inni trochę się dziwili. Tak więc odtąd 
ja pierwszy do niego pisałem, a on zawsze mi odpowiadał”.2217 

Z całą pewnością kursowi koledzy prowadzili ze sobą w Kolegium 
Belgijskim szczere rozmowy na temat holenderskiego „żywiołu katolickiego 
uporu”, który narodził się – jak pisze Wojtyła – „...z faktu systematycznego 
upośledzenia wszystkiego co katolickie w Królestwie Niderlandów”, a co 
było tak bliskie polskiej mentalności w okresie PRL. Jak również prowadzili 
rozmowy na temat nowych metod duszpasterskich. Ta znajomość wiele 
mówi o Wojtyle, który z tego „źródła” czerpał interesujące informacje. 
Wydaje się dziwne, że pisząc Mision de France, nie wykorzystał ich. Jednak 
znawstwo natury Flamandów i walonów, Belgów i Holendrów 
w Katolicyzmie uporu wskazuje na to właśnie „źródło” informacji. 

Pisząc Mission de France, Wojtyła odstąpił od dziennikarskiej 
rzetelności, czego wynikiem jest pewna tendencyjność artykułu. Uznał, że 
„nowa droga apostołowania” jest na pewno „żywiołowym objawieniem się 
Ducha Bożego”, mimo iż nie potrafił – lub jako wyżej udowodniliśmy – nie 
chciał z pewnych względów – uzasadnić tej tezy w artykule. Czy jego 
„...podziw dla tych księży, którzy z całkowitą determinacją idą na 
poszukiwanie zdechrystianizowanych środowisk”2218 był autentyczny? 
Stanowcze twierdzenie, że nowa droga jest na pewno „żywiołowym 
objawieniem się Ducha Bożego” nie pasuje do pióra początkującego 
publicysty. 

Przyczyna mogła leżeć w presji środowiska, gdyż dziennikarze 
krakowscy czekali na odnowę Kościoła, a ruch Mission de France mógł się 
im wydać pierwszą „jaskółką” nadchodzących zmian w Kościele. Z kolei 
drugi artykuł Wojtyły na temat „rozkładu katolicyzmu” w Belgii i Holandii 
świadczy o tym, że młody publicysta wziął winę na siebie. Popełniony błąd 
warsztatowy usiłował naprawić, łącząc na początku Katolicyzmu uporu 
spojrzenie horyzontalne z wertykalnym, co nie spotkało się jednak 
z uznaniem redakcji, skoro artykuł przeleżał w archiwum Jerzego Turowicza 
do 2002 roku. 

A. E. Boniecki zauważył, że Wojtyła „starał się” być dziennikarzem 
obiektywnym, a to znaczy, że niekoniecznie nim był: „Autor wyciąga 
wnioski odnoszące się do «katolicyzmu w ogóle». Stara się o obiektywizm 
i zachowanie dystansu wobec opisywanych zjawisk, nie jest jednak w stanie 
– pisze – ukryć swoich fascynacji”.2219 Zatem Mission de France mógł 
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zawdzięczać swój sukces właśnie temu, że redaktorów „Tygodnika 
Powszechnego” interesowała idea księży robotników, podczas gdy Wojtyłę – 
postawa katolików ukazana w Katolicyzmie uporu. 

Zarzut redaktora naczelnego, że Wojtyła nie był zbyt obiektywny jest 
prawdziwy wobec pierwszego artykułu, będącego cenną ilustracją syntezy 
chrześcijaństwa i socjalizmu. Jeśli w salonie red. Z. Morstinowej redaktorzy 
zachęcali Wojtyłę do takiego obiektywizmu na temat Mission de France, to 
trzeba stwierdzić, że Błogosławiony ich „przejrzał”, dając do zrozumienia, że 
tylko „żywioł” holenderskiego katolicyzmu AD 1947 jest wart jego 
fascynacji. Nawet jeśli nie przytoczył argumentu „przeciw” stylowi życia 
księży robotników, to zaproponował własne spojrzenie na tę kwestię. 

W szybkim tempie dorósł do miana publicysty z krwi i kości, gdyż 
miał odwagę sprostować wcześniejsze wnioski. Choć nie wprost, to 
w drugim artykule przyznał, że zbyt „pobieżnie rozważył” problem pays de 

mission w Mission de France. Fascynowało go przede wszystkim odradzanie 
się francuskiego katolicyzmu z „pustki wiary”, a w Katolicyzmie uporu – 
proces wschodzenia i narastania wiary.2220 Bardziej fascynowało go trwanie 
wiary na przekór miażdżącym przeciwnościom losu, opór stawiany 
protestantom przez katolików holenderskich i ich dorastanie do pełni 
katolicyzmu niż duszpasterstwo w obszarze duchowej „pustki”, czyli utraty 
wiary, prowadzone przez księży robotników. 

Doświadczenie holenderskie mogło się jawić Błogosławionemu jako 
analogicze do znanych mu czasów PRL, gdzie usiłowano zniszczyć wiarę 
w narodzie polskim. Fakt „...systematycznego upośledzenia wszystkiego, co 
katolickie w Królestwie Niderlandów – pisał w 1949 roku – prawem jakiegoś 
dziwnego wymogu stał się źródłem odrodzeńczych sił”. Ten przykład – zdaje 
się – najbardziej go pociągał, gdyż było to również jego osobiste 
doświadczenie. Katolicyzm uporu można zatem niejako odczytać w polskim 
„kluczu”. Fakty ukrywały „wewnętrzną prawdę”: Wojtyła pisał o Holandii 
a myślał o Polsce. 

Protestantyzm w pewnym okresie Niderlandów był spiritus movens 
ówczesnej sceny politycznej. Uderzenie w holenderski katolicyzm przyszło 
„od zewnątrz” i – jak słusznie zauważył – „...było raczej polityczne 
i historyczne, tak jak we wszystkich utratach Kościoła” na czyjąś rzecz, 
w tym przypadku protestantyzmu. Holenderski katolicyzm ukształtował się 
„...jako funkcja przeciwstawna względem protestantyzmu”; z katolicyzmem 
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w Polsce walczył ateistyczna dyktatura rodem z ZSRR; polski katolicyzm był 
„funkcją przeciwstawną” do komunizmu. 

A. E. Boniecki przyznaje, że „uwaga autora skupia się na Holandii”. 
Wojtyła pisał o Holandii jak o swoim własnym kraju, radując się, że 
„...katolicyzm holenderski przetrwał do dzisiaj i dzisiaj właściwie idzie od 
zwycięstwa do zwycięstwa”. Kościół w Holandii stał się dla niego jakby 
figurą Kościoła w Polsce, który nie poddawszy się propagandzie, szedł 
zwycięski przez dzieje. Życie w systemie komunistycznym, czyli 
w nieustannym uporze, trwanie przy wierze przodków, przy wyznawanych 
wartościach – pogłębiało codziennie jego wizję Kościoła w Polsce.2221 Pisząc 
o „żywiole flamandzkim” nieustannie porównywał to co polskie, „nasze”, 
z „tamtą” tradycją, raczej mieszczańską, podczas gdy „nasza raczej ludowa 
i wiejska”.2222 

Znaczną część wakacji Wojtyła spędził w Belgii: „Przez miesiąc 
wrzesień 1947 roku – wspomina Jan Paweł II – byłem duszpasterzem 
polskiej misji katolickiej wśród górników w pobliżu Charleroi. Było to 
bardzo owocne doświadczenie”.2223 Owocne, gdyż przykład holenderskiego 
uporu niósł nadzieję. „Spostrzeżenia poczynione w Belgii i we Francji – 
wyjaśnia Wojtyła w Katolicyzmie uporu – muszą nasunąć nam taką ogólną 
uwagę: zauważone w tamtych społeczeństwach przejawy życia katolickiego 
stwarzają pewną całość, dopełniając się wzajemnie. Nie sposób bowiem 
ujmować ich pod jednym tylko kątem widzenia, np. jako obraz ruiny 
katolicyzmu, jakby to w pierwszej chwili mogło się narzucać przy 
pobieżnym rozważaniu owego splotu zagadnień, które składają się na pays de 

mission. 
Obraz życia katolickiego nigdy i nigdzie nie może być tak całkowicie 

jednostronny i beznadziejny. Pracują zawsze w jego nurcie pewne przebiegi 
wyrównawcze. I tak np. pojęciu pays de mission, ba, owszem samej 
rzeczywistości, którą taką określono nazwą, odpowiada inne pojęcie i inna 
rzeczywistość, którą już obecnie nazwano communauté missionaire, pays de 

mission oznacza pewne wykańczanie się, wygasanie złóż życia 
chrześcijańskiego. Jest ono stopniowe, długo utrzymuje się w pozorach, łudzi 
tymi pozorami, w końcu odsłania się w całej swojej pustce. Te złoża 
wygasania postarano się nawet dokładnie rozgraniczyć i podkreślać: 
katolicyzm oderwany od właściwych sobie źródeł życia nadprzyrodzonego 
utrzymuje się jeszcze jako pewien styl kultury, w końcu i to zanika. Wypada 



 
 
404

nadmienić – dodaje – że samo to przechodzenie mogłoby stać się 
przedmiotem ciekawego i dogłębnego studium”.2224 

Wojtyła uważał, że tylko wiara jest twórcza i tylko ona odmienia 
oblicze świata. Gdyby redakcja była zainteresowana „dogłębnym studium” 
wiary, procesem jej „wschodzenia i narastania”,2225 to Wojtyła byłby 
z pewnością zainteresowany opracowaniem dla „Tygodnika Powszechnego” 
studium, w formie cyklu artykułów. 

Temat wiary podjął Błogosławiony już w 1946 roku w pracy 
magisterskiej,2226 a dwa lata później w rozprawie doktorskiej,2227 biorąc na 
naukowy warsztat interesującą go doktrynę karmelitańskiego mistyka 
i Doktora Kościoła Jan od Krzyża (św. ; 1542-1591).2228 Artykuł 
o humanizmie św. Jana od Krzyża2229 był kulminacyjnym momentem jego 
refleksji nad dziełami i doktryną św. Jana od Krzyża. Szczególnym 
zagadnieniem, którym Wojtyła zainteresował się, był „...problem wiary 
przeżywanej od strony daru Bożego jako cnota teologalna oraz od strony 
podmiotu przeżywającego”. Podmiotowy i przedmiotowy sposób ujmowania 
wiary stanowi o specyfice refleksji”.2230 

Nie opublikowanie przez tygodnik artykułu Wojtyły o „żywiołach” 
holenderskiego katolicyzmu nie zniechęciło go do dzielenia się 
z czytelnikami innych czasopism refleksją o wierze.2231 „Uderzyła” go 
bowiem– wspomina Jan Paweł II – „niezwykle mocna struktura Kościoła 
i duszpasterstwa w tym kraju, prężne organizacje i żywotne wspólnoty 
kościelne”2232 w Holandii. W 1970 roku wyjaśniał, że nie chodzi mu tylko 
o instytucje, gdyż „...organizacje nie są najważniejsze. Najważniejsza jest 
wiara – stanowczo! Organizacje także mogą stać się pustym schematem, 
jeżeli nie wypełni tego schematu żywa wiara. Natomiast żywa wiara nigdy 
nie stanie się pustym schematem: zawsze będzie twórcza, zawsze będzie 
wyrażać się w życiu, dopełniać się miłością, bo taka jest jej natura”.2233 

Początkujący publicysta poniekąd przyznał we wstępie do 
Katolicyzmu uporu, że zaaplikował czytelnikom pewną „dawkę” beznadzi, 
a więc był o krok od popełnienia grzechu przeciwko Duchowi Świętemu.2234 
Często popełniają go ci dziennikarze, którzy wobec przerastających ich 
rozumienie problemów, tracą nadzieję na nadprzyrodzone rozwiązanie. Oto 
jak brzmi sprostowanie Wojtyły: „Obraz życia katolickiego nigdy i nigdzie 
nie może być tak całkowicie jednostronny i beznadziejny”.2235 
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Zatem już w drugim artykule, być może napisanym w kilka dni, może 
w kilka tygodni, co najwyżej w kilka miesięcy po ukazaniu się debiutu, 
początkujący publicysta skłonny był powrócić do właściwego mu spojrzenia 
wiary na opisywaną rzeczywistość. Zdał sobie sprawę, że bez wiary można 
psychologizować, socjologizować itp., a w końcu popaść w rozpacz. 

Na tym etapie refleksji Wojtyły, cytowane wyżej poglądy 
J. Lavarenne’a wydają się być zbieżne z poglądami początkującego 
publicysty, który miał już głęboką „…świadomość konieczności wspierania 
misji zamorskich wśród pogan”.2236 Francuski misjolog zaleca „potężny 
udział w zewnętrznym ruchu misyjnym”.2237 Jego zdaniem już samo 
postawienie pytania, czy Francja jest krajem misyjnym (pays de mission) 
„grzeszy” brakiem nadziei. A Wojtyła tym razem wtóruje temu 
spostrzeżeniu, pisząc o „tajemnicach życia mistycznego organizmu”, 
w którym zawsze są obecne „dodatnie odpowiedniki procesów 
rozkładowych”. Tylko „katolicyzm oderwany od właściwych sobie źródeł 
życia nadprzyrodzonego” [...] zanika”. Natomiast katolicyzm, który jest 
obwodem życiowo zamkniętym, nieprzerwanym, a przy tym 
samowystarczalnym, nigdy nie może się pojawiać jako całkowita ruina, jako 
bezwzględne rozdarcie. Zawsze skądś ukaże się dodatni odpowiednik 
procesów rozkładowych. Jest to w ostatecznej analizie tajemnica życia 
mistycznego organizmu, życia udzielonego i kierowanego nadprzyrodzonym 
wpływem Ducha Świętego. W każdym razie sam układ życiowych sił 
katolicyzmu jest taki, że ten dodatni odpowiednik może się ukazać – 
przesłanki dla niego istnieją w Ewangelii, przesłanki życiowe w tajemniczym 
działaniu łaski”. Nadzieja przychodzi zatem w Duchu Świętym – podkreśla 
odważnie publicysta – a nie tylko w tzw. czynniku ludzkim. 

Wojtyła określa siebie w drugim artykule jako „...świadomego tych 
wszystkich prawd o katolicyzmie”, i z tego względu – pisze – 
„...najciekawszą rzeczą będzie nie samo stwierdzanie rozkładu”, ale 
„...kiełkowanie procesów odrodzeńczych w obrębie tego życia”. Zamierza 
z „drżeniem śledzić”, „...czy i o ile ta postać życia chrześcijańskiego, którą 
stwarzają współczesne parafie misyjne we Francji, odpowie wymogom życia, 
czy i o ile zasada apostolstwa świeckich, apostolstwa dostosowanego ściśle 
do środowisk, zdoła zastąpić na szeroką skalę dotychczasowe duszpasterstwo 
bezpośrednie, ześrodkowane wokół samego kapłana”.2238 
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Powraca do mocy tkwiącej w Tradycji Kościoła. Już nie podważa 
dotychczasowego systemu działania Kościoła poprzez parafie, ale z pewnym 
niepokojem pyta, czy elitarny apostolat „...zdoła zastąpić […] duszpasterstwo 
bezpośrednie [parafialne], ześrodkowane wokół samego kapłana”.2239 
Ogromna zmiana (!), która dokonała się w tak krótkim czasie. 

Porównanie pierwszych prób publicystycznych Wojtyły ukazuje 
dojrzewanie jego myśli. Publicznie sprostował swoje poglądy 
i usprawiedliwił się, że rozpatrywanie opisywanych przez niego zagadnień 
może przerosnąć każdego, gdyż „studium stosunków francuskich 
i belgijskich” zmusza do analizy „żywiołu flamandzko-niederlandzkiego” 
i porównania go z „żywiołem romańskim” (francuskim). Jak zauważył, nie 
jest łatwo to czynić bez kontekstu, w tym przypadku wiedzy o dziejach 
narodów. Samo doświadczenie pobytu na Zachodzie nie wystarcza do 
sformułowania właściwych wniosków. 

Wojtyła zdefiniował „żywioł flamandzko-niderlandzki” (holenderski) 
po pierwsze w oparciu o „źródło”, jakim był G. Joos z Flandrii, od którego 
początkujący publicysta czerpał pierwsze informacje. Po drugie uzupełnił je 
o fakty zebrane podczas wakacji w 1947 roku. Indagowany o wieloletnią 
przyjaźń z papieżem, kardynał G. Joos podkreślał, że jest tylko zwykłym 
proboszczem. Zatem jako informator nie miał „skłonności do wielkich 
wzlotów, do żarliwych przeżyć religijnych”, ale cenił „katolicką 
konsekwencję życiową”, „stopniowy podbój życia dla katolicyzmu”,2240 co 
bardzo cenił Błogosławiony. 

„Żywioł flamandzki wnosi w belgijskie życie katolickie ogromnie 
wiele umiaru, równowagi, pierwiastka organizacji budowanej na silnych 
podwalinach, i to zarówno duchowych, jak materialnych – pisał 
dwudziestodziewięcioletni Wojtyła. Przy tym [zauważalne jest] coś bardzo 
rzetelnego, trwałego. Zrozumienie życia jako ciągłego, uporczywego 
podboju, w którym nigdy nie należy pożądać wielkich zwycięstw, zadowalać 
się skromnymi, ale ciągłymi. I jeszcze jedno – Flandria wnosi w belgijskie 
życie katolickie wyraźny pierwiastek autentycznej, religijnej tradycji – i to 
tradycji bardzo jeszcze rzeczywistej, nie rozkładanej od środka. Jest to na 
ogół inna postać tradycji niż nasza polska: tamta jest raczej mieszczańska, 
nasza raczej ludowa i wiejska. [...] Belgowie są doskonałymi pracownikami; 
jest ich przy tym sporo i umieją doskonale pracować. Pracę kochają i lubią 
studiować jej wymogi i skrzętnie notować osiągnięcia. Jest to w dużej mierze 
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udział flandryjski. […] Flamandowie, chętnie podkreślają: my nie mamy 
skłonności do wielkich wzlotów, do żarliwych przeżyć religijnych, ale 
kochamy katolicką konsekwencję życiową, z zamiłowaniem opracowuje 
każdy z nas swoją komórkę, tę, która mu przypadła w udziale. Czyż to nie 
jest jednak pełnowartościowe zrozumienie swego uczestnictwa 
w Mistycznym Ciele Chrystusa? – pytał. Taki stopniowy podbój życia dla 
katolicyzmu nie może być tylko czysto technicznym przejawem albo 
politycznym chwytem. Zwłaszcza, jeśli jest tak dbały o całkowitą katolicką 
świadomość. Sentire cum Ecclesia2241 nie oznacza tam przede wszystkim 
uczuciowej łączności z Kościołem, ale raczej chłodną na zewnątrz i dosyć 
twardą, a równocześnie ogromnie świadomą jedność myślenia i chcenia”.2242 

Nie krył podziwu i wskazywał na przyczyny takiego stanu rzeczy: 
„W ciągu swej długiej tradycji odcięcia i uporu nauczyli się za 
pośrednictwem swego bolesnego upośledzenia. I dlatego rozumieją, że taki 
nakaz scalający powinien dotyczyć wszystkich następstw w życiu. A zatem 
katolicyzm to znaczy: chrzest, liczna rodzina, szkoła katolicka dla dzieci, 
uniwersytet katolicki dla dorastających, liczne powołania, i to zarówno 
wewnątrz kraju, jak też potężny udział w zewnętrznym ruchu misyjnym; 
prócz tego: katolicka partia w parlamencie, katoliccy ministrowie w rządzie, 
katolickie syndykaty robotnicze, organizacje młodzieżowe. Razem: owa 
zasada stopniowego, ale stanowczego podboju gruntownie 
urzeczywistniana”.2243 Chciałoby się dopowiedzieć – nie tak jak we Francji, 
gdzie apostołować to znaczy „schodzić do piekieł” niewiary.2244 

Publicysta zdecydowanie opowiedział się za najbardziej tradycyjnym 
modelem katolicyzmu holenderskiego, któremu nawet nie dorównywał 
model polski w PRL. Przekonał się o tym – jak pisał – rozmawiając z „pewną 
Polką”, która wyszła za mąż za Holendra. Należała ona do katolickich 
stowarzyszeń akademickich, wychowana była przez zakonnice, ale gdy 
zetknęła się bezpośrednio „...z całym wewnętrznym życiem holenderskiego 
katolicyzmu”, to – konstatuje Wojtyła – „została prawie odrzucona”, ale 
i sama odrzuciła holenderski katolicyzm, mówiąc, że „...nie może się zdobyć 
na ponowne nawiązanie z nim łączności”. Dlaczego? Wojtyła stwierdza: 
„Tak ogromnie są tam twardzi, tak bardzo wymagają konsekwencji 
i karności, tak bardzo kładą nacisk na odpowiedzialność. [...] Taki jest ich 
styl. Nie chodzi w nim o zaspokajanie uczuciowych potrzeb i skłonności 
religijnych, chodzi o świadomego ducha katolickiej jedności”.2245 
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Jaki zatem jest styl flamandzki? Jakie cechy katolicyzmu fascynowały 
początkującego publicystę? To: rosnąca dzietność katolików, ekspansja ich 
wiary, duchowa jedność wspólnoty, wola pracy nad sobą i rozumna wiara, 
bez której pobożne praktyki są tylko dewocją. To styl fides et ratio2246 „leżał” 
na sercu Błogosławionemu. Pragnął, by o Polakach mówiono, że rozumowe 
racje przedkładają nad „uczuciowe potrzeby i skłonności religijne”, że mają 
„ducha katolickiej jedności”. Wówczas komuniści traktowaliby katolików po 
partnersku, liczyliby się z nimi. 

Młody publicysta poczuł brzemię odpowiedzialności za słowo, 
dlatego niejako tłumaczył się przed czytelnikami, że wnioski, jakie wyciągnął 
w Mission de France narzuciły się – jak podkreśla – „...w pierwszej chwili, 
[...] przy pobieżnym rozważaniu owego splotu zagadnień”.2247 
w sprostowaniu zamieszczonym w tzw. leadzie, czyli w pierwszych zdaniach 
Katolicyzmu uporu, Wojtyła nie chciał już pisać w taki sposób, jak we 
„wstępniaku”, ale zamierzał głębiej przedstawić problem i ujawnić swoją 
opinię. Nie działał pod wpływem presji: ani zewnętrznej, ani wewnętrznej. 
Z dystansu dojrzał wagę „splotu zagadnień”. 

Winę za błędy warsztatowe popełnione w Mission de France Wojtyła 
wziął na siebie, informując czytelnika, że tym razem zamierza napisać 
„dogłębne studium”. Ani jednym słowem nie dał do zrozumienia, że 
okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne wymusiły takie a nie inne wnioski 
końcowe. Takich założeń, co do „dogłębności studium”, nie ma w pierwszym 
artykule. Prawdopodobnie z tego powodu Katolicyzm uporu stał się jego 
dziennikarską „porażką”, która – patrząc z warsztatowego punktu widzenia – 
była sukcesem dojrzałego już publicysty. W drugim publicystycznym 
artykule postanowił podzielić się z czytelnikami własnym spojrzeniem na 
problem „rozpadu katolicyzmu”, odcinając się, już we wstępie, od 
perspektywy horyzontalnej, na rzecz przedstawienia Kościoła jako 
Mistycznego Ciała Chrystusa, który żyje w swym wnętrzy nadprzyrodzoną 
nadzieją.2248 

Analizując trzy „żywioły”: „romański”, „flamandzko-niderlandzki” 
oraz „holenderski”, Błogosławiony opowiedział się za ostatnim z nich. 
Zaprezentował katolicyzm uporu Holendrów z najgorętszym 
publicystycznym zacięciem, w oparciu o fakty i elementy wywiadu, nadając 
publicystyce reportażowy rys. Miał na uwadze wizję katolicyzmu, do której 
usiłował przekonać Polaków. 
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3. Dylematy warsztatowe Wojtyły 
 

„Tygodnik Powszechny” zdecydował się na publikację Katolicyzmu 

uporu dopiero w 2002 roku, w osiemdziesiątą drugą rocznicę urodzin Jana 
Pawła II, nadając taki tytuł. Dodano: „nieznany tekst Wojtyły” bez 
komentarza, z jakiego powodu nie był dotąd opublikowany, skoro przez 
dwadzieścia dziewięć lat Wojtyła był stałym współpracownikiem 
krakowskich pismi dlaczego rządca archidiecezji krakowskiej nie upomniał 
się o zwrot rękopisu. 

Artykuł został wydrukowany – jak nie trudno się domyśleć – jedynie 
z tego powodu, że jego autor został papieżem. Rękopis został znaleziony 
w redakcyjnym archiwum z „...niewielką ilością skreśleń i poprawek”.2249 
Czy brak poprawek świadczy o tym, że treść i forma były przez Wojtyłę 
starannie przemyślane? Rękopis Wojtyły daje jedynie pewność, że nikt – ani 
redakcyjny adiustator, ani cenzor – nie zaingerował w jego treść. Inaczej 
mogło być z Mission de France, którego rękopis nie został zachowany. 
Gdyby w redakcyjnym archiwum zachował się artykuł z pozostawionymi 
śladami poprawek, to można by wtedy było zapytać, czy są to ingerencje 
autora, adiustatora czy też cenzora. Mimo braku takiego dowodu warto 
jednak zapytać o autorstwo tekstu, to znaczy czy wszystkie zdania 
rzeczywiście wyszły spod pióra Wojtyły, pamiętając, że cenzor, będący 
etatowym pracownikiem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie, mógł 
nadużyć swych kompetencji, wykreślając niektóre zdania, a inne dopisując, 
w ostatniej fazie – na etapie tzw. szczotek – w drukarni, gdzie podpisywał 
zatwierdzony numer pisma do druku? Jeśli tak było, to czy autor Mission de 

France został postawiony przed faktem dokonanym – ujrzał artykuł w druku 
z naniesionymi zmianami i podpisany swoim imieniem i nazwiskiem? Przy 
czym należy wątpić, że to redakcja naruszyła prawa autorskie Wojtyły 
i wprowadziła w utworze „zmiany merytoryczne” bez jego wiedzy.2250 

Z braku takich dowodów, należy założyć, że sprostowanie 
w Katolicyzmie uporu błędnych wniosków popełnionych w pierwszym 
artykule – które publicysta wziął na siebie – nie wyklucza tego, iż mógł się 
również zmagać z cenzorskim – nazwijmy go – problemem. Brak poprawek 
adiustacyjnych w rękopisie świadczyć może o tym, że redaktor naczelny 
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sprzeciwił się drukowi, tłumacząc się niejako „z góry” uwarunkowaniami 
peerelowskiej cenzury. Wydaje się jednak, że najbardziej prawdopodobna 
wersja zdarzeń, to odrzucenie przez redakcję drugiego artykułu Wojtyły, 
z wyjaśnieniem, że nie jest tak dobry jak ten pierwszy. Gdyby Wojtyła sam 
chciał odstąpić od druku z jakichś względów, to rękopis Katolicyzmu uporu 
znalazłby się w jego archiwum, a nie J. Turowicza, który być może 
zasugerował, że jeszcze się zastanowi nad ewentualnym drukiem. I tak tekst 
przepadł w jego archiwum na pięćdziesiąt trzy lata. A Wojtyła, choć może 
zawiedziony, nie domagał się jego zwrotu, gdyż np. przyjął wystawioną 
przez redaktora ocenę za bezdyskusyjną. 

Niezależnie od biegu zdarzeń, przyjrzyjmy się konstrukcji obu 
artykułów. Z warsztatowego punktu widzenia, po przeanalizowaniu materiału 
dziennikarskiego zawartego łącznie w dwóch artykułach – Mission de France 
i Katolicyzm uporu – należy stwierdzić, że wstępny materiał informacyjno-
publicystyczny nie został przez początkującego publicystę logicznie 
podzielony. Skoro bowiem zamierzał on – jak zauważa A. E. Boniecki – 
napisać szkic porównawczy o katolicyzmie w trzech krajach, to znaczy, że 
miał na myśli esej składający się z trzech części, a być może z czterech. Na 
przykład w trzech osobnych artykułach zaprezentowałby „...sytuację 
Kościoła we Francji, Belgii i Holandii, tłumacząc […] stan religijności 
w tych krajach historycznymi uwarunkowaniami”,2251 a w czwartym, 
podsumowującym, porównałby trzy „żywioły” katolicyzmu, ilustrując je 
konkretnymi przykładami rozwiązań duszpasterskich, w przypadku Francji 
opisując ruch księży robotników, by wreszcie w puencie przedstawić wnioski 
końcowe „odnoszące się do «katolicyzmu w ogóle»”.2252 

Niestety, Wojtyła nie dokonał tak logicznego podziału materiału 
dziennikarskiego zebranego przez siebie podczas pobytu na Zachodzie 
w latach 1946-1948. Rozpoczął cykl od prezentacji sensacyjnego tematu – 
jak na czasy PRL – ruchu Mission de France, a dopiero w drugim artykule 
publicysta podjął próbę prezentacji trzech wyodrębnionych przez siebie 
„żywiołów”, przy czym w Katolicyzmie uporu falsyfikował niejako tezę 
wypromowaną w Mission de France. Mogła zatem brzmieć następująco: 
w świetle diagnozy o dechrystianizacji środowisk wiejskich i robotniczych 
w uprzemysłowionych miastach tj. Lille, Marsylia czy Paryż konieczne jest 
duszpasterstwo księży robotników. 
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Jaka jest przyczyna widocznego w obu artykułach braku logicznego 
podziału prezentowanej problematyki? Czy Wojtyła sam tego dokonał, czy 
też jego podział, który przedstawił podczas spotkania w salonie 
Z. Morstinowej, nie został przychylnie przyjęty przez krakowskich 
redaktorów katolickich, dlatego przystał na sugestię, by najpierw zająć się 
newsem, jakim był ruch Mission de France, a dopiero potem mniej 
atrakcyjnymi dla czytelnika refleksjami? z pewnością artykuł napisany przez 
księdza, który w młodości był robotnikiem, mógł się wydawać atrakcyjny 
jako przykład połączenia socjalizmu z chrześcijaństwem. 

Analiza konstrukcyjna artykułu pt. Mission de France pozwala 
wysnuć wniosek, że adiustator lub cenzor mógł np. wykreślić opinię 
J. Cardijna jako – jego zdaniem – nielogiczną z punktu widzenia przesłania 
mającego płynąć z całego artykułu, że „rozkład katolicyzmu” we Francji 
zostanie zahamowany przez ruch księży robotników. Adiustator redakcyjny 
lub cenzor mógł też dopisać słowo „na pewno” w zdaniu, że ruch Mission de 
France „...to na pewno jedno z owych żywiołowych objawień się Ducha 
Bożego”, o czym może świadczyć fakt, iż zdanie to, będące wnioskiem 
końcowym, nie znalazło się – jak na to by wskazywała logika wywodu myśli 
publicystycznej – w puencie artykułu, ale zostało wtrącone w tekst, 
w połowie procesu wnioskowania. Niezależnie od cenzorskich ingerencji, 
lansowana przez tygodnik teza mogła wówczas wyrażać – zdaniem Wojtyły 
– „...a priori  założony schemat”, że Kościół w Polsce – porównując go 
z Kościołem na Zachodzie – jawi się jako „diaspora” lub „getto”.2253 

Ponieważ nie dysponujemy żadnymi dowodami, by potwierdzić takie 
działanie adiustatora lub cenzora, nie zachowały się bowiem „szczotki” 
z ingerencją cenzorską w Mission de France, ale jedynie rękopis Wojtyły 
z naniesionymi jego ręką skreśleniami, należy skłonić się do opinii, że autor 
Mission de France samodzielnie napisał ten artykuł, zaś poprawki adiustatora 
– jeśli w ogóle były – zaakceptował. Idąc tym tropem myślowym, należy 
stwierdzić, że zauważone w tym artykule publicystycznym „nielogiczności” 
i brak konsekwencji wywodu, wynikają z dziennikarskiej nierzetelności lub 
np. z pośpiechu przy pisaniu oraz że owe „nielogiczności” są wynikiem 
dostosowania się autora tekstu do opinii krakowskich redaktorów. 

Artykuł „wpisywał się” w tezę, że Kościół na Zachodzie jest wzorem 
dla Kościoła w Polsce, co okazało się niefortunne ze względu na sytuację 
geopolityczną Polski lat powojennych. Wydaje się, że na sposobie ujęcia 
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problemu przez Wojtyłę zaważyło to, iż usiłował spoglądać na Mission de 
France jak „ateista”, po krótkim czasie zauważył, że był to materialistyczny 
punkt widzenia. 

Analiza treści Katolicyzmu uporu pozwala postawić hipotezę, że 
redaktor naczelny mógł się obawiać, iż „bogaty materiał porównawczy” 
zawarty w drugim artykule: „żywioł romańsk”, „żywioł flamandzko-
niderlandzki” i – ukryty między wierszami – „żywioł polski” będzie źle 
widziany przez cenzurę. Wojtyła życzył bowiem polskim katolikom 
w totalitarnym państwie: „...głębokiego zrozumienia wszystkich życiowych 
zagadnień katolicyzmu takich jak: świadomość konieczności wspierania 
misji zamorskich wśród pogan, poszerzanie wiedzy na katolickich 
uniwersytetach i wzmacnianie chrześcijańskiego światopoglądu, docenianie 
wszystkich przejawów życia kulturalnego, szczególnie prasy i radia, wreszcie 
udziału katolików w życiu politycznym, czyli partii katolickiej, udziału 
w rządzie, np. premier-katolik”.2254 

Również na niwie dziennikarskiego warsztatu Wojtyła cenił 
„stopniowy podbój”2255 czytelnika dla katolicyzmu. Istotne były zatem etapy 
dochodzenia do właściwej puenty artykułu, nawet za cenę sprostowania. 
Cenił strukturę dokumentów synodalnych przyjętych przez DSAK: po 
pierwsze omówienie przesłanki teologicznej, po drugie opis aktualnego stanu 
rzeczy, po trzecie zestawienie teologii i życia owocujące wnioskami 
praktycznymi o charakterze pastoralnym, a niekiedy prawnym.2256 Stąd 
ulubione pytanie: „...jaka prawda wiary rzuca światło na omawiany 
problem?”.2257 

Uważał, że najważniejsza jest droga dojścia do celu: „Od dawna 
myślę, że dokumenty można by zrobić nawet lepsze, […] o wiele krótszą 
drogą. Ale to nie jest ważne, ważna jest droga, jaką się do tych dokumentów 
dochodzi”,2258 a to znaczy, że ważna jest zatem osoba, która do celu 
dochodzi, jej osobista przemiana. 

Można domniemywać, że również do krakowskich dziennikarzy 
Wojtyła kierował słowa, które padły w 1967 roku na „łamach Ateneum 
Kapłańskiego”: „Wreszcie niech się nauczą poszukiwać rozwiązań 
problemów ludzkich w świetle Objawienia, jego wieczne prawdy stosować 
do zmiennych warunków życia ludzkiego”.2259 

Błogosławiony stosował zatem w praktyce przedsoborową 
wskazówkę Piusa XII zachęcającego do „...kontemplacji Boga i świata 
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i wszystkich wydarzeń – wielkich i małych, które w nim zachodzą”.2260 
Bliska mu też była posoborowa myśl zawarta w Instrukcji duszpasterskiej 
o środkach społecznego przekazu Communio et Progressio (1971) 
o docieraniu do „wewnętrznej prawdy” zawartej w każdej informacji.2261 

Początkujący publicysta zaczął zdawać sobie sprawę, że tylko 
inicjacja w informacji pozwala właściwie odczytać sens wydarzenia. Sens ten 
ujawnia się najpełniej w wydarzeniu Zmartwychwstania, które „...jest nie 
tylko faktem historycznym, ale faktem o olbrzymim znaczeniu duchowym, 
[…] Może człowieka przeobrazić, dać mu wiarę w życie”.2262 

Z tej perspektywy oceniał polskie dzieje. Uważał, że kiedy „mowa 
pokoleń” słabła, cichła, to wówczas naród chylił się w dół, tak nastąpił 
pierwszy rozbiór Polski.2263 z kolei tzw. wypadki na Wybrzeżu w 1970 roku 
miały też swoją „wewnętrzną prawdę”: „Trzeba było tak strasznych ofiar, 
daleko stąd, na wybrzeżu Bałtyku […], ażeby zrozumiano tyloletnie wołanie 
ludu Bożego Krakowa. […] Wołanie o tę publiczną procesję w dniu Bożego 
Ciała”.2264 
 
 

4. Dojrzewanie Wojtyły jako publicysty 
 

Można zaryzykować stwierdzenie, że między pierwszym a drugim 
artykułem, tzn. między Mission de France a Katolicyzmem uporu, 
początkujący publicysta doświadczył wewnętrznej przemiany. Pochylając się 
nad tym fenomenem, warto wskazać osoby, które wywarły wpływ na 
Błogosławionego i w pewnym sensie wewnętrznie go uformowały,2265 zanim 
poznał J. Turowicza. Cechą charakterystyczną jest to, że Błogosławionego 
łączyła z formatorami zawsze jakaś ważna „sprawa”, np. duchowość 
(J. Tyranowski), sztuka (M. Kotlarczyk), turystyka (J. Ciesielski). 

Z całą pewnością najgłębiej uformował Błogosławionego dom 
rodzinny, który definitywnie przestał istnieć podczas drugiej wojny 
światowej. Osierocony dwudziestojednolatek cenił relacje międzyludzkie, 
wszak to Bóg powierzył ludzi ludziom.2266 Podkreślał, że człowiek nie jest 
z natury monadą, lecz bytem relacyjnym, komunijnym.2267 w wierszu pt. 
Myśli człowieka poeta wyznał jednak, że prawda wielu ludzi jest – ciężka, 
„zawisa” nad nim „jak konar smutnego drzewa”.2268 Angażował się w relację 
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do końca tylko wówczas, gdy spotkał osobę o podobnej do niego „organizacji 
duchowej”.2269 

W artykule pt. Apostoł zdefiniował przemianę dokonaną za sprawą 
drugiego człowieka jako „niezatarte odbicie osobowości”, co – jak sam 
zauważa – miało miejsce, gdy poznał J. Tyranowskiego, który „...odważył się 
zapaść w te głębiny, w te pozorne przepaści, które oni [Wojtyła i pozostałych 
członków Żywego Różańca] dotąd omijali z drżeniem”.2270 

Jan Paweł II wspomina, że od krawca z ul. Różanej2271 uczył się 
„...elementarnych metod pracy nad sobą”, które wyprzedziły formację, z jaką 
zetknął się później w seminarium.2272 Pan prezydent – jak mawiano 
o J. Tyranowskim – stworzył coś w rodzaju własnej szkoły duchowej. 
Trumnę z ciałem Sługi Bożego niosło w kondukcie, wraz z rektorem, 
czterdziestu kleryków z krakowskiego seminarium. 

