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Karol Wojtyła jak świat, 
czyli o świętym Papieżu Janie Pawle II Wielkim 

ukazanym w poezji i prozie – wstęp do antologii literackiej

      Święty Papież Jan Paweł II Wielki (1920-2005) – sam w so-
bie jest wyzwaniem jako temat-rzeka, temat-morze, temat-ocean, 
temat-kosmos. Parafrazując tytuł książki mego wykładowcy lite-
ratury – Jana Błońskiego (Miłosz jak świat), można powiedzieć: 
Wojtyła jak świat, Jan Paweł II jak świat. 
    Czyż jedna antologia poezji i prozy, utworów napisanych             
w czterdziestolecie inauguracji pontyfikatu 1978-2018 tego Świę-
tego z Wadowic – czyż może udźwignąć tak ogromny temat? Taki 
odrębny świat? Z pewnością pytanie to musi pozostać pytaniem 
retorycznym. Tym bardziej wstęp do takiej antologii musi pozo-
stać co najwyżej niedokończonym szkicem, zarysem, ledwie za-
czętym, brulionowym projektem, bo tak bogaty dorobek papieski 
nie da się „ogarnąć” w krótkim tekście, a nawet – powiem wię-
cej – w żadnym tekście (tak do końca). Można tylko co najwyżej 
zasygnalizować pewne, może najbardziej podstawowe kwestie. 
Pierwszy papież-Polak w dziejach Kościoła to nie tylko pierw-
szy papież-Słowianin, ale i pierwszy papież z Europy Środkowej 
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(Środkowo-Wschodniej), a nadto pierwszy papież z kraju z bloku 
dawnych państw komunistycznych. Jan Paweł to również pierw-
szy od niepamiętnych czasów papież-poeta, papież-prozaik, pa-
pież-dramaturg, jednocześnie papież-aktor (grał za młodu w Te-
atrze Rapsodycznym), a zarazem papież-filozof, papież-poloni-
sta, papież-artysta... Święty Patron wszystkich artystów, poetów, 
prozaików, dramaturgów, aktorów, filologów, filozofów, teologów 
itd.
    Może właśnie jako człowiek-orkiestra przyciąga tak naszą uwa-
gę swoją wszechstronnością, inspiruje rozmaitymi wymiarami 
swojej przebogatej osobowości, zaciekawia rozmaitymi epizoda-
mi życiowymi, opowiadanymi w setkach anegdot, zaskakuje kon-
cepcjami, powiedzeniami, „złotymi myślami” itp.
    W tej sytuacji człowiek, czytając Jego teksty, obcując z Jego 
słowem, oglądając liczne filmy fabularne lub dokumentalne                      
o Nim, albo dokumentalne zapisy spotkań (Mszy) z Jego udziałem, 
słuchając Jego przemówień, homilii, kazań w nagraniach typu au-
dio (całymi godzinami) może czerpać garściami rozmaite inspira-
cje do własnej poezji czy prozy lub dramatu. Niektórzy/niektóre, 
tj. ci, którzy/które osobiście uczestniczyli/uczestniczyły w spotka-
niach z Nim za czasów jego pontyfikatu (1978-2005), mogą z wła-
snej pamięci odtworzyć pewne wydarzenia, słowa, gesty, które                                                                                                                    
z autopsji zapamiętali/zapamiętały z dziewięciu Jego papieskich 
pielgrzymek do Ojczyzny (tak – dziewięciu [!]: 1979, 1983, 1987, 
1991 – dwukrotnie w czerwcu i sierpniu, 1995, 1997, 1999, 2002).
   Młodsi z Polaków (lub młodsze z Polek), którzy (które) już nie 
pamiętają, bo byli (były) za mali (za małe) na to, aby cokolwiek 
zapamiętać, albo jeszcze ich nie było na świecie – mogą posiłko-
wać się przebogatym archiwum filmowym, radiowym czy zbio-
rami tekstów Jego dzieł wydanych w formie papierowej lub elek-
tronicznej, łatwo dostępnej w dużej mierze w sieci komputero-
wej bezpośrednio (w internecie). Autorki i Autorzy wierszy i pro-
zy, jakie pomieszczono w tej oto antologii literackiej, z pewnością       
w większości pamiętają jeszcze dość dobrze osobiście lub też

~ 6 ~



z bezpośrednich przekazów medialnych (telewizyjnych), emito-
wanych za ich życia – owe emocje i obrazy, jakie towarzyszy-
ły wypowiadanym słowom i czynionym gestom Papieża-Polaka. 
