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KAROL WOJTYŁA 
MIŁOŚC OBLUBI EŃCZA 

I stotą m iłośc i oblu b ień czej jest oddanie siebie, swojego „ja". Stanowi to coś 
innego i zarazem coś więcej n i ż upodo banie. pożądanie, a nawet niż życzli 
wość . Te wszystkie fo rmy wychodzenia w kie ru nku drugiej osoby pod kątem 
dobra nie sięg a j ą tak daleko jak miłość obl u bieńcza . Czymś więcej jest 
„d ać siebie" aniżeli tylko „chc i eć dobra" - choćby nawet przez to drugie „ja" 
stawało s ię jakby mo im własnym. jak w przyjaźni. Miłość oblubieńcza jest 
czymś innym i czymś wi ęcej n i ż wszystkie przeanalizowane dotąd formy 
miłośc i zarówno od st rony indywidual nego podmiotu, od strony osoby, która 
kocha. jak i od strony łącznośc i m iędzy-osobowej . którą miłość wytWarza. Kiedy 
m iłość oblubi eń cza wejdzie w t ę relację między-osobową. wówczas powstaje 
coś in nego ni ż p rzyjaźń - mianpwicie wzajemne oddanie się osób. ( ... I 

To ( ... I. co nie jest możl iwe i prawidłowe w porządku natury ani w znacze
niu fizycznym. może dokonywa ć się w porządku miłości i w znaczeniu moral
nym. W takim znaczeniu jedna osoba może siebie dać czy też oddać innej, 
i to zarówno osobie ludzkiej jak Bogu. a przez takie oddanie kształtuje się szcze
gólna postać miłośc i , którą określamy jako miłość oblubieńczą . Świadczy to 
t eż o szczegól nej dynamice osoby, o szczególnych prawach rządzących jej 
istnien iem i rozwojem. Dal temu wyraz Chrystus w owym zdaniu. które zdaje 
się zawierać głęboki paradoks : Kto by chcial ocalić duszę swoją. tąn ją 
straci. a kw by utraci/ duszę swoją dla mnie, ten ją znajdzie (Mt 1 O. 
391. 

Istotn ie. w problemie m iłośc i oblubieńczej zawiera się jakiś głęboki para
doks - nie werbalny tylko, ale na wskroś realny ; słowa Ewangelii wskazują 
na szczególn ą rzeczyw istość i zawie rają prawdę. która realizuje się w życiu 
osoby. Oto z racj i swej natury każda osoba jest kimś nie-przekazywalnym. 
kimś nie-odstępnym . W po rządku natury jest ona nastawiona na doskonalenie się . 
na osiąganie coraz większej pełn i własnego bytu. który przecież jest zawsze 
j akimś konkretnym „ja''. Stwie rdzi liśmy już. że owo doskonalenie się przychodzi 
poprzez miłość i wraz z miłością . Najpełniejsza a zarazem jakby najradykalniejsza 
forma miłości leży też w tym. aby właśnie siebie dać. aby to swoje nie
przekazywalne i n i e -odstępne „ja" uczynić czyj ąś własnością . Paradoks jest w 
tym wypadku podwójny i idzie w dwóch kierunkach: po pierwsze - że można 
tak wyjść z własnego „ja", a po drugie - że się przy tym owego „ja" 
bynajmniej nie niszczy i nie dewaluuje. ale wręcz przeciwnie - rozwija się je 
i bogaci w znaczeniu oczywi ście ponad-fizycznym, w .znaczeniu moralnym. ( ... I 

Oddanie siebie jako forma miłości kształtuje się we wnętrzu osoby w oparciu 
o dojrzale widzenie wartośc i oraz gotowość woli zdolnej do zaangaźowania się 
w taki właśn ie sposób. 

Fragment ksi ążki Karola Wojtyły 

pt. MiŁOŚC I ODPOWIEOZIALNOŚC 
KUL, Lublin 1960 

KAROL WOJTYŁA 
DO NOWOŻEŃCÓW 

Moi Drodzy! 

Słowa. które za chwilę będziecie wypowiadać, mają stać się zasadą całego życia 
Waszego. Jakie to będą słowa? Myślę. że je znacie przynajmniej ze słyszenia , bo 
nieraz uczestniczyliście już w ślubie . Może nawet znacie je z przemyślenia . Jeżeliś 
cie ich dotąd nie przemyśleli. to uczyńcie to jak najrychlej, bo te słowa mają stać 
się zasadą całego życia Waszego. . 

Więc. jakie to są słowa? Mówi narzeczony do narzeczonej : „biorę sobie ciebie· 
za małżonkę i ślubuję ci miłość. wiarę. uczciwość małżeńską oraz to. że Cię nie 
opuszczę aż do śmierci" . 

Widać. że są to słowa brzemienne treścią. TFeścią ludzką : człowiek bierze 
człowieka . Bi.erze w posiadanie? Nie można wziąć człowieka w posiadanie: nie 
można sobie przywłaszczać człowieka . A jednak człowiek może do człowieka 
przynależeć. I może ta przynależność człowieka do człowieka osiągnąć taką pełnię . 
jaką Stwórca przewidział w małżeństwie : „będą dwoje w jednym ciele". Niemniej 
człowiek nie może sobie człowieka przywłaszczyć ; zawsze człowiek dla człow ieka 
musi pozostać darem. 

„Ślubuję" - to znaczy więcej niż „przyrzekam". Chociaż znaczy także i „przy
rzekam": przyrzekam. zobowiązuję s i ę do spełnienia . „Ślubuję" - oświadczam 
całkowitą gotowość i zdecydowanie : ślubuję tobie. 

