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Â RE NIE PRZEMIJA
W SèUZÇBIE SèOWA, KTO
O KAZNODZIEJSTWIE PAPIEZÇA JANA PAWèA II

Søuga BozÇy Jan Paweø II byø niestrudzonym siewcaÎ søowa BozÇego. Przez
prawie 27 lat pontyfikatu gøosiø EwangelieÎ na Placu sÂw. Piotra w Rzymie i w wielu miejscach na caøym sÂwiecie. Pod koniec zÇycia papiezÇ przemawiaø wyøaÎcznie
swojaÎ postawaÎ, gestem. ¹MoÂwiøº bez søowa swoim cierpieniem. W czasie pogrzebu Jana Pawøa II rzymski wicher najpierw szarpaø kartkami ewangeliarza
lezÇaÎcego na prostej, cyprysowej trumnie i przerzucaø je ± jakby chciaø wskazacÂ,
zÇe o wszystkich prawdach tam zapisanych nauczaø zmarøy PapiezÇ ± a potem ten
ewangeliarz zamknaÎø, dajaÎc jakby do zrozumienia koniec mozÇliwosÂci jego bezposÂredniego dziaøania. Przyszedø czas refleksji nad tym wielkim dzieøem. Kaznodzieje i ci, ktoÂrzy do gøoszenia søowa BozÇego dopiero sieÎ przygotujaÎ, a ktoÂrym
lezÇy na sercu pragnienie, aby ¹søowo PanÂskie rozszerzaøo sieÎ i rozsøawiaøoº
(2Tes 3,1), mogaÎ sieÎ wiele nauczycÂ od tego wielkiego mistrza søowa.

1. TRUDNOSÂCI W OPISANIU JEÎZYKA JANA PAWèA II

Nie jest øatwo pisacÂ o jeÎzyku tekstoÂw, homilii i przemoÂwienÂ Jana Pawøa II.
TrudnosÂci saÎ wielorakie i zna je kazÇdy, kto odwazÇyø sieÎ podjaÎcÂ ten temat. Karol
Wojtyøa / Jan Paweø II znaø wageÎ søowa, rozumiaø je i kochaø. W kulcie zÇywego
søowa zostaø wychowany, jego søowo ksztaøtowaøa idea zaøozÇonego podczas
okupacji w Krakowie Teatru Rapsodycznego, zwanego ¹Teatrem Søowaº, bo
to ono odgrywaøo w nim gøoÂwnaÎ roleÎ. Aktor w Teatrze Rapsodycznym miaø bycÂ
jedynie tym, ktoÂry w sposoÂb jak najdoskonalszy søuzÇy søowu. Rapsodycy nie
grali roÂl ani nie przedstawiali postaci. By przyjrzecÂ sieÎ søowu PapiezÇa, opisacÂ je
i scharakteryzowacÂ, trzeba wniknaÎcÂ w ideeÎ rapsodycznosÂci i w niej zapewne
szukacÂ korzeni søowa, jeÎzyka, owego ¹jakº moÂwiø Jan Paweø II.
AnalizujaÎc jeÎzyk i søowo PapiezÇa ± obok powyzÇszej wizji romantycznej
i rapsodycznej, a wøasÂciwie nie obok, ale nad nimi ± caøy czas pamieÎtacÂ nalezÇy
o biblijnym znaczeniu søowa wyrazÇonym w Prologu Janowej Ewangelii. Søowo,
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ktoÂre byøo na poczaÎtku i byøo Bogiem nakøada na tych, ktoÂrzy je przepowiadajaÎ,
misjeÎ bycia Jego sÂwiadkami, ktoÂra zarazem jest misjaÎ prorockaÎ. Jan Paweø II
byø niewaÎtpliwie najwieÎkszym z prorokoÂw naszego czasu.
KolejnaÎ trudnosÂcÂ w opisaniu i scharakteryzowaniu jeÎzyka Jana Pawøa II
stanowi bogactwo jego twoÂrczosÂci i form wyrazu, jakimi sieÎ posøugiwaø. Jest
ono tak wielkie, zÇe trudno moÂwicÂ o jednym jeÎzyku. PapiezÇ, ktoÂry wiedziaø, zÇe
trzeba odpowiednie dacÂ rzeczy søowo, w kazÇdej z form swojej twoÂrczosÂci wyrazÇaø
sieÎ innym jeÎzykiem. Trzeba wieÎc wyroÂzÇnicÂ jeÎzyk rozpraw filozoficznych przesiaÎknieÎty wymogami ¹naukowosÂciº, zanurzony w dyskursach tomistycznych,
w terminologii twoÂrcoÂw personalizmu i przeniknieÎty fenomenologicznaÎ metodaÎ
badanÂ. Inny jest jeÎzyk jego poezji (by przywoøacÂ chocÂby søynny Tryptyk rzymski)
i dramatoÂw. Wyzwolony z filozoficznych i teologicznych wieÎzoÂw, skupiony na
opisie najgøeÎbszych dosÂwiadczenÂ ludzkiej egzystencji ± spotkania z Bogiem
i z drugim czøowiekiem, miøosÂci, sÂmierci, odpowiedzialnosÂci, wiary. Jest to jeÎzyk,
ktoÂry szuka mozÇliwosÂci poetyckiego opisu zdarzenÂ najprostszych, a tezÇ tych
niemozÇliwych prawie do wypowiedzenia, mistycznych. Jest proÂbaÎ nazwania nienazywalnego, uobecnieniem Nieobecnego. Jest proÂbaÎ draÎzÇenia Tajemnicy.
W papieskiej twoÂrczosÂci mozÇna takzÇe wyroÂzÇnicÂ kilka dalszych form wypowiedzi: istnieje wieÎc jeÎzyk dokumentoÂw Stolicy Apostolskiej sygnowanych
przez Jana Pawøa II, jeÎzyk przemoÂwienÂ wygøoszonych podczas oficjalnych spotkanÂ i audiencji, jeÎzyk rozwazÇanÂ teologicznych podczas sÂrodowych audiencji
generalnych, jeÎzyk modlitw i wreszcie jeÎzyk homilii. To na tym ostatnim przede
wszystkim chceÎ skupicÂ sieÎ w tym wykøadzie.