Czy to na Anioł Pański z Watykanu, czy to z okazji którejś z piel-
grzymek apostolskich Papieża do danego kraju, czy też kiedy in-
dziej, np. przy okazji pielgrzymki Polaków do Watykanu czy Ca-
stel Gandolfo na audiencję do Jana Pawła II.
    Papież Jan Paweł II miał osobistą charyzmę, owo niedefiniowal-
ne „coś”, pewien dar, który przyciągał ludzi, utrzymywał w po-
zytywnym napięciu przez długi czas uwagę skierowaną na Jego 
Osobę, na to, „co” wypowiadał (treść) i „jak” wypowiadał (forma 
budowanego przekazu, tembr głosu, artykulacja głosek, głośność, 
wyrazistość, jasność, precyzyjna dykcja w wypowiedzi, właści-
wa akcentacja w zdaniu, prawidłowa emisja głosowa, dobre spoj-
rzenie oczu, delikatna mimika twarzy, łagodna gestykulacja rąk 
– tzw. mowa ciała).
   Myślę, że biografię Papieża-Polaka w zasadzie wszyscy znają                                                                                                                      
w Polsce, albo znać powinni, a jeśli nie znają – to wystarczy sobie 
wyszukać elektronicznie Jego życiorys, tj. „wygooglować”. Dla-
tego nie będę powielał tu owej powszechnie znanej faktografii, nie 
będę przytaczał statystyk, ile to encyklik, adhortacji, listów pa-
sterskich, bulli itd. napisał, podpisał, ilu świętych i błogosławio-
nych wyniósł na ołtarze w swoim pracowitym życiu. Przez prawie 
dwadzieścia siedem lat wielkiego pontyfikatu powstało setki ty-
sięcy stron różnego typu tekstów papieskich Jana Pawła II. Ogrom 
nie do ogarnięcia przez pojedynczego, „zwykłego” człowieka.
   Jednak autorki i autorzy utworów zgromadzonych w obecnej an-
tologii nie są wszak na ogół teologami, specjalistami od nauczania 
Kościoła, ale zwykłymi ludźmi – Polkami, Polakami, które/którzy 
w jakimś sensie otarły się / otarli się o Człowieka Bożej Tajemni-
cy, o Poetę Bożego Zawierzenia, o Twórcę z Bożego Natchnienia. 
A poprzez ów osobisty kontakt z Osobą lub dziełem Karola Woj-
tyły – Jana Pawła II – zostały zainspirowane / zostali zainspirowa-
ni do napisania czegoś własnego o Nim albo w związku z tym, oto 
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tu, Papieżem. I tak powstała ta antologia literacka, poetycko-pro-
zatorska. Jak tam kto umiał, tak napisał, od serca, z głębi duszy, co 
tam „w duszy grało”, z miłości do niezapomnianego Ojca Święte-
go, słynnego Sztukmistrza z Wadowic – Arcymistrza z Krakowa.
    Charakterystyczny wydaje się fakt, że antologie, almanachy 
„papieskie” wydawane od wielu lat pod redakcją świeckiego teo-
loga magistra Edwarda Przebieracza, gdzie każdy twórca i każ-
da twórczyni mogą drukować swoje własne teksty (co jest przeja-
wem otwartości i demokratyzmu), cieszą się niezwykłym powo-
dzeniem wśród rodzimych osób piszących. Od kilkunastu lub na-
wet od kilkudziesięciu lat tenże Redaktor tworzy kolejne zbiory 
„papieskie”, więc nabył już w tym pewną wprawę, rutynę. Bodaj 
żaden ze zbiorów wierszy czy prozatorskich utworów literackich 
nie gromadzi tylu autorów/autorek, co te właśnie książki zbioro-
we – o Janie Pawle II.
   Antologia tekstów literackich o papieżu-Argentyńczyku, wyda-
na w piątą rocznicę Jego pontyfikatu (Ambasador Miłosierdzia. 
