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Sztuka – wielkość – świętość1

Wielkość Jana Pawła II, a od kilku lat także oficjalnie ogłoszona jego świętość 
przesłaniają nam dramatyzm jego twórczej biografii. Akcentuję słowo „twórczej”, 
ponieważ pozostała, nieliteracka, część egzystencji świętego papieża zachowała 
swoją dramaturgię – nie można ominąć takich zdarzeń, jak zamachy na jego ży-
cie, i nie można przecież zapomnieć obrazów starego człowieka zmagającego się 
z chorobami. Jednak aktywność twórcza, czyli wszechstronne i ogromne objęto-
ściowo jego dzieło pisarskie układa się inaczej; lepiej powiedzieć – jest konstru-
owane przez tysiące komentatorów jako całość koherentna, logicznie się rozwi-
jająca. A przecież było inaczej i znacznie ciekawiej – istniało stałe napięcie, cza-
sem konfliktowe, między sztuką a religią, estetycznością a sakralnością, między 
rzeczywistościami nazwanymi w tytule jednej z konferencji „poezją” i „naucza-
niem”. Historia jego pisarstwa – od młodzieńczych liryków po tom prozy Pamięć 
i tożsamość z 2005 roku – jest ciągiem antynomicznych dążeń twórczych: odejścia 
w artystyczne milczenie, powroty, zwątpienie w wartość sztuki (zwłaszcza jego 
czasów) oraz szukanie sposobów jej usprawiedliwienia, jak w Liście do artystów.

W pisarstwie Karola Wojtyły, potem Jana Pawła II, możemy dostrzec para-
doksy i dramaty fundamentalne dla sztuki nowoczesnej. Jego twórcze przygody 
układają się w sposób charakterystyczny dla pewnej postawy, a zarazem jest to je-
den z najbardziej indywidualnych żywotów artystycznych w XX wieku. W swo-
im pisarstwie Wojtyła odtwarza poniekąd związki i napięcia istniejące między 
obu sferami życia współczesnej ludzkości: artystyczną i religijną. Napięcia mię-
dzy sztuką a sacrum istniały pewnie od zawsze, a nabrały trwałego znaczenia od 
początku pojawienia się monoteizmu. W wielkich religiach historycznych, juda-
izmie oraz islamie, obowiązywał zakaz przedstawiania, a czasem i nazywania bo-
skości; wprawdzie rozmaite dyscypliny sztuki mogły istnieć, ale pod warunkiem 
niewkraczania na teren najmocniej zsakralizowany, stale istniała bowiem obawa 
przed idolatrią. Ta nieufność wobec sztuki nie ominęła także chrześcijaństwa, 

1  Niniejszy referat został wygłoszony 4 listopada 2015 roku, na sympozjum „Muzyka 
wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II – cz. VI” zorganizowanym przez 
Akademię Muzyczną w Krakowie, w ramach X edycji Dni Jana Pawła II.
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w którego dziejach stale silnie przejawiały się tendencje ikonoklastyczne. Mimo 
iż Bóg, jak wierzyli chrześcijanie, wcielił się w osobę Jezusa z Nazaretu i stał się 
widzialny, to w pierwszym tysiącleciu po Chrystusie dominującą pozycję uzyski-
wały poglądy zakazujące przedstawiania Osób boskich.

Gilson, znakomity historyk filozofii i współtwórca neotomizmu (co ważne 
przy omawianiu stanowiska Karola Wojtyły – Jana Pawła II, bliskiego temu nur-
towi filozofii), z nieprześcignioną erudycją charakteryzował stanowisko katolicy-
zmu wobec sztuki i piękna estetycznego. Najpierw, przywołując kontekstowo całe 
dzieje religijnej ludzkości, stwierdził przypadkowość sztuki w stosunku do religii: 
„Zapewne religia bez sztuki jest możliwa, skoro sztukę niekiedy religia wyklu-
cza”2. Z kolei specyfikę myślenia katolickiego przedstawia następująco: 

Możliwe, że sztuka wzniesie się w godności, godząc się na służenie w ten sposób 
w y ż s z e m u  c e l o w i  n i ż  w ł a s n y  (podkreślenie moje – K. D.). Byt poprze-
dza prawdę, która poprzedza dobro, ono zaś poprzedza piękno, a Bóg jest tym bytem. 
Sztuka zatem się uszlachetnia, zaciągając się do służby Bogu i religii  – obarcza się 
i ubogaca tym samym prawdą i wzruszeniami rzędu wyższego od tego, co niesie w so-
bie zwykłe tworzenie substancji dla samego piękna3.