Początkowo drażnił Wojtyłę „sposób ujmowania zagadnień, zbyt 
dewocyjny – zdawało się – zbyt katechizmowy, nic a nic oryginalny. Tak 
więc pierwsze spotkania z Janem wytworzyły między nim a nami – pisze 
w artykule – raczej pewne oddalenie. Odczuli to zdaje się zwłaszcza ci, 
którzy potem stać się mieli najbliżsi mu. Że zaś pierwsze zetknięcie wypadło 
na oko tak niepomyślnie, temu nie należy się dziwić. Przychodziliśmy 
przecież do siebie z całkiem przeciwnych stron, nic o sobie nie wiedząc”.2273 

Później często widziano dwudziestodwuletniego Wojtyłę 
przechadzającego się z panem Janem po bulwarach nad Wisłą, wzdłuż ulicy 
Tynieckiej: „To były rozmowy najserdeczniejsze świeckiego ojca 
duchownego z adeptami życia duchownego. Z tym tylko zastrzeżeniem, że 
obcowanie Karola było nie tylko braniem ze strony przyszłego kleryka, ale 
trudno dowiedzieć się, ile korzystał sam Mistrz Jan z tego, co mógł już wtedy 
dawać jego «pupilek». Zdaje się, że były to rozmowy dwóch 
charyzmatyków. Ten okres spotkań z panem Janem był z całą pewnością 
krystalizowaniem się powołania do kapłaństwa, a właściwie do życia bardziej 
doskonałego w życiu klasztornym”.2274 

Ten krawiec i katecheta, dzięki któremu Wojtyła pogłębił 
karmelitańską duchowość, wchodząc na drogę doskonałości św. Jana od 
Krzyża, był jednym z wielkich odkryć Błogosławionego, „prawie 
nieporównywalnym z innymi”. Temat rekolekcji watykańskich,2275 które 
w 1976 roku poprowadził dla Kurii rzymskiej,2276 zainspirowała doktryna 
tego Doktora Kościoła. 
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Odnalazł w tym, co słyszał od J. Tyranowskiego – pisze Mieczysław 
Maliński – „to, czym żył od dziecka, w co wierzył, co starał się praktykować. 
Jest to jednak pogłębione, a przez to ujrzane jakby po raz wtóry. Teraz widzi 
to nie jako drugi nurt swojego życia, ale jako nurt, który z czasem porwie 
wszystko inne – ważne, ukochane i piękne, nurt, który porwie jego sztukę, 
aktorstwo, teatr, polonistykę oraz jego dotychczasowy świat, świat 
Kotlarczyka i osterwy”.2277 

Początki spotkania z duchowością karmelitańską sięgają dzieciństwa 
Błogosławionego. W kościele ojców karmelitów bosych w Wadowicach 
Karol otrzymał w dniu Pierwszej Komunii Świętej szkaplerz, który nosił 
przez całe życie. Przed uroczystością Matki Bożej Szkaplerznej (16 lipca),2278 
jako Jej czciciel, odprawiał co roku nowennę. Szybko „wstępował wyżej” 
poprzez Dzieje Duszy św. Teresy od Dzieciątka Jezus – do lektury św. Jana 
od Krzyża i św. Teresy Wielkiej, które to dzieła towarzyszyły mu 
w następnych latach.2279 

Początkowo chciał zostać karmelitą, ale w 1942 roku nowicjat 
w Czernej był zamknięty. A gdy zgłosił się tam ponownie w 1945 roku, 
chcąc przejść z seminarium duchownego do zakonu, zainterweniował książę 
A. Sapieha nie udzielając mu pozwolenia. Swą decyzję motywował 
koniecznością skończenia zaczętej nauki. 

Jan Paweł II wyznał: „Nie otrzymałem wezwania do życia 
kontemplacyjnego, natomiast z najwcześniejszego okresu mojego 
nawrócenia na drogę życia wewnętrznego (i zarazem na drogę kapłaństwa) 
[…] wyniosłem niezbite przeświadczenie o fundamentalnym znaczeniu 
modlitwy – i to w znacznej mierze modlitwy kontemplacyjnej – dla tego 
działania, które wynika z kierunku mojego powołania”.2280 

Od J. Tyranowskiego, który „nie umiał mówić” i „nie czuł się zbyt 
wymowny”, Wojtyła nauczył się rozmowy z Bogiem – modlitwy myślnej, 
którą praktykował przez całe życie. W wieku czterdziestu jeden lat opisał 
Karmel jako duchową pustynię, bo „…życie w nim nie jest tylko, jak to się 
często myśli – wyznał – smakowaniem Boga, lecz Karmel to także noc 
i pustynia”.2281 

W 1946 roku na łamach miesięcznika o charakterze formacyjnym 
poświęconym duchowości karmelitańskiej – „Głosu Karmelu”2282 przyszły 
papież po raz pierwszy opublikował swój młodzieńczy poetycki utwór pt. 
Pieśń o Bogu ukrytym.2283 



 
 
416

Po otrzymaniu dekretu do Niegowić, wikary Wojtyła przybył 
najpierw do wadowickiego klasztoru, by tam odprawić krótkie rekolekcje 
w dniach od 25 do 28 lipca 1948 roku. We wrześniu 1949 (lub 1950) roku 
wygłosił w krakowskiej parafii św. Floriana, gdzie był wikariuszem, 
konferencję dla chorych, zachęcając ich do Bractwa szkaplerznego. 

Karmelici uważają, że „...żaden papież nie zrobił tak wiele dla 
promowania karmelitańskiej duchowości, co Jan Paweł II. Wyniósł na ołtarze 
dużą grupę karmelitańskich braci i sióstr, ogłosił świętą Teresę od Dzieciątka 
Jezus i Najświętszego Oblicza doktorem Kościoła, a świętą Teresę 
Benedyktę od Krzyża, czyli Edytę Stein, współpatronką Europy. Nade 
wszystko zaś żył nieustannie na duchowym szczycie góry Karmel, czyli 
modlił się całym swoim życiem, czego nauczył się w mistycznej szkole Jana 
i Teresy”.2284 

Duchowość karmelitańska, tak ceniąca „życie ukryte”,2285 również na 
niwie dziennikarstwa wywarła ogromny wpływ na Wojtyłę. To właśnie 
Karmel nauczył go poszukiwać prawdy ukrytej – „wewnętrznej”,2286 która 
„wielości słów” zapewnia „jedność”.2287 

Formatorem Błogosławionego na niwie artystycznej był przyjaciel 
z lat młodości M. Kotlarczyk, doktor polonistyki UJ o podobnej do Wojtyły 
osobowości, albowiem cechowała go „...miłość głęboka, wolność słowiańską 
i sarmacka”.2288 Wojtyłę pociągała u Kotlarczyka mentalność „redutowca” 
w tym sensie, że był on „...ostatnim obrońcą gotowym na ofiarę, mękę 
i śmierć” w imię „polskiego teatru słowa”. 

W oczach Wojtyły przyjaciela z Wadowic był „...pionierem 
oryginalnego teatru w najszlachetniejszym znaczeniu tego słowa”, 
„...wyrazicielem rdzennie polskich i chrześcijańskich zarazem tradycji tej 
sztuki, które przekazała nam cała nasza literatura, a przede wszystkim wielka 
literatura romantyczna i neoromantyczna”. Doceniał, że M. Kolarczyk 
ubogacił życie kulturalne powiatowego miasta swoją „...na wskroś 
oryginalną twórczością w zakresie teatru – przede wszystkim – 
amatorskiego”.2289 

Jan Ciechowicz postrzega M. Kotlarczyka jako osobowość 
dogmatyczną (autorytarną), która wyolbrzymia różnice i pomniejsza 
podobieństwa; utożsamia różne systemy i nie do zaakceptowania poglądy; 
widzi świat jako źródła zagrożenia; u której dominuje postawa obronna nad 
poznawczą,2290 co nie znaczy, że brakuje jej poczucia humoru.2291 Mimo tak 
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trudnej osobowości, teatrolodzy sytuują twórcę Teatru Rapsodycznego 
w bardzo dobrym towarzystwie teatralnych „absolutystów”, tj. Juliusz 
Osterwa, Tadeusz Kantor, Jerzy Grotowski czy Józef Szajna.2292 

Jako dziewiętnastoletni młodzieniec Wojtyła postrzegał Polaków jako 
„naród Mickiewicza, Słowackiego, i Norwida, i Wyspiańskiego”.2293 Od 
M. Kotlarczyka nauczył się obcowania ze słowem narodowych 
wieszczów.2294 Podobnie jak Cyprian Kamil Norwid (1821-1883) chciał 
dawać „rzeczy” słowo „odpowiednie”, bo „prawdziwa Poezja była, jest 
i będzie poniekąd inicjacją”.2295 Podobnie jak on uważał, że „…jeśli poeta 
prawdziwie, żyć pierwej musi w tym samym żywiole, który rozlewa potem 
w swoim śpiewie”.2296 

By nie nadużyć słów, stosował parabolę.2297 Trudząc się nad 
zrozumieniem ludzkich prawd, w zasadzie rozumiał tylko jeden „profil” 
prawdy – ten, który opiewał,2298 Prawdy wcielonej. Uważał Logos za jedyny 
trwały element, zasadę w świecie zmian, który sprawia, że przeciwieństwa 
łączą się i powstaje harmonia wszechświata”.2299 Słyszał „symfonię słowa, 
jedynego Słowa, wyrażającego się na różne sposoby”, symfonię „na wiele 
głosów, w której wyraża się jedyne Słowo”, „pieśń na wiele głosów»”.2300 

W tej „symfonii stworzenia pojawia się w pewnym momencie motyw 

solowy – jak powiedzielibyśmy używając słownictwa muzycznego – czyli 
motyw powierzony pojedynczemu instrumentowi bądź głosowi, który jest tak 
ważny, że nadaje sens całemu dziełu. Tym motywem jest Jezus. […] w Nim 
łączą się, zachowując jednak odrębność, Autor i Jego dzieło”.2301 

Trzecią osobą formującą Wojtyłę w jego najbardziej osobistym 
i ludzkim wymiarze, był Jerzy Ciesielski (1929-1970).2302 Inżynier 
i wykładowca, który zginął tragicznie w katastrofie statku na rzece Nil 
w Egipcie. Sługa Boży był jednym z młodych członków „Środowiska”.2303 
Towarzyszył Wojtyle w wyprawach narciarskich i kajakowych oraz górskich 
wspinaczkach. Ponieważ w „...centrum jego zainteresowań była ta sprawa: 
jak my w naszym małżeństwie, w naszej rodzinie, tworzymy wciąż 
w dalszym ciągu naszą miłość”,2304 dlatego Błogosławionyb konsultował 
z nim i jego żoną, Danutą, pracę naukową pt. Miłość i odpowiedzialność. 
Wspominał przyjaciela w 1973 roku jako „wielką postać”.2305 

Z kolei w Lublinie prężnie działało międzyuczelniane środowisko 
„Święta Lipka”, zainicjowane przez prof. S. Swierzawskiego, który miał 
również pewien wpływ na Wojtyłę. Spotykano się przynajmniej raz do roku, 
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wymieniając myśli, intuicje, impulsy do działania. Wojtyła uczestniczył 
w spotkaniach jako duszpasterz i animator turystyczny.2306 Jan Paweł II 
podkreślał, że filozofowie ze „szkoły lubelskiej” odegrali w jego życiu rolę 
formatorów.2307 Na czele grupy stał Stefan Swieżawski (1907-2004), Jerzy 
Dominik Maria Kalinowski (1916-2000), Stanisław Kamiński (1919-1986), 
Mieczysław Albert Maria Krąpiec (1921-2008) OP oraz Marian Kurdziałek 
(1920-1997). Tworzyli ono „nową erę”.2308 

Gdy Wojtyła spotkał J. Turowicza był człowiekiem o wyraziście 
uformowanej osobowości, a mimo to pierwszy sukces i „porażka” na łamach 
„Tygodnika Powszechnego” pozwoliły mu dojrzeć jako publistyście. 
Zauważalna jest pasja, z jaką Wojtyła – jako świecki student, a następnie 
jako katolicki seminarzysta ceniący doświadczenie bycia robotnikiem – 
napisał swój pierwszy publicystyczny artykuł na temat misji duszpasterskiej 
w „świecie pracy”. Zauważalny jest również entuzjazm, z jakim spotkał się 
ów tekst w tygodniku, którego redaktor naczelny, świadomy był bardziej niż 
początkujący publicysta, w jakim kontekście politycznym ów artykuł się 
ukazuje. „W latach «komuny» Kościół – jak wspominał J. Turowicz w 1993 
roku – był atakowany […] przez komunistów”. „Wieko totalitaryzmu”2309 
podniosło się dopiero w 1980 roku. 

Zamieszczając na pierwszej stronie Mission de France, redaktorzy 
pisma byli najprawdopodobniej trochę „uwiedzeni” wizją syntezy 
chrześcijaństwa i socjalizmu. Poinformowali czytelników o francuskim 
ruchu, jakby zapominając o otaczającej ich peerelowskiej rzeczywistości. 
Trudno założyć, że opublikowali artykuł Wojtyły z chęci „przypodobania 
się” ówczesnej władzy – oznaczyłoby to uchylenie „przymierza”, jakim 
laikat wydający „Tygodnik Powszechny” związany był z Kościołem 
krakowskim. Uchylenie „przymierza” to – od strony duchowej – odrzucenie 
łaski wynikającej z przymierza. 

Takie działanie wkazywałoby ponadto na przedmiotowe 
potraktowanie początkującego publicysty, który po reakcjach katolików na 
jego publikację, mógł podjąć decyzję o wycofaniu się z uprawiania 
publicystyki na łamach tygodnika, z czasem uważając, że tylko transgresyjne 
uprawianie dziennikarstwa jest powołaniem księdza. Zatem świadomość, 
jaką posiadał początkujący publicysta na ten temat, wydaje się być 
„kluczem” do refleksji nad dojrzewaniem Wojtyły - dziennikarza. 
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W czasach PRL dziennikarzom na każdym kroku towarzyszyło 
pytanie, czy podjęte przez nich działanie jest zgodne z wymaganiami prawdy, 
a więc, czy nie jest dwuznacznie odbierane przez czytelników, np. grupa 
„Znaku” reprezentująca w peerelowskim Sejmie katolików, tzn. Turowicz, 
Kozioł, Stomma, Pszon, Micewski, Mazowiecki, Auleytner, pojechała 
w 1972 roku do Niemiec na zaproszenie arcybiskupa Doepfnera: 
„Dwuznaczna to nieco podróż – konstatuje S. Kisielewski – jak wszystko 
tutaj, ale zadowoleni z siebie nasi «działacze» zdają się tego nie dostrzegać. 
Po co robić politykę komunistyczną, kiedy sami […] robią to wystarczająco 
dobrze, a i Pax im pomaga? – pytałem ich (tj. Jerzego), ale udali, że nie 
rozumieją. Z prymasem wojują dalej – o głupi, głupi, głupi ludzie”.2310 

Wydaje się zatem, że redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” 
wsparł twórczy zapał Wojtyły, zamieszczając w 1949 roku artykuł o księżach 
robotnikach na pierwszej stronie katolickiego pisma, gdyż ruch Mission de 
France był urzeczywistnieniem bliskiej mu – na tamtym etapie rozumowania 
– syntezy socjalizmu i chrześcijaństwa. Warto przypomnieć, że rok po 
ukazaniu się artykułu Wojtyły Stowarzyszenie Pax poparło ideę wiernych 
Polsce Ludowej tzw. księży patriotów (1950). Zatem artykuł pt. Mission de 

France mógł wówczas godzić w Kościół w Polsce, gdyż sugerował 
możliwość połączenia społecznego celu Kościoła z interesem komunizmu, 
czemu przeciwstawiał się Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński.2311 

Publicysta tygodnika uważał nawet, że „...komunizm to nie polityka, 
lecz religia. Kto tego nie widzi – pisał – ten się okłamuje. Siebie i innych, 
przykładem prasa Pax, a także «Tygodnika Powszechnego», który również 
przyjął niefrasobliwą postawę państwowego konformizmu i gładko utożsamił 
sobie społeczne cele Kościoła z interesem komunizmu. Do tego ten ich 
obrzydliwy historyczny optymizm – co to ma wspólnego z katolicyzmem?” – 
pytał w 1970 roku.2312 

Krakowskie środowisko dziennikarskie (na czele z J. Turowiczem 
i S. Stommą), uważało połączenie socjalistycznego programu społecznego 
z moral-nością i metafizyką chrześcijańską za realne, ale miałby to być 
„...produkt długoletniej ewolucji, trwającej co najmniej lat dziesiątki”. 2313 

Roman Graczyk, były publicysta „Tygodnika Powszechnego” (1984-
1991) i „Gazety Wyborczej” (1993-2005), po przeanalizowaniu dokumentów 
IPN doszedł do wniosku, że w czasach PRL tygodnik miał momenty 
heroiczne, ale był też czas, gdy szedł na kompromisy z komunistyczną 
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władzą. W książce pt. Cena przetrwania?2314 opisał postawy niezłomnych 
dziennikarzy, ale też tych, których SB złamało i zgodzili się na współpracę. 
Uwikłanie we współpracę było – jego zdaniem – „znacznie dalej idące, to 
znaczy dotyczące osób znacznie wyżej postawionych w hierarchii 
środowiska, niż dotąd sądzono. Do tej pory sądzono, że jeżeli to się 
przydarzyło, to personelowi pomocniczemu, korektorom, sekretarkom. 
Tymczasem to sięga wyżej, do kierownictwa redakcji «Tygodnika 
Powszechnego»”. Komentując wypowiedzi R. Graczyka, internauci pytają: 
„Co wiedział o tym (i innym) towarzychu Karol Wojtyła”? 

Przed ukazaniem się jej w innym wydawnictwie R. Graczyk 
stwierdził, że wyniki jego badań „są miejscami zasmucające”. Najbardziej 
zaskoczyło go odkrycie uwikłania tego środowiska w system komunistyczny: 
„Do tej pory sądziłem, że było to środowisko jakby «okrakiem na 
barykadzie»”, ale dokumenty pokazały, że „przynajmniej w pierwszej fazie 
po październiku 1956 roku, aż do 1976 roku, to uwikłanie było nie tylko – 
jak się wydawało – taktyczne i geopolityczne, ale również częściowo była to 
jakaś forma wiary w ten ustrój, jako trochę lepszy od innych, przynajmniej 
w niektórych aspektach”. Przedmiotem refleksji publicysty był udział 
środowiska „Tygodnika Powszechnego” „w pewnego rodzaju strukturze 
władzy” i jego „wiara w wyższość tego systemu nad zwykłą demokracją. 
Malejąca co prawda, ale znacznie większa, niż się wydawało”.2315 

Artykuł Mission de France ukazał się rok po Konferencji Pokojowej 
zorganizowanej w Warszawie (1948) i był jakby odpowiedzią katolickiego 
pisma na omawiane tam kwestie. Jean Bulier (1894-1980), który brał udział 
w powstawaniu JOC, uczestniczył w konferencji. Francuski jezuita uznawany 
za prekursora zbliżenia z marksistowską ideologią zaangażował się nie tylko 
w ruch księży robotników, ale również w lewicowo-pacyfistyczny ruch na 
rzecz pokoju (Mouvement de la paix).2316 w jednym z przemówień 
powiedział: „Jeśli nas [księży robotników ] zapytacie, czy wśród nas są 
komuniści, to odpowiadamy: wszyscy jesteśmy komunistami”.2317 Władze 
PRL, zainteresowane rozbijaniem Kościoła w Polsce od wewnątrz, 
zapraszając na Konferencję Pokojową francuskiego księdza robotnika, który 
utożsamiał się z komunistami, z pewnością przychylnie przyjęły rok później 
artykuł Wojtyły we opiniotwórczym katolickim periodyku. 

Zdaniem internautów, którzy zamieszczają swoje poglądy na stronie 
www.breviarium.blogspot.com – Wojtyła niejako „wpisał się” w walkę 
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ateistycznego państwa z Kościołem, opisując w swoim artykule Mission de 

France nie tyle ewangeliczny ruch kapłański, co wręcz „tragiczny przypadek 
skomunizowanych księży, którzy tak dostosowali swoje duszpasterstwo do 
ducha tego świata, że całkowicie się w nim zatracili”.2318 Internauta pyta, czy 
Wojtyła poszukiwał w młodości kompromisu między „...katolicyzmem 
a bezbożną ideologią komunistyczną”?2319 Zdecydowanie nie, o czym 
świadczy np. łączenie w młodości pracy fizycznej z modlitwą, późniejsze 
kazania rządcy archidiecezji krakowskiej. 

W felietonie z 1969 roku S. Kisielewski pisze, że „Tygodnik 
Powszechny” zaprzepaścił szansę istnienia w PRL „...jedynego w Polsce 
tygodnika niemarksistowskiego, niezależnego, prywatnego”,2320 który 
„mógłby odegrać olbrzymią rolę”,2321 a zamiast tego stał się „...narzędziem 
w ręku psychologicznej akcji marksistów”. S. Kisielewski uważał, że 
redaktorzy są takimi „narzędziem” marksistów prowadzących w ręku akcję 
psychologiczną, bo gdyby było inaczej – dowodzi w Dziennikach – nie 
unikaliby „...konfrontacji teoretycznej z marksizmem”. Publicysta pyta, 
„...czy tylko ze względów taktycznych” tak postępowali, czy też są tego inne, 
„głębsze przyczyny”? i odpowiada w felietonowym stylu: „Oj, ma, ma, po 
prostu mózg im się zmienił pod naporem «dziejów»”.2322 

Jeśli byłoby prawdą jest, że „Tygodnik Powszechny” celowo unikał 
konfrontacji z marksizmem, to z całą pewnością artykuł Wojtyły, który 
z dziennikarskiego punktu widzenia był sukcesem, w peerelowskiej 
rzeczywistości – niestety – poparł tę ideologię. Zatem, czy Wojtyle bliska 
była taka linia pisma? 

S. Dziwisz tłumaczy, że „Jan Paweł II nigdy się nie pogodził 
z koncepcją «historycznego kompromisu», który sprowadzał się do tego, że 
cały Zachód, a w tym wielu ludzi Kościoła, widziało marksizm jako 
niepodważalny element rozwoju historii.2323 Przyszłość nie należy bowiem 
ani do marksizmu, ani do walki klas. Jan Paweł II spowodował swoim 
podejściem do tej kwestii zdecydowany zwrot w polityce watykańskiej, 
poprzedzony refleksją w wielu kręgach, że w rzeczywiści marksizm jest aż 
tak silny.2324 

Nakreśliwszy obszar problemów, z jakimi zmierzył się początkujący 
publicysta, warto postawić pytanie, czy zmiana myślenia Wojtyły, jaka 
dokonała się między pierwszym a drugim artykułem, a więc w realtywnie 
krótkim czasie, była tylko wynikiem jego osobistego dojrzewania jako 
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publicysty i na jakie znaczenia odegrała konfrontacja z ówczesną linią 
programową „Tygodnika Powszechnego”? Wydaje się, że w dojrzewaniu 
Wojtyły publicysty decydujące znaczenie miała jednak linia programowa 
pisma promującego tezę, że Kościół na Zachodzie jest wzorem dla Kościoła 
w Polsce. 

Pogląd ten był rozpowszechniony w kręgach tzw. katolików 
otwartych. Na przykład programem „Więzi” był «Kościół otwarty»”.2325 
Pismo to zostało założone po Październiku 1956 roku przez grono świeckich 
działaczy katolickich, na czele z Tadeuszem Mazowieckim (1927-), który jest 
dziś przewodniczącym Rady Redakcyjnej, a postawiło sobie za cel 
odtworzenie ruchu chrześcijańsko-demokratycznego w Polsce. W deklaracji 
wstępnej do pierwszego numeru miesięcznika uznano osobę ludzką za 
wartość nadrzędną w porządku doczesnym, a na jego łamach miała gościć 
tematyka związana z życiem religijnym, w jej ekumenicznym wymiarze. Na 
początku lat sześćdziesiątych pismo postrzegane było jako lewicowe, gdyż 
nie wahało się np. „...przed krytykowaniem negatywnych zjawisk w polskim 
Kościele, nawet jeśli oznaczało to wejście w spór z Prymasem Stefanem 
Wyszyńskim”.2326 Dziś ideą miesięcznika jest „katolicyzm integralny”, na 
który składa się: „...katolicyzm współczesny, krytyczny, a zarazem 
ortodoksyjny”.2327 

W Mission de France Wojtyła opisuje cechy Kościoła we Francji, 
który „...rozporządza w swych najwyższych rejestrach wspaniałą katolicką 
kulturą umysłową”, ale „...ma równocześnie do nawrócenia szerokie rzesze 
niewierzących”.2328 z zachwytem pisze, że kultura francuska to „...potężny 
zbiornik, zasilający nie tylko Francję, ale cały katolicyzm”.2329 Wielu 
katolików podzielało entuzjazm młodego publicysty Zachodem, np. 
T. Mazowiecki, współzałożyciel „Więzi”. 

Wojtyła zafascynowany katolicyzmem francuskim był jednak bardzo 
przywiązany do tradycyjnych polskich wartości katolickich, podczas gdy 
zachwyt Zachodem był u niektórych osób zbyt jednostronny. S. Kisielewski 
pisze w 1975 roku, że [T. Mazowiecki] „...wrócił z Zachodu w euforii, tak to 
działa, jak się tam jest dłużej, bo się myśli, że ich wolność jest dla nas, a ich 
kategorie są naszymi. Powiada, że tu [w Polsce] się [w przyszłości] 
zliberalizuje”.2330 

W 1949 roku podkreślał „...wielki poziom francuskiej kultury 
umysłowej”.2331 Jako papież zachęcał do „szacunku do zdrowo pojmowanego 
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sekularyzmu” à la française, który może być „...źródłem dynamizmu 
i promowania człowieka”,2332 o ile elity staną się odpowiedzialne za 
niewierzące „masy”, przekazując im żywe słowo, które „...posiada trwałą 
moc w tworzeniu kultury i wychowaniu młodego pokolenia”.2333 

Podpisując się pod Mission de France imieniem i nazwiskiem, wziął 
odpowiedzialność za słowo. Jako ambitny autor z pewnością chciał, by 
ostateczny wydźwięk publikacji był jego dziełem. Świadomość, że ingerencje 
cenzury mogły zmienić istotę jego wypowiedzi mogła być dla 
początkującego publicysty nie do przyjęcia. Liczenie zaś na to, że ma się do 
czynienia z wyrobionym czytelnikiem, który „czyta między wierszami”, 
zakładałoby z kolei, że publicystyka nie musi dziennikarza kosztować. 
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§ 3. Konkluzja Wojtyły: „Nie zamierzam pisać artykułu” 
 

W 1957 roku Wojtyła stwierdził: „Nie zamierzam pisać artykułu”.2334 
Mimo ośmioletniej przerwy w uprawianiu publicystyki, „katolicyzm 
w ogóle”2335 nadal był przedmiotem jego refleksji. Nie zamierzał już pisać 
artykułów takich jak Mission de France, ale zachęcony przez redakcję 
„Homo Dei”, wypowiedział się jednak na temat nowych form 
duszpasterskich. Napisał tekst pod kryptonimem.2336 Dał w ten sposób 
czytelnikom do zrozumienia, że jest przede wszystkim – księdzem, kimś, kto 
spogląda na rzeczywistość oczyma wiary, a nie kimś, kto opisuje ja tak, 
jakby Boga nie było. 

Mimo że artykuł o duszpasterstwie campingowym nie spełnia 
kryterium „redakcja”, gdyż współpraca Wojtyły z ogólnopolskim 
popularnonaukowym periodykiem katolickim „Homo Dei” była okazjonalna, 
jednak na zakończenie analizy jego wybranej publicystyki zostanie 
omówiony, gdyż ujawnia sposób myślenia Błogosławionego na temat 
dziennikarstwa. 

Artykuł został opublikowany w bezpiecznej dla autora formie „listu 
do redakcji”.2337 Jej specyfiką jest swoista poetyka nie mieszcząca się 
w kanonie gatunków prasowych, dlatego można powiedzieć, że list do 
redakcji należy do gatunków transgresyjnych, jakimi posługiwał się Wojtyła, 
chcąc zająć stanowisko, w tym przypadku na temat duszpasterstwa 
campingowego. Z jego woli zostało ono zestawione z wypowiedzią 
J. Ciesielskiego, świeckiego organizatora turystycznych wypraw. 

Publicystykę prasową cechuje jawność głoszonych przez autora 
artykułu poglądów i otwartość na krytykę. Zrozumiałe, że ksiądz poeta 
ukrywał swoją tożsamość, pisząc pod pseudonimami, ale dlaczego ksiądz 
publicysta chciał ukryć swoje prawdziwe nazwisko, pisząc o nowej 
propozycji duszpasterskiej? Po pierwsze był zaangażowany w „nową formę 
apostołowania”,2338 a po drugie kryptonim umożliwiał ukrycie się przed 
niepożądaną inwigilacją, gdyż w PRL kontakty duchowieństwa z laikatem, 
wykraczające poza sferę sacrum, zagrażały socjalistycznej propagandzie. 

Publikując list na łamach „Homo Dei”, trzydziestosiedmioletni dr 
Wojtyła miał za sobą kilka intensywnych lat stosowania nowatorskich form 
duszpasterskich. Prawie od początku swojej kapłańskiej posługi, to znaczy po 
przybyciu z Niegowici do krakowskiej parafii św. Floriana w 1949 roku, 
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„...zaczął chodzić po akademikach, stancjach, nawiązał żywe kontakty”. 
Powstało kółko studiujących myśl św. Tomasza. Wojtyła zapoczątkował 
spotkania kolędowe, założył „chórek” śpiewający pieśni gregoriańskie. 
Wprowadził Msze święte recytowane po łacinie, z możliwością śledzenia 
tekstu w języku polskim w jego opracowaniu.2339 

Młody kapłan był człowiekiem dialogu, ale nie miał złudzeń, że nie 
da się dotrzeć do całego środowiska akademickiego, dlatego całą uwagę 
poświęcił formacji tych, którzy do niego lgnęli, stając się przewodnikiem 
duchowym tak zwanego Środowiska. Nazwa „Środowisko” po raz pierwszy 
wystąpiła w 1953 roku. W „Księdze czynności biskupich” czytamy, że 
„...coraz wyraźniej kształtuje się grupa ludzi, którzy tworzą tzw. 
«Środowisko»”.2340 

Ze „Środowiskiem” jeździł na wyprawy wakacyjne, gdzie uczył 
studentów, jak należy się modlić”.2341 „Zachęcał do uczestnictwa 
w sakramentach, szczególnie we mszy świętej. Kształcił ich w zakresie 
antropologii teologicznej oraz wskazywał, jak żyć we wspólnocie, 
w poszanowaniu innych. Chodził z nimi na wycieczki, w góry, uczestniczył 
w spływach kajakowych. To było jego słynne «apostolstwo wycieczkowe». 
Działalność ta była zakazana, więc aby nie dać się rozpoznać Służbie 
Bezpieczeństwa, ubierał się wtedy po świecku, a młodzi zwali go 
«Wujkiem». Tak stworzył grupę osób zjednoczonych przede wszystkim 
słowem Bożym, ale także sposobem myślenia, troską o Ojczyznę, 
pragnieniem wspólnego wzrastania. [...] Środowisko to zrodziło osoby, które 
pozostając wierne wskazówkom i drodze wytyczonej przez Wojtyłę, później 
odegrały ważną rolę społeczną, kulturalną i gospodarczą, między innymi jako 
profesorowie uniwersyteccy, nauczyciele, lekarze i inżynierowie”.2342 

W 1968 roku Wojtyła podkreślał, że „…stoją bardzo poważne zadania 
przed teologią, zwłaszcza przed teologią moralną w dziedzinie kazuistyki 
i kierownictwa sumień, a następnie przed duszpasterstwem i przed 
apostolstwem świeckich”, na co zwracał uwagę Paweł VI.2343 Nic więc 
dziwnego, że jako młody ksiądz doceniał apostolstwo indywidualne 
w środowisku akademickim,2344 a jako rządca archidiecezji krakowskiej 
ochraniał swoim autorytetem pozostający w łączności z parafią ruch oazowy 
„Światło-Życie” Tadeusza Blachnickiego (1921-1987), gdyż wiedział, że 
„najskuteczniej wśród młodzieży apostołuje młodzież”.2345 
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Jako duszpasterz akademicki ze św. Floriana organizował kursy dla 
narzeczonych, co wówczas było całkowitym novum.2346 Nie zapominał też 
o starszych parafianach. Rudolf Warzecha wspomina, że we wrześniu 1949 
lub 1950 roku Wojtyła „...urządził pionierskie rekolekcje dla chorych 
z parafii. Kościół zamienił się jakby w salę szpitalną, były pielęgniarki, 
chorzy z łóżkami, lekarze, sanitariusze”, a ksiądz „...chodził tam między nimi 
z uśmiechem. [...] Po tym przyjęciu wszystkich chorych wyniesiono (było to 
we wrześniu, a więc było ciepłe przedpołudnie) i ustawiono w cieniu drzew 
tego kościoła. Przygotowano śniadanie dla chorych na zakończenie 
rekolekcji”.2347 

Wobec tak nowatorskich form stosowanych przez wikarego, a potem 
rezydenta tej parafii – z racji podjętej przez niego pracy naukowej – nie dziwi 
pragnienie połączenia duszpasterstwa z turystyką, gdyż spędzając wiele czasu 
na naukowych dociekaniach, poszukiwał sposobu zregenerowania 
organizmu: „Zacząłem jako kapłan, i to kapłan pracujący naukowo (ta 
okoliczność jest ważna) uprawiać turystykę dla wypoczynku”. 

Refleksja nad proporcjami między pracą a odpoczynkiem będzie 
w przyszłości przedmiotem jego refleksji: „Miłujmy pracę naszą – mówił 
w 1970 roku – ale kierujmy się w tym Bożą perspektywą. Wiedzmy, że i my 
także spełniamy Boży plan zbawienia, który idzie przez nasze serca i przez 
nasze ręce”.2348 Argument troski o kondycję fizyczną jest zatem logiczny. 
Zmęczony umysł wymaga fizycznego odprężenia. Zorientował się, że 
„...wypoczynek ten można wykorzystać, jeżeli nie bardziej po kapłańsku, to 
bardziej po duszpastersku”. 

Nieprzypadkowo zatem „Ksiądz Redaktor” z „Homo Dei” zwrócił się 
właśnie do Wojtyły „z propozycją napisania artykułu na temat 
duszpasterstwa campingowego, podkreślając, że sprawa jest ważna”.2349 List 
ukazały się na łamach ogólnopolskiego kwartalnika popularnonaukowego, 
noszącego podtytuł – przegląd ascetyczno-duszpasterki. Wydawców (polską 
prowincję ojców redemptorystów) interesował poruszony przez Wojtyłę 
problem, m. in. mszy świętych polowych na wycieczkach. Mieścił się w polu 
zainteresowania redakcji poruszającej tematy pastoralne, skierowane 
szczególnie do duchowieństwa.2350 

Wojtyła pisał, że jest przekonany o wadze poruszanego problemu, 
określając duszpasterstwo campingowe „nową formą”, która wymaga 
omówienia. Przyznawał, że samotnie „snuł refleksje” na ten temat podczas 
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dni skupienia, na modlitwie: czy angażując się, nie rozmieni swojego 
kapłaństwa „na drobne”? Doszedł jednak do wniosku – zestawiając 
argumenty „za” i „przeciw” – że duszpasterstwo campingowe to „...wbrew 
pozorom działalność kapłańska, może nawet wręcz pionierska”, zgodna 
„...jak najbardziej z linią zamierzeń i sugestią samego Ojca Świętego, którego 
sercu bliska jest troska o turystów i sportowców”.2351 

Już św. Paweł Apostoł nawiązuje do terminologii sportowej, pisząc: 
„W dobrych zawodach wystapiłem, bieg ukończyłem”.2352 „Kościół przez 
całe nowożytne dzieje interesuje się sportem i promuje wartości, które 
z niego wyrastają. Uczestniczył w tworzeniu wiekopomnego dzieła, jakim 
była Komisja Edukacji Narodowej, która ćwiczeniom fizycznym nadała 
charakter programowego i celowego działania wychowawczego. 
Uczestniczył w narodzinach nowożytnych igrzysk olimpijskich poprzez 
dominikanina Henri Louis Rémy Didona,2353 przyjaciela Pierre de 
Coubertina, który na posiedzeniu Międzynarodowego Kongresu 
Olimpijskiego w 1897 roku wygłosił przemówienie na temat licznych 
korzyści wynikających z uprawiania ćwiczeń fizycznych. Kościół […] 
opowiada się za takim sportem, który wychowuje, jednoczy, sprawia 
przyjemność, radość, uczy patriotyzmu, buduje przyjaźnie…”.2354 

Zauważmy, że Wojtyła już na wstępie artykułu używa chwytu 
perswazyjnego. Odwołuje się – „do autorytetu”, w tym przypadku autorytetu 
papieża: „Stadion olimpijski przygotowywany w Rzymie na najbliższą 
olimpiadę ma nosić imię Piusa XII”. Po tym argumencie następuje inny – „do 
człowieka”: „Sport i turystyka stanowią powszechny i najzupełniej normalny, 
a dodajmy, że w zasadzie zdrowy przejaw życia współczesnego człowieka, 
zwłaszcza współczesnej młodzieży”. 

Wymieńmy obszary argumentacji Wojtyły: temat – dotyczy 
duszpasterstwa indywidualnego; tytuł – zachęca do zapoznania się z treścią 
(list w sprawie campingu autorstwa księdza; lead – wskazuje, że 
duszpasterstwo campingowe to „sprawa ważna”; wprowadza w temat 
i wyjaśnia status piszącego („Ksiądz Redaktor zwrócił się do mnie 
z propozycją”); elementy kompozycji stylu i języka świadczą 
o zdecydowanych przekonaniach autora listu, ale też sprzyjają nawiązaniu 
osobistej relacji („nie zamierzam pisać artykułu”); argumentacja wynikiem 
logicznego wnioskowania (argumenty rzeczowe, racjonalne wsparte 
elementami emocjonalnymi; np. zarzut, że duszpasterstwo campingowe 
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wspiera „rosnący kult ciała”, Wojtyła odparł argumentem autorytetu 
Kościoła, który odrzucił manicheizm i „...nie żywi jakiegoś panicznego lęku 
przed ciałem i tym wszystkim, co z ciałem się wiąże”); przekonująca 
polemika i zdecydowana puenta (duszpasterstwo campingowe to 
„pionierska” działalność kapłańska) oraz jasność i zrozumiałość wypowiedzi 
(„...nie odważyłbym się stanowczo sugerować tego [duszpasterstwa 
campingowego] jako zasady czy dyrektywy”). 

Wojtyła wiedział, że sztuka redagowania pisma polega na zestawieniu 
obok siebie przynajmniej dwóch stanowisk: przeciwnych lub 
uzupełniających się. Być może to redakcja zaproponowała dwugłos, ale nie 
wykluczone, że Wojtyła sam wpadł na takie rozwiązanie, skoro napisał: 
„Poprosiłem swego przyjaciela, człowieka świeckiego, który ze stanowiska 
«wiernego» zechce naświetlić to samo zagadnienie”. Tym samym przyznał, 
że jednostronność, jaką zaprezentował pisząc Mission de France, nie 
wchodzi tym razem w grę. 

Publicysta przekazał czytelnikom przesłanie, że u korzeni 
duszpasterstwa campingowego leży troska o siebie i o drugiego człowieka, 
bo przecież – pisze – „...istnieją młodzi ludzie, którzy nie tylko jeżdżą na 
nartach, wędrują po górach i szosach (rowery) i pływają kajakami po naszych 
wspaniałych północnych jeziorach, ale również uczestniczą we mszy świętej, 
i to nie tylko z obowiązku raz w niedzielę, oraz przystępują do Komunii 
świętej”.2355 Czuł się potrzebny tym osobom, które tak jak on kochają 
przyrodę, lubią turystykę, a nade wszystko cenią sobie kontakt z Panem 
Bogiem poprzez życie sakramentalne. 

Można powiedzieć, że podobnie jak J. Tyranowski, również Wojtyła 
nie czuł się z natury „społecznikiem”, działaczem, któremu chodzi o ilość. 
Mógłby za swoim karmelitańskim mistrzem powiedzieć: „Zostałem posłany 
do tych, którym stałem się wewnętrznie potrzebny”.2356 w liście do redakcji 
zauważy, że ludzie o podobnej „organizacji wewnętrznej” „...przyciągają się 
wzajemnie i nawet mimo woli szukają sobie podobnych nie tylko wśród 
świeckich [...], ale również wśród księży”.2357 Był posłany do tej grupy osób, 
które tęskniły, wędrując po Polsce, za codzienną Eucharystią. 

Problem duszpasterstwa campingowego kazał mu postawić pytanie 
o styl kapłaństwa: Jak „...współżyć i obcować z ludźmi wszędzie, gdzie oni 
się znajdują, być z nimi we wszystkim «prócz grzechu»”, bo „większość tego 
właśnie nie szuka”. Współczesne życie, z jego „podniecającymi zabawami 
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i rozrywkami” sprawia – pisał – że młodzi „...szukają oddalenia od grzechu, 
od jego zalążków i zaczątków”. 

