
309

Boga, a usiłują, nie bez łaski Bożej, wieść uczciwe życie. Cokolwiek bowiem 
znajduje się w nich z dobra i prawdy, Kościół traktuje jako przygotowanie do 
Ewangelii i jako dane im przez Tego, który każdego człowieka oświeca, aby 
ostatecznie posiadł życie»”23.

WIELOPOKOLENIOWA KSIĘGA DUCHA
PAPIEŻ HUMANISTA W DIALOGU Z LITERATURĄ

Sztuka jest jednym z przejawów rozwoju duchowego, pozwala połączyć 
medytację z nastawieniem aktywistycznym, może także stać się płaszczyzną 
dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. Nie dziwi więc fakt, że wła-
śnie literatura stała się dla Karola Wojtyły szczególnym miejscem kontempla-
cji i poszukiwania jedności. Jego twórczość poetycka to in pleno „poemat dla 
Boga”24, akt wiary. 

Jeśli jednak prawda jest we mnie, musi wybuchnąć.
Nie mogę jej odepchnąć, bo bym odepchnął sam siebie25.

Zawarty w poemacie Narodziny wyznawców dwuwers w sposób symbo-
liczny wprowadza czytelnika w obszar literatury otwartej na świat i człowieka, 
w której z niezwykłą delikatnością wybrzmiewa polifonia rzeczywistości. 

Wędrówka w przeszłość i poszukiwanie elementów łączących kulturę sta-
rożytnej Grecji z religią chrześcijańską nie są przypadkowe. Wiążą się ze spo-
sobem myślenia Wojtyły – wykształconego na Uniwersytecie Jagiellońskim 
polonisty, zaczytanego i rozkochanego w polskiej literaturze romantycznej, 
ceniącego twórczość Stanisława Wyspiańskiego aktora Teatru Rapsodycznego. 
W swojej posłudze kapłańskiej prowadzi on ludzi do Światła, stara się łączyć 
wielogłosowość świata na rzecz wiary w Chrystusa, nieść prawdy objawione 
przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności kulturowej. Twórczość literacka 
Jana Pawła II wraz z jego nauczaniem papieskim (encyklikami, listami czy 
katechezami) stanowi międzypokoleniową i międzykulturową księgę ducha, 
która zaczynając od szczegółów, dąży do uniwersaliów.

23  T e n ż e, Encyklika Veritatis splendor, http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/en-
cyclicals/documents/hf_ jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor.html. Por. Sobór Watykański II, 
Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, nr 16, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. 
Dekrety. Deklaracje, s. 120.

24  Określenie twórczości Jana Pawła II jako „poematu dla Boga” pochodzi z tekstu Jarosława 
Maciejewskiego (J. M a c i e j e w s k i, Karol Wojtyła i Jan Paweł II wobec literatury, „W dro-
dze” 11(1983) nr 7(119), s. 58).

25  K. W o j t y ł a, Narodziny wyznawców, w: tenże, Poezje i dramaty, Wydawnictwo Znak, 
Kraków 1979, s. 60. 
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Szczególnym krokiem na drodze poszukiwań owej jedności jest twórczość 
Karola Wojtyły – Jana Pawła II, która powstała jako pokłosie Soboru Watykań-
skiego II, wpisując się w początek nowej ewangelizacji Kościoła, otwartej na 
religie niechrześcijańskie. Jak wspominał Wojtyła, Sobór „od pierwszego dnia 
nawiązał kontakt z całą ludzkością”26. Uniwersalny dialog Papież łączył z ideą 
narodu, akcentował swoją przynależność do polskiej tradycji i kultury. Zwracał 
uwagę na wybrzmiewającą w kulturze pamięć przeszłości, która zbawia czło-
wieka swoim pięknem, piękno bowiem „jest kluczem tajemnicy i wezwaniem 
transcendencji”27. Sztuka i literatura jako dziedziny nasycone pięknem służą 
doskonaleniu człowieczeństwa, są stałym komponentem życia. Zwracając 
uwagę na związek słowa „tchnienie” (hebr. ruah) odnoszącego się do Du-
cha Świętego z pojęciem natchnienia twórczego, Papież nadał trzeciej osobie 
Trójcy Świętej przymioty „tajemniczego artysty wszechświata”28, a twórczo-
ści – wymiar sakralny, pisząc, że „każde autentyczne natchnienie zawiera 
[...] w sobie jakby ślad owego «tchnienia», którym Duch Stwórcy przenikał 
dzieło stworzenia od początku”29. Harmonijna integracja uniwersalnej myśli 
religijnej i partykularnego zakorzenienia w tym, co polskie, pozwoliła Janowi 
Pawłowi II spojrzeć na całość literatury od czasów pogańskich jako na obraz 
otwarcia się człowieka na Tajemnicę: „Sztuka bowiem, jeżeli jest autentyczna, 
choć niekoniecznie wyraża się w formach typowo religijnych, zachowuje więź 
wewnętrznego pokrewieństwa ze światem wiary, tak że nawet w sytuacji głę-
bokiego rozłamu między kulturą a Kościołem właśnie sztuka pozostaje swego 
rodzaju pomostem prowadzącym do doświadczenia religijnego”30. 

