Kdo? Karel Wojtyla, papež Janez Pavel II.
Kdaj? Rodil se je 18. maja 1920. Papež je postal
16. oktobra 1978. Umrl je 2. aprila 2005.
Nebesa? Razglašen za blaženega 1. maja 2011,
za svetnika 27. aprila 2014.
Kaj je v knjigi? Življenjska zgodba Karla
Wojtyle: od fanta, ki so ga klicali Lolek, mladeniča,
ki je imel rad gledališče, semeniščnika, mladega
duhovnika, škofa, do kardinala in papeža.
Zakaj jo je vredno prebrati? Spoznal
boš, kdo je bil ta veliki papež, ki je za vedno
spremenil svet, in izvedel številne zanimivos iz
njegovega življenja. Na primer, da je skoraj zamudil konklave, kjer je bil izvoljen za papeža, ker
se mu je pokvaril avto. Da je prišel pravočasno, je
štopal v Va kan.
In jaz? Janez Pavel II. je računal na mlade.
Rekel jim je: »Vi ste moje upanje!«
Naj te nagovori …
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PREDGOVOR

»V

poznih popoldanskih urah 16. oktobra 1978 se je
iz dimnika Sikstinske kapele končno prikazal bel dim,
toda takrat še nihče ni vedel, da gre za dim topovskega
izstrelka.«
Ta komentar o izvolitvi Janeza Pavla II., ki ga je izrekel znan francoski pisatelj André Frossard,1 mi je bil
všeč že od vsega začetka. Danes vsi vemo, kaj je želel
povedati z njim: pontifikat tega papeža je prevetril Cerkev, dvignil njeno duhovnost ter ponesel evangeljsko
sporočilo v zadnji kotiček sveta, »njegov topovski izstrelek« pa je zgodovino spremenil s padcem zidu različnih
ideologij, ki so delile svet, vključno s padcem berlinskega zidu. Po njegovem prihodu ni bilo nič več tako
kot prej.
Toda na tisti oktobrski ponedeljek smo lahko izvedeli le osupljivo novico, da je novi papež Poljak: prvi Poljak na sedežu sv. Petra in prvi neitalijanski papež po
455 letih. Šlo je za krakovskega nadškofa, kardinala Karla Wojtylo, ki je postal papež pri oseminpetdesetih le1

André Frossard je bil eden najtesnejših francoskih prijateljev papeža Janeza Pavla II. Odrasel je v ateistični družini, toda pri dvajsetih letih se je
spreobrnil v krščanstvo (op. prev.).
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tih, kar je za ta položaj zelo zgodaj. Vsi so se spraševali,
kdo je ta človek, ki je prišel z vzhoda, da bi prevzel mesto sv. Petra. V nadaljevanju vam želim pripovedovati
prav o tem.
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R