Przekonywał, że ksiądz, który sam by tęsknił za uciechami życia, nie 
mógłby prowadzić takiego duszpasterstwa, dlatego nie zalecał tej formy 
„jako zasady czy dyrektywy” dla wszystkich współbraci w kapłaństwie. 
Wskazał w ten sposób na swoją wewnętrzną kondycję, pisząc, że ta forma 
wymaga od księży moralnej i psychicznej dojrzałości. 

Mimo wszystko Wojtyła przekonywał czytelników „Homo Dei” do 
duszpasterstwa indywidualnego, które – obok masowego, ludowego, z jakim 
księża w Polsce mieli najczęściej do czynienia – „...sięga do głębi młodej 
duszy na zasadzie obustronnego zaufania”. Spotykając młodych „ludzi z rasy 
zdobywców” (świeckich zdobywców Góry Karmel), należy wręcz 
proponowac im duszpasterstwo campingowe. Podjęty bowiem na wycieczce 
styl chrześcijańskiego życia przedłuża się na „inne pozawycieczkowe okresy 
życia”. 

Wojtyła przedstawił metody, jakie stosuje podczas wypraw: 
codzienna Msza święta „...stanowi modlitwę poranną i pierwszy zbiorowy 
czyn po pobudce”, następnie podana przez kapłana „myśl na cały dzień” 
sprawia, że wokół niej krąży pamięć i wyobraźnia uczestników. Wspólna 
modlitwa wieczorna i dzielenie się tą „myślą” jest jakby klamrą zamykającą 
dzień. Ponadto podkreślił wartość „zasadniczych rozmów” w dwójkach lub 
w grupie: o sumieniu, o dowodach na istnienie Boga, o katolickiej nauce 
społeczno-etycznej itp. Zalecał też rozmowy o filmie, książkach, jazz-
bandzie, ale także o pracy zawodowej, badaniach naukowych, ale (sic!) 
„w sposób właściwy”, tzn. z uwzględnieniem Bożej perspektywy. Uważał, że 
„...wycieczka musi być dobrze przygotowaną improwizacją”,2358 stąd nie jest 
dla opiekuna tylko odpoczynkiem. 

Omawiał ponadto trudności, które – jak to określał – „płyną z ludzi”. 
Na przykład „sprawa ubioru” – zauważył – „...ma o wiele «groźniejszy» 
posmak na filmie czy też na zdjęciu w «Przekroju» aniżeli właśnie na żywo”, 
na wycieczce. „Rosnący kult ciała” jest – według niego – groźniejszy 
w prasie niż w rzeczywistości. Jego zdaniem słowa Chrystusa skierowane do 
mężczyzn pożądających kobiety odnoszą się w rzeczywistości bardziej do 
kobiet,2359 gdyż to one decydują o tym, by nie stawać się „przedmiotem 
męskiego pożądania”. 
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Puentą publicystycznej myśli Wojtyły i zarazem pomostem łączącym 
duchowieństwo z laikatem, było zdaniem J. Ciesielskiego, który rozpoczął 
swoją wypowiedź stwierdzeniem: „Myślę, że duszpasterstwo powinno 
obejmować całego człowieka”.2360 

Podsumowując rozdział traktujący o wzrastaniu Błogosławionego na 
niwie dziennikarstwa, warto zauważyć, że nigdy nie odstąpił on od 
przymierza z „Tygodnikiem Powszechnym”, z którym współpracował od 
1949 roku. Wymagania, jakie późniejszy metropolita krakowski stawiał 
swoim kolegom po piórze, sugerują, że starał się właściwie odczytać „mowę” 
Ducha Świętego skierowana do dziennikarzy Kościoła krakowskiego. 

Wizja dziennikarstwa dojrzewała przez wiele lat współpracy Wojtyły 
z tygodnikiem i innymi pismami katolickimi. Powstała zarówno w oparciu 
o sukces, jakim były artykuł Mission de France, jak i „porażkę” (Katolicyzm 

uporu), co – jak się wydaje – pozwoliło Wojtyle podjąć decyzję o uprawianiu 
publicystyki transgresyjnej. Hipoteza, że początkujący publicysta 
zdecydował się na swoistą „ucieczkę” od tematów publicystycznych, 
podejmując je w formie transgresyjnej, wydaje się prawdopodobna. Wydaje 
się, że decyzja o niepodejmowaniu tematów, o których nie mógłby pisać 
z perspektywy wiary, nadziei i miłości zapadła w głębi jego sumienia, 
w skrytości serca, wobec samego tylko Boga. I w ten sposób dokonał się 
zasadniczy zwrot w podejściu Wojtyły do dziennikarstwa. 

Zdał sobie bowiem sprawę, że „rozkład katolicyzmu” nigdy nie 
nastąpi, gdyż taka jest obietnica Chrystusa, który założył Kościół jako 
„...obwód życiowo zamknięty, nieprzerwany, a przy tym 
samowystarczalny”.2361 Uważał zatem, że „żywioł” polskiego katolicyzmu 
„...nigdy nie może się pojawiać jako całkowita ruina, jako bezwzględne 
rozdarcie”, bo Duch Święty na to nie pozwoli, o ile znajdzie wiarę na 
polskiej ziemi. Dla człowieka, który jest świadom tych wszystkich prawd 
o katolicyzmie – pisał – który z uwagą postrzega przebieg zarysowanych 
odpowiedniości, najciekawszą rzeczą będzie nie samo stwierdzanie rozkładu, 
ale uważne wpatrywanie się „...w kiełkowanie procesów odrodzeńczych 
w obrębie tego życia”. 

Błogosławiony zaczął również na niwie dziennikarstwa wzrastać nie 
tylko „w latach”, ale i „w mądrości i łasce”.2362 Impulsem tej przemiany była 
skrucha, że zbyt „pobieżnie rozważył” splot zagadnień związanych i ujął 
temat „pod jednym tylko kątem widzenia”. Przyznał zatem, że popełnił błąd, 
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czyniąc tematem swojej publicystyki „rozkład”, „ruinę”, zamiast „procesy 
odrodzeńcze”. W wyznaniu swej winy zasłonił się bezosobową formą: „dla 
człowieka który jest świadom”. 

Zapewnił czytelników, że odtąd „z drżeniem będzie śledził”, czy „...ta 
postać życia chrześcijańskiego, którą stwarzają współczesne parafie misyjne 
we Francji, odpowie wymogom życia”.2363 Już nie pisze, że nowa „droga 
apostołowania” jest jedynie „słuszna” i że na pewno jest „przejawem Ducha 
Bożego”.2364 

Jego pewność siebie z Mission de France zmalała, Tłumaczył się 
przed czytelnikiem ze zbyt pośpiesznego ferowania wyroków. Wiedział już, 
że wnioski należy wysnuć na podstawie „praw wartych notowania 
i sprawdzania”, bo np. „...już sama Belgia stanowi tutaj coś w rodzaju 
komory laboratoryjnej dla francuskiego katolicyzmu”.2365 w Katolicyzmie 

uporu nie było w nim entuzjazmu neofity, ale czujność, ostrożność. Ważył 
słowa. 

Między napisaniem Mission de France a Katolicyzmem uporu 

Wojtyła zmienił pogląd na temat – jak to określił A. E. Boniecki – 
„katolicyzm w ogóle”.2366 Kościół we Francji przestał być w jego oczach 
wzorem dla Kościoła w Polsce. Borykający się z dechrystianizacją francuscy 
katolicy za mało bowiem uwzględniali w duszpasterstwie „dodatni 
odpowiednik procesów rozkładowych”,2367 licząc głównie na własne siły. 

Między napisaniem pierwszego i drugiego artykułu Błogosławiony 
odkrył na nowo „tajemnicze działanie łaski” w „...życiu mistycznego 
organizmu, jakim jest Kościół, życia udzielonego i kierowanego 
nadprzyrodzonym wpływem Ducha Świętego”. Pisząc Mission de France nie 
był świadom „tych wszystkich prawd o katolicyzmie”. 

Redaktorzy nie docenili metamorfozy Wojtyły, który w drugim 
artykule zbagatelizował problem „wygasania złóż życia 
chrześcijańskiego”.2368 Przemiana Wojtyły polegała właśnie na tym, że 
„gorącym” tematem dziennikarskim przestał być dla niego „rozkład” czy 
„ruina”, a stało się nim „ciekawe i dogłębne studium” chrześcijańskiej 
nadziei. 

Nie uważał zatem – tak jak A. E. Boniecki – że „…bycie księdzem 
dziennikarzem to godzenie niemalże sprzecznych zawodów”, że „ksiądz jest 
od Dobrej Nowiny, a zadanie dziennikarza to serwowanie nowin złych” i że 
powinien on być „mądrzejszy od biskupów, którzy są innego zdania”.2369 
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Warto podkreślić, że Błogosławiony nie osądzał swoich kolegów po 
piórze, nie domagał się od nich takiej postawy, jaką sam wewnętrznie 
przyjął. Gdyby bowiem potępiał ich sposób pisania, czy mógłby przez 
dwadzieścia dziewięć lat zamieszczać na łamach tygodnika swoje artykuły? 
Publikował je w formie transgresyjnej ze spokojem sumienia, gdyż było to 
w PRL jedno z nielicznych pism katolickich mające nie tylko aprobatę 
metropolity krakowskiego, ale i polskiego episkopatu. 

Zapłacił jednak pewną cenę za swój wewnętrzny wzrost. 
Sprostowanie błędu popełnionego w Mission de France przyczyniło się do 
tego, że drugi artykuł, Katolicyzmu uporu, ukazał się na łamach „Tygodnika 
Powszechnego” dopiero po pięćdziesięciu trzech latach i – jak się wydaje – 
jedynie z tego względu, że jego autor został papieżem. 
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ZAKO ŃCZENIE 
 
 

Na niwie dziennikarskiej życie Ewangelią oznacza po pierwsze bycie 
z Prawdy (święty dziennikarz uświęca świat swoim życiem i twórczością), po 
drugie głoszenie Prawdy (dziennikarz skierowany jest w życiu i pracy na 
jedyny cel, jakim jest Bóg, przez co skutecznie apostołuje), a po trzecie 
służenie Prawdzie (żyjąc słowem Bożym i sakramentami, dziennikarz ma 
udział w pasterskiej misji Kościoła, przyczyniając się do wzrostu królestwa 
Bożego w świecie).2370 

Takim dziennikarzem jawi się Karol Wojtyła, którego pontyfikat 
wpłynął na Polskę2371 i świat.2372 Wielu badaczy uważa, że dorobek Jana 
Pawła II stanowi swoiste continuum „przedpapieskiej” myśli.2373 
W niniejszej pracy ukazano wpływ losów biograficznych autora na rozwój 
jego publicystycznej myśli. Nie da się bowiem oddzielić Wojtyły od Jana 
Pawła II; badając wizję dziennikarstwa Błogosławionego nie da się całkiem 
abstrahować od nurtu biografizmu, choć artykuły mówią same za siebie. 

Główną tezą niniejszej dysertacji było wykazanie, że w krakowskim 
okresie swojego życia Wojtyła był dziennikarzem i współredaktorem oraz że 
w oparciu o wieloletnią praktykę publicystyczną Błogosławionego i zasady 
warsztatowe, które z niej wynikają, był predestynowany do sformułowania 
własnej wizji dziennikarstwa. Wizja ta została zrekonstruowana na podstawie 
przeprowadzonych badań i może mieć wpływ na wszystkie katolickie 
i z ducha katolickie media pragnące zaspokajać w odbiorcach głód Boga. 

U Błogosławionego mamy do czynienia z syntezą życia i doktryny. 
Na przykład temat rodziny inspirował jego twórczość poetycko-
dramatyczną,2374 publicystyczną2375 i naukową.2376 z kolei postawa 
personalizmu dopełniona została filozofią wieczystą św. Tomasza z Akwinu 
oraz praktyką karmelitańskiej ascezy. O specyfice teologiczno-filozoficznej 
refleksji Wojtyły stanowi podmiotowy i przedmiotowy sposób ujmowania 
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wiary. Analogicznie na niwie dziennikarstwa, dążył zarówno do zmiany 
świadomości dziennikarza, jak i zreformowania jego warsztatu pracy.2377 

Komunikował się ze swoją Jedyną Miłością poprzez życie 
wewnętrzne. Od młodości szukał „szczeliny” łączącej zewnętrzny 
i wewnętrzny świat. Odkrył, że jest nią duchowość osoby, „...bo tylko na 
kanwie duchowości – mówił w 1949 roku – daje się pojąć świadomość, 
zwłaszcza zaś samoświadomość i wolność. One zaś obie warunkują 
odpowiedzialność”.2378 Była nią konkretna duchowość – karmelitańska, która 
akcentuje życie ukryte w Bogu. 

Komunikowanie to proces. Na wzór i podobieństwo transmisji, jaką 
jest Objawienie, czyli – pisał – „...podanie człowiekowi ze strony Pana Boga 
prawd”.2379 Transmisja – z nieba na ziemię – ostatecznej Prawdy, absolutnie 
pewnej, że Bóg jest miłością.2380 Wieża Babel to symbol załamania się 
komunikacji,2381 a Pięćdziesiątnica z jej darem języków2382 – to odrodzenie 
jej mocą Ducha Świętego. Odtąd media nie są już tylko „ślepymi siłami 
natury” pyszniącej się przed Bogiem, lecz pomocą w dziele zbawienia.2383 
Ale to ludzie „...decydują, czy używać mediów dla celów dobrych czy złych, 
w dobry czy zły sposób”.2384 Poprzez media mogą mówić „prawdę do 
bliźniego”,2385 gdy wzorem i normą komunikacji jest Jezus Chrystus. Ani 
jako ksiądz, ani jako dziennikarz Wojtyła nie suspendował się z troski 
o spełnienie każdego człowieka w Chrystusie. 

Wojtyła doświadczał działania łaski Bożej (udziału w potrójnej misji 
Chrystusa: kapłańskiej, królewskiej i prorockiej) za sprawą Karmelu. Pouczył 
go o tej duchowości tercjarz karmelitański J. Tyranowski. I odtąd zapragnął 
jej dla każdego uczestnika komunikacji za pomocą środków społecznego 
przekazu. Wskazuje na to wiele jego wypowiedzi. Kto wspinał się bowiem 
na mistyczną Górę Karmel i „wojował sam z sobą” mógł liczyć na jego 
zainteresowanie. „Takiemu wojowaniu” błogosławił,2386 gdyż nie samym 
chlebem żyje człowiek, ale duchem, który w nim mieszka.2387 Cenił taką 
walkę bardziej niż wojowanie z systemem totalitarnym. Stąd bierze się 
niezrozumienie m. in. dla zasad dziennikarsko-redakcyjnych, które 
proponował. 

Wizja dziennikarstwa według Wojtyły jest wynikiem zastosowanych 
metod. W oparciu o trzy kryteria: „czasopisma”, „dominanta gatunkowa” 
i „redakcja” dowiedziono, że materiałem badawczym jest jedna trzecia 
całego dorobku Wojtyły, a ponad połowa (sic!) wypowiedzi zamieszczonych 
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na łamach pięćdziesięciu polskich (lub polskojęzycznych) czasopism, jest 
wynikiem współpracy Błogosławionego z dwoma krakowskimi pismami – 
„Tygodnikiem Powszechnym” i „Znakiem”. Z tego względu najwięcej 
miejsca poświęciliśmy w dysertacji analizie wypowiedzi, które ukazały się na 
łamach tych pism, a szczególnie tygodnika, którego redakcja do 1978 roku 
wypłacała Wojtyle honoraria.2388 

Z dysertacji wynika, że idąc za głosem kapłańskiego powołania, 
Wojtyła dobrowolnie zrezygnował z licznych talentów, poza jednym, 
pisarskim, który zamierzał zaprząc do służby Słowu Bożemu. Jednak jego 
działalność dziennikarsko-redaktorska nie spełniła się ze względu na przyjęte 
przez niego wysokie standardy uprawiania tej profesji, z których nawet jako 
początkujący publicysta nie chciał zrezygnować. Doradzał koledze po piórze, 
że gdy historia zaczyna płynąć „przeciw prądowi sumień”, to należy złożyć 
swój talent na ofiarę.2389 

Tak jak „kultura każdego chrześcijańskiego wnętrza jest poniekąd 
inna”,2390 tak katolicka publicystyka różni się od świeckiej – z natury jest 
transgresyjna. Klasyczne gatunki prasowe nie wystarczają bowiem do opisu 
rzeczywistości wertykalnej. Te klasyczne formy muszą coś stracić z siebie, 
gdy chcą „służą” do opisu rzeczywistości ponadhoryzontalnej. Nie wystarczy 
służyć człowiekowi. Wojtyła wielokrotnie wskazywał na „...zasadniczy brak: 
brak adoracji Boga. Człowiek, który nie czci Boga, nie czci potem także 
i człowieka”.2391 Transgresja wymaga zatem odwagi. Motto pontyfikatu Jana 
Pawła II „Nie lękajcie się!” dotyczy również dziennikarstwa. 

Wojtyła był umocowany w literaturze XX wieku, ale żaden 
z twórców – również na niwie żurnalistyki – nie stanowił bezpośredniego 
źródła inspiracji jego publicystyki. Tak jak osobność jego głosu na niwie 
poezji wyraża się m. in. poprzez medytatywność,2392 tak na niwie 
dziennikarstwa jego osobność wyraża się warsztatowo m. in. poprzez 
transgresję; przekraczał formę gatunków prasowych, by przekazać istotną 
treść: katolicki punkt widzenia najpełniej wybrzmiewający w pojęciu 
Mistycznego Ciała Chrystusa, jakim jest Kościół będący organizmem, a nie 
tylko organizacją. 

Chociaż o przynależności artykułu do danego gatunku prasowego 
decyduje wyraźna konwencja wypowiedzi, czyli „dominanta gatunkowa”, to 
jednak na prasowość gatunku ma również wpływ fakt, że tekst ukazał się 
właśnie na łamach prasy. Bowiem nawet przedruki kazań itp. wypowiedzi są 
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opracowywane przez redakcję, która nadaje im odpowiednią formę (tytuł, 
podtytuł, śródtytuł, lead, puenta, topografia). „O prasowości wypowiedzi 
rozstrzyga właśnie jej prasowość”.2393 

Kryterium „redakcja” pozwoliło wyłonić aż siedemdziesiąt jeden 
wypowiedzi Wojtyły opublikowanych na łamach „Tygodnika 
Powszechnego”, a dwa spośród nich to artykuły publicystyczne (Mission de 

France2394 i Katolicyzm uporu2395), które przeanalizowano pod kątem 
wzrastania Błogosławionego na niwie dziennikarstwa, dochodząc do 
wniosku, że dziennikarsko-redaktorski „kręgosłup” Wojtyły uformowały 
okoliczności związane z publikacją próby jego refleksji nad „żywiołami 
katolicyzmu” francuskiego, belgijskiego i holenderskiego. 

Zarówno pierwszy z planowanego cyklu artykułów (Mission de 

France), jak i drugi (Katolicyzm uporu) będący studium porównawczym 
został podjęty z publicystyczną „żyłką”, stąd – paradoksalnie – ukazał się 
dopiero po pięćdziesięciu trzech latach. Redakcja „Tygodnika 
Powszechnego” nadała mu tytuł, który w jakiś sposob charakteryzuje 
początkującego publicysty, który postanowił uporczywie trwać przy 
katolickim widzeniu rzeczywistości. Można zatem powiedzieć, że sukces 
Wojtyły okazał się porażką, a publicystyczna porażka – sukcesem. 

W jednym z kazań Wojtyła tłumaczył źródło takiego stanu rzeczy na 
przykładzie duchowości. „Moje «ja» ma taką ważność względną 
funkcjonalną. Ale również czujemy, że to moje «ja» ma także jakąś ważność 
bezwzględną. […] i my żyjemy takimi momentami ważności względnej 
człowieka; względna ważność człowieka: jakiś złoty medal czy srebrny. [...] 
Ile razy nawiązujemy kontakt z Bogiem, wówczas odnajdujemy swoje «ja» 
w jego ważności bezwzględnej. […] Jeżeli by […] usunąć z człowieka 
stosunek do Boga, to wówczas życie ludzkie niejako rozpadnie się na cały 
szereg spraw, które mają ważność tylko względną. [... Człowiek] stara się 
nadać ważność bezwzględną różnym przedmiotom, wartościom 
posiadającym ważność względną. Można powiedzieć, że je absolutyzuje, 
podnosi do rangi absolutu. [...] Jest w tym jakaś nemezys,2396 coś głębszego 
niż nemezys, [...] po jakimś czasie to się zaczyna mścić jakby samo na sobie. 
I szybko detronizuje to, co [człowiek] wyniósł do godności boga”.2397 

Analiza wszystkich wypowiedzi, jakie ukazały się na łamach 
czasopism, ukazuje, że oceniając rzeczywistość Błogosławiony nieustanne 
uzgadniał dwa punkty widzenia. Świat bytował bowiem u niego na 
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przecięciu horyzontalnej i wertykalnej linii: „Historia człowieka rozwija się 
w wymiarze horyzontalnym w przestrzeni i czasie – pisał. Jednak krzyżuje 
się z nią również wymiar wertykalny. Nie tylko ludzie piszą historię. Razem 
z nimi pisze ją także Bóg. Od tego wymiaru historii, który możemy nazwać 
transcendentnym, zdecydowanie odeszło oświecenie. Kościół natomiast 
nieustannie do niego powraca”.2398 Błąd horyzontalizmu powstaje wówczas, 
gdy sądzi się, że „Kościół to my w Chrystusie”, zapominając, że – owszem – 
my, ale pod pewnymi warunkami: „o tyle, o ile” uczestniczymy w Jego 
troistym posłannictwie Proroka, Kapłana i Króla.2399 

Wojtyła dziennikarz był świadomy ciążącej na nim misji 
ewangelizacyjnej. W licznych artykułach, które ukazały się łącznie na łamach 
dziewięćdziesięciu trzech tytułów prasowych, polsko i obcojęzycznych, 
wtajemniczał czytelnika w świat wiary, stopniując podawane prawdy, 
poruszając najgłębsze – jego zdaniem – „sprawy człowieka”, tj.: grzech 
i łaska, upadek i powstanie, klęska i zwycięstwo odnoszone w Jezusie 
Chrystusie.2400 

Pisał o ciele, duszy, umyśle, wolnej woli, sumieniu, świadomości 
moralnej – bo to wszystko jest w człowieku, o „składnikach” ludzkiej istoty 
i o jej syntezie, bo człowiek to mikrokosmos – mały wszechświat. Pisał, że 
wszystko w człowieku powinno być uporządkowane: ciało (materia) 
podporządkowane duchowi w obrębie ducha wola idzie za rozumem, z czego 
stąd wynika akt moralności (sumienie, świadomość, odpowiedzialność).2401 
Pisał o chrześcijaninie z jego wewnętrznym światem, z jego świadomością, 
wolą i wyborem”.2402 a pisząc o człowieku, pisał o Chrystusie; pisząc 
o Chrystusie, pisał o Kościele, który – podkreślał – jest w „stanie 
posłannictwa wszerz” oraz nieustannie „w stanie posłannictwa w głąb”.2403 

W licznych artykułach artykułował prawdę, że zdolność przyjęcia 
przez osobę „...w sobie życia Bożego jest szczytem ludzkich możliwości”. Ta 
zdolność znaczy niepomiernie więcej, niż cała przyrodzona zdolność 
tworzenia kultury (choć nie ulega wątpliwości, że udział w życiu Bożym nie 
podcina kulturotwórczych uzdolnień człowieka, ale je w nowy sposób 
kształtuje i pobudza). Ta zdolność wreszcie rozstrzyga o całym sensie 
ludzkiego bytowania i o kierunku naszego losu. Owe stwierdzenia stanowią 
pierwszą tezę tzw. chrześcijańskiego humanizmu”.2404 

Ten, który zapamiętany został przez współpracowników jako osoba 
nielubiąca manifestować swojego wewnętrznego świata,2405 zaproponował 
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krakowskim dziennikarzom – a poprzez nich wszystkim dziennikarzom 
katolickim i z ducha katolickim – wejście w świat ducha za przyczyną wizji 
dziennikarstwa zakorzenionej w duchowości karmelitańskiej.2406 Cała 
twórczość dziennikarska Wojtyły i jego postawa współredaktora przeniknięta 
była wezwaniem skierowanym do katolików, by zachowali żywą wiarę, 
a tym samym zawiera przestrogę, że jeśli nie będą pielęgnować życia 
wewnętrznego w sobie, nie ostoją się.2407 

Jako współredaktor pragnął, by „...grupa inteligencka i redagująca 
pismo przeznaczone dla inteligencji, posiadająca styl myślenia, odczuwania 
i przeżywania spraw religijnych odmienny od stylu szerokich mas 
ludowych”, służyła tym stylem całemu narodowi.2408 

Jako dziennikarz stosował w swoim warsztacie pracy dwie metody, 
analogiczne do tych, które obowiązywały w średniowieczu: monastyczną 
i scholastyczną. Przyczyniły się one do powstania dwóch modeli uprawiania 
średniowiecznej teologii: model monastyczny zakładał przygotowanie 
literackie, by w sposób duchowy móc medytować przepełnione nadzieją 
Słowo Boże; model scholastyczny opierał się na logice myślenia, 
wnioskowaniu łączącym wiarę i rozum, co w średniowieczu wyrażało się 
w stawianiu tzw. kwestii (quaestio2409) „za” i „przeciw”.2410 Modelowym 
przykładem jest Summa Theologiae św. Tomasza z Akwinu.2411 

Nie oznaczało to, że nie liczył się z naturą środków przekazu. Chcąc 
„wstrząsnąć” czytelnikiem, osiągnąć zamierzony wydźwięk publicystyczny, 
Wojtyła posługiwał się w artykułach obiema metodami. Niekiedy pytał 
retorycznie, kiedy indziej mnożył pytania, ale nigdy nie pozostawiał 
czytelnika w beznadziei, bowiem „...tajemnica paschalna potwierdza, że 
ostatecznie zwycięskie jest dobro; że życie odnosi też zwycięstwo nad 
śmiercią; że nad nienawiścią tryumfuje miłość”.2412 

Nie odpowiadając wprost na pytanie „dlaczego?”, ukazywał głębszy 
sens wydarzeń, które kontemplował. Przy czym kontemplować to nie znaczy 
być dobrze poinformowanym o światowych wydarzeniach, bo kto tylko 
„...gromadzi wiedzę o tym, co dzieje się w świecie, ostatecznie 
smutnieje”.2413 Prawda „...oznacza coś więcej niż wiedza – celem poznania 
prawdy jest poznanie dobra. […] Prawda sprawia, że stajemy się dobrzy, 
a dobro jest prawdziwe: tym optymizmem żyje wiara chrześcijańska, gdyż jej 
zostało dane zobaczyć Logos, stwórczy Rozum, który we wcieleniu Boga 
objawił się zarazem jako Dobro, jako sama Dobroć”.2414 
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Kościół naucza, że człowiek – tworzywo kultury z jego wielorakimi 
uzdolnieniami duszy i ciała – poprzez  kulturę: kształtuje ducha, rozwija 
zdolność podziwiania, wnikania w głąb, kontemplacji i urabiania sobie sądu 
osobistego, czyli zdolność krytycznego myślenia, m. in. krytycznego odbioru 
przekazów medialnych, oraz zdolność kształcenia zmysłu religijnego, 
moralnego i społecznego”.2415 

Oto próba, jak Błogosławiony kontemplował wydarzenia. Po śmierci 
Jana Pawła I, który po trzydziestu trzech dniach swojego pontyfikatu nagle 
zmarł, publicysta pytał, czy życie jakiegokolwiek człowieka, nawet papieża, 
może być spełnione w wymiarach doczesności: pomiędzy godziną urodzin 
a godziną śmierci? Odpowiedź brzmiała: „nie”, gdyż życie człowieka spełnia 
się dopiero w Bogu. Przywołał w wypowiedzi obraz wielkanocnej świecy 
i odwołał się do literackiej przenośni, mówiącej „...o przejściu od 
niespełnienia do spełnienia”.2416 

Wojtyła zdawał sobie sprawę, że zadaniem katolickiego publicysty 
jest rozważanie, ocenianie i „...kontemplowanie Boga i świata i wszystkich 
wydarzeń – wielkich i małych, które w nim zachodzą”.2417 Śledzenie 
najdrobniejszych wydarzeń, wyjaśnianie ich, komentowanie i zachęcanie 
czytelnika do zastanawiania się nad ich głębszym sensem,2418 „pod kątem 
chrześcijańskiego poglądu na świat”.2419 i również apelowanie do świata, nie 
dopuszczając, by tylko duchowni nieśli brzemię profetycznego zadania 
formowania ludzkich sumień.2420 Aby jednak dziennikarze mogli właściwie 
formować czytelników, zaproponował krakowskiej redakcji zmiany 
w warsztacie pracy oraz permanentną formację osobistą za przyczyną 
„narzędzia” uświęcenia, jakim był on sam jako „przełożony kościelny”.2421 

Po dwudziestu dziewięciu latach współpracy z „Tygodnikiem 
Powszechnym” Wojtyła, dziennikarz i współredaktor, poczuł się osobą 
uprawnioną do sformułowania zasad działania.2422 Do ich stosowania 
zachęcał dziennikarzy w sposób nieautorytarny, za pomocą argumentów, 
a nie nacisku. 

Wojtyła towarzyszył laikatowi w sposób o wiele bardziej ukryty, 
mniej zinstytucjonalizowany, niż czynili to np. księża robotnicy 
z francuskiego ruchu Mission de France. Myśl, że „...to co na Zachodzie 
zewnętrzne, w Polsce wewnętrzne”, drążyła go, odkąd doświadczył 
pierwszego sukcesu i pierwszej publicystycznej „porażki”. Doszedł do 
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przekonania, że to, co w Kościele zachodnim sformalizowane, w PRL 
przybiera formę działalności towarzyskiej.2423 

Na przykład S. Wyszyński uważał, że nie wszystko, co dzieje się 
winnych krajach, jest u nas godne naśladowania: „Jeżeli pozwalają sobie na 
anarchię inne narody, dostatnie, nie wiedząc, co robić z czasem i pieniędzmi, 
to jest ich sprawa. Musimy bronić się przed różnymi «kontestacjami»”.2424 
Sakramenty święte i modlitwa to w rzeczywistości PRL środki bogate, a na 
Zachodzie – środki ubogie.2425 

Wojtyła personalista nie dążył do zmian kadrowych w redakcji, mając 
na uwadze osobę bardziej niż sprawę, w którą była uwikłana, a nawet 
bardziej niż jej subiektywną prawdę. Jako papież przyznał jednak, że „nie 
dość” rządził, co wynikało – jak tłumaczył – z usposobienia.2426 

Wydaje się, że postawa ta wynikała z pragnienia, by być na niwie 
dziennikarstwa apostołem tak skutecznym jak Jan Tyranowski w swojej 
duchowej szkole, którą stworzył dla setki młodzieńców. Był on dla Wojtyły 
wzorem apostoła „przenoszącego procesy łaski”. Podziwiał, że udawało mu 
się to, co najtrudniejsze – przekonanie człowieka do przyjęcie prawdy, czyli 
do zmiany „ja”, do „wyjścia z siebie”. Zrozumiał, że „kiedy z wiarą głosi się 
Objawienie Boże, dokonuje się wydarzenie Objawienia, które rzeczywiście 
można nazwać Słowem Bożym w Kościele”.2427 

W trzecim artykule (reportażu transgresyjnym) poświęconym osobie 
pana Jana, podkreślał ogromną różnicę, jaka zachodzi między tym, co głosi 
apostoł taki jak J. Tyranowski, a tym, co głosi ktokolwiek inny. Różnicę tę 
można jedynie zauważyć – akcentował – po zmianie dotychczasowych, 
naturalnych możliwości odbiorcy, a co za tym idzie, po zmianie jego 
postawy. Wojtyła pragnął – podobnie jak Jan – wywierać swoją osobą wpływ 
na innych. Wrażenie robiło na nim to, że J. Tyranowski „...wszystkiego 
dokonywał tym jakimś ciężarem swego życia wewnętrznego”.2428 

Choć Błogosławiony nie podzielał stosunku karmelitańskiego mistyka 
do wszystkich kwestii, np. społecznych, mimo to pragnął unaoczniony mu 
przez Boga ideał – za przyczyną Matki Bożej Królowej Karmelu – 
zrealizować w swoim życiu i pracy dziennikarsko-redakcyjnej. Do takiego 
apostolstwa pragnął zachęcić kolegów po piórze. Dowiedziono, że 
bezskutecznie, mimo że metropolita krakowski miał „jasność w kierowaniu 
ludźmi” i lubił im „zlecać różne zadania”.2429 
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Pogląd, że Wojtyła „...nie chciał nikogo uczyć pracy redakcyjnej, bo 
bardzo szanował autonomię” dziennikarzy2430 – wydaje się nie do końca 
prawdziwy. Podobnie jak nieprawdziwa jest wizja mediów przypisywana 
Słudze Bożemu, mająca polegać na „daleko idącej autonomii” dziennikarzy 
i „wychodzeniu w przyszłość”, bo dziennikarze działają według swojego 
sumienia i są – rzekomo – odpowiedzialni za to, co robią.2431 

Wnioski, jakie wynikają z rozprawy, pokazują, że Wojtyła wiele mógł 
i chciał nauczyć swoich kolegów po piórze, ale nie był przez nich 
zrozumiany, gdyż stawiał im bardzo wysokie standardy, również natury 
moralnej.2432 Pragnął wzbudzić w nich pragnienie życia wewnętrznego, tak 
jak sam został owładnięty mistyką za sprawą J. Tyranowskiego, bo tylko 
życie ukryte w Bogu jest godne chrześcijanina. 

Zarówno personalistyczną wizję osoby ludzkiej, jak i personalistyczną 
wizję dziennikarstwa według Wojtyły ukształtowały określone realia 
historyczne PRL. Zaowocowało to znaną myślą pontyfikatu Jana Pawła II, że 
„...człowiek jest drogą Kościoła – drogą, która prowadzi niejako u podstawy 
tych wszystkich dróg, jakimi Kościół kroczyć powinien, ponieważ człowiek 
– każdy bez wyjątku – został odkupiony przez Chrystusa, ponieważ 
z człowiekiem – każdym bez wyjątku – Chrystus jest w jakiś sposób 
zjednoczony, nawet gdyby człowiek nie zdawał sobie z tego sprawy: 
«Chrystus, który za wszystkich umarł i zmartwychwstał, może człowiekowi 
przez Ducha swego udzielić światła i sił, aby zdolny był odpowiedzieć 
najwyższemu swemu powołaniu»”.2433 

Na publicystyczną myśl Wojtyły i stosowane przez niego 
w dziennikarstwie prymaty wpłynęło to, że urodził się on trzy lata po 
wypowiedzeniu wojny chrześcijaństwu, a szczególnie Kościołowi 
katolickiemu, przez rosyjski komunizm (1917). Dwa lata po zakończeniu 
pierwszej wojny światowej (1914-1918).2434 Gdy zakończyła się druga 
(1939-1945) miał dwadzieścia pięć lat i był człowiekiem, który doświadczył 
grozy totalitaryzmu. Jednak osobom pytającym go w 1967 roku o przyczynę 
tak tragicznego losu podczas drugiej wojny światowej odpowiadał: „Pan Bóg 
ma prawo przeprowadzać nas, ludzi, przez takie próby, przeprowadzać przez 
nie naszą wiarę; przeprowadza przez próby i poszczególnych ludzi, ale także 
i całe narody”.2435 

Lata męskie Wojtyły przypadły z kolei na odbudowę w Polsce 
powojennych zniszczeń i zmaganie się z komunizmem, drugim po nazizmie 
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totalitaryzmem, który dotknął szczególnie Europę Wschodnią. W wieku 
dojrzałym był świadkiem próby militarnych sił dwóch światowych 
mocarstwa ZSRR i USA, które przez kilkadziesiąt pokojowych lat trwały 
w stanie zimnej wojny.2436 

Paradoksalnie, wojenny czas sprzyjał tęsknocie za nowym stosunkiem 
do człowieka. W liście do „Tygodnika Powszechnego” S. Wyszyński pisał: 
„«Nowe czasy» patrzyły przerażonym okiem na sponiewieranie człowieka 
w potopie okrucieństw wojennych. Nic dziwnego, że z mgławic dymów 
krematoryjnych podnosił się głos pogwałconej natury ludzkiej: Agnus Dei – 

qui tollis peccata mundi, dona nobic pacem.2437 Ludzkość rozumie dziś, że 
wezwanie – «frontem do człowieka» – jest bodaj najbardziej aktualnym 
wołaniem, jest tym «być albo nie być» dla kultury humanistycznej”.2438 

Mimo że dzieciństwo i młodość Błogosławionego mijały w wolnej, 
odrodzonej Polsce (1918-1939), obcował z tymi, którzy pamiętali czas 
niewoli zgotowanej Polakom przez sąsiadów-zaborców na sto dwadzieścia 
trzy lata.2439 Wywarło to piętno duchowego spojrzenia na dzieje własnego 
narodu. W licznych kazaniach i publicystyce zwracał bowiem uwagę na 
swoiste doświadczenie wszystkich Polaków: zarówno „grobu”, jak 
i „zmartwychwstania”. Dzień uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku 
„...połączył w sobie u naszych praojców świadomość największego 
zagrożenia z poczuciem konieczności przemiany. […] Staliśmy wtedy nad 
brzegiem grobu – brakowało już tylko miesięcy, żeby wepchnąć do niego 
naród polski. Przeszliśmy przez grób. Mamy za sobą doświadczenie grobu. 
[…] Trwała niewola narodu, w czasie której uświadomiliśmy sobie, że jest 
Ktoś, kto ma za sobą doświadczenie grobu; że Ten, który przeszedł przez 
grób – Jezus Chrystus – stał się Zwiastunem Zmartwychwstania. Wówczas, 
kiedy przechodziliśmy przez grób w szczególny sposób związaliśmy się 
z tajemnicą Chrystusowego Zmartwychwstania. Stamtąd płynęły nasza wiara 
i nadzieja: już nie tylko wiara i nadzieja rzeczy ostatecznych, ale także wiara 
i nadzieja rzeczy doczesnych, związanych z porządkiem sprawiedliwości 
i moralności. Czuliśmy zawsze – mówił w 1968 roku – że historyczny cios – 
niewola zadana nam prawie nazajutrz po wielkiej reformie 3 maja – jest 
krzywdą; że w imię sprawiedliwości, w imię ładu i moralności, po 
doświadczeniu grobu musi przyjść zmartwychwstanie. [...] Żeby człowiek 
był zdolny poprzez prawdę i miłość do spełnienia swego największego 
powołania, którego nie zastąpi mu żaden doczesny program; powołania 
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w perspektywie wieczności, żeby zdolny był do spotkania z żywym 
Bogiem!”.2440 

Człowiek uzdolniony do spotkania z żywym Bogiem! – to 
fundamentalna myśl Wojtyły, który uważał, że doświadczenie „grobu” 
i „zmartwychwstania” powinno skłaniać polskich katolików do szczególnej 
więzi z Chrystusem i Jego Matką, obecnymi w naszej Ojczyźnie od 966 roku, 
od chrztu Polski: „Możemy śmiało powiedzieć – podkreślał – że każdego 
z nas wychowują dzieje naszego narodu: jego los, jego osiągnięcia i upadki 
na przestrzeni całego tysiąca lat od pierwszego «świtu», od Mieszka i – aż do 
naszych dni. [...] 14 kwietnia [1966 roku] [...] w całej Polsce odezwały się 
dzwony, przypominając, że to jest ów najprawdopodobniejszy dzień chrztu 
Mieszka i chrztu Polski”.2441 

Wizja dziennikarstwa według Wojtyły jest zatem wynikiem 
specyficznej dla niego cechy umysłu i serca – poszukiwania syntezy ukrytej 
między skrajnymi poglądami, a więc między wieloma prawdami. Ta cecha 
jest niezwykle cenna w przypadku katolickiego publicysty, gdyż jedne 
prawdy, występujące np. w życiu codziennym i w sferze badań naukowych, 
opierają się na dowodach bezpośrednio dostępnych lub które można 
potwierdzić eksperymentalnie. Inne prawdy, natury filozoficznej, usytuowane 
są w obszarze, do którego człowiek dociera dzięki zdolności spekulatywnej 
rozumu. Jeszcze inne – prawdy religijne, są zawarte w odpowiedziach, jakich 
różne tradycje religijne udzielają na fundamentalne pytania.2442 

Katolicki publicysta jest pewien, że wśród wielu religijnych prawd 
trwa niewzruszenie Prawda Objawiona w Jezusa Chrystusie, którego 
depozytu strzeże Kościół katolicki, co „nie jest przejawem arogancji 
i lekceważenia innych religii, ale radosnym wyrazem wdzięczności, że 
Chrystus objawił się nam bez żadnej zasługi z naszej strony”.2443 Nie 
wymyślili śmy sobie Jezusa, to On sam przyszedł na świat, by powiedzieć, że 
jest Jedynym Zbawicielem świata. Zacieranie różnic między religiami nie jest 
znakiem ekumenii.2444 

Człowiek szuka, dlatego pyta, co to jest prawda? Pyta także system 
polityczny,2445 np. w celu jej zniszczenia. Można powiedzieć, że „...są 
prawdy, które mędrzec wszystkim ludziom mówi. Są takie, które szepce 
swemu narodowi. Są takie, które zwierza przyjaciołom domu. Są takie, 
których odkryć nie może nikomu”.2446 
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Rozmowa Chrystusa z Piłatem była przedmiotem rozważań Wojtyły. 
W 1976 roku, w czasie wielkopostnych rekolekcji dla Kurii Rzymskiej2447 
podkreślił, że umywając ręce od prawdy, Piłat „...usiłował zachować 
niezależność, stanąć niejako „na boku” prawdy, ale były to tylko pozory, tak 
się nie da.” Prawda przeszła, „...musiała przejść przez sam rdzeń ludzkiego 
jestestwa rzymskiego namiestnika. Taka była i taka jest Rzeczywistość, od 
której nie można usunąć się na bok, zejść na margines. […] Nie wolno nam 
umywać rąk. […] Właśnie to chce powiedzieć Jezus dźwigający krzyż, który 
zawsze «wiedział co jest w człowieku»”.2448 Zakończył medytację 
o prawdzie słowami: „O życie w prawdzie, o chodzenie w prawdzie, błagam 
Cię, Panie!”.2449 

Na gruncie filozofii Wojtyła opowiadał się za syntezą „myśli mocnej” 
z „moderną”.2450 Temat syntezy prawdy absolutnej z filozofią dialogu jest 
przedmiotem rozważań wielu teologów. Na przykład Benedykt XVI, że 
„nieuchronne staje się postawienie pytania Piłata: Co to jest prawda? i jak się 
ją rozpoznaje? […] Co jest racjonalne? w jaki sposób rozum wykazuje, że 
jest prawdziwym rozumem? w każdym razie na tej podstawie staje się 
oczywiste, że w poszukiwaniu prawa do wolności, do prawdy, do 
sprawiedliwego współżycia konieczne jest wysłuchanie głosów innych niż 
partie i grupy interesów, przez co nie zamierza się w najmniejszym stopniu 
negować ich znaczenia”.2451 

Wysłuchać po to – dodaje H. G. Gadamer – by poznać „obcy 
horyzont” myślenia, który „prowokuje do doświadczenia, że mój horyzont 
jest zbyt wąski”.2452 w swoich artykułach Wojtyła przekraczał horyzontalne 
wyjaśnienie rzeczywistości, wskazując na wymiar wertykalny. Nauczał, że 
„filozofie zła” są głęboko zakorzenione w dziejach ludzkości i wyprowadzają 
myśl poza wszystkie ideologie, w kierunku nadprzyrodzonej prawdy 
o grzechu pierworodnym. Okazał się zatem na niwie dziennikarstwa 
syntetykiem głoszącym, że prawda absolutna istnieje, ale że zawiera w sobie 
ludzkie „prawdy”: rozpoznajemy w Bogu „nasze głosy, i w nas głos 
Jego”.2453 

Wojtyła zwracał uwagę, że prawda jest symfoniczna i można ją 
ujmować „niejako z różnych stron”.2454 Tradycja myśli chrześcijańskiej 
potrafiła „zgłębić ten zasadniczy element, jakim jest symfonia Słowa”.2455 
Pojęcie „prawdy symfonicznej” bliskie było wielu teologom, np. Hansowi 
Urs von Balthasarowi (1905-1988).2456 Benedykt XVI ukazuje Słowo Boże 
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jasko „śpiew polifoniczny”, gdyż Bóg wypowiada się „w różnych formach 
i na różne sposoby”.2457 Polifoniczność nie oznacza zachęty do „gromadzenia 
wiedzy”, wręcz smutnieje ten, kto tylko tak patrzy na rzeczywistość.2458 

Wymieniona cecha Błogosławionego – poszukiwanie syntezy ukrytej 
między skrajnymi poglądami – zaowocowała na niwie dziennikarstwa 
unikaniem horyzontalnego tylko spojrzenia na Kościół i opisywania 
wydarzeń jedynie pod kątem antynomii,2459 czyli sprzeczności opartych na 
prawdzie. Wojtyła uważał, że dziennikarze przyjęli za podstawę odnowy 
soborowej niesoborową wizję Kościoła,2460 dlatego nie byli w stanie 
dostrzec, że prawdę lepiej się dostrzega w ścieraniu się poglądów, gdyż 
każda z orientacji uwydatnia inny jej aspekt.2461 w soborowej i posoborowej 
informacji oraz publicystyce sprzeciwiał się tendencji rozróżniania i ostrego 
przeciwstawiania „integrystów” i „progresistów”, czy „konserwatystów” 
i „zwolenników odnowy”. 