To właśnie w tym układzie wzajemnego daru ; dar wyraża się tym „ślubuję" : 
dar człowieka dla człowieka . Dar wzajemny - dar, który trzeba odebrać na 
właściwym poziomie i oddać na właściwym poziomie. I dlatego też : „ślubuję ci 
miłość' '. bo miłość to jest właśnie to ; to jest właśnie dar. który się odbiera i któ
ry się oddaje na tym samym poziomie. wedle tej samej miary : „ślubuję ci mi
łość" . 

Miłość tak rozumiana to znaczy wierność. Nie tylko przelotne uczucie. które 
może się zmienić. Wierność to znaczy pewność. to znaczy solidarność ; to znaczy: 
zawsze z tobą - w dobrym i złym . Wierność , to jest przyszłość miłości : to jest 
jakiś znak jej wypełnienia . To jest to, na co człowiek może i powinien się zdo
być wobec takiego daru. 
... i uczciwość" ; w pewnym sensie to znaczy mniej aniżeli miłość , aniżel i wier
ność, w pewnym sensie jedno i drugie w tym się właśnie zawiera. Trzeba 
bardzo patrzeć w swoje sµmienie , jeżeli mamy być wzajemnie wobec siebie 
uczciwi w tym stopniu zjednoczenia człowieka z człowiekiem . jaki jest właściwy 
dla małżeństwa. 

Nie kon iec na tym. Słowa. które wypowiadać będziecie. które są tak bardzo 
nasycone. brzemienne ludzką treścią . te słowa są podstawą przysięgi. Taki jest 
wymiar sakramentu. To nie jest tylko „oświadczenie" o charakterze społecz
nym. w porządku poziomym - wobec równych sobie; chociaż tym także sakra
ment małżeństwa jest. I dlatego my tutaj wszyscy zebrani jesteśmy świadkami 
Waszego małżeństwa . 



Równocześnie sakrament sięga w inny wymiar. Będziecie mówić : „tak mi 
dopomóż. Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci" . To 
znaczy. będziecie wzywać Boga po pierwsze. na Świadka . Ale nie tylko na 
Świadka ; będziecie Go wzywać na pomoc - „tak mi dopomóż...". I bodaj, że to 
najwięcej mówi o istocie sakramentu. Wiecie bowiem, że sakrament ustanowiony 
jest przez Chrystusa po to. ażeby człowiekowi dawał łaskę - Bożą łaskę . Łaska 

to znaczy nowe życie : nowe Boże życie w człowieku : tak jest od chwili chrztu. 
Ale łaska to jest także i pomoc. Pomoc, ażeby to Boże życie w sobie utrzy

mać. rozwijać i ażeby zachować w swoim ludzkim życiu konsekwencję tego Boże
go życia. którym jest łaska . I dlatego mówicie : „tak mi dopomóż" ... „Tak mi 
dopomóż" - to znaczy: wzywam Cię na Świadka . Ale równocześnie wyznaję 
przed Tobą. żem tylko człowiekiem ; wyznaję przed Tobą moją słabość . Wiem, 
wiemy. że to co wyrażają nasze słowa. to co ma się stać zasadą całego życia 

naszego, jest na miarę ludzką: ale jest także i po ludzku trudne. I dlatego, wie
dząc to. szukamy pomocy, zwracamy się do Ciebie; do Ciebie, który jesteś znawcą 
naszych serc. 

Moi Drodzy, Moje Drogie Dzieci I Pomyślcie teraz o tym, że stoicie nie tylko 
wobec nas wszystkich - wobec mnie ; że stoicie wobec Tego, który jest 

·znawcą Waszych serc. I przed Nim otwórzcie te serca. otwierając je ku sobie 
przed Nim, ażeby w to otwarcie. w otwarcie tego momentu, który nazywamy 
sakramentem małżeństwa. żeby w to otwarcie weszła cała Wasza przyszłość. 

Ten. który jest znawcą Waszych serc, zna także przyszłość. Otwórzcie mu te 
serca tak - ażeby cała Wasza przyszłość weszła w to otwarcie i żeby ta cała 
Wasza przyszłość była owocem tego, co teraz będziecie wypowiadać . Żeby była 
konsekwencją prostą. ale zarazem bardzo głęboką. bardzo dojrzałą . 

Pamiętajcie, że w miłości. którą wybieracie i w której się dzisiaj wiążecie, 

obowiązują szczególne prawa. Ta miłość rządzi się prawem płodności. Człowiek. 
dwoje ludzi. małżeństwo. mają swoją miłość potwierdzić nowymi ludźmi i w nich 
ją odnaleźć. Jeśli w nich jej nie odnajdą. łatwo mogą się zagubić. I to także należy 
do tej całości. wobec której dziś trzeba otworzyć serca przed Bogiem, ażeby w to 
otwarcie weszła cała Wasza przyszłość. Was dwojga i tych. którym dacie życie . 
Waszej rodzinie. To jest pełne znaczenie sakramentu małżeństwa . 

Widzicie, że jest to sakrament bardzo prosty, głęboko ludzki. a zarazem tak 
bardzo otwarty ku Bogu. Tak bardzo przejrzysty dla jego obecności , dla jego działa
nia : ku Bogu, który jest Stwórcą . Małżeństwo staje się niejako wobec Stwórcy, 
staje na Jego usługach , ma podjąć dzieło stworzenia ; staje wobec Boga, który 
jest Ojcem. · 

To co nazywacie swoją miłością teraz. to jeszcze nie dojrzało w pełni . Dojrzeje 
w pełni przez ojcostwo i macierzyństwo . Wtedy dojrzeje w pełni. wtedy nabierze 
całościowego wymiaru. 

Tyle chciałem Wam powiedzieć prostych prawd życiowych, a zarazem głęboko 
ewangelicznych i głęboko chrześcijańskich , ażeby pod te słowa , które za chwilę 
wypowiadać będziecie. podłożyć treść - możliwie pełną treści: bo te słowa mają 
stać się zasadą całego życia Waszego. Zasadą . to znaczy podstawą. fundamen
tem, tym na czym się buduje. 