2. KREACYJNOSÂCÂ JEÎZYKA HOMILII I KAZANÂ JANA PAWèA II

Warto przyjrzecÂ sieÎ kilku konkretnym papieskim homiliom i przemoÂwieniom. JeÎzyk, jakim moÂwiø do swych søuchaczy Jan Paweø II, byø w samej swej
istocie kreacyjny. KreacyjnosÂcÂ tego jeÎzyka polegaøa na odsøanianiu w mowie
pierwotnych znaczenÂ søoÂw, docieraniu do ich istoty, nadawaniu nowych i zarazem prastarych sensoÂw. Taka kreacyjnosÂcÂ jeÎzyka jest z natury swej darem
poetoÂw i prorokoÂw.
Jan Paweø II pochylajaÎc sieÎ nad søowem BozÇym, wypowiadajaÎc niewypowiedzialne, byø sÂwiadom maøosÂci czøowieka, jego bezradnosÂci w odkrywaniu
Tajemnicy. Bliska byøa mu refleksja biskupa Hippony sÂw. Augustyna, ktoÂry
w XII. ksieÎdze swoich WyznanÂ zauwazÇa: ¹JakzÇe cudowna jest gøeÎbia Twoich
søoÂw! Patrzymy na ich powierzchnieÎ, ktoÂra sieÎ do nas jak do dzieci usÂmiecha.
Lecz pod niaÎ, BozÇe moÂj, jakazÇ gøeÎbia, jakazÇ cudowna gøeÎbia! LeÎk ogarnia, gdy
sieÎ wejrzy w niaÎ, czesÂcÂ peøna leÎku, miøosÂcÂ peøna drzÇeniaº (sÂw. Augustyn, Wyznania, XII, 14).
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To wypowiadanie Niewypowiedzialnego, niezwykøa kreacyjnosÂcÂ, poetyckosÂcÂ jeÎzyka PapiezÇa i jego gøeÎboka ufnosÂcÂ pokøadana w Chrystusie pozwalaøy
tworzycÂ homilie i kazania najwyzÇszych lotoÂw. TakaÎ mistrzowskaÎ wypowiedziaÎ
jest juzÇ homilia z 22 pazÂdziernika 1978 roku, wygøoszona podczas inauguracji
pontyfikatu. Homilia ta dotyczy opowiesÂci o powoøaniu Piotra przez Chrystusa.
Jest to opowiesÂcÂ o dramacie czøowieka, ktoÂry wyzbywajaÎc sieÎ wøasnych planoÂw
i pragnienÂ, wezwany przez Tego, ktoÂremu uwierzyø, zÇe jest Synem Boga ZÇywego ± poszedø ¹tam, gdzie isÂcÂ nie chciaøº. PapiezÇ przenioÂsø søuchaczy nad brzeg
jeziora Genezaret, w tamto wydarzenie dokonujaÎce sieÎ mieÎdzy Chrystusem
i Piotrem, i moÂwiaÎc o wyznaniu wiary Piotra, jednoczesÂnie wyznaø wøasnaÎ wiareÎ
w Syna Boga ZÇywego i daø sÂwiadectwo swego wøasnego dramatu. Søuchacze
homilii stali sieÎ poprzez to uczestnikami i sÂwiadkami dramatu ± Piotra, Jana
Pawøa II, kazÇdego czøowieka. Dramatu, beÎdaÎcego nie tylko zapisem historycznym, ale wydarzeniem, ktoÂre raz jeszcze, na nowo, dokonuje sieÎ dzisÂ ± na ich