„O to chodzi przede wszystkim w życiu chrześcijańskim – pisał 
w jednym z artykułów – ażeby przyjąć dar. Chrześcijaństwo na tym polega, 
to jest istotą wiary, wiary żywej: przyjąć dar – przyjąć dar prawdy, przyjąć 
dar nowego życia i na ten dar odpowiedzieć wiarą, nadzieją, miłością, czyli 
całym życiem. Wszyscy jesteśmy do tego wezwani. Kiedy odpowiadamy 
w ten sposób całym naszym życiem na dar z wysoka, wówczas Chrystus 
wypełnia swoją obietnicę, przychodzi do nas, przychodzi do nas w sposób 
niewidzialny, przychodzi w mocy Ducha Świętego”.2462 

Tymczasem „dar”, jakim był Wojtyła dla krakowskiego środowiska, 
został przez nich przyjęty wybiórczo, chociaż nie można odmówić 
dziennikarzom dobrej woli. „Sprawy, które nie są dla nas jasne i które budzą 
nasze wątpliwości – pisał w 1969 roku J. Turowicz w liście do metropolity 
krakowskiego – mogłyby być w przyszłości przedmiotem obrad powołanej 
przez Księdza Kardynała Komisji Prasowej. Mam tu na myśli takie sprawy 
jak: znaczenie pojęcia inicjacji i możliwości inicjacji w kategoriach 
publicystyki pisma tygodniowego, sprawa funkcji i zakresu informacji, 
problem funkcji pisma katolickiego jako głosu «oddolnej» opinii publicznej 
w Kościele, sprawa pluralizmu w Kościele, jeśli chodzi o postawy i styl 
myślenia o sprawach Kościoła w warunkach katolicyzmu polskiego, wreszcie 
sprawa granic i charakteru krytyki dokonywanej wewnątrz Kościoła. Myślę, 
że dyskutowanie tych spraw na forum Komisji Prasowej pomogłoby usunąć 
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istniejące nieporozumienia i zbliżyć punkty widzenia, a o nic innego nam 
bardziej nie chodzi”.2463 

Aby zrozumieć wizję swojego „przełożonego kościelnego”, 
krakowscy dziennikarze musieliby najpierw zakwestionować wysokie 
mniemanie na temat swojej kondycji duchowej i profesjonalnej. Ponieważ 
środowisko to stanowiło katolicką elitę intelektualną w PRL, a szczególnie 
w latach Vaticanum II, dlatego najprawdopodobniej uznało, że już nic więcej 
osiągnąć się nie da. Tym samym ograniczyło horyzont dalszego rozwoju: 
indywidualnego, wspólnotowego i warsztatowego. 

Ten błąd nie jest wcale ekskluzywny, gdyż popełnia go każdy zbyt 
pewny siebie chrześcijanin, podczas kiedy jego życiową dewizą powinna być 
myśl: Jestem szczęśliwy jak dziecko, bo znów zaczynam wszystko od 
początku. Ostrzeżenie Chrystusa jest w tym względzie jednoznaczne: „Jeśli 
się nie odmienicie i nie staniecie jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa 
Niebieskiego”.2464 

Dziennikarze traktowali zasady warsztatowe jako chęć narzucenia im 
metod duszpasterskich. Tymczasem Wojtyła nie chciał, by media oparte na 
nieprawdziwej koncepcji były „ślepym przewodnikiem ślepych”.2465 o tyle 
bowiem spełniają swoją pastoralną funkcję, o ile troszczą się o doczesną 
i wieczną płaszczyznę ludzkiego bytowania. Wtedy są troskliwym pasterzem, 
tzn. czwartym – obok rodziny, szkoły i Kościoła – „środowiskiem 
wychowawczym”.2466 

Wizja metropolity krakowskiego dotyczyła spraw zasadniczych. 
Zrodziła się ze stawiania sobie i innym prostych, i przez to w znacznym 
stopniu filozoficznych, pytań: po co? dlaczego? w jaki sposób? Jako 
początkujący publicysta, podziwiał w Mission de France ludzką próbę księży 
robotników ratujących powojenny Kościół we Francji, ogarnięty jakby 
„wewnętrznym komunizmem”. Ale już w drugim artykule pt. Katolicyzm 

uporu publicysta wyzbył się ludzkiego tylko spojrzenia na problem 
zachodnich „żywiołów katolicyzmu” i udowadniał z nadprzyrodzoną 
nadzieją, że katolicyzm jest „obwodem życiowo zamkniętym, 
nieprzerwanym, a przy tym samowystarczalnym”, bo życie ma tylko 
z Boga.2467 

Z doświadczenia publicystycznego sukcesu i „porażki” oraz 
z działalności dziennikarsko-redaktorskiej wzięła się fundamentalna myśl, 
która pobrzmiewała we wszystkich artykułach Wojtyły – echo jego pierwszej 
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publicystycznej konstatacji, że świat, który chciałby być – analogicznie do 
Kościoła – takim samowystarczalnym układem skazany jest na ruinę, bo nie 
jest w stanie przetrwać, pokładając nadzieję tylko w siłach natury. Wojtyła 
sprostował głoszony w Mission de France pogląd: tylko Kościół jest 
„układem zamkniętym”, który regeneruje się niejako samoistnie, bo jest 
również Boską, a nie tylko ludzką instytucją. 

Zaczął zdawać sobie sprawę, że – jak to określił J. Ratzinger w 1998 
roku – „...wszyscy po trosze żyjemy w atmosferze deizmu. Nasze pojęcie 
praw naturalnych nie ułatwia nam myślenia o działaniu Boga w naszym 
świecie. Wydaje się, że nie ma przestrzeni na to, aby Pan Bóg sam mógł 
działać w historii człowieka i moim życiu. Według naszego wyobrażenia Bóg 
nie może już wejść to tego układu zamkniętego przed Nim”.2468 

Z rozprawy wynika, że bliska była Błogosławionemu definicja 
dziennikarza katolickiego jako stróża słowa, a więc publicysty pasterza, 
którego szczególną misją jest troska o zjednoczenie człowieka z Bogiem. 
„Przejrzał się” w tej definicji jak w lustrze. Dla Wojtyły „bycie księdzem 
dziennikarzem” nie było – jak uważa A. E. Boniecki – „godzeniem niemalże 
sprzecznych zawodów”, bo – rzekomo – „ksiądz jest od Dobrej Nowiny, 
a zadanie dziennikarza to serwowanie nowin złych.2469 

Dowiedziono, że specyfika dziennikarstwa stricte katolickiego 
i z ducha katolickiego polega na zaoferowaniu każdemu człowiekowi 
nadprzyrodzonej nadziei, nawet jeśli nie da się odpowiedzieć na wszystkie 
dręczące go pytania. A także, że rolą inteligencji twórczej jest szczególna 
czujność, by przekazywana odbiorcom myśl pochodziła z Bożego 
natchnienia, bowiem media są „integralną częścią kwestii 
antropologicznej”.2470 To znaczy, że nie tylko człowiek zobowiązany jest 
działać etycznie, etyczna powinna być też sama informacja – produkt jego 
myśli, stąd nowe sformułowanie zaproponowane przez Benedykta XVI – 
info-etyka.2471 

Dziennikarz nie jest zdany wyłącznie na siebie, gdyż stoi za nim 
autorytet Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, interpretującego prawdy 
Objawienia. Dotyczą one wiary i zasad moralności. Są one konkretne, choć 
zarazem uniwersalne, obiektywne, powszechnie ważne i bezwzględne. 
Prawdy te oświetlają wszystkie obszary ludzkiego życia. 

Wojtyła był płodnym dziennikarzem. Jego liczne artykuły i niektóre 
fragmenty utworów poetyckich – spośród sześciuset trzydziestu pięciu 
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poetyckich, filozoficznych, teologicznych i pastoralnych wypowiedzi – 
zostały zaliczone w dysertacji do prasowych form transgresyjnych, gdyż ich 
autor „ubierał” niekiedy problem publicystyczny w poetycki, literacki lub 
naukowy kostium. Przekraczał formę informacji i publicystyki oraz gatunku 
pogranicznego – reportażu, by móc wyrazić istotę społecznie ważnej sprawy, 
przy czym taką sprawą nie zawsze było wydarzenie, ale np. wewnętrzny akt 
człowieka dążącego do „...odosobnienia się z Bogiem, którego społecznej 
wartości, poza chrześcijaństwem nikt nie docenia. W chrześcijaństwie zaś 
tłumaczy je nauka o Mistycznym Ciele Chrystusa”.2472 

Wojtyła kierował się swoistą dla niego wizją dziennikarskiego 
warsztatu pracy. Usiłował stworzyć nowy styl pisania o Kościele, na który 
wskazują następujące prymaty: prymat „mowy Ducha” w Mistycznym Ciele 
Chrystusa nad mową ludzką (czego doświadczył uczestnicząc w obradach 
Vaticanum II), prymat osoby nad rzeczą, prymat „być” nad „działać”, prymat 
„być” nad „mieć”, prymat ducha nad materią, prymat miłości nad walką, 
prymat życia wewnętrznego nad jego zewnętrznym przejawem, prymat 
inicjacji nad informacją oraz pedagogii wiary nad publicystyką, z czego 
wyniknęła zasada warsztatowo-osobowa. Powyższe idee centralne 
publicystyki Wojtyły mogą stać się drogowskazami dla ludzi mediów. 

Wymagają one namysłu, gdyż nawet wśród intelektualnej elity 
redaktorów katolickich z „Tygodnika Powszechnego”, z którymi Wojtyła 
współpracował przez dwadzieścia dziewięć lat, nie było ich zrozumienia. 
Błogosławiony wyjaśniał dziennikarzom, że pojęcie „pedagogia wiary” 
posiada pozytywne i negatywne ujęcie. Za pozytywne uznane jest takie 
podawanie informacji, które po pierwsze są pewnymi i podstawowymi 
prawdami, stanowiąc „nienaruszone oparcie dla wiary i życia 
chrześcijańskiego”. Po drugie podając newsy, należy uwydatnić „ciągłość 
w wierze Kościoła”. Po trzecie, jeśli w grę wchodzą hipotezy, to należy 
przedstawiać je z podaniem stopnia rzeczywistego prawdopodobieństwa oraz 
uwzględnić, w jaki sposób – wedle przewidywań – zostaną one przyjęte 
i zrozumiane.2473 

Z kolei negatywne ujęcie „pedagogii wiary” to podawanie po 
pierwsze w zbyt „błyskawicznym tempie oraz w szerokim zasięgu”, 
szczególnie gdy newsy dotyczą „dziedziny religijnej” (Nowości te dają 
„łatwą okazję do zgorszenia”, a media rozpowszechniają je w taki właśnie 
sposób, że staje się to „problemem naszych czasów”). Po drugie środki 
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przekazu ujmują przedstawiony problem „zbyt powierzchownie” przez co go 
zniekształcają, nie biorąc pod uwagę różnych okoliczności, na jakie życie 
religijne napotyka w poszczególnych krajach (Dziennikarze nie dość biorą 
pod uwagę „znaczenie podawanej nauki”). Po trzecie nie wykazują 
„dostatecznej troski o pedagogię wiary nie tylko osoby świeckie, ale również 
w „nieroztropnym rozpowszechnianiu nowości biorą udział nawet księża, 
osoby zakonne, teologowie czy wychowawcy”.2474 

Doświadczywszy „mowy Ducha” podczas Vaticanum II, Wojtyła 
zafascynował się Soborem, podczas którego dialog między rozumem a wiarą 
zyskał właściwe ukierunkowanie. Było to widoczne w jego publicystyce 
soborowej. Benedykt XVI uważa, że sobór może coraz bardziej stawać się 
wielką pomocą służącą potrzebnej i dziś odnowie Kościoła, zastrzegając 
jednak, by odczytać go i przyjąć „w świetle prawidłowej hermeneutyki.” 
Następca Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej zachęca do prowadzenia dialogu 
rozumu i wiary, ale z „…umysłem szeroko otwartym, […] zachowując 
zarazem ową jasność w rozeznawaniu duchów, której świat słusznie oczekuje 
od nas właśnie w tym momencie”.2475 

W trakcie prac soborowych, począwszy od 1964 roku, Wojtyła 
formułował nowe zasady warsztatowe, które również zastosował podczas 
pracy nad dokumentami DSAK w latach 1972-1979. Bezpośrednią inspiracją 
ich powstania była uprawiana przez dziennikarzy „Tygodnika 
Powszechnego” soborowa informacja pozbawiona inicjacji i publicystyka 
pozbawiona pedagogii wiary. 

Wojtyła wyjaśniał dziennikarzom, że inicjacja chrześcijańska umożliwia 
udział w Boskiej naturze na podobieństwo „...powstania, rozwoju, i wzrostu 
życia naturalnego”,2476 co w ochrzczonych dokonuje się w sposób stopniowy 
i ukryty.2477 Kościół bowiem przenika ludzi, grupy ludzkie stopniowo, 
„wprowadzając ich w ten sposób w katolicką pełnię”.2478 

Zauważmy, że już św. Paweł wskazuje na różnicę między 
„informacją”, która deformuje wiarę przez grzech, a „inicjacją”, która ją 
formuje przez Miłość Bożą.2479 Autentyczna informacja posiada zatem – 
zdaniem Wojtyły – swoją „nadbudowę”, która nie jest tylko „prawdą 
realistyczną”, ale „prawdą Bożą”, czyli „wewnętrzną prawdą”.2480 

Zasada inicjacji w informacji zmierza do wprowadzenia odbiorców 
w tajemnicę „działania” Bożej łaski, za pośrednictwem dziennikarzy – 
akuszerów wiary – i ich nowego stylu pisania o Kościele, co powinno być 
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odczuwalne dla czytelników. Zmiany stylu życia nie da się bowiem inaczej 
potwierdzić wobec otoczenia jak poprzez „realność przekazanej łaski”.2481 

Pisząc pierwszy artykuł o francuskim ruchu księży robotników, 
Wojtyła popełnił błąd warsztatowy w wyniku czego wyciągnął zbyt 
pochopne wnioski. Uległ w Mission de France deistycznemu 
przeświadczeniu, że chrześcijaństwo jest martwe.2482 Miał jednak odwagę 
sprostować zbyt pochopne wnioski. Artykuł zawierający sprostowanie 
z nieznanych do końca przyczyn nie ujrzał jednak światła dziennego.2483 
Udowodniliśmy, że nie mogąc pisać według uznanych przez siebie 
standardów, Błogosławiony zrezygnował na osiem lat z uprawiania 
publicystyki, wypowiadając się jedynie w formach transgresyjnych, co 
pozwalało mu podejmować interesujące go kwestie dotyczące wiary 
i moralności chrześcijańskiej. 

Jego dziennikarskie dojrzewanie rozpoczęło się wraz z odmową 
drugiego odcinka zaplanowanego wcześniej cyklu artykułów na temat 
„żywiołów katolicyzmu” w Europie Zachodniej. W 1958 roku powrócił do 
publicystyki jako współredaktor „Tygodnika Powszechnego”, po nominacji 
biskupiej. 

Pojawił się charakterystyczny dla Wojtyły styl publicystyczny, który 
wynikał z „podziału człowieka” na osobę zewnętrzną i wewnętrzną. 
Człowiek zewnętrzny – wyjaśniał – jest „istotą widzialną, materialną, 
zmysłową”; drugi, wewnętrzny – „niewidzialną, wewnętrzną, duchową”. Ten 
podział pozwalał przypominać czytelnikom, że chrześcijaństwo stale głosi 
prymat ducha nad ciałem, a to znaczy, że „prawa wewnętrznego człowieka” 
mają swoje miejsce w „...życiu zewnętrznym, publicznym, społecznym, 
ekonomicznym, państwowym”.2484 

Pisał, że „...w każdym z nas jest wnętrze – człowiek wewnętrzny. […] 
Potrzeba człowieka wewnętrznego, to jest potrzeba duszy. Człowiek 
wewnętrzny szuka. Ażeby mógł szukać i skutecznie szukać, znajdować, musi 
się skupić”.2485 Ponieważ człowiek wewnętrzny jest niewidzialny, tak jak 
„myśl jest niewidzialna”, dlatego – podkreślał – nie można mieć pretensji do 
Boga o to, że On jest niewidzialny, ale należy odnaleźć z Nim kontakt na 
gruncie swojej duszy, swojej myśli, poszukać obrazu Boga w sobie.2486 
Konieczny jest wysiłek wewnętrzny poszukiwacza „drogocennej perły”,2487 
a nawet więcej – walka. Człowiek wewnętrzny zwycięża tylko w Chrystusie. 
Czerpiąc moc do walki z Jego Paschy. 
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Jako publicysta katolicki uważał, że – w jakiś sposób – wszyscy służą 
poziomemu rozwojowi człowieka, ale nikt nie może się w tym wymiarze 
wyczerpać, każdy musi w sobie „...podtrzymać i pogłębić to wielkie 
pragnienie nieśmiertelności; pragnienie spotkania z Bogiem!! – 
i zjednoczenia z Bogiem”.2488 Kierunek poziomy – wyjaśniał – „...idzie 
równolegle z biegiem historii [i] wciąż człowieka oddala od poprzednich 
etapów jego historii, jego dziejów i jego rozwoju. […] Linia rozwoju, która 
wciąż człowieka niejako odsuwa od jego przeszłości ku przyszłości, nie 
potrafi przekroczyć w żadnym człowieku ani w żadnym pokoleniu, ani 
w całej ludzkości, granicy śmierci. […] Od tego kierunku rozwoju […] 
trzeba odróżnić inny […] «pionowy». To jest inny kierunek, a także inny 
rozwój. […] Ważny jest człowiek sam, […] każdy, bez wyjątku! Jeżeli 
w kierunku poziomym rozwija się ludzkość przy pomocy coraz to nowych 
osiągnięć w dziedzinie cywilizacji, kultury materialnej czy choćby duchowej, 
to w tym pionowym kierunku każdy człowiek może i powinien się rozwijać. 
[… To jest kierunek rozwoju ku Bogu. […] Ten pionowy rozwój człowieka – 
rozwój ku Bogu – jest wewnętrzny”.2489 

Prymat życia wewnętrznego nad zewnętrznym dochodził do głosu 
w licznych artykułach. Publicysta chciał przekonać czytelników, że to, co 
wewnętrzne, decyduje o tym, co zewnętrzne. Wnętrze człowieka widzi zaś 
tylko Bóg, stąd nikt nie może wypowiedzieć się w danej sprawie 
w perspektywie wiecznej, chociaż ludzką rzeczą jest „widzieć, oceniać 
i działać”, tak jak czyni Kościół – szafarz Bożego Objawienia. Tej zasady 
JOC nie należy jednak mylić z „osądzaniem”, postawą potępioną przez 
Jezusa w Ewangelii.2490 Człowiek może wydać ocenę, ale bez osądzania, tzn. 
bez wyrokowania o wewnętrznej stronie czynu, czyli intencji. Publicysta 
Wojtyły miał ambicję być wolnym od tego błędu. 

Wojtyła współredaktor ukazywał dziennikarzom drogę, która 
prowadzi do prawdy obiektywnej i zjednoczenia w tej niej wszystkich ludzi. 
Tą drogą jest podporządkowanie tej Chrystusowi-Prawdzie swojego umysłu, 
woli i serca.2491 Przy wielu okazjach, np. podczas synodów w archidiecezji 
krakowskiej, Błogosławiony zachęcał dziennikarzy do podjęcia tego 
wewnętrznego trudu. Z tego względu zwracał większą uwagę na rozwój 
duchowy osób zaangażowanych w tworzenie dokumentów synodalnych niż 
na same dokumenty, które – podkreślał – mogłyby być jeszcze lepsze, gdyby 
wybrano krótszą drogę ich powstawania.2492 Analogicznie, nie chodzi o to, 
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by artykuły były tylko profesjonalne, z pominięciem drogi dochodzenia do 
prawdy przez osoby dziennikarza. Jeśli bowiem prawda odkryta w trakcie 
rzetelnych dociekań nie przemienia go, czyż przemieni czytelnika? 

W licznych wypowiedziach Wojtyła podkreślał, że człowiek we 
wszystkich przejawach swego istnienia ujawnia dążenie do „zasady, która 
scala jego samego i rzeczywistość.2493 To zadanie publicysty: scalać 
rozproszoną myśl, dokonywać syntezy. Zatem zaproponował dziennikarzom 
i redaktorom zastosowanie dziewięciu zasad warsztatowych zakorzenionych 
w personalizmie: zasadę nierozłączności osoby i jej godności 
(personalistyczna),2494 zasadę nierozłącznej triady: osoba-prawda-informacja 
(eucharystyczna), zasadę prawdy dialogicznej (symfoniczna), zasadę 
wewnętrznej i zewnętrznej konsultacji (ekumeniczna), zasadę inicjacji 
w informacji (kerygmatyczna), zasadę stopniowania informacji „prawdziwej 
i pełnej” (karmelitańska),2495 zasadę pedagogii wiary w publicystyce (apta 

paedagogia fidei) (wychowawcza), zasadę katolickiego (obustronnego, ale 
ograniczonego) zaufania (racjonalna) i zasadę odpowiedzialnej krytyki 
Kościoła (etyczna). 

Karola Wojtyły wizja dziennikarstwa jest zatem wizją: 
personalistyczną, eucharystyczną, symfoniczną, ekumeniczną, 
kerygmatyczno-racjonalną, etyczną, wychowawczą i z ducha karmelitańską. 

Wojtyła był bardzo konsekwentny w „trzymaniu zasad”.2496 
Przedmiotem sporu między Wojtyłą a Turowiczem – uważa A. E. Boniecki – 
były właśnie „zasady”.2497 Wojtyła nie przyjmował do wiadomości, że są 
takie sytuacje w życiu, kiedy nie można ich zastosować, nie akceptował 
schizofrenii: życie sobie, zasady sobie. A. E. Boniecki uważał, że domaganie 
się przez Wojtyłę wcielenia zasad w życie wynikało z jego duszpasterskiego, 
a nie dziennikarskiego spojrzenia na rzeczywistość. 

Wykazaliśmy jednak w dysertacji, że oba spojrzenia przenikały się, 
a w niektórych sytuacjach brała nawet górę „żyłka” dziennikarska, np. 
broniąc encykliki Pawła VI Humanae vitae, kiedy to w swoim artykule 
metropolita krakowski zacytował świadectwo Mahatmy Gandhi’ego, który 
poszukując prawdy o osobie, na drodze prób i błędów doszedł do 
przekonania, że cnota wstrzemięźliwości jest godna człowieka, a zatem 
poparł niejako – uznane przez Kościół katolicki – naturalne metody 
planowania rodziny.2498 
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Dziewięć zasad wyłoniono dzięki analizie informacji i publicystyki 
soborowej autorstwa Wojtyły, jaka ukazała się na łamach katolickich pism, 
przede wszystkim „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”. Ponadto analizując 
kazania biskupa, arcybiskupa i kardynała kierowane do wiernych 
archidiecezji krakowskiej, których pierwszymi i najuważniejszymi 
słuchaczami byli przecież dziennikarze, a także analizując korespondencję 
Wojtyły-Jana Pawła II z J. Turowiczem, zarówno w formie listów do 
redakcji, jak i prywatnych. 

Bezpośrednim pretekstem refleksji Wojtyły na temat interesujących 
go zagadnień warsztatowych było spostrzeżenie, że „Tygodnik Powszechny” 
od kilku lat nie tyle uprawia publicystykę, co posoborową krytykę Kościoła, 
przede wszystkim Kościoła w Polsce. Czytelnicy sygnalizowali biskupowi tę 
tendencję już w 1961 roku.2499 Po cierpliwym analizowaniu zawartości 
pisma. Pięć lat później stwierdził,2500 że problem istnieje. A w 1968 roku 
widział konieczność pierwszeństwa inicjacji nad informacją i zalecił 
stosowanie w posoborowej publicystyce zasady pedagogii wiary.2501 

Zrekonstruowanie teorii dziennikarstwa Błogosławionego 
zawdzięczamy dialogowi, jaki toczył się przez kilkadziesiąt lat między 
Wojtyłą a redakcją „Tygodnika Powszechnego”.2502 Dialog ten osiągnął 
swoje apogeum w 1964 roku, kiedy to metropolita krakowski powołał do 
życia nową instytucję – Archidiecezjalną Komisję Prasową.2503 Organ – jak 
to określił – „szerokiej konsultacji i wewnętrznego dialogu” z dziennikarskim 
światem,2504 czyli dialogu wewnątrzkościelnego – hierarchy z krakowskim 
laikatem. Członkami tej komisji byli świadomi swojego miejsca w Kościele 
świeccy, z którymi stale współpracował. 

Od nominacji na biskupa w 1958 roku, Wojtyła pełnił wobec 
dziennikarzy obu pism funkcję „przełożonego kościelnego”, a w 1985 roku 
jako papież wskazał na siebie jako na współredaktora, mówiąc: „Mogłem 
z wami współpracować także jako – w pewnym sensie – wasz przełożony 
kościelny, jako biskup, metropolita krakowski, kardynał”. 2505 

Spotkania współredaktora z dziennikarzami zostały zapamiętane jako 
dobre, twórcze, spokojne i pełne wzajemnego szacunku. Przebiegały 
w podobny sposób: Wojtyła słuchał, a na koniec podsumowywał to, co 
usłyszał.2506 Uważał, że „…postawa i umiejętność prowadzenia dialogu 
wyraża się w gotowości słuchania i przyjmowania myśli drugiego człowieka 
w obręb myśli własnych pod kątem wspólnego szukania prawdy i dobra”.2507 
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Bez takiego założenia „zachodzi niebezpieczeństwo zamiany dialogu 
w kłótnię, rozdarcie i zazdrosną rywalizację”.2508 

Wojtyła podkreślał, że „duch posłuszeństwa” wynika z „ducha 
braterstwa”.2509 Takie rozumowanie jest wynikiem dwóch przesłanek: 
teologicznej i personalistycznej.2510 „Dialog wewnątrzkościelny ma sens 
tylko jako dialog zbawienia”, natomiast każdy inny o tyle zyskuje 
chrześcijańskie i ewangeliczne znaczenie „dialogu zbawienia”, o ile zostaje 
„wciągnięty w dynamikę żywej wiary”.2511 Ale tę sprawę – postulował – 
„trzeba poniekąd ukształtować od początku”.2512 

Warto zauważyć, że soborowa konstytucja Gadium et spes rzuca 
światło na sprawę dialogu, zwracając uwagę, że Kościół wiele zawdzięcza 
nawet swym wrogom, bo dzięki ich atakom wzmacniał się wewnętrznie, 
oczyszczał swą naukę od naleciałości i przestarzałych ujęć i pogłębiał ją. 
Skorzystał zatem wiele z „opozycji”.2513 

Dlaczego, mimo takiego zaangażowania się w świat prasy, Wojtyła 
nie brał udziału w pracach Komisji Prasowej lub Komisji Wydawnictw 
Katolickich (1948-1968) przekształconych później w Komisję Środków 
Społecznego Przekazu i Komisję ds. Wydawnictw (1969-1979)?2514 
Powodem mógł być fakt, że kard. S. Wyszyński osobiście wspierał prasę 
katolicką (nawet przestrzegał duchowieństwo przed oszczędzaniem na niej 
kosztem wydatków na inne cele), inicjował spotkania redaktorów nielicznej 
w PRL prasy katolickiej, a obradom początkowo sam przewodniczył,2515 
natomiast Wojtyle powierzył szersze pole działania – apostolstwo 
świeckie.2516 „Apostolstwo słowa pisanego” było w episkopacie tylko jego 
domeną, chociaż dziś – co ciekawe – „zagadnienia teorii i praktyki 
funkcjonowania środków społecznego komunikowania myśli” – zauważa 
Karol Klauza we wstępie do antologii wypowiedzi S. Wyszyńskiego 
o mediach – rzadko bywa łączone z jego osobą. 2517 Powodem, dla którego 
Wojtyła nie odegrał w episkopacie znaczącej roli na niwie prasy, mógł być 
również fakt, że w sytuacjach konfliktowych zawsze stawał po stronie 
„Tygodnika Powszechnego”, podczas gdy S. Wyszyński nie był do końca 
zadowolony z działań redaktorów.2518 

To Błogosławiony okazał się być prekursorem nowej teorii 
dziennikarstwa. Na wizję Wojtyły wpłynęło jednak to, że obaj hierarchowie 
byli ludźmi pióra, posiadali dziennikarską „żyłkę” i doświadczenie 
redaktorskie, przez co „zazębiali” się zainteresowaniami i ubogacali 
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wzajemnie. Przypomnijmy np. list prymasa do redakcji krakowskiego 
tygodnika z okazji jego czterechsetnego numeru, w którym podkreślał, że 
społeczeństwo potrzebuje ludzi pozostających pod „czarem prawdy”, ale ma 
prawo dyktować dziennikarzom wymagania. „Nie możemy zrażać się do 
nikogo, kto dyktuje wymagania, bo to są i oznaki mocy, i głosy, i głody 
czasu. Jak więc kapłani przyjmą ze spokojem i wdzięcznością stawiane sobie 
wymagania, jako wyraz potrzeby i społecznego uznania dla posłannictwa 
kapłańskiego, tak też i pisarze katoliccy przyjmą każde uzasadnione 
wymaganie sobie stawiane. [...] Nie będziecie nam krzywi, gdy wymagania 
stale będziemy wam podnosić. Służycie przecież prawdzie, która jest 
niewyczerpalna, wymaga więc wkładu całego gorącego życia. Podnoście 
wytrwale poziom waszego pisma. Nigdy nie mówcie sobie: dość! Chrońcie 
się przed pisaniem «dla sportu»!”.2519 

Podczas kiedy reakcją krakowskich dziennikarzy na stawiane im 
wymagania była m. in. nieobecność wypowiedzi S. Wyszyńskiego na łamach 
pisma, czyli milczenie, to reakcją na krytykę Wojtyły był monolog – otwarte 
niekiedy zarzuty stawiane przez dziennikarzy Kościołowi stosującego – ich 
zdaniem – metody PZPR. Współredaktor, który musiał ich wysłuchiwać, 
zastanawiał się: „Czy ja się z nimi kiedyś dogadam”?,2520 ale nie wyciągał 
konsekwencji dyscyplinarnych, tzn. np. nie wpływał na linię pisma, z czego 
z właśnie tłumaczyć się przed Prymasem Polski. 

Jaka jest przyczyna takiej postawy? Wojtyła był chrześcijańskim 
personalistą, dlatego oceniał otaczającą go rzeczywistość – choć w świetle 
Objawienia – przez pryzmat osoby, jej praw i odpowiedzialności. Wdrażał 
w praktykę dwie zasady warsztatu dziennikarsko-redaktorskiego. Jedna 
z nich mówi o tym, że osoba i jej godność są nierozłączne. Druga stanowi 
natomiast o nierozłącznej triadzie, na którą składa się: osoba 
(współpracownik lub „adwersarz Boga”),2521 prawda (lub jej brak, czyli 
kłamstwo) i czyn osoby (tu: artykuł informacyjny lub publicystyczny).2522 

„Trzeba koniecznie – podkreślał Wojtyła publicysta – wszelką ilość 
ludzi przewartościowywać wedle zasady: osoba i jej godność. Jest to nieraz 
zadanie nad wyraz trudne”,2523 bowiem na gruncie chrześcijaństwa godność 
osoby nie wynika z żadnych jej przymiotów, ale z samego faktu, że osoba 
jest. Jest obrazem Boga, który dla człowieka stał się Człowiekiem.2524 
Podkreślał, że osoba to „istota zwrócona do celu”,2525 której wielkość 
i godność są najściślej związane z Bogiem. Tylko w obrazie i podobieństwie 
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do Boga człowiek „...może swoją pełną wielkość odnajdywać 
i urzeczywistniać”.2526 Żaden czyn, dobry lub zły, nie przekreśla związku 
osoby i jej godności, ale stanowi o dobrym lub złym ludzkim „spełnieniu 
się”, na szczęście odwracalnym, dopóki człowiek żyje w doczesności. 

Wojtyła naukowiec zwracał uwagę, że „duch ludzki” i jego „dzieło” 
są ze sobą „nierozerwalnie związane”.2527 Więź ta może zaistnieć nie tyle 
w „naturze rozumnej”, ile w „istnieniu osobowym”. Nie każda bowiem 
„natura rozumna” spełnia się w czynie, a człowiek – tak.2528 Czyn to 
świadome i twórcze działanie człowieka jako osoby. Wolność dana osobie do 
czynienia dobra lub zła – to ryzyko Stwórcy, ale bez czynu – jak tłumaczy 
Czesław Stanisław Bartnik (1929-) – osoba byłaby czystą ideą, statyką, 
esencją, pustką, bezgranicznym smutkiem ontologicznym. Czyn „sprawia” 
osobę.2529 Można powiedzieć, że tak jak natura jest „prozą osoby”, tak łaska 
działająca na naturze – „poezją osoby”.2530 

Wojtyle bliskie było stwierdzenie, że szczególnym czynem osoby jest 
praca wewnętrzna.2531 To realny byt, którym osoba „promieniuje” na 
otoczenie. Dziennikarz żyjący życiem Bożym w sobie jest narzędziem 
„przemiany” czytelnikowi.2532 Przekazując im Chrystusa, osiąga właściwą 
sobie dojrzałość, „spełnia się w Chrystusie”.2533 Warsztat pracy dziennikarza 
i redaktora ma zatem personalistyczny potencjał, stanowi punkt wyjścia do 
Boga i do człowieka. Praca nad artykułem jest czynem rzeczywistym i to 
natury duchowej. Artykuł zatem niejako „objawia” dziennikarza (actus ut 

revelans), przez tekst daje się on poznać światu. Dziennikarz „promieniuje” 
artykułem.2534 

Wojtyła współredaktor uznawał prymat osoby nad każdą „sprawą” 
czy „pracą”, która tylko wówczas ma szansę rozładować bunt i zabezpieczyć 
przed frustracją, gdy jest „sprawą” służby i miłości: „Strzeżmy się bardzo 
utylitarnego pojmowania pracy – mówił Błogosławiony. Pojmowania jej 
tylko pod kątem korzyści czysto rzeczowych, materialnych, które niesie ze 
sobą. […] Strzeżmy się takiego pojmowania pracy i takiego pojmowania 
życia. Bo możemy się zupełnie rozminąć z celem, do którego pozornie 
dążymy. Nie rozwiążą problemu człowieka same tylko środki! Człowiek to 
jest istota zwrócona do celu”. Zauważał, że utylitarne pojmowanie pracy dla 
„pracy i środków” – może nawet człowieka bogatego uczynić… 
nędzarzem.2535 
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Dojrzewanie Wojtyły jako publicysty było procesem bardzo 
dynamicznym, o czym traktuje ostatni rozdział dysertacji. Nie da się jednak 
zgłębić do końca tajemnicy jego osoby. Pisząc artykuł pt. Apostoł, 
Błogosławiony zrozumiał, że nawet najwznioślejszy czyn nie wyczerpuje 
prawdy o sobie. Pisał, że nie da się pojąć J. Tyranowskiego na podstawie 
zwyczajnego zestawienia samych faktów z jego życia, bo wydarzenia nie 
wyrażały Jana: „Czyny zewnętrzne nie zdołałyby nigdy powiedzieć nam 
wszystkiego o nim. Jeśli bowiem każde zetknięcie z jakimś człowiekiem 
pozostawia w nas pewne ogólne doświadczenie, to i tutaj o takie właśnie 
kilka lat trwające doświadczenie Jana musimy oprzeć cały ciąg naszych 
o nim sądów i mniemań. Obraz Jana bowiem urastał w nich od sylwetki 
starszego pobożnego pana do osobistego przeświadczenia o tym, że mieliśmy 
do czynienia z kimś rzeczywiście świętym. Tak to wewnętrzne 
doświadczenie Jana przeszło przez wszystkie nasze opory i zastrzeżenia, aby 
odbić w nas w sposób niezatarty jego osobowość”.2536 

Myśl, że prawda o człowieku nie wynika z zestawienia samych 
faktów jego życia, zaowocowała na gruncie warsztatu dziennikarskiego 
refleksją nad naturą informacji. Uczynił zasadą, że osoba, prawda 
i informacja są ze sobą nierozłącznie powiązane. Tym samym podkreślił, że 
„efektem zewnętrznym” pracy dziennikarza nie jest artykuł jako taki, czyli 
utwór niesamoistny pod względem wydawniczym, ani nawet zawarta w nim 
informacja, lecz – prawda.2537 Artykuł powinien promieniować „prawdą 
wewnętrzną”.2538 Informacja, publicystyka, reportaż czy wywiad są jakby 
„kostiumami”, w jakich przechadza się ukryta prawda o osobach 
i wydarzeniach. 