Takie stanowisko było bliskie świętemu papieżowi (m.in. dlatego został kano-
nizowany), ale jeszcze bardziej pobożnemu młodzieńcowi Karolowi Wojtyle, stu-
dentowi, aktorowi i robotnikowi z Krakowa. Widać to w jego pobożności, którą 
wszyscy znający go wówczas wspominają; zauważamy to jeszcze bardziej w jego 
zachowanych wypowiedziach (zwłaszcza listach do Kotlarczyka), przede wszyst-
kim zaś w jego wyborach artystycznych. Pierwsze dramaty Wojtyły są wzrusza-
jąco żarliwą, ale trochę naiwną i nieudaną artystycznie realizacją paradygmatów 
biblijnego profetyzmu i romantycznego mesjanizmu polskiego. Jako człowiek te-
atru wybiera wspólnotę Mieczysława Kotlarczyka, dla której maksymalnie asce-
tyczne formy teatralne miały być narzędziem głoszenia Słowa Bożego, instru-
mentem przemiany duchowej poszczególnych ludzi, a może także narodu i ludz-
kości.

Potem, po wyborze drogi kapłańskiej, Karol Wojtyła rzadko zapisywał dziw-
ne teksty ni to poetyckie, ni to dramatyczne, zawierające dociekania teologicz-
ne i etyczne, analizy stanów wewnętrznych, komentarze do wyznań mistycz-
nych zapisanych przez innych, a może i do własnych przeżyć tego typu. Od po-
łowy lat 40. właściwie przestał zajmować się sztuką nawet w sensie tradycyjnym, 

 2 E. Gilson, Sztuka i sacrum, tłum. E. Hejno, [w:] Inspiracje chrześcijańskie we francuskiej 
krytyce literackiej XX wieku, oprac. J. Kaczorowski, Lublin 2012, s. 340.

 3 E. Gilson, Sztuka i sacrum, dz. cyt., s. 344.
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który akceptował. Rzadko publikował, w dodatku pod pseudonimami, utwory 
poetyckie i dramaturgiczne z pogranicza sztuki słowa; to odejście od uprawia-
nia nawet tak wysublimowanych działań artystycznych udowadnia fakt nieza-
spokajania przez nie duchowych pragnień Karola Wojtyły i konsekwentne podą-
żanie drogą kapłaństwa. Po wyborze na papieża całkowicie zaprzestaje on publi-
kowania utworów poetyckich i dramatycznych, dopiero pod koniec życia ogłasza 
Tryptyk rzymski, ale o tym niespodziewanym powrocie napiszę w dalszych par-
tiach niniejszego tekstu.

I nic w tym odejściu młodego Karola Wojtyły od życia artystycznego zaskaku-
jącego, przecież jego przeświadczenia i działania w substancji sztuki były dalekie 
od koncepcji i praktyki artystycznej zdecydowanej większości dwudziestowiecz-
nych twórców, nawet tych uważających się za ludzi religijnych. Do czasu II woj-
ny światowej dokonał się przełom, polegający na, mówiąc najogólniej, autonomi-
zacji sztuki, może separujący od siebie obie dziedziny życia jeszcze bardziej niż 
przełom romantyczny, kiedy to zwłaszcza literatura chciała konkurować, a mo-
że kiedyś zastąpić tradycyjne wierzenia oraz instytucje religijne. Najważniejsze 
wspólnoty religijne naszego kręgu cywilizacyjnego, żydowskie i chrześcijańskie, 
wierzyły w Boga absolutnego, „zazdrosnego”, jak głosił Stary Testament, czyli wy-
magającego całkowitego oddania. Jednak w dwudziestym stuleciu także sztuka 
stała się równie zazdrosna o swoje uprawnienia, była zachłanna i nie chciała słu-
żyć żadnym „wyższym celom”, wedle cytowanego określenia Gilsona. Nie tylko 
zresztą skrajne grupy awangardowe i formalistyczne teorie uznały za oczywistość 
to, że sztuki rządzą się swoimi prawami, że w dziełach artystycznych najważniej-
sza jest funkcja estetyczna. A jeżeli artyści akceptowali jakieś inne, nawet „wyż-
sze cele” (a zdarzało się to nierzadko), to związani byli z ruchami rewolucyjnymi, 
co prowadziło do ideologizacji kultury i zaangażowania sztuki w realizacje utopii 
ustrojowych, takich jak rozmaite wersje ateistycznego komunizmu, z istoty wro-
giego religiom.

