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Prasa wspó³czesna stanowi istotny œrodek spo³ecznego przekazu. Na-
zywana bywa „lustrem spo³eczeñstwa”1. Filozof niemiecki G. W. F. Hegel
twierdzi³, i¿ czytanie prasy to „modlitwa poranna wspó³czesnego
cz³owieka”2. W zwi¹zku z rol¹, jak¹ prasa odgrywa, sta³a siê ona przed-
miotem badañ prasoznawczych. Na gruncie polskim mówi siê o dwóch
podstawowych gatunkach dziennikarskich. Pierwsz¹ grupê stanowi¹ ga-
tunki informacyjne, które maj¹ za zadanie powiadomienie o faktach. S¹ to:
wzmianki, wiadomoœci, sprawozdania. Do drugiej grupy zalicza siê gatun-
ki o funkcjach opiniotwórczych, takie jak: artyku³y, komentarze, recenzje3.

W prasie codziennej najwa¿niejszym gatunkiem informacyjnym jest
wiadomoœæ, która obecnie zastêpowana i wrêcz wypierana jest angielskim
s³owem news, które oznacza „nowoœæ”, „œwie¿¹ wiadomoœæ”. W komuni-
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1 S. Pamu³a, III Rzeczpospolita w prasie, Czêstochowa 2002, s. 8.
2 Cyt. za: P. Murialdi, Come si legge un giornale, Roma–Bari 1982, s. VII.
3 Zob. S. Pamu³a, dz. cyt., s. 33–34.
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kacji spo³ecznej jest to s³owo u¿ywane coraz czêœciej, bez t³umaczenia go
na jêzyk ojczysty. News dzieli siê na hard news (twarda wiadomoœæ) i na
soft news (miêkka wiadomoœæ). Termin pierwszy odnosi siê do informacji
dramatycznej z zakresu ¿ycia spo³eczno-politycznego i gospodarczego oraz
z zakresu kroniki, drugi natomiast dotyczy ¿ycia codziennego, nie obej-
muje zaœ spraw dramatycznych i nie domaga siê natychmiastowego prze-
kazania. Wiadomoœæ winna odpowiedzieæ na pytania: kto? gdzie? kiedy?
co? dlaczego? Wyró¿nia siê tak¿e informacjê czyst¹, która odnosi siê do
faktu, oraz informacjê skomentowan¹ (zbeletryzowan¹), która posiada ak-
cent edukacyjny4.

G³ównym gatunkiem opiniotwórczym jest artyku³. Jest to wypo-
wiedŸ prasowa na aktualne tematy spo³eczne, polityczne, kulturalne, eko-
nomiczne, religijne i inne. Prezentuje stanowisko autora b¹dŸ redakcji
i ma oddzia³ywaæ na opiniê publiczn¹. Wyró¿niæ mo¿na artyku³ wstêpny,
umieszczany na stronie tytu³owej w eksponowanym miejscu, artyku³ re-
dakcyjny, dyskusyjny, polemiczny, okolicznoœciowy, popularnonaukowy,
religijny5.

Jednym z najbardziej opiniotwórczych dzienników ogólnopolskich jest
„Rzeczpospolita” („Rz”)6. Na jej ³amach doœæ czêsto goœci problematyka re-
ligijno-koœcielna i to zarówno w wymiarze informacyjnym, jak i publicy-
stycznym. Przedstawiane i komentowane s¹ wydarzenia z ¿ycia Koœcio³a
Powszechnego oraz Koœcio³a w Polsce, a tak¿e innych wyznañ i religii. Po-
ruszana jest równie¿ szeroko pojêta problematyka religijna i moralna. Jest
to pismo o charakterze laickim. Sprawy religijne, moralne i koœcielne przed-
stawiane s¹ w sposób zró¿nicowany œwiatopogl¹dowo. Na wspomniane
wy¿ej tematy wypowiadaj¹ siê dziennikarze, publicyœci, duchowni, filozo-
fowie, teolodzy, socjologowie i politycy ró¿nych opcji politycznych, œwiato-
pogl¹dowych oraz ró¿nych wyznañ. Wœród dziennikarzy i publicystów
„Rzeczpospolitej”, którzy poruszaj¹ problematykê koœcielno-religijn¹ nale¿y
wymieniæ przede wszystkim: E. Czaczkowsk¹, J. Sadeckiego i J. Moskwê.
Ten ostatni jest korespondentem gazety w Rzymie.

Tematem niniejszego opracowania bêdzie analiza tekstów poœwiêco-
nych problematyce zwi¹zanej z osob¹ i dzia³alnoœci¹ Jana Paw³a II w 2005,

4 Zob. ten¿e, S³ownik komunikacji spo³ecznej Koœcio³a, Czêstochowa 1997, s. 259–260.
5 Zob. tam¿e, s. 20.
6 Udzia³owcami „Rz” s¹ norweska spó³ka „Orkla” (51% akcji) oraz Pañstwowe Wy-

dawnictwo Rzeczpospolita S.A. (49% akcji), zaœ wydawc¹ „Presspublica”. Funkcjê redaktora
pe³ni³ Grzegorz Gauden, obecnie jest nim Pawe³ Lisiecki.
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a wiêc w roku Jego œmierci, które ukaza³y siê na ³amach dziennika „Rzecz-
pospolita” w wydaniu ogólnopolskim na tzw. stronach bia³ych7. By³ to
rok z kilku powodów szczególny. Dla Koœcio³a najistotniejszymi wyda-
rzeniami by³a œmieræ Jana Paw³a II, która zakoñczy³a blisko 27-letni pon-
tyfikat, który znacznie wp³yn¹³ na ¿ycie i dzia³alnoœæ Koœcio³a, historiê
Polski i Europy. Drugim wa¿nym wydarzeniem by³ wybór dotychczaso-
wego Prefekta Kongregacji Nauki Wiary, niemieckiego kardyna³a Józefa
Ratzingera na nastêpcê œw. Piotra. Przyj¹³ On imiê Benedykta XVI. Z du-
¿ym zaciekawieniem obserwowano pierwsze miesi¹ce nowego pontyfikatu.

Jan Pawe³ II przypisa³ mediom wa¿n¹ rolê w dzia³alnoœci ewange-
lizacyjnej. Zdaj¹c sobie sprawê z si³y ich oddzia³ywania na ludzi, rozu-
miej¹c mechanizmy tego oddzia³ywania, od pocz¹tku pontyfikatu w³¹czy³
je w szeroko pojêt¹ dzia³alnoœæ pastoraln¹ Koœcio³a. Ta dzia³alnoœæ zwi¹-
zana z Jego osob¹ sta³a siê przedmiotem zainteresowania dziennikarzy
i mediów. Swoistym apogeum by³y ostatnie miesi¹ce Jego pontyfikatu.

1. CHOROBA JANA PAWŁA II

O samej postaci Jana Paw³a II i jego dzia³alnoœci na ³amach „Rzecz-
pospolitej” w roku 2005 ukaza³o siê bardzo du¿o publikacji zarówno
informacyjnych, jak i opiniotwórczych. Ju¿ w pierwszym numerze zamiesz-
czono informacjê o papieskiej modlitwie za ofiary Tsunami w Azji Po³u-
dniowo-Wschodniej8. Znakomita wiêkszoœæ doniesieñ wi¹za³a siê przede
wszystkim z Jego chorob¹, jak siê okaza³o œmierteln¹. Obok samych in-
formacji o stanie zdrowia i o pobytach w szpitalu, spekulowano tak¿e na
temat mo¿liwoœci ust¹pienia z urzêdu oraz o kandydatach na nastêpcê
Jana Paw³a II. Jeszcze na pocz¹tku stycznia spodziewano siê du¿ej aktyw-
noœci Papie¿a. Podano do wiadomoœci, i¿ planuje On pielgrzymkê do Ser-
bii9, a w kilka dni póŸniej w dzienniku znalaz³a siê informacja o tym, i¿
Ojciec œw. nie wybiera siê do Polski. Powodem mia³y byæ wybory parla-
mentarne i prezydenckie oraz niestabilny stan zdrowia Papie¿a. Planowa³
jednak wyjazd do Kolonii na spotkanie z m³odzie¿¹. Poinformowano tak-
¿e, i¿ Jan Pawe³ II po raz pierwszy nie udzieli³ sakramentu chrztu œw.,

  7 W odró¿nieniu od stron zielonych poœwiêconych problematyce gospodarczej i ekono-
micznej oraz stron ¿ó³tych poœwiêconych problematyce prawnej.

  8 Zob. J. Moskwa, Modlitwa za ofiary, „Rz” 2005, nr 1, s. 7.
  9 Zob. Beta, Jan Pawe³ II wybiera siê do Serbii, „Rz” 2005, nr 2, s. 6.
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jak to mia³ w zwyczaju czyniæ we wszystkie Niedziele Chrztu Pañskiego
podczas ca³ego swego pontyfikatu10.

W styczniowych wydaniach „Rzeczpospolitej” znaleŸæ mo¿na tak¿e
informacje o opublikowanych przez Stolicê Apostolsk¹ istotnych doku-
mentach papieskich. Chodzi mianowicie o przes³anie: „Nie wolno przejœæ
obojêtnie wobec tragedii Szoah”11 z okazji 60. rocznicy wyzwolenia obozu
w Auschwitz oraz o orêdzie na Wielki Post: „Staroœæ nie musi oznaczaæ
rezygnacji”12. Wspomniane informacje podawane s¹ w dzia³ach „kraj” lub
„œwiat” i maj¹ charakter wiadomoœci czystej b¹dŸ skomentowanej.
Wzmiankuje siê tak¿e kilkakrotnie, na podstawie informacji agencji praso-
wych, o doœæ napiêtych relacjach pomiêdzy Watykanem a Hiszpani¹13.
W pierwszym miesi¹cu 2005 roku ukaza³o siê 18 s³ownych jednostek pra-
sowych dotycz¹cych Papie¿a.

Problemem dla „Rzeczpospolitej”, jak zreszt¹ dla wszystkich po-
wa¿nych mediów, by³ sposób informowania o cierpieniu Papie¿a. Pod kli-
nik¹ Gemelli najwiêksze œwiatowe stacje telewizyjne zbudowa³y medialne
miasteczko, a¿eby informowaæ nie tylko o stanie zdrowia Jana Paw³a II,
ale tak¿e po to, aby jako pierwsze podaæ wiadomoœæ o Jego œmierci14.
Podobne miasteczko stanê³o w okolicach Watykanu.

Ks. K. Marcyñski udzieli³ dziennikowi wywiadu Papie¿ nie schodzi z
krzy¿a15, w którym przedstawia ró¿nice, jakie zachodz¹ pomiêdzy patrze-
niem na chorobê Papie¿a z perspektywy wiary a opisywaniem jej przez
œrodki spo³ecznego przekazu. Dla ludzi wierz¹cych choroba Papie¿a, jak
ka¿de zreszt¹ cierpienie, jest raczej pewnym misterium, które nale¿y kon-
templowaæ i któremu towarzyszy modlitwa, a nie wydarzeniem czy zja-
wiskiem, które mo¿na by sfilmowaæ lub sfotografowaæ. Poza tym, z racji
urzêdu i misji, jak¹ pe³ni³ Jan Pawe³ II, równie¿ Jego choroba
i powolne odejœcie by³y form¹ katechezy i kazania, które Papie¿ wyg³osi³
wspó³czesnemu cz³owiekowi bez s³ów. Dlatego te¿ media, którymi pos³u-
giwa³ siê Jan Pawe³ II w ewangelizacji, które przez ca³y pontyfikat in-

10 Zob. E. Czaczkowska, Papie¿ nie przyjedzie do Polski, „Rz” 2005, nr 10, s. 1, 4.
11 Zob. „Rz” 2005, nr 23, s. 3.
12 Zob. J. Moskwa, tam¿e, s. 8.
13 Zob. E. Czaczkowska, Zgoda na prezerwatywy, „Rz” 2005, nr 16, s. 2; AFP, Watykan

o prezerwatywach, „Rz” 2005, nr 17, s. 6; AFP, Papie¿ upomina Hiszpanów, „Rz” 2005,
nr 20, s. 5.

14 Zob. K. Zuchowicz, Dziennikarze koczuj¹ przed klinik¹ Gemelli, „Rz” 2005, nr 49, s. 7;
P. Kowalczuk, Gor¹czka medialna, tam¿e.

15 Zob. „Rz” 2005, nr 50, s. 6. Wywiad przeprowadzi³a E. Czaczkowska.
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formowa³y o Jego dzia³alnoœci i analizowa³y Jego nauczanie, towarzyszy-
³y w chwilach Jego cierpienia i umierania, realizuj¹c swoj¹ misjê. Zada-
niem odbiorcy mass mediów jest niejako przebicie siê przez „wizualno-
-informacyjne bariery”, a¿eby wejœæ g³êbiej w tajemnicê cierpienia16. Jako
¿e cierpienie jest trudne do opisania, œrodki spo³ecznego przekazu nie s¹
w stanie oddaæ tajemnicy cierpienia, mog¹ jednak pomóc ludziom w to-
warzyszeniu choremu i wspó³czuciu mu. Polskie gazety, w tym tak¿e
„Rzeczpospolita”, informuj¹c o chorobie Papie¿a, generalnie pisa³y o cier-
pieniu nie tyle G³owy Koœcio³a czy osoby publicznej, ale o cierpieniu
kogoœ bliskiego. Czyni³y to ze wspó³czuciem, szanuj¹c godnoœæ i prywat-
noœæ. „Grzechem”, jak twierdzi E. Czaczkowska, by³o niejednokrotnie zbyt
optymistyczne przedstawianie stanu zdrowia Jana Paw³a II. Graniczy³o
to czasami z podawaniem wiadomoœci niesprawdzonych, a nawet plotek.
Zachodnie media wykazywa³y mniej taktu. Zdarzy³o siê nawet, co praw-
da przez pomy³kê, ¿e na stronie internetowej szwedzkiej telewizji SVT
ju¿ na pocz¹tku marca ukaza³a siê informacja o œmierci Papie¿a17.

