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Samotność jako uprzywilejowana 
przestrzeń świętości 

– przypadek Karola Wojtyły
(na przykładzie Pieśni o Bogu ukrytym)

Żyła ukryta w samotności
I w samotności swe gniazdo uwiła,

I w samotności ją prowadził
Umiłowany, w którym siebie zagubiła,

I Jego w samotności miłość zraniła.
(św. Jan od Krzyża, Pieśń duchowa)

Różne są oblicza samotności. Różne są też przestrzenie, na które otwiera czło-
wieka samotność. Dla jednych staje się przestrzenią izolacji, egoizmu, samouwiel-
bienia albo melancholii. Dla innych uprzywilejowaną strefą spotkania – z samym 
sobą i z Bogiem. „Człowiekowi brakuje samego siebie i dlatego żyje w trudnej 
samotności”1. Ale człowiekowi brakuje przede wszystkim Boga i dlatego szuka 
samotności. Takiej samotności doświadczali i poszukiwali mistrzowie Karmelu. 
To w samotności Eliasz stanął na Bożej górze Horeb przed Panem, by dwukrot-
nie usłyszeć Jego pytanie: „Co ty tu robisz, Eliaszu?”, i dać godną swej misji odpo-
wiedź2. Do samotności tęskniła św. Teresa z Awili – jako dziecko i później. „Po-
zostało mi dawne moje zamiłowanie do samotności”3, zapisała w Księdze Zmi-

 1 S. Grygiel, Wstęp, [w:] K. Dybeł, Samotność w literaturze średniowiecznej Francji (lite-
ratura narracyjna XII–XIII wieku), Kraków 2009, s. 7.

 2 Por. 1 Krl 19, 8–18 (cytuję według wydania Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 
Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, oprac. Zespół Biblistów Polskich, 
Częstochowa 2008, s. 665–666).

 3 Św. Teresa z Ávili, Księga zmiłowań Pańskich, czyli życie św. Teresy od Jezusa napisane 
przez nią samą, [w:] Dzieła św. Teresy od Jezusa, t. 1, tłum. bp H. P. Kossowski, uzupełnienie 
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łowań Pańskich, już jako reformatorka zakonu. Wcześniej, wspominając swoje 
dzieciństwo i o cztery lata starszego brata Rodryga, napisała: 

Widząc tedy, że niepodobna puszczać się w kraje dalekie, kędy by nam życie odebrano 
dla Boga, postanowiliśmy zostać pustelnikami; w ogrodzie, który był przy domu na-
szym, próbowaliśmy, jak umieliśmy, budować pustelnie […]. Dziś jeszcze pobożnego 
doznaję wzruszenia na wspomnienie, jak Bóg tak wcześnie dawał mi to, co z własnej 
winy swojej straciłam4.

O szczególnym umiłowaniu samotności pisał także św. Jan od Krzyża w swo-
ich poezjach i traktatach: to w słodkiej samotności dusza spotyka swego Oblu-
bieńca i raduje się Nim, by w ukryciu wyśpiewać Mu pieśń miłości:

Radujmy się sobą, mój Miły,
Chodźmy się przejrzeć w Twojej piękności
Na górę i na pagórek,
Gdzie rozlewają się wody przejrzyste
I wejdźmy w puszcz ostępy cieniste5.

Pieśń ta jest odpowiedzią Oblubienicy na słowa Oblubieńca odnoszące się do 
jej poszukiwań i do jej samotności:

Żyła ukryta w samotności
I w samotności swe gniazdo uwiła,
I w samotności ją prowadził
Umiłowany, w którym siebie zagubiła,
I Jego w samotności miłość zraniła6.

Ten szczególny rys duchowości Karmelu bliski był Karolowi Wojtyle. Samot-
ność była dla niego wierną towarzyszką drogi. Przy całej swej otwartości oraz 
zdolności życia dla innych i z innymi nigdy nie zaniedbywał komplementarnej 
dla tej relacyjności samotności. Patrząc na całość jego życia, możemy stwierdzić, 

wg hiszpańskiego wydania krytycznego Dzieł św. Teresy, tłum. o. Bernard od Matki Bożej, 
Kraków 1962, s. 102.