Zachęcał zatem katolickich dziennikarzy do tworzenia ze 
świadomością, że suma informacji nie stanowi o całej prawdzie.2539 
Doświadczył bowiem, że dla kilku uczciwych obserwatorów może istnieć 
kilka różnych prawd, a tzw. czysta prawda wyłania się po czasie, m. in. 
w wyniku dociekań i ujawnienia dodatkowych faktów.2540 

Do informacji odnosi się sformułowana przez metropolitę 
krakowskiego zasada inicjacji w informacji, natomiast do publicystyki – 
zasada pedagogii wiary. Wojtyła stosował te zasady najpierw w swoich 
wypowiedziach i analizował, chcąc przekazać dziennikarzom, głównie 
w dwóch listach do redakcji, z 13 marca 1968 roku, który został 
opublikowany na łamach pisma w tym samym roku,2541 oraz z 7 marca 1969 
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roku, z którego treścią opinia publiczna zapoznała się dopiero w 2006 
roku.2542 

Będąc od dzieciństwa związany z duchowością karmelitańską, 
Błogosławiony ukazywał istotę katolickiego dziennikarstwa, którym jest 
wewnętrzne informowanie, ukryte, niewynikające z prostego złożenia 
odpowiedzi na pytania: kto? co? gdzie? kiedy?, dlaczego? Ujmując poetycko 
zasadę inicjacji w informacji, napisał: „Samo wnętrze czynu niedostępny 
przesłania gest, to jednak żywimy tę pewność, że kiedyś gest ów odpadnie, 
a zostanie w uczynkach naszych tylko to, co naprawdę jest”.2543 Wojtyłę 
interesował byt realny, a nie medialny fakt.2544 Byt realny to również 
wewnętrzny akt człowieka, tj.: łaska, pokora, świętość, grzech, pycha… 

W 1967 roku w artykule zamieszczonym na łamach „Ateneum 
Kapłańskiego” napisał, na czym polega zasada pedagogii wiary: „Wreszcie 
niech się nauczą poszukiwać rozwiązań problemów ludzkich w świetle 
Objawienia, jego wieczne prawdy stosować do zmiennych warunków życia 
ludzkiego”.2545 Oznaczało to w praktyce uwzględnienie hierarchii dociekań, 
jaką przyjęto na Duszpasterskim Synodzie Archidiecezji Krakowskiej 
podczas przygotowywania dokumentów synodalnych. Z tego wynikają 
wnioski praktyczne o charakterze pastoralnym, a niekiedy prawnym. 

Ponieważ nie ma analogii naturalnej między Bogiem 
a rzeczywistością stworzonego świata, pozostaje „dialog” z Bogiem poprzez 
Objawienie przyjęte wewnątrz wiary chrześcijańskiej. Nie ma analogia entis, 
jest analogia fidei.2546 Należy zatem zacząć od namysłu, jaka przesłanka 
teologiczna oświetla dany problem, następnie opisać aktualny stan 
egzystencjalny, w końcu niejako „zderzyć” teologię z życiem. 

Przechodząc do omówienia pozostałych zasad warsztatowych 
Błogosławionego, przypomnijmy, że celem powołania Archidiecezjalnej 
Komisji Prasowej była m. in. próba wprowadzenia w życie – jak to Wojtyła 
określił – „zasady konsultacji wewnętrznej i zewnętrznej”. Wydaje się, że jej 
wieloletnie pomijanie w redagowaniu pisma za J. Turowicza, zaowocowało 
w pracy współczesnego pokolenia publicystów „Tygodnika 
Powszechnego”2547 utratą zaufania czytelników zaskakiwanych niektórymi 
publikacjami.2548 

Zasada prawdy dialogicznej jest wynikiem refleksji Wojtyły, że 
prawda jest symfoniczna. Zatem tyle jest „prawd”, ile osób. Wojtyła nie 
stawiał w rozmowie tzw. kropki nad „i”, bo to nie służy Prawdzie, jaką jest 
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Jezus Chrystus, Pierwszy Personalista. Nie przemocą, lecz miłością 
zjednywał zwolenników Bożego planu. „Obserwacja życia kościelnego 
w najszerszym i węższym wymiarze – choćby na terenie jednej diecezji – 
pisał Wojtyła w 1969 roku do J. Turowicza – pozwala stwierdzić, że 
z pewnością istnieją w Kościele ludzie o jednym i o drugim nastawieniu, tak 
zresztą, jak w każdym innym społeczeństwie i w każdej innej sprawie. 
Istnienie zresztą tych nastawień bynajmniej sprawie nie przeszkadza, jak 
łatwo można było stwierdzić na Soborze.”2549 Skuteczność dialogu zależy od 
otwartości na sam dialog. 

Zatem spotkanie z osobą, to spotkanie z jej „prawdą”. Nawet jeśli 
osoba mija się z obiektywnym stanem rzeczy, to jednak objawia prawdę 
subiektywną, czyli siebie, co w dialogu jest cenne. Nie bez przyczyny 
Chrystus pytany o prawdę powiedział: „Ja jestem […] prawdą”.2550 Wobec 
wielu nieudanych prób dojścia do konsensusu w poszukiwaniu prawdy 
obiektywnej przez strony dialogu, Wojtyła wskazywał swoją postawą na 
prymat osoby nad prawdę. W ten sposób zakończyła się wizyta J. Turowicza 
i jego żony w roku 1993 w Watykanie. Jan Paweł II poruszył kwestie 
dotyczące tygodnika. Do głosu doszła tylko prawda dialogiczna. Po czterech 
miesiącach papież napisał: „Bardzo serdecznie dziękuję za odwiedziny 
Państwa (wraz z P. Anną), za możliwość porozmawiania o sprawach, ale 
przede wszystkim za spotkanie z Osobami”.2551. Dostrzega się nutę smutku 
w tej konstatacji. 

Nie tylko Wojtyła uznawał prymat osoby nad prawdą. Martin Buber 
(1878-1965) uważał nawet, że komunikowanie jest w ogóle rzeczą wtórną, 
drugorzędną wobec osoby. Stając naprzeciw człowieka, nie tyle jest ważna 
jego myśl – a więc prawda, którą wypowiada – co on sam jako osoba. Zatem 
nawet jeśli ów drugi jest myślicielem – podkreślał chasydzki filozof – należy 
zmierzyć się jakby z jego „rzeczywistym niemyśleniem”, mając na względzie 
raczej jego osobę, do której czynność myślenia jedynie przynależy.2552 

Patrząc z tej perspektywy na spotkanie w Watykanie w 1993 roku, 
wymiana życzliwości między Janem Pawłem II a J. Turowiczem 
podyktowana była ojcowskim nastawieniem Błogosławionego do ludzi, na 
czym zbudowana była jego wizja dziennikarstwa. Ten rys osobowości 
papieża widoczny jest również w jego twórczości.2553 Osoby, z którymi 
współpracował, dla których i o których pisał, traktował jak powierzone mu 
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przez Opatrzność Bożą „osobowe dary” – z perspektywy „pracowni 
przeznaczeń”.2554 

Mając na uwadze – jakby w tle – prawdę dialogiczną, Wojtyła 
zachęcał dziennikarzy do stosowania innej zasady – stopniowania informacji 
„prawdziwej i pełnej”. Prawdy o Bogu poznawane są stopniowo: za pomocą 
naturalnego rozumu (przez analogie), a dzięki Objawieniu w sposób 
nadprzyrodzony. Tak zostały sformułowane dogmaty Kościoła o Trójcy 
Świętej, Wcieleniu, łasce nadprzyrodzonej z jej najwyższym stopniem – 
uszczęśliwiającym widzeniem Boga.2555 

Jednorazowa wiadomość mogłaby się niekiedy okazać przysłowiową 
bombą informacyjną i „zabić” odbiorcę oraz tego, kogo dotyczy. W Inter 

mirifica czytamy, że prawo ludzi do informacji wymaga właściwego 
zastosowania, odpowiedniego do warunków każdego odbiorcy. Nie każda 
„wiadomość jest pożyteczna”, dlatego należy się kierować sprawiedliwością 
i miłością.2556 Korzenie tej zasady tkwią zatem w nauczaniu Kościoła 
i Tradycji. „Od czasów Pawła – wyjaśniał Błogosławiony – umiejętność 
upodobniania się i dostosowania do tych, którzy są adresatami orędzia 
ewangelicznego, pozostaje złotą regułą działalności misjonarskiej oraz 
wszelkiej działalności duszpasterskiej”.2557 

Informowanie „prawdziwe i pełne” nie wyklucza zatem stopniowania 
prawdy, przy czym stopniować nie znaczy „cedzić” j ą, „pętając ducha” 
władzą, jaką się posiada.2558 W idealnym Modelu Komunikacji, jaką jest 
Trójca Święta,2559 każda z Osób Boskich dysponuje całą wiedzą „prawdziwą 
i pełną”, co jednak nie wyklucza tajemnicy. Ewangelista pisze, że Ojciec 
wszystko przekazał Synowi,2560 który poinformował uczniów,2561 odsyłając 
ich do Parakleta.2562 Ani aniołowie, ani Jezus nie zna „godziny” paruzji, 
kiedy to ukaże się „dla zbawienia tych, którzy Go oczekują”.2563 Tylko 
Ojciec wie wszystko.2564 

Każdy chrześcijanin – z woli Bożej – jest medium komunikującym 
światu orędzie o Dobrej Nowinie. Każda wiadomość łącząca dziennikarzy 
i czytelników „żyje”, wywołuje rezonans, dlatego zadaniem prasy jest 
przymierze dziennikarza z czytelnikiem, tak jak je praktykował 
Błogosławiony. Przymierze bywa niekiedy osiągnięte za pomocą milczenia, 
gdy prawdziwa informacja na jakiś temat nie może być opublikowana 
z pewnych względów. Kiedy indziej mając przed oczyma cel swojej pracy – 
przymierze z czytelnikiem, dziennikarz rezygnuje z publikacji, gdy musiałby 
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pominąć istotne fakty. Zdając sobie sprawę, że obowiązująca w PRL cenzura 
potrafiła niekiedy zmienić ideowy kierunek i religijny charakter 
artykułów.2565 

Dwie zasady warsztatu redakcyjnego (ograniczonego zaufania 
i dozwolonej krytyki Kościoła) są wynikiem dostrzeżenia przez Wojtyłę 
braków w wiedzy i wierze dziennikarzy: niewystarczającej wiedzy 
teologicznej i historyczno-patriotycznej oraz niewyrobionej lub nie 
pogłębianej cnoty sensus catholicus (świadomość powszechności Kościoła). 
Spotykał bowiem w prasie „...informacją jednostronną, a jeżeli do tej 
informacji dołączy się interpretacja – pisał do J. Turowicza – to interpretacja 
taka posiada charakter przesądzający”.2566 

Przyczyną jest brak cnoty sensus catholicus  (świadomość istoty 
katolicyzmu), na którą mają wpływ inne: sensus fidei (świadomość wiary) 
i sentire cum Ecclesia (świadomość tajemnicy Kościoła). Dzieki nim 
twórczośc dziennikarza cechuje: uniwersalizm (polega na tym, żeby nigdy 
nie uważać jakiegoś ułamkowego, cząstkowego rozwiązania za jedyne; 
zawsze trzeba patrzeć szerzej), obiektywizm (szacunek dla rzeczywistości 
i wyważony osąd; krytycyzm wobec własnych poglądów, dystans do samego 
siebie) i realizm (przekonanie, że chrześcijanin nie może żyć tymczasowo, 
żeby tylko przetrwać, lecz powinien tu i teraz wypełniać swoje zadanie). 

Wojtyła pragnął połączyć sensus catholicus Kościoła i sensus 

catholicus Polaków. W praktyce czcił na przykład datę 14 kwietnia 1966 
roku jako najprawdopodobniejszy dzień chrztu Mieszka i chrztu Polski,2567 
proponując czytelnikom interpretację tego zestawienia. Paradoksalnie, 
spłycenie myśli zawarte w artykułach jego kolegów po piórze wynikało 
niekiedy ze zbytniego zaakcentowania sensus fideliom (zmysłu 
wierzących),2568 gdzie trafnością sądu kieruje Duch Święty.2569 Kiedy indziej 
inteligencja deklarowała wykluczenie „dreszczy” z przeżywania wiary, 
a w rzeczywistości odrzuciła tzw. katolicyzm ludowy. 

O konieczności stosowania „zasady obustronnego zaufania”, np. 
świeckich do duchowieństwa i odwrotnie, Wojtyła pisał już w 1957 roku 
w artykule na temat duszpasterstwa campingowego na łamach „Homo 
Dei”.2570 Od młodości wiedział jednak, że zaufanie katolickie musi być 
ograniczone.2571 Wewnętrzny człowiek ma bowiem upodobanie zgodne 
z Prawem Bożym, ale zewnętrzny toczy z nim walkę w swoim umyśle.2572 Po 
grzechu pierworodnym sprzeczność ta tkwi w naturze ludzkiej. 
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Błogosławiony zdawał sobie sprawę, że zaufanie w ujęciu katolickim jest 
rzeczywistością nadprzyrodzoną i nie opiera się na ludzkich kalkulacjach, ale 
na Bożym miłosierdziu. Od strony człowieka możliwe są zatem zdrady osób 
i ideałów i wynikające stąd życiowe zawody. 

Metropolita krakowski tłumaczył, że chrześcijański optymizm 
w stosunku do człowieka płynie stąd, że „...nie ma człowieka tak złego, tak 
podupadłego, tak załamanego, który nie mógłby się odnaleźć i zmieścić w tej 
miłości, miłości Boga, miłości Ojca karmiącego, miłości Syna ofiarniczej, 
miłości uświęcającej Ducha – nie ma człowieka, który nie mógłby się 
zmieścić w tej miłości. […] Trzeba przyjąć tę miłość Boga dla próby 
swojego człowieczeństwa, dla doświadczenia”.2573 

Zasadę odpowiedzialnej krytyki można z kolei wywieść z nie 
opublikowanego dotąd na łamach „Tygodnika Powszechnego” listu Wojtyły 
do J. Turowicza z 1966 roku. Jego treść zawdzięczamy Ośrodkowi 
Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II kierowanemu przez ks. Michała 
Jagosza, który opublikował go w 1999 roku. Zostanie przytoczony in extenso 
nie tyle z powodu jego „ukrycia” przez redakcję, do czego ma prawo, ale ze 
względu na jasno wyartykułowane przez Wojtyłę uwagi: 

„Szanowny Panie Redaktorze. Już po naszej ostatniej rozmowie 
zapoznałem się z artykułem p. Stefana Wilkanowicza pt. Opinia publiczna 

a reformy soborowe. Z przykrością muszę stwierdzić, że zawiera się w nim 
jakaś poważna deformacja. Deformacji tej patronuje pogląd K. Rahnera 
(Kościół – diaspora), który autor za wszelką cenę stara się zastosować do tej 
rzeczywistości, jaką stanowi współczesny katolicyzm polski. Na tej drodze 
dokonuje się w artykule cały proces zdeprecjonowania owych więzi, jakie 
w nim realnie istnieją, na rzecz a priori  założonego schematu. W skład tego 
schematu oprócz pojęcia diaspory wchodzi jeszcze pojęcie getta, którym 
autor obejmuje duchowieństwo. To getto jest ex definitione antysoborowe. 
Trudno mi wchodzić tutaj w szczegółową egzegezę artykułu. Muszę tylko 
zauważyć, że chyba Kościół w Polsce zasłużył sobie w obliczu Millenium na 
lepsze wyobrażenie o sobie. Nie wiem, czy nawet jego przeciwnicy tak źle 
o nim mówią. Chodzi mi jednak o rzecz jeszcze głębszą: owo widzenie 
Kościoła w Polsce w ramach schematu „diaspora – getto” nie jest bynajmniej 
widzeniem soborowym. Całe soborowe widzenie Kościoła jest wręcz 
odwrotne. Kościół widzi siebie jako rzeczywistość realnie obecną w całej 
ludzkości, wszyscy bowiem ludzie zostali odkupieni przez Chrystusa, 



 
 

463

pozostają przeto w realnym stosunku do Ludu Bożego. Który jest Ciałem 
Mistycznym. To soborowe widzenie Kościoła winno kształtować 
świadomość chrześcijan również wówczas, gdy oni znajdują się 
socjologicznej diasporze. Jednak autentyczna soborowa świadomość 
Kościoła nie jest świadomością diaspory. W tym założeniu artykułu 
p. Wilkanowicza zawiera się głębokie nieporozumienie. Za podstawę 
odnowy soborowej przyjęto niesoborową wizję Kościoła. Podobne 
nieporozumienie kryje się w całym postawieniu problemu „świeccy-
duchowieństwo”. Autor stara się uwydatnić tutaj moment antagonistyczny, to 
zaś jest obce duchowi Soboru. Z duchem Soboru zgodna jest koordynacja, 
dialog. Tymczasem publikację, o której mowa, trudno zrozumieć w świetle 
zasad koordynacji oraz dialogu, o jakim czytamy w encyklice Pawła VI 
Ecclesiam suam. Chodzi rzecz jasna o dialog wewnątrz Kościoła, skoro 
tygodnik jest pismem katolickim. I właśnie tutaj muszę dać wyraz innej 
mojej przykrości. Właśnie z myślą o koordynacji i dialogu została powołana 
do istnienia w 1964 r. wedle wskazań Soboru Archidiecezjalna Komisja 
Prasowa. Celem tej Komisji jest konsultacja wewnętrzna i zewnętrzna, gdy 
chodzi o sprawy publikacji katolickich. Wiadomo przecież, jak 
odpowiedzialne są te sprawy. Racją bytu pisma katolickiego jest służba 
Kościołowi w Polsce. Na służbę taką społeczeństwo katolickie odpowiada 
zaufaniem, poza nią kredyt zaufania się chwieje i urywa. Pan Redaktor wie, 
jak bardzo, jak bardzo mi na tym zależy, aby ten kredyt się nie zachwiał i nie 
wyczerpał. Tym niemniej trudno mi oprzeć się wrażeniu, że cały wysiłek 
zmierzający do ułożenia stosunków ze środowiskiem «Tygodnika» i «Znaku» 
właśnie w duchu Soboru, tzn. na zasadzie koordynacji i dialogu, jest jakoś 
negliżowany. Zasada konsultacji wewnętrznej i zewnętrznej nie jest 
stosowana wówczas, kiedy zastosowanie jej jest jak najbardziej wskazane 
i konieczne dla dobra Kościoła. Jesteśmy natomiast wraz z całym 
społeczeństwem zaskakiwani publikacjami, które odnowie soborowej raczej 
nie służą, natomiast muszą wywołać wrażenie, że pismo, które je ogłasza, 
jest negatywnie ustosunkowane do Kościoła w Polsce i jego hierarchii. 
Ponieważ list niniejszy w swojej treści dotyczy również naszej Komisji 
Prasowej, przesyłam go wszystkim członkom tej Komisji”. 2574 

Dziennikarze deklarowali odpowiedzialność, ale w rzeczywistości nie 
zawsze tak postępowali, dlatego S. Wyszyński kierował gorzkie słowa: 
„Tymczasem nie brak ludzi, którzy są zdania, że trzeba zniszczyć niemal całą 
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strukturę Kościoła, nie oszczędzając ani Głowy Kościoła, ani posłanych 
przez Chrystusa biskupów czy powołanych przez nich kapłanów – pisał 
w 1970 roku. Chcą oni zmienić Kościół będący społecznością widzialną na 
nieuchwytną mgławicę, zgruzować wszystkie komórki życia z małżeństwem 
i rodziną na czele, pozbawiając naród jego więzi kulturalnej i dziejowej, 
a potem na gruzowisku zastanawiać się, co dalej? To nazywają «odnową 
soborową». […] Musimy bronić się przed różnymi «kontestacjami»”.2575 

Przy okazji krytyki prasowej Pawła VI za nauczanie dotyczące etyki 
seksualnej zawarte w deklaracji Persona humana”,2576 Wojtyła powiedział: 
„Nie ma u nas jawnej kontestacji jak na Zachodzie, […] ale trzeba się 
zastanowić, czy nie ma kontestacji ukrytej”.2577 Mimo tej refleksji, tygodnik 
z góry otrzymał od rządcy archidiecezji „kredyt katolickości”, czyli kredyt 
zaufania, którego nie odmawiał pismu tak długo, jak długo nie pojawiała się 
niedozwolona krytyka Kościoła, zawarta już w artykule pt. Kryzys 

w Kościele,2578 która – zdaniem współredaktora – była symptomatyczna dla 
linii pisma.2579 

Kiedy redaktorzy krakowskiego tygodnika przyznawali, że nieraz 
„grzeszyli” jednostronnością i że „...krytyka elementu ludzkiego w Kościele 
powinna być konstruktywna”,2580 Wojtyła zawsze odpowiadał na taką 
deklarację postawą zaufania, odnawiając przymierze z pismem, aczkolwiek 
zaufania ograniczonego. J. Turowicz, pragnąc odzyskać zaufanie 
„przełożonego kościelnego”, zapewniał Wojtyłę, że zrealizuje postulat 
rozwinięcia problematyki polskiej na łamach tygodnika, ograniczy 
informację o wydarzeniach w Kościele na Zachodzie oraz pominie 
milczeniem – choć z żalem – szereg spraw drażliwych, mających posmak 
sensacji. Natomiast zamieści artykuły o Społecznej Krucjacie Miłości, 
rozmowę S. Wyszyńskiego z klerykami warszawskiego seminarium, reportaż 
z archidiecezji krakowskiej o charakterze religijności polskiej, 
a w przyszłości i z innych diecezji.2581 

Stawiając dziennikarzom wymagania, Wojtyła nie zabiegał o sztukę 
dla sztuki, ale miał na uwadze czytelnika, dostrzegał bowiem jego niepokój 
w poszukiwaniu swojej drogi życia.2582 Prasa, jako jeden z obszarów, gdzie 
dokonuje się porozumienie społeczne, opiera się nie tylko na „wspólnocie 
języka przekazu”, ale na zaufaniu, że partnerzy procesu komunikacji są 
prawdomówni.2583 Zachęcając prasę do wprowadzenia w życie nowych 
zasad, troszczył się jak pasterz o godne życie wszystkich osób biorących 
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udział w procesie komunikacji, nadawców i odbiorców, oraz o ich 
zjednoczenie z Bogiem. Od początku swojej kapłańskiej, ale i dziennikarskiej 
drogi pragnął być sługą tej „Komunikacji”, która jest „aktem łaski”.2584 

Ze wszystkimi zasadami dziennikarsko-redakcyjnymi związana jest 
zasada należąca do innego, nadprzyrodzonego porządku, która 
w dziennikarstwie katolickim ma ogromne znaczenie. Można ją wysnuć na 
podstawie życia Wojtyły i osób związanych z nim medialną misją, która 
rozwija się dzięki ofierze. W liście z 1966 roku Wojtyła pisał, że doznał 
„przykrości” od „Tygodnika Powszechnego” z powodu niestosowania zasad, 
które proponował dziennikarzom.2585 Można zatem tę zasadę nazwać zasadą 
mistyczną – cierpienia zastępczego. Przyjęcie i ofiarowanie cierpienia 
w intencji osób, które współpracują ze środkami społecznego przekazu, 
wydaje się kluczem do skuteczności w mediach. Popularność osoby żyjącej 
z czynienia Dobra wymaga ofiary. 

A. M. Deskur wspierał Wojtyłę swoją modlitwą i cierpieniem, by jego 
posługa była owocna. „Madonna chciała – wyznał dwa lata po jego śmierci – 
abym stał się Cyrenejczykiem Ojca Świętego. 13 października 1978 roku, 
a więc trzy dni przed wyborem Jana Pawła II na Najwyższego Kapłana, 
wskutek upadku w mieszkaniu zostałem sparaliżowany. […] Od dwudziestu 
dziewięciu lat jestem przykuty do wózka inwalidzkiego. […] Wspierałem tak 
bardzo owocny pontyfikat Jana Pawła II”.2586 

A. M. Deskur uważa, że „...w życiu ludzi wiary istnieją szczególne 
więzi pomiędzy cierpieniem i pomocą duchową”. Przypomniał, że kiedy 
Wojtyła został mianowany biskupem, poprosił swego przyjaciela, Mariana 
Jaworskiego, aby zastąpił go w prowadzeniu rekolekcji. Podczas podróży 
kapłan uległ wypadkowi, w którym stracił rękę.2587 

Jan Paweł II w taki sposób komentuje nadprzyrodzony związek osób: 
„Jestem z nim w szczególny sposób związany, jeszcze przez wiele spotkań 
w Rzymie, w szczególności przez to ostatnie spotkanie, które miało miejsce 
tuż przed konklawe. Wtedy to Opatrzność Boża dotknęła księdza biskupa 
Andrzeja Deskura tym ciężkim kalectwem, które nosi w sobie do dzisiaj. 
Wśród wszystkich kardynałów dzisiaj kreowanych on jeden był inwalidą na 
wózku. Wnosi do tego kolegium szczególne znamię, znamię cierpienia. 
Znamię cierpienia, które jest ofiarą. Nie znamy dróg Bożych, nie znamy 
tajemnic Bożych, ale trudno mi osobiście oprzeć się przeświadczeniu, że ta 
ofiara księdza arcybiskupa, od dzisiaj kardynała Andrzeja, pozostawała 
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w związku z konklawe, które odbyło się w połowie października 1978 
roku”.2588 

Być może ofiara, jaką złożył ze swego życia A. M. Deskur, 
przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu, 
sprawiła, że jeszcze za życia Jan Paweł II uznany został przez dziennikarzy za 
„człowieka mediów”. Na przykład amerykański tygodnik społeczno-
polityczny „Time” ogłosił Błogosławionego „Człowiekiem Roku 1994”. 
Utwór Pater noster z płyty Abba Pater2589 z 1999 roku osiągnęła nakład 
dwieście czterdzieści tysięcy egzemplarzy, czyniąc Ojca Świętego 
„najpopularniejszym wykonawcą zagranicznym”. Został nawet okrzyknięty 
„Supergwiazdą”.2590 

Uważano, że Jan Paweł II miał „antenę w sercu”. Już nazajutrz po 
śmierci świat mediów tytułował papieża mianem „Wielkiego Komunikatora”, 
przypominając, że za jego pontyfikatu Plac św. Piotra stał się epicentrum, 
nowym areopagiem komunikacyjnym współczesnych czasów; każda 
pielgrzymka, audiencja czy inna forma pasterskiej posługi miały swoje 
odzwierciedlenie w mediach. W szczególny sposób ten „Nieprzemijający 
Komunikator” był nim w czasie swojej choroby, cierpienia i śmierci, stając się 
– jak to określili – „wspaniałą Wiadomością zaadresowaną do całego 
świata”.2591 „Niepokonany komunikator”, posługujący się najbardziej 
naturalnymi środkami wyrazu2592 – takim został zapamiętany przez 
dziennikarzy.2593 

Jan Paweł II był artystą2594 i wizjonerem, podobnie jak wielu 
artystów.2595 Kształtował swoją myśl w wielu obszarach w pracy i na 
modlitwie. Był jak każdy człowiek, który „...nie ma ścieżek gotowych”, który 
rodzi się jak „gąszcz” i który „...może zapłonąć podobnie jak krzak Mojżesza 
lub może uschnąć”.2596 

„Całe bogactwo” Wojtyły: doktryna, nauka, wiedza, świętość, sposób 
patrzenia na świat oraz jego biskupia troska o rodzinę, młodzież, prawa 
ludzkie, prawomyślność, wykształcenie kleru – wszystko to „...dojrzało 
i nabrało charakteru uniwersalności w posłudze jako papieża. Do tego 
stopnia, że uczynił jego pontyfikat czasem głębokich przemian”.2597 

Fundamentalna encyklika Redemptor hominis, którą przywiózł do 
Rzymu z Krakowa,2598 dojrzewała przy okazji sporu nabrzmiałego po drugiej 
wojnie światowej wokół definicji człowieka. Myśl, że „człowiek jest drogą 
Kościoła”,2599 narodziła się w socjalistycznych realiach, wyostrzając przez to – 
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jak Wojtyła stwierdził w 1974 roku – „widzenie prawdy o człowieku”.2600 
Encyklika była syntezą tego, co Błogosławiony wyniósł z Ojczyzny i Soboru 
Watykańskiego II. Syntezę tę Jan Paweł II „...wprowadził w życie, łącząc 
posługę Kościołowi ze służbą człowiekowi – nie pojmowanemu abstrakcyjnie 
czy symbolicznie, ale w wymiarze rzeczywistym, konkretnym, historycznym, 
na płaszczyźnie indywidualnej, a jednocześnie wspólnotowej i społecznej”.2601 

Jak każdy publicysta, chciał „zasłużyć doskonałością swych dzieł”, by 
czytelnicy właśnie jego „wybierali i czytali” – do czego zachęcała 
dziennikarzy Instrukcja duszpasterska Papieskiej Komisji do Spraw Środków 
Społecznego Przekazu z 1971 roku Communio et progressio.2602 

Jezus Chrystus pozostawił Apostołom mandat przepowiadania 
Ewangelii, a Kościołowi nakazał szukać dostępu do środków przekazu 
w celu rozpowszechniania Słowa Bożego. Wojtyła przypominał, że w epoce, 
której oblicze kształtują środki społecznego przekazu,2603 zawodowym 
powołaniem dziennikarzy jest właśnie rozpowszechnianie myśli,2604 które nie 
mogą być ani płytkie, ani zbyt naznaczone emocjami.2605 Przypominał 
dziennikarzom, że żyją nie tylko „...w epoce koniunkturalistów, ale także 
w epoce wyznawców”,2606 i że w obliczu „...próby, na jaką Opatrzność 
wystawiła w epoce tysiąclecia naszą wiarę i moralność chrześcijańską”,2607 
powinni zastosować proponowane im zasady i wcielić w życie inną niż 
dotychczas wizję dziennikarstwa. 

Wzywał dziennikarzy do ukazania, że rozumna ludzkość bytuje 
w dobrym, pięknym i sensownym świecie,2608 który trwa w nieustannym 
ruchu, że jego cechą jest przygodność, ale również harmonia: porządek 
i piękno, po czym poznaje się, że początkiem i celem wszechświata jest 
Bóg.2609 Że ten świat jest jednocześnie terenem działania złego ducha, który 
nie oszczędza nawet ludzi służących Kościołowi.2610 Że chrzest święty 
i chrześcijaństwo jest wielkim dobrem, dlatego warto „...w nim wytrwać 
poprzez następne pokolenia, poprzez następne tysiąclecie”.2611 Że „...wiara 
nie sprzeciwia się rozumowi ludzkiemu”,2612 a dogmaty są „...światłem” na 
drodze wiary”,2613 potwierdzone pod natchnieniem Ducha Świętego przez 
Tradycję, Pismo Święte i Urząd Nauczycielski Kościoła.2614 

Czy wizja dziennikarstwa według Wojtyły pozostaje w swej treści 
związana tylko z PRL, i w tym sensie należy do historii, czy też jest 
ponadczasowa?2615 Wydaje się, że jego profetyczna myśl już oddziałuje 
w czasie – choćby poprzez fakt powstania niniejszej dysertacji. Zatem 
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zrekonstruowana synteza Błogosławionego nie ma charakteru 
egzemplarycznego. 

Wydaje się, że współczesne dziennikarstwo może zachwycić się wizją 
Wojtyły. Ludzie mediów – o tyle, o ile uczestniczą w troistym posłannictwie 
Proroka, Kapłana i Króla – działają in persona Christi, chociaż nie w tym 
sensie jak kapłan, który w istocie tak właśnie działa. Dziennikarz o tyle 
działa in persona Christi, o ile jest z prawdy, głosi ją i służy jej,2616 stojąc 
w ten sposób na straży „prawa obywateli do poznania prawdy”. To jego 
„podstawowy obowiązek”.2617 Dziennikarz katolicki relacjonując różne 
opinie, ukazując prawdę, powinien prezentować katolicki punkt widzenia. 
Jednak, tak jak „...nie wszystkie wypowiedzi ludzi Kurii są oficjalnym 
stanowiskiem Watykanu”,2618 tak nie wszystkie wypowiedzi dziennikarzy są 
z ducha katolickie. Zarówno bowiem „ludzie Kurii”, jak i „dziennikarze” są 
w drodze do prawdy, podczas gdy „stanowisko Watykanu”, przede 
wszystkim w sprawach wiary i moralności, ale również w pozostałych 
obszarach życia społecznego – wskazując drogę. 

Zatem uczciwość każdego dziennikarza wymaga, by informował 
odbiorcę, jakie „stanowisko” w danej kwestii reprezentuje Stolica 
Apostolska. Pozbawiając go odbiorców przekazu, działa być może zgodne 
z własnym sumieniem (często nieuformowanym), ale nie działa na rzecz 
dobra konkretnego człowieka, który – pozbawiony tej prawdy – słabnie 
duchowo. 

Można górnolotnie powiedzieć, że dziennikarz będzie sądzony – 
i przez ludzi, i przez Boga – z tego, czy dbał o zbawienie powierzonych sobie 
dusz, w tym przypadku czytelników. Zatem szanując godność każdej osoby 
i jej dobre imię, powinien niekiedy ukazywać i oceniać publiczne, a niekiedy 
prywatne działania osób, które – pośrednio lub bezpośrednio – kształtują 
świat i Kościół. Ukazywać, z zachowaniem zasad zaproponowanych przez 
Wojtyłę. Dobro wymaga bowiem odpowiedzialnego demaskowania 
samowoli przebranej w kostium wolności, a na gruncie społecznym, np. 
anarchii w kostiumie demokracji. Wydaje się, że z tym wywodem nie 
w każdym punkcie jest zgodna Karta Etyki Mediów z 1995 roku.2619 

Dziennikarz korzysta dziś z wolności wyrażania swojej opinii,2620 
mając obowiązek ujawnienia danych osoby, na którą się powołuje.2621 Pan 
Bóg, objawiając się człowiekowi, nie zastrzegł sobie anonimowości, pragnąc, 
by Jego prawda była głoszona na dachach całego świata.2622 Dziennikarz 
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dzieli się z odbiorcami poznaną informacją czy opinią. Ponieważ najbardziej 
wiarygodnym źródłem prawdy jest Boże Objawienie, dlatego powinien on 
konfrontować poznane prawdy z prawdą Objawioną, której depozytu strzeże 
Kościół katolicki, powołując się w swoich artykułach na „stanowisko 
Watykanu”, a nie tylko „ludzi Kurii” itp. Uważając wręcz, że 
dyskryminowałby odbiorców, ograniczając dostęp do tego „stanowiska” 
i uznając przemilczenie „źródła”, jakim jest Boże Objawienie, za „...ciężkie 
przewinienie zawodowe”.2623 

Ponieważ prawda głoszona przez Kościół katolicki nie jest 
propagandą wojny ani przemocy,2624 dotyczy to wszystkich dziennikarzy, 
którzy są chrześcijanami. Także niechrześcijańscy dziennikarze, o ile szukają 
prawdy, powinni przytaczać stanowisko Stolicy Apostolskiej. Nikt, kto w ten 
sposób szuka prawdy i do niej prowadzi, nie powinien spotkać się z zarzutem 
naruszenia uczuć religijnych osób niewierzących, praw człowieka, 
odrębności kulturowych itp. Odbiorcy mediów dostrzegliby bowiem, że 
Kościół katolicki stoi na straży osób najbardziej bezbronnych. 

Co stanie się, gdy my, katoliccy dziennikarze, nie będziemy stosowali 
się do zasad Błogosławionego? Pozostanie nam tylko… działanie. Wtedy – 
tłumaczy J. Ratzinger – „...to my musimy przekształcać świat, my musimy 
stworzyć odkupienie, my musimy stworzyć lepszy świat, nowy świat. Przy 
takim myśleniu, chrześcijaństwo jest martwe, a język religijny staje się 
językiem czysto symbolicznym i pustym”.2625 

Taki medialny „aktywista”, posługujący się w artykułach martwym 
językiem, nie przenoszącym – o czym marzył Wojtyła – „procesów łaski”, 
jest zaprzeczeniem projektu Błogosławionego, który wyłonił się w latach 
1949-1978, a „...tkwił w jego myślach, założeniach i zamierzeniach”,2626 
odkąd zaczął ukazywać Boga ukrytego w „twórczości świata jasno jak dzień” 
– jak pisał Juliusz Słowacki (1809-1849).2627 

Skoro jednak dziennikarze „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”, 
katolicka elita intelektualna w PRL, nie pojęli zasad Błogosławionego 
wykładanych im w latach 1964-1978, to czyż można liczyć na to, że 
współczesne dziennikarstwo otworzy się na myśl Wojtyły, że informacja 
i publicystyka staną się „kanałami łaski”, że wraz z nimi czytelnik pozna 
prawdziwe „wnętrze” informacji, a dzięki publicystyce zostanie stopniowo 
wtajemniczony w świat wiary, co sprawi, że stanie się bezinteresownym 
„darem dla” innych? 
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Niezależnie od odpowiedzi na powyższe pytania, Błogosławionego 
można uznać za prawodawcę nurtu dziennikarstwa uprawianego przez 
kapłanów, przy zauważeniu istotnej różnicy między księdzem 
ewangelizującym w mediach, a księdzem zabierającym głos za 
pośrednictwem mediów. Analiza pierwszej publicystyki Wojtyły dowodzi 
bowiem jego dziennikarskiej metanowi tym względzie: stwierdził w 1957 
roku, że „nie zamierza” więcej pisać „artykułów”, ale – co udowodniono 
w dysertacji – wspierać swoim „piórem” uczestników procesu komunikacji 
w komunii z Bogiem. 