W lutym opublikowano 37 s³ownych jednostek prasowych odno-
sz¹cych siê bezpoœrednio lub poœrednio do stanu zdrowia Papie¿a. By³y
to przede wszystkim informacje o pobytach Jana Paw³a II w szpitalu,
o Jego chorobach, dzia³aniach lekarzy, modlitwie wiernych za Jego zdro-
wie, a tak¿e o pewnej blokadzie informacyjnej dotycz¹cej prawdziwego
stanu zdrowia Ojca œw. Ukazywa³y siê one przede wszystkim w dzia³ach
„œwiat”, „kraj” oraz „w rzeczy samej” (strona 2). Pod koniec lutego od 48
numeru utworzono specjalny dzia³ „Jan Pawe³ II”, który, choæ nie syste-
matycznie, ukazywa³ siê a¿ do œmierci i pogrzebu Papie¿a Polaka.

Ju¿ pierwszego lutego podano informacjê agencyjn¹, i¿ zosta³a od-
wo³ana audiencja generalna z powodu grypy Papie¿a18. Ojciec œw. po raz
pierwszy w 2005 roku zosta³ hospitalizowany. W nastêpnych dniach uka-
zywa³y siê informacje o poprawie zdrowia Jana Paw³a II oraz o modli-
twach w Jego intencji19. W Œrodê Popielcow¹ Papie¿ przebywa³ jeszcze
w klinice Gemelli20, ale ju¿ w czwartek wieczorem wróci³ do Watykanu.

16 Zob. tam¿e.
17 Zob. E. Czaczkowska, Jak pisaæ o cierpi¹cym papie¿u, „Rz” 2005, nr 56, s. 2.
18 Zob. MT-O, AFP, KAI, Papie¿ ma grypê, „Rz” 2005, nr 26, s. 7.
19 Zob. J. Moskwa, Stan zdrowia Jana Paw³a II siê poprawia, „Rz” 2005, nr 28, s. 7;

J. Sad., Polska modli siê za Papie¿a, „Rz” tam¿e; MT-O, AFP, KAI, PAP, Jan Pawe³ II dochodzi do
zdrowia, „Rz” 2005, nr 29, s. 7; K.Z., Papie¿ czuje siê lepiej, „Rz” 2005, nr 30, s. 15; SP, PAP, AFP,
Reuters, Anio³ Pañski z Papie¿em, „Rz” 2005, nr 31, s. 1, 6.

20 Zob. PAP, Œroda popielcowa bez Papie¿a, „Rz” 2005, nr 34, s. 8.
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Wczeœniejsze dolegliwoœci: grypa, zapalenie krtani i tchawicy ust¹pi³y21.
Podczas modlitwy na Anio³ Pañski Jan Pawe³ II osobiœcie podziêkowa³ za
modlitwy w Jego intencji22. Szybko wraca³ do zdrowia i zacz¹³ przema-
wiaæ do wiernych, czym zaskoczy³ lekarzy23. Uspokoi³o to nieco atmosfe-
rê wokó³ Jego stanu zdrowia. Niestety, nie na d³ugo. Ju¿ 25 lutego „Rzecz-
pospolita” informuje, i¿ Jan Pawe³ II ponownie znalaz³ siê w szpitalu
z powodu nawrotu grypy oraz trudnoœci z oddychaniem. Zosta³ podda-
ny zabiegowi tracheotomii24. W ostatnich dniach lutego na ³amach gazety
ukazywa³y siê w informacje i spekulacje dotycz¹ce faktycznego stanu zdro-
wia Papie¿a. Odnotowywano tak¿e ró¿ne reakcje na to, co wydarzy³o siê
w Rzymie. Informowano, ¿e Ojciec œw. ukaza³ siê w oknie kliniki, relacjo-
nowano modlitwy katolików, prawos³awnych i ¿ydów w Jego intencji.
Nie tylko w Polsce, ale w ca³ym œwiecie da³a siê zauwa¿yæ swoista „me-
dialna gor¹czka” zwi¹zana z papiesk¹ chorob¹. Wszystkie najpowa¿niej-
sze œwiatowe agencje informacyjne, telewizje, prasa oddelegowa³y swoich
dziennikarzy i reporterów w celu informowania o chorobie Jana Paw³a II25.
I tak pozosta³o a¿ do jego œmierci i pogrzebu.

W marcu ukaza³y siê w „Rzeczpospolitej” 33 s³owne jednostki pra-
sowe zwi¹zane z osob¹ Jana Paw³a II. Zamieszczano je przede wszyst-
kim, podobnie jak w lutym, w dzia³ach: „œwiat” i „kraj”, rzadziej w dziale
„w rzeczy samej” czy „opinie”. Czêœciej natomiast wiadomoœci te przed-
stawiano b¹dŸ sygnalizowano na stronie pierwszej. By³y to informacje
zarówno agencyjne, jak i w³asne. Tematyka w dalszym ci¹gu ogniskowa³a
siê wokó³ stanu zdrowia Papie¿a. Na pocz¹tku marca opisywano, czym
jest zabieg tracheotomii, któremu zosta³ poddany Papie¿ i na czym pole-
ga rehabilitacja. Wspomniano tak¿e zamieszanie, jakie wywo³a³ ponowny
pobyt Jana Paw³a II w szpitalu. W dalszym ci¹gu spekulowano na temat

21 Zob. J. Moskwa, Papie¿ znowu w Watykanie, „Rz” 2005, nr 35, s. 9.
22 Zob. ten¿e, Papie¿ dziêkuje za modlitwy, „Rz” 2005, nr 37, s. 7.
23 Zob. AP, PAP, Papie¿ zaskoczy³ lekarzy, „Rz” 2005, nr 40, s. 7; J. Moskwa, Papie¿

znowu przemawia do wiernych, „Rz” 2005, nr 43, s. 1, 9; ten¿e, Jan Pawe³ II na telebimie, „Rz”
2005, nr 46, s. 7.

24 Zob. E. Czaczkowska, J. Moskwa, Modlitwa o zdrowie Papie¿a, „Rz” 2005, nr 47, s. 1;
J. Moskwa, E. Czaczkowska, Jan Pawe³ II znowu w szpitalu, tam¿e, s. 7; P.Z., Choroba
Ojca œw., tam¿e.

25 Zob. Ojcze nasz za Jana Paw³a II, „Rz” 2005, nr 48, s. 1; J. Moskwa, E. Czaczkowska,
Ojciec œw. nabiera si³, tam¿e, s. 3; E. Czaczkowska, Pracujemy tak, jakby siê nic nie sta³o. Wywiad
z ks. Ptasznikiem, tam¿e; J. Moskwa, Bez zastêpcy, tam¿e; MT-O, AFP, W dobrych rêkach, tam¿e;
J. Sadecki, Podhale œpiewa dla papie¿a, tam¿e; T.T.S., AFP, PAP, Œwiat modli siê i wspó³czuje,
tam¿e; W prasie œwiatowej, tam¿e.
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Jego faktycznego stanu zdrowia, ró¿norodnych diagnoz medycznych, kry-
tykowano sposób przekazywania wiadomoœci przez s³u¿by informacyjne
Stolicy Apostolskiej, szczególnie rzecznika prasowego. Podnoszono tak¿e
wiernych na duchu, informuj¹c, ¿e Papie¿ pob³ogos³awi³ z okna szpitalne-
go, ¿e wraca do si³, ¿e æwiczy mowê i oddech i ¿e Œwiêta Wielkanocne
bêdzie prze¿ywa³ w Watykanie, choæ przewodniczenie g³ównym celebra-
cjom Triduum Paschalnego zosta³o powierzone kardyna³om. Ojciec œw. ma
natomiast udzieliæ b³ogos³awieñstwa Urbi et orbi26. Nowoœci¹ by³ tak¿e spo-
sób celebrowania modlitwy Anio³ Pañski. Rozwa¿anie na placu œw. Piotra
odczytywa³ abp L. Sandri, zaœ Ojca œw. przebywaj¹cego w szpitalu, mo¿-
na by³o obserwowaæ na telebimie, i On te¿ na zakoñczenie udziela³ b³o-
gos³awieñstwa27.

W poniedzia³ek 14 marca poinformowano, i¿ Papie¿ wróci³ w nie-
dzielê 13 marca wieczorem do Watykanu, gdzie kontynuuje rekonwale-
scencjê. W zwi¹zku z chorob¹ jednak musia³ ograniczyæ swoje spotkania
z wiernymi28. Od tego momentu informacje o stanie zdrowia Jana Paw³a II
nabieraj¹ swoistego dramatyzmu. Coraz mniej w nich nadziei na wyzdro-
wienie. Ju¿ same tytu³y, które w publicystyce prasowej odgrywaj¹ istotn¹
rolê i najbardziej oddaj¹ atmosferê drugiej po³owy marca, sugeruj¹, i¿ sy-
tuacja jest bardzo powa¿na (Minuta dla wiernych29, Papie¿ czuje siê gorzej30,
Papie¿ uœmiecha siê, choæ cierpi31, Papie¿ obecny duchem32, Droga Krzy¿owa Pa-
pie¿a33, B³ogos³awieñstwo bez s³ów34, Papie¿ bardzo chcia³ mówiæ 35 czy Milcze-

26 Zob. J. Moskwa, E. Czaczkowska, Ojciec Œwiêty próbuje mówiæ, „Rz” 2005, nr 50, s. 6;
J. Moskwa, E. Czaczkowska, Papie¿ rozmawia³ z kardyna³em, „Rz“ 2005, nr 51, s. 5; J. Moskwa,
Papie¿ chce szybko opuœciæ szpital, „Rz” 2005, nr 53, s. 8; MT-O, AFP, PAP, Papie¿ pob³ogos³awi
pielgrzymów, „Rz” 2005, nr 54, s. 13; J. Moskwa, B³ogos³awieñstwo z okna kliniki Gemelli,
„Rz” 2005, nr 55, s. 1, 5; MT-O, AFP, PAP, Papie¿ wróci do Watykanu na Wielki Tydzieñ,
„Rz” 2005, nr 56, s. 7; J. Moskwa, Wielkanoc w Watykanie, „Rz” 2005, nr 57, s. 7; ten¿e, Jan Pawe³
II mo¿e mówiæ, „Rz” 2005, nr 58, s. 6; ten¿e, Papie¿ zostanie w szpitalu jeszcze kilka dni, „Rz”
2005, nr 59, s. 7.

27 Zob. J. Moskwa, B³ogos³awieñstwo z okna kliniki Gemelli, „Rz” 2005, nr 55, s. 1, 5.
28 Zob. J. Moskwa, Jan Pawe³ II opuœci³ szpital, „Rz” 2005, nr 61, s. 6; ten¿e, Papie¿ ju¿

w Watykanie, tam¿e, s. 1.
29 Zob. „Rz” 2005, nr 64, s. 8.
30 Zob. J. Moskwa, „Rz” 2005, nr 68, s. 5.
31 Zob. ten¿e, „Rz” 2005, nr 70, s. 1, 6.
32 Zob. ten¿e, „Rz” 2005, nr 71, s. 7.
33 Zob. ten¿e, „Rz” 2005, nr 72, s. 1.
34 Zob. „Rz” 2005, nr 73, s. 1.
35 Zob. J. Moskwa, tam¿e, s. 6.
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nie36). Z bólem i wzruszeniem relacjonowane s¹ kolejne próby, jakie po-
dejmowa³ chory Jan Pawe³ II, a¿eby przemówiæ do wiernych z okna Pa³a-
cu Apostolskiego czy to z okazji audiencji generalnych, czy modlitwy na
Anio³ Pañski, czy te¿ z okazji b³ogos³awieñstwa Urbi et orbi. W dalszym
ci¹gu narasta³y spekulacje na temat prawdziwego stanu zdrowia Papie¿a,
spowodowane swoistym embargiem na tego typu informacje ze strony
ludzi znajduj¹cych siê w najbli¿szym otoczeniem Ojca œw. Poddawano tak¿e
w w¹tpliwoœæ mo¿liwoœci kierowania Koœcio³em przez chorego Jana Paw-
³a II i w zwi¹zku z tym oczekiwano Jego ust¹pienia. Przypuszczenia te
by³y jednak¿e dementowane przez wysokich dostojników koœcielnych, na
przyk³ad przez kardyna³a J. Ratzingera. „Rzeczpospolita” na swoich ³amach
zaprezentowa³a wyrywkowy przegl¹d prasy europejskiej, zajmuj¹cej siê
analiz¹ aktualnej sytuacji Koœcio³a w czasie trwania choroby Papie¿a („Le
Monde” czy „Corriere della Sera”). Wiadomoœci z ostatnich dni marca
zorientowane by³y wokó³ pogarszaj¹cego siê stanu zdrowia Papie¿a, mo¿-
liwoœci wykonywania przez Niego urzêdu, stanu samego Koœcio³a, doty-
czy³y tak¿e wp³ywów polskich duchownych w Watykanie37.