 4 Św. Teresa z Ávili, Księga zmiłowań Pańskich…, dz. cyt., s. 70–71.
 5 Św. Jan od Krzyża, Pieśń duchowa, [w:] tenże, Dzieła, tłum. B. Smyrak OCD, Kra-

ków 1998, s. 84. Odnośnie do teologii samotności w duchowości karmelitańskiej zobacz 
np.: M. Zawada OCD, Zaślubiny z samotnością. Znaczenie milczenia, samotności i ukrycia na 
drodze do Boga, Kraków 1999.

 6 Św. Jan od Krzyża, Pieśń duchowa, dz. cyt., s. 84.
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że samotność była dla niego uprzywilejowaną przestrzenią świętości. Na myśl 
przychodzą słowa św. Bernarda z Clairvaux, który w swoim ostatnim traktacie 
O rozważaniu (De consideratione), adresowanym do papieża Eugeniusza III  – 
niegdyś ucznia i współbrata w opactwie Clairvaux – zaleca mu, by nie zdradzał 
samotności:

Pamiętam przecie, z jaką rozkoszą – tak niedawno temu – zażywałeś słodyczy sa-
motności. Nie możesz zatem w tak krótkim czasie odwyknąć i stać się obojętnym na 
jej stratę. Świeża rana doskwiera – zapewne i Twoja rana jeszcze się nie zabliźniła i nie 
może stać się tak nagle bezbolesną. [...] Wybacz, że Ci powiem: utraciłbyś poczucie 
wstydu i byłbyś podobny do owej jałowicy Efraima (zob. Oz 10, 11), dającej chętnie 
szyję pod jarzmo, gdybyś polubił taki stan rzeczy. Niech Cię Bóg przed tym broni!7

Świadectwa dowartościowania samotności przez Karola Wojtyłę odnaleźć 
można w jego pismach filozoficznych i teologicznych. Ale o umiłowaniu samot-
ności najgłębiej mówi jego poezja.

Poeta – nawet jeżeli nie szuka samotności – spotyka się z nią nieuchronnie 
w przestrzeni natchnienia i kontemplacji. Podobny do biblijnych proroków, któ-
rzy wchodzili na górę lub odchodzili na pustynię, dociera tam, gdzie inni dotrzeć 
nie potrafią, i ogląda to, czego innym oglądać nie jest dane. Powróciwszy mię-
dzy ludzi, opowiada o tym, co usłyszał i czego doświadczył – niekoniecznie sta-
rając się wszystko zrozumieć, świadom, że dotknął Tajemnicy, wobec której ro-
zum i mowa okazują się bezradne. Kiedy poeta jest także mistykiem, spotkanie 
z samotnością nabiera szczególnego znaczenia, a poezja staje się zapisem swoistej 
teologii samotności. W przypadku Karola Wojtyły przykład takiej teologii przy-
nosi Pieśń o Bogu ukrytym, napisana w 1944 roku pod wpływem fascynacji auto-
ra duchowością karmelitańską.

Rzeczony tekst składa się z dwóch części: I. Wybrzeża pełne ciszy, II. Pieśń 
o słońcu niewyczerpanym. Już sam tytuł kieruje odbiorcę tekstu ku idei samot-
ności. Samotności Boga ukrytego, oczekującego na człowieka. To samotność te-
ocentryczna – przyzywająca, ukierunkowująca i przemieniająca samotność czło-
wieka.

Jak rozumieć sformułowanie o Bogu ukrytym? Czy na sposób Oblubień-
ca z biblijnej Pieśni nad Pieśniami? Z pewnością tak, ale w tekście Wojtyły Bóg 
ukryty to przede wszystkim Bóg eucharystyczny. To Bóg ukrywający się nie przed 
człowiekiem, ale dla człowieka. Pozostający w ukryciu, by bardziej przyciągnąć 
do siebie człowieka. Mowa tu o Bożej samotności przywołującej ludzką samot-
ność. Tak pojęta samotność to ukrycie, to wyłączenie ze świata, przejście od pro-