Antologia literacka wydana z okazji jubileuszu 5-lecia pontyfika-
tu Ojca Świętego Franciszka) w 2018 r., zgromadziła ledwie oko-
ło trzydzieści osób piszących. W almanachach papieskich poświę-
conych Janowi Pawłowi II zwykle osób tych bywało dużo, dużo 
więcej. Tematu papieża Benedykta XVI – Wydawnictwo Św. Ma-
cieja w ogóle nie podjęło, a to w obawie, że nie zgromadzi się wy-
starczającej ilości tekstów o tym Papieżu-Niemcu, skądinąd nie-
zwykle ważnej i zasłużonej postaci w Kościele. Coś w tym musi 
być, owa niewielka popularność ww. tematów literackich nie bie-
rze się znikąd.
   A Papież-Polak „bije na głowę” w Polsce popularnością zarów-
no Papieża-Argentyńczyka, jak i Papieża-Niemca, co zrozumia-
łe, w myśl przysłowia, że „bliższa ciału koszula”, a co Rodak – to 
Rodak. Obcy papieże przy „naszym”, „polskim”, wydają się ja-
cyś bladzi, mniej spontaniczni, choć przecież to są tacy sami – 
w sensie prawno-kanonicznym – następcy na Tronie Piotrowym                                                                                                      
w Rzymie, sukcesorzy Jezusa Chrystusa, nieprzerwanie od czasów 
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apostolskich. Taką sukcesją apostolską może pochwalić się tylko 
Kościół Rzymskokatolicki i Cerkiew Prawosławna, ale Kościo-
ły protestanckie już nie. A jednym z owych apostolskich sukce-
sorów Jezusa Chrystusa był Święty Jan Paweł II Wielki, któremu 
poświęcono ten oto tu zbiór tekstów.
    Polacy jako naród byli, są i zawsze będą bardzo dumni z tego 
faktu, że to Polak został papieżem, Głową Kościoła Katolickiego 
(pamiętnego poniedziałku, dnia 16 października 1978 r.). Nie wia-
domo, czy historia się znowu powtórzy i czy kiedykolwiek choć 
jeszcze raz w przyszłości Opatrzność sprawi, że jakiś inny Polak 
zostanie kiedyś wybrany na następcę św. Piotra w Rzymie. Lu-
dzie zdają sobie sprawę z absolutnej wyjątkowości tego wyboru 
oraz wyjątkowości osobowości Karola Wojtyły i Jego przesłania 
religijnego, moralnego, estetycznego (artystycznego), poznaw-
czego (filozoficznego). Wiadomo, że Karol Wojtyła zawdzięcza 
to także niepowtarzalności kultury polskiej, z której pochodzi,                     
w której się wychował, i jej oryginalności dziejów od ponad ty-
siąca lat, czyli od czasu przyjęcia Chrztu przez księcia Mieszka                           
i jego dwór w 966 roku. Sama indywidualna osobowość, osobisty 
temperament, własny charakter człowieka – to jeszcze nie wszyst-
ko, co decyduje o jego znaczeniu w świecie. Liczy się równie jego 
środowisko kulturowe, w którym wzrastał i które go ukształtowa-
ło. Liczy się kultura, która wycisnęła oryginalne piętno, niepo-
wtarzalny znak na człowieku wychowanym w jej ramach. W tym 
przypadku mamy do czynienia z tysiącletnią kulturą polską, któ-
ra nam wszystkim jest równie bliska, jak Jemu – Karolowi Wojty-
le. Dzięki kulturze polskiej Wojtyła był taki, jaki był, oryginalny 
kulturowo. Oczywiście, szczęśliwy splot bardzo wielu czynników 
spowodował, że Karol Wojtyła ukształtowany został w taki, a nie 
inny sposób, co w konsekwencji ciągu bardzo licznych wydarzeń 
doprowadziło Go do Rzymu.
   Może dlatego tak silnie obecnie przejawia się tęsknota za na-
szym „polskim Papieżem”, ponieważ reprezentował On ów tajem-
niczy fenomen polskiej, czyli naszej rodzimej kultury na całym 
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świecie, nie przestając być przy tym Głową Kościoła Rzymsko-
katolickiego, Powszechnego, Uniwersalnego, Chrześcijańskiego       
w najwyższym stopniu?