oczach. OpowiesÂcÂ Jana Pawøa II nie jest przypomnieniem historii, odwracaniem sieÎ w przeszøosÂcÂ, ale jest uobecnieniem historii wydarzajaÎcej sieÎ w terazÂniejszosÂci.
Ta mistrzowska, pierwsza wielka homilia papieska gøeÎboko zapisaøa sieÎ
w pamieÎci søuchaczy. Oto dwa sÂwiadectwa:
Znany konwertyta francuski i poÂzÂniejszy przyjaciel PapiezÇa ± AndreÂ Frossard (+1995), czøonek delegacji francuskiej na uroczystosÂcÂ inauguracji pontyfikatu Jana Pawøa II, tak wspomina niepowtarzalny urok tej wypowiedzi:
Ci, ktoÂrzy oÂw dzienÂ widzieli, nigdy go nie zapomnaÎ. SÂcisÂnieÎty obreÎczaÎ placu SÂwieÎtego
Piotra tøum, ktoÂrego wielobarwne fale sieÎgaøy prawie Tybru, czekaø na papiezÇa i wtem
ujrzaø wyøaniajaÎcego sieÎ rybaka ludzi, w kazÇdym calu podobnego do tych, ktoÂrych
Chrystus wezwaø do Siebie na brzegach Morza Tyberiadzkiego. RzekøbysÂ, zÇe nowo
przybyøy przyszedø nie z Polski, ale z Galilei, z sieciaÎ na ramieniu i EwangeliaÎ pod
pachaÎ, i zÇe pomieÎdzy nim a skrycie obecnym pod bazylikaÎ grobem sÂwieÎtego Piotra czas
zostaø uniewazÇniony. [...] Czøowiek w biaøej szacie, ktoÂrego mielisÂmy przed sobaÎ, miaø
postureÎ apostoøoÂw, a jego pierwsze søowa, rzucone gøosem, ktoÂry zdawaø sieÎ budzicÂ
odzew wszystkich dzwonoÂw Rzymu: ¹Nie leÎkajcie sieÎ!º ± wzywaøy nas do dania sÂwiadectwa. RzekøbysÂ, izÇ zostaøy wypowiedziane w dzienÂ przesÂladowania u wejsÂcia do
Koloseum przez papiezÇa z katakumb, zacheÎcajaÎcego wiernych, by szli za nim w paszczeÎ
lwa. Tøum za barierkami na placu byø wstrzaÎsÂnieÎty, zwinieÎte palce ukradkiem przesuwaøy sieÎ po wilgotnych, jak mozÇna sieÎ byøo domysÂlicÂ, powiekach. Ambasadorowie
wokoÂø mnie mieli øzy w oczach: nie wiem, czy kiedykolwiek widziano, aby dyplomaci
pøakali podczas peønienia obowiaÎzkoÂw søuzÇbowych; jest to zjawisko, jakie meteorologia
nieczeÎsto ma okazjeÎ obserwowacÂ. Ja takzÇe pøakaøem jak wszyscy, nie bardzo wiedzaÎc
dlaczego. Miaøem uczucie, zÇe uczestniczeÎ w rzadkim wydarzeniu niewaÎtpliwej koniunkcji planu OpatrznosÂci i momentu historii ludzkiej, co nieczeÎsto daje sieÎ przyøapacÂ na
goraÎcym uczynku1.
1