 7 Św. Bernard z Clairvaux, O rozważaniu, tłum. S. Kiełtyka, Kraków 1992, s. 10–11.
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fanum do sacrum. Nie sposób nie zauważyć tu związku samotności ze świętością. 
Do tego związku odsyła przecież etymologia hebrajskiego qadosz – „oddzielony 
od profanum”, od którego wywodzi się termin qodesz – „święty”. Zatem w biblij-
nym rozumieniu „święty” to „człowiek wyłączony”, poświęcony Bogu. W takim 
rozumieniu samotność jawi się jako uprzywilejowana przestrzeń świętości. To 
w tej przestrzeni dokonuje się zjednoczenie człowieka z Bogiem i urzeczywistnia 
przebóstwienie, którego warunkiem jest pozostawienie poza murami twierdzy 
wewnętrznej wszystkiego, co nie jest Bogiem – owo NADA św. Jana od Krzyża, 
przez które dusza musi przejść samotnie i w kompletnym ogołoceniu nocy ciem-
nej i drogi na górę Karmel.

Wyznacznikami przestrzeni Wojtyłowej samotności w Pieśni o Bogu ukrytym 
są przede wszystkim cisza, milczenie, zapatrzenie i zadziwienie, jednym słowem 
bliska Karolowi Wojtyle kategoria thaumaston8, kategoria zdumienia, do której 
z takim naciskiem powróci pod koniec życia w Tryptyku rzymskim, by przypo-
mnieć, że samotność odarta ze zdumienia przytłacza, zamiast kierować ku górze, 
w stronę Źródła rodzącego do zachwytu. Pojawia się też jednak inny istotny wy-
znacznik – miłość, bez której samotność byłaby jedynie złudną pułapką ludzkie-
go zapatrzenia w siebie. Ta właśnie miłość wyznacza przestrzeń deifikacji – prze-
bóstwienia człowieka przemieniającego się w swego Pana.

„Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem”9, pisze Wojtyła w wersie 
otwierającym Pieśń o Bogu ukrytym. Do ciszy nawiązuje też ostatnia strofa utwo-
ru: „Zabierz mnie, Mistrzu, do Efrem, i pozwól tam z sobą pozostać, | gdzie ciszy 
dalekie wybrzeża opadają na skrzydłach ptaków”10. Także pomiędzy początkiem 
i końcem poematu wszystko spowite jest w ciszę i zanurzone w milczeniu. Oddają 
to sugestywne obrazy poetyckie zapraszające do skupienia: „równina dla cichego 
otwarta przepływu”11, „dno ciszy, zatoka zalewu – samotna ludzka pierś”12, mo-
rze, które w poecie „mieszkało | taką ciszę rozlewając wkoło, taki chłód”13, „toń 
przeźroczysta, [...] kraina przeźroczysta | w blasku jeziora Genezaret – i łódź… 

 8 Do kategorii tej odwoływali się już w starożytności Arystoteles i Platon. W Metafizy-
ce (982a) Arystoteles twierdzi, że początkiem filozofii było właśnie zdziwienie: ludzie zaczęli 
uprawiać filozofię dia to thaumazein – „dziwiąc się”. Podobne stwierdzenie pada w dialogu 
Platona Teajtet (Theaetetus – 155d). Dla obydwu filozofów zdumienie było punktem wyjścia 
do zdobycia prawdziwej mądrości. 

 9 K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, [w:] K. Wojtyła, Tutte le opere letterarie, testo polacco 
a fronte, prezentacja G. Reale, teksty wprowadzające B. Taborski,Città del Vaticano–Milano 
2001/2005, s. 44.

 10 K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, dz. cyt., s. 60.
 11 K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, dz. cyt., s. 48.
 12 K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, dz. cyt., s. 54.
 13 K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, dz. cyt., s. 46.
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i rybacza przystań, | oparta o ciche fale…”14, czy Ktoś, „co stamtąd nadchodzi | 
zamykając za sobą cicho drzwi izdebki maleńkiej – | a idąc krok łagodzi | – i tą 
ciszą trafia najgłębiej”15. Nie przypadkiem ta część poematu nosi tytuł Wybrze-
ża pełne ciszy. Poeta konsekwentnie organizuje jej poetykę wokół kategorii ciszy. 
„Bo jesteś samą Ciszą, wielkim Milczeniem”16, powie w końcu, zwracając się do 
Tego, którego imienia – na podobieństwo hebrajskich autorów – nie wymienia, 
a spotkanie z Nim opisuje jako „taką milczącą wzajemność”17. W następującej po 
tym wersie strofie doda:

Zamknięty w takim uścisku – jakby muśnięcie po twarzy,
po którym zapada zdziwienie i cisza, cisza bez słowa,
która nic nie pojmuje, niczego nie równoważy –
w tej ciszy unoszę nad sobą nachylenie Boga18.