Otóż te słowa są takie, że na nich - idąc konsekwentnie za ich znacze
niem, rozwijając w życiu do końca ich treść - na nich można budować całe 
życie ludzkie ; życie dwojga. życie rodziny. I szerzej, i szerzej : bo przecież nikt nie 

jest samotną wyspą I Nie jest też samotną wyspą żadna rodzina. Każda żyje w 
społeczeństwie, nie można jej wyizolować : chociaż me swoją wewnętrzność, 

swoją zawartość i swoją spoistość dla siebie. 

Kraków. kaplica w Kurii Metropolitalnej 7 listopada 1970 r. 

Ks. Karol Wojtyła 

Biskup - Metropolita - Kardynał 

KAZANIA 1962- 1978 

ZNAK. Kraków 1979 



MAREK SKWARNICKI 
SŁOWO WSTĘPNE oo POEZJI 
I DRAMATÓW KAROLA WOJTYŁY 

Ludzi fascynuje to. że Papież Jan Paweł li był jako kapłan. hierarcha. również 
i poetą. Spotkanie się ze sobą w jednej osobowości tych dwóch powołań od
bierane jest w oczach zsekularyzowanej kultury współczesnej jako coś zaska
kującego . Dosyć powszechnie bowiem utrwaliło się przekonanie. że religia i sztuka 
należą do dwóch odrębnych jak gdyby, dziś niezależnych porządków : sacrum 
i profanum. („. ) · 

Kapłaństwo - pisał ·(„. ) Poeta (we Wstępie do antologii wierszy pisa
nych współcześnie przez polskich księży pt. SŁOWA NA PUSTYNI - Londyn 
1971 - przyp. red.) - jest sakramentem i powalaniem. Twórczość 
poetycka jest funkcją talentu - a talenty również stanowią o 
powalaniu. przyna1mniej w sensie podmiowwym. Można więc 
stawiać sobie pytanie: w jaki sposób te dwa powalania. kaplań
sk1e i poetyckie. wspólts1me1ą z sobą, w jaki sposób wzajemnie 
się przemkaJą w tym samym człowieku ? Pytanie takie dotyczy 
czegoś w1ęce1 niż utworów. Dotyczy ono autorów. DÓtyczy spra
wy, która 1es1 jakąś osobistą tajemnicą każdego z nich. Czy 1ednak 
pisząc nie odsłaniają tej tajemnicy? Mamy prawo postawić w 
ten sposób pytanie. Musimy jednak zgodzić się z tym. że źródłem 
/BJ poznama w tym .wmie pozostaną tylko utwory, tylko wiersze. 
dz1ełA sżtuki poetyckiej. W jakiej mierze i w 1aki sposób również 
cJusLy kapłańskiej? („.) To pytanie i szukanie nie powinno nam 
przeszkadzać w odbiorze ich sztuki. o nią bowiem właśnie chodzi. 
·Ale h10że czasem pytanie to coś nam wyjaśni. a może zrodzi 
nowe pytAnie. („. ) 

Mając dziś przed sobą pełną twórczość poetycką Karola Wojtyły przekonujemy 
się. że jest ona w sporym stopniu źródłem do poznania tajemnicy wzajemnego 
przenikania się owych „dwóch powołań" , aczkolwiek zawsze pozostanie nadal 
zagadką . 

Pierwszym tekstem nasuwającym refleksje na ten temat jest dramat HIOB. Nie 
był on nigdy drukowany, znaleziony został niedawno. powstał w roku 1940, na 
początku li wojny światowej , gdy Polska znalazła się pod okupacją niemiecką . 

Karol Wojtyła , wówczas student polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim . jesz
cze nie podjął decyzji wstąpienia do seminarium .duchownego. Jeszcze, być 

może. zamierza nadal być humanistą. językoznawcą. poetą. może aktorem. Jest 
zaabsorbowany sprawami sztuki. pisze o niej w ten sposób w liście do przyjaciela : 
„.nie 1es1 sztuka. aby byla li tylko prawdą realistyczną. albo li tylko 
zabAwq. ale nade wszystko jest nadbudową. jest spojrzeniem 
w1Jrzód 1 wzwyż, jest wwarzyszką religii i przewodniczką na drodze 
ku Bogu; ma wymiar romantycznej tęczy: od ziemi i od serca 
człowieka ku Nieskończonemu„ 

• 

' 

HIOB jest jedną z prób spełnienia tego programu. Wybór tej właśnie starotesta
mentowej postaci na „bohatera" rapsodycznego dramatu nie był z pewnością 
przypadkowy w okresie narodowych i indywidualnych cierpień, które nagle spadły 
na Polaków, pogrążając ich w sytuacji prawdziwie „hiobowej". Dramat młodego 
Wojtyły jest próbą zgłębienia misterium cierpienia. uwieńczoną „romantycz
nym" widzeniem Hioba, który na dnie swej nędzy i ogołocenia ogląda nagle Jezu
sa Chrystusa. poznaje wyzwalający sens Jego krzyża, odkrywa sens ofiary. Po raz 
pierwszy pojawia się wtedy w poezji Karola Wojtyły Redemptor hominis, 
by już odtąd zawsze być w niej obecnym. („.) 