A. Frossard, Portret Jana Pawøa II, KrakoÂw 1990, s. 13.
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Druga wypowiedzÂ, ktoÂra odnotowuje niezwykøe mistrzostwo homilii inauguracyjnej PapiezÇa Jana Pawøa II pochodzi od znanego polskiego jeÎzykoznawcy ± prof. Jana Miodka:
Dla mnie byøo to jedno z najwieÎkszych przezÇycÂ, kiedy w homilii [podczas inauguracji
pontyfikatu 22 pazÂdziernika 1978 roku] wygøaszanej po wøosku PapiezÇ nagle urwaø
i usøyszelisÂmy: Do was sieÎ zwracam, umiøowani moi rodacy, pielgrzymi z Polski. I ten
niesamowity zwrot: A coÂzÇ powiedziecÂ do was, ktoÂrzy tu przybylisÂcie z mojego Krakowa,
od stolicy sÂwieÎtego Stanisøawa, ktoÂrego byøem niegodnym nasteÎpcaÎ przez lat czternasÂcie.
CoÂzÇ powiedziecÂ? I po charakterystycznym urwaniu gøosu ± Wszystko, co bym moÂgø
powiedziecÂ, beÎdzie blade w stosunku do tego, co czujaÎ wasze serca. Niezwykøe, przejmujaÎce intonacyjnie i uczuciowo, byøo to drugie, urwane, jakby zawieszone coÂzÇ powiedziecÂ? Ten zwrot mocno utkwiø mi w pamieÎci...2

3. SèOWO WYZNANIA WIARY I OSOBISTEGO SÂWIADECTWA

Søowa Jana Pawøa II nie miaøoby tej mocy twoÂrczej i w pewnym sensie
stwoÂrczej, gdyby nie byøy to søowa wyznania wøasnej wiary i osobistego sÂwiadectwa. Siøa søoÂw PapiezÇa pøynie z autentyzmu jego wewneÎtrznego dosÂwiadczenia i odwagi wypowiedzenia go. We wspomnianej juzÇ homilii inauguracyjnej
PapiezÇ przyznawaø: ¹Dzisiaj nowy biskup wsteÎpuje na RzymskaÎ KatedreÎ PiotrowaÎ, wsteÎpuje peøen drzÇenia, sÂwiadomy swej niegodnosÂci. Jak bowiem nie
drzÇecÂ wobec wielkosÂci tego powoøaniaº.
Moc søowa Jana Pawøa II nie lezÇy w adekwatnosÂci form, bogactwie jeÎzyka
czy w pieÎknie retoryki, ale w autentycznosÂci. W tym, zÇe jest to søowo ¹wøasneº,
nie tylko gøeÎboko przemysÂlane, ale wyprowadzone z najgøeÎbszych pokøadoÂw
dosÂwiadczenia wiary.
SaÎdzeÎ, zÇe jeÎzyk PapiezÇa mozÇe stacÂ sieÎ wzorem i inspiracjaÎ w takim wøasÂnie
horyzoncie rozumienia. Søowa Jana Pawøa II jedynie powtarzane, przywoøywane w roÂzÇnych kontekstach, nie tylko mogaÎ stracicÂ siøeÎ swej autentycznosÂci
i kreatywnosÂci, ale mogaÎ zostacÂ zafaøszowane, jezÇeli, akcentujaÎc litereÎ, gubicÂ
sieÎ beÎdzie ich ducha.
SposoÂb, w jaki PapiezÇ gøosiø EwangelieÎ nie stawia gøoszaÎcego ponad søuchaczami; nauczajaÎcy nie odnosi sieÎ do ucznioÂw jako ten, ktoÂry wie lepiej, rozumie
wieÎcej i teÎ wiedzeÎ i zrozumienie przekazuje. Jan Paweø II, beÎdaÎc wielkim nauczycielem wiary, stawaø wobec søuchajaÎcych go jak roÂwny mieÎdzy roÂwnymi,
a jego siøaÎ i wielkosÂciaÎ byøa wøasÂnie odwaga sÂwiadectwa. W pierwszych søowach
2