Cisza otwiera przestrzeń samotności na spotkanie. Ten, kto wchodzi w samot-
ność, nie milknie z powodu braku rozmówcy, ale milknie, by lepiej usłyszeć tego, 
kto nadchodzi. Cisza zaprasza do skupienia. To szansa dana spojrzeniu i kontem-
placji rodzącej się ze zdziwienia, z wielkiego zapatrzenia. Cisza człowieka jest od-
powiedzią na teofaniczną ciszę zwiastującą obecność Boga.

Cisza i zdziwienie. Samotność i podziw rodzący się ze wspomnienia „tego po-
ranka zimą”19 i odwiedzin Przyjaciela, przechodzący w zdziwienie, „które będzie 
całą treścią wieczności”20. Motyw ten, łączony często z motywem ciszy i samot-
ności, przewija się przez cały poemat i sytuuje na różnych poziomach zdziwie-
nia – wywołanego pięknem materialnym, ale przede wszystkim pięknem będą-
cym przebłyskiem Wieczności. „Często myślę o tym dniu widzenia, | który pełen 
będzie zdziwienia | nad tą Prostotą”21, pisze poeta, dając wyraz swojej tęsknocie 
za owym dniem widzenia. Takie zdziwienie ze względu na swój przedmiot prze-
wyższa wszelki inny rodzaj zdziwienia, bo jego źródłem „jest Piękno rzeczywist-
sze, | utajone pod żywą krwią”22. Dlatego, mówi Wojtyła, „opowiadam wam zdzi-
wienie wielkie, helleńscy mistrze: | nie warto czuwać nad bytem, który wymyka 

 14 K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, dz. cyt., s. 72.
 15 K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, dz. cyt., s. 44.
 16 K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, dz. cyt., s. 60.
 17 K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, dz. cyt., s. 50.
 18 K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, dz. cyt., s. 50.
 19 K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, dz. cyt., s. 44.
 20 K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, dz. cyt., s. 46.
 21 K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, dz. cyt., s. 60.
 22 K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, dz. cyt., s. 56.
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się z rąk”23. Najprawdziwsze, największe zdziwienie to zdziwienie eucharystyczne 
odkrywające Boga żyjącego.

Bóg zadziwiający to Bóg ukryty i oczekujący, a jednocześnie przemieniający. 
Idea samotności łączy się tu z ideą deifikacji – przebóstwienia, gdzie Bóg wypeł-
nia sobą człowieka, przemieniając go w siebie. Ta szczególna synteza dokonu-
je się w przestrzeni Eucharystii. Bóg ukryty to Bóg eucharystyczny. Otwarty dla 
wszystkich i jednocześnie samotny samotnością, do której także człowiek musi 
wejść samotnie, spragniony spotkania z Bogiem, o którym pisze poeta:

Proszę Cię, byś mnie ukrywał
w miejscu niedostępnym,
w nurcie cichego podziwu
lub nocy posępnej.

Proszę Cię, byś mnie osłaniał
od tej strony, co zapada w mrok –
a proszę Cię, byś mnie odsłaniał
ku tej stronie, co przykuwa wzrok.

– Bo wiem o takim ukryciu,
że w nim nic nie rozproszę z tych słońc,
które płoną pod horyzontem
spojrzeń utkwionych w głąb.

A wtedy dokona się cud
przemiany:
oto Ty staniesz się mną –
ja – eucharystyczny24.

W takim ukryciu i w takim spojrzeniu dokonuje się sekretna wymiana, której 
rozum nie pojmuje, lecz której w cudzie przemiany doświadcza kontemplujący, 
oddając Bogu swoje człowieczeństwo i przyjmując jego bóstwo.

