Karola Wojtyły sztuka słowa
Słowo — odwieczne widzenie i odwieczne wypowiedzenie.Ten, który stwarzał,
widział —widział, „że było dobre”,widział widzeniem różnym od naszego, On —
pierwszy Widzący — Widział, odnajdywał we wszystkim jakiś ślad swej Istoty,
swej pełni — Widział (…).
Jan Paweł II „Tryptyk rzymski”.
Rozmowa z prof. Mirosławą Oldakowską-Kuflową
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Jan Paweł II, fot. Grzegorz Gałązka, East News
Joanna Sokołowska-Gwizdka: Literatura piękna tworzona przez Jana Pawła II
jest bardzo bogata. Czy można w niej wyróżnić wyraźne progi, jako kolejne etapy
w rozwoju tej literatury?
Mirosława Oldakowska-Kuflowa: W twórczości Jana Pawła II wyróżniłabym
właściwie tylko dwa okresy – okres młodzieńczy, a potem już okres dojrzały. W

okresie dojrzałym Karol Wojtyła odpowiada swoją twórczością na kolejne
przeżycia i kolejne doświadczenia. Ale trudno powiedzieć, że to są fazy. Niektóre
aspekty się powtarzają, przeplatają. Ciekawi go, co tak naprawdę dzieje się we
wnętrzu człowieka. W latach 1945-50, jeszcze mocno związany z teatrem, pisze
dramat „Brat naszego Boga”, w którym przedstawione jest odejście od sztuki
Adama Chmielowskiego, albo dojście do sztuki wyższej, sztuki, w której artystą
jest sam Bóg, a człowiek jest tworzywem przez niego kierowanym. Może to być
pewien próg w rozumieniu roli sztuki i literatury.
JSG: Czy patrząc całościowo na literaturę Jana Pawła II można w niej wyróżnić
jeden wspólny mianownik?
MOK: Poezja Karola Wojtyły jest poezją wysokiego lotu, wielopłaszczyznową.
Przyglądając się badaniom nad tą literaturą widać wyraźnie, że każdy z badaczy
podchodzi do niej z własnym narzędziem, czy sposobem widzenia i odnajduje
wspólny mianownik czasami w bardzo różnych aspektach. Jest to poezja myśli,
głęboko docierająca do wnętrza człowieka i intelektualna. I to może być wspólny
mianownik. Jest poezją doświadczenia wewnętrznego i to też jest wspólny
mianownik. Występuje w niej relacja człowieka z Bogiem, syntetyczne widzenie
biblijności od pierwszych ksiąg, aż po eschatologiczną i w tym wymiarze jest
głęboko biblijna. Powtarzają się w niej symbole i archetypy, np. źródła, wędrówki,
spotkania. Wspólny jest sposób syntetyzowania szerokich płaszczyzn, szerokich
pól semantycznych i kulturowych. Wyraźnie widać w niej zakorzenienie w tradycji
– przede wszystkim romantycznej i neoromantycznej. Można więc znaleźć wiele
mianowników, dlatego poezja ta jest tak wielowarstwowa i głęboka.
JSG: Czy analiza tekstów Jana Pawła II to trudne zadanie dla badacza literatury?
MOK: Jest to twórczość trudna w kilku aspektach. Przede wszystkim dlatego, że
jest ona usytuowana na pograniczu literatury i religii. I chociaż w Polsce już
mamy dobrze wypracowane narzędzia do badania tego pogranicza, to spotkanie
sztuki z nieuchwytną rzeczywistością nadprzyrodzoną zawsze będzie problemem
trudnym do badania i domagającym się jakiegoś faktu, wyczucia, precyzji, Po
drugie, wszyscy piszący o twórczości papieża zgadzają się z tym, że wymaga ona
wysiłku i cierpliwości, ze względu na jej intelektualizm, zakorzenienie filozoficzne,
sięganie do tradycji. Poza tym wszystko, co rozgrywa się we wnętrzu człowieka
odgrywa w niej tak ważną rolę, opiera się w dużej mierze na duchowości
karmelitańskiej, wypływa z praktyki w Teatrze Rapsodycznym itd. Jest w niej więc