¹Miodek draÎzÇy skaøeÎº. Z wywiadoÂw prasowych skomponowaøa Joanna Pyszny, Wrocøaw
1993, s. 48.
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po swym wyborze na StoliceÎ PiotrowaÎ moÂwiø z prostotaÎ: ¹Oto stojeÎ przed
Wami, aby wyznacÂ naszaÎ wspoÂlnaÎ wiareÎ, naszaÎ nadziejeÎ i naszaÎ ufnosÂcÂ [...],
a takzÇe rozpoczaÎcÂ od nowa teÎ drogeÎ historii KosÂcioøa ± rozpoczaÎcÂ z pomocaÎ
Boga i z pomocaÎ ludziº (przemoÂwienie z 16 pazÂdziernika 1978).
W przemoÂwieniu na Jasnej GoÂrze 18 czerwca 1983 wyznawaø szczerze:
¹PrzychodzeÎ tutaj, azÇeby bycÂ jednym z was pielgrzymoÂw, roÂwniezÇ jako pielgrzym. Niech nasza droga beÎdzie wspoÂlna. Niech nasza modlitwa beÎdzie pokorna. Niech nasza miøosÂcÂ beÎdzie poteÎzÇnaº3.
W szczegoÂlny sposoÂb realnosÂcÂ i konkretnosÂcÂ tych bosko-ludzkich zwiaÎzkoÂw widacÂ, gdy PapiezÇ zwracaø sieÎ do Maryi. W formie prostej, a zarazem
kunsztownej apostrofy rozmawiaø z MatkaÎ BozÇaÎ: ¹Jest taki zwyczaj ± pieÎkny
zwyczaj ± zÇe pielgrzymi, ktoÂrych gosÂciøasÂ u siebie na Jasnej GoÂrze, przed
odejsÂciem staÎd skøadajaÎ Ci pozÇegnalnaÎ wizyteÎ. PamieÎtam tyle tych pozÇegnalnych wizyt, tych szczegoÂlnych u Ciebie, Matko JasnogoÂrska, audiencji [...].
Dzisiaj przyszedøem do Ciebie, Pani JasnogoÂrska [...], aby raz jeszcze sieÎ pozÇegnacÂ i prosicÂ o bøogosøawienÂstwo na drogeÎº (przemoÂwienie pozÇegnalne na
Jasnej GoÂrze, 6 czerwca 1979).

Â JANA PAWèA II
4. DIALOGICZNOSÂCÂ HOMILII I KAZAN

KolejnaÎ istotnaÎ cechaÎ charakteryzujaÎcaÎ jeÎzyk kazanÂ, homilii i przemoÂwienÂ
Jana Pawøa II ± jest dialogicznosÂcÂ. PapiezÇ miaø gøeÎbokaÎ sÂwiadomosÂcÂ, izÇ moÂwicÂ
znaczy moÂwicÂ do kogosÂ. KazÇda z jego wypowiedzi z ogromnym wyczuciem
dostrojona byøa do adresatoÂw. Jednak celem tego, co moÂwiø i jak moÂwiø Jan
Paweø II, byøa nie tylko cheÎcÂ bycia usøyszanym, wysøuchanym i zrozumianym.
Wydaje sieÎ, zÇe Jan Paweø II moÂwiø i oczekiwaø odpowiedzi.
Jego opowiesÂcÂ, wyznanie i sÂwiadectwo oczekiwaøy wzajemnosÂci. Byøy wieÎc
w swym zamysÂle dialogiem i rozmowaÎ. Ten dialog ma dwa wektory: pionowy
i poziomy. Dialog pionowy jest rozmowaÎ z Bogiem i z Jego MatkaÎ, wyrazÇajaÎcaÎ
sieÎ w aktach oddania, zawierzenia, w modlitwach. Dialog poziomy jest rozmowaÎ z konkretnaÎ wspoÂlnotaÎ, do ktoÂrej PapiezÇ adresowaø swaÎ wypowiedzÂ,
z jakimsÂ ¹Wyº, ktoÂre ukonkretnia sieÎ w zwroÂceniu sieÎ do ¹kazÇdegoº, czyli do
¹Tyº. Jest wezwaniem, prosÂbaÎ, czasem bøaganiem. Owo zwroÂcenie sieÎ do
konkretnego ¹Tyº ± ¹TYº Boga czy ¹Tyº drugiego czøowieka ± w swej dialogicznosÂci oczekuje przyjeÎcia. Oczekiwanie na przyjeÎcie, na potwierdzenie,
jest oczekiwaniem odpowiedzi. Istota dialogicznosÂci zawiera sieÎ w tym ocze3