2. ŚMIERĆ I POGRZEB JANA PAWŁA II

W kwietniu ukaza³y siê dwa numery (wydania ogólnopolskie) po-
œwiêcone w ca³oœci Janowi Paw³owi II: z 4 kwietnia – nr 78 oraz z 9–10
kwietnia – nr 83. Dodatkowo ukaza³ siê numer specjalny 3 kwietnia, w któ-
rym zaprezentowano fotoreporta¿ z 8 pielgrzymek Jana Paw³a II do Pol-
ski oraz zdjêcia i relacje z 2 kwietnia, czyli dnia œmierci Papie¿a.

Cech¹ charakterystyczn¹ kwietniowych jednostek prasowych jest to,
i¿ obok informacji z ostatnich chwil ¿ycia Ojca œw., faktu samej œmierci
i relacji z przygotowania i przebiegu pogrzebu znaczn¹ czêœæ zajmuj¹ opi-
nie na temat samej osoby Papie¿a, Jego dzia³alnoœci podczas d³ugiego pon-
tyfikatu, wp³ywu na ¿ycie i dzia³alnoœæ Koœcio³a, na dzieje œwiata, Europy
i Polski. Przedrukowywane b¹dŸ streszczane s¹ tak¿e teksty z najwiêk-
szych i najbardziej opiniotwórczych gazet. Zamieszczane s¹ zarówno wy-
powiedzi ludzi Koœcio³a – duchownych i œwieckich, jak i polityków, na-
ukowców, artystów, publicystów, którzy nie uto¿samiaj¹ siê z Koœcio³em.

36 Zob. P. Kowalczuk, tam¿e.
37 Zob. J. Moskwa, Zdrowie i w³adze papie¿a, „Rz” 2005, nr 74, s. 6; O zdrowiu papie¿a

i stanie Koœcio³a, „Rz” 2005, nr 75, s. 2; J. Moskwa, Kolejne b³ogos³awieñstwo bez s³ów, tam¿e, s. 5;
ten¿e, Polska mafia i zachodnie kwasy, tam¿e.
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Wszystkie te materia³y ukazywa³y siê w dzia³ach: „œwiat”, „kraj” b¹dŸ
w specjalnie poœwieconym osobie Jana Paw³a II.

Informacje i artyku³y „Rzeczpospolitej” z dnia 1 oraz 2–3 kwietnia
w sposób wyraŸny dawa³y do zrozumienia, i¿ ¿ycie ziemskie Jana Paw³a
II dobiega koñca. J. Moskwa w relacji z Rzymu zatytu³owanej Jan Pawe³
II nigdy nie ust¹pi, powo³uj¹c siê na znanego publicystê i pisarza V. Mes-
soriego, stwierdzi³, ¿e Papie¿ do koñca bêdzie sprawowa³ swój urz¹d.
W ten sposób uci¹³ spekulacje dotycz¹ce dymisji Ojca œw.38. W podobnym
duchu wypowiedzia³ siê G. Weigel – biograf Jana Paw³a II, który w arty-
kule Nauki ze schy³ku pontyfikatu ukaza³, i¿ cierpienie Ojca œw. ma sens
i jest dope³nieniem Jego bardzo aktywnej dzia³alnoœci pasterskiej. Jest to
tym bardziej wa¿ne, i¿ wspó³czesna kultura zachodnia nie zajmuje siê pro-
blemem cierpienia, wrêcz go unika. Zgoda na cierpienie, jego akceptacja
jest czymœ obcym. A przecie¿ przyjêcie na siebie cierpienia jako wyraz
pos³uszeñstwa woli Boga, to istota chrzeœcijañstwa. W³aœnie Chrystus
przyj¹³ cierpienie jako swoje powo³anie, jako swoje przeznaczenie, doko-
nuj¹c Odkupienia. I Jan Pawe³ II, jako wierny uczeñ Chrystusa, ca³kowicie
oddany swojemu Zbawicielowi, da³ œwiadectwo prawdzie, ¿e cierpienie
przyjmowane z pokor¹ i mi³oœci¹ oznacza wspó³uczestnictwo w Odkupie-
niu. G. Weigel cytuje kardyna³a F. Arinze, który uwa¿a, i¿ Papie¿ ze swego
szpitalnego ³ó¿ka przekazuje œwiatu istotne pytania dotycz¹ce znaczenia cier-
pienia, takie jak: czy ma ono sens, czy jest absurdem, czy cierpienie wno-
si coœ do ¿ycia ludzkiego, czy w staroœci jest godnoœæ? Jan Pawe³ II prze-
¿ywaj¹c swoj¹ drogê krzy¿ow¹ daje odpowiedŸ na te pytania. Cierpienie
ma sens i mo¿e nas czegoœ nauczyæ. Wspó³czucie uszlachetnia. Papie¿ przy-
pomina, ¿e nie my jesteœmy panami w³asnego ¿ycia. Poza tym chory Pa-
pie¿ budzi nadziejê wœród ludzi starych, chorych, niesprawnych. Choæ
œwiat patrzy na Jana Paw³a II przez pryzmat polityki, jako na jednego
z najwa¿niejszych aktorów sceny politycznej, to jednak jest on przede
wszystkim Pasterzem Koœcio³a Powszechnego, który do koñca chce nam
przekazywaæ przes³anie p³yn¹ce z krzy¿a, z Wielkiego Pi¹tku i Zmartwych-
wstania. I za to powinniœmy byæ Mu wdziêczni39.

Jan Pawe³ II umar³ w sobotê 2 kwietnia o godz. 21.37. Wydanie
sobotnio-niedzielne „Rzeczpospolitej” z 2–3 kwietnia nie zawiera³o osta-
tecznej informacji o œmierci Papie¿a, niemniej wiadomoœci o stanie zdro-

38 Zob. „Rz” 2005, nr 76, s. 6.
39 Zob. G. Weigel, Nauki ze schy³ku pontyfikatu, „Rz” 2005, nr 76, s. 11.
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wia Jana Paw³a II nie dawa³y ¿adnej nadziei na poprawê. J. Moskwa w re-
lacji z Rzymu pt. Ojciec Œwiêty blisko Boga umieszczonej na pierwszej stro-
nie informowa³ o dramatycznym pogorszeniu stanu zdrowia. Cytowa³ kar-
dyna³a C. Ruini, i¿ „Ojciec Œwiêty jest coraz bli¿ej Boga”, zaœ arcybiskup
A. Comastri, który przewodniczy³ w pi¹tek 1 kwietnia wieczornej modli-
twie ró¿añcowej, powiedzia³: „Tego wieczoru lub tej nocy Chrystus otwo-
rzy drzwi Papie¿owi”. Rzecznik prasowy Watykanu J. Navarro-Valls pod-
czas podawania komunikatu p³aka³, mówi¹c, ¿e jeszcze nie widzia³ Ojca
Œwiêtego w tak z³ym stanie. Zaœ przyjaciel Papie¿a kardyna³ A. M. De-
skur powiedzia³, i¿ „Jan Pawe³ II gaœnie pogodnie”. Na placu œw. Piotra,
a tak¿e w wielu miejscach w Polsce i na ca³ym œwiecie, gromadzi³y siê
t³umy wiernych, modl¹cych siê w intencji Papie¿a40. Dope³nieniem wiado-
moœci o Jego dramatycznym stanie zdrowia jest rozszerzona informacja
tego samego autora pt.: Najwa¿niejsze przes³anie. Korespondent rzymski
„Rzeczpospolitej” stwierdza, i¿ dniami tragicznymi dla Jana Paw³a II by³y
Niedziela Wielkanocna i œroda w oktawie wielkanocnej, kiedy to dwu-
krotnie próbowa³ przemówiæ do wiernych na placu œw. Piotra i dwukrot-
nie nie móg³ wydobyæ g³osu. On, który by³ s³ug¹ S³owa nie móg³ wypo-
wiedzieæ ¿adnego s³owa do zgromadzonych wiernych41.

Arcybiskup J. ¯yciñski w artykule pt. Ostatni list pasterski42 stwier-
dza, ¿e przes³aniem ostatnich dni ¿ycia Papie¿a jest Jego „po¿egnalny list
apostolski pisany jêzykiem mi³oœci wyra¿anej w tajemnicy krzy¿a”. Ma to
szczególn¹ moc œwiadectwa, tym bardziej, ¿e nasza cywilizacja unika pro-
gramowo trudnych tematów dotycz¹cych cierpienia i wiernoœci. W tym
„po¿egnalnym liœcie” ka¿de s³owo i ka¿dy gest jest œwiadectwem wiary
i wiêzi z Bogiem. Istot¹ postawy wiary jest ufne zjednoczenie z Panem
Bogiem w najtrudniejszych sytuacjach. A dojrza³oœæ wiary chrzeœcijañskiej
ukazuje siê w³aœnie w stylu przyjmowania krzy¿a. Wzór tego pozostawia
nam odchodz¹cy do domu Ojca Jan Pawe³ II. Nasz¹ dojrza³¹ odpowie-
dzi¹ na „ostatni list papieski” jest przejœcie w tych dniach przez trudny
egzamin z wiary oraz ufna solidarnoœæ w godzinie krzy¿a.

40 Zob. J. Moskwa, Ojciec Œwiêty blisko Boga, „Rz” 2005, nr 77, s. 1; P. Kowalczuk, Stacje
Ojca Œwiêtego, tam¿e, s. 2; J. Matusz, Wadowice prosz¹ o cud, tam¿e, s. 3; I. Trusewicz, Byliœmy
dumni, ¿e nas odwiedzi³, tam¿e s. 3; J. Góra, Polska siê modli, tam¿e, s. 3; K.Z., Œwiat modli siê
i p³acze, tam¿e, s. 4; R. Mickiewicz, Przypomnia³ o litewskim Koœciele, tam¿e, s. 4; P. Reszka,
Smutny Koœció³ na Ma³ej Gruziñskiej, tam¿e, s. 4.

41 Zob. „Rz” 2005, nr 77, s. 2.
42 Zob. J. ¯yciñski, Ostatni list pasterski, „Rz” 2005, nr 77, s. 2.
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Numer 78 „Rzeczpospolitej” z 4 kwietnia w ca³oœci zosta³ poœwiê-
cony Janowi Paw³owi II43. Pierwsza strona na czarnym tle przedstawia
profil twarzy Papie¿a oraz tekst podpisany przez Zespó³ „Rzeczpospoli-
tej” pt. ¯egnaj Ojcze. Na stronie pi¹tej w artykule pt. By³eœ dla nas darem
Bo¿ego Mi³osierdzia podpisanym przez dziennikarzy „Rzeczpospolitej” opi-
sane s¹ reakcje rodaków na wieœæ o œmierci Jana Paw³a II, o Mszy œw.
w Warszawie i w £agiewnikach44. W podobnym tonie, podpisanym przez
korespondentów „Rzeczpospolitej”, utrzymany jest tekst pt. Zawsze bêdzie-
my Ciê kochaæ, Ojcze Œwiêty45. W Polsce do dnia pogrzebu og³oszono ¿a³o-
bê narodow¹. Poza tym na ³amach gazety znajduj¹ siê obok informacji
korespondentów czy agencji prasowych dotycz¹cych œmierci Ojca œw. oraz
reakcji œwiata na to wydarzenie, tak¿e wypowiedzi i wywiady z ludŸmi
Koœcio³a, polityki, nauki i kultury. Pojawiaj¹ siê równie¿ próby podsumo-
wania pontyfikatu Papie¿a Polaka. Drukowane s¹ tak¿e fragmenty Auto-
biografii Jana Paw³a II oraz ksi¹¿ki J. Moskwy pt. Œwiat Karola Wojty³y,
a tak¿e nekrologi. W dziale „sport” S. Szczep³ek ukaza³ zainteresowania
sportowe Papie¿a-Polaka, który by³ kibicem „Cracovii”46.

Ostatni dzieñ ¿ycia Jana Paw³a II zrekonstruowa³ J. Moskwa w ar-
tykule Na wieczny odpoczynek. Do ostatnich chwil ¿ycia towarzyszy³o Pa-
pie¿owi najbli¿sze otoczenie: osobiœci sekretarze (abp St. Dziwisz, ks.
M. Mokrzycki), polscy ksiê¿a (kardyna³ M. Jaworski, abp St. Ry³ko, ks.
T. Styczeñ), siostry zakonne, lekarze i pielêgniarze. Odwiedzili Go tak¿e
hierarchowie watykañscy. Jeden z lekarzy ujawni³, i¿ zespó³ opiekuj¹cy siê
Ojcem Œwiêtym zrobi³ wszystko, by uratowaæ Jego ¿ycie, ale nie stosowa³
tak zwanej uporczywej terapii, aby nie przysparzaæ dodatkowych cierpieñ
fizycznych i psychicznych. Po œmierci do pokoju weszli kardyna³owie: se-
kretarz stanu A. Sodano i kamerling E. M. Somalo ze swoimi zastêpcami:
abp. L. Sandrim i abp. P. Sardim. Nieco póŸniej do³¹czyli dziekan Kole-
gium Kardynalskiego kardyna³ J. Ratzinger i kardyna³ J. Tomko. W ich
obecnoœci, zgodnie z rytua³em, kardyna³ kamerling rozpozna³ zmar³ego,
zdj¹³ Mu z rêki Pierœcieñ Rybaka i poleci³ zniszczyæ go wraz z pieczêciami.
W tym czasie na placu œw. Piotra ludzie gromadzili siê na modlitwie47.