eka Skawa teče skozi manjše mesto Wadowice, ki
je od nekdanje poljske prestolnice Krakova oddaljeno
okoli 50 kilometrov. Po njenem obrežju sta se nekega
dne sprehajala moški in otrok, ki sta se živahno pogovarjala. Obema je bilo ime Karel Wojtyla, bila sta oče in
sin. Teklo je leto 1930.
»Lolek, ti si se rodil v času, ko je Poljska ponovno
oživela. Prav malo je manjkalo, pa bi bil Avstrijec. To
seveda samo tako rečem, saj smo že od nekdaj Poljaki,
pa čeprav smo bili od 18. stoletja naprej razdeljeni med
naše sosede Rusijo, Prusijo in Avstrijo.«
Oče je bil inteligenten in izobražen ter malobeseden
in tih človek. Toda kljub temu se je rad hitro razgovoril,
ko je beseda nanesla na poljsko zgodovino ali prvo svetovno vojno, v kateri si je prislužil železni križ za zasluge
in pogum, ko se je kot podčastnik bojeval v avstrijski
vojski. Vanjo je vstopil leta 1900, star 21 let. Zapustil je
svoj podeželski dom in kmečke starše v vasi Czaniec.
Lolek je pozorno poslušal svojega očeta. Všeč mu je
bilo pripovedovanje zgodb o njihovem narodu, ki je bil
hkrati star in nov. Minevalo je šele dvanajst let od njegove samostojnosti.
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Karel je imel že deset let. Bil je plavolas in svetlook ter
okroglega obraza. Precej je bil podoben svoji materi, Emiliji Kaczorowski, ki jo je bilo moč videti na sliki ob postelji: mlado dekle vedre lepote in črnih oči, iz katerih je sijala neka nedoločena žalost.
Emilija ni bila nikoli posebno trdnega zdravja. Poročila
se je s pet let starejšim Karlom in kmalu po poroki leta 1906
povila prvega sina z imenom Edmund. Smrt njune edine
hčerke Olge, ki je umrla kmalu po rojstvu, ji je povzročila
veliko trpljenja. V tolažbo ji je bil mali Karel – Lolek, ki
se je rodil štirinajst let po starejšem bratu. Navadno se je
neobičajno ponosno sprehajala z njim po vrtovih v bližini njihovega doma. Nekega dne je rekla eni izmed sosed:
»Boš videla, ko bo Lolek zrasel, bo velik mož.«
Mati ni dočakala sinovega 9. rojstnega dne in prav
tako ne njegovega prvega svetega obhajila. 13. aprila 1929
je bil Karel v šoli, ko so mu sporočili grozno novico: njegova mati je zaradi srčnega napada umrla stara le 45 let.
Bolečina je preplavila njegovo srce, v pesmi pa vzklila šele
deset let pozneje:
Nad Tvojo belo gomilo cvete življenja cvetje …
O, koliko let je minilo brez Tebe, o koliko let že!
Pozneje se že kot papež spominja:
Nisem imel še let za prvo obhajilo, ko mi je smrt ugrabila
mater. Reva ni imela sreče, da bi dočakala veliki dan, po
katerem je silno hrepenela. Hotela je imeti dva sina: prvi
naj bi bil zdravnik, drugi duhovnik. Moj brat je bil res
zdravnik, jaz pa sem kljub vsemu postal duhovnik.
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Tistega dne, ko sta se oče in sin sprehajala po obrežju
in oddaljevala od mesta, sta se počutila osamljena. Minilo je šele leto dni, odkar ju je zapustila mati in žena,
Edmund, ki so ga klicali Mundek, pa je odšel v Krakov
na študij medicine.
Oče je nadaljeval s pomembno lekcijo zgodovine za
Poljaka, čigar narod je ostal enoten le zaradi povezanosti s katoliško vero. Z vzhoda in zahoda jih namreč obdajajo pravoslavni in luteranci.
V tej deželi ponavljajoči se upori niso privedli do nikakršnega izboljšanja. Osamosvojitev so lahko dosegli le
z zmago nad sosedi. To jim je uspelo v 1. svetovni vojni,
ki se je pričela leta 1914.
»Točno 18. maja 1920, na dan tvojega rojstva, so v naši
novi prestolnici Varšavi zmagoslavno sprejeli maršala Pilsudskega, ki je premagal sovjetsko vojsko. Saj že veš, da
nam je leta 1918 1. svetovna vojna prinesla svobodo, ko
sta se zrušila Avstro-Ogrski imperij in Rusko cesarstvo.«
»Toda Rusija se je preoblikovala v Sovjetsko zvezo.«
»Ja, Lolek, in komunisti so nam takoj napovedali vojno, saj niso marali naše svobode. Odbili smo jih, a so nas
znova napadli, prav ko si ti dopolnil tri mesece. Bilo je na
praznik Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta 1920. Prispeli so do Varšave, toda maršal jih je ob bregovih reke ponovno porazil. To dokončno zmago so poimenovali 'čudež ob Visli'. Tudi tokrat nas je varovala Devica.«
»Kot v starih časih?« je vprašal Lolek in ga spodbudil
k nadaljevanju, saj je dobro vedel, v kakšno veselje je
očetu pripovedovanje.