Teksty papieskie z pielgrzymek do Ojczyzny cytujeÎ za: Jan Paweø II, Pielgrzymki do Ojczyzny. PrzemoÂwienia, homilie, KrakoÂw 2005.
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kiwaniu4. CzeÎsto te dwa dialogi øaÎczaÎ sieÎ ze sobaÎ, jeden przechodzi w drugi,
jeden wydarza sieÎ poprzez drugi: ¹Patrzycie mi w oczy, a ja patrzeÎ wam
w oczy, a gdy w oczy nas wszystkich patrzaÎ peøne macierzynÂskiej miøosÂci i siøy
oczy JasnogoÂrskiej Pani [...] nie mogøem nie dacÂ waszemu sÂwiadectwu mojego
sÂwiadectwaº (przemoÂwienie do pielgrzymoÂw z diecezji szczecinÂsko-kamienÂskiej na Jasnej GoÂrze, 18 czerwca 1983).
JeÎzyk osobistego sÂwiadectwa jest wieÎc nie tylko wyznawaniem wiary, ale
i dzieleniem sieÎ wøasnym dosÂwiadczeniem. DialogicznosÂcÂ realizuje sieÎ we wzajemnosÂci dawanego sÂwiadectwa, w obdarowywaniu tym, co ludzkie, i tym, co
boskie: ¹Przyjmijcie ode mnie teÎ modlitweÎ, ktoÂrej nauczaø mnie moÂj Ojciec ±
i pozostanÂcie jej wierniº (przemoÂwienie w Warszawie, 3 czerwca 1979). Fenomen niezwykøej dialogicznosÂci czeÎsto pojawiaø sieÎ w czasie papieskich pielgrzymek do Ojczyzny. Warto przywoøacÂ w tym miejscu søynne dialogi z okna
kurii krakowskiej przy ul. FranciszkanÂskiej 3 a takzÇe, ten z 17 czerwca 1999
roku na lotnisku aeroklubu w Gliwicach. By wyrazicÂ bliskosÂcÂ i serdecznosÂcÂ
swoim søuchaczom, PapiezÇ sieÎgnaÎø po formy gwarowe, uzÇywane przez nich na
co dzienÂ. Pozornie prosty dialog nioÂsø gøeÎbokie przesøanie, a formuøowane
odpowiedzi poÂø milionowego zgromadzenia sÂwiadczyøy o niespotykanej bliskosÂci i jednosÂci mieÎdzy nadawcaÎ i odbiorcaÎ:
Jan Paweø II: BoÂg zapøacÂ! BoÂg zapøacÂ za waszaÎ sÂwieÎtaÎ cierpliwosÂcÂ dla Papieźa.
PoÂø miliona ludzi: DuzÇo zdrowia!
WidacÂ, źe SÂlaÎzak cierpliwy i twardy. Bo ja bym z takim Papieźem nie wytrzymaø.
± Wytrzymamy!
Ma przyjechacÂ, nie przyjeźdźo. Potem znowu ni ma przyjechacÂ, a przyjeźdźo.
± Nic nie szkodzi!
No to dobrze. Jak nic nie szkodzi, to jakosÂ ze spokojnym sumieniem odjadeÎ do Rzymu.
± ZostanÂ z nami. Witaj doma!
Jeszcze pojadeÎ MatkeÎ BoskaÎ CzeÎstochowskaÎ przeprosicÂ i ze spokojnym sumieniem
odjadeÎ, bo mi SÂlaÎzaki z Gliwic przebaczyøy.
± ZostanÂ z nami!
Bogu dzieÎki, źe chocÂ padacÂ przestaøo.
± Nie padaøo!
Ale w Krakowie padaøo.
± ZostanÂ tutaj!
WysÂcie zawsze lepsi.
± Kochamy Ciebie!
Bogu dzieÎki za chocÂ tyle. Na drugi raz zobaczymy.
± Jeszcze wieÎcej!

4

Por. D. Zdunkiewicz-Jedynak, JeÎzykowe sÂrodki perswazji w kazaniu, KrakoÂw 1996 (zwøaszcza rozdziaø 8: Styl perswazyjny w tekstach Jana Pawøa II na tle innych strategii perswazji kaznodziejskiej, s. 90-96).

Â RE NIE PRZEMIJA
W SèUZÇBIE SèOWA, KTO

213

MoÂwiaÎ, źeby juź jechacÂ.
(PoÂø miliona ludzi sÂpiewa Janowi Pawøowi II piesÂnÂ BoÂg jest miøosÂciaÎ).
SÂlaÎzaki umiejaÎ sÂpiewacÂ. Wystarczy przypomniecÂ te nieszpory na GoÂrze SÂw. Anny. BoÂg
wam zapøacÂ. SzczeÎsÂcÂ Boźe!