Do idei przebóstwienia Wojtyła powróci też w swoim papieskim naucza-
niu: w liście apostolskim Orientale Lumen (1995) przywoła ją, kierując wzrok ku 
„Orientale Lumen, promieniującemu z Jerozolimy”25 i podkreślając wkład myśli 

 23 K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, dz. cyt., s. 56.
 24 K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, dz. cyt., s. 74.
 25 Jan Paweł II, List apost. Orientale Lumen, Watykan, 2 maja 1995, nr 2 [dalej: OL].
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prawosławnej w rozwój chrześcijańskiej duchowości deifikacji. Także w tym do-
kumencie podkreślona zostanie rola Eucharystii:

Uczestnictwo w życiu trynitarnym urzeczywistnia się poprzez liturgię, a w sposób 
szczególny przez Eucharystię, tajemnicę komunii z uwielbionym ciałem Chrystusa, 
nasieniem nieśmiertelności. W przebóstwieniu, a przede wszystkim w sakramentach, 
teologia wschodnia przypisuje szczególną rolę Duchowi Świętemu: mocą Ducha za-
mieszkującego w człowieku przebóstwienie zaczyna się już na ziemi, stworzenie zo-
staje przemienione, a królestwo Boże zapoczątkowane26.

Taki jest cel modlitwy ucznia Chrystusa, znajdującej swoje źródło i szczyt 
w Eucharystii: zażyłość w przebywaniu z Mistrzem prowadząca do przemiany 
człowieka, by przedłużać Chrystusową obecność w świecie. Przez taką wizję mo-
dlitwy Wojtyła zbliża się do wizji prawosławnej modlitwy serca. Rosyjski teolog 
Vladimir Zielinski dostrzega nawet wyraźne podobieństwo pomiędzy modlitwą 
Jana Pawła II i modlitewnym skupieniem właściwym dla wschodniego hezycha-
zmu. Zielinski tak wspomina swoje spotkania ze słowiańskim papieżem:

Spędziłem w moim życiu mniej więcej trzy godziny u boku Papieża. W tym czasie 
(godzina w 1988 i dwie godziny w 1993 roku) nie wygłosił on wielkich przemówień. 
Ale było mi darowane dzielić przez kilka minut jego modlitwę (głównie cichą mo-
dlitwę). I czułem niemal fizycznie, że Bóg był tam, że Bóg go słuchał, że ta modlitwa 
urzeczywistniała się w jego obecności. Podobnego odczucia, tak bardzo rzadkiego, 
doświadczyłem jedynie kilka razy w czasie liturgii wielkich ojców prawosławnych27.

Wojtyłowa modlitwa, podobnie jak modlitwa prawosławnych starców, to peł-
ne skupienia i zachwytu przebywanie w obecności Przyjaciela.

W Pieśni o Bogu ukrytym Wojtyła proponuje szczególną geografię samotności, 
wyznaczoną przez rzeczowniki i przymiotniki odnoszące się głównie do przyro-
dy. To ona staje się szczególnym sprzymierzeńcem Bożej i ludzkiej samotności, 
strzegąc zazdrośnie intymności spotkania i włączając to spotkanie w kosmiczną 
harmonię wszechświata, czasu i wieczności28. Powracają obrazy poetyckie: mo-
rze, wonne siano, pole pszenicy rodzące chleb, który stanie się chlebem Eucha-
rystii. Obrazy te sytuują się w obszarze dwóch żywiołów, wody i ziemi, prześwie-

 26 OL 6.
 27 V. Zelinsky, I due volti dello spirito, [w:] Il Papa nelle università romane, „Nuntium” 

(1996) nr 0, s. 101 (tłum. K. Dybeł).
 28 Por. Z. Zarębianka, Przekaz doświadczenia mistycznego w twórczości poetyckiej Karola 

Wojtyły w perspektywie dialogu, [w:] Idea dialogu w myśli Jana Pawła II, red. Z. Zarębianka, 
K. Dybeł, Z. Mirek, Kraków 2013, s. 127–137.
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tlonych światłem i jasnością – piątym żywiołem lux i claritas, który św. Bona-
wentura i inni teologowie średniowiecza uważali za szczególną przestrzeń Bożej 
obecności, wyrastającą ponad materialność czterech znanych starożytności ży-
wiołów29. Pojawia się też bardziej konkretna nazwa  – Efraim, ciche miastecz-
ko położone w krainie w pobliżu pustyni30, do którego odchodzi Jezus, kończąc 
swoją działalność publiczną i przygotowując się do święta Paschy i swojej Męki. 
Samotność Boga staje się oczekiwaniem.