Fant ki je postal papez_notranjost.indd 9

20.3.2014 13:13:37

10

FANT, KI JE POSTAL PAPEŽ

»Ja, tako kot v 17. stoletju. V obdobju, ki ga imenujemo 'potop'. Takrat so nas preplavili Švedi in zavzeli celotno državo. Kot kakšen otok je obstalo le svetišče na Jasni Gori v Čenstohovi, ki hrani ikono Črne Marije.
Nekaj vojščakov, ki so se zatekli k redovnikom, je porazilo Švede in rešilo državo. Bilo je na božič leta 1655. Bil
je pravi čudež in prav zato tako častimo našo Mater in
Kraljico na Jasni Gori.«
Sonce je pričelo zahajati za gorovjem Beskidi, ki se
razprostira pred Tatrami. Bil je čas za vrnitev. Vrnila sta
se v mesto in prispela do ulice Koscielna, Cerkvene ulice, kjer sta domovala. Njuno stanovanje, ki sta ga najela
pri judih, je bilo majhno, s kuhinjo in dvema sobama,
spalnico ter dnevno sobo.
Oba sta imela posteljo v spalnici, ki jo je na eni steni
krasila očetova sablja, na drugi pa Marijina podoba. Pogled z okna je razkrival župnijo sv. Marije in tamkajšnjo
sončno uro, na kateri je bil napis: Tempus fugit, aeternitas
manet, čas beži, večnost ostane.
Zvonjenje zvonov je narekovalo ritem: delo in igra.
Včasih sta si v prostorni dnevni sobi privoščila igranje
nogometa z žogo iz cunj.
»Ti boš vratar. Slišal sem, da si dober vratar in da
skoraj vedno igraš v judovski ekipi.«
»Ja, zato ker jih je manj.«
»V redu. No, da vidim, če ubraniš tole!«
Potem je oče pripravil večerjo. Skrbel je za celotno
gospodinjstvo, pral perilo ter pripravljal zajtrk in lahko
večerjo. Kosila sta običajno pri manjšem gostilničarju
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Banasu nekaj vrat stran od njunega doma. Njegov sin in
Karel sta bila sošolca in sta se po kosilu navadno tudi
skupaj igrala.
Maja 1930 je Edmund diplomiral. Pri svojih štiriindvajsetih letih je veljal za očarljivega in neizmerno priljubljenega fanta. Karel je z očetom odpotoval v Krakov,
da bi se udeležila slovesne podelitve zdravniškega naziva
v veličastni dvorani Collegium Maius na Jagelonski univerzi. Kako čudovito se je vse zdelo Karlu in kako vesel
je bil njegov oče!
»To bomo proslavili tako, da bomo poromali v Čenstohovo.«
Odpotovali so v mesto Jasne Gore, nad katerim se
dviguje samostan, kjer hranijo ikono poljske Kraljice, ki
je zaradi časa počrnela. Mlademu Wojtyli se je za vedno
vtisnila v spomin.
Minili sta komaj dve leti, ko je družino doletela nova
nesreča. Edmund je delal kot oddelčni zdravnik v mestni bolnišnici v Bielskem. Tamkajšnje območje je zajela
huda epidemija škrlatinke in doktor Wojtyla je dežural
dan in noč, brez počitka. Ves čas je delo opravljal dobre
volje, dokler ni 4. decembra 1932 v starosti sedemindvajset let umrl tudi on.
Na dan njegove smrti je soseda zagledala osamljenega in žalostnega Karla na vhodnih vratih, ga sočutno
objela in poljubila:
»Ubogi Lolek, izgubil si brata!«
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Dvanajstletni fant jo je resno pogledal in preprosto
rekel:
»Taka je Božja volja.«
Oče in sin sta dokončno ostala sama, njuna povezanost pa se je še bolj poglobila. Bila sta neločljiva. Skupaj
sta hodila v kino, cerkev ali na kosilo v gostilno pri Banasu. Ob večerih sta hodila na dolge sprehode, med
katerimi sta se včasih pogovarjala, drugič pa v tihoti uživala v čudoviti pokrajini z gorami in dolinami, ki so ju
obdajale. Kasneje se Karel spominja:
Oče je bil čudovit človek. Skoraj vsi moji otroški spomini so povezani z njim. Hudi udarci, ki so ga v življenju
zadeli, so mu odkrili brezmejne duhovne globine in žalost se je prelila v molitev. Že dejstvo, da sem ga videl
poklekniti, je odločilno vplivalo na moja mlada leta.
Oče je tudi znal izreči pravo besedo na pravem mestu
in ob pravem času. V šoli je profesor verouka in župnik
župnije sv. Marije, p. Figlewicz, Karla postavil na čelo
ministrantov. Vendar pa Karel ni bil prav marljiv na srečanjih. Ko je oče za to izvedel, mu je rekel:
»Nisi dober ministrant. Ne moliš dovolj k Svetemu
Duhu. Več moraš moliti.«
Karel se tega spominja takole:
Naučil me je molitve, ki je nisem nikdar pozabil. Bila
je največja duhovna lekcija, trajnejša in močnejša od
tistih, ki sta mi jih dala branje in študij.
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V

gimnaziji mu je šlo kot po maslu. Radi so ga imeli
tako sošolci kot profesorji. Veljal je za dobrega dijaka
in športnika. Po značaju je bil živahen in simpatičen, a
tudi tih in razmišljujoč. Vsako jutro je šel po isti poti;
odšel je od doma, prečkal ulico, vstopil v cerkev, nekaj
trenutkov pomolil in po prečkanju tržnice prišel do Ulice Mickiewicza, kjer je bila njegova šola.
Zaradi dobrega baritona je pričel s petjem na župnijskem koru in igranjem v šolskem gledališču, kjer je pokazal odlične igralske sposobnosti. Zaradi njih je tudi
dobil najzahtevnejše in najbolj bleščeče vloge.
Kmalu se je pridružil gledališki skupini v Wadowicah, ki jo je ustanovil entuziastični in dinamični profesor Mieczyslaw Kotlarczyk in v kateri so igrali fantje in
dekleta iz gimnazije. Karla je omenjeni profesor naučil,
kako lepota gledališke umetnosti osvaja srca ljudi. Prav
tako mu je razkril velika dela poljskega gledališča: od
romantičnih in domoljubnih do krščanskih. Profesor je
sčasoma postal tudi eden njegovih večjih mentorjev v
življenju in velik prijatelj. Kljub temu da ju je ločevalo
štirinajst let, njuno prijateljstvo ni poznalo meja.
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