DialogicznosÂcÂ jest wreszcie obecna w wezwaniu, w prosÂbie. Wszyscy pamieÎtamy teÎ wielkaÎ prosÂbeÎ wyrazÇonaÎ na Bøoniach krakowskich podczas pierwszej pielgrzymki. WciaÎzÇ nam ona brzmi w uszach:
I dlatego ± zanim staÎd odejdeÎ, proszeÎ Was [...]
± abysÂcie nigdy nie zwaÎtpili i nie znuzÇyli sieÎ, i nie zniecheÎcili,
± abysÂcie nigdy nie podcinali sami tych korzeni, z ktoÂrych wyrastamy.
ProszeÎ Was,
± abysÂcie mieli ufnosÂcÂ nawet wbrew kazÇdej swojej søabosÂci, abysÂcie szukali zawsze
duchowej mocy u Tego, u ktoÂrego tyle pokolenÂ ojcoÂw naszych i matek jaÎ znajdywaøo,
± abysÂcie od Niego nigdy nie odstaÎpili,
± abysÂcie nigdy nie utracili tej wolnosÂci ducha, do ktoÂrej On ¹wyzwalaº czøowieka,
± abysÂcie nigdy nie wzgardzili MiøosÂciaÎ, ktoÂra jest ¹najwieÎkszaº, ktoÂra sieÎ wyraziøa
przez KrzyzÇ, a bez ktoÂrej zÇycie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.
ProszeÎ Was o to ...
(Homilia w czasie Mszy sÂw. odprawionej na Bøoniach, 10 czerwca 1979).

Ta kilkakrotnie powtoÂrzona prosÂba, beÎdaÎca wezwaniem i bøaganiem, søuzÇyøa nie tylko temu, aby søuchacze przyjeÎli jaÎ, ale aby sieÎ w nich odwzorowaøa,
przenikneÎøa w nich. Bywa, zÇe PapiezÇ wzmacniaø dramatyzm formy wypowiedzi, pojawiaøy sieÎ wtedy pytania retoryczne, podkresÂlenia, powtoÂrzenia, wykrzykniki: ¹Tak beÎdzie sÂpiewaø wraz z Wami [...] ten PapiezÇ [...]. I beÎdzie
razem z Wami woøaøº.
Jan Paweø II wierzyø w moc søowa i ufaø jej. Wiedziaø jednak, zÇe istnieje
niewidzialna i trudna do nazwania granica, za ktoÂraÎ søowo traci swaÎ wøadzeÎ.
Jest to moment, w ktoÂrym trzeba zamilknaÎcÂ, søowa stajaÎ sieÎ bezradne i puste.
Znamy siøeÎ papieskiego søowa, ale znamy i jego milczenie. Te chwile milczenia znaczaÎ nie mniej nizÇ søowa, dajaÎ pokorne sÂwiadectwo Niewysøowionemu. Przykøadem tego mozÇe bycÂ søynna modlitwa brewiarzowa PapiezÇa
w katedrze na Wawelu 18 sierpnia 2002 roku. W ciszy, na oczach milionoÂw
widzoÂw, PapiezÇ rozmawiaø z Bogiem w absolutnym skupieniu przez kilkadziesiaÎt minut. Sam pisaø kiedysÂ w jednym z poematoÂw: ¹Bywa nieraz, zÇe
w ciaÎgu rozmowy stajemy w obliczu prawd, dla ktoÂrych brakuje nam søoÂw,
brakuje gestu i znaku, bo roÂwnoczesÂnie czujemy: zÇadne søowo, gest i znak
nie uniesie caøego obrazu, w ktoÂry wejsÂcÂ musimy samotni, by sieÎ zmagacÂ
podobnie jak Jakubº.
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5. PROFETYZM PAPIESKICH HOMILII

CechaÎ papieskiego kaznodziejstwa byø profetyzm. Wspomniaøem juzÇ, zÇe
Jan Paweø II to niewaÎtpliwie najwieÎkszy prorok naszych czasoÂw. Cechy profetyzmu nosi wiele jego wystaÎpienÂ. Homilia, ktoÂra w ocenie wielu znawcoÂw juzÇ
przeszøa do skarbca najwazÇniejszych wypowiedzi w historii kaznodziejstwa polskiego, to søynny papieski apel ze mszy sÂwieÎtej na Placu ZwycieÎstwa w Warszawie, w dniu 2 czerwca 1979 roku.
Po doniosøym stwierdzeniu, majaÎcym charakter wyznania wiary w Chrystusa ±
KosÂcioÂø przynioÂsø Polsce Chrystusa ± to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistosÂci, jakaÎ jest czøowiek. Czøowieka bowiem nie mozÇna do konÂca
zrozumiecÂ bez Chrystusa. A raczej: czøowiek nie mozÇe siebie sam da konÂca zrozumiecÂ
bez Chrystusa. Nie mozÇe zrozumiecÂ, ani kim jest, ani jaka jest jego wøasÂciwa godnosÂcÂ,
ani jakie jest jego powoøanie i ostateczne przeznaczenie. Nie mozÇe tego wszystkiego
zrozumiecÂ bez Chrystusa.

