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Świadectwo wierności
Książek na temat Jana Pawła II wydano już tysiące. Biografie, reportaże, opracowania
naukowe i popularno-naukowe, powieści, etc. - wszystkie one (przynajmniej wedle deklaracji
autorów i wydawców) próbują naświetlić rzeszom czytelników niezwykłą oraz nietuzinkową
osobowość Papieża - Polaka. Jedną z charakterystycznych cech Jana Pawła II było to, iż
stanowisko jakie zajmował On w wielu ważnych kwestiach, wymykało się spod szablonu
utartych schematów patrzenia na kwestie wiary, moralności, polityki i życia społecznego.
Nasz Ojciec święty po prostu nie mieścił się w sztywnych podziałach na integryzm i
progresywizm, prawicę oraz lewicę. Gdy sprzeciwiał się aborcji, eutanazji, rozwodom,
antykoncepcji i homoseksualizmowi wywoływał zachwyt religijnej prawicy i sprzeciw
lewicowców. Kiedy wchodził do żydowskiej synagogi, całował muzułmański Koran,
apelował o zniesienie kary śmierci, popierał wejście Polski do Unii Europejskiej, wywoływał
z kolei niepokój i niedowierzanie konserwatystów, oraz aplauz i brawa progresywistów.
Ogromna charyzma Jana Pawła II sprawiały jednak, iż poza pewnymi marginalnymi
środowiskami, niewielu był gotowych otwarcie wypowiedzieć mu swój bunt. To z kolei
zaowocowało zjawiskiem przykrawania Papieża - Polaka do swej wizji świata i własnych
poglądów. To co, w gestach i nauce Jana Pawła II, było dla danego środowiska wygodne albo
zrozumiałe, nagłaśniano i eksponowano, pozostałą zaś część, dyskretnie pokrywano
milczeniem lub też za wszelką cenę próbowano zinterpretować na swoją modłę. Takie
podejście do osoby i nauczania Jana Pawła II bardzo mocno widoczne jest też w publikacjach
mu poświęconych. Do rzadkości należą opracowania, które próbowałyby ukazać pontyfikat
Jana Pawła II w całej jego okazałości, bogactwie i różnorodności. Z tego względu na
szczególną uwagę zasługują próby takiegoż obiektywnego podejścia.
Powieść pt. Dzień Świadectwa pióra Kazimierza Brauna jest ważna, gdyż próbuje
wypełnić tę lukę. Książka ta jest opowieścią (w dużej mierze opartą na autentycznych
wydarzeniach) o jednym ze studentów Karola Wojtyły - księdzu Andrzeju. Losy księdza
Andrzeja śledzimy od 1978 roku, aż po rok 2002. Przemierzamy z nim mury seminarium
duchownego, poznajemy różnych ludzi, odwiedzamy nowe kraje i zakątki (m.in. USA,
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Ziemię Świętą, Rzym). Stykamy się z rozmaitymi problemami, które w ostatnich
dziesięcioleciach nawiedzały i wciąż nawiedzają społeczeństwa oraz Kościół. Mimo, że
główną postacią w książce jest ks. Andrzej, to na wszystkich jej stronach wciąż widzimy
postać Jego Świątobliwości Jana Pawła II. We wszelkich problemach, kłopotach, a nieraz i
bardzo ekstremalnych sytuacjach ks. Andrzej próbuje bowiem odnieść się do postępowania i
nauczania Jana Pawła II. Na kartach powieści widzimy ciągle powracające zmaganie i walkę
o to, by nie zawieść Papieża - Polaka. Wszystko to podane jest zaś w atrakcyjnej szacie
powieści, która za pomocą masy wątków i zdarzeń nie pozwala nam się nudzić, kiedy
przybliżane są istotne treści pontyfikatu Jana Pawła II.
Dzień Świadectwa z pewnością nie rozwieje wszystkich pytań i wątpliwości, jakie w
związku z osobą Papieża - Polaka mogły narosnąć. I zapewne, nie takie było zadanie tej
publikacji. Co byśmy jednak nie napisali o tej książce, jedno nie ulega dyskusji. Jest ona
szczerym i konsekwentnym wyznaniem wierności nauce Jana Pawła II.
Kazimierz Braun, Dzień świadectwa (Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 2005): ss.
486.
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