Samotność Efraim zapowiada samotność krzyża, do której nawiąże Wojtyła 
w drugiej części Pieśni o Bogu ukrytym – Pieśni o Słońcu niewyczerpanym31:

Ale głębi owych słów nikt nie zna,
ale przyczyn najdalszych nikt nie wie,
jaka męka to była bezbrzeżna
ta samotność na krzyżowym drzewie.

Lecz nie krew, która w drzewie rozkwitła,
jak rozkwita każdy trud w jutrzejszym chlebie –
tylko to odepchnięcie od Ojca,
to odtrącenie…32.

To inne oblicze samotności, ale też jednocześnie inne oblicze świętości. Świę-
tość nie jest tylko radowaniem się bliskością Umiłowanego. Jest przede wszyst-
kim przylgnięciem do Niego w misji Odkupienia. Święty to człowiek „wyłączo-
ny” ze świata i włączony w Boże uniżenie, w kenosis – całkowity dar z siebie, do 
jakiego tylko Chrystus może uzdolnić swoich wybranych.

Samotność Boga w pierwszej części Pieśni o Bogu ukrytym (Wybrzeża pełne 
ciszy) była samotnością pełną światła, pokoju, ufności, radosnego nachylenia33. 
W części drugiej (Pieśń o słońcu niewyczerpanym) idea samotności zdominowa-
na zostaje przez topikę mroku, ciemności, trwogi, grozy, opuszczenia, równowa-
żoną przez kojący dotyk Bożej obecności. Dzięki tej dwubiegunowości Wojty-
łowa wizja samotności staje się pełniejsza i zyskuje na autentyczności. Poetyka 
opuszczenia dopełnia tu poetykę radosnego spotkania. Ta trudna ludzka samot-
ność, której poetycki obraz budowany jest poprzez odwołania do takich katego-

 29 Odnośnie do piątego żywiołu  – światła i średniowiecznej filozofii światła – 
por. np. Z. J. Kijas, Odpowiedzi na 101 pytań o rzeczy ostateczne, Kraków 2004, s. 217–224.

 30 Por. J 11, 54–57.
 31 Por. K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, dz. cyt., s. 70n.
 32 K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, dz. cyt., s. 70.
 33 Por. K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, dz. cyt., s. 50.
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rii, jak: smutek, płacz, wieczór, lęk, niepokój, groza34, to samotność pozbawiona 
Boga. Samotność pełna tęsknoty za Bogiem ratującym człowieka przed osamot-
nieniem w kosmosie35:

Więc myślę:
dlatego tak się uniżasz,
by nie osamotnić w kosmosie
moich ramion dalekich od krzyża
i mych oczu oddanych tęsknocie36.

Znamienne, że to ontologiczna tęsknota staje się wyznacznikiem tej części ob-
razowania samotności. Tęsknota pełna wdzięczności za Boże uniżenie, za wspo-
mnianą już mękę bezbrzeżną i samotność na krzyżowym drzewie37.

***

Dla starożytnych Greków sztuka, a w szczególności poezja, była jedną z trzech 
dróg (obok religii i filozofii), które prowadziły do Prawdy38, a zatem i do Boga, nie 
tylko odbiorcę poetyckiego przesłania, ale przede wszystkim samego autora. Tak 
do Boga dochodził Karol Wojtyła i tak o Nim opowiadał w swojej poezji.

Teologia samotności zawarta w poezji Karola Wojtyły jest jednym z najbar-
dziej oryginalnych i najbardziej aktualnych elementów jego dziedzictwa. W dobie 
postępującej „horyzontalizacji” i „socjalizacji” rozumienia fenomenu świętości 
jego spojrzenie na samotność przywraca jej wertykalny, metafizyczny wymiar. To 
nie samotność stanowi prawdziwe zagrożenie, ale lęk przed nią. Żyjemy w epoce 
histerycznego strachu przed samotnością i wydaje się, że lekarstwem byłoby tu 
ponowne odkrycie samotności jako szansy na odnalezienie siebie, drugiego czło-
wieka i Boga. Historia myśli europejskiej pokazuje, że chrześcijaństwo – w prze-
ciwieństwie do kultury starożytnej – potrafiło dowartościować samotność. Wi-
dać to na przykładzie literatury średniowiecznej Francji, gdzie samotność stawała 
się często najważniejszą przestrzenią duchowej ewolucji bohaterów. Nie przypad-