± PapiezÇ wypowiedziaø søowa, ktoÂrych poteÎgeÎ ujawniøy dopiero nasteÎpne lata:
I woøam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweø II papiezÇ, woøam z caøej gøeÎbi
tego TysiaÎclecia, woøam w przeddzienÂ SÂwieÎta Zesøania, woøam wraz z wami wszystkimi:
Niech zstaÎpi Duch TwoÂj!
Niech zstaÎpi Duch TwoÂj!
I odnowi oblicze ziemi.
Tej Ziemi!
Amen.

Sam Ojciec SÂwieÎty uznaø ten tekst za wiodaÎcy dla swego przesøania do
RodakoÂw skoro po dwudziestu latach ± 13 czerwca 1999 roku ± wracaø jeszcze
raz do jego zasadniczych fragmentoÂw:
DzieÎkujeÎ OpatrznosÂci BozÇej, zÇe dane mi jest ponownie stanaÎcÂ na tym miejscu, na
ktoÂrym przed dwudziestu laty, w pamieÎtnaÎ wigilieÎ Zesøania Ducha SÂwieÎtego, w sposoÂb
szczegoÂlny przezÇywalisÂmy tajemniceÎ Wieczernika. Wraz z Prymasem TysiaÎclecia, Kardynaøem Stefanem WyszynÂskim, z biskupami i licznie zgromadzonym Ludem BozÇym
stolicy zanosilisÂmy wtedy goraÎce woøanie o dar Ducha SÂwieÎtego. W tamtych trudnych
czasach przyzywalisÂmy Jego mocy, aby rozlaøa sieÎ w sercach ludzi i obudziøa w nich
nadziejeÎ. Byøo to woøanie pøynaÎce z wiary, zÇe BoÂg dziaøa i mocaÎ Ducha SÂwieÎtego
odnawia i usÂwieÎca wszystko. Byøo to bøaganie o odnoweÎ oblicza ziemi. Tej ziemi [Niech
zstaÎpi Duch TwoÂj i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi]. JakzÇe dzisÂ nie dzieÎkowacÂ Bogu
w TroÂjcy Jedynemu za to wszystko, co na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat odczytujemy jako Jego odpowiedzÂ na tamto [nasze] woøanie!
CzyzÇ nie jest odpowiedziaÎ Boga to, co w tym czasie dokonaøo sieÎ w Europie i w sÂwiecie,
poczynajaÎc od naszej ojczyzny? Na naszych oczach nasteÎpowaøy przemiany systemoÂw
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politycznych, spoøecznych i gospodarczych, dzieÎki ktoÂrym poszczegoÂlne osoby i narody
na nowo ujrzaøy blask swojej godnosÂci. Prawda i sprawiedliwosÂcÂ odzyskujaÎ swojaÎ wartosÂcÂ, stajaÎc sieÎ palaÎcym wyzwaniem dla wszystkich, ktoÂrzy doceniajaÎ dar swej wolnosÂci.
Za to dzieÎkujemy Bogu, patrzaÎc z nadziejaÎ w przyszøosÂcÂ.

Jan Paweø II postawiø wysokie wymogi kaznodziejom. Z kazÇdej jego homilii
promieniuje wiara i zÇywe uczucie, gøeÎboka tresÂcÂ oraz znakomity warsztat oratorski5. Nic dziwnego, zÇe søowa PapiezÇa docierajaÎ do ludzi, a sam moÂwca jest
wspaniaøym wzorem gøoszenia Ewangelii. O wielkich kaznodziejach moÂwiono
dawniej, zÇe majaÎ cosÂ z ks. Piotra Skargi. Niech o wielu naszych ¹søugach søowa
BozÇegoº moÂwiaÎ, zÇe majaÎ wiele z Jana Pawøa II. By tak sieÎ staøo, trzeba ± jak
PapiezÇ ± przepeønicÂ homilieÎ søowem osobistego wyznania wiary i sÂwiadectwa,
przemawiacÂ jeÎzykiem kreatywnym i dialogicznym, a w sÂwiecie coraz bardziej
zlaicyzowanym bycÂ prorokiem, a wieÎc sÂwiadkiem Niewidzialnego Boga.

Summary
The Pope John Paul II was recognized as a great master of a propagated word.
Each of his homilies radiated faith and living affection, profound essence and considerable oratorical technique. He could fill a homily with a word of a personal profession of faith and testimony, he could give a speech using a creative and dialogical
language and in the world becoming more and more secularized he could be a prophet, thus a witness of the Invisible God.
5
W. Wojdecki, Posøuga søowa BozÇego w nauczaniu i praktyce Jana Pawøa II, ¹Studia Theologica Varsaviensiaº 21(1983) nr 1, s. 261-269.