Zostawszy księdzem Karol Wojtyła nie włączył się już nigdy (tak jak to miało 
miejsce we wcześniejszej młodości) w życie artystyczne. Nie brał też jako autor 
udziału w ogólnym życiu literackim. Pisał jednak dalej . Ale - jak wiadomo -
drukowane utwory sygnował pseudonimami. fakt pisania poezji utrzymywał w 
dosyć ścisłej tajemnicy, znanej wyłącznie skromnemu gronu przyjaciół i współ
pracowników, świeckich i duchownych ; nie ma również Jego wierszy w antologii 
&OWA NA PUSTYNI . Interesował się też nadal sztuką i literaturą. jako Metro
polita Krakowski znany był z roztaczanego przez siebie mecenatu, kontaktował się 
z przyjaciółmi. wśród których było wielu intelektualistów. naukowców, artystów. 
Patronował sesjom organizowanym na tematy humanistyczne. również historycz
noliterackie. nigdy jednak nie było wówczas mowy o Jego własnej twórczości . 

Czy można z tego wnioskować, że w ciągu dalszych dwudziestu lat pisania 
oraz publikowania wierszy i dramatów Karol Wojtyła przypisywał im rolę tylko 
duszpasterską? Z pewnością nie. Twórczość poetycka, obok działalności nauko
wej. zwłaszcza filozoficznej. stała się prawdopodobnie dla Niego w latach. o których 
mowa . jedną z wielu dróg poznawania i zgłębiania rzeczywistości ludzkiej. być 

może najbliższą sercu. ale nie najważniejszą w pełnieniu obowiązków . Wiadomo, 
że potrzeba tworzenia wierszy wypływa z zafascynowania pięknem, które niespo
dziewanie rodzi się. wywołane jakimś wydarzeniem, sytuacją. przez spotkanie 
z ludźmi, także z myślami. Impuls jest zawsze niejasny, w trakcie pisania przy
biera dopiero kształt tego, co przywoływało autora swoim pięknem . Utwory poe
tyckie są zawsze dla piszących niespodzianką. którą dopiero po napisaniu pod
daje się świadomemu opracowaniu. W ten to sposób poezja spełniać może rów
nież rolę poznawczą . tak jak każda twórczość artystyczna. której inne formy 
twórczości czysto intelektualnej czy naukowej ,zastąpić nie potrafią . Lektura sze
regu utworów Karola Wojtyły z dojrzałego okresu Jego twórczości poetyckiej na
suwa przypuszczenie. że była ona właśnie Jego „laboratorium" serca, wyobraźni 
i umysłu zarazem. w którym poddawał „próbom" to. czego w inny sposób się nie 
wyrazi : tajemnicę ludzkiej miłości. Kościoła. macierzyństwa i ojcostwa, ludzkiej 
śmierci. ale także tajemnicę strumienia w górach i kamieni„. Poetycka intuicja 
niczego w kontemplowanej rzeczywistośc i nie narusza. a jednocześnie wchodzi w 
jej tajemnicę. która dla Karola Wojtyły jest zawsze święta. („.) 

Mimo przekonania o niewystarczalności słów Autor pisze wiersz. Na tym pole
ga paradoks i nierozsądność poezj i. która pragnie wyrazić niewyrażalne , a przez 
ten ruch serca i ręk i ku Światłu coś jednak nowego nazywa, czyli odkrywa. W 
każdym razie pozostawia ślad dążenia człowieka ku Nieskończoności. Jest to 
tęcza . o której pisał młody Karol Wojtyła w pierwszym wyznaniu na temat 
sztuki. 



Karol Wojtyła I Il. Pieśń o słońcu niewy~rpanym I 

Pieśń o Bogu ukrytym I .9· 
I O, czuć tę chwilę nicości, 
l<t 

I_944 tę chwilę sprzyd stworzynia r 
i nie odstępować jej nigdy, 

V jak nie odstępuje się cienia. ! 
' 

Powracać ciqgle w ten ~s, 
gdy utulony tylko Twojq Myslq, 
niewinność więks"lf} niż drjecko 

I. Wybrzyża pełne ciszy 
i głębS'if} miałem przyjrzystość. 

I6. 

C7.Jsto myślę o tym dniu wid~nia, 
D'Tjś, oswłomiony istnieniem, 

który pełen będ'Tje ;,d'Tjwienia ' 
zapominam o mojej nicości, 

I w dalekich się błqkam promieniach, 
nad tq Prostotq, ' I 

i oderwany od promieni najprostszych. 
'Z której świat jest ujęty, 

I 

w której przybywa nietknięty I Lec;,jedno spojrzynie w głqb, 
aż dotqd 
- i dalej niż dotqd. I 

które wieC7JloŚĆ odsłania ;,przypływu -
f, jedno najprostS\ę spojrzynie, 

A wtedy koniec;,ność prosta coraz więkS'ifJ .. którym w Myśli 7JZÓW Twojej przybywam. -

się staje tęsknotq 
I za 01vym dniem, To wtedy - gdy w blasku ukrytym 

który wszystko obejmie takq nie;,miernq 
I skupiam siebie całego, 

miłosnym tchem. 
Prostotq, i staję się ;,nów Twojq M yślq, 

miłowany białym żarem Chleba. 



Domyślając się tego wszystkiego w pochylen iu nad wierszami Poety, dostrze
gamy w nich nie tylko ślady trudu poznawczego na drodze ku Bogu , lecz i trud 
czysto literacki. rzemieślniczy. właśc iwy pracy artysty. ( ... ) 

Karol Wojtyła „warsztatowe" problemy języka miał wszechstronnie przemyśla

ne. Tę świadomość autorską odkrywamy zarówno w stylu i kompozycji Jego 
rozpraw naukowych jak i w poezji. Tu i tam język jest inaczej używany . Wspólna 
jest dążność do krystalicznej precyzji, która sprawia. że albo myśl . albo obraz 
nie natrafiają na przeszkodę w języku. by objaw i ć się odbiorcy. W poezji tak 
religijnej jak ta mało jest zwrotów. obrazów lub fraz. które bezpośredn i o nazywa
ją po imieniu Boga, sprawy święte . To jest też świadome zamierzenie Poety. W 
żadnym wypadku ta poezja nie ociera s i ę o dewocję . I na skutek tego, że cała 
przestrzeń poezji Karola Wojtyły wypełniona jest Bogiem. a jej tematem jest 
rzeczywistość ludzka. można powiedz ieć, że twórczość ta przekracza głębokie 

rozdarcie współczesnej kultury na autonomiczne z pozoru sfery sacrum i pro
fanum . Ta poezja sakralizuje pełnię ludzkiej egzystencji, jest wyjątkowym 
osiągnięciem nie tylko literackim. ( .. . ) 