Z tego względu publicystyka Wojtyły i sformułowane przez niego 
zasady redagowania pisma stanowią „osobną szkołę dziennikarstwa”,2628 
której twórca jawi się zarazem jako „strażnik tradycji” i „wizjoner”.2629 
Szkoła Wojtyły bierze się z kontemplacji „Boga i świata i wszystkich 
wydarzeń – wielkich i małych, które w nim zachodzą”.2630 

Twórczość dziennikarska „głowy” Kościoła katolickiego jest częścią 
polskiego dziedzictwa. Niech myśl Wojtyły promieniuje na medialny świat. 
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konferencjami biskupimi. Od 30 września do 6 listopada 1971 roku wziął udział, z ramienia 
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Wydział Teologiczny. Katowice 1984. Promotor: ks. dr F. Szulc. Maszyn. 
111 V KPK (25 i 1983), 822-823 
112 V. Kontakty z Radą Świeckich i innymi strukturami ogólnokościelnymi. In: J. Dyduch, op. 
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Promieniowanie ojcostwa) 
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Henryka Woźniakowskiego – że sprawdziły się doniesienia prasowe ostrzegające przed 
tezami tej książki. Rozumiem, że do wydania tej książki skłoniły Wasze wydawnictwo 
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o ich druku w imię większej odpowiedzialności za dobro, któremu na imię Polska. Waszym 
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i antysemityzmu jednocześnie. Wydawnictwo Wasze mogłoby wykazać się większą uwagą 
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cała Wasza wydawnicza przeszłość do tego zobowiązują”. S. Dziwisz, H. Woźniakowski, 
op. cit. 
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rozwiązania problemu żydowskiego jest jedną z możliwych konsekwencji antysemityzmu”. 
V. R. Graczyk, op. cit. s. 411 
1159 Cf. T. Mazowiecki, J. Turowicz, T. Żychiewicz, Antysemityzm. [Warszawa]: Niezależna 
Oficyna Wydawnicza [1981] 
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1161 Verbum (1934-1939). Pismo i środowisko. 1, Materiały do monografii. 2, Wybór 
artykułów. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1976; v. Hasło: D. Patkaniowska, 
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Stefana Swieżawskiego, 18.08.1932) s. 54-55 
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1164 Ibid., (zawiera m. in.: List ks. Tadeusza Fedorowicza do Stefana Swieżawskiego, 
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chrześcijańskiego. [Warszawa]: „Zbliżenia” [ca 1981]; Id., Pisma filozoficzne. Przekł. [z 
ang.] J. Fenrychowej. Kraków: „Znak” 1988 
1169 V. Media… s. 242 
1170 „Esprit”, z franc. „Duch” 
1171 Emmanuel Mounier, francuski działacz społeczny, publicysta, krytyk literacki i filozof. 
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1172 V. M. Jagiełło, Próba rozmowy… T. 1 s. 12 
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Kraków: „Znak” 1963 s. 10 
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1177 Loc. cit. 
1178 S. Wyszyński stwierdził: „Ma powstać po prostu instytucja pielgrzymek «Odrodzenia» 
na Jasną Górę. A to jest pierwsza pielgrzymka”. S. Wyszyński, Zakończenie pielgrzymki 
seniorów „Odrodzenia”, Jasna Góra, 12.10.1957. In: Id., Dzieła zebrane… T. 3 s. 502 
1179 K. Wojtyła, Dyrektorium Apostolstwa Świeckich w Polsce. „Kronika Diecezji 
Przemyskiej” 1971 s. 73-79 
1180 S. Wyszyński, Człowiek istotą... s. 483-491 
1181 V. Jan Paweł II, J. Turowicz, op. cit, s. 13. Zawiera list Wojtyły z 2.01.1962 r. będący 
odpowiedzią na memoriał dr. Józefa Mariana Święcickiego, z listopada 1961 roku. 
1182 Cf. Rdz 6,18; Ps 89,4; Jr 32,40; 2 Sm 5,3 
1183 Cf. Ez 16,8 
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1185 Cf. Syr 11,20 
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Tysiąclecia. Wyd 4. Warszawa: „Vacatio” 2004 s. 1158-1160 
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literatury… s. 1139-1145; Media… s. 238; J. Bojarski, A. L. Gzella, op. cit. s. 126; D. 
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dla „Tygodnika”. In: Onet.pl. Tygodnik Powszechny [online]. Kraków: Grupa Onet.pl 2009-
03-03 [dostęp: 3 marca 2009] nr 9. Dostępny w Internecie: 
<http://tygodnik.onet.pl/0,22488, apel_o_pomoc_dla_tygodnika,komentarz.html> 
1189 Publikacja Anny Mateji  pt. „Co zdążysz zrobić, to zostanie. Portret Jerzego Turowicza” 
stała się lokomotywą organizacji spotkań z okazji setnej rocznicy urodzin Jerzego Turowicza 
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pt: „Buty chrześcijanina” [tytuł wiersza Julii Hartwig poświęconego J. Turowiczowi]. 
Jerzego Turowicza myślenie o Kościele i wierze [z udziałem: Józefa Hennelowa, Anna 
Mateja, Piotr Mucharski [redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”], bp Tadeusz 
Pieronek, Henryk Woźniakowski], Kraków: Klub Inteligencji Katolickiej 30.10.2012. 
1190 Adam E. Boniecki (ur. 1934), marianin, redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” 
(1999-2011), związany z pismem od 1964 roku, z przerwami na kierowanie polską edycją 
„L’Osservatore Romano” (1979-1991) oraz Zgromadzeniem Księży Marianów jako 
przełożony generalny (1993-1999). Podczas pracy w Krakowie był także duszpasterzem 
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akademickim i współpracownikiem opozycji demokratycznej. Opublikował m.in. 
„Kalendarium życia Karola Wojtyły”, „Notes” i „Rozmowy niedokończone”. V. A. 
Boniecki, P. Mucharski, Kraków: Ks. Adam Boniecki, Piotr Mucharski, Stara miłość nie 
rdzewieje. In: Tygodnik Powszechny”. Onet.pl. [online] Kraków: „Tygodnik Powszechny” 
27.12.2010. Iteracja [dostęp: 17 styczeń 2011]. Dostępny w Internecie: 
http://tygodnik.onet.pl/30,0,57353,1,artykul.html. Zob. także „Tygodnik Powszechny” 2011 
nr 1 s. 1 
1191 V. ibid 
1192 A. E. Boniecki, Apel o pomoc… 
1193 w serwisie KAI ukazały się w dniach od 3 do 27 września 2011 roku depesze z non 
possumus! biskupa włocławskiego ks. Wiesława Meringa, który wystosował m. in. list 
otwarty do A. E. Bonieckiego. im, (KAI), Bp Mering upomina ks. Bonieckiego. Proszę nie 
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1194 Skwierzyński A., Oświadczenie w sprawie ks. Adama Bonieckiego MIC. In: Warszawa: 
Zgromadzenie Księży Marianów. Prowincja Opatrzności Bożej. [Dostęp: 3 listopada 2011] 
Dostępny w World Wide Web: http://www.marianie.pl/index.php?page=nowosci&id=757; 
cf. P. Semka, Świętość spokoju. „Rzeczpospolita” 2011 nr 230, dod. spec. „Opinie” s. A 15  
1195 Piotr Mucharski (ur. 1959) pracuje w „Tygodniku Powszechnym” od 1988 r., najpierw 
jako korektor, potem redaktor techniczny, sekretarz redakcji i zastępca redaktora naczelnego. 
Współautor (razem z Katarzyną Janowską) telewizyjnych cyklów „Rozmowy na koniec 
wieku”, „Rozmowy na nowy wiek” i „Rozmów na czasie”, które ukazały się również 
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końca świata nie będzie”. z Kamilem Durczokiem opublikował książki „Wygrać życie” 
i „Krótki kurs Czwartej RP”. Piotr Mucharski jest także dyrektorem programowym 
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Dziennikarskiej im. Dariusza Fikusa za „prawdę i niezależność w mediach” w 2001 r. V. A. 
Boniecki, P. Mucharski, op. cit. 
1196 w rozmowie A. E. Boniecki wspomina, że Jerzy Turowicz chciał, żeby „na podstawie 
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Powszechnego»”. 
1197 V. ibid. 
1198 Jan Paweł II, Pozdrawiam i błogosławię… s. 112 
1199 V. Hasło: D. Patkaniowska, „Znak”. In: Słownik literatury… s. 1229-1235; Media… s. 
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Uniwersytetu Śląskiego 2007 
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1205 Cyt. za: loc. cit. 
1206 V. ibid., s. 93 
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1208 K. Wojtyła, Doctrina de fide apud S. Joannem a Cruce. Diss. Ad Laureaum. Roma 1948. 
Promotor: o. R. Garrigou-Lagrange OP. Rps; v. Jan Paweł II, Świętego Jana od Krzyża 
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Duch Święty, pokora współczesnego człowieka, Ewangelia. V. A. E. Boniecki, Kalendarium 
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1214 B. Lecomte, op. cit. s. 195 (Tł. D. N.) 
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4.07.1993]) s. 21 
1250 V. Communio et progressio, 17 
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1253 Jan Paweł II, J. Turowicz, op. cit. (zawiera m. in.: [List J. Turowicza do K. Wojtyły, 12-
14.12.1964]) s. 15 
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nazywać również ruch społeczny, do którego – poza kręgiem «Tygodnika» – należały 
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miłe. Ożywienie wnosił Tadzio Żychiewicz, krytykując niedostatki teologiczne 
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miłość nie rdzewieje. In: Tygodnik Powszechny”. Onet.pl. [online] Kraków: „Tygodnik 
Powszechny” 27.12.2010. Iteracja [dostęp: 17 styczeń 2011]. Dostępny w Internecie: 
http://tygodnik.onet.pl/30,0,57353,1,artykul.html. Zob. także „Tygodnik Powszechny” 2011 
nr 1 s. 1 
2370 V. tom, pb (KAI/ZENIT), Błogosławiony dziennikarz. In: e.Kai.pl. Świat [online]. 
Madryt: Katolicka Agencja Informacyjna 2010-05-26 Iteracja [dostęp 30 czerwca 2010]. 
Dostępny w Internecie: < http://ekai.pl/wydarzenia/swiat/x29535/blogoslawiony-
dziennikarz/> 
2371 Badania statystyczne pokazują, że za pontyfikatu Jana Pawła II „ludzie poczuli się 
podniesieni na duchu (75,6 proc), nastąpiło wzmocnienie pozycji Kościoła w Polsce 
i wzrosło zaufanie do Kościoła powszechnego (ponad 50 proc.), wzrosła religijność 
i porozumienie między Polakami o różnych światopoglądach (prawie 50 proc.). V. W. 
Zdaniewicz, Nie jesteśmy konsekwentni. Rozm. przepr. D. Narewska. „Przegląd Katolicki” 
1999 nr 12 s. 8-9 
2372 S. Dziwisz, Wyjście Europy Środkowo-Wschodniej z niewoli komunizmu było cudem. In: 
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2373 Np. A. Wolnik, T. Szubiakiewicz, Dzieła Jana Pawła II. Bibliografia publikacji 
wydanych poza Polską. Warszawa: Biblioteka Narodowa 2005 s. XIV. Na przykład tryptyk 
encyklik Jana Pawła II o „istocie trynitarnej tajemnicy Boga” (Redemptor hominis, Dives in 
misericordia, Dominum et vivificantem) był komentarzem do soborowej doktryny, którą 
wypracowywał jako metropolita krakowski. Myśl Błogosławionego zawarta w pierwszej 
części Brata naszego Boga znalazła swoje przedłużenie w nauczaniu papieskim, stając się 
zalążkiem przyszłej myśli społecznej (M. Skwarnicki, Namiot Karola Wojtyły. Kraków: 
„Rafael” cop. 2009 s. 28), a sama twórczość Alberta Chmielowskiego i jego decyzja wyboru 
drogi zakonnej znalazła odbicie w Liście do artystów (m. in. do ludzi słowa) z 1999 roku 
z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. 
2374 V. K. Wojtyła. Przed sklepem jubilera. Medytacja o sakramencie małżeństwa, 
przechodząca chwilami w dramat; Promieniowanie ojcostwa, w: Poezje i dramaty. Oprac. 
M. Skwarnicki, J. Turowicz. Kraków: „Znak” 1979 
2375 V. K. Wojtyła, Instynkt, miłość, małżeństwo. „Tygodnik Powszechny” 1952 nr 42 s. 1-2, 
11; Myśli o małżeństwie. „Znak” 1957 nr 7 s. 595-604; Propedeutyka sakramentu 
małżeństwa. Kryzys instytucji i kryzys sakramentu. „Ateneum Kapłańskie” 1958 r. 50 vol. 56 
fasc. 1 s. 20-33; Sytuacja małżeństwa – dziś. „Przewodnik Katolicki” 1961 nr 2 s. 19-20; 
Problem „uświadomienia” z punktu widzenia teologii. „Ateneum Kapłańskie” 1962  r. 54 
vol. 64 fasc. 1 s. 1-5; Zagadnienie katolickiej etyki seksualnej. Refleksje i postulaty. 
„Roczniki Filozoficzne” 1965 z. 2 s. 5-25; Problem małżeństw mieszanych na Synodzie 
Biskupów. „Ateneum Kapłańskie” 1968 r. 60 vol. 71 fasc. 3/4 s. 187-190; Nauka encykliki 
„Humanae vitae” o miłości (analiza tekstu). „Analecta Cracoviensia” 1969 T. 1 s. 341-356; 
Prawda encykliki „Humanae vitae”. „Miesięcznik Pasterski Płocki” 1969 nr 10/12 s. 271-
278; o znaczeniu miłości oblubieńczej. (Na marginesie dyskusji) [nad artykułem Karola 
Meissnera Prawo do osoby – problem etyki życia seksualnego]. „Roczniki Filozoficzne 
KUL” 1974 z. 2 s. 162-174; Prawda encykliki „Humanie vitae”. „Nasza Rodzina” 1975 nr 1 
s. 8-20; Rozważania pastoralne o rodzinie. „Roczniki Nauk Społecznych” 1975 s. 58-76; 
Problematyka dojrzewania człowieka. Aspekt antropologiczno-teologiczny. „Nasza Rodzina” 
1977 nr 9 s. 2-15 
2376 V. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność. Red. T. Styczeń [et al.]. Lublin: Towarzystwo 
Naukowe KUL 2001 
2377 V. K. Wojtyła, o humanizmie św. Jana od Krzyża. „Znak” 1951 nr 1 s. 6-20; cf. Ecclesia 
Catholica. Kongregacji Nauki Wiary, Instrukcja o niektórych aspektach wykorzystania 
środków społecznego przekazu w promocji nauki wiary, (30 III 1992) 
2378 V. K. Wojtyła, Rozważania o istocie człowieka. Wyd. 2. Kraków: „WAM” 2003 s. 95-96 
2379 Ibid., s. 99-100 
2380 Cf. J 4,8.16 
2381 Cf. Rdz 11,4-8 
2382 Cf. Dz 2,5-11 
2383 V. T. Styczeń, Komunikuję świadcząc. „Ethos” 1993 nr 4 s. 17-19 
2384 Ecclesia Catholica. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka 
w środkach przekazu (4 VI 2000), 33 
2385 Ibid., 1 
2386 J. R. Kaczmarek, Tu był zawsze kochany… Rozm. przepr. D. Narewska. „Różaniec” 
2001 nr 7/8, dod. Wakacje 2001 z Prymasem Tysiąclecia s. XI 
2387 Cf. Pwt 8,2-3.14b-16a, 1 Kor 10,16-17 
2388 Jan Paweł II, „…Apostolstwo słowa pisanego…”. Przemówienie Ojca Świętego do 
pielgrzymów „Tygodnika Powszechnego” w czasie audiencji prywatnej w Watykanie w dniu 
25 marca 1985. „Tygodnik Powszechny” 1985 nr 14 s. 2 
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2389 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków: „Znak” 
2005 s. 79 
2390 V. K. Wojtyła, Chrześcijanin a kultura. „Znak” 1964 nr 10 s. 1154 
2391 A. E. Boniecki, Kalendarium życia… s. 594 
2392 „Medytatywność” osiągana jest przez efekt tzw. retardacji (opóźnienie, powracanie 
opisywanego zagadnienia). Wiąże się z filozoficznym nacechowaniem poetyckich tekstów 
Wojtyły, począwszy od Pieśni o Bogu ukrytym aż po Tryptyk Rzymski. Ta właśnie cecha 
wypowiedzi stanowi wyznacznik odmienności głosu Błogosławionego na tle innych 
literackich propozycji, co na niwie poezji – zdaniem Zofii Zarębianki – pozwala zaliczyć go 
do twórców nowoczesnych. Współczynnikiem medatywności są sygnały biblijne w treści 
dające efekt wzniosłości wypowiedzi, która promieniuje „przeżuwaniem” Słowa Bożego. 
Medytatywność oddziałuje na sposób odbioru dzieła, na odbiorcę, na tryb czytania tekstów. 
Medytatywność sprawia, że wiersze są nośne zarówno dla człowieka niewierzącego (np. 
Wojtyła często operuje zaimkiem „Ty” zamiast „Bóg”, przez co treść jest uniwersalna, 
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w mitologii greckiej Némesis to jedna z córek Nocy, bogini ludzkiego losu i strażniczka 
powszechnego ładu, uosobienie zemsty bogów, karząca zwłaszcza bluźnierstwo i pychę; 
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z almanachem. Warszawa: „Rytm”: „Bellona” cop. 2007 
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Przedm. A. Bardecki. Kraków: „Znak” 1979 s. 157-161 
2398 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość… s. 157 
2399 Cyt. za: A. E. Boniecki, Kalendarium życia Karola Wojtyły. Wyd. 2. popr. i uzup. 
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2400 K. Wojtyła, Do młodzieży o uświęceniu się na wzór bł. Maksymiliana Marii Kolbego. 
„Rycerz Niepokalanej” 1972 nr 9 s. 161 
2401 V. K. Wojtyła, Powołanie człowieka przez Chrystusa. In: Id., Kazania. 1962-1978… s. 
312; v. Sobór Watykański (2 ; 1962-1965), Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie 
współczesnym, Gaudium et Spes (7 XII 1965); dalej: Gaudium et Spes 
2402 K. Wojtyła, Poszanowanie wolności religijnej. In: Id., Kazania. 1962-1978… s. 396 
2403 Cyt. za: A. E. Boniecki, op. cit. s. 333 
2404 Ibid., s. 126-127 
2405 V. H. Bortnowska, Bortnowska Halina. In: Centrum Myśli Jana Pawła II. Mediateka 
[online]. Warszawa: CM Jana Pawła II [ca 2007 dostęp: 6 stycznia 2010]. Dostępny w World 
Wide Web:<www.cent rumjp2.pl/node/4213> 
2406 D. Narewska, z ducha karmelitańska Karola Wojtyły wizja dziennikarstwa (1949-1978). 
„Itinera Spiritualia. Commentarii Periodici Instituti Carmelitani Spiritualitatis Cracoviae” 
2012 nr 5 
2407 „Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się”. Iz 7,9 
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2408 Jan Paweł II, J. Turowicz, Miłość, Dialog, Spór. Korespondencja Karola Wojtyły – Jana 
Pawła II z Jerzym Turowiczem. „Tygodnik Powszechny” 2006 nr 14 s. 13-21 (dodatek spec.). 
(Wybrane listy z lat 1964-1995) (zawiera m. in.: [List J. Turowicza do K. Wojtyły, 
26.05.1969]) s. 17 
2409 Wołacz quaestiō: w jęz. łac. oznacza pytanie, badanie, śledztwo. Suma to gatunku dzieła 
filozoficznego lub teologicznego ukształtowanego w scholastyce średniowiecznej, 
przekazującego całość wiedzy z danej dziedziny, podawany odautorsko i mający 
zastosowanie w dydaktyce, pełniący funkcję podręcznika. Wszystkie artykuły sumy św. 
Tomasza z Akwinu mają ten sam schemat: 1. wprowadzenie w problem w formie pytania 
(quaestio); 2. trudności (obiectiones); 3. opinie przeciwne (sed contra); 4. odpowiedź na 
główne pytanie (respondeo); 5. odpowiedź na trudności (ad id) i opinie przeciwne (quod in 
obiectione). 
2410 Benedykt XVI, o teologii monastycznej i scholastycznej. Katecheza Benedykta XVI 
podczas audiencji ogólnej 28 października 2009 r. In: eKai.pl. Papież [online]. Watykan: 
Katolicka Agencja Informacyjna 2009-10-28. Iteracja [dostęp: 28 października 2009]. 
Dostępny w Internecie:<http://ekai.pl /papiez/x23213/o-teologii-monastycznej-i-
scholastycznej/> 
2411 V. Suma składa się z trzech części. Pierwsza omawia naukę o Bogu jako źródle 
wszechświata, a szczególniej ludzi. Druga omawia czynności ludzkie jako środki w dążeniu 
do ostatecznego celu życia ludzkiego, w dwóch częściach: najpierw cel ogólnie: psychiczne 
(wewnętrzne) dyspozycje człowieka oraz ich wartość moralną, wolę, uczucia, sprawności, 
wady, prawo naturalne i zagadnienia łaski Bożej; a następnie szczegółowo pięćdziesiąt 
sprawności moralnych, doskonalących człowieka w wykonywaniu dobrych moralnie 
czynności, zgrupowanych wokoło trzech cnót boskich (wiary, nadziei i miłości) i czterech 
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części Summa dzieli się na traktaty, z których te z kolei dzielą się na kwestie a następnie na 
szczegółowe artykuły. 
2412 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość… s. 62 
2413 Benedykt XVI, Papież nie narzuca wiary, lecz zachęca do szukania prawdy. 
„L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 2008 nr 3 s. 12 
2414 Loc. cit. 
2415 Sobór Watykański (2 ; 1962-1965), Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie 
współczesnym, Gaudium et spes (7 XII 1965), 59, 55; dalej: Gaudium et spes 
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2419 V. ibid., 137 
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Kraków: Wydawnictwo „Salwator” cop. 2009 
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Stowarzyszenia Dziennikarzy i krajowego duszpasterza środowisk twórczych, ks. Wiesława 
Niewęgłowskiego, znajduje się siedem zasad, jakimi w swojej pracy powinni kierować się 
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dziennikarze, które nie akcentują katolickiego punktu widzenia, ale z których można go 
wywnioskować: 1. prawdy, 2. obiektywizmu, 3. oddzielenia informacji od komentarza, 4. 
szacunku i tolerancji, 5. pierwszeństwa dobra odbiorcy, 6. pierwszeństwa dobra odbiorcy, 7. 
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09-12] [dostęp: 8 marca 2010]. Dostępny w World Wide Web:< 
http://www.ksd.media.pl/artykul.php?article=1> 
2423 V. K. Wojtyła, Udział świeckich w życiu parafii. In: „Dei virtus”. Kardynałowi 
Bolesławowi Kominkowi w hołdzie. Red. J. Krucina. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej 
Księgarni Archidiecezjalnej 1974 s. 81-88 
2424 V. ibid., s. 124-125 
2425 V. S. Wyszyński, Kościół i media. Oprac. K. Klauza. Warszawa: Instytut Wydawniczy 
Pax 2002 s. 95 
2426 V. Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy! [Red. P. Ptasznik, A. Świerczek]. Kraków: 
Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 2004 s. 44-45 
2427 Ecclesia Catholica. XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Słowo 
Boże w życiu i misji Kościoła  Instrumentum laboris (2008), 9g; dalej: Instrumentum laboris 
2428 V. K. Wojtyła, Apostoł. [O Janie Tyranowskim]. „Tygodnik Powszechny” 1949 nr 35 s. 
8-9 
2429 V. A. E. Boniecki, Boniecki Adam, ks. In: Centrum Myśli Jana Pawła II. Mediateka 
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2430 Cf. H. Bortnowska, op. cit. 
2431 V. loc. cit; D. Narewska, Godzina wychowawcza z Janem Pawłem II. Warszawa 2000. 
Rps w posiadaniu autorki. Metoda kształtowania sumienia poprzez kontakt z myślą Jana 
Pawła II. Pomoc dydaktyczna stosowana w szkołach Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 
Katolickich. 
2432 Zdaniem Czesława Bartnika czyn wyraża się najidealniej w moralności, gdzie ma 
miejsce afirmacja lub negacja bytu (dobra), uczłowieczenie lub degradacja duchowa, 
personalizacja lub depersonalizacja. Przez dobry akt osoba uaktualnienia się w sferze 
duchowej, sakralnej i zbawczej: doskonali się, uświęca i uwiecznia. V. Cz. S. Bartnik, 
Personalizm. Wyd. 3 popr. i poszerz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008 s. 281-282; Id., 
Personalizm uniwersalistyczny. „Roczniki Teologiczne” 2002 nr 2 s. 77-87 
2433 Jan Paweł II, Encyklika […] u początku […] papieskiej posługi, Redemptor hominis (4 
III 1979), 14; dalej: Redemptor hominis 
2434 Pierwsza z wojen XX wieku była wydarzeniem przełomowym w historii Europy, gdyż 
wzięło w niej udział sześćdziesiąt pięć milionów osób z czternastu państw, a śmierć poniosła 
co ósma z nich. Podczas drugiej wojny życie straciło ponad sześć milionów Polaków, 
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X 2000) In: Wokół deklaracji Dominus Iesus. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2001 s. 
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„Anamnesis” 2000 nr 24 s. 5 
2445 V. A. E. Boniecki, Kalendarium życia… s. 112 
2446 A. Mickiewicz, Stopnie prawd. In: Id., Myśli, zdania i uwagi. Oprac. K. Leżeńska. 
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2447 V. K. Wojtyła, Znak, któremu sprzeciwiać się będą. Fragment. „Znak” 1976 nr 10 s. 
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2448 Cf. J 2,25 
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fasc. 1 s. 24-42; fasc. 2 s. 103-114 
 

1951 
O humanizmie św. Jana od Krzyża. „Znak” 1951 nr 1 s. 6-20 
 
Tajemnica i człowiek. „Tygodnik Powszechny” 1951 nr 51/52 s. 1-2 
 

1952 
Instynkt, miłość, małżeństwo. „Tygodnik Powszechny” 1952 nr 42 s. 1-2, 11 
 
Katechumenat XX wieku. „Znak” 1952 nr 4 s. 287-296 
 
Jawień Andrzej (pseud.), Myśl jest przestrzenią dziwną. Cz. 1-4. „Tygodnik Powszechny” 1952 
nr 42 s. 5  
(zawiera: I. 1. Opór stawiany wyrazom przez myśli.  2. Dawna rozmowa, z której teraz niektóre 
zdania zapamiętane wyrywam. 3. Opór stawiany myślom przez wyrazy. II.  Jakub. III. 1. 
Przestrzeń potrzebna kroplom wiosennego deszczu. 2. Błąd. 3. Ciężar właściwy. IV. Dla 
Towarzyszów drogi). 
Wznowienie w ed.: Wojtyła K., Poezje zebrane. Jan Paweł II, Tryptyk rzymski. [Oprac. M. Skwarnicki]. Kraków: 
„Biały Kruk” 2003 s. 163-169. Wyd. jubileuszowe [Poezje zebrane zawierają prw. od roku 1946] 
 
Jasień Piotr (pseud.), O teatrze słowa. Rec. sztuki: „Aktorzy w Elzynorze”.[Shakespeare W., 
„Hamlet”]. Teatr Rapsodyczny Kraków. „Tygodnik Powszechny” 1952 nr 11 s. 4-5 
 

1953 
Religijne przeżywanie czystości. „Tygodnik Powszechny” 1953 nr 6 s. 1-2 
 
1953/1954 
System etyczny Maxa Schelera jako środek do opracowania etyki chrześcijańskiej. „Polonia 
Sacra” 1953-1954 z. 2/4 s. 143-161 
 
1955 
W sprawie liturgii Wielkiej Soboty. „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1955 nr 1 s. 40-47 
 

1955/1957 
Zagadnienie woli w analizie aktu etycznego. „Roczniki Filozoficzne” 1955-1957 z. 1 s. 111-135 
 
Problem oderwania przeżycia od aktu w etyce na tle poglądów Kanta i Schelera (studium). 
„Roczniki Filozoficzne” 1955/1957 z. 3 s. 113-140 
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W poszukiwaniu podstaw perfekcjonizmu w etyce. „Roczniki Filozoficzne” 1955-1957 z. 4 s. 
303-317 
 

1957 
Co to jest asceza? „Tygodnik Powszechny” 1957 nr 40 s. 7 
 
Jawień Andrzej (pseud.), Dramat słowa i gestu. „Tygodnik Powszechny” 1957 nr 14 s. 5 
 
Ewangeliczna zasada naśladowania. Nauka źródeł objawienia a system filozoficzny Maxa 
Schelera. „Ateneum Kapłańskie” 1957 r. 49 vol. 55 fasc. 1 s. 51-67 
 
Humanizm a cel człowieka. „Tygodnik Powszechny” 1957 nr 31 s. 7 
 
Idea i pokora. „Tygodnik Powszechny” 1957 nr 41 s. 7 
 
Jawień Andrzej (pseud.), Kamieniołom. „Znak” 1957 nr 6 s. 559-563 (zawiera: I. Tworzywo. II . 
Natchnienie. III.  Uczestnictwo. IV. (Pamięci towarzysza pracy)).  
Wznowienie w ed.: Wojtyła K., Poezje zebrane. Jan Paweł II, Tryptyk rzymski. [Oprac. M. Skwarnicki]. Kraków: 
„Biały Kruk” 2003 s. 171-179. Wyd. jubileuszowe. [Poezje zebrane zawierają prw. od roku 1946] 
 
Ksiądz (krypt.), [List] do redakcji [Homo Dei] w sprawie campingu. „Homo Dei” 1957 nr 3 s. 
420-423 
 
Moralność a etyka. „Tygodnik Powszechny” 1957 nr 9 s. 3 
 
Myśli o małżeństwie. „Znak” 1957 nr 7 s. 595-604 
 
Natura i doskonałość. „Tygodnik Powszechny” 1957 nr 13 s. 11 
 
O pochodzeniu norm moralnych. „Tygodnik Powszechny” 1957 nr 11 s. 3, 11 
 
Prawo natury. „Tygodnik Powszechny” 1957 nr 28 s. 7 
 
Problem bezinteresowności. „Tygodnik Powszechny” 1957 nr 34 s. 7 
 
Problem etyki naukowej. „Tygodnik Powszechny” 1957 nr 10 s. 3 
 
Problem prawdy i miłosierdzia. „Tygodnik Powszechny” 1957 nr 33 s. 7 
 
Realizm w etyce. „Tygodnik Powszechny” 1957 nr 12 s. 7 
 
Stosunek do przyjemności. „Tygodnik Powszechny” 1957 nr 38 s. 7 
 
Traktat o pokucie w Dekrecie Gracjana w świetle rękopisu gdańskiego. Mar. F. 275. „Roczniki 
Teologiczno-Kanoniczne” 1957 z. 1 s. 31-71 
 
Wartości. „Tygodnik Powszechny” 1957 nr 39 s. 7 
 
Widzenie Boga. „Tygodnik Powszechny” 1957 nr 43 s. 7 
 
Właściwa interpretacja nauki o szczęściu. „Tygodnik Powszechny” 1957 nr 36 s. 7 
 
Znaczenie powinności. „Tygodnik Powszechny” 1957 nr 16 s. 7 
 
1958 
Boże Narodzenie. „Tygodnik Powszechny” 1958 nr 52 s. 1-2 
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Etyka niezależna w świetle idei sprawiedliwości. „Tygodnik Powszechny” 1958 nr 6 s. 7 
 
Kamień węgielny etyki społecznej. „Tygodnik Powszechny” 1958 nr 1 s. 7 
 
O kierowniczej lub służebnej roli rozumu w etyce. Na tle poglądów Tomasza z Akwinu, Hume'a 
i Kanta. „Roczniki Filozoficzne” 1958 z. 2 s. 13-31 
 
Problem walki. „Tygodnik Powszechny” 1958 nr 3 s. 7 
 
Jawień Andrzej (pseud.), Profile Cyrenejczyka. „Tygodnik Powszechny” 1958 nr 13 s. 4 
(zawiera: Cz. I. Zanim jeszcze potrafiłem rozróżnić wiele profilów. Cz. II. Teraz już zaczynam rozróżniać 
poszczególne profile. 1. Melancholik. 2. Schizotymik. 3. Niewidomi. 4. Aktor. 5. Dziewczyna zawiedziona 
w miłości. 6. Dzieci. 7. Myśli człowieka. 8. Rysopis człowieka. 9. Robotnik z fabryki samochodów. 10. 
Robotnik z fabryki broni. 11. Magdalena. 12. Człowiek emocji. 13. Człowiek intelektu. 14. Człowiek woli. 
Cz. III. Szymon z Cyreny).  
Wznowienie w ed.: Wojtyła K., Poezje zebrane. Jan Paweł II, Tryptyk rzymski. [Oprac. M. Skwarnicki]. Kraków: 
„Biały Kruk” 2003 s. 181-197. Wyd. jubileuszowe. [Poezje zebrane zawierają prw. od roku 1946] 
 
Propedeutyka sakramentu małżeństwa. Kryzys instytucji i kryzys sakramentu. „Ateneum 
Kapłańskie” 1958 r. 50 vol. 56 fasc. 1 s. 20-33 
 
Bednarski F. W., Przedmiot etyki w świetle zasad św. Tomasza z Akwinu. Lublin: Towarzystwo 
Naukowe KUL 1956. Rec.: WOJTYŁA K. „Roczniki Filozoficzne” 1958 z. 2 s. 133-136  
 
Jawień Andrzej (pseud.), Rapsody tysiąclecia. „Tygodnik Powszechny” 1958 nr 3 s. 5 
 
Sprawiedliwość a miłość. „Tygodnik Powszechny” 1958 nr 2 s. 7 
 
Tajemnica Maryi. „Tygodnik Powszechny” 1958 nr 33 s. 1 
 
Znamierowski Cz., Zasady i kierunki etyki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
1957. Rec.: WOJTYŁA K. „Zeszyty Naukowe KUL” 1958 nr 1 s. 76-78 
 

1959 
Czym powinna być teologia moralna? „Ateneum Kapłańskie” 1959 r. 51 vol. 58 fasc. 1/3 s. 97-
104 
 
Miłość i odpowiedzialność. „Ateneum Kapłańskie” 1959 r. 51 vol .59 fasc. 2 s. 163-172 
 
Myśli o Niepokalanym Poczęciu. „Tygodnik Powszechny” 1959 nr 49 s. 1, 3 
 
Natura ludzka jako podstawa formacji etycznej. „Znak” 1959 nr 6 s. 693-697 
 
O metafizycznej i fenomenologicznej podstawie normy moralnej. (W oparciu o koncepcje św. 
Tomasza z Akwinu oraz Maxa Schelera). „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1959 z. 1/2 s. 
99-124 
 

1960 
Niektóre uwagi o życiu wewnętrznym współczesnej młodzieży i młodej inteligencji. (Streszczenie 
odczytu). „Zeszyty Naukowe KUL” 1960 nr 3 s. 117-119 
 
Jawień Andrzej (pseud.), Przed sklepem jubilera. Medytacja o sakramencie małżeństwa, 
przechodząca chwilami w dramat. „Znak” 1960 nr 12 s. 1564-1607 (zawiera: I. Sygnały. 
II. Oblubieniec. III. Dzieci). 
Wznowienie w ed.: Przed sklepem jubilera. [Sl.: s.n.] 1988; Przed sklepem jubilera. Kluczbork: „Antykwa” 1996; 
Przed sklepem jubilera. Wrocław: „Tum” 2001 
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Rozważania o królestwie. „Tygodnik Powszechny” 1960 nr 44 s. 1-2 
 
Święty Józef. „Tygodnik Powszechny” 1960 nr 12 s. 1-2 
 
Wychowanie miłości. „Tygodnik Powszechny” 1960 nr 21 s. 1 
 

1961 
[Jawień Andrzej] A. J. (krypt.), „Dziady” i dwudziestolecie. „Tygodnik Powszechny” 1961 nr 
40 s. 6 
 
Myśli o laikacie. „Tygodnik Powszechny” 1961 nr 44 s. 1, 4 
 
Nauczał z łodzi. „Tygodnik Powszechny” 1961 nr 49 s. 1 
 
Personalizm tomistyczny. „Znak” 1961 nr 5 s. 664-675 
 
Sytuacja małżeństwa – dziś. „Przewodnik Katolicki” 1961 nr 2 s. 19-20 
 
Uwagi o życiu wewnętrznym młodej inteligencji. „Znak” 1961 nr 6 s. 761-769 
 

1962 
Kazanie Ks. Biskupa Karola Wojtyły. [Na Mszy św. z okazji inauguracji roku akademickiego 
1961/1962 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim]. „Zeszyty Naukowe KUL” 1962 nr 1 s. 
137-141 
 
List Ks. Biskupa Karola Wojtyły do „Tygodnika Powszechnego”. „Tygodnik Powszechny” 
1962 nr 46 s. 3 
 
List papieski. (Fragmenty). „Tygodnik Powszechny” 1962 nr 47 s. 9 
 
List pasterski J. Eks. Ks. Biskupa Wikariusza Kapitulnego z I Sesji Soboru Watykańskiego II 
dnia 5 listopada 1962 r. „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” 1962 nr 12 s. 362-
364 
 
[List soborowy]. „Tygodnik Powszechny” 1962 nr 47 s. 11 
 
Problem „uświadomienia” z punktu widzenia teologii. „Ateneum Kapłańskie” 1962 r. 54 vol. 
64 fasc. 1 s. 1-5 
 
Kalinowski J., Teoria poznania praktycznego. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1960 Rec.: 
WOJTYŁA K. „Roczniki Filozoficzne” 1962 z. 2 s. 153-156 
 
Władza i krzyż. Fragmenty. „Tygodnik Powszechny” 1962 nr 26 s. 1-2 
 
1963 
Dwaj powstańcy. [O. Rafał Kalinowski i Brat Albert Adam Chmielowski]. „Tygodnik 
Powszechny” 1963 nr 33 s. 1-2 
 
[Jawień Andrzej] A. J.(krypt.), Kościół (Fragmenty). „Znak” 1963 nr 11 s. 1376-1382 (zawiera: 
I. Pasterze i źródła. Ściana. Przepaść. Murzyn. Posadzka. Krypta. Synodus. Ewangelia. Źródła i ręce. 
Dwa miasta (epilog). II. Narodziny wyznawców. 1. (Myśli biskupa udzielającego sakramentu 
bierzmowania w pewnej podgórskiej wsi). 2. (Myśli człowieka przyjmującego sakrament bierzmowania w 
pewnej podgórskiej wsi). 
Wznowienie w ed.: Wojtyła K., Poezje zebrane. Jan Paweł II, Tryptyk rzymski. [Oprac. M. Skwarnicki]. Kraków: 
„Biały Kruk” 2003 s. 199 205. Wyd. jubileuszowe. [Poezje zebrane zawierają prw. od roku 1946] Utwór poetycki 
Kościół dodatkowo zawiera: 4. (Myśli o kładce) 
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List pasterski J. Eks. Ks. Biskupa. Wikariusza Kapitulnego z Rzymu [z okazji uroczystości św. 
Stanisława Kostki]. „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” 1963 nr 1/2 s. 15-16 
 
List Wielkopostny. „Tygodnik Powszechny” 1963 nr 11 s. 1 
 
Matka Boska Ludźmierska. (Fragment listu pasterskiego). „Tygodnik Powszechny” 1963 nr 34 
s. 1 
 
Msza święta papieża Jana. „Znak” 1963 nr 7/8 s. 765-769 
 
Odezwa Ks. Biskupa Wojtyły w sprawie „oktawy modlitwy”.  „Tygodnik Powszechny” 1963 nr 
3 s. 7 
 
Opiekun doskonały. [O św. Józefie]. „Przewodnik Katolicki” 1963 nr 17 s. 209 
 
[Rola laikatu w Kościele]. [Przemówienie dla Radia Watykańskiego, 25.11.1963]. „Tygodnik 
Powszechny” 1963 nr 49 s. 5 
 
Sens dziewięciolecia. List pasterski. „Tygodnik Powszechny” 1963 nr 20 s. 1 
 
1964 
Chrześcijanin a kultura. „Znak” 1964 nr 10 s. 1153-1157 
 
Człowiek jest osobą. „Tygodnik Powszechny” 1964 nr 52 s. 2 
 
Kazanie Arcybiskupa Wojtyły w Katedrze Wawelskiej. [Przemówienie programowe podczas 
ingresu]. „Tygodnik Powszechny” 1964 nr 12 s. 3 
 