 34 Por. K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, dz. cyt., s. 64.
 35 Por. K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, dz. cyt., s. 66.
 36 K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, dz. cyt., s. 66.
 37 Por. K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, dz. cyt., s. 70.
 38 Por. G. Reale, Wstęp, [w:] K. Wojtyła, Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche 

e saggi integrativi, red. G. Reale, T. Styczeń, Milano–Città del Vaticano III ed., 2005, s. XII. 
Taką wizję dostępu do Prawdy rysuje Platon w Fedonie. Arystoteles, idąc tym tropem, dzieli 
wiedzę na teoretyczną, filozoficzną i poetycką (theoria, praxis i poiēsis).
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kiem etos Okrągłego Stołu przewidywał zawsze samotne wędrowanie w poszuki-
waniu przygód – prób, z którymi zmierzali się najwybitniejsi rycerze. Wyrazem 
tego stawał się urastający do rangi toposu symboliczny obraz rozstajów dróg, na 
których padały znamienne słowa: „Panowie rycerze, tu się rozstajemy”39. „Roz-
stajemy się, bo nie może być inaczej”40 – słowa te, podkreślające oczywistość sa-
motnej wędrówki, wystarczały w średniowieczu za całą argumentację.

Wychowanie do metafizycznie zagospodarowanej samotności jest wychowa-
niem do transcendencji. Chodzi o przywrócenie samotności jej właściwego wy-
miaru i właściwego miejsca w ludzkiej egzystencji, w formacji ludzkiej osobo-
wości i duchowości. Teologiczny głód samotności to głód kontemplacji, głód za-
żyłości z Umiłowanym, głód spełnienia. Taka samotność, włączając człowieka 
w dynamikę Bożej obecności, nie zuboża go, lecz staje się twórcza i odkupieńcza. 
Samotność nie jest przekleństwem czy duchową banicją. W Pieśni o Bogu ukry-
tym jest łaską, bo proponuje ją Bóg, bo jest najpierw owocem Bożego działania. 
Za tę łaskę dziękuje poeta w końcowej strofie pierwszej części Pieśni, zwracając 
się do Mistrza: „Dzięki, żeś miejsce duszy tak daleko odsunął od zgiełku | i w nim 
przebywasz przyjaźnie otoczony dziwnym ubóstwem”41.

Umiłowanie samotności przez człowieka poszukującego Boga jest według 
Wojtyły bardziej umiłowaniem samotności Boga aniżeli swojej własnej. Jest na-
śladowaniem Bożego ukrycia, by jak On kochać miejsca bezludne i puste42. Bóg 
kocha samotność, zatem i człowiek może ją ukochać. To właśnie miłość, jeden 
z podstawowych wyznaczników Wojtyłowej poetyki, nadaje sens i orientację 
ludzkiej samotności. Samotność – która rodzi się w miłości i z miłości – jedno-
czy, wyzwala, raduje i przemienia.

Abstract

Solitude as a Privileged Space of Holiness – the Case of Karol Wojtyła (on 
the basis of The Song of the Hidden God)

The Song of the Hidden God by Karol Wojtyła, written in 1944, was a fruit of the au-
thor’s fascination with Carmelite spirituality. The poem postulates a particular vision of 
solitude, theocentric and theophanic, which is defined by inward peace, silence, an at-
titude of adoration, humble wonder and love. Such solitude is a privileged space of the 
encounter with beloved but hidden God who draws man to himself and transforms him 

 39 Por. K. Dybeł, Samotność w literaturze średniowiecznej Francji..., dz. cyt., s. 26n.
 40 K. Dybeł, Samotność w literaturze średniowiecznej Francji..., dz. cyt..
 41 K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, dz. cyt., s. 60.
 42 Por. K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, dz. cyt., s. 60.
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in the Eucharistic exchange of love. The theology of solitude which is present in Karol 
Wojtyła’s poetry can be counted among the most original and still relevant components of 
his entire heritage. At the time when there is a growing tendency to apply a „horizontal” 
and „socializing” understanding to the phenomenon of holiness, Wojtyła’s view of soli-
tude restores to solitude its vertical and metaphysical dimension.