43 Na stronie osiemnastej w dziale „œwiat” podano kilka informacji niezwi¹zanych
z osob¹ Jana Paw³a II.

44 Zob. „Rz” 2005, nr 78, s. 5.
45 Zob. tam¿e, s. 7.
46 Zob. S. Szczep³ek, Lubi³ graæ na bramce, „Rz” 2005, nr 78, s. 19.
47 Zob. J. Moskwa, Na wieczny odpoczynek, „Rz” 2005, nr 78, s. 2.
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Œmieræ Papie¿a odbi³a siê szerokim echem w ca³ym œwiecie, czego
przyk³adem jest choæby og³oszona w kilkunastu krajach ¿a³oba narodo-
wa48 oraz cytowane fragmenty z prasy œwiatowej. „Le Monde” nazywa
Ojca Œwiêtego Karolem „Wielkim”, który przyczyni³ siê do upadku muru
berliñskiego i zdecydowanie dzia³a³ na rzecz praw cz³owieka. „Los Ange-
les Times” w artykule Chcia³ nawróciæ œwiat na humanizm chrzeœcijañski stwier-
dza, ¿e wed³ug nauczania Jana Paw³a II fundamentem moralnym ka¿de-
go wolnego spo³eczeñstwa jest godnoœæ osoby ludzkiej. „Corriere della
Sera” nazywa Go „Papie¿em dialogu”. „The Independent” stwierdza, ¿e
Jan Pawe³ II choæ konserwatywny, by³ jednak kompas moralny, wed³ug
którego ka¿dy mo¿e okreœliæ swoje po³o¿enie. „The Observer” uwa¿a, ¿e
Papie¿ by³ „Cz³owiekiem XX wieku”, który kocha³ ludzkoœæ, a w Watyka-
nie tchn¹³ nowe ¿ycie. To wszystko sprawi³o, jak napisa³a „la Repubbli-
ca”, ¿e jego œmieræ sta³a siê wydarzeniem œwiatowym, które wszystkie
inne sprawy zepchnê³o w cieñ49.

Papieska œmieræ rzeczywiœcie sta³a siê wydarzeniem o zasiêgu œwia-
towym, wykraczaj¹cym poza œwiat katolicki czy nawet chrzeœcijañski. Na
ten temat wypowiadali siê przywódcy pañstw i politycy, akcentuj¹c przede
wszystkim rolê polityczn¹ i spo³eczn¹ zmar³ego Papie¿a. Prezydent Sta-
nów Zjednoczonych G. W. Bush stwierdzi³, ¿e œwiat utraci³ obroñcê wol-
noœci. Przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej J. M. Barroso, oddaj¹c czeœæ
Papie¿owi, powiedzia³, ¿e odegra³ on istotn¹ rolê w zjednoczeniu Europy
oraz w rozwoju idei wolnoœci i demokracji. Premier Wielkiej Brytanii
T. Blair oœwiadczy³, ¿e w osobie Jana Paw³a II œwiat straci³ przywódcê
religijnego, powa¿anego przez ludzi wszystkich wyznañ. Kanclerz Nie-
miec G. Schrõder podkreœli³, ¿e Papie¿ swym oddzia³ywaniem i sw¹ oso-
bowoœci¹ zmieni³ œwiat. Prezydent Francji J. Chirac w imieniu swojego
kraju z³o¿y³ ho³d niestrudzonemu pielgrzymowi dialogu, pojednania
i pokoju. Prezydent Rosji W. Putin powiedzia³, ¿e s³u¿ba Papie¿a skiero-
wana by³a na budowê bardziej sprawiedliwych stosunków miêdzynaro-
dowych. Prezydent Czech V. Klaus w specjalnym oœwiadczeniu napisa³, ¿e
Jan Pawe³ II by³ m¹drym i wra¿liwym cz³owiekiem, który ca³e ¿ycie po-
œwiêci³ idei mi³oœci do cz³owieka a tak¿e idei ludzkiej wolnoœci, godnoœci
i odpowiedzialnoœci. Prezydent Austrii H. Fischer nazwa³ Ojca Œwiêtego
najwiêkszym autorytetem moralnym na œwiecie. Prezydent Litwy V. Adam-
kus stwierdzi³, ¿e œwiat straci³ jedn¹ z najwybitniejszych postaci naszych

48 Zob. T.T.S., AFP, ¯a³oba narodowa w kilkunastu krajach, „Rz” 2005, nr 78, s. 3.
49 Zob. T.T.S, „Rz” 2005, nr 78, s. 3.
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czasów. Prezydent Ukrainy W. Juszczenko nazwa³ Papie¿a „Wielkim Cz³o-
wiekiem” i stwierdzi³, ¿e na zawsze w pamiêci pozostanie jego jasny ob-
raz. Prezydent Bia³orusi A. £ukaszenko podkreœli³, ¿e odejœcie Jana Paw-
³a II jest wielk¹ strat¹ dla wszystkich ludzi dobrej woli. Premier Izraela
A. Szaron nazwa³ Papie¿a wielkim cz³owiekiem pokoju i prawdziwym
przyjacielem narodu ¿ydowskiego. Prezydent Iranu M. Chatami w prze-
s³anej kondolencji do Watykanu nazwa³ Papie¿a obroñc¹ prawdy, spra-
wiedliwoœci i pokoju. ¯al i kondolencje przes³a³y tak¿e m.in. w³adze Kuby
i Chin50. W wypowiedziach tych dominowa³ raczej aspekt poza religijnej
dzia³alnoœci Jana Paw³a II, a tak¿e podziw dla jego bogatej osobowoœci.

Równie¿ przedstawiciele ró¿nych religii, wyznañ i obrz¹dków
chrzeœcijañskich z ca³ego œwiata ³¹czyli siê w ¿a³obie i modlitwie po œmierci
Ojca Œwiêtego. W oficjalnych wypowiedziach akcentowano przede wszyst-
kim ekumeniczny wymiar pos³ugi papieskiej51.

Obok gatunków informacyjnych na ³amach 78 numeru „Rzeczpo-
spolitej” drukowano tak¿e gatunki o charakterze opiniotwórczym. Uka-
zywa³y siê komentarze, opinie, wywiady, które próbowa³y dokonaæ oce-
ny i bilansu b¹dŸ to samej osoby Papie¿a, b¹dŸ Jego dzia³alnoœci, a tak¿e
oceny stanu Koœcio³a i œwiata po tak d³ugim pontyfikacie. Abp J. Michalik
w wywiadzie dla E. Czaczkowskiej scharakteryzowa³ osobê Ojca Œwiête-
go, podkreœlaj¹c, ¿e by³ g³odny cz³owieka, kocha³ ludzi. Dla niego ka¿dy
cz³owiek by³ obrazem Boga, dlatego tak broni³ ka¿dego cz³owieka od
poczêcia do naturalnej œmierci. Jego wielkoœæ oparta jest na fundamencie
ogromnej wiary i mi³oœci do konkretnego cz³owieka52. Osobiste wspomnie-
nia ze spotkañ z Papie¿em przedstawi³ pierwszy niekomunistyczny pre-
mier Polski T. Mazowiecki53, a tak¿e znakomity aktor G. Holoubek54. Krót-
kimi refleksjami po œmierci Papie¿a podzielili siê fizyk prof. £. Turski oraz
abp J. ¯yciñski. Ten pierwszy, chocia¿ – jak sam przyznaje – bêd¹c z ze-

50 Zob. R. Mic, Pielgrzym dialogu i pojednania, „Rz” 2005, nr 78, s. 3; A. Klugman,
Papie¿ narodu ¿ydowskiego, „Rz” 2005, nr 78, s. 3; P. Reszka, SpóŸniony ¿al rosyjskiej Cerkwi,
„Rz” 2005, nr 78, s. 4; P. Gillert, John Paul II Superstar, „Rz” 2005, nr 78, s. 4.

51 Zob. R. Mic, Pielgrzym pokoju i pojednania, „Rz” 2005, nr 78, s. 3; A. Klugman, Papie¿
narodu ¿ydowskiego, „Rz” 2005, nr 78, s. 3; P. Reszka, SpóŸniony ¿al rosyjskiej Cerkwi, „Rzepa”
2005, nr 78, s. 4; P. Gillert, John Paul II Superstar, „Rz” 2005, nr 78, s. 4; E. Po³udnik, Grekokato-
licy nie zapomn¹ papie¿a, „Rz” 2005, nr 78, s. 7.

52 Zob. By³ g³odny cz³owieka, „Rz” 2005, nr 78, s. 2.
53 Zob. M. Subotiæ, I tak sobie myœlê, co dalej (Rozmowa z T. Mazowieckim), „Rz” 2005,

nr 78, s. 8.
54 Zob. G. Holoubek, Optymistyczne przes³anie, „Rz” 2005, nr 78, s. 8.
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wn¹trz Koœcio³a, w dniu œmierci Jana Paw³a II odczu³, ¿e „straciliœmy
chyba jedyny punkt w tym moralnym systemie kosmicznej nawigacji, po-
zwalaj¹cy nam na znalezienie swojego kursu przez ¿ycie”55. Metropolita
lubelski w swoim tekœcie stwierdza, ¿e Ojciec Œwiêty, który ca³y nale¿a³
do Boga w myœl swojej biskupiej dewizy „Totus Tuus”, by³ Bo¿ym darem
dla naszego pokolenia w okresie wyj¹tkowych przemian. Pozostawi³ nam
duchowy testament, abyœmy nie podcinali korzeni, z których wyrastamy
oraz kszta³towali nasz¹ pamiêæ i to¿samoœæ56.

W artykule pt. Pielgrzym u kresu drogi B. Luft napisa³, ¿e Jan Pa-
we³ II odwa¿nie szed³ na spotkanie œwiata i ludzi. Jeœli chodzi o system
wartoœci to by³ konserwatyst¹, jednak ów konserwatyzm nie mia³ charak-
teru obronnego, odruchu zamykania siê w oblê¿onej twierdzy. Papie¿ by³
ofensywny. Swoj¹ pos³ugê rozumia³ jako formê ojcostwa. S³owem i w³a-
snym œwiadectwem stara³ siê ludziom otwieraæ drogê do wiary w Boga.
Wszystko inne by³o konsekwencj¹ tego zadania, czy to w wymiarze mo-
ralnym, spo³ecznym czy politycznym. „Nasz œwiat by³by gorszy, gdyby
Go nie by³o”57.

Charakteryzuj¹c postaæ Jana Paw³a II, J. Wocial stwierdzi³, ¿e ca³e
Jego ¿ycie i ca³a twórczoœæ: naukowa, literacka i duszpasterska – stano-
wi¹ jednoœæ. I nie jest to tylko jednoœæ, która przejawia siê w harmonii
¿ycia osobistego, sposobu sprawowania urzêdu i g³oszonej nauki. Jest to
jednoœæ w znaczeniu teologicznym, tzn. Namiestnik Chrystusa pozostawa³
w jednoœci z Tym, którego g³osi³. To, co Papie¿ swoj¹ obecnoœci¹ wyra¿a
i przekazuje, jest obrazem S³owa. „S³owo Bo¿e, gdy zostaje przyjête, staje
siê ¿yw¹ tkank¹ cz³owieka, przenika ca³¹ jego egzystencjê. Nie jest ju¿
s³ownym przekazem, lecz S³owem wcielonym w konkret: ¿yw¹ jednoœæ
woli, umys³u, ducha i cia³a”58.