    Jan Paweł II Wielki korzeniami sięgał tam, gdzie my wszyscy 
(do chrześcijańskiego rdzenia polskości), dlatego czujemy dobrze 
i znamy doskonale to, o czym On mówił do nas i za nas, kiedy my 
mówić nie mogliśmy w czasie niewoli komunizmu.
   Tylko ludzie bardzo wrogo nastawieni do Chrystusa, do Kościo-
ła, tylko oni przeważnie kwestionowali papieskie nauczanie i pa-
pieskie przesłanie. A każdy przejaw szydzenia z papieża, czy to 
przez masonerię, czy to przez lewactwo, komunistów – zawsze 
wzbudzał w nas, Polakach-katolikach / Polkach-katoliczkach, we-
wnętrzny sprzeciw moralny i nakazywał nie godzić się na poniża-
nie Jego osoby w antychrześcijańskich mass mediach.
   Jan Paweł II dla nas – wiernych Kościoła Katolickiego – po-
zostanie na zawsze niedościgłym wzorem, przepięknym człowie-
kiem naszych czasów, wspaniałym, nietuzinkowym myślicielem, 
ale zarazem bardzo „ludzkim” człowiekiem i bratem-Polakiem. 
Nie o laurkę zatem chodzi, nie o cukrowanie postaci, ale o odda-
nie sprawiedliwego osądu we właściwych proporcjach o tej nie-
zwykłej Osobie w niezwykłych czasach. To, co się nam wydarzy-
ło dzięki Niemu, pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Można 
by to ująć tak: „Ale nam się wydarzyło!”, „Vivat Król! Vivat Na-
ród! Vivat wszystkie stany!” – jak mówił sam Jan Paweł II do po-
słów i senatorów Zgromadzenia Narodowego w sali Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej dnia 11 czerwca 1999 r., kiedy to pierwszy 
raz w dziejach Kościoła papież wizytował parlament narodowy.
     My, Polacy i Polki, należymy do owych historycznych „wszyst-
kich stanów” (duchowieństwa, szlachty, mieszczaństwa i chłop-
stwa), albo po części z nich się wywodzimy (ze szlachty, miesz-
czaństwa i chłopstwa) jako potomkowie, potomkinie. Papież        
w jakiś sposób swoją obecnością wśród nas nobilitował cały nasz 
naród, wszystkich z nas, owe symboliczne „wszystkie stany”. 
Umiał bowiem docenić każdego i każdą, umiał podać życzliwą 
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rękę wszystkim. Może dlatego jest nam „taki bliski”. Może dlate-
go traktujemy Go niemal jak członka naszej rodziny, kogoś bar-
dzo ukochanego. Można zaryzykować twierdzenie, że każda ro-
dzina katolicka w Polsce uważa Jana Pawła II za bliskiego sobie 
człowieka, a nawet – dość często zwraca się doń z prośbą o wsta-
wiennictwo w jakiejś sprawie albo przynajmniej myśli o Nim, 
wspomina jego Osobę, posiada jego portrety (obrazki, fotografie 
z jego podobizną) itp.
    Fenomen społeczny „polskiego Papieża” (czy też „Papieża-Po-
laka”, „Papieża z Polski”) nie przestaje zdumiewać z upływem 
lat. Nie przestaje również inspirować poetów i poetki na różnych 
poziomach. Dowodem istnienia fenomenu Jana Pawła II w spo-
łeczności osób piszących wiersze są liczne almanachy, antologie, 
konkursy literackie, książki-pokłosia pokonkursowe, poświęcone 
Jego Osobie (dziesiątki, setki w skali Polski). 
    Promowanie sylwetki Karola Wojtyły nie jest specjalnie trudne, 
ponieważ należy On do tych nielicznych Polaków bez trudu roz-
poznawalnych na całym świecie przez miliardy ludzi. Nikt inny    
z Polaków w dziejach (może poza Marią Skłodowską-Curie, Mi-
kołajem Kopernikiem i Fryderykiem Chopinem – ale to z bardzo 
wielkim znakiem zapytania) nie dostąpił w dziejach naszego Na-
rodu tego zaszczytu bycia osobą jednoznacznie rozpoznawalną                          
z imienia i nazwiska oraz twarzy jako znany Polak na całym świe-
cie. Tylko Jan Paweł II, tylko Karol Wojtyła, tylko On to uczy-
nił. Szacunek, jakim się cieszył we wszystkich krajach, znalazł 
swój finał w pamiętnym pogrzebie papieskim 8 kwietnia 2005 r., 
w którym uczestniczyły delegacje w zasadzie z prawie wszyst-
kich państw świata, z całego globu ziemskiego. Kto inny z papie-
ży miał taki pogrzeb? Jak wiele znaczył On dla społeczności tych 
około stu krajów, w których przebywał jako pielgrzym? Jakim był 
wielkim autorytetem moralnym, duchownym?