Kazanie na 600-lecie UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego] w kościele świętej Anny w Krakowie. 
(Fragmenty). „Tygodnik Powszechny” 1964 nr 21 s. 3 
 
Kościół w świecie współczesnym. „Tygodnik Powszechny” 1964 nr 43 s. 1-2 
 
Kościół wobec współczesnego świata. „Przewodnik Katolicki” 1964 nr 44 s. 401-402 
 
List pasterski Ks. Arcybiskupa Karola Wojtyły. [W związku z nominacją na ordynariusza 
krakowskiego i ingresem]. „Tygodnik Powszechny” 1964 nr 10 s. 1 
 
List pasterski z Soboru. „Tygodnik Powszechny” 1964 nr 48 s. 1 
 
Listy z Soboru. Do duchowieństwa. „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” 1964 nr 
12 s. 280-282 
 
Lud Boży. „Przewodnik Katolicki” 1964 nr 7 s. 65 
 
Na 200 rocznicę beatyfikacji błogosławionego Wincentego Kadłubka. „Tygodnik Powszechny” 
1964 nr 36 s. 3-4 
 
Na kanwie Dni Maryjnych. „Homo Dei” 1964 nr 3 s. 135-139 
 
Na 600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Duszpasterz Polski Zagranicą” 1964 nr 2 s. 134-
137 
 
O soborze. (Fragmenty kazań). „Tygodnik Powszechny” 1964 nr 11 s. 1-2 
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Refleksje z pielgrzymki do Ziemi św. po drugiej sesji Soboru. „Notificationes e Curia 
Metropolitana Cracoviensi” 1964 nr 3/4 s. 66-74  
 
[Jawień Andrzej] A. J. (krypt.), Rozważania o ojcostwie. „Znak” 1964 nr 5 s. 610-613 
 
Skarb wielki. [Fragment przemówienia podczas ingresu.] „Przewodnik Katolicki” 1964 nr 15 s. 
139-140 
 
[Słowo do chorych imiennika świętego Karola Boromeusza]. „Analecta Cracoviesia” 1964 nr 
11 s. 3-5 
 
Zagadnienie woli w analizie aktu etycznego. Kazanie z 25 stycznia 1964 r. „Więź” 2003 nr 2 s. 
10-15 
Prw.: Zagadnienie woli w analizie aktu etycznego. „Roczniki Filozoficzne” 1955-1957 z. 1 s. 111-135 
 

1965 
Akt oddania Matce Najświętszej Archidiecezji Krakowskiej dokonany w Katedrze na Wawelu, 
5.09.1965. „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” 1965 nr 9/10 s. 223-224 
 
Do redakcji „Tygodnika Powszechnego". [Na dwudziestolecie pisma]. „Tygodnik Powszechny” 
1965 nr 13 s. 1 
 
Idea ludu Bożego i świętość Kościoła a posłannictwo świeckich. „Ateneum Kapłańskie” 1965 r. 
57 vol. 68 fasc. 5/6 s. 307-315; „Kierunki” 1965 nr 37 s. 8 
 
List [...] do wiernych Archidiecezji Krakowskie. [W związku z poświęceniem się Matce Bożej 
na Wawelu]. „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” 1965 nr 9/10 s. 224-225 
 
Millennium a Sobór. List do redakcji „Tygodnika Powszechnego". „Tygodnik Powszechny” 
1965 nr 18 s. 1-2 
 
Sobór a praca teologów. „Tygodnik Powszechny” 1965 nr 9 s. 1; „Przewodnik Katolicki” 1965 
nr 9 s. 75; „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” 1965 nr 3/4 s. 87-88 
 
Sobór od wewnątrz. List do redakcji. „Tygodnika Powszechnego”. „Tygodnik Powszechny” 
1965 nr 16 s. 1, 3 
 
Tysiąclecie chrztu a oddanie Matce Boskiej. „Notificationes e Curia Metropolitana 
Cracoviensi” 1965 nr 8 s. 189-195 
 
[Jawień Andrzej] A. J.(krypt.), Wędrówka do miejsc świętych. „Znak” 1965 nr 6 s. 773-777 
(zawiera: 1. Oliveti. 2. Pustynia judzka. 3. Tożsamości. 4. Jedno drzewo. 5. Miejsce wewnętrzne). 
Wznowienie w ed.: Wojtyła K., Poezje zebrane. Jan Paweł II, Tryptyk rzymski. [Oprac. M. Skwarnicki]. Kraków: 
„Biały Kruk” 2003 s. 215-223. Wyd. jubileuszowe. [Poezje zebrane zawierają prw. od roku 1946] 
 
Zagadnienie katolickiej etyki seksualnej. Refleksje i postulaty. „Roczniki Filozoficzne” 1965 z. 
2 s. 5-25 
 

1966 
Adam Stefan Kardynał Sapieha metropolita krakowski oraz duchowieństwo archidiecezji 
w okresie ciemnej nocy okupacji. „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” 1966 nr 
5/6 s. 122-126 
 
Chrzest narodu a oddanie Polski w niewolę Maryi, Jasna Góra 3.05.1966. „Częstochowskie 
Wiadomości Diecezjalne” 1966 nr 5/7 s. 108-113 
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[List do kapłanów i chorych]. „Apostolstwo Chorych” 1966 nr 6 s. 3-5 
 
List [...] na srebrny jubileusz „Naszej Przeszłości". „Nasza Przeszłość” 1966 T. 25 s. 5-6 
 
Logika wewnętrzna Vaticanum II (a zarazem próba uporządkowania dokumentów soborowych 
celem ich przedstawienia). „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” 1966 nr 7 s. 159-163 
 
Religijne przeżycie millennium. List do redakcji „Tygodnika Powszechnego". „Tygodnik 
Powszechny” 1966 nr 19 s. 1 
 
Vaticanum II a praca teologów (szkic). „Collectanea Theologica” 1966 z. 1/4 s. 8-14 
 
W poczuciu odpowiedzialności. Fragment kazania. „Kierunki” 1966 nr 20 s. 3 
 
[Jawień Andrzej] A. J.(krypt.), Wigilia wielkanocna 1966. „Znak” 1966 nr 4 s. 435-444 
(zawiera: I. Inwokacja: Rozpoczyna się rozmowa z sobą. Rozpoczyna się rozmowa z Bogiem. Rozpoczyna 
się rozmowa z człowiekiem, spór o znaczenie rzeczy. Właściwa inwokacja, czyli wołanie do człowieka, 
który stał się ciałem historii II. Opowieść o drzewie zranionym. III. Spojenia (ciąg dalszy). IV. Rozwój 
języka. V. Echo pierworodnego płaczu. VI. Obrzęd. VII. Wigilia wielkanocna 1966) 
Wznowienie w ed.: Wojtyła K., Poezje zebrane. Jan Paweł II, Tryptyk rzymski. [Oprac. M. Skwarnicki]. Kraków: 
„Biały Kruk” 2003 s. 225-241. Wyd. jubileuszowe. [Poezje zebrane zawierają prw. od roku 1946] 
 
Wkład Kościoła w życie i rozwój Polski od 1918 r. do chwili obecnej. „Notificationes e Curia 
Metropolitana Cracoviensi” 1966 nr 5/6 s. 131-132 
 
Zarządzenie w sprawie fotografowania w kościołach podczas kościelnych uroczystości 
i obrzędów. „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” 1966 nr 5/6 s. 131 
 

1967 
Consilium de Laicis. „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” 1967 nr 5/6 s. 107-
110; „Tygodnik Powszechny” nr 19 s. 5; „Przewodnik Katolicki” nr 22 s.193-194 
 
Duchowość pasyjna i duchowość paschalna. W setną rocznicę kanonizacji św. Pawła od 
Krzyża. 1867-1967. „Ateneum Kapłańskie” 1967 r. 59 vol. 70 fasc. 5/6 s. 258-264 
 
Etyka a teologia moralna. „Znak” 1967 nr 9 s. 1077-1082 
 
List do chorych. „Apostolstwo Chorych” 1967 nr 9 s. 1-2 
 
Stulecie urodzin Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy. „Notificationes e Curia 
Metropolitana Cracoviensi” 1967 nr 5/6 s. 94-96; „Przewodnik Katolicki” 1967 nr 23 s. 204 
 
Wychowanie do służby Kościołowi. „Ateneum Kapłańskie” 1967 r. 59 vol. 70 fasc. 3/4 s. 220-
225 
 

1968 
Apostolstwo świeckich. Fragment przemówienia. „Ateneum Kapłańskie” r. 60 vol. 71 fasc. 5 s. 
274-280 
 
Ks. Kardynał Karol Wojtyła do redakcji „Tygodnika Powszechnego” [18.03.1968]. „Tygodnik 
Powszechny” 1968 nr 12 s. 1 
Wznowienie w ed.: Jan Paweł II, J. Turowicz, Miłość, Dialog, Spór. „Tygodnik Powszechny” 2006 nr 14 s. 13-21 
(dodatek spec.) (Wybrane listy z lat 1964-1995) 
 
List Księdza Kardynała Karola Wojtyły do redakcji „Tygodnika Powszechnego”, [13.03.1968]. 
„Tygodnik Powszechny” 1968 nr 17 s. 1 
Wznowienie w ed.: Jan Paweł II, J. Turowicz, Miłość, Dialog, Spór. „Tygodnik Powszechny” 2006 nr 14 s. 13-21 
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Na 700-lecie Błogosławionej Salomei. „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” 1968 
nr 11/12 s. 263-264 
 
Problem małżeństw mieszanych na Synodzie Biskupów. „Ateneum Kapłańskie”1968 r. 60 vol. 
71 fasc. 3/4 s. 187-190 
 
Przemówienie Ks. Kardynała na 50-lecie KUL-u. „Notificationes e Curia Metropolitana 
Cracoviensi” 1968 nr 11/12 s. 261-263 
 
Uniwersytet katolicki. Koncepcje i zadania (na 50-lecie KUL). „Zeszyty Naukowe KUL” 1968 
nr 3/4 s. 13-16 
 
Znaczenie Konstytucji pastoralnej dla teologów. „Collectanea Theologica” 1968 z. 1 s. 5-18 
 
1969 
Co się dzieje w Kościele? Ks. Kard. Wojtyła o swoim pobycie w Ameryce. Rozm. [dla Radia 
Watykańskiego] przepr. o. T. Rostworowski SJ. „Tygodnik Powszechny” 1968 nr 46 s. 5 
 
La verità dell enciclica „Humanae vitae”. „Osservatore Romano” (wyd. wł.) 1969 nr 5 s. 1-2 
Wznowienie w ed.: Socci A., Tajemnice Jana Pawła II. Tł. z jęz. wł. J. Kornecka-Kaczmarczyk. Kraków: „Rafael” 
2009 
 
Na dwudziestą rocznicę gnieźnieńskiego ingresu Prymasa Polski. „Przewodnik Katolicki” 1969 
nr 5 s. 42-43 
 
Nauka encykliki „Humanae vitae” o miłości (analiza tekstu). „Analecta Cracoviensia” 1969 T. 
1 s. 341-356 
 
Prawda encykliki „Humanae vitae”. „Miesięcznik Pasterski Płocki” 1969 nr 10/12 s. 271-278; 
„Wiadomości Urzędowe Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego 1969 nr 7 s. 209-216; 
„Za i Przeciw” 1969 nr 11 s. 5, nr 12 s. 4 
 
Problem doświadczenia w etyce. „Roczniki Filozoficzne” 1969 z. 2 s. 5-24 
 
Wypowiedź Kard. Wojtyły na Synodzie w dniu 15.IX.1969. „Tygodnik Powszechny” 1969 nr 43 
s. 5 
 
Z pobytu kardynała Wojtyły w Rzymie. Rozm. dla „Tygodnika Powszechnego” przepr. A. 
Orszulik. „Tygodnik Powszechny” 1969 nr 2 s. 3 
 

1970 
Dziennik podróży Kardynała Wojtyły [do ośrodków polonijnych w Kanadzie]. „Duszpasterz 
Polski Zagranicą” 1970 nr 2 s. 134-140 
 
Dziennik podróży Ks. Kardynała Wojtyły w Stanach Zjednoczonych. „Duszpasterz Polski 
Zagranicą” 1970 nr 3 s. 203-209 
 
Kazanie wygłoszone w bazylice Św. Piotra. „Tygodnik Powszechny” 1970 nr 28 s. 1-2 
 
Konferencja o Synodzie wygłoszona w Kościele św. Anny w Krakowie, dnia 27 listopada 1969 
r. „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” 1970 nr 1/3 s. 64-69 
 
List do „Tygodnika Powszechnego" w związku z jego 25-leciem. „Tygodnik Powszechny” 1970 
nr 16 s. 1-2 
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Notatki na marginesie Konstytucji „Gaudium et Spes". „Ateneum Kapłańskie” 1970 r. 62 vol. 
74 fasc. 1 s. 3-6 
 
Osoba ludzka a prawo naturalne. „Roczniki Filozoficzne” 1970 z. 2 s. 53-59 
 
Ostatnie słowo należy do miłości. [Z homilii o Stanisławie Kostce]. „Przewodnik Katolicki” 
1970 nr 11 s. 89 
 
Synod Biskupów. Zebranie nadzwyczajne, Rzym 1969. „Analecta Cracoviensia” 1970 T. 2 s. 
131-156 
 
Wielki Post 1970. List pasterski. „Tygodnik Powszechny” 1970 nr 10 s. 1 
 
Wspomnienie o Jerzym Ciesielskim. „Tygodnik Powszechny” 1970 nr 51/52 s. 2 
 
Wspomnienie o księdzu profesorze Władysławie Wichrze. „Analecta Cracoviensia” 1970 T. 2 s. 
7-22 
 
1971 
Dyrektorium Apostolstwa Świeckich w Polsce. „Kronika Diecezji Przemyskiej” 1971 s. 73-78 
 
[List]  do Hanny Malewskiej redaktora naczelnego miesięcznika „Znak" [z okazji 25-lecia 
pisma]. „Znak” 1971 nr 2/3 s. 141-144 
 
List gratulacyjny do ks. redaktora Alfonsa Schletza z okazji srebrnego jubileuszu „Naszej 
Przeszłości”.  „Nasza Przeszłość” 1971 T. 36 s. 8-9 
 
Konferencja prasowa, Rzym 14 października 1971 r. [na temat o. Maksymiliana Kolbego]. 
„Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” 1971 nr 10/12 s. 248-250 
 
[O św. Stanisławie Kostce, Rzym 30 maja1970]. „Ateneum Kapłańskie” 1971 r. 63 vol. 77 fasc. 
3/4 s. 144-145 
 
Pragnę odpowiedzieć na pytanie „Przewodnika Katolickiego”. [Wypowiedź w ramach dyskusji 
nt. praw i obowiązków katolika w dziele odnowy posoborowej]. „Przewodnik Katolicki” 1971 
nr 21 s. 185-186 
 
Udział biskupów polskich w Soborze Watykańskim II. „Wiadomości Archidiecezji 
Warszawskiej” 1971 nr 5 s. 40-46 
 
Znaczenie Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla współczesnego Kościoła. „Duszpasterz Polski 
Zagranicą” 1971 nr 6 s. 554-574; „Zeszyty Naukowe KUL” nr 3 s. 19-37 
 
Znak naszej epoki. [Beatyfikacja o. Maksymiliana Marii Kolbego]. „Tygodnik Powszechny” 
1971 nr 42 s. 1 
 

1972 
Do młodzieży o uświęcaniu się na wzór bł. Maksymiliana Marii Kolbego. „Rycerz 
Niepokalanej” 1972 nr 9 s. 158-162 
 
Fragment przemówienia Ks. Kard. Karola Wojtyły wygłoszonego w czasie otwarcia Synodu 
Archidiecezji Krakowskiej [...], 8. V. 1972. „Tygodnik Powszechny” 1972 nr 21 s. 1 
 
Komentarz teologiczno-duszpasterski do aktu dokonanego na Jasnej Górze, 3.05.1966. 
„Ateneum Kapłańskie” 1972 z. 1/2 s. 5-21 
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List do Redaktora [„Ruchu Biblijnego i Liturgicznego”] z okazji 25-lecia pisma. „Ruch 
Biblijny i Liturgiczny” 1972 nr 1 s. 1 
 
List pasterski. [W związku z 900 rocznicą św. Stanisława]. „Tygodnik Powszechny” 1972 nr 16 
s. 1 
 
O Synodzie Biskupów. „Tygodnik Powszechny” 1972 nr 10 s. 1, 5 
 
Oddanie Bogarodzicy w świetle nauki Soboru. „Przewodnik Katolicki” 1972 nr 26 s. 226 
 
Słowo o Kongresie Eucharystycznym w Australii. „Notificationes e Curia Metropolitana 
Cracoviensi” 1972 nr 11/12 s. 266 
 
[Uroczystości w Oświęcimiu, w rocznicę beatyfikacji bł. Maksymiliana Marii Kolbego, 
15.10.1972]. „Przewodnik Katolicki” 1972 nr 42 s. 366 
 
W pierwszą rocznicę beatyfikacji Ojca Maksymiliana Kolbego. „Tygodnik Powszechny” 1972 
nr 39 s. 1 
 

1973 
Ewangelię odczytać całym życiem. Z kazania na zakończenie uroczystości 750-lecia polskich 
dominikanów, 25.11.1973. „W Drodze” nr 3/4 s. 91-95 
 
Gaude Mater Polonia. [Fragmenty z listu pasterskiego z okazji 900-lecia objęcia biskupstwa 
krakowskiego przez Stanisława Szczepanowskiego]. „Przewodnik Katolicki” 1973 nr 19 s. 176 
 
Inspiracja Maryjna Vaticanum II. „Duszpasterz Polski Zagranicą” 1973 nr 4 s. 344-355 
 
Kazanie wygłoszone w czasie pogrzebu śp. Hanny Chrzanowskiej w dniu 2 maja 1973 r. 
„Tygodnik Powszechny” 1973 nr 25 s. 3 
 
O poszanowaniu przekonań wierzących obywateli. Kazanie [...] wygłoszone w czasie procesji 
Bożego Ciała w Krakowie 21 czerwca1973. „Duszpasterz Polski Zagranicą” 1973 nr 5 s. 465-
471 
 
Podziękowanie [za duchowe uczestnictwo w Kongresie Eucharystycznym]. „Tygodnik 
Powszechny” 1973 nr 15 s. 2 
 
Prawo do chrześcijańskiego wychowania młodego pokolenia. [Kazanie wygłoszone 5 V 1973 r. 
w Wieruszowie z okazji 300-lecia śmierci o. A. Kordeckiego]. „Duszpasterz Polski Zagranicą” 
1973 nr 5 s. 461-462 
 
Prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci. „Nasza Rodzina” 1973 nr 9 s.10-12 
 
Przed Kongresem Eucharystycznym w Australii. „Tygodnik Powszechny” 1973 nr 5 s. 1 
 
Rodzicielstwo a „communio personarum”. „Ateneum Kapłańskie” 1973 r. 67 vol. 84 fasc. 1 s. 
17-31 
 
[100-lecie śmierci sł. Bożego Edmunda Bojanowskiego]. „Currenda” 1973 nr 1/6 s. 94-97 
 
Wychowanie religijne. Sprawy katechetyczne i wychowawcze w związku z uchwałą sejmową 
o wychowaniu młodzieży. „Duszpasterz Polski Zagranicą” 1973 nr 6 s. 575-579 
 
Z pożegnania […] z Polonią australijską. „Msza Święta” 1973 nr 6 s. 144 
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1974 
Błogosławiona Królowa Jadwiga. Kazanie wygłoszone w Katedrze Wawelskiej dnia 11 maja 
1974 r. „Tygodnik Powszechny” nr 23 s. 1; „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” 
1974 nr 5/6 s. 100-104 
 
Ewangelizacja w świecie współczesnym. „Tygodnik Powszechny” 1974 nr 51/52 s. 1, 10-11 
 
Kardynał Karol Wojtyła przed uroczystością św. Stanisława. „Tygodnik Powszechny” 1974 nr 
19 s. 1 
 
Kazanie wygłoszone w Katedrze Wawelskiej w czasie Mszy św. podczas III zebrania plenarnego 
Synodu Archidiecezji Krakowskiej, dnia 8 maja1974 r. „Notificationes e Curia Metropolitana 
Cracoviensi” 1974 nr 5/6 s. 97-100 
 
List Metropolity Krakowskiego Ks. Kard. Wojtyły do byłych więźniów obozu w Oświęcimiu 
i innych obozów koncentracyjnych. „Duszpasterz Polski Zagranicą” 1974 nr 1 s. 19-20 
 
O o. Jacku Woronieckim. „W Drodze” 1974 nr 8 s. 6-10 
 
O znaczeniu miłości oblubieńczej. (Na marginesie dyskusji) [nad artykułem Karola Meissnera 
Prawo do osoby – problem etyki życia seksualnego]. „Roczniki Filozoficzne KUL” 1974 z. 2 s. 
162-174 
 
Na temat ewangelizacji współczesnego świata. Synod biskupów 1974]. Rozm. przepr. S. 
Filipowicz. „Przewodnik Katolicki” 1974 nr 46 s. 1-2 
 
Rodzina jako „communio personarum”. Próba interpretacji teologicznej. [Fragment pracy]. 
„Ateneum Kapłańskie” 1974 r. 66 vol. 83 fasc. 3 s. 347-361 
 
Słowo wstępne wygłoszone na rozpoczęcie III zebrania plenarnego Duszpasterskiego Synodu 
Archidiecezji Krakowskiej, dnia 8 sierpnia 1974 r. w Katedrze Wawelskiej. „Notificationes 
e Curia Metropolitana Cracoviensi” 1974 nr 5/6 s. 74-76 
 
600 [Sześćsetna] rocznica urodzin błogosławionej królowej Jadwigi. (Wyjątki). „Notificationes 
e Curia Metropolitana Cracoviensi” 1974 nr 1/2 s. 6-8; „Apostolstwo Chorych” 1974 nr 5 s. 5-
7; „Gość Niedzielny” 1974 nr 10 s. 1 
 

1975 
Ewangelizacja współczesnego świata. (Relacja teologiczna [...] na Synodzie biskupów 1974). 
Tł. z wł. A. Żynel. „Znak” 1975 nr 4/5 s. 415-439 
 
Homilia wygłoszona w Katedrze Wawelskiej w czasie IV zebrania Synodu Duszpasterskiego 
Archidiecezji Krakowskiej, 8 maja 1975. „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” 
1975 nr 5/7 s. 87-92 
 
Jesteśmy uczniami Chrystusa. Homilie wygłoszone w Katedrze Wawelskiej, 8.05.1975. 
„Tygodnik Powszechny” 1975 nr 22 s. 1-2 
 
Kardynał Wojtyła. Słowo pasterskie. [Z okazji 30-lecia „Tygodnika Powszechnego”, Jasna 
Góra 3 kwietnia]. „Tygodnik Powszechny” 1975 nr 15 s. 1 
 
Karol Kardynał Wojtyła Metropolita Krakowski do „Tygodnika Powszechnego". [Z okazji 30-
lecia „Tygodnika Powszechnego”, 18 marca 1975] „Tygodnik Powszechny” 1975 nr 13 s. 1 
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List do posła Janusza Zabłockiego dyrektora ODiSS [Ośrodka Dokumentacji i Studiów 
Społecznych]. „Chrześcijanin w Świecie” 1975 nr 4 s. 11-12 
 
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. „Duszpasterz Polski Zagranicą” 1975 nr 2 s. 143-146 
 
Perspektywy człowieka – integralny rozwój a eschatologia. „Colloquium Salutis”. Wrocławskie 
Studia Teologiczne” 1975 T. 7 s. 133-145 
 
Po beatyfikacji Marii Teresy Ledóchowskiej. „Tygodnik Powszechny” 1975 nr 47 s. 1-2 
 
Prawda encykliki „Humanie vitae”. „Nasza Rodzina” 1975 nr 1 s. 8-20 
 
Przemówienie wygłoszone na otwarcie IV zebrania plenarnego Synodu Pastoralnego 
Archidiecezji Krakowskiej, dnia 8 maja 1975 r. „Notificationes e Curia Metropolitana 
Cracoviensi” 1975 nr 5/7 s. 58-60 
 

Refleksje na marginesie Synodu 1974 roku. „Duszpasterz Polski Zagranicą” 1975 nr 1 s. 26-38 
 

Rozważania pastoralne o rodzinie. „Roczniki Nauk Społecznych” 1975 s. 58-76 
 

Gruda Stanisław A. (pseud.), Rozważanie o śmierci. „Znak” 1975 nr 3 s. 271-276 (zawiera: 
I. Myśli o dojrzewaniu. II. Mysterium Paschale. III. Bojaźń, która leży w początku. IV. Nadzieja, która 
sięga poza kres). 
Wznowienie w ed.: Wojtyła K., Poezje zebrane. Jan Paweł II, Tryptyk rzymski. [Oprac. M. Skwarnicki]. Kraków: 
„Biały Kruk” 2003 s. 251-261. Wyd. jubileuszowe. [Poezje zebrane zawierają prw. od roku 1946] 
 

Służebność kapłaństwa. „Duszpasterz Polski Zagranicą” 1975 nr 4 s. 389-398 
 

Spojrzenie na świat i nawrócenie do Boga. „Gość Niedzielny” 1975 nr 8 s. 1-2 
 

31 [trzydziesty pierwszy] Tydzień Miłosierdzia. Odezwa Metropolity Krakowskiego. „Tygodnik 
Powszechny” 1975 nr 40 s. 1 
 

Uroczystość św. Stanisława. „Tygodnik Powszechny” 1975 nr 18 s. 2 
 

W służbie ewangelizacji. [List do Redaktora „Przewodnika Katolickiego” z okazji 80-lecia 
pisma]. „Przewodnik Katolicki” 1975 nr 20 s. 8-9 
 

1976 
Biskup – sługą wiary. Podstawy teologiczne. „Ateneum Kapłańskie” 1976 r. 68 vol. 87 fasc. 2 s. 
230 
 
Dwudziestopięciolecie śmierci śp. Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy Metropolity 
Krakowskiego. Przemówienie [...] wygłoszone podczas odsłonięcia pomnika Księcia [...] 
Sapiehy przy bazylice OO. Franciszkanów, Kraków 8.05.1976. „Notificationes e Curia 
Metropolitana Cracoviensi” 1976 nr 9/10 s. 187, 189; „Duszpasterz Polski Zagranicą” 1976 nr 4 
s. 438-440 
 
Osoba. Podmiot i wspólnota. „Roczniki Filozoficzne KUL” 1976 z. 2 s. 5-39 
 
Rozważanie Drogi Krzyżowej. „Tygodnik Powszechny” 1976 nr 15 s. 1-2 
 
W związku z 25-tą rocznicą śmierci śp. Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy Metropolity 
Krakowskiego. „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” 1976 nr 1/2 s. 40-41 
 
Wywiad Księdza Kardynała Karola Wojtyły dla „Tygodnika Powszechnego” [przeprowadził A. 
Bardecki]. „Tygodnik Powszechny” 1976 nr 45 s. 1, 4 
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Wyznanie wiary dzisiaj. „Duszpasterz Polski Zagranicą” 1976 nr 4 s. 428-434 
 
Znak, któremu sprzeciwiać się będą. Fragment. „Znak” 1976 nr 10 s. 1315-1363. 
Wznowienie w ed.: Znak sprzeciwu. Rekolekcje w Watykanie od 5 do 12 marca 1976. [Wstęp. S. Wyszyński]. Kraków: 
„Znak” 1995 
 
1977 
Brat Albert naśladowca św. Franciszka z Asyżu. „Duszpasterz Polski Zagranicą” 1977 nr 2 s. 
170-173 
 
Chrzest jest początkiem katechezy. „Rycerz Niepokalanej” 1977 nr 9 s. 180-182 
 
Głosy w dyskusji na V Sesji Synodu Biskupów w Rzymie 1977. „Życie i Myśl” 1977 nr 2 s. 51, 
163, 179-180 
 
Kardynał Wojtyła o katechizacji. „Tygodnik Powszechny” 1977 nr 30 s. 1 
 
List do uczestników [VI plenarnego zebrania Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji 
Krakowskiej], 16 kwietnia 1977. „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” 1977 nr 
7/8 s. 192-193 
 
Myślimy zwłaszcza o młodzieży akademickiej. „Gazeta Niedzielna” 1977 nr 30 s. 1-2 
 
Odezwa Metropolity Krakowskiego. [Osiemdziesiąta rocznica urodzin Ojca św. Pawła VI]. 
„Tygodnik Powszechny” 1977 nr 39 s. 1 
 
[O posłannictwie Jasnogórskiej Maryi]. „Przewodnik Katolicki” 1977 nr 18 s. 3 
 
Problematyka dojrzewania człowieka. Aspekt antropologiczno-teologiczny. „Nasza Rodzina” 
1977 nr 9 s. 2-15 
 
Przemówienie inauguracyjne na otwarcie VII plenarnego zebrania Duszpasterskiego Synodu 
Archidiecezji Krakowskiej, dnia 7 maja 1977 r. „Notificationes e Curia Metropolitana 
Cracoviensi” 1977 nr 7/8 s. 211-214 
 
Teologia kapłaństwa. „Częstochowskie Studia Teologiczne” 1977 T. 5 s. 13 
 
Właściwa miara człowieka. „Duszpasterz Polski Zagranicą” 1977 nr 4 s. 373 
 
Życie Kościoła w Polsce. „Gazeta Niedzielna” 1977 nr 11 s. 1-2 
 
1978 
Będziecie mi świadkami. „Nasza Rodzina” 1978 nr 16 s. 1-9 
 
Dzieje Krzyża na polskiej ziemi. „Niepokalana” 1978 nr 2 s. 43-45 
 
Homilia wygłoszona 12 IV 1978 r. w Kościele św. Anny w Krakowie. (Na 20-lecie Klubu 
Inteligencji Katolickiej). „Tygodnik Powszechny” 1978 nr 18 s. 1 
 
Homilia wygłoszona w Bazylice Mariackiej podczas Mszy świętej za papieża Jana Pawła I, 
dnia 1 października 1978 r. „Tygodnik Powszechny” 1978 nr 41 s. 1-2 
 
Komunikat kardynałów polskich. [O wyborze Jana Pawła I]. „Tygodnik Powszechny” 1978 nr 
36 s. 1 
 



 
 
604

Ksiądz Kardynał Wojtyła na jubileusz sióstr Prezentek. „Tygodnik Powszechny” 1978 nr 1 s. 7 
 
List na Wielki Post 1978. (O VI przykazaniu Bożym). „Tygodnik Powszechny” 1978 nr 9 s. 1, 7 
 
Mocni w wierze. „Gazeta Niedzielna” 1978 nr 44/45 s. 7 
 
Pasterz Kościoła Powszechnego. „Tygodnik Powszechny” 1978 nr 34 s. 1, 8 
 
W sprawie uroczystości św. Stanisława. „Tygodnik Powszechny” 1978 nr 19 s. 1 
 
Wypowiedź w ankiecie „ Żywotne tradycje uniwersytetu europejskiego”. „Zeszyty Naukowe 
KUL” 1978 nr 2 s. 51-53 
 
Słowo pasterskie do Archidiecezji Krakowskiej po wyborze ojca św. Jana Pawła I. „Tygodnik 
Powszechny” 1978 nr 38 s. 1 
 
 
b) publikacje zwarte 
 
-1939 
Psałterz – Księga Słowiańska. Kraków: Muzeum Archidiecezjalne: „Cracovia” 1996. [prw. 
przed 1939] 
Wznowienie w ed.: Psałterz – Księga Słowiańska. Kraków: Muzeum Archidiecezjalne: „Cracovia” 1996; Renesansowy 
psałterz. (Księga słowiańska). Oprac. M. Skwarnicki. Kraków: „Biały Kruk” 1999 
 

-1940 
Poezje i dramaty. Kraków: „Znak” 1980 
1 wyd. niepublikowanych dramatów: Hiob. [Kraków]: 1940 Rps; Jeremiasz. Kraków 1940 Rps 
 
1944-1950 
Poezje i dramaty. Oprac. M. Skwarnicki, J. Turowicz. Kraków: „Znak” 1979. [prw. 1944-1950] 
K. Wojtyła opublikował pod pseudonimami i kryptonimami (Andrzej Jawień, A. J., Stanisław 
Andrzej Gruda, Piotr Jasień) wiersze, juvenilia, artykuły oraz trzy dramaty: Brat naszego Boga, 
Przed sklepem jubilera. Medytacja o sakramencie małżeństwa, przechodząca chwilami 
w dramat oraz Promieniowanie ojcostwa, który powstał około 1939 roku. Był to ostatni dramat, 
który napisał. 
 
Poezje wybrane. Wyd. 6. Warszawa: „Pax” 2007 
 
Sonety. Magnificat. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1995 
 
1946 
Pojęcie środka zjednoczenia duszy z Bogiem w nauce św. Jana od Krzyża. Praca magisterska. 
Uniwersytet Jagielloński. Wydział Teologiczny. Kraków 1946. Promotor: ks. prof. I. Różycki. 
Rps. Archiwum Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 
 
1948 
Zagadnienie wiary w dziełach św. Jana od Krzyża. Słowo wstępne F. Macharski; tł. Leonard od 
Męki Pańskiej. Kraków: Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych 1990  
Prw.: Doctrina de fide apud S. Joannem a Cruce. Diss. Ad Laureaum. Angelicum. Roma 1948. Promotor: o. R. 
Garrigou-Lagrange OP. Rps. Archiwum Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 
 

1949 
Rozważania o istocie człowieka. Wyd. 2. Kraków: „WAM” 2003 [Rps 1949] 
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1953- 
Zagadnienie podmiotu moralności. Red. T. Styczeń [et. al.]. Lublin: Towarzystwo Naukowe 
KUL cop. 2001 (Zawiera tekst rozprawy hab. obronionej przez Wojtyłę w 1953 roku pt.: Ocena 
możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schelera oraz artykuły z lat 
50. podejmujące próbę uzupełnienia etyki arystotelesowsko-tomistycznej analizami fenomenologicznymi). 
 
1954-1956 
Wykłady lubelskie. Wyd. 2 popr. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II cop. 2006 
 
1957-1958 
Elementarz etyczny. [Wprowadzenie J. Majka]. [Wyd. 2]. Wrocław: Wydawnictwo 
Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1986 
Prw.: „Tygodnik Powszechny” 1957 nr 9-13, 16, 28, 31, 33-34, 36, 38-41, 43; „Tygodnik Powszechny” 1958 nr 1-3, 6. 
Stanowi przedr. z książki: Aby Chrystus się nami posługiwał. Kraków 1979. 
 

1958 
Katolicka etyka społeczna. Kraków: [s.n.] 1958 
 

Rola kobiety w Kościele. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1958 s. 87-92 
 
1959 
Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maksa Schelera. 
Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1959 
Obrona hab. Kraków 1953. Recenzenci habilitacji: Aleksander Rusowicz, Stefan Swieżawski, 
Władysław Wicher 
Wznowienie w ed. (m. in..): Zagadnienie podmiotu moralności. Red. T. Styczeń [et al.]. Lublin: Towarzystwo 
Naukowe KUL cop. 2001 
 

1959-1978 
Nauczyciel i pasterz. 1959-1978. T. 1-2. Oprac. M. Jagosz. Kraków: „Czuwajmy”; Rzym: 
Fundacja Jana Pawła II. Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu 1998-1999 
 
Nauczyciel i Pasterz. Listy pasterskie – komunikaty – zarządzenia. 1959-1978. Oprac M. 
Jagosz. Rzym: Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II 1999 
 
1960 
Miłość i odpowiedzialność. Studium etyczne. Wyd. 2 przejrz. i uzup. Kraków: „Znak” 1962 
Wznowienie w ed.: Miłość i odpowiedzialność. Red. T. Styczeń [et al.]. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2001 
 

1962-1978  
Kazania. 1962-1978. [Przedm. A. Bardecki]. Kraków: „Znak” 1979 
 

1963  
Rozważania majowe 1963 r. Kraków: Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej 1982 
Wznowienie w ed.: Rozważania majowe. [Red. A. Dobrzyński]. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 
Archidiecezji Krakowskiej: Fundacja Jana Pawła II  cop. 2009 
 
[Słowo wstępne]. In: Turowicz J., Chrześcijanin w dzisiejszym świecie. Kraków: „Znak” 1963 s. 
5-10 
 

1963-1978 
Kazania i przemówienia Kardynała Karola Wojtyły o kapłaństwie. [1963-1978]. Dyduch J., 
z ludzi wzięty. Kraków: „Czuwajmy”: Oficyna Wydawnicza PAT 1995 
 
1966 
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Archiwum Kurii Metropolitalnej. Kraków. Gniazdo, z którego wyszedłem. Kraków-Borek 
Fałęcki 1940-1944. Oprac. K. Biedrzycka. Maszyn. 
 
[List do Jerzego Turowicza red. naczelnego „Tygodnika Powszechnego”, 18.03.1966]. 
1 wyd.: Nauczyciel i pasterz. T. 1 – uzupełnienie. Listy pasterskie, komunikaty, zarządzenia, 1959-1978. Oprac. M. 
Jagosz. Kraków: „Czuwajmy”; Rzym: Fundacja Jana Pawła II. Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu 1999 s. 57-64 
 

Teatr Rapsodyczny (Kraków), XXV lat Teatru Rapsodycznego w Krakowie 1941-1966 [Red. M. 
Kotlarczyk]. Kraków: [s.n.] 1966 
 

1968 
Idee przewodnie soborowej konstytucji o Bożym Objawieniu. Kraków: Polskie Towarzystwo 
Teologiczne 1968 
 

[Wstęp ogólny]. In: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Wyd. 2. 
Poznań: „Pallottinum” 1968 
Wznowienie w ed.: Sobór Watykański (2 ; 1962-1965), Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst 
polski, nowe tłumaczenie. [Wstępy Józef Kardynał Glemp, Stefan Kardynał Wyszyński, Karol Kardynał Wojtyła]. 
Poznań: „Pallottinum” 2002 
 

Znaczenie Konstytucji „Dei Verbum” w teologii. In: Idee przewodnie soborowej konstytucji 
o Bożym Objawieniu. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1968 s. 7-11 
 
1969 
Dyrektorium Apostolstwa Świeckich. Kraków: [s.n.] 1969 
Wznowienie w ed.: Dyrektorium Apostolstwa Świeckich. In: Weron E., Laikat i apostolstwo. Zarys teologii laikatu i 
apostolstwa ludzi świeckich. Paris: „Éditions du Dialogue” 1973 s. 185-214 
 
Miejsce zakonów i kleru w świecie współczesnym. Przemówienie na sympozjum soborowym dla 
przełożonych zakonów męskich. Kraków: [s.n.] 1969 
 
Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Wyd. 3. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa 
Naukowego KUL 1994 
Prw.: Osoba i czyn. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne1969. Wznowienie w ed.: Osoba i czyn oraz inne studia 
antropologiczne. Red. T. Styczeń [et al.]. Wyd. 3, dodr. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2000 
 

1970 
Słowo wstępne. In: Tomasz z Akwinu (św.), Suma teologiczna. T. 18, Sprawiedliwość (2-2 qu. 
57-80). London: „Veritas” 1970 s. 7-9 
 
U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II. Wyd. 3. Kraków: „Unum” 2003 
Powstało w 1970 r., 1. wyd.: 1972 r. 
 