Papieskie cierpienie sta³o siê tematem artyku³ów wybitnego lekarza
prof. A. Szczeklika oraz E. Czaczkowskiej. O ile redaktor Czaczkowska
skupi³a siê raczej na przypomnieniu dolegliwoœci i chorób, jakie na prze-
strzeni swojego pontyfikatu prze¿y³ Jan Pawe³ II59, o tyle prof. A. Szcze-
klik przedstawi³ refleksjê na temat cierpienia. Autor ukaza³, i¿ najpierw
Papie¿ naucza³ o cierpieniu, ukazuj¹c jego zbawczy sens. Z czasem Ojciec

55 £. A. Turski, Utracony punkt, „Rz” 2005, nr 78, s. 8.
56 Zob. J. ¯yciñski, Duchowy testament, „Rz” 2005, nr 78, s. 8.
57 Zob. B. Luft, Pielgrzym u kresu drogi, „Rz” 2005, nr 78, s. 11.
58 J. Wocial, Wezwanie i to¿samoœæ, „Rz” 2005, nr 78, s. 15.
59 Zob. E. Czaczkowska, Cierpia³ na oczach œwiata, „Rz” 2005, nr 78, s. 12.
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Œwiêty nie pisa³ ani nie mówi³ o cierpieniu, ale sam sta³ siê cierpieniem.
Samym sob¹ pokaza³ nam, jak moc¹ ducha i wiary mo¿na cierpienie prze-
zwyciê¿yæ, swoim cierpieniem wzbogaciæ ¿ycie milionów ludzi. Pokaza³
tak¿e, jak nale¿y umieraæ. Po prostu ods³oni³ nam tajemnice cierpienia
i œmierci60. W podobnym duchu wypowiedzia³ siê prof. R. Sulima, antro-
polog kultury. W wywiadzie udzielonym E. Czaczkowskiej stwierdzi³, i¿
Jan Pawe³ II da³ œwiadectwo wielkiej tradycji umierania we wspólnocie,
wœród bliskich. Takie umieranie by³o naturalne w polskiej tradycji, by³o
zawsze jawne, nierzadko pogodne, pe³ne nadziei. Poza tym ten znany
antropolog kultury stara siê wyjaœniæ fenomen zjednoczenia siê Polaków,
bez wzglêdu na ró¿nice œwiatopogl¹dowe, wokó³ cierpi¹cego i umieraj¹-
cego Papie¿a. Wed³ug niego, by³o to wielkie zbiorowe doœwiadczenie sy-
tuacji granicznej. Dla ka¿dego rodaka cierpi¹cy Ojciec Œwiêty by³ tym
drugim cz³owiekiem, przy którym obecnoœæ jest uznawana za moralny
obowi¹zek. Odejœcie Jana Paw³a II rozpoczyna nowy czas. Jest znakiem.
W umieraniu Papie¿a doœwiadczyliœmy odnowienia czasu61.

Prób¹ podsumowania osi¹gniêæ pontyfikatu Papie¿a-Polaka jest tekst
G. Weigla pt. Z wiar¹ ku wolnoœci62. Wed³ug amerykañskiego biografa
papieskiego, Jan Pawe³ II pozostawi³ po sobie 10 trwa³ych dokonañ: do-
stosowa³ papiestwo do XXI w., poczyni³ wysi³ki na rzecz ochrony dzie-
dzictwa Soboru Watykañskiego II, odegra³ kluczow¹ rolê w obaleniu ko-
munizmu, w swoim nauczaniu zaoferowa³ ludzkoœci wizjê wolnego,
dobrze prosperuj¹cego i czystego moralnie spo³eczeñstwa, wzmóg³ ak-
tywnoœæ ekumeniczn¹, o¿ywi³ stosunki ¿ydowsko-katolickie, otworzy³ siê
na ludzi wyznaj¹cych inne religie, a tak¿e na œwiat nauki i kultury, opu-
blikowa³ Katechizm Koœcio³a Katolickiego, zaprezentowa³ „teologiê cia³a” jako
chrzeœcijañsk¹ odpowiedŸ na rewolucjê seksualn¹. Mia³ tak¿e osobisty
wp³yw na ludzi. W ramach pierwszego i ostatniego dokonania mieœci siê
zapewne nie tylko wzajemna sympatia, ale i mi³oœæ pomiêdzy Janem Paw-
³em II a m³odzie¿¹. Zwraca na to uwagê Sz. Ho³ownia w artykule pt.:
Pokolenie JP2. W dniach umierania Papie¿a t³umy ludzi m³odych groma-
dzi³y siê w koœcio³ach na ca³ym œwiecie; „posty” w Internecie, esemesy,
œwieczki – wszystko po to, by byæ z Nim w chwili Jego œmierci. To by³

60 Zob. A. Szczeklik, Ostatnia pielgrzymka, „Rz” 2005, nr 78, s. 12.
61 Zob. E. Czaczkowska, Czas na chwilê zatrzymany (Wywiad z R. Sulim¹), „Rz” 2005,

nr 78, s. 14.
62 Zob. G. Weigel, Z wiar¹ ku wolnoœci, „Rz” 2005, nr 78, s. 13. Pierwszy raz ten tekst

zosta³ opublikowany w maju 2003 roku na ³amach „Rz”.
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znak, „¿e m³odzi ludzie dobrze odrobili lekcjê, któr¹ od samego pocz¹tku
przekazywa³ Jan Pawe³ II – ¿e wymagania mo¿na stawiaæ tylko z mi³oœci.
Z mi³oœci do kogoœ. Do Chrystusa, do drugiego cz³owieka. ¯e tablice
z przykazaniami mo¿na przyj¹æ z r¹k kogoœ, kogo naprawdê siê kocha”63.

Natomiast P. Wojciechowski, prezes Stowarzyszenia Pisarzy Pol-
skich, snuje refleksje dotycz¹ce spuœcizny i zadañ, jakie pozostawi³ Pa-
pie¿ artystom i twórcom. Ukaza³ Papie¿a jako kogoœ, kto „mia³ dar skró-
tu myœlowego”, czego przyk³adem s¹ takie zwroty, jak: „Przekroczyæ
próg nadziei”, „Pos³uga myœli – pos³uga s³owa”, „Wymagaæ od siebie,
nawet gdy nikt od nas nie wymaga”, „Mi³oœæ mi³osierna – wyobraŸnia
mi³osierdzia”. Konkluduj¹c, pisarz i re¿yser, a tak¿e wyk³adowca ³ódz-
kiej szko³y filmowej, stwierdza, i¿ „Jego dary s¹ naszymi zadaniami,
Jego dary staj¹ siê pytaniami w naszym rachunku sumienia, Jego dary
czekaj¹, aby je odkryæ. Czy mo¿e tu byæ czas na zastygniêcie w ¿a³obie?
Lepiej uœwiadomiæ sobie jeszcze raz – On ¿yje, to my umieramy. I mamy
co robiæ, nim umrzemy”64.

Jedna strona gazety zosta³a poœwiêcona informacjom agencyjnym
zwi¹zanym z przeniesieniem cia³a Papie¿a do Bazyliki œw. Piotra oraz
z przygotowaniem do konklawe65.

Na ostatniej stronie numeru 78 „Rzeczpospolitej”, poœwiêconego
w ca³oœci Janowi Paw³owi II, redakcja umieœci³a, obok zdjêcia ceremonii
chrztu dzieci w Kaplicy Sykstyñskiej, fragment Tryptyku rzymskiego, któ-
ry koñczy siê s³owami: „A przecie¿ nie ca³y umieram, to co we mnie
niezniszczalne trwa”66. S³owa te mog¹ stanowiæ wrêcz lapidarne stresz-
czenie zawartoœci ca³ego numeru gazety. Autorzy, szczególnie artyku-
³ów, starali siê ukazaæ przede wszystkim to, co w dzia³alnoœci i nau-
czaniu Papie¿a ma walor ci¹gle aktualny i stanowi niejako zadanie do
wype³nienia.

W nastêpnych dniach ³amy „Rzeczpospolitej” zape³ni³y siê informa-
cjami dotycz¹cymi samego pogrzebu, miejsca pochówku, spodziewanych
t³umów w tych dniach w Rzymie, spekulacjami na temat rych³ej beatyfi-
kacji Jana Paw³a II, a tak¿e reakcjami zarówno Polaków, jak i innych nacji
na wieœæ o œmierci Papie¿a.

63 Sz. Ho³ownia, Pokolenie JP2, „Rz” 2005, nr 78, s. 14.
64 P. Wojciechowski, On ¿yje – to my umieramy, „Rz” 2005, nr 78, s. 15.
65 Zob. Emocje wziê³y górê nad tradycj¹; Jak wybierany jest papie¿; Kto zostanie 265.

biskupem Rzymu, „Rz” 2005, nr 78, s. 6.
66 Jan Pawe³ II, Tryptyk rzymski, „Rz” 2005, nr 78, s. 20.
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Spekulowano na temat miejsca pochówku Ojca œw. Asumpt ku temu
mia³ daæ fragment Testamentu Jana Paw³a II, w którym Papie¿ napisa³, i¿
miejsce pogrzebu i pochówku maj¹ uzgodniæ kardyna³owie, rodacy i bisku-
pi polscy67. Wokó³ t³umaczenia oraz samej publikacji Testamentu powsta³o
pewne zamieszanie, co nie omieszka³y uwypukliæ œwiatowe media. Osta-
tecznie miejscem wiecznego spoczynku sta³a siê krypta w Grotach Waty-
kañskich po Janie XXIII68.

Na ³amach gazety wypowiadali siê przedstawiciele œwiata nauki,
kultury, polityki, Koœcio³a, a tak¿e zwyczajni ludzie. Wypowiedzi te mia-
³y najczêœciej charakter osobisty i wspomnieniowy69.

W numerach 79–82 „Rzeczpospolitej” stworzono dzia³ „Koœció³
i œwiat po Janie Pawle II”, który by³ swoistym forum wymiany myœli i re-
fleksji. Poddano wstêpnej analizie spuœciznê, jaka pozosta³a po Janie Paw-
le II, zarówno na p³aszczyŸnie nauczania jak i dzia³alnoœci pasterskiej.
Zwrócono uwagê na to, czego dokona³ zmar³y Papie¿, co wymaga konty-
nuacji a co zmiany, jakie s¹ oczekiwania œwiata i Koœcio³a wobec nastêpcy.
Opinie te maj¹ raczej charakter pozytywny wobec dokonañ Papie¿a Pola-
ka, choæ nie zabrak³o tak¿e g³osów krytycznych70. Te ostatnie pochodzi³y
z krêgów tradycjonalistów oraz teologów skonfliktowanych z Urzêdem

67 Zob. Jan Pawe³ II, Testament, „Rz” 2005, nr 83, s. 2. Nieco zamieszania wprowadzi³o
opóŸnienie w opublikowaniu Testamentu, spowodowane t³umaczeniem na inne jêzyki. Sam Te-
stament napisany zosta³ w jêzyku polskim.

68 Zob. J. Moskwa, Jan Pawe³ II spocznie obok œwiêtego Piotra, „Rz” 2005, nr 79, s. 1;
K. Kowalski, Jan Pawe³ II spocznie pod bazylik¹ œw. Piotra, tam¿e, s. 2;

69 Zob. Dziennikarze „Rz”, Jego duch pozostaje z nami, „Rz” 2005, nr 79, s. 3; K. Pie-
siewicz, Pamiêtam oczekiwanie na Niego, tam¿e s. 3; I. Trusowicz, Przyszed³ jak do domu, tam¿e
s. 3; P. Jendroszczyk, Spe³niona nadzieja mieszkañców komunistycznego œwiata (rozmowa
z W. Thiersem), tam¿e s. 5; A. Hall, Nauczyciel patriotyzmu, tam¿e s. 6; K. Kutz, Para nart,
wios³a i ksi¹¿ki, tam¿e, s. 6; A. £apinki, Czujne, re¿yserskie spojrzenia, tam¿e s. 6; abp St. Dzi-
wisz, Mo¿e trzeba by³o tej krwi, tam¿e s. 7; P.Z. J.M., Pomy³ka czy manipulacja, „Rz” 2005,
nr 83, s. 7.

70 Zob. M. Król, Zrozumieæ nakaz mi³osierdzia, „Rz” 2005, nr 79, s. 8; J. Rolicki, Bardziej
konserwatywny a mniej koncyliarny, tam¿e, s. 8; A. Libera, Wiek dwudziesty – œmieræ Boga, tam¿e,
s. 9; P. Milcarek, Ta nieobecnoœæ jest czasem próby, tam¿e, s. 9; J. Kowalczyk, Dramaturg trudnych
pytañ, tam¿e, s. 13; D. Micha³owska, Poeta na zawsze, tam¿e, s. 13; J. Grosfeld, S³owo i czyn,
„Rz” 2005, nr 80, s. 7; E. Czaczkowska, Koœció³ za³o¿y³ Jezus (rozmowa z A. Effet), tam¿e, s. 7;
P. Jendroszyk, Zabrak³o dyskusji (rozmowa z H. Häringem), tam¿e, s. 7; J. Szajna, Kierowa³ siê mi-
³osierdziem dla s³abych i biednych, tam¿e, s. 10; S. Krajeñski, Ciê¿ar historii, nadzieja braterstwa, „Rz”
2005, nr 81/82, s. 7; Z. Notowski, Nie zostawi³ nas sierotami, tam¿e, s. 7; G. Polak, Zadanie na miarê
dziejów, tam¿e, s. 8; P. Reszka, Bronimy tych samych wartoœci (rozmowa z I. Wy¿anowem), tam¿e,
s. 8; K. Warlikowski, Nie s³uchaliœmy Go, tam¿e, s. 11; K.Z. MF-O, Papie¿ osoba kontrowersyjna,
„Rz” 2005, nr 85, s. 5.
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Nauczycielskim Koœcio³a. G³osy krytyczne ukazywa³y siê tak¿e w nastêp-
nych numerach gazety. A. Szostkiewicz stwierdzi³, ¿e zmar³y Papie¿ ju¿
od pocz¹tku swego pontyfikatu spotyka³ siê z zarzutami ze strony pew-
nej czêœci lewicy. Jeden z jej przedstawicieli T. Eagleton, profesor filozofii
kultury z Manchester University, dokona³ bilansu szkód, jakie mia³ wy-
rz¹dziæ Jan Pawe³ II Koœcio³owi i katolikom. Wœród tych szkód wymie-
nia: zahamowanie reform soborowych, centralizacjê w³adzy, zd³awienie
teologii wyzwolenia, zamkniêcie ust dysydentom, doprowadzenie do
„zdziecinnienia” Koœcio³ów lokalnych, zakaz u¿ywania prezerwatyw w celu
zahamowania rozprzestrzeniania siê AIDS w Afryce. G³osy krytyki, choæ
nie tak bezpoœredniej, s³ychaæ by³o tak¿e ze strony koœcielnych tradycjo-
nalistów, którzy mieli za z³e Papie¿owi, ¿e szed³ z duchem czasów na
zbyt dalekie kompromisy71.