takie zagęszczenie różnych sensów, że literatura ta musi być trudna.
JSG: Dlaczego Pani zainteresowała się twórczością Jana Pawła II?
MOK: Na początku zaciekawiło mnie, że oto nowo wybrany papież (byłam wtedy
jeszcze studentką) również pisze i tworzy poezję. Ale przy pierwszym podejściu
niestety poniosłam porażkę, bo była to dla mnie poezja za trudna. Potem jednak
przyszła chęć znalezienia swojego klucza do tej twórczości, dowiedzenia się, co w
niej tak na prawdę jest, co stanowi jej istotę. Takie też miałam podejście do innych
trudnych poetów, np. do Miłosza, przez którego na początku nie mogłam
przebrnąć. No i zaczęłam się wgłębiać w te wszystkie warstwy filozoficznointelektualne twórczości Karola Wojtyły, a czym głębiej wchodziłam, tym
ogarniała mnie większa fascynacja i zauroczenie tym, co w niej odnajdywałam,
tym całym bogactwem myśli.
JSG: Mówiła Pani, że twórczość Jana Pawła II sytuuje się na pograniczu literatury
i religii. Jak wobec tego kształtują się te relacje pomiędzy religią a literaturą?
MOK: Trudno tu mówić o relacjach. Literatura i religia przenikają się na bardzo
głębokich poziomach. Literatura schodzi do głębi człowieka, sztuka jest także
penetrowaniem wnętrza, musi więc się stykać z obecnym tam Bogiem. Tak więc
te obszary głęboko się zazębiają. W tym kontekście w twórczości Jana Pawła II
widać też różne fascynacje chociażby św. Janem od Krzyża, czy sztuką hiszpańską,
która w głębi ludzkiego wnętrza jest w stanie odnaleźć bożą obecność. Wchodzą
tu też w grę jego filozoficzne i teologiczne przekonania, jest tam także
fenomenologia. Posługując się podejściem fenomenologicznym, które bada
zjawiska, tak jak one się jawią, bez wszelkiego rodzaju założeń, Jan Paweł II
pokazuje, jak on prowadzi obserwacje ludzkiego wnętrza u siebie, ale także w
doświadczeniu innych ludzi, którzy się odkrywają.
JSG: Literatura odgrywała w życiu Jana Pawła II na pewno ogromną rolę skoro
jako pierwszy kierunek studiów wybrał filologię polską i całe życie pisał teksty
literackie. Czym dla niego było słowo literackie, przekaz literacki?
MOK: Jego poezja wynika też w dużej mierze z praktyki teatralnej w Teatrze
Rapsodycznym, gdzie Słowo odgrywało dużą rolę. Musimy pamiętać, że w tamtym
czasie teatry awangardowe odchodziły od słowa, to były teatry gestu, gry
aktorskiej, mimiki, scenografii, symbolu scenicznego. Natomiast Teatr
Rapsodyczny pod względem technicznym był ubogi, natomiast był to teatr Słowa. I

to, co się działo na scenie, działo się właściwie w przestrzeni słowa. Samo słowo
„rapsodyczny” oznaczało, że Słowo dzieje się na scenie. Po praktyce w teatrze
słowa, Karol Wojtyła przeżywa swoje powołanie kapłańskie, zaczyna potajemnie
studiować teologię. Nasi sąsiedzi ładnie tłumaczą źródłosłów słowa teologia –
bogosłowie, czyli nauka o słowie bożym. A więc spotykają się tu fascynacje
zarówno słowem wykreowanym przez teatr, jak i słowem bożym. Ale myślę, że
trzeba powiedzieć i więcej. U Karola Wojtyły widać wielką fascynację słowem jako
tą dziedziną sztuki, która jest mu najbliższa. A sztuka w ogóle była mu przecież
bardzo bliska. W dramacie „Brat naszego Boga” jest taka piękna dyskusja różnych
artystów o tym, czym jest sztuka. To go pasjonuje.
Natomiast przekaz literacki jest dla niego przekazem myśli, skoro słowo jest
odczytywaniem, czy nazywaniem tego co dzieje się w przestrzeni myśli, w
przestrzeni rozumienia człowieka, w przestrzeni poznawczej, poszukiwaniem
poznawczym, w którym sięga się do głębi swoich myśli, swojego poznania także.
JSG:

Jaką rolę według Jana Pawła II odgrywać miała literatura w życiu

człowieka?
MOK: Tutaj sięgnę do tego, co artyści mówią o sztuce, w dramacie „Brat naszego
Boga”. Sztuka tam jest pokazana jako studium siebie samego, jako wewnętrzne
przetwarzanie doświadczeń, jako szansa na dojrzewanie człowieka, a także jako
sposób na kontaktowanie się artysty ze społeczeństwem. Najwyższą rolę sztuki,
taką najbardziej szlachetną ukazuje postać Pani Heleny, która w pierwszej wersji
dramatu nosiła imię „Pani, mająca władzę katharsis”. Helena mówi, że ona
pośredniczy między pięknem transcendentnym a człowiekiem, który może dzięki
niej tego piękna doznać i przeżyć je. Artystka zawsze płaci za ten przekaz pełną
cenę, za każdym razem musi włożyć całą siebie, ażeby przez swoje uczestnictwo
w akcie twórczym, akcie nadprzyrodzonym dawała udział w tym pięknie także i
innym. Myślę, że w rozumieniu ludzkim jest to najwyższe rozumienie sztuki, skoro
„Pani mającej władzę katharsis” takie słowa Karol Wojtyła wkłada w usta. Choć
najwyższy rodzaj sztuki, ma dla Jana Pawła II miejsce wtedy, kiedy artystą jest
Bóg, a człowiek jest tworzywem. Sztuka jest wtedy symbolem tego, co może się
stać w przestrzeni relacji człowieka z Bogiem.
JSG: Czego wobec tego Jan Paweł II oczekuje od artystów?
MOK: Jan Paweł II uważa, że sztuka powinna nieść radość i nadzieję, literatura