Powojenna sytuacja kultury w Polsce i środkowowschodniej Europie na pew-
no utwierdziła ks. Karola Wojtyłę w słuszności decyzji poświęcenia się całkowicie 
wartościom religijnym. Szereg zjawisk odstręczał wtedy od uczestnictwa w życiu 
artystycznym – monopol komunistycznego państwa w sferze komunikacji spo-
łecznej, a więc i kulturalnej, szybkie zapanowanie doktryny i praktyki socjali-
stycznego realizmu, zmarksizowanie – a przynajmniej radykalna laicyzacja – śro-
dowisk twórczych nie tylko w imperium sowieckim, ale i na Zachodzie.

A jednak to odejście od sztuki słowa nie było całkowite i ostateczne. Inte-
lektualista obdarzony tak otwartym na świat umysłem i wyjątkową samoświa-
domością zauważył, że ów podział na aktywność religijną i pisarską nie był ab-
solutny. Musiał wiedzieć, iż skutecznie działali chrześcijańscy twórcy osiąga-
jący artystyczne szczyty: w muzyce Messiaen, a od połowy lat 60. nowi polscy 
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kompozytorzy, w filmie Bresson i wczesny Bergman, potem Tarkowski i Zanussi; 
wysoki poziom estetyczny reprezentowali liczni pisarze, również w Polsce, nie-
których Karol Wojtyła dobrze znał osobiście. Przede wszystkim jednak zauwa-
żył, iż wygłaszając i zapisując liczne kazania i konferencje duszpasterskie musiał 
korzystać z wielu środków stylistycznych, retorycznych, kompozycyjnych, któ-
re są przecież formami literackimi. Co więcej, jego droga rozwoju zawodowe-
go, zmiana ról społecznych od wikarego do papieża, potwierdzała konieczność 
używania środków artystycznych – uniwersytecki uczony i duszpasterz akade-
micki mógł przemawiać, operując językiem profesjonalnym, teologiczno-filozo-
ficznym, ale biskup, a zwłaszcza papież adresujący swoje wypowiedzi do znacz-
nie większych grup odbiorców na całym świecie, przekonywał się nieustannie, że 
wprowadzanie pierwiastków estetycznych przynosi dobre rezultaty perswazyjne, 
czyli w jego przypadku duszpasterskie.

Jan Paweł II zauważał, jak bardzo walory dydaktyczne i moralistyczne, czy 
szerzej rzecz ujmując, walory ewangelizacyjne i formacyjne tekstów z okresu wa-
tykańskiego zyskują, kiedy połączy się je z funkcją estetyczną, czyli z obrazowo-
ścią, metaforyką, przykładami, i nasyci literackimi cytatami. Globalne duszpa-
sterstwo „papieża z dalekiego kraju” osiąga niebywały sukces, nie separując od 
siebie żywiołów nazywanych „poezją” i „nauczaniem”, ale powodując ich przeni-
kanie. Nie tylko w kazaniach i przemówieniach, ale także w wielu dokumentach 
kościelnych, nawet w encyklikach, wykazuje Jan Paweł II talent pisarski, umiejęt-
nie stosując środki artystyczne. Zauważyli to również duchowni zastanawiający 
się nad przyczynami skuteczności jego werbalnych działań, na przykład arcybi-
skup Józef Życiński we wstępnym szkicu do tomu wypowiedzi twórców zainspi-
rowanych publikacją Listu do artystów. Zacytujmy metropolitę lubelskiego, który 
był filozofem i dobrym eseistą: 

Jan Paweł II, któremu bliskie są modlitewna głębia mistyków i język poezji, praw-
da filozofii i artystyczna wrażliwość na piękno. Zarówno w strofach jego poezji, jak 
w b e z p r e c e d e n s o w y c h  p o e t y c k i c h  s f o r m u ł o w a n i a c h  w i e l u 
d o k u m e n t ó w  [podkreślenie moje  – K. D.] znajdujemy nawiązanie do wielkiej 
tradycji zapoznanej w cywilizacji ceniącej racjonalizm i pragmatyzm.4

