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Wracając do krakowskich wspomnień w pięćdziesiątą rocznicę święceń
kapłańskich, Jan Paweł II tak rekonstruował sens swoich studiów polonistycznych:
Odkrywając słowo poprzez studia literackie czy językowe, nie mogłem nie
przybliżyć się do tajemnicy Słowa – tego Słowa, o którym mówimy codziennie
w modlitwie „Anioł Pański”: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”
(J 1, 14). Później zrozumiałem, że te studia polonistyczne przygotowały we
mnie grunt pod inny kierunek zainteresowań i studiów: mam na myśli filozofię
i teologię1.

Z jednej strony polska kultura literacka okazała się początkiem drogi ku
powołaniu i jednym z ważnych impulsów duchowej formacji, z drugiej – przyszły papież stał się i jej współtwórcą (jako poeta, dramaturg, aktor Teatru słowa Mieczysława Kotlarczyka), i myślicielem rozważającym jej etos oraz rolę
w historii. Ten ostatni aspekt znalazł wyraz nie tylko w utworach literackich,
ale po 1978 roku przeniknął także do nauczania papieskiego, dzięki czemu
polska tradycja zaczęła, przynajmniej pośrednio, szerszym nurtem docierać
do różnych zakątków świata.
Autorzy studiów zebranych w tym tomie postawili pytania o główne wątki
tej tradycji i sposoby jej obecności przede wszystkim w twórczości literackiej
Karola Wojtyły/Jana Pawła II, ale pokazali także współbrzmienia i kontynuacje w jego pisarstwie teologiczno-filozoficznym i duszpasterskim. Kwestie
te były już podejmowane, ale są ciągle dalekie od wyczerpania, a mijający
czas pozwala korygować udzielane wcześniej odpowiedzi. Książka przynosi spojrzenie na problem z różnych perspektyw badawczych; przeważa per1
Jan Paweł II, Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich,
Kraków 1996, s. 10, 11.
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spektywa historycznoliteracka o nachyleniu komparatystycznym (zwłaszcza
w części II), ale towarzyszy jej i refleksja językoznawcza (studium Anny Kozłowskiej), i teoretycznoliteracka (studium Andrzeja Stoffa), i filozoficzna
(Marian Grabowski, Anna Karoń-Ostrowska, Aleksander Sztramski). Autorzy
studiów zebranych w I części tomu szukają odpowiedzi na pytania odnoszące
się do wątków obecnych w nawiązaniach do polskiej kultury w całym dorobku Karola Wojtyły/Jana Pawła II. Sprawdzają możliwości syntetyzujących
ujęć opartych na badaniu różnych kontekstów, na przykład: biograficznego, związanego z młodzieńczą formacją przyszłego pisarza i księdza (Marta
Burghardt), eklezjalnego i filozoficzno-estetycznego (Jan Okoń, Aleksander
Sztramski), biblijnego (Zofia Zarębianka, Anna Kozłowska), kulturowego
(Krzysztof Dybciak), estetycznego (Bernadetta Kuczera-Chachulska, Anastazja Seul). W interpretacyjnych zbliżeniach zebranych w części II dominuje
albo podejście komparatystyczne, albo immanentna interpretacja. W pierwszym przypadku uwaga piszących skupia się na odczytaniu w analizowanych
utworach inspiracji konkretnymi ideami i konwencjami (przede wszystkim
romantycznymi i młodopolskimi), dziełami i autorami. W drugim – mamy
do czynienia z interpretacjami sięgającymi po takie metodologiczne klucze,
które otwierają niedostrzeżone dotychczas znaczenia utworów (na przykład
antropologiczne odczytanie Promieniowania ojcostwa w studium Mariana
Grabowskiego, czy zastosowanie krytyki genetycznej przez Martę Kocoń
w czytaniu dramatu Brat naszego Boga). Widać w tej części pewną dominację
zainteresowania dramatami medytacyjnymi, co może prowadzić do wniosku,
że to właśnie w tej formie gatunkowej ogniskują się główne linie nawiązań do
polskiej tradycji literackiej i że to właśnie taki kształt literacki okazał się najbardziej pojemnym sposobem wyrażenia autorskiej myśli. Wydaje się jednak,
że w świetle całej książki sugestia taka jest tylko częściowo trafna. Medytacja
i dialog, rozumiane także jako rozmowa z personalistycznie traktowaną tradycją kultury, są jakościami określającymi twórczość Karola Wojtyły, ale ich
wybór jedynie wtórnie odnosi się do sfery literackich konwencji; jest przede
wszystkim wyborem egzystencjalnej postawy.