W czasie trwania ¿a³oby tematyka papieska ogniskowa³a siê w dal-
szym ci¹gu wokó³ podsumowañ zakoñczonego pontyfikatu oraz opisu po-
grzebu i szybkiego wyniesienia na o³tarze Jana Paw³a II. G³oœnym echem
odbi³a siê, uwa¿ana za znakomit¹, homilia kardyna³a J. Ratzingera wyg³o-
szona podczas pogrzebu Papie¿a. Dziekan Kolegium Kardyna³ów ukaza³
w niej wiernoœæ Karola Wojty³y powo³aniu kap³añskiemu, biskupiemu i pa-
pieskiemu, co sprowadzi³o siê w gruncie rzeczy do wiernoœci Jezusowi
Chrystusowi i Matce Najœwiêtszej72. Podczas uroczystoœci pogrzebowych
wzruszaj¹ce by³y zarówno okrzyki wiernych, jak i transparenty z napisem:
„Santo subito”, domagaj¹ce siê og³oszenia zmar³ego Papie¿a œwiêtym73.

Na ³amach „Rzeczpospolitej” w okresie ¿a³oby opublikowano arty-
ku³y oraz przeprowadzono wywiady z ludŸmi o ró¿nych pogl¹dach poli-
tycznych, filozoficznych, religijnych i œwiatopogl¹dowych. Wszyscy oni
okreœlili Jana Paw³a II jako postaæ charyzmatyczn¹. W³oski filozof i poli-
tyk R. Buttiglione stwierdzi³, i¿ polski Papie¿ przekazywa³ ludziom praw-
dê moraln¹, fundamentalne wartoœci oraz fundamentalne wymagania mo-
ralne i czyni³ to z mi³oœci¹. Dlatego nale¿y wszystko uczyniæ, aby jego
przes³anie przetrwa³o74. Znany amerykañski polityk i politolog polskiego

71 Zob. A. Szostkiewicz, Ukryta si³a Jana Paw³a II, „Rz” 2005, nr 84, s. 9; J. Bartyzel,
Czas zapaœników Boga, „Rz” 2005, nr 94, s. 11.

72 Zob. J. Ratzinger, Patrzy z okna Domu Ojca i nam b³ogos³awi, „Rz” 2005, nr 83, s. 3.
73 Zob. B. Zubowicz, Œwiêty, œwiêty, „Rz” 2005, nr 83, s. 1; Niebo p³acze nad Rzymem,

„Rz” 2005, nr 84, s. 1; E.Cz., Przekonanie o œwiêtoœci i cuda, „Rz” 2005, nr 84, s. 3.
74 Zob. B. Zubowicz, Przes³anie Jana Paw³a II musi przetrwaæ (rozmowa z R. Buttiglione),

„Rz” 2005, nr 83, s. 7.
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pochodzenia Z. Brzeziñski, wspominaj¹c osobiste spotkania z Janem Paw-
³em II, stwierdzi³, i¿ Ojciec œw. mia³ szczególny wp³yw na uduchowienie
wspó³czesnego œwiata75. Polski filozof, niegdyœ wybitny marksista, L. Ko-
³akowski uwa¿a, i¿ wielk¹ zas³ug¹ Papie¿a jest to, ¿e z tak¹ si³¹ utwier-
dzi³ obecnoœæ Koœcio³a w naszej cywilizacji76. S. Bratkowski, dziennikarz,
zaznaczy³, i¿ dzie³o Jana Paw³a II w Koœciele nie zosta³o zamkniête z chwil¹
jego œmierci. Papie¿ uczy³ nadziei i j¹ gruntowa³77. Filozof M. Œroda, by-
najmniej niezwi¹zana z Koœcio³em, tak podsumowa³a zakoñczony pontyfi-
kat: „Jego ¿ycie by³o impulsem danym kulturze chrzeœcijañskiej, którego
konsekwencje instytucjonalne i duchowe przyjdzie obserwowaæ dopiero
nastêpnym pokoleniom. Wzmocni³ Koœció³ jako instytucjê i uczyni³ wyraŸ-
niejszymi jego nakazy78. Zaœ publicysta katolicki B. Cywiñski w krótkim
artykule pt. Osieroceni pisze: „Ta œmieræ znaczy osierocenie. Po pierwsze,
dla tych, którzy osobiœcie znali go i kochali. Po wtóre, dla wszystkich
katolików, dla których czasem by³ prorokiem, a stale – punktem orienta-
cyjnym, wskazuj¹cym, gdzie jest j¹dro Koœcio³a na ziemi. Po trzecie, dla
Polaków, dla których by³ jedynym autorytetem i jedynym wodzem”79.
W podobnym duchu wypowiedzia³ siê rosyjski dziennikarz F. £ukianow,
który w osobie Jana Paw³a II widzia³ trwa³y punkt oparcia w zmieniaj¹-
cym siê œwiecie80. B. Misztal, profesor Katolickiego Uniwersytetu Amery-
ki, ukaza³ jak zró¿nicowany by³ na przestrzeni lat odbiór nauczania Jana
Paw³a II w spo³eczeñstwie amerykañskim81.

Inny autor, P. Skwieciñski, ukazuj¹c Ojca œw. jako gigantyczn¹ oso-
bowoœæ, która do koñca swojego ¿ycia mia³a ogromny wp³yw na wspó³-
czesnoœæ, pokusi³ siê o stwierdzenie, ¿e za prawdziwy koniec XX wieku
nale¿y uznaæ œmieræ wielkiego Papie¿a82. W jakimœ stopniu wspó³brzmi to
z twierdzeniem niemieckiej gazety „Die Welt”, która uwa¿a, ¿e dzieñ po-
grzebu (8 kwietnia 2005 roku) jest drug¹, obok 11 wrzeœnia 2001 roku,
historyczn¹ dat¹ nowego tysi¹clecia. „Msza za Jana Paw³a II, która poru-

75 Zob. P. Gillert, Czytanie dla papie¿a (rozmowa z Z. Brzeziñskim), „Rz” 2005,
nr 83, s. 10.

76 Zob. L. Ko³akowski, Prorok odpowiedzialnej wolnoœci, „Rz” 2005, nr 83, s. 10–13.
77 Zob. S. Bratkowski, Tyle dobrej energii, „Rz” 2005, nr 83, s. 19.
78 M. Œroda, Postaæ mistyczna, „Rz” 2005, nr 98, s. 13.
79 „Rz” 2005, nr 83, s. 9.
80 Zob. F. £ukianow, Bez punktu oparcia, „Rz” 2005, nr 83, s. 10.
81 Zob. P. Gillert, Prawda trudna do prze³kniêcia (rozmowa z B. Misztalem), „Rz” 2005,

nr 83, s. 11; P. Gillert, Œmieræ papie¿a uwidoczni³a podzia³ Ameryki, „Rz” 2005, nr 84, s. 7.
82 Zob. P. Skwieciñski, Prawdziwy koniec XX wieku, „Rz” 2005, nr 84, s. 2.
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szy³a miliony ludzi zgromadzonych w Rzymie i miliardy ludzi na œwiecie,
która sprawi³a, ¿e w cudownym krêgu placu œw. Piotra zebrali siê niemal
wszyscy przywódcy œwiata, by³a bezprzyk³adnym triumfem ukazuj¹cym
prawdziwy wymiar religii. Wiara, której renesans nadaje kszta³t obecnej
epoce, z ca³¹ moc¹ ukaza³a sw¹ pokojow¹ si³ê. Móg³ to osi¹gn¹æ jedynie
Koœció³ katolicki. Uda³o mu siê to, co nie uda³o siê ¿adnej innej religii czy
wyznaniu. Stabilnoœæ instytucjonalna Koœcio³a, jego wiara w moc tajemni-
cy, umiejêtnoœæ organizowania ceremonii i podporz¹dkowanie siê chary-
zmatycznemu autorytetowi papie¿a – dziêki temu Koœció³ jest zdolny do
skupienia ca³ego œwiata wokó³ swego przes³ania”83. O sile Koœcio³a œwiad-
czy tak¿e i to, ¿e dziêki odwa¿nemu stawianiu pewnych kwestii przez
Jana Paw³a II, takich jak np.: aborcja, eutanazja, ma³¿eñstwo, wesz³y one
do œwiadomoœci spo³ecznej i sta³y siê przedmiotem powszechnego dys-
kursu84. Redaktor A. Szostkiewicz twierdzi, ¿e Jan Pawe³ II „uratowa³ du-
chowo wiek XXI”85. Zaœ arcybiskup Wiednia, kardyna³ Ch. Schönborn
powiedzia³: „To by³ wielki cz³owiek. Bardzo ludzki. Nie poucza³, nie schle-
bia³, mówi³ prosto o skomplikowanych sprawach. Potrafi³ dotrzeæ do ka¿-
dego”86. Papie¿ zosta³ tak¿e okreœlony jako twórca „imperium dobra
i mi³oœci bliŸniego”, które zostawi³ ludzkoœci. Imperium to, w przeciwieñ-
stwie do „imperium z³a”, oparte jest na wartoœciach religijno-moralnych87.
Publicysta C. Gabryœ, podsumowuj¹c dzia³alnoœæ pastersk¹ Jana Paw³a II,
stwierdzi³, ¿e „okaza³ siê [on] wielkim i œwiêtym papie¿em. By³ przede
wszystkim ¿arliwym i utalentowanym duszpasterzem, który o¿ywi³
i umocni³ wiarê milionów katolików na wszystkich kontynentach”88.

Innym wa¿nym aspektem œmierci Jana Paw³a II poruszanym na ³a-
mach „Rzeczpospolitej” by³a atmosfera panuj¹ca w dniach ¿a³oby w Pol-
sce i wœród Polaków. Organizowane by³y Msze œw., nabo¿eñstwa, modli-
twy, w których uczestniczy³y rzesze wiernych, szczególnie ludzi m³odych.
Ten okres nazywany by³ „tygodniem narodowego zjednoczenia, narodo-
wego braterstwa”, duchowych rekolekcji i religijnej ¿arliwoœci. Kibice siê
jednali, w komercyjnych mediach dopuszczano jêzyk religijny89. Przy oka-

83 „Rz” 2005, nr 84, s. 2.
84 Zob. The Weecly Standard, „Rz” 2005, nr 84, s. 2.
85 A. Szostkiewicz, Ukryta si³a Jana Paw³a II, „Rz” 2005, nr 84, s. 9.
86 Cyt. za: A. Niewiadowski, Austria czeka na zmiany, „Rz” 2005, nr 86, s. 7.
87 Zob. B. Misztal, Imperium mi³oœci, „Rz” 2005, nr 89, s. 8.
88 C. Gabryœ, Œwiêty syn soboru, „Rz” 2005, nr 96, s. 17.
89 Zob. P. Semka, Koœció³ po wielkim odejœciu, „Rz” 2005, nr 85, s. 12; J. Sadecki, Wielu

nawróci³o siê na cz³owieczeñstwo (rozmowa z kard. F. Macharskim), „Rz” 2005, nr 102, s. 9.
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zji spontanicznego organizowania nabo¿eñstw próbowano niejako prze-
ciwstawiæ wiernych œwieckich duchowieñstwu, zbytnio akcentuj¹c to, ¿e
inicjatywa niejednokrotnie wychodzi³a ze strony ludzi œwieckich i to oni
mobilizowali ksiê¿y do wiêkszej aktywnoœci duszpasterskiej w dniach cho-
roby Papie¿a a potem w dniach ¿a³oby. Stwierdzano nawet, ¿e Koœció³
hierarchiczny opóŸnia siê ze zmianami zaproponowanymi przez Jana Paw-
³a II90. Wiele dyskusji wywo³a³a tak¿e inicjatywa og³oszenia 16 paŸdzier-
nika b¹dŸ 2 kwietnia Dniem Jana Paw³a II, który móg³by byæ œwiêtem
narodowym91. W Watykanie zaœ tysi¹ce pielgrzymów odwiedza³o grób
Papie¿a-Polaka92.