Jednak Jan Paweł II nie tylko używał „bezprecedensowych poetyckich sfor-
mułowań”, poszedł znacznie dalej. Swobodnie operował całościowymi formami 
wypowiedzi charakterystycznymi dla współczesnej literatury, czyli gatunkami 
z pogranicza sztuki słowa, nie tak autonomicznymi estetycznie, jak tradycyjne 

 4 J. Życiński, Piękno jako droga do świętości, [w:] Jan Paweł II do artystów. Artyści do 
Jana Pawła II, red. B. Drożdż-Żytyńska i in., Lublin 2006, s. 16.
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gatunki sytuujące się na terenie najczęściej nazywanym literaturą dokumental-
ną albo użytkową. Sukces duszpasterski językowej aktywności papieża polegał 
na nowej metodzie komunikacji, w której ramach mniej było wykładu doktry-
ny, przekazywania gotowych prawd oficjalnym językiem, natomiast więcej oso-
bistych i historycznych świadectw, wyznań i wspomnień; autor zasiadający na 
Piotrowym tronie pokazuje proces dochodzenia do prawdy  – akcent trzeba 
położyć i na „dochodzeniu”, i na „prawdzie”, w którą mocno wierzył i którą gorą-
co pragnął przekazywać. Po raz pierwszy w dziejach papiestwa Jan Paweł II pu-
blikuje książki literackie, operując nowatorskimi gatunkami: najpierw tomy roz-
mów (inna nazwa genologiczna: rozmowy-rzeki) z André Frossardem (Nie lękaj-
cie się, 1982) i Vittorio Messorim (Przekroczyć próg nadziei, 1994). A pod koniec 
życia prawdziwa erupcja twórczości literackiej, której skutkiem było oddanie do 
druku trylogii wspomnieniowo-eseistycznej: Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą 
rocznicę moich święceń kapłańskich, 1996, Wstańcie, chodźmy!, 2004, oraz Pamięć 
i tożsamość, 2005.

Nie będę teraz pisał dokładnie o tych utworach literackich, ponieważ przed pa-
ru laty opublikowałem rozprawę analizującą wspomniane wyżej trzy książki Jana 
Pawła II z pogranicza autobiografii, eseju, pamiętnika, dialogu filozoficznego, au-
toportretu duchowego5. Doszedłem do wniosku, że mamy do czynienia z ekspery-
mentem genologicznym, z ambitną próbą konstrukcji wartościowych form komu-
nikacji religijnej za pomocą nowatorskich form prozy literackiej. Próbą paradok-
salną – ciągle aktualizującą antynomię między podstawowymi żywiołami sztuki 
i świętości – polegającą na głoszeniu jasnych i definitywnych prawd wiary, których 
był strażnikiem jako namiestnik Chrystusa, ale w przestrzeni estetyczności, dzia-
łań kreacyjnych pisarza – chodzi o eksperyment artystyczny, polegający na wielo-
krotnie ponawianych, dramatycznych poszukiwaniach wartościowego języka arty-
stycznego chrześcijańskiej literatury. Na tym tle czymś dość naturalnym była decy-
zja dotycząca napisania i wydrukowania utworu poetyckiego pod tytułem Tryptyk 
rzymski, który określiłem gatunkowo jako teologiczny poemat medytacyjny6.

***

W dużej mierze na powrót Jana Pawła II do pisarstwa wpłynęły przemiany lite-
ratury polskiej i światowej – między latami 40. a 90. ubiegłego stulecia wiele się wy-
darzyło. W obręb literatury na pełnych prawach weszły gatunki prozy niefabular-

 5 Por. K. Dybciak, Wspomnieniowa i eseistyczna proza Jana Pawła II, [w:] Literatura 
i wiara, red. A. Sulikowski, Szczecin 2009.

 6 K. Dybciak, Trudne spotkanie, Kraków 2005, s. 253.
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nej, a esej czy dziennik stały się najbardziej charakterystycznymi i cenionymi typa-
mi prozy artystycznej. Nawet w rozumieniu i uprawianiu poezji dużo się zmieniło 
i w pełni zaakceptowano „formy bardziej pojemne”, jak napisał Miłosz.

Powrót do świata sztuki i kontynuowanie twórczości literackiej ułatwiły Jano-
wi Pawłowi II osiągnięcia artystów, którzy