nie powinna pogrążać człowieka w beznadziei, w pesymizmie, w smutku. W
rozważaniach na temat istoty sztuki, prezentuje różne stanowiska, oprócz
jednego, nie ma dla niego sztuki dla sztuki, cyzelowania słowa dla samego
cyzelowania. I zawsze zachęcał artystów do niesienia nadziei, nie w sensie
łatwego optymizmu, bo uważa, że należy poruszać głębokie problemy, ale
niesienie optymizmu jest według niego zadaniem sztuki.
JSG: Do jakich obszarów kulturowych, tradycji literackiej czy filozofii odwołuje
się Jan Paweł II w swojej twórczości?
MOK: Twórczość Jana Pawła II wyrasta głęboko z tradycji romantycznej. Ale nie z
kultu romantycznej jednostki, która mówi prorocze słowa, tak jak Kordian, czy
Konrad z Wielkiej Improwizacji. Z romantyzmu bierze psychomachię, tę potężną
walkę pomiędzy walczącymi o człowieka siłami, siłą dobra i siłą zła. Jest np. taka
piękna scena w dramacie „Brat naszego Boga”, kiedy Adam Chmielowski
rozmawia z Tamtym, ukazanym jako cień rzucany przez Adama na uliczny mur,
przy którym przechodzi. Tamten próbuje się podszyć pod jego świadomość i jaźń.
Adam rozmawia z cieniem i mało brakuje, a uwierzyłby, że Tamten jest
rzeczywiście wewnętrznym ośrodkiem jego świadomości. W pewnym momencie
spostrzega pod latarnią słaniającego się człowieka. I nagle odkrywa obraz i
podobieństwo Boga. Pod latarnią, na ulicy, dokonuje się teofania. Adam mówi:
„Teraz Cię poznaje, nie możesz być mną (…) zwierciadło świata świeci ogromną
pustką”. Ta scena wyraźnie nawiązuje do romantyzmu – zwierciadło świata,
pustka, rozmowa z cieniem, psychomachia, ale na jakże innych, głębszych
poziomach się rozgrywa.
Oprócz obszarów tradycji romantycznych i neoromantycznych, Jana Pawła II
pasjonował Wyspiański i dużo z niego czerpał. Ale obok tradycji literackiej widać
wyraźnie wpływ teologii Jana od Krzyża, doświadczenia mistycznego, które jest
tak niezmiernie ważne i filozofii, zarówno tej klasycznej, gdzie definiowane są
podstawowe pojęcie bytu jako dobra życia człowieka, jak i metody od metody
fenomenologicznej obserwacji, gdy sam staje się i podmiotem, i przedmiotem
obserwacji.
JSG: Jakie aspekty twórczości Jana Pawła II są Pani najbliższe?
MOK: W moich badaniach zajmowałam się przede wszystkim biblijnością tej
twórczości. Pojawiają się tam zarówno przypowieści, jak i odniesienia do