Słowa Listu do artystów, ogłoszonego w roku 1999, są niejako aktualiza-
cją tego, co w roku 1904 chciał przekazać swoim czytelnikom Wyspiański, 
gdy w okresie narastającego dekadentyzmu i skrajnego indywidualizmu do 
głosu dochodziła sekularyzacja. W napisanym przez młodopolskiego poetę 
utworze Akropolis31 stopniowo ujawnia się integralna prawda o człowieku, 
wybrzmiewająca za sprawą zespolonego ze sztuką poznania Boga. Szukając 
uniwersalnej odpowiedzi na pytania egzystencjalne, Wyspiański dokonuje 
zjednoczenia czasów i przestrzeni, tworzy dzieło, któremu przyświeca zarów-
no duch starożytnej Grecji, jak i słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym. Nie 

26  T e n ż e, Odpowiedzialność za Kościół, w: tenże, Kazania 1962-1978, oprac. A. Bardecki, 
Znak, Kraków 1979, s. 280.

27  J a n  P a w e ł  II, List do artystów, nr 16, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 20(1999) 
nr 5-6(2013), s. 11.

28  Tamże, nr 15, s. 11.
29  Tamże.
30  Tamże, nr 10, s. 9.
31  Zob. S. W y s p i a ń s k i, Akropolis, oprac. E. Miodońska-Brookes, Zakład Narodowy 

im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985.
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bez powodu w dramacie tym Wawel staje się miejscem, w którym następuje 
odnowienie świata. Wawel symbolizuje bowiem polski naród i jego wielowie-
kową świadomość, łączące odrębność kulturową z trwaniem we wspólnocie 
cywilizacyjnej. Bohaterowie mitologiczni czy biblijni pochodzą w pewnym 
sensie z katedry, przynależą do niej i ją współtworzą. Co więcej, autor Wyzwo-
lenia czyni ich naocznymi świadkami zmartwychwstania Boga i ponownych 
narodzin człowieka, ale także postaciami, które wchodzą w nieustanne akty 
stawania się, odradzania i pracy nad sobą, by w konsekwencji doprowadzić 
do zjednoczenia się w Bogu. Wawel jest miejscem, w którym dochodzi do 
zbliżenia ziemi i nieba, miejscem mistycznym, triumfującym nad śmiercią, ze 
stale obecnym żywym słowem. 

Kornel Ujejski w Podróży przerwanej nazwał Wawel polską Jeruzalem, 
„duchową fortecą”, a poprzez metaforyczny obraz „trzydniowej trumny”, do-
konał sakralizacji katedry jako obiektu przynależnego Miejscu Świętemu:

O nasza Jeruzalem! forteco duchowa!
Trzydniowa święta trumno żywiącego słowa!
Piękności twoje ziemskie w pył się rozsypały,
Zamilkły po krużgankach cytry i cymbały.
[…]
A jednak wstań! tyś wielka! w tobie trwa, co wieczne,
To, co nad miody słodsze i nad mleko bielsze.
Powstań! raduj się! odsłoń oblicze weselsze!
Niech sztandar twej radości po wszech wieżach wieje32.

Wyspiański idzie o krok dalej. Scala Polskę i Jeruzalem z miastem grec-
kim. Jednoczy odrębne kultury i religie, ukazuje nić łączącą chrześcijaństwo 
z pogaństwem, tę nić, którą później próbował rozwinąć Papież. W Akropo-
lis bohaterowie pochodzący ze starożytnego świata greckiej kultury współ-
tworzą Wawel, manifestują jego wspólnotowość i uniwersalność. Pojawiają 
się wraz z bohaterami biblijnymi i historycznymi, przenikają do świata kra-
kowskiej katedry, by stworzyć obraz budowli, która przechowuje głosy po-
koleń, jest pamięcią czasów, ale przede wszystkim miejscem dokonującej 
się przemiany. W czterech aktach ukazane zostało nie tylko Zmartwych-
wstanie, lecz także odrodzenie ducha tkwiącego głęboko w świecie pogań-
skim. W akcie drugim, w dialogu syna z ojcem oraz Priamusa z Hekubą, 
postać Hektora ukazana zostaje na wzór ewangelicznego obrazu Boga-Czło-
wieka:

32  K. U j e j s k i, Podróż przerwana, w: Poezje Kornela Ujejskiego, F.A. Brockhaus, 
Lipsk 1894, t. 1, s. 97n. 
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