W przeważającej części jest to poezja kontemplacyjna, a blask rozświetlający 
jej wnętrze ma źródło mistyczne. Jeśli tego nie zrozumiemy, staniemy tylko na 
jej progu. Piękno, będące miarą jej znaczenia. ukryte jest w jej wnętrzu. jest tym, 
do czego wyobrażnia . się przedziera. co myśli wspólnie z sercem miłującym 

człowieka i Boga-Człowieka odkrywa i wobec czego zarówno rozum. jak i serce 
stają oniemiałe. w zadziwieniu. Niekiedy zaś stają wobec ciemności. 

Ojciec Święty ( ... ) podkreślił : ( ... ) - że poezja to wielka pani. której trzeba 
się całkowicie poświęcić : obawiam się. że nie byłem wobec niej zupełnie w 
porządku . 

Cytuję Jego słowa z pamięci . Były wypowiedziane po polsku. I są to bardzo 
polskie słowa. ·Bo poezja, twórczość literacka. rola pisarza w społeczeństwie 
ma szczególne znaczenie· dla Polaków. Funkcja literatury była i jest nieco inna 
u nas aniżeli w kręgu wielu i~nych kultur narodowych. Łączy się ona z poczuciem 
ogólnospołecznej odpowiedzialności moralnej za dzieje kultury mającej głęboką 

i długą tradycję chrześcijańską . za jej stan obecny oraz dalszy rozwój . Jeszcze do 
niedawna mówiło się powszechnie. że sztuka ma do spełnienia misję narodową . 

która polega na podtrzymywaniu i rozwijaniu wartości o znaczeniu un iwersal
nym, humanistycznym. Wielu z nas nadal przypisuje jej tę rolę . Dlatego „powo
łanie" pisarza nie wyczerpuje się. zgodnie z polskim poczuciem. wyłącznie w 
oddaniu samej tylko sztuce. jako sferze działalności ludzkiej wyłączonej z całośc i 

życia społeczeństwa . nie jest traktowane jako „prywatne hobby" artysty. Aczkol
wiek poezja, jak każda gałąź sztuki. rządzi się oczywiście swoimi własnym i 

prawami. których autonomia winna być respektowana. Tę autonomiczną wartość 
sztuki Karol Wojtyła respektował w życiu publicznym i dbał o nią w odniesieniu 
do własnej twórczości. (...) 

Wielka pani. Dla niej na całym świecie wielu ludzi poświęca życie biorąc na 
ramiona ciężar słowa. zmagając się i upadając pod nim. dążąc ku owemu jakże 
trudnemu i nigdy nie wyrażonemu w pełni pięknu człowieka . jego pełnej 

tajemnic egzystencji, misterium naszego bytowania. Czy ktokolwiek z tych poetów 
mógłby powiedzieć . że był wobec owej wielkiej pani zawsze w zupełnym po
rządku? 

~ 
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JACEK KOLBUSZEWSKI 
ZWIERCIADŁO DLA PANIEN 
MĄDRYCH I PANIEN GŁUPICH 

U tarło się nieprzypadkowe mniemanie. i ż moraliści zazwyczaj nudzą : mają 
wprawdzie rację . ale dowodzą swojej słuszności w sposób tak mało atrakcyjny. 
że prawdy przez nich głoszone przyswajane są bez entuzjazmu. Większe wśród 
odbiorców sztuki zainteresowanie budzą zazwyczaj dzieje grzechów. niż historie 
cnót. Jest przy tym osobliwą regułą . iż literackie wizje zła zazwyczaj udatniejsze 
są od obrazów dobra. Równie zresztą charakterystyczne jest. że małżeństwo 

bodaj powszechnie uchodzi za mało wdzięczny temat literacki : poeci z reguły 
więcej okazywali atencji cudzym żonom. niż własnym . zaś w myśl dawnej tra
dycji dramatopisarskiej miłosne perypetie godne były opisywania tylko do 
chwili sfinalizowan ia ich małżeńskim węzłem . Istota małżeńskiego szczęścia 
rzadko kiedy aktyw izowała literacką inwencję . Co innego zjawiska patologiczne 
i negatywne: o rozkładz i e małżeństwa i zaniku miłości napisano setki utworów. 



Jeśl i zaś przedmiotem autorskiej anal izy stawało się owo małżeństwo , to za 
interesowanie zawsze budziła instytucja, nie zaś -- sakrament. Rozwa
żania na temat sakramt ntów oddane bowiem zostały bez reszty kaznodziejom 
i teologom, ewentualnie pisarzom uprawiającym „ literaturę katolicką". trakto
waną u nas od jakiegoś czasu jako zjawisko wyodrębnione . autonomiczne, inne 
od całej reszty literackiego świata, niezbyt dobrze zresztą znane i może dlatego 
uważane za skażone molalizatorstwem ... Więc też i krąg odbiorców tej literatury 
był, a bodaj i ciągle jest: osobliwie ograniczony do kręgu „wyznawców", stałych 
czytelników książek wydawanych przez ZNAK i PAX. wiernych odbiorców 
ZNAKU i TYGODNIKA POWSZECHNEGO (choć o tym ostatnim powiedzieć 
można. że uzyskał obieJ znacznie szerszy!). Ten typ „konfesyjnego" przywiąza
nia do instytucji wydawniczej bywa 'zresztą przedmiotem osobliwych niepo
rozumień . gdy niezorientowana publiczność literacka etykietkę pisarza „kato
lickiego" przypina np. S!anisławowi Vinzenzowi ( 1888-1971). autorowi uro
czej sagi-epopei, NA WYSOKIEJ POŁONINIE. po latach przywróconego litera
turze polskiej i polskim czytelnikom właśnie przez ZNAK i PAX. Stanisław Vinzenz 
był po prostu pisarzem polskim ... Najsensowniejszym i mającym najpełniejsze 
uzasadnienie podziałem jest dzielenie literatury na dobrą - wartościową i „złą" . 