   Nam, Polakom, trudno to sobie wyobrazić, ale kochali (i nadal 
kochają) Go także wielką miłością ludzie z innych narodów (nie-
Polacy). Umiał On bowiem znaleźć wspólny język z każdym i na 
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każdy temat, zawsze jednak trzymając się zasad Ewangelii.
    Miłość do Jana Pawła II nie była i nie jest zatem wyłącznie 
polskim fenomenem, polską specyfiką, ale zjawiskiem powszech-
nym, międzynarodowym. Nam, Polakom – trudno wyjść z wła-
snej „polskiej” skóry (kulturowego kodu) i spojrzeć na Jana Paw-
ła II obiektywnie, z zewnątrz, ale także trudno innym zrozumieć 
nasz polski fenomen kulturowy. Może zatem kultura polska jest 
tak bogata i tak trudno przekładalna na inne doświadczenia, wsku-
tek naszej zawiłej historii. A Jan Paweł II całym sobą ją jednak 
„przełożył” dla innych, swoją postawą i swoim nauczaniem na-
wiązywał do polskości jako przykładu. Ileż to razy wymienił 
Adama Mickiewicza (1798-1855), czy Cypriana Kamila Norwi-
da (1821-1883), przy rozmaitych okazjach w swoich przemówie-
niach lub w dokumentach oficjalnych?
    Jan Paweł II spaja nas, pozostaje odtąd wiecznym zwornikiem 
katolickiej kultury polskiej, postacią znaczącą, charakterystycz-
ną, rozpoznawalną na całym świecie. On swojej polskości się nie 
wstydził, ale ją z godnością ukazywał innym, umiejętnie, delikat-
nie a nie – nachalnie. Nie przekazywał pedagogiki wstydu, ale pe-
dagogikę godności ludzkiej. Pisał o ludziach godnie i mówił do 
nich z godnością, prostotą i dostojeństwem, podnosił przy tym ich 
godność własną, podnosił ich na duchu, jak dobry ojciec. Tyle, 
ile Jan Paweł II uczynił dla Polski jako Papież, nikt inny w dzie-
jach nie uczynił na arenie międzynarodowej. Mówiono, że w trak-
cie swojego prawie dwudziestosiedmioletniego pontyfikatu oko-
ło 40% czasu poświęcał na sprawy polskie, a pozostałe ok. 60% 
czasu – na sprawy całej reszty świata. To o czymś ważnym świad-
czy, jak istotna dla Niego była Polska i Polacy. Nie mogło być ina-
czej u Papieża-Polaka, który sam do nas, Polaków i Polek, mówił                                                                                                                        
w Kielcach-Masłowie 3 czerwca 1991 r. podniesionym głosem, 
niemal wykrzykując: „To jest moja Matka, ta ziemia! To są moi 
bracia i siostry!”. Patriotyczny wymiar pontyfikatu Jana Pawła II 
nie ulega wątpliwości i nie należy absolutnie o tym nigdy zapo-
minać.