3. PUBLIKACJE W CZASIE PRZYGOTOWANIA I TRWANIA KONKLAWE
ORAZ PO WYBORZE BENEDYKTA XVI

Inn¹ grupê publikacji stanowi¹ artyku³y ³¹cz¹ce próbê podsumo-
wania pontyfikatu zmar³ego Papie¿a z okreœleniem zadañ i oczekiwañ wo-
bec kolejnego nastêpcy œw. Piotra. W komentarzu redakcyjnym J. Moskwa
napisa³, ¿e Jan Pawe³ II da³ „katolicyzmowi bezprecedensow¹ pozycjê
w œwiecie, a jednoczeœnie pozosta³ on mocnym „znakiem sprzeciwu”
wobec pr¹dów dominuj¹cych w cywilizacji wspó³czesnej: organizacyjnie
jako monarchia absolutna, ale przede wszystkim merytorycznie, broni¹c
tradycyjnych wartoœci ma³¿eñstwa i rodziny oraz œwiêtoœci ¿ycia od chwili
poczêcia do naturalnej œmierci”93. Od nastêpcy oczekuje siê kontynuacji,
ale tak¿e pewnych innowacji. Watykaniœci kreœl¹ zró¿nicowane oczekiwa-
nia wobec nastêpcy polskiego Papie¿a oraz ró¿ne kandydatury94. Kiedy
Papie¿em zostaje kardyna³ J. Ratzinger, dziennikarze podkreœlaj¹ jego d³u-
goletni¹ wspó³pracê z Janem Paw³em II, a tak¿e podobieñstwa i ró¿nice

90 Zob. E. Czaczkowska, Za ma³o Bo¿ego szaleñstwa (rozmowa z A. Datko), „Rz” 2005,
nr 89, s. 6–7; J. ¯yciñski, Promieniowanie duchowoœci, „Rz” 2005, nr 101, s. 14.

91 Zob. B. Luft, Kult, pamiêæ i naœladowanie, „Rz” 2005, nr 85, s. 2; F.G., Polacy chc¹
œwiêta na czeœæ papie¿a, „Rz” 2005, nr 85, s. 3.

92 Zob. P. Kowalczuk, Pielgrzymi przy grobie, „Rz” 2005, nr 87, s. 7; T.T.S., Pielgrzymi
odwiedzaj¹ grób, tam¿e, s. 1.

93 J. Moskwa, Jaki papie¿, jaki Koœció³, „Rz” 2005, nr 90, s. 2.
94 Zob. E. Czaczkowska, Ojca œwiêtego poznamy do koñca tygodnia (rozmowa z O. Petro-

sillo), „Rz” 2005, nr 90, s. 9; E. Czaczkowska, Zanim ujrzymy bia³y dym, „Rz” 2005, nr 90, s. 8;
J. Moskwa, Jakiego papie¿a nie chcia³by Bush, „Rz” 2005, nr 90, s. 9; A. S³ojewska, Opustosza³e
œwi¹tynie, „Rz” 2005, nr 91, s. 6; J. Moskwa, Jakiego Koœcio³a ¿yczyæ nowemu papie¿owi, „Rz”
2005, nr 92, s. 2.
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osobowoœciowe oraz inne doœwiadczenie ¿yciowe, naukowe i duszpaster-
skie. Szeroko komentowane s¹ pierwsze wypowiedzi Benedykta XVI oraz
decyzje, z których próbuje siê odczytaæ, w czym bêdzie on kontynuowa³
dzie³o swojego wielkiego poprzednika, a gdzie nast¹pi¹ zmiany95.

Dnia 13 maja podczas spotkania z duchowieñstwem Rzymu w ba-
zylice œw. Jana na Lateranie Benedykt XVI og³asza przyspieszenie pro-
cedury beatyfikacyjnej Jana Paw³a II, co by³o spe³nieniem ¿yczenia wier-
nych, którzy podczas pogrzebu skandowali: „Santo subito”. Jest to
pierwszy przypadek tak szybkiej decyzji o wszczêciu procesu wyniesie-
nia na o³tarze. Przy tej okazji spekulowano na temat miejsca beatyfikacji,
a nawet o mo¿liwoœci rych³ej kanonizacji96. 28 czerwca tak¿e w bazylice
œw. Jana na Lateranie nast¹pi³a uroczysta inauguracja procesu beatyfika-
cyjnego Jana Paw³a II, któremu od tej chwili przys³uguje tytu³ „S³uga
Bo¿y”. Zostali zaprzysiê¿eni cz³onkowie Trybuna³u Beatyfikacyjnego, za-
twierdzono tekst modlitwy o beatyfikacjê i po raz pierwszy j¹ odmó-
wiono. Wydarzenie to spotka³o siê du¿ym zainteresowaniem mediów97.
W dalszych miesi¹cach publikowano materia³y zwi¹zane z tocz¹cym siê
procesem beatyfikacyjnym. Informowano o cudach dokonanych za przy-
czyn¹ Jana Paw³a II, o przes³uchaniach przed Trybuna³em znanych osób
Koœcio³a i polityki. Szczególn¹ sensacjê wywo³a³a wiadomoœæ o przes³u-
chaniu prezydenta Polski A. Kwaœniewskiego98. Nie mniejsze zaintereso-
wanie budzi³y informacje dotycz¹ce niepublikowanych, czy te¿ prywat-
nych listów i dokumentów Papie¿a oraz pami¹tek po Nim99. Sporo uwagi
wywo³a³o opublikowanie po piêciu miesi¹cach od œmierci po raz pierwszy
w historii Watykanu oficjalnego dokumentu, który rekonstruuje ostatnie

95 Zob. G. Górny, Na powitanie Benedykta XVI, „Rz” 2005, nr 92, s. 6; J. Moskwa, Kon-
tynuacja i otwarcie, „Rz“ 2005, nr 93, s. 2; R. Bubnicki, Nowy papie¿ ma w sobie coœ z Jana Paw³a
II (rozmowa z kard. H. Gulbinowiczem), „Rz” 2005, nr 93, s. 2; P. Semka, Niemiec po Polaku, czyli
cud Jana Paw³a Wielkiego, „Rz” 2005, nr 93, s. 7; M. Król, Inny papie¿, „Rz” 2005, nr 93, s. 7;
E. Czaczkowska, Koniec destrukcji wiary (rozmowa z G. Weigel), „Rz” 2005, nr 94, s. 6; J. Barty-
zel, Czas zapaœników Boga, „Rz” 2005, nr 94, s. 11.

  96 Zob. J. Moskwa, Szybka droga do œwiêtoœci, „Rz” 2005, nr 112, s. 1; E. Czaczkowska,
Ku beatyfikacji w Rzymie i Krakowie (rozmowa o. S. Ry³ko), „Rz” 2005, nr 112, s. 2;
J. Moskwa, Beatyfikacja Jana Paw³a II byæ mo¿e w Polsce, „Rz” 2005, nr 113, s. 6.

  97 Zob. E. Cz., Coraz bli¿ej œwiêtoœci, „Rz” 2005, nr 149, s. 1; J. Moskwa, Pierwszy krok
do œwiêtoœci, „Rz” 2005, nr 149, s. 7; E. Czaczkowska, Nowy S³uga Bo¿y, „Rz” 2005,
nr 150, s. 1; J. Moskwa, S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II, „Rz” 2005, nr 150, s. 6.

  98 Zob. J. Sad, Rusz¹ przes³uchania w Polsce, „Rz” 2005, nr 240, s. 5; E. Czaczkowska,
J. Ordyñski, Przes³uchanie prezydenta, „Rz” 2005, nr 297, s. 1 i 3.

  99 Zob. E. Czaczkowska, Nieznany list papie¿a, „Rz” 2005, nr 155, s. 5.
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tygodnie ¿ycia, chorobê i œmieræ Papie¿a. W dokumencie tym szczegó³o-
wo opisano œrodki lecznicze, jakim poddano Ojca Œwiêtego, hospitalizacjê
oraz dramatyczne wydarzenia zwi¹zane z ostatnimi próbami przemówie-
nia do wiernych, a tak¿e ostatnie s³owa wypowiedziane po polsku: „Po-
zwólcie mi iœæ do domu Ojca”100.

Postaæ Jana Paw³a II przywo³ywana jest na ³amach gazety tak¿e
przy okazji wydarzeñ, które dotycz¹ jej tylko poœrednio. Do nich zaliczyæ
trzeba Œwiatowe Dni M³odzie¿y w Kolonii, nominacjê nowego metropoli-
ty krakowskiego oraz sprawê ojca K. Hejmo. To Jan Pawe³ II by³ pomy-
s³odawc¹ Œwiatowych Dni M³odzie¿y, wyznaczy³ miejsce i czas spotkania
m³odzie¿y ca³ego œwiata. Powszechnie oczekiwano jak Benedykt XVI
w porównaniu ze swoim poprzednikiem zachowa siê podczas spotkania
z m³odzie¿¹. M³odzie¿ by³a przekonana, ¿e bêdzie to spotkanie z dwo-
ma papie¿ami: Janem Paw³em II i Benedyktem XVI101. Wa¿nym wydarze-
niem by³a nominacja, przyjêcie paliusza i objêcie urzêdu metropolity kra-
kowskiego przez arcybiskupa St. Dziwisza, osobistego sekretarza Jana
Paw³a II102. Nadzwyczaj szeroko komentowana by³a tak¿e wiadomoœæ o tym,
¿e opiekun polskich pielgrzymów w Rzymie o. K. Hejmo – dominikanin
mia³ byæ agentem tajnych s³u¿b PRL-u. W zwi¹zku z t¹ spraw¹ poruszano
w ogóle problem agentury w Koœciele. Artyku³y te mia³y w wiêkszoœci
charakter demaskatorski i oskar¿ycielski. Œwiadcz¹ o tym zarówno tytu³y,
jak i treœæ publikacji103.

100 Zob. J. Moskwa, Ostatnie s³owa Jana Paw³a II, „Rz” 2005, nr 219, s. 7.
101 Zob. E. Czaczkowska, Dziedzictwo Jana Paw³a II, „Rz” 2005, nr 191, s. 7; ten¿e,

Uczniowie trudnej wiary, „Rz” 2005, nr 195, s. 5.
102 Zob. J. Sadecki, Z Watykanu do domu, „Rz” 2005, nr 129, s. 1; e.cz., d.z., Spe³nia siê

wola Jana Paw³a II, „Rz” 2005, nr 151, s. 1; j.sad.,e.cz., Tak chcia³ Jan Pawe³ II, „Rz” 2005,
nr 200, s. 1; E. Czaczkowska, Otoczono mnie wielk¹ ¿yczliwoœci¹, „Rz” 2005, nr 200, s. 4;
E. Czaczkowska, J. Sadecki, Kraków ma nowego metropolitê, „Rz” 2005, nr 201, s. 1 i 3;
J. Moskwa, Brawa dla arcybiskupa Dziwisza, „Rz” 2005, nr 151, s. 7.

103 Zob. J. Sadecki, Donosili na Wojty³ê, „Rz” 2005, nr 92, s. 9; A. Kaczyñski, Ojciec
Hejmo by³ informatorem bezpieki, „Rz” 2005, nr 99, s. 1; K. Gottesman, Bolesna prawda, „Rz”
2005, nr 99, s. 2; A. Kaczyñski, Donosi³ z Wiecznego Miasta, „Rz” 2005, nr 99, s. 5; E. Czaczkow-
ska, Cz³owiek, który zdradzi³ papie¿a, „Rz” 2005, nr 99, s. 5; ten¿e, Koœció³ pozna agentów, „Rz”
2005, nr 100, s. 1; ten¿e, Nie bêdziemy udawaæ, ¿e siê nic nie sta³o (rozmowa z o. P. Kozackim),
„Rz” 2005, nr 100, s. 2; E. Czaczkowska, Dominikanin zaprzecza, ¿e donosi³, „Rz” 2005, nr 100,
s. 5; A. Kaczyñski, Ojciec Hejmo mo¿e siê odwo³aæ (rozmowa z L. Kieresem), „Rz” 2005, nr 100,
s. 5; ten¿e, Ojciec Hejmo przyjmowa³ pieni¹dze, „Rz” 2005, nr 101, s. 1; ten¿e, Co kryj¹ akta ojca
Hejmy, „Rz” 2005, nr 101, s. 3; P. Zaremba, W oczekiwaniu na odwagê, „Rz” 2005, nr 102, s. 2;
E. Czaczkowska, Koœció³ chce siê oczyœciæ, „Rz” 2005, nr 103, s. 3; ten¿e, Ojciec Hejmo zawieszony,
„Rz” 2005, nr 107, s. 3; ten¿e, Koœció³ zajrzy do akt, „Rz” 2005, nr 108, s. 5; e.cz., Teczki sióstr,
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Z okazji V Dnia Papieskiego, po raz pierwszy obchodzonego ju¿
bez Jana Paw³a II, ukaza³o siê na ³amach gazety kilka publikacji. Infor-
mowano o ró¿nych inicjatywach organizowanych z tej okazji. By³a mowa
o „Fundacji Dzie³o Nowego Tysi¹clecia” i jej stypendystach, „Instytucie
Myœli Jana Paw³a II”, miêdzynarodowej fundacji „Nie lêkajcie siê”, w ra-
mach której zostanie powo³ane „Centrum Myœli Jana Paw³a II”. Wspomnia-
no tak¿e o wystawie zdjêæ papieskiego fotografa A. Mariego oraz o pu-
blikacji ksi¹¿ki, która jest zbiorem prywatnych listów Jana Paw³a II do
M. Skwarnickiego. Z listów tych wy³ania siê osoba Papie¿a, która dosko-
nale orientuje siê w sprawach zwi¹zanych z Polsk¹, z jej kultur¹, ze œro-
dowiskiem „Tygodnika Powszechnego”104. Nie usz³y tak¿e uwagi „Rzecz-
pospolitej” premiery filmów o Ojcu Œwiêtym: Karol – cz³owiek, który zosta³
papie¿em oraz Papie¿ Jan Pawe³ II105.