banalnie płytką. nieodkrywczą. wtórną . Nie negując istotnej roli szeregu innych 
historycznoliterackich pddziałów , mających ułatwić kontakt ze sztuką słowa 

i umożliwić jej pełniejsze zrozumienie, warto o tej zasadzie pamiętać w chwil i. gdy 
tyle mówi się o jedności literatury polskiej i gdy w imię tej idei 
jedności dokonujemy osobliwego procesu „ rewindykacji" literackich. 

Ów proces literackich lewindykacj i objął także twórczość Andrzeja Jawienia -
Karola Wojtyły , obecnegd Papieża Jana Pawła li, acz w tym wypadku przebiega 
on nieco inaczej. 

Na pamiętnym dla Polaków konklawe polski kardynał został Papieżem . 

Ówczesne zafascynowanie Jego twórczością m i ało w sobie coś z entuzjazmowa
nia się dziennikarską sensacją , w której na równi ważyły narciarskie zaintereso
wania Papieża i fakt uprawiania przez Niego literatury. Taka atmosfera entu
zjazmu powszechnego rzadko kiedy sprzyja tworzeniu wyważonych ocen. 
przede wszystkim zaś rzetelnemu zrozumieniu dzieł sztuki. W jakiejś mierze 
zjawisko to wystąpiło również w szerokiej recepcj i poezji Czesława Miłosza . po 
zdobyciu przez niego Nagrody Nobla. Gdy jednak ów powierzchowny entuzjazm 
minął i spokojniejsza refleksja stała się możl iwa, okazało się . że liczba zwolen
ników literackiej twórczości Andrzeja Jawienia jest mniejsza, niż początkowo 

s i ę wydawało . Odnieść mpżha wrażenie , że i on uznany został za „moral istę", 

przekładającego na język literatury tezy teologii. a więc pisarza jednostronnie 
widzącego świat. doktrynalnie potępiającego zło tkwiące w człowieku i z uprosz
czeniami apoteozującego „dobro" ... 

Nic błędniejszego nad to mnieman ie - a dowodem wyraźnym jest tu 
MEDYTACJA O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA PRZECHODZĄCA CHWILAMI W DRA
MAT. czyli PRZED SKLEPEM JUBILERA . Andrzej Jawień nie jest tu ani „moralistą" 

w potocznym słowa znaczeniu, ani też nie jest „teologiem", choć bez wątpienia 
znawcy jego pism filozoficznych i teologicznych precyzyjnie wychwycą zbieżnośc i. 

jakie występują między tą sztuką a owym pozaliterackim autorskim dorobkiem 
Karola Wojtyły. Wałbrzyska sceniczna prapremiera tej sztuki będzie więc miała 

nader istotne znaczenie dla dalszego kształtu procesu przyswajania owej twór-

t 

czości przez szersze kręg i publiczności. Ona bowiem uprzytomnić powinna „in
ność'' twórczości Andrzeja Jawienia od - tak potocznie nazywanej - ..literatury 
katolickiej". Ta ciekawa z racji swej niekonwencjonalnpj prostoty sztuka. napi
sana przepiękną . jasną a czystą. przy tym zaś niewyraf~nowaną polszczyzną. nie 
stanowi bowiem ani próby „nawracania grzeszników", ani też wb.ijania im do 
głowy doktrynalnych prawd o świętym sakramen§ie rnałżeństwa . Nie jest to 
także arbitralnie przeprowadzana argumentacja n• rzpcz tezy o konieczności 
uszanowania nierozerwalności małżeństwa . PRZED SKLf PEM JUBILERA jest prze
de wszystkim promiennym wyrazem wiary w człowlę~a i wiary w miłość, 
będącą najwyższym dobrem, jakie może się stać ud~ałem człowieka . Kiedyś 

król Stanisław Leszczyński twierdził. że : miłość. z któr'ej na próżno starano 
się utworzyć cnotę. jest tylko słabością. która ze wszystkich naj
więcej klęski zrządza w społeczności. więcej ona serc zatruje niec 
spokojnością. więcej ich rozdziera niż spaja. -Odbijala się w tych sło

wach salonowo-buduarowa koncepcja miłości. jednostronna i powierzchowna. 
ta więc, o której mówi Adam w PRZED SKLEPEM JUBILERA: Powierzchnia 
miłości ma swój prąd. prąd szybki~ migotliwy, ła twozmienny. 

Kalejdoskop fal i sytuacji tak pełnych uroku. Prąd ten j est czasami 
zawrotny tak. że porywa ludzi. porywa kobiety i mężczyzn. Porwani 
myślą. że wchłonęli całą tajemnicę miłości. a tymczasem nawet 
jej jeszcze nie dotknęli. Są przez chwilę szczęśliwi, bo mniemają. 

że dotarli do granic egzystencji i wydarli wszystkie jej tajniki. tak 
że nie pozostało już nic. Tak właśnie: po drugiej stronie tego 
uniesienia nie pozostaje nic, poza nim jest tylko nic. 