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    Nie jest prawdą twierdzenie, że wraz ze śmiercią Jana Pawła II 
umarł również społeczny fenomen pamięci o Janie Pawle II i „Po-
kolenie JPII”, choć liczne, polskojęzyczne, ale z ducha antypol-
skie tzw. „przekaziory” (środki masowego przekazu), pisząc o Pa-
pieżu-Polaku, chciałyby inaczej. W popkulturze, w elektronicz-
nych mass mediach, tabloidach wydawanych w Polsce i tu obec-
nych od wielu lat, ale będących własnością obcą, chciano by Go 
zredukować do kilku śmiesznych anegdot, np. wypowiedzi o kre-
mówkach, a de facto – stopniowo całkowicie wymazać jego na-
uczanie z pamięci Polek i Polaków. Celują w tym redukowaniu                                                                                                                         
i niszczeniu, wypaczaniu rzeczywistej roli Papieża-Polaka zwłasz-
cza niemieckie media dla Polaków oraz ateistyczne media post-
komunistyczne i liberalno-lewicowe w Polsce. Taka sytuacja jest 
chora sama w sobie w kraju od tysiąca lat katolickim, ale taką 
mamy rzeczywistość po tym, jak wyprzedano polskie mass me-
dia w Polsce w obce ręce, tworząc w ten sposób antypolski mono-
pol medialny (oligopol) w naszym własnym państwie, obejmują-
cy w sumie około 80-90% wszystkich mass mediów w III RP. An-
typolonizm może swobodnie rozwijać się w Polsce i niszczyć to, 
co dla Polaków święte. Tymczasem Jan Paweł II w całym swoim 
życiu ukazywał postawę zupełnie przeciwną: pro-polonizm, po-
stawę pro-patriotyczną, wzywającą do miłości Boga i Ojczyzny, 
a Jego żarliwe, „Bogoojczyźniane” przesłanie stanowi pozytyw-
ny przykład kulturowy dla nas, dobry wzór postępowania, właści-
wy, sensowny model patriotyzmu polskiego, na zawsze zanurzo-
nego immanentnie w chrześcijaństwo i wyrastającego z korzeni 
chrześcijańskich.
    Dlatego cieszy każdy fakt żywej pamięci o Janie Pawle II, każ-
dy przejaw zdrowego podejścia do tematu „papieskiego”. Dlatego 
cieszą wszelkie owoce twórczości, zarówno tej profesjonalnej, jak 
i tej amatorskiej, poświęconej Papieżowi z Polski. Niezależnie od 
rangi tekstów, ich jakości, poziomu artystycznego, owe teksty do-
kumentują trwały, społeczny fenomen pamięci dotyczący Jego Oso-
by i Jego przesłania. Przedstawione w tej antologii teksty literackie 
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zadają kłam twierdzeniom o tym, że jakoby Jan Paweł II to prze-
żytek, że Polacy / Polki się Nim już nie interesują, że nie wpły-
wa On już na życie czy twórczość naszych Rodaczek i Rodaków. 
Pamięć o Nim nie wygasła. I oby nigdy nie odeszła w zapomnie-
nie Jego postać. A Jego ważne słowa – oby nigdy nie zatarły się                   
w świadomości kolejnych pokoleń w naszej Ojczyźnie.
   W zasadzie to było jakby wczoraj – „Habemus Papam” 16 
października 1978 roku. Pamiętam jak dziś, niedawno. A tu już 
„czterdzieści lat minęło, jak jeden dzień”, niczym w znanym fil-
mie. Wszyscy, którzy wtedy żyliśmy i którzy doświadczyliśmy 
tego fenomenu i szoku radości oraz powszechnego wybuchu entu-
zjazmu – pamiętamy, co wtedy czuliśmy. I ci, którzy uczestniczy-
li w pielgrzymkach papieskich do Polski, albo w pielgrzymkach 
Polaków do Watykanu – także wiedzą, jak to było. W niniejszej 
antologii autorzy / autorki tekstów dzielą się swoimi doświadcze-
niami, wrażeniami, przeżyciami, emocjami, wspomnieniami, wy-
obrażeniami tego, co się stało, co się wydarzyło pomiędzy szes-
nastym października 1978 r., gdy biały dym z Kaplicy Sykstyń-
skiej zasygnalizował początek nowego pontyfikatu naszego „mło-
dego Papieża”, a drugim kwietnia 2005 roku, gdy zasnął w Panu 
po licznych cierpieniach nasz „Papież stary”. Wiemy, co się stało 
potem i wiemy, że został ogłoszony santo subito (święty natych-
miast), beatyfikowany, kanonizowany. Kult Świętego Jana Pawła 
II Wielkiego trwa i trwać będzie aż do końca czasów, do końca na-
szej ziemskiej historii. I oby nigdy nie zabrakło Polaków i Polek, 
którzy ten kult i pamięć o Nim podtrzymywać będą w przyszłości. 
I oby nigdy nie zabrakło literatów/literatek, plastyków/plastyczek, 
muzyków/muzyczek, aktorów/aktorek – artystów/artystek wszel-
kiej maści, którzy tworzyć będą swoje dzieła zainspirowani/zain-
spirowane Jego Osobą.