Eucharystii. Jan Paweł II przekazuje bardzo głębokie myśli w krótkim obrazie
poetyckim, nawiązując do szeregu miejsc-obrazów. Człowiek pokazany jest od
początku, od tego jak wyszedł jako syn Boży z rąk Stwórcy, aż do eschatologii, do
czasów ostatecznych. W twórczości tej jest podążanie myślą za teologią św. Pawła.
I właśnie wyszukiwanie tych wielopłaszczyznowości biblijnych, najbardziej mnie
pasjonowało. Spotkanie słowa poetyckiego ze słowem objawionym i dokonywanie
się syntezy tych dwóch płaszczyzn, chyba mnie najbardziej pociąga.
JSG: Czy spotkała się Pani z Janem Pawłem II?
MOK: Znałam Jana Pawła II przede wszystkim z jego pielgrzymek. Miałam bliskie
kontakty z racji mojego zaangażowania w różne działalności w Archidiecezji
Krakowskiej, ale nie zapamiętałam szczególnie żadnego z tamtych momentów.
Bardzo silnie zapamiętałam jeden, jeszcze z okresu przed papieskiego.
Przypadkowo znalazłam się w Kaplicy Sykstyńskiej, wówczas, gdy rozpoczynało
się konklawe, na którym wybrano Jana Pawła I. Pamiętam jak do Kaplicy
Sykstyńskiej wchodzili kardynałowie, m.in. prymas Wyszyński i Karol Wojtyła.
Wokół były grupy Polaków, którzy pozdrawiali naszych kardynałów. Prymas
Wyszyński reagował na pozdrowienia, odwracał się błogosławił. Natomiast Karol
Wojtyła szedł niezwykle skupiony, ze wzrokiem utkwionym w posadzkę, ze
złożonymi rękami i nie reagował, jak gdyby zostawił Prymasowi odpowiedzi na
pozdrowienia Polaków. To jego skupienie było dla mnie tak uderzające, że
pamiętam je do dziś. To jest dla mnie ważny moment i niejako symboliczny.
JSG: Czy mogłaby Pani zacytować jeden ze swoich ulubionych utworów
poetyckich Jana Pawła II, lub jego fragment?
MOK: Mam takie ulubione króciutkie sentencje jak chociażby „Daj się
kształtować myśli”, ale proponowałabym zacytować fragment, który nie jest taki
trudny. Jest to „Pieśń o Bogu ukrytym”, jeden z pierwszych utworów w dojrzałej
twórczości Karola Wojtyły. Doznający przeżycia mistycznego podmiot zostaje
odsunięty, staje na uboczu, a w centrum znajduje się Trójca Święta. Uważam, że
jest to jeden z ważniejszych utworów w polskiej poezji, dotyczącej
chrześcijańskiego przeżycia mistycznego, gdzie człowiek jest świadkiem życia
wewnętrznego Trójcy Świętej. Poetycko został tu oddany dialog Ojca i Syna. Są
pełne miłości słowa Ojca, które kieruje do Syna, i Syna, który odpowiada Ojcu. A i
wszechogarniający Duch Święty, ta najbardziej tajemnicza postać Trójcy Świętej,
też tam jest obecny.

Synu, kiedy odejdziesz, wzbierająca głębio odwieczna,
w której wszystko ujrzałem –
Ojcze, Miłość oznacza konieczność
wzbierania chwałą.
Synu, spójrz, niedaleko od Twojej jasności
jest kłosów dojrzałe pęcznienie –
Przyjdzie dzień, gdy odejmą Ci blask,
kiedy jasność Twą wydam ziemi.
Ojcze, spójrz, niedalekie od mojej miłości
jest me spojrzenie,
którym ogarniam odwiecznie
ten dzień wzbierającej zieleni.
To był tylko fragment, ale polecam całą tę 14 część „Pieśni o Bogu ukrytym”,
która dopiero w całości te wszystkie sensy zbiera.
JSG: Jak Karola Wojtyłę wspominają ci pracownicy KUL-u, którzy go pamiętają,
jako wykładowcę sprzed lat?
MOK: Wspomnień tych jest bardzo dużo i są różnorodne. Jedni wspominają, że
poszli na wykłady Karola Wojtyły, bo zaczęło się o nich mówić, że są ciekawe, że
warto posłuchać. Inni mówią, że wykłady te były dla nich bardzo trudne i
pamiętają zmaganie się z trudnym teologicznym i filozoficznym językiem, jeszcze
inni mówią o wykładach fascynujących. Niektórzy przypominają, że gdy Karol
Wojtyła zatrzymywał się w Lublinie na noc, odwiedzał swoich przyjaciół w ich
domach i prowadzono długie dyskusje filozoficzno-etyczne. Wspomina się go, że
miał wielką prostotę w kontakcie z ludźmi, ale i zawsze duży ładunek
intelektualny. Nieżyjąca już pani profesor Leokadia Małnowiczówna, filolog
klasyczny, wspominała, że kiedy dojeżdżał jako biskup na KUL, całą profesorską
pensję oddawał na potrzeby ubogich studentów, albo na inne cele charytatywne.
Biskup nie musiał się martwić o wyżywienie w Kurii Biskupiej, a na KUL-u
studiowało wielu ubogich studentów. Wspomina się także, że gdy miał przerwę
pomiędzy wykładami, to bardzo często można było go zobaczyć, że odwraca się do
ściany, żeby się nie rozpraszać i modli się, przeznaczając tę krótką chwilę na
rozmyślanie, na kontakt z Bogiem. To taka garść wspomnień.

Słowo, zanim zostanie wypowiedziane na scenie, żyje naprzód w dziejach
człowieka, jest jakimś podstawowym wymiarem jego życia duchowego. Jest
wreszcie ukierunkowaniem na niezgłębioną tajemnicę Boga samego.
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 – Jan Paweł II, „Dar i Tajemnica”.