Tej powierzchownej, fragmentarycznej i okaleczającej człowieka koncepcji 
miłości przeciwstawia Andrzej Jawień swoją wizję miłości sakramentalnej, w 
której wypełnia się cała istota człowieczeństwa i w której najdoskonalaj spełnić 
się może jego jestestwo. Pisze Rollo May, znany amerykański psychoterapeuta. 
że w tradycji europejskiej kultury mieszczą się cztePJI aż sposoby rozumienia 
miłości : Pierwszym jest seks, zmysłowość, 1 

libido. Drugim jes t 
eros - miłość dążąca do prokreacji - lub kreacji, czyli, jak pod
kreślali Grecy, tęsknota do wyższych form istnienia i więzi między 
ludźmi. Trzecim jest philia - przyjaźń, mtloś(5 braterska. Czwarta 
- ro agape - jak ją nazywali Rzymianie. cqritas - miłość będą

ca poświęceniem się dla dobra innych. której prawzorem jest 
miłość Boga do człowieka. W każdym aute{ltycznym przeżyciu 
miłości występują - w różnym stopniu - .te cztery jej rodzaje. 
Gdy w PRZED SKLEPEM JUBILERA Adam usiłuje wytłumaczyć rozczarowanej, za
wiedzionej Annie, czym jest prawdziwa miłość, wówczas nieledwie z rozpaczą 
mówi : Ach. Anno. jak mam ci tego dowieść, ie po drugiej stronie 
wszystkich naszych miłości. które wypełniają nam życie - jest 
Miłość. Nieprzypadkowa jest ta rozpacz w jego głosie : bo przecież tylko wiary 
pełne panny mądre dzięki .cierpliwości swego ocze~ jwania poznają Oblubieńca 

i dostąpią szczęścia doznania wszechobecnej Miłości, która jest - lub może 
być - łącznością caritas i philii. erosa i seksu : pełnią. Nieroztropnym pannom 
głupim , których wiara usnęła , ów charyzmat miłości nie będzie dany. Nie ina 
bowiem miłości bez wiary, tak, jak nie może być prawHziwej wiary bez miłości. 
Rozpacz w glosie Adama jest następstwem wiedzy o tym.' że prawdy takiej nie 



można przekazać w aroaze argumentacji logicznej. Owa prawda ujawnia się w 
doznaniu, które jest przeżyciem z nadziei i wiary wyrastającym . Dlatego też jest to 
przefycie nie każdej ludzkiej jednostce dane: komu zabraknie wiary i przyśnie , jak 
owe panny głupie , ten nie zauważy chwili przyjścia Oblubieńca i charyzmat nie 
będzie mu dany. Dlatego także pod piórem Andrzeja Jawienia medytacja o sa
kramencie małżeństwa chwilami przechodzi w dramat, o który otrzeć się może -
lub który stanie się udziałem każdego człowieka małej wiary: 

Jest przecież w „Przed sklepem goryczy" mimo stwierdzenia owej bolesnej 
prawdy ogromny ładunek optymizmu, wyrastającego z głębokiej wiary w Miłość 
jako dobro, które nie może nie wydać dobrych owoców. Może dlatego, że w 
wyraźnie rysującej się tu perspektywie człowieczeństwa zło jest tylko „dobrocią 

chorą"? . Są twórcy, dla których dzieje rodza ju ludzkiego są historią przede 
wszystkim zła przez człowieka czynionego człowiekowi. Andrzej Jawień jest 
głosicielem tezy, iż paradygmatem rządzącym dziejami człowieczeństwa jest 
właśnie wszechobecna w naturze ludzkiej Miłość, przygasająca czasem, ale 
wnet rozpalająca się jasnym płomieniem , gdy tylko podsyci ją impuls wiary. Kto 
wie, czy nie najtrafniejszy interpretacyjny komentarz odnaleźć tu można w sło
wach dawno już napisanych przez Lucjana Siemieńskiego : Jakkolwiek miłość 
boski ma początek, przechodzi jednak te same koleje, jakim pod
lega ród nasz. w którego serce Twórca ją wszczepi!. Nędze i ułom
ności nasze, upadki i gorycze odbijają się w miłości. A jako po 
Bogu i równie z wolnością, taką samą ma rękojmię nieśmiertel

ności, co i natura, dlatego odradza się świeża i pe/na twórczości 
po największych wstrząśnieniach. Dzieje miłości są historią ro 
dzaju ludzkiego. 

Andrzej Jawień nie jest więc „moralistą" - nie potępia „zła ", nie przepro
wadza- tandetnej apoteozy „dobra". Jego PRZED SKLEPEM JU BILERA jest po 
prostu jakby owym zwierciadłem ze sztuki, w którym przegląda s i ę nasze 
istnienie naszej miłości : nas - zarówno panien mądrych, jak i biednych. 
nieroztropnych panien głupich„. 

Wrocław. luty 1 981 r. 

KAROL WOJTYŁA 
POETA I DRAMATURG 

1 9 3 4- 1 9 3 8 - w czasie nauki w gimnazjum państwo
wym im. Macieja Wadowity w Wadowicach Karol Wojtyła oddaje s i ę dz i ałal 

ności w teatrze gimnazjalnym i m i ędzyszkolnym oraz w teatrze parafialnym. 
Współreżyseruje i występuje w czołowych rolach w BALLADYNIE i KORDIANIE 
Krasińskiego. w ZYGMUNCIE AUGUŚCIE Wyspiańskiego, ś LU BACH PANIEŃSKICH 

i DAMACH I . HUZARACH Fredry, ANTYGONIE Sofoklesa, APOKALIPSIE wg ŚW. 

Jana, JUDASZU z KARIOTHU Rostworowskiego. 
Nawiązuje przyjaźń z Mieczysławem Kotlarczykiem, póiniejszym założycielem i dy
rektorem słynnego Teatru Rapsodycznego. 