    Z pewnością, jak sobie myślę, Jan Paweł II był geniuszem 
wiary, Papieżem intuicji, apostołem rozumu i serca. Nie dorów-
namy mu nigdy w żadnej mierze, ale przecież nie o to chodzi, lecz           
o Boga, ku któremu jako chrześcijanie, zwłaszcza – jako katolicy, 
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wszyscy zdążamy, a którego to Boga Jan Paweł II nam ukazy-
wał na tysięczne sposoby. Ukazywał Jezusa Chrystusa przez Jego 
Matkę – Maryję, której sam się zawierzył i której nas zawierzył 
(Totus Tuus – cały Twój). O tym i nie tylko tym – traktuje ta an-
tologia. 
   Jana Pawła II nigdy dość w literaturze. I tak po cichu w du-
chu wyrażam nieśmiało nadzieję, że obecna antologia papieska 
nie jest ostatnią, wydaną przez pracowitego Redaktora w zasłu-
żonym Wydawnictwie Świętego Macieja. My też – jak ów świę-
ty Maciej Apostoł – zostaliśmy powołani do grona uczniów Je-
zusa Chrystusa już po śmierci naszego Mistrza i Pana. Nie prze-
szkadza to w gorliwym głoszeniu jego nauczania, także poprzez 
literaturę piękną, także poprzez poezję religijną i prozę religijną, 
poprzez dramat religijny także, a więc w szczególności poprzez 
wiersze cudownie wycyzelowane, wymuskane albo i chropowate, 
niedoskonałe, toporne, ale płynące z serca. Pan Bóg ludziom róż-
ne rozdał talenty – jednym mniejsze, innym większe, abyśmy je 
pomnażali w naszym człowieczeństwie. I nie wolno nam ich za-
kopywać w ziemi. Także talenty artystyczne, literackie, które do-
piero po pracochłonnym oszlifowaniu, uformowaniu dają dobre 
owoce – powinny być pomnażane i udoskonalane przez rzetelną 
pracę nad tekstami. 
   Jaka jest ta antologia literacka? Czy wiele w niej ukryto talen-
tów? Czy może choć tylko jeden? Albo wcale ich tam nie ma?          
A może jednak tam są i to bardzo liczne? A co to znaczy w ogóle 
„mieć talent”? Przekonajmy się sami. Czytajmy popularne prze-
słanie poszczególnych utworów ze zrozumieniem, może jednak 
trafimy na owe lśniące, drogocenne perełki, warte naszej uwagi 
i czasu poświęconego lekturze antologii? Może trafimy na jakąś 
pozytywną niespodziankę?
    Jan Paweł II cieszył się z najmniejszego dobra maluczkich, więc 
może i tym razem też się ucieszy tam, gdzieś hen, po tamtej stronie 
życia? Może ucieszy się w niebie z owej antologii utworów do-
czesnych, napisanych szczerze, „od serca”, jeszcze po tej stronie 
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egzystencji, zanim stąd odejdą ci, którzy je napisali i zanim zo-
baczą Go twarzą w twarz, „w niebiańskiej dziedzinie”? A jeśli 
przyjąć, że Bóg Wszechmogący zachowuje każdego człowieka na 
wieczność wraz z tym, co dobrego zrobił w swoim życiu, wraz     
z istotą jego dobrych uczynków, to może i zachowa owe wiersze, 
utwory prozą o Papieżu, może one także jako owe „dobre uczyn-
ki”, choć niedoskonałe, często ułomne, wejdą do Królestwa Nie-
bieskiego wraz z nami? Tam, gdzie już nas poprzedził – w drodze 
do Domu Ojca – Święty Jan Paweł II?
   Czytajmy z uwagą tę antologię. Może coś się nam spodoba, 
zainspiruje... Może jedna fraza, jakieś słowo, metafora, ukazany 
obraz. Może się ktoś wzruszy, zaduma nad losem, pomedytuje, 
pokontempluje świat w związku z polskim Papieżem-Poetą, sło-
wiańskim Papieżem-Dramaturgiem, Wielkim Papieżem Piękna? 
Świętym Papieżem Bożej Piękności?

dr Marek Mariusz Tytko
(Uniwersytet Jagielloński)

Kraków, 4 października A. D. 2018 
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