ZAKOŃCZENIE

Podsumowuj¹c pontyfikat Jana Paw³a II, publicyœci, naukowcy, przed-
stawiciele Koœcio³a, politycy, akcentowali ró¿ne aspekty Jego nauczania
i dzia³alnoœci. Ks. R. Skrzypczak wskaza³ na rolê, jak¹ odegra³ Papie¿ w roz-
woju personalizmu, który przeciwstawiony zosta³ zarówno indywiduali-
zmowi, jak i kolektywizmowi. Wed³ug duszpasterza akademickiego z ko-
œcio³a œw. Anny, bez wizji osoby ludzkiej, jak¹ przedstawia³ Jan Pawe³ II,
nie by³oby ani „Solidarnoœci”, ani m³odzie¿y w Kolonii. Przez ca³¹ swoj¹
dzia³alnoœæ naukow¹ i duszpastersk¹ ukazywa³ On godnoœæ osoby ludz-
kiej, któr¹ upatrywa³ w tym, ¿e jest ona „jedynym na ziemi stworzeniem,
którego Bóg chcia³ dla niego samego”106. Jan Pawe³ II uznawany by³ tak¿e
jako mistrz dialogu na p³aszczyŸnie religijnej, kulturowej i politycznej107.

„Rz” 2005, nr 111, s. 3; E. Czaczkowska, Nie chodzi o igrzyska, „Rz” 2005, nr 120, s. 9;
A. Kaczyñski, Co donosi³ o. Hejmo, „Rz” 2005, nr 127, s. 2; F. Gawryœ, Zaginiony artyku³ ojca
Hejmy, „Rz” 2005, nr 129, s. 3; A. Kaczyñski, Oskar¿a i przeprasza, „Rz” 2005, nr 131, s. 4; e.cz.,
Glemp nie da³ siê zwerbowaæ, „Rz” 2005, nr 139, s. 6.

104 Zob. E. Czaczkowska, Pierwszy raz bez Niego, „Rz” 2005, nr 242, s. 1; ten¿e, Jak
pamiêtaæ o papie¿u, „Rz” 2005, nr 241, s. 6; M. Kuc, E. Cz., Arturo Mari dla papie¿a, „Rz” 2005,
nr 242, s. 4; T. Wiœlicki, Listy od biskupa Rzymu, „Rz” 2005, nr 242, s. 7; E. Cz., Spotkamy siê
o 21.37, „Rz” 2005, nr 241, s. 6.

105 Zob. B. Holender, Du¿o tytu³ów a ma³o przebojów, „Rz” 2005, nr 253, s. 10; J. Boñcza-
-Szab³owski, Œwiadek Boga, „Rz” 2005, nr 270, s. 17.

106 R. Skrzypczak, Personalistyczna rewolucja, „Rz” 2005, nr 205, s. 8.
107 Zob. E. Cz., Dwaj mistrzowie dialogu, „Rz” 2005, nr 218, s. 4.
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Po œmierci Papie¿a wielu komentatorów, oceniaj¹c dorobek d³ugie-
go pontyfikatu Jana Paw³a II, próbowa³o okreœliæ i oceniæ sytuacjê Koœcio-
³a oraz wytyczyæ drogi dla niego. Oczywist¹ jest rzecz¹, ¿e zmar³y Pa-
pie¿ wywar³ wielki wp³yw na kszta³t wspó³czesnego Koœcio³a, niemniej
jednak w skali globalnej Koœció³ jako instytucja prze¿ywa pewien kryzys.
Wyrazem tego jest zmniejszaj¹ca siê liczba praktykuj¹cych i przystêpuj¹-
cych do sakramentów œwiêtych, brak powo³añ kap³añskich. W Europie
zauwa¿a siê postêpuj¹c¹ sekularyzacjê spo³eczeñstw. Istotnymi kwestiami,
nad którymi Koœció³ bêdzie musia³ siê zastanowiæ, to m.in. rola kobiety
we wspólnocie eklezjalnej, celibat, tzw. Koœció³ ludowy oraz decentraliza-
cja w³adzy. W sprawach spo³ecznych i politycznych przed Koœcio³em sta-
nie zadanie podjêcia wyraŸnego stanowiska wobec procesu nieograniczo-
nej globalizacji oraz wobec nadu¿yæ kapitalizmu108.

Publicyœci pisz¹cy w „Rzeczpospolitej”, analizuj¹c nauczanie i dzia-
³alnoœæ zmar³ego Papie¿a, starali siê nakreœliæ zadania, jakie zostawi³ Ko-
œcio³owi i poszczególnym grupom spo³ecznym. O. Jacek Salij podj¹³ próbê
syntezy najwa¿niejszych dokumentów doktrynalnych Jana Paw³a II. Do-
minikanin przywo³a³ m.in. tak znane stwierdzenia, jak to, ¿e „b³¹d komu-
nizmu ma charakter antropologiczny”, ¿e „ekonomia jest dla cz³owieka,
a nie odwrotnie” czy „demokracja bez wartoœci ³atwo przeradza siê w to-
talitaryzm”, które pokazuj¹ stosunek zmar³ego Papie¿a do niektórych zja-
wisk spo³eczno-politycznych. Papie¿ tak¿e zachêca³ filozofów do wiêkszej
ufnoœci w zdolnoœci ludzkiego rozumu oraz autorytatywnie stwierdzi³, ¿e
odrzucaj¹c Boga, neguje siê najg³êbsze Ÿród³o prawdziwej wielkoœci cz³o-
wieka, „jego transcendencjê wobec œwiata rzeczy”109.

Jan Pawe³ II równie¿ dziennikarzom, których zaliczy³ do twórców,
stawia³ wysokie wymagania. M. Bajer, dziennikarka i przewodnicz¹ca Rady
Etyki Mediów, w nastêpuj¹cy sposób ujmuje te zadania: „Skoro papie¿
policzy³ dziennikarzy miêdzy artystów, czyli wspó³uczestników dzie³a
stworzenia, uczepmy siê tej zaszczytnej roli i próbujmy j¹ pe³niæ najlepiej.
Jest to rola t³umaczy jego przes³ania wszystkim poch³oniêtym codzienno-
œci¹, utrudzonym k³opotami, niepojmuj¹cym szybko zmieniaj¹cego siê œwia-
ta. W hierarchii ludzi pióra t³umacze zajmuj¹ poczesne miejsce. Odpowie-
dzialna jest ich s³u¿ba zarówno wobec autorów, jak odbiorców. Jan Pawe³ II

108 Zob. P. Jendroszczyk, Reform w Koœciele nie da siê unikn¹æ (rozmowa z P. Neuner),
„Rz” 2005, nr 86, s. 2; A. Niewiadowski, Austria czeka na zmiany, „Rz” 2005, nr 86, s. 7;
J. Moskwa, W stronê Koœcio³a ludowego, „Rz” 2005, nr 86, s. 7.

109 Zob. J. Salij, Wezwany do mi³oœci, „Rz” 2005, nr 87, s. 12.
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ogromnie ceni³ cz³owieczy rozum, przy pe³ni serdecznej uwagi dla ludzi
prostych. By³ filozofem, mówi³ nam o najwiêkszych tajemnicach Boga
i cz³owieka. Mówi³ tak, ¿e owe tajemnice nie obezw³adniaj¹, a zachêcaj¹
do cierpliwego trwania i ponawiania prób zrozumienia. Powa¿ne media
i ambitni dziennikarze powinni w tê stronê kierowaæ dociekliwoœæ i œled-
cze potencje – o sprawach aktualnych informuj¹c rzetelnie. I zastanawiaæ
siê, czego pragn¹³ ¿yczliwy Orêdownik mediów”110.

Dla wszystkich katolików: duchownych i œwieckich, Ojciec Œwiêty
zostawi³ wzór autentycznego œwiadka Ewangelii, który, przywracaj¹c os³a-
bion¹ i zachwian¹ to¿samoœæ Koœcio³owi, jednoczeœnie odwa¿nie prowa-
dzi³ dialog z myœl¹cymi odmiennie. Przekonywa³ w ten sposób, ¿e têdy
prowadzi droga Koœcio³a111.

Dla Koœcio³a w Polsce wa¿nym zadaniem bêdzie podjêcie inicjatyw
w zakresie wnikliwego i g³êbokiego studium ca³ej spuœcizny Pierwszego
Papie¿a-Polaka, a¿eby Koœció³ w coraz wiêkszym stopniu by³ przenikniê-
ty duchem Jego nauczania. Wœród tych inicjatyw wymienia siê: powstanie
Instytutu Jana Paw³a II, przeprowadzenie narodowych rekolekcji na wzór
wielkiej nowenny prymasa S. Wyszyñskiego, które polega³yby na corocz-
nym (przez 9 lat) spotkaniu w miejscach, które odwiedzi³ Papie¿ podczas
pielgrzymek do ojczyzny, a¿eby tam modliæ siê i wspólnie medytowaæ
nad Jego nauczaniem. Inn¹ wa¿n¹ p³aszczyzn¹ dzia³añ bêd¹ dzie³a mi³o-
sierdzia, np. hospicja czy rodzinne domy dziecka112.

Na ³amach „Rzeczpospolitej” w 2005 roku ukaza³o siê kilkaset s³ow-
nych jednostek prasowych zwi¹zanych z Janem Paw³em II, szczególne ich
natê¿enie nast¹pi³o w okresie Jego choroby, œmierci i pogrzebu oraz bez-
poœrednio po tych wydarzeniach. Wiêkszoœæ stanowi³y gatunki informa-
cyjne, tzw. newsy, mówi¹ce o wspomnianych wydarzeniach. Ukazywa³y
siê one na pierwszych stronach gazety, w dzia³ach: „œwiat” i „kraj”. By³y
to informacje zarówno w³asne, jak i agencyjne. Po œmierci Papie¿a g³ówny
akcent zosta³ po³o¿ony na gatunki opiniotwórcze, a wiêc artyku³y, komen-
tarze i wywiady. Dominowa³y one w dziale „opinie”. Utworzono tak¿e na
okreœlony czas specjalny dzia³: „Jan Pawe³ II”. Jak wczeœniej wykazano,
ukaza³y siê tak¿e dwa numery „Rzeczpospolitej” w ca³oœci poœwiêcone Ja-
nowi Paw³owi II. Obok wspomnieñ o Janie Pawle II i podsumowañ Jego

110 M. Bajer, Przymierze z mediami, „Rz” 2005, nr 88, s. 13.
111 Zob. C. Gawryœ, Œwiêty syn Soboru, „Rz” 2005, nr 96, s. 17.
112 Zob. E. Czaczkowska, Coœ wiêcej ni¿ pomniki dla papie¿a (rozmowa z J. Gowinem),

„Rz” 2005, nr 115, s. 4.
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pontyfikatu dokonywano tak¿e prób okreœlenia zadañ, jakie stoj¹ przed
Jego nastêpc¹ i Koœcio³em. Akcentowano zarówno sprawy, które nale¿y
kontynuowaæ, jak i te, które wymagaj¹ zmian. Wa¿nym zadaniem dla me-
diów bêdzie tak¿e przybli¿anie wielkiej duchowej spuœcizny zakoñczone-
go pontyfikatu.

DIE PRESSEMEINUNGEN ÜBER DEM PAPST JOHANNES PAUL II IN DEN
SPALTEN DER „RZECZPOSPOLITA“ IM JAHRE 2005

ZUSAMMENFASSUNG

Im Jahre 2005 erschienen, in den Spalten der „Rzeczpospolita“, ein paar Hundert
verbalen Presseeinheiten, die dem Papst Johannes Paul II gewidmet wurden. Es waren
sowohl die Informationsgattungen (so genannte „news“), als auch Begutachtungsmeinun-
gen (Artikeln und Kommentare). In den ersten drei Monaten herrschten die Nachrichten
über der Krankheit des Papstes, seiner Hospitalisierung, der Reaktionen der Menschen
aus aller Welt auf diese Ereignisse und auch über der Lage der Kirche in dieser Zeit. Die
größte Sättigung der Nachrichten verband sich aber mit dem Tod und dem Begräbnis des
Papstes. Danach erschienen die Aussagen und Erinnerungen über dem verstorbenen Papst
und auch die ersten Versuche, die den langen Pontifikat zusammenfassen wollten. In den
Spalten dieser Zeitung gaben ihre Meinungen zu diesem Thema sowohl die Vertreter der
katholischen Kirche, als auch die Politiker, Philosophen, Künstler, Wissenschaftler und
Menschen, die verschiedene Weltanschauungen, politische Optionen, Religionen, und
Ansichten repräsentiert haben. In diesen Aussagen wurde die Person des Papstes Johan-
nes Paul II als eine überdurchschnittliche und charismatische Person gezeigt, die sehr
bedeutende Rolle, sowohl im Leben der katholischen Kirche, die er fast 27 Jahre lang
führte, als auch im Leben Polens, Europas und der Welt spielte.
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