1971 
Teologia i teologowie w Kościele posoborowym. In: Teologia a antropologia. Kongres 
teologów polskich 21-23 IX 1971. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1971 s. 27-42 
 
Wstęp. In: Słowa na pustyni. Antologia współczesnej poezji kapłańskiej. Londyn: Oficyna 
Poetów i Malarzy 1971 s. 5-6 
 
1972 
List Ks. Kardynała do dyrektora Wydawnictwa „Znak”. In: Rendu Ch., Rendu E., ...czy Kościół 
nas oszukał? Wypowiedzi małżeństw na temat regulacji poczęć. Kraków: „Znak” 1972 s. 5 
 
[Słowo wprowadzające]. In: Chmiel J. [et al.], Homilie i godziny biblijne. Kraków: Polskie 
Towarzystwo Teologiczne 1972 s. 5-6 
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Świadomość Kościoła wedle Vaticanum II. In: Jan XXIII i jego dzieło. Warszawa: 
Wydawnictwo Sióstr Loretanek 1972 s. 255-309 
 
Współczesna biblistyka polska (1945-1971). Warszawa: Wydawnictwo sióstr Loretanek-
Benedyktynek 1972 s. 23-26 
 
1973 
List Ks. Kardynała do Wydawnictwa „Znak”. In: Stabińska J., Mistrz Wincenty. Kraków: 
„Znak” 1973 s. 5 
 
Z zagadnień kultury chrześcijańskiej. [Kom. red. K. Wojtyła et al.] Lublin. Towarzystwo 
Naukowe KUL 1973 
 

1974 
Błogosławiony Maksymilian Maria Kolbe. Dokumenty, artykuły, opracowania. Niepokalanów: 
OO. Franciszkanie 1974 s. 44-50 
 
Słowo wstępne. In: Wyszyński S., Sursum corda! Wybór przemówień. Poznań: „Pallottinum” 
1974 s. 5-6 
 
Udział świeckich w życiu parafii. In: Dei virtus. Kardynałowi Bolesławowi Kominkowi 
w hołdzie. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1974 s. 81-88 
 
1975 
[Przedmowa]. In: Kluz W., Adam Chmielowski. Brat Albert. Kraków: Wydawnictwo 
Apostolstwa Modlitwy dr. 1975 s. 7-8 
 
Przedmowa. In: Kotlarczyk M., Sztuka żywego słowa. Dykcja, ekspresja, magia. Rzym: nakł. 
Fundacji Teatru Religijnego w Rzymie oraz Przyjaciół Teatru Rapsodycznego 1975 s. 7-9 
 
[Słowo wstępne]. In: Katolicy świeccy w parafii. Kraków: [s.n.] 1975 s. 1-6 
 
Słowo wstępne. In: Świerzawski W., Mysterium Christi. Chrystus obecny w liturgii i życie 
chrześcijańskie. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1975 s. 5-6 
 
[Wstęp] . In: Stabińska J., Królowa Jadwiga. Wyd. 2. przejrz. i uzup. Kraków: „Znak” 1975 s. 
5-6 
 

1976 
Ewangelizacja współczesnego świata. In: Chrześcijaństwo żywych. Warszawa: Wydawnictwo 
Sióstr Loretanek 1976 s. 59-82 
 
Inspiracja maryjna Vaticanum II. In: W kierunku prawdy. Warszawa: Akademia Teologii 
Katolickiej 1976 s. 112-121 
 
[Przedmowa]. In: Rożek M., Krakowska katedra na Wawelu. Kraków: Zarząd Bazyliki 
Metropolitalnej na Wawelu 1976 s. 5-6 
 
Słowo wstępne. In: Bednarski F. W., Wychowanie młodzieży dorastającej. Roma: Papieski 
Instytut Studiów Kościelnych 1976 s 5-6 
 
Teologiczne podstawy duszpasterskiej misji kapłana. In: Osobowość kapłańska. Wrocław: 
Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1976 s. 55-69 
 
1977 



 
 
608

Słowo wstępne. Na otwarcie Sympozjum św. Bonawentury. In: Św. Bonawentura. Życie i myśl. 
Niepokalanów; Warszawa: OO. Franciszkanie dr. 1977 s. 25-28 
 
30 IX-2 X 1978 
Stanisław. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1987 
 
1978 
Apostolstwo świeckich. [-1978]. Oprac. M. Jagosz. Kraków: „Czuwajmy”; Rzym: Fundacja 
Jana Pawła II 1999 
 
Człowiek drogą Kościoła. [-1978]. [Rzym]: Fundacja Jana Pawła II: Ośrodek Dokumentacji 
Pontyfikatu 1992 
 
Człowiek w polu odpowiedzialności. [-1978] Rzym: Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu 
Fundacji Jana Pawła II; Lublin: Instytutu Jana Pawła II KUL 1991 
 
Człowiek w polu odpowiedzialności to studium o koncepcji i metodologii etyki. Kontynuacja 
etyki Osoby i czynu. 
 
Fedorowicz A., Fedorowicz T., Swieżawski S., Wojtyła K., Pełny wymiar. Listy przyjaciół. [-
1978]. Tarnów: „Byblos” 2002 
 
Homilie na Boże Ciało. [Tł. z wł. P. Mikulska]. [-1978]. Lublin: Instytut Jana Pawła II KUL 
2007 
 
I coraz pełniej mieszkał w Niej Bóg. Rozważania różańcowe. [-1978] Poznań: Księgarnia Św. 
Wojciecha 1997 
 
Kazania w Sanktuarium Kalwaryjskim. [-1978]. Wyd. 2 poszerz. Kalwaria Zebrzydowska: 
„Calvarianum” 1983 
 
Kotlarczyk M., Wojtyła K., O Teatrze Rapsodycznym. 60-lecie powstania Teatru 
Rapsodycznego. [-1978] Oprac. J. Popiel. Kraków: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. 
Ludwika Solskiego cop. 2001 
 
Nauczanie społeczne Kościoła integralną częścią Jego misji. [Wywiady]. [-1978]. Rzym: 
Fundacja Jana Pawła II; [Kraków: „Czuwajmy”] 1996 
 
Niezłomni. Wspólne dzieje Kardynała Wojtyły i Prymasa Tysiąclecia. [-1978]. Kraków: „Biały 
Kruk” 2001 
 
Przemówienia i wywiady w Radio Watykańskim. [-1978]. Oprac. M. Jagosz. Rzym: Fundacja 
Jana Pawła II 1987 
 
O poznawalności i poznawaniu Boga. Zarys zagadnień. [-1978] Kraków: Wydawnictwo Św. 
Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej; Instytut Jana Pawła II 2000 
 
Oto Matka Twoja. [-1978]. Homilie i przemówienia związane z Matką Bożą Jasnogórską 
wygłoszone w czasie posługi duszpasterskiej w Metropolii Krakowskiej oraz podczas pobytu na 
Jasnej Górze Ojca Świętego Jana Pawła II. [Częstochowa]: Paulini; Rzym: Libreria Editrice 
Vaticana 1979 
 
Patron naszych trudnych czasów. [-1978]. [Wypowiedzi o św. Maksymilianie]. Niepokalanów: 
Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 1991 
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Stanisław [30 IX-2 X 1978]. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1987 
 
Świadectwo oddania bez reszty. Przemówienia, homilie i utwory Karola Wojtyły – kapłana, 
biskupa, kardynała i papieża o Bracie Albercie – Adamie Chmielowskim. [-1978]. Wyd. 2 uzup. 
Kraków: SS Albertynki 1990 
 
Teksty poznańskie. [-1978]. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha 1986 
 
W służbie Polonii i Kościołowi Powszechnemu. [-1978]. Oprac. M. Jagosz. Kraków: 
„Czuwajmy”; Rzym: Fundacja Jana Pawła II 1999 
 
Wybór kazań nowohuckich oraz homilie Jana Pawła II w Krakowie – Nowej Hucie. [-1978]. 
Kalwaria Zebrzydowska: „Calvarianum” 1989 
 
Wyszyński S. [et. al.], Spotkania w Republice Federalnej Niemiec. [Przemówienia. -1978]. 
Poznań: „Pallottinum” 1979 
 
 
4. Dzieła Jana Pawła II (układ alfabetyczny) 
 
Abba Pater [dokument dźwiękowy]. New York: Sony Music Entertainment Inc. 1999 
 
Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II. T. 1-2. Kraków: „Znak” 2006 
 
Akt ku czci św. Jana od Krzyża podczas liturgii słowa w Segowii: Wielki nauczyciel ścieżek, 
które prowadzą do zjednoczenia z Bogiem (4 XI 1982). In: Dzieła zebrane. Tom 10. Homilie 
i przemówienia z pielgrzymek. Europa. Część 2. Kraków: „M” cop. 2011 s. 433-437 
 
„...Apostolstwo słowa pisanego…”. Przemówienie Ojca Świętego do pielgrzymów „Tygodnika 
Powszechnego” w czasie audiencji prywatnej w Watykanie w dniu 25 marca 1985. „Tygodnik 
Powszechny” 1985 nr 14 s. 1-2 
 
Apostolstwo świeckich Oprac. M. Jagosz. Kraków: „Czuwajmy”; Rzym: Fundacja Jana Pawła 
II. Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu 1999 
 
Audiencja dla polskich pielgrzymów przybyłych na konsystorz 25 V 1985. „L’Osservatore 
Romano” (wyd. pol.) 1985 nr 4/5 s. 27 
 
Autobiografia. Oprac. J. Kiljańczyk-Zięba. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2002 
 
Błogosławieństwo Ojca Świętego dla „Tygodnika Powszechnego” przesłane na ręce Jerzego 
Turowicza. „Tygodnik Powszechny” 1980 nr 13 s. 1 
 
„Być człowiekiem sumienia”. Przemówienia wygłoszone podczas pielgrzymki do diecezji i inne 
teksty papieża. Oprac. T. Borutka. Kraków: „Czuwajmy”; Bielsko-Biała: Instytut Teologiczny 
im. Św. Jana Kantego 2007 
 
Dar i tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich. Kraków: Wydawnictwo 
Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej: „WAM” 1996 
 
Discours du Pape Jean-Paul II à la XX Assemblée Générale de la Fraternité des Prêtres-
Ouvriers Diocésains du Sacré-Coeur de Jésus, Samedi 6 juillet 2002. Message de Sa Sainteté le 
Pape Jean-Paul II aux prêtres-ouvriers diocésains à l'occasion du I centenaire de la Fondation 
de la Fraternité. In: Le Saint Siegé. Speeches [online]. Vatican: Libreria Editrice Vaticana 2002 [dostęp: 
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9 grudnia 2008]. Dostępny w World Wide Web: <http://www. 
vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2002/july/index_fr.htm> 
 
Domowe rekolekcje z Janem Pawłem II. [Oprac. P. Słabek]. Kraków: „M”; Warszawa: Axel 
Springer Polska 2005 
 
Elementarz Jana Pawła II. Dla wierzącego, wątpiącego i szukającego. Oprac. K. Dybciak. 
Wyd. 3. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2005 
 
Encykliki Jana Pawła II. Warszawa: „Sowa” [cop. 2005] 
 
Europa zjednoczona w Chrystusie. Kraków: „Biały Kruk”: współpr. „L'Osservatore Romano” 
2002 
 
Filipiak M., Bibliografia utworów artystycznych i krytycznoliterackich Karola kardynała 
Wojtyły. „Ethos” 2000 nr 4 s. 257-262 

-Jan Paweł II o środkach społecznego przekazu (1978-1993). „Ethos” 1993 nr 4 s. 
277-286 

 
Filipiak M., Ritter C., Bibliografia prac naukowych kardynała Karola Wojtyły. In: Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II [online]. Lublin: KUL JP II cop. 2007 [dostęp: 11 września 2009]. 
Dostępny w World Wide Web: <http://www.kul.edu.pl/art_1756.html> 
 
Filipiak M., Szostek A., Bibliografia prac naukowych kardynała Karola Wojtyły. „Zeszyty 
Naukowe KUL” 1979 nr 1-3 s.155-170 
 
France, que fais-tu de ton baptême? Les textes prononcés par le pape au cours de son voyage 
en France, du 30 mai au 2 juin 1980. Paris: „Centurion” 1980 
 
Gdzie znajduje się granica Europy? Tł. J. Merecki. „Ethos” 1994 nr 4 s. 27-34 
 
Górka T., Jan Paweł II o środkach społecznego przekazu. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła 
II z lat 1993-2005. „Ethos” 2005 nr 1/2 s. 587-593 [brak wypowiedzi 1.01-2.04.2005] 
 
Gruda Stanisław A. (pseud.), Myśląc Ojczyzna… „Znak” 1979 nr 1/2 s. I-XXXII (zawiera: 
Myśląc Ojczyzna. Gdy dokoła mówią językami. Słyszę jeszcze dźwięk kosy… Docieram do serca 
dramatu… Refren. Myśląc Ojczyzna, powracam w stronę drzewa...). 
Wznowienie w ed.: Myśląc Ojczyzna... Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1983. Na podst.: Poezje i dramaty. 
Kraków: „Znak” 1979. dr. bibliofilski; Myśląc Ojczyzna... Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1997; Myśląc 
Ojczyzna. Nowa Ruda: „Maria” 2003 
 
Homilia wygłoszona podczas Mszy św. beatyfikacyjnej o. Rafała Kalinowskiego i Brata 
Alberta – Adama Chmielowskiego na Błoniach w Krakowie (22 VI 1983). In: Dzieła zebrane. 
Tom 9. Homilie i przemówienia z pielgrzymek. Europa. Cz. 1. Polska. Kraków: „M” cop. 2011 
s. 270-276 
 
Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w Avila: Święta Teresa od Jezusa, jak nowa 
Samarytanka, zachęca wszystkich, aby zbliżyli się do Chrystusa, źródła żywej wody (1 XI 1982). 
In: Dzieła zebrane. Tom 10. Homilie i przemówienia z pielgrzymek. Europa. Część 2. Kraków: 
„M” cop. 2011 s. 366-372 
 
Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w Lisieux: Piękno na to jest, by zachwycało do pracy (2 
VI 1980). In: Dzieła zebrane. Tom 10. Homilie i przemówienia z pielgrzymek. Europa. Część 2. 
Kraków: „M” cop. 2011 s. 91-94 
Publ. w: „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 1980 nr 7 s. 16 
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Homilia z okazji rocznicy śmierci św. Teresy z Avila: Niech wzniesie się ku tronowi mądrości 
Bożej dziękczynienie Kościoła za świętą Teresę. In: Dzieła zebrane. Tom 10. Homilie 
i przemówienia z pielgrzymek. Europa. Część 2. Kraków: „M” cop. 2011 s. 375-377 
 
Homilie i przemówienia z pielgrzymek do Francji. In: Dzieła zebrane. Tom 10. Homilie 
i przemówienia z pielgrzymek. Europa. Część 2. Kraków: „M” cop. 2011 s. 23-341 
 
Homilie i przemówienia z pielgrzymek do krajów Beneluksu. In: Dzieła zebrane. Tom 10. 
Homilie i przemówienia z pielgrzymek. Europa. Część 2. Kraków: „M” cop. 2011 s. 705-921 
 
Jan Paweł II, J. Turowicz, Miłość, Dialog, Spór. Korespondencja Karola Wojtyły – Jana Pawła 
II z Jerzym Turowiczem. „Tygodnik Powszechny” 2006 nr 14 s. 13-20 (dodatek spec.) 
(Wybrane listy z lat 1964-1995) (zawiera: Jerzy Turowicz do arcybiskupa Karola Wojtyły. Między 12 
a 14 grudnia 1964. Kard. Karol Wojtyła do Jerzego Turowicza. 13 marca 1968. „Tygodnik Powszechny” 
1968 nr 17 s. 1. Kard. Karol Wojtyła do Jerzego Turowicza. 18 marca [1968]. „Tygodnik Powszechny” 
1968 nr 12 s. 1. Kard. Karol Wojtyła do Jerzego Turowicza. 7 marca 1969. Jerzy Turowicz do kardynała 
Karola Wojtyły. 26 maja 1969. Kard. Karol Wojtyły do Jerzego Turowicza. 3 lipca 1969. Kard. Karol 
Wojtyła do Jerzego Turowicza. 18 marca 1975. „Tygodnik Powszechny” 1975 nr 13 s. 1. Jerzy Turowicz 
do papieża Jana Pawła II. 19 lutego 1993. Jan Paweł II do Jerzego Turowicza. 8 marca 1993. Jan Paweł 
II do Jerzego Turowicza. 4 lipca 1993. Jerzy Turowicz do papieża Jana Pawła II, 20 maja 1995). 
 
Jan Paweł II na ziemi polskiej. [Città del Vaticano]: Libreria Editrice Vaticana cop. 1979 
 
Jan Paweł II o swojej podróży do Brazylii. Wywiad Ojca Świętego Jana Pawła II dla 
„Tygodnika Powszechnego”. Przepr. J. Turowicz. „Tygodnik Powszechny” 1980 nr 31 s. 1-2 
 
Jan Paweł II o świętych Karmelu. Kraków: Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych 1986 
 
Katechezy. Cz. 1-3. Kraków: „M” cop. 2007 
 
List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do Przełożonego Generalnego Karmelitów Bosych 
z okazji Jubileuszu Czterechsetlecia śmierci św. Teresy z Avila, Virtutis exemplum et magistra 
(14 X 1981). In: Dzieła zebrane. Tom 3. Listy. Kraków: „M” cop. 2011 s. 656-661 
Publ. w: L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 1981 nr 10 s. 18-19 
 
List apostolski Maestro en la fe z okazji 400-lecia śmierci św. Jana od Krzyża (14 XII 1990). In: 
Dzieła zebrane. Tom 3. Listy. Kraków: „M” cop. 2011 s. 735-745 
 
List apostolski Divini amoris scientia wydany z okazji ogłoszenia św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus i Najświętszego Oblicza Doktorem Kościoła powszechnego (19 X 1997). In: Dzieła 
zebrane. Tom 3. Listy. Kraków: „M” cop. 2011 s. 774-783 
 
List apostolski „motu proprio” Spes Aedificandi ogłaszający św. Brygidę Szwedzką, św. 
Katarzynę ze Sieny, św. Teresę Benedyktę od Krzyża współpatronkami Europy (1 X 1999). In: 
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badań. Doktorat Karola Wojtyły wizja dziennikarstwa (1949-1978) obroniłam w KUL JPII w 
2010 r. Konkluzja: 10 zasad dziennikarskich Karola Wojtyły z okresu krakowskiego: 
nierozłączności osoby i jej godności, nierozłącznej triady: osoba-prawda-informacja, prawdy 
dialogicznej, wewnętrznej i zewnętrznej konsultacji, inicjacji w informacji, stopniowania 
informacji „prawdziwej i pełnej", pedagogii wiary w publicystyce, katolickiego zaufania, 
odpowiedzialnej krytyki Kościoła, cierpienia zastępczego w intencji mediów. Sądzę, że 
pogłębiłabym swoją wiedzę, analizując listy śp. Jerzego Turowicza do bł. Karola Wojtyły-Jana 
Pawła II, i vice versa, oraz inne dokumenty, które posiadają Państwo w swoim Archiwum. Będę 
wdzięczna za taką możliwość. Z poważaniem. dr Dorota Narewska”. Zob. Uniwersytet Papieski 
Jana Pawła II w Krakowie, Uroczyste przekazanie księgozbioru Jerzego Turowicza 10.12.2012 
[Bibliotece UP JPII z udziałem córek Magdaleny Smoczyńskiej i Elżbiety Jogałły]. 
http://upjp2.edu.pl/news/h4seeorljz Brak odpowiedzi od Michała Smoczyńskiego na mail 
D. Narewskiej.Temat:PD: dot. korzystania z Archiwum śp. J. Turowicza, z dn. 3.11.2012 godz. 
16.27 następującej treści: „Panie Michale, witam! Przesyłam kopię listu, jaki wysłałam 
1.11.2012 r. do Pana mamy na jej życzenie. Mam nadzieję na spotkanie u Państwa w celu 
skorzystania z Archiwum śp. Jerzego Turowicza. Uprzejmie proszę porozumieć się w tym celu 
z Rodziną. Pozdrawiam serdecznie dr Dorota Narewska. 
  
Smolec J., Temat: Klauzula tajności [online]. Do: D. Narewska. 30 stycznia 2007; 14:44 
[cytowany 30 stycznia 2007]. Korespondencja osobista. Ks. Jan Smolec, zastępca kierownika 
Biura Sekretariatu KEP 
 
Uszyński T., Nie bałem się maryjności Prymasa Tysiąclecia. Rozm. przepr. D. Narewska. In: 
eKai.pl. Wydarzenia. [online]. Warszawa: Katolicka Agencja Informacyjna 11 października 2001-12 
października 2001. Iteracja [dostęp: 12 października 2001]. Rps w posiadaniu autorki wywiadu. Wywiad 
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Wilkanowicz S., Rozm. autorki D. Narewskiej ze Stefanem Wilkanowiczem, Kraków 13 
kwietnia 2007. Rps w posiadaniu autorki wywiadu. 
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KRÓTKO O DOKTORACIE 
 
 

w języku polskim 
 

Główną tezą dysertacji zatytułowanej KAROLA WOJTYŁY WIZJA 
DZIENNIKARSTWA (1949-1978) autorstwa Doroty Narewskiej było 
stwierdzenie, że Karol Józef Wojtyła, dwieście sześćdziesiąty czwarty papież 
Jan Paweł II (1978-2005), był w krakowskim okresie swojego życia, a więc 
w czasach PRL, dziennikarzem publikującym na łamach dziewięćdziesięciu 
trzech pism katolickich (w tym pięćdziesięciu polskich i polskojęzycznych) 
i współredaktorem jednego z nich – „Tygodnika Powszechnego”. I że 
w oparciu o dwudziestodziewięcioletnią praktykę publicystyczną na łamach 
tego krakowskiego tygodnika oraz zaproponowane dziennikarzom i redaktorom 
zasady osobowo-warsztatowe – jest predestynowany do własnej wizji 
dziennikarstwa. 

Z ducha karmelitańską, a przy tym: personalistyczną, eucharystyczną, 
symfoniczną, ekumeniczną, kerygmatyczną, etyczną, biblijną, wychowawczą, 
realistyczną, etyczną i mistyczną wizję dziennikarstwa zawdzięczamy 
dziennikarsko-redaktorskiej praktyce Wojtyły i jego namysłowi nad 
dziennikarstwem. 

W tej pionierskiej pracy naukowej udowodniono, że od 1949 roku 
Wojtyła był dziennikarzem pobierającym honoraria za artykuły, a od 1958 roku 
redaktorem, z tytułu bycia „przełożonym kościelnym” „Tygodnika 
Powszechnego”. Współpracował z tym pismem jako biskup, arcybiskup 
i kardynał, współtworząc wraz ze świeckim redaktorem naczelnym, Jerzym 
Turowiczem (1912-1999), jego społeczno-kulturalny profil. Wojtyła pragnął, 
by krakowski tygodnik był pismem dla polskich katolików, którzy odnajdą 
w nim Kościół i siebie. 

Spośród sześciuset trzydziestu pięciu publikacji Wojtyły 
zamieszczonych w Bibliografii podmiotowej Wiktora Gramatowskiego i Zofii 
Wili ńskiej, na łamach krakowskiego czasopisma ukazało się (co zostało 
udowodnione za pomocą trzech kryteriów „czasopisma”, „dominanta 
gatunkowa” i „redakcja”) siedemdziesiąt dwa artykuły, a na łamach 
miesięcznika „Znak” – dziewięć. To jedna piąta dorobku pisarskiego z okresu 
krakowskiego. Z osiemdziesięciu jeden artykułów do szczegółowej analizy 



 
 

647

zakwalifikowano dwa artykuły: Mission de France i Katolicyzm uporu, które 
ukazały dziennikarskie wzrastanie Wojtyły w „mądrości i łasce” (Łk 2,40). 
Debiut publicystyczny okazał się sukcesem początkującego publicysty, a drugi 
artykuł – pierwszą dziennikarską „porażką”, która zdecydowała o uprawianiu 
publicystyki w formie transgresyjnej, przekraczającej klasyczne formy 
gatunków prasowych. 

W rozprawie udowodniono, że współpraca z „Tygodnikiem 
Powszechnym”, którą Jan Paweł II określał mianem „przymierza”, posiadała 
różne etapy, naznaczone ewoluującym stosunkiem do pisma, wskutek 
zmieniającej się linii programowej tygodnika borykającego z ustaleniem swojej 
„zasadniczej tożsamości” w rzeczywistości PRL z jej ograniczeniami: cenzura 
represyjna i prewencyjna, limity papieru na druk, zmonopolizowany kolportaż 
prasy. 

Wiodącą tezą dysertacji było ustalenie podstawowych idei 
publicystycznych Wojtyły. Wyodrębniono osiem swoistych dla Sługi Bożego 
prymatów: 1. „mowy Ducha” nad mową ludzką; 2. osoby nad rzeczą; 3. „być” 
nad „działać”; 4. „być” nad „mieć”; 5. ducha nad materią; 6. miłości nad walką; 
7. życia wewnętrznego nad jego zewnętrznym przejawem; 8. inicjacji nad 
informacją i pedagogii wiary nad publicystyką. 

Z analizy życia, nauczania i twórczości dziennikarskiej Wojtyły można 
ponadto sformułować dziesięć zasad osobowo-warsztatowych: 
1. nierozłączności osoby i jej godności (personalistyczna); 2. nierozłącznej 
triady: osoba-prawda-informacja (eucharystyczna); 3. prawdy dialogicznej 
(symfoniczna); 4. wewnętrznej i zewnętrznej konsultacji (ekumeniczna); 
5. inicjacji w informacji (kerygmatyczna); 6. stopniowania informacji 
„prawdziwej i pełnej” (biblijna); 7. pedagogii wiary w publicystyce (apta 
paedagogia fidei) (wychowawcza); 8. katolickiego zaufania (realistyczna); 
9. odpowiedzialnej krytyki Kościoła (etyczna); 10. skuteczności mediów za 
przyczyną cierpienia zastępczego w intencji reewangelizacji współczesnych 
form przekazu wiary (mistyczna). 

Osiem idee centralnych publicystyki Wojtyły i jego dziesięć zasad 
osobowo-warsztatowych może stać się drogowskazem dla ludzi mediów, 
których zadaniem jest troska o komunię z Bogiem ich podopiecznych – 
czytelników Powołanie do zjednoczenia z Bogiem, stanowiące najgłębszą rację 
godności człowieka. Teoria Błogosławionego może zatem mieć wpływ na 
współczesne media katolickie i te z ducha katolickie, których celem jest 
zaspokajanie w odbiorcach głodu Boga poprzez działalność informacyjno-
publicystyczną. Ta nowa teoria wymaga jednak namysłu, skoro trudno ja było 
dziennikarzom pojąć przez dwadzieścia dziewięć lat współpracy. 
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w języku angielskim 
 

The dissertation’s main thesis CAROL WOJTYLA'S VISION OF 
JOURNALISM (1949-1978) is based on the premise that Karol Józef Wojtyla 
(1920-2005), the 264th Pope John Paul II (1978-2005), during the Cracow 
period of his life (during People’s Republic of Poland) was a journalist 
publishing in ninety three catholic newspapers (fifty of which were Polish) and 
a co-editor of one of them – „Tygodnik Powszechny”. Based on his twenty nine 
years of journalistic experience and personal-professional rules proposed to the 
editors and journalists, he is predestined to formulate his own vision of 
journalism. 

The personal, eucharistic, symphonic, ecumenistic, ecumenic, 
kerygmatic, biblical, educative, realistic, ethical, mystic and spiritualy 
Carmelitean vision of journalism is owed to the journalistic-editorial practice 
and the thought process related to the catholic journalism from the pastoral 
point of view. The theory of the Honorable God Servant may have a significant 
influence on the contemporary catholic media whose goal is to satiate the 
recipient’s hunger for God through publishing activity. 

This scientific paper has proven that Wojtyla was a journalist receiving 
payments for his articles since 1949 and that, as a result of being the „religious 
supervisor,” and served as the editor-in-chief of the „Tygodnik Powszechny” 
since 1958. He cooperated with this catholic paper as a bishop, archbishop and 
cardinal, co-creating its social-cultural profile together with his secular editor 
Jerzym Turowiczem (1912-1999). Wojtyla wanted it to be a newspaper for 
catholics who could rediscover Church as well as themselves in it. 

Out of six hundred thirty five Wojtyla’s publications found in the 
Subject Bibliography Wiktora Gramatowskiego i Zofii Wilińskiej, seventy two 
articles were published in the Cracow newspapers (proven by utilizing three 
criteria „newspapers,” „genra domination,” „editorial”) while nine of them were 
published in „Znak.” It constitues one fifth of all of Wojtyla’s publications from 
the Cracow period. Two articles, out of eighty one, were chosen for detailed 
analysis: Mission de France and Catholicism of Stubborness, which show 
Wojtyla’s journalistic growth in „wisdom and grace”. The publishing debut 
turned out to be a success for a beginner journalist while the second article 
resulted in a journalistic „failure” which later on contributed to choosing 
a transgressional journalistic path crossing the bounds of the classical forms of 
press genra. 

This paper proves that John Paul II’s cooperation – which he cassified 
by the term of „aliance” – „Tygodnik Powszechny” consisted of four stages 
characterized by his evolutionary relationship with the newspaper due to the 
newspaper’s changing course and direction. The newspaper faced self-
determination problems of character in the socialistic reality (repressive and 
preventive censorship, lack of printing paper, press monopoly). 
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The leading thesis of the disseration was to identify Wojtyla’s basic 
journalistic ideas. These are eight essential pirmacies for God’s Servant: 
1. Primacy „Spirit’s speech” in the Mystical Body of Christ over the speech of 
a human, 2. Primacy of a person over an object, 3. Primacy of „to be” over „to 
act,” 4. Primacy of „to be” over „to have,” 5. Primacy of that which is spiritual 
over that which is bodily, 6. Primacy of love over conflict, 7. Primacy of 
internal life over its external aspects, 8. Primacy of initiation over information 
and pedagogy of faith over opinion journalism. 

Based on the analysis of Wojtyla’s life, teachings and journalistic 
publications one can formulate nine rules: 1. non-separation between a person 
and his/her honor (personal), 2. non-separation of triad person-truth-information 
(eucharistic), 3. dialogical truth (symphonic), 4. internal and external 
consultation (ecumenistic), 5. initiation in information (kerygmatic), 6. gradual 
information „true and complete” (biblical), 7. pedagogy of faith in journalism 
(apta paedagogia fidei), 8. catholic trust (realistic), 9. responsible criticism of 
Church (ethical), 10. effectiveness of media for the cause of suffering 
a substitute for the intentions of re-evangelization (mystic). 

The eight central ideas of Wojtyla’s journalism and his nine personal-
professional rules (encompassing the tenth mystical rule of replaceable 
suffering in the intention of evangelization) may become a directional sign for 
media people. The new theory however requires deep consideration since it was 
not even accepted by the intelectual elite of the „Tygodnik Powszechny” with 
which Wojtyla colaborated. 

 
Tł. Robert Korecki 

 
 

w języku francuskim 
 

LA VISION DU JOURNALISME DE KAROL WOJTYLA (1949-1978) 
c’est le titre de doctorat écrit par Dorota Narewska, journaliste depuis 1983. 

La thèse de doctorat est préparée à l’Université Catholique Jean-Paul II de 
Lublin sur L’éducation des médias, avec l’aide du professeur et directeur de 
doctorat – le prêtre Tadeusz Zasępa. 

La thèse de doctorat sur le travail journalistique de Karol Wojtyla présente 
les pensées, surtout aux journalistes catholiques, de 1949 à 1978, c’est-à-dire 
l’année de son intronisation comme Pape Jean Paul II. 

Dorota Narewska répond à trois questions: est-ce que Karol Wojtyla a été 
vraiment journaliste au début de son travail, pendant 29 ans? Et ensuite, est-il 
devenu un grand journaliste jusqu’en 1978? a t’il évolué comme chaque 
homme? Or l’enfant grandissait et se fortifiait. Il se remplissait de sagesse, et 
la grâce de Dieu était sur lui (Luc 2,40). 



 
 
650

En 1947, avant son doctorat en théologie, le jeune prêtre Karol Wojtyla 
a passé ses vacances à l’Ouest, en France et aux Pays Bas. Pendant cette 
periode il a lu trois livres, qui l’on marqué. Quand il est rentré chez lui à 
Cracovie, en Pologne, il a écrit un article intitulé „Mission de France” qu’il 
a publié dans un hebdomadaire catholique très connu, Tygodnik Powszechny. 
C’était le premier article sur la centaine qu’il a ensuite écrit de 1949 à 1978.  
Les trois livres, que Karol Wojtyla a lu durant l’été 1947, sont: La France, pays 
de mission?, écrit par l’abbés Henri Godina (1906-1944) et Yvana Daniela 
(1909-1986); Problèmes missionnaires de la France rurale, écrit par l’abbé 
Fernanda Boularda (1898-1978); Paroisse communauté missionnaire, écrit par 
l’abbé Georges Michonneau (1899-1983) FC i Henri-Charles’a Chéry OP 
(1902-1977). 

En cherchant ces livres à la bibliothèque, j’ai trouvé d’autres livres sur la 
France et des documents sur l’équipe de prêtres-ouvriers qui travaillèrent dans 
les usines pour partager le quotidien des ouvriers et pour témoigner de leur 
spiritualité sans contre-parti (J 10,1-21). 

La France est devenu un pays laïque. Cela provient de la séparation de 
l’Eglise et de l’Etat au XIX siècle. Cependant, la France catholique est la «fille 
aînée» et – quand a écrit Jean-Paul II – «le christianisme a joué et joue encore 
un rôle important dans la société française, que ce soit dans les domaines 
politiques, philosophiques, artistiques ou littéraires. L’Église en France compte 
aussi, au XXe siècle, de grands pasteurs et de grands théologiens. On peut dire 
que ce fut une période particulièrement féconde, même pour la vie sociale. 
Henri de Lubac, Yves Congar, Marie-Dominique Chenu, Jacques et Raïssa 
Maritain, Emmanuel Mounier, Robert Schuman, Edmond Michelet, Madeleine 
Delbrêl, Gabriel Rosset, Georges Bernanos, Paul Claudel, François Mauriac, 
Jean Lacroix, Jean Guitton, Jérôme Lejeune”. Ce sont des gens très connus 
dans le monde catholique. Et le pape a continué: «autant de noms qui ont 
marqué la pensée et la pratique française, et qui demeurent comme des grandes 
figures reconnues, non seulement de la communauté ecclésiale, mais aussi de la 
communauté nationale. Ces personnes, ainsi que de nombreux autres 
catholiques, ont eu une influence décisive sur la vie sociale dans votre pays et, 
pour certains, dans la construction de l’Europe; tous fondaient leur démarche 
intellectuelle et leur action sur les principes évangéliques. Parce qu’ils 
aimaient le Christ, ils aimaient aussi les hommes et ils s’attachaient à les 
servir. [Jan Paweł II, Une laïcité «sereine et respectueuse». Lettre aux évêques de France 
pour le centenaire de la loi 1905 (11 II 2005)] 

Pour bien comprendre l’importance de l’article de Karol Wojtyla publié 
en 1949 il faut savoir que celui-ci a été publié en première page de 
l’hebdomadaire „Tygodnik Powszechny”, parce qu’il correspondait à la ligne 
éditorialiste du journal. Dans la presse catholique française de cette période. 

Il existait un titre „La Documentation Catholique”, dans lequel un article 
écrit par une grande autorité en missiologie. Celui-ci J. Lavarenne a développé 
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dans cet article d’autres opinions que celles de Karol Wojtyla sur la mission. 
Pour lui le titre La France, pays de mission? est un peu mélancolique. Il trouve 
triste de voir que la France ne donne plus des missionaires en Afrique, en Asie, 
à cause du manque de prêtres. A son avis cette crise de vocation est due à la 
baisse de la spiritualité. 

J. Lavarenne donne le remède pour soigner cette «maladie», c’est 
l’ordonnance surnaturelle, bien catholique: la vie spirituelle se développe en se 
donnant. Dans l’économie divine, on ne reçoit que lorsqu’on donne. Tout ce 
que nous faisons pour l’autre, comme les missions en Afrique, renouvellent 
spirituellement notre patrie. Ce sont des idées vraiment mystiques. 

Il manque cette opinion dans l’article de Karol Wojtyla. Ce jeune prêtre 
semble découragé devant l’autorité du rédacteur en chef, Jerzy Turowicz. De 
plus, il a du  mal à comprendre le fonctionnement de l’économie divine. 

Tygodnik Powszechny était un hebdomadaire très connu à cette époque en 
Pologne. Karol Wojtyla n’a pas approfondi ses pensées parce que l’atmosphère 
de la rédaction était un « peu rouge » du fait du régime communiste.  

Comme chaque homme, Karol Wojtyla avait besoin de temps pour 
grandir. C’est pourquoi on peut écrire une thèse de doctorat sur la plupart ou sur 
tous les articles de Karol Wojtyla. 

Le premier article de Karol Wojtyla est un texte journalistique un peu 
immature et le deuxième montre une meilleure connaissance des problèmes 
religieux. Mais, malheureusement, cet article sous le titre „Katolicyzm uporu”, 
n’a pas été édité, car il n’a pas fait bonne impression sur le rédacteur en chef. 

Ce deuxième article était moins professionnel que premier, pourtant les 
idées développées étaient plus spirituelles. On peut dire que le premier article 
a été ecrit par Karol Wojtyla, mais le deuxième presque par Jean Paul II. 

Karol Wojtyla a su tirer une expérience du journalisme et nous montre 
qu’il faut chercher la volonté de Dieu à chaque moment de notre vie et si nous 
perdons la bonne direction, il est nécessaire de faire d’autres recherches. Si 
nous restons au même niveau, à l’âge d’enfant, nous verrons nos vies 
spirituelles se dégrader. 

 
Tł. Eric Mequinion, Dorota Narewska 

 
 

w języku włoskim 
 
– Karol Wojtyła – giornalista dallo spirito carmelitano? 
– Così questo è di Dorota Narewska. 
Il Beato Giovanni Paolo II è conosciuto come teologo, pastore di anime, 
filosofo, poeta. Rimane sconosciuta la sua attività pluriennale come coredattore 
e giornalista vincolato, tra l’altro, con „Tygodnik Powszechny” e „Znak” negli 
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anni 1958-1978. L’analisi dei testi pubblicistici degli anni 1949-1978, delle 
omelie e della corrispondenza di Wojtyła con i redattori permette di ricostruire 
la sua visione del giornalismo e della riflessione del futuro Papa sulla natura dei 
mass-media. 
Faceva giornalismo come un personalista dallo spirito carmelitano. In questo 
periodo approfondiva il pensiero di S. Teresa d’Avila sulla preghiera interiore 
(come modo di vivere l’unione profonda con Dio) e di S. Giovanni della Croce 
sul tema della fede (come il mezzo più adeguato per l’unione della mente 
umana con Dio). 
L’articolo presenta i legami di Wojtyła con il Carmelo Teresiano attraverso la 
sua passione giornalistica. Parla dell’influsso della spiritualità carmelitano-
teresiana, a lui tanto cara, sul suo modo di percepire la realtà, nella quale la 
“questione dell’uomo” era il fondamento. La creativitá di Wojtyła, la sua 
attività giornalistica era una specie di commento a questo fondamento. Nelle 
sue numerose pubblicazioni s’intravede come formi i redattori delle riviste 
cattoliche e i giornalisti, ai quali proponeva il suo modo di guardare la realtà. Li 
incoraggiava tra l’altro a superare il livello dell’informazione verso 
l’iniziazione alla vita spirituale, e quello della publicistica verso la pedagogia 
della fede.  
 
 

Tł. o. Grzegorz Firszt OCD 
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Wykaz skrótów 
 
 

AAS  Acta Apostolicae Sedes 
ATK  Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie 
ChSS  Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne 
DSAK  Duszpasterski Synod Archidiecezji Krakowskiej 
IPN      Instytut Pamięci Narodowej 
JOC     Jeunesse Ouvrière Chrétienne (Chrześcijańska Młodzież Robotnicza) 
KAI      Katolicka Agencja Informacyjna 
KEP     Konferencja Episkopatu Polski 
KIK      Klub Inteligencji Katolickiej 
KKK     Katechizm Kościoła Katolickiego 
KPK      Kodeks Prawa Kanonicznego 
KUL     Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
ODiSS  Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych 
PRL     Polska Rzeczpospolita Ludowa 
PZPR   Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 
RP        Rzeczpospolita Polska 
SB        Służba Bezpieczeństwa w PRL 
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UChS   Unia Chrześcijańsko-Społeczna 
UCIP   Union Catholique Internationale de la Presse  
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UJ        Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
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