J 9 3 8- 193 9 - jako student I roku polonistyki Uniwersyte
tu Jagiellońskiego Karol Wojtyła należy do Konfraterni Teatralnej, stworzonej 
przez pisarza i krytyka teatralnego Tadeusza Kudlińskiego, przemianowanej na
stępnie na Studio 39. Był to rodzaj szkoły aktorskiej dla amatorów i teatru nie
profesjonalnego. 
W czerwcu 1939 r. jest w obsadzie komedii muzycznej Mariana Niżyńskiego 

pt. KAWALER Ks1ĘżYCOWY, specjalnie napisanej i wystawionej na Dni Krakowa. 
Kolejne widowisko w wykonaniu Studia 39 zostało zaplanowane na sierpień . 
Prawdopodobnie wtedy Karol Wojtyła powziął pierwotny zamysł utworu o Bracie 
Albercie. (malarzu Adamie Chmielowskim). napisanego ostatecznie dopiero po 
wojnie i znanego pod tytułem BRAT NASZEGO BOGA 
Karol Wojtyła poświęca się również pracy literackiej w otoczeniu kolegów: Woj
ciecha Żukrowskiego, Tadeusza Ho/uja, Jerzego Lau. Tadeusza Kwiatkowskiego. 
Wspólnie zakładają Klub Młodych Artystów i pismo akademickie NASZ WYRAZ 
Wojtyła pisze wiersze i czyta je na s'potkaniach autorskich. 
W grudniu kończy swój pierwszy dramat pt. DAWl!l 

1 9 4 O - wespół z przyjaciółmi Karol Wojtyła tworzy pierwszy ama
torski zespół teatralny w konspiracji. Wystawiają m. in. li akt PRZEPIÓRECZKI 
Żeromskiego, w którym Wojtyła gra rolę Smugonia. 
Nawiązuje bliskie kontakty ze słynnym aktorem i reżyserem. dyrektorem Teatru 
Reduty Juliuszem Osterwą. Przekłada dla niego KROLA EDYPA Sofoklesa. 
W kwietniu kończy drugi dramat pt. H 1011. a w trzy miesiące później kolejny 
pt. JEREMIASl 

1 9 4 1 - do Krakowa przybywa Mieczysław Kotlarczyk, któremu Karol 
Wojtyła pomaga w tworzeniu konspiracyjnego Teatru Rapsodycznego i gra we 
wszystkich siedmiu wojennych premierach : w KROLU-DUCHU BENIOWSKIM 
i SAMUELU ZBOROWSKIM Słowackiego, w HYMNACH Kasprowicza i GODZINIE 
WYSPIAŃSKIEGO (obejmo„111ała m. in. Ili akt WESELA), w GODZINIE NORWIDA 
i PANU TADEUSZU Mickiewicza. W sumie odbyły się 22 przedstawienia w kilku 
zaprzyjainionych domach krakowskich. Teatr Rapsodyczny działał w ramach 
'Unii, podziemnej organizacji politycznej, związanej z ks. arcybiskupem Adamem 
Stefanem Sapiehą . 

1 9 4 2 - . gdy Karol Wojtyła wybrał drogę kapłaństwa i zamierzał 
wstąpić do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie (co też uczy
nił) . Kotlarczyk i Osterwa próbowali odwieść Go od tej decyzji, wysoko ceniąc . 
zdolności aktorskie Karola Wojtyły, 

$p. Mieczysław Kotlarczyk uważał - wyzna po latach Ojciec Święty, 
przybywszy na Skałkę - że moim powołaniemjest żywe słowo i teatr, 
a Pan Jezus uważał, że kapłaństwo, i jakoś pogodziliśm y się co do 
tego. 



J 9 4 6- J 9 4 7 - anonimowy debiut poetycki (nazwisko auto
ra usunięto na prośbę Karola Wojtyły) w miesięczniku Gtos KARMELU oo. kar
melitów bosych w Krakowie: ukazał się poemat pt. PIEŚŃ o BOGU UKRYTYM 
pisany w 1944 r. 

J 9 4 8 - już jako wikary w Niegowici koło B.ochni zakłada tam teatr 
parafialny. reżyseruje i gra w sztuce Zofii Kossak pt. Gość OCZEKIWANY. Koń
czy czwarty dramat pt. BRAT NASZEGO BOGA. 

J 9 4 9 - zostaje przen1es1ony do parafii Św. Floriana w Krakowie. 
Rozpisuje na głosy EWANGELIĘ w N IEOZIELĘ MĘKI PAŃSKIEJ - jest to zda
rzenie parateatralne. 

1 9 5 2 - 16 marca publikuje w TYGODNIKU POWSZECHNYM pierwszy 
z serii artykułów o Teatrze Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka pt. O TEATRZE 
SŁOWA. 

J 9 60 - w miesięczniku ZNAK ogłasza piąty dramat pt. PRZED SKLE
PEM JUBILERA. 

196 4 - pisze szósty dramat pt. PROMIENIOWANIE OJCOSTWA. 

J 9 7 8 - w lutym prowadzi pogrzeb Mieczysława Kotlarczyka. 
16 października zostaje wybrany Papieżem Kościoła Powszechnego, przyjmuje 
imię Jana Pawła li. 

J 9 7 9 - ukazuje się pierwsze wydanie POEZJI 1 DRAMATÓW Karola 
Wojtyły w krakowskim wydawnictwie ZNAK. 

J 9 8 O - 13 gruclnia odbyła się prapremiera światowa BRATA NASZEGO 
BOGA w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. 

J 9 8 J - 27 marca odbyła się prapremiera polska dramatu pt. P RZEO 
SKLEPEM JU BILERA w Teatrze im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu 

Opracował: 

Waldemar Stasicki 
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