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Znaczenie papieskiej poezji 
 

 

Problem „znaczenia papieskiej poezji” w najgłębszym – z dosiężnych dla mnie – 

sensie i znaczeniu, wynika z ontycznych i epistemologicznych konsekwencji relacji 

„prawda – piękno”. Ona to decyduje o nieredukowalności więzi tego co kościelne z tym 

co artystyczne, tego co teologiczne z tym kalologiczne. Tak na ten temat wypowiadali się 

ostatni Papieże: 

 

 

 

Paweł VI, „Do artystów”, Kaplica Sykstyńska, 10 maja 1964 r. (tłum. St. G., „Znak” 

16(1964) nr 12(126), s. 1426): „Nasza posługa wymaga waszej współpracy, bo jak wiecie, 

polega ona na głoszeniu i przybliżaniu umysłom i sercom świata ducha, świata tego, co 

niewidzialne i czego nie można nazwać. Wy umiecie znaleźć formy przystępne i zrozumiałe 

dla rzeczy niewidzialnych – to wasz zawód i wasze powołanie. Wasza sztuka polega właśnie 

na porywaniu skarbów ze świata ducha i przyodziewaniu ich w słowa, barwy, formy – w 

dostępność dla ludzi. I to nie taką, o jaką ubiega się nauczyciel logiki czy matematyki. (…) 

Wy macie jeszcze ten przywilej, że możecie w samym akcie, w którym czynicie świat ducha 

przystępnym i zrozumiałym, zachować jego niewysłowioność, jego transcendencję, jego 

tajemnicę oraz konieczność dochodzenia do niego z łatwością i równocześnie z wysiłkiem. 

Jeśli zabraknie nam waszej pomocy, nasza posługa stanie się jąkaniem i czymś niepewnym”. 
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Jan Paweł II, „Do przedstawicieli świata nauki i sztuki”, Wiedeń, 12 września 1983 r. 

(w: Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, wyb. i oprac. M. Radwan, S 

Wylężek, T. Gorzkula, Rzym-Lublin 1988, s. 209): „Tak jednostka, jak i społeczność 

potrzebują sztuki dla interpretacji świata i życia, dla rozjaśnienia epokowych wydarzeń, dla 

ujęcia wielkości i głębi istnienia. Potrzebują sztuki, aby zwrócić się ku temu, co przewyższa 

sferę samej użyteczności i dopiero w ten sposób człowiek jest w stanie spojrzeć na samego 

siebie. Potrzebują literatury i poezji: słów łagodnych, a także proroczych i gniewnych, które 

częstokroć lepiej dojrzewają w samotności i cierpieniu. Według głębokiej myśli Beethovena, 

artysta poniekąd powołany jest do służby kapłańskiej. Także Kościół potrzebuje sztuki, nie 

tyle po to, ażeby zlecać jej zadania i w ten sposób zapewnić sobie jej służbę, ale przede 

wszystkim po to, aby osiągnąć głębsze poznanie conditio humana, wspaniałości i nędzy 

człowieka. Kościół potrzebuje sztuki, aby lepiej wiedzieć, co kryje się w człowieku: w tym 

człowieku, któremu ma głosić Ewangelię”. 
1 nr 3, 4, 5, 13, 16. 

 Benedykt XVI (J. Ratzinger, „W drodze do Jezusa Chrystusa”, tłum. J. Merecki, 

Kraków 2004, s. 38-39): „Nie jest to oczywiście wyłącznie problem teologii, ale również 

duszpasterstwa, które powinno prowadzić człowieka do spotkania z pięknem. Argumenty 

trafiają często w pustkę, ponieważ w naszym współczesnym świecie mamy aż nazbyt wiele 

konkurujących ze sobą argumentacji. Rozum ma nos z wosku, tj. jeśli jesteśmy tylko 

dostatecznie zręczni, możemy go wykręcić w różnych kierunkach. Wszystko wydaje się 

przekonujące, rozsądne – komu zatem mamy wierzyć? Spotkanie z pięknem może stać się 

uderzeniem strzały, która rani duszę i w ten sposób otwiera jej oczy, tak że teraz – na 

podstawie własnego doświadczenia – dysponuje ona odpowiednim kryterium, które pozwala 

jej na ocenę argumentów. W Monachium, po koncercie, kiedy wybrzmiał ostatni dźwięk 

jednej z wielkich kantat Bacha, spontanicznie popatrzyłem na siedzącego obok luterańskiego 

biskupa i równie spontanicznie powiedzieliśmy: „Ten, kto to słyszał, wie, że wiara jest 

prawdziwa”. Muzyka ta wyraża tak niesłychaną siłę obecnej w niej rzeczywistości, że 

człowiek wie – nie przez wnioskowanie, ale przez wstrząs – że cos takiego nie może 

pochodzić z pustki”. 

 

Te właśnie papieskie wypowiedzi – opasujące naszą współczesność z 

dwudziestoletnią częstotliwością – proponuję uczynić przedmiotem rozmowy. Bo one (w 

moim przekonaniu) decydują o nawiązywaniu w nauczaniu do „Boskiej komedii” Dante 

Aligheri’ego (Paweł VI), o publikacji „Tryptyku rzymskiego” (Jan Paweł II), czy o 
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„papieskiej” interpretacji Bacha i Mozarta (Benedykt XVI). Czyli o współczesnym 

związku uprawiania sztuki z głoszeniem prawdy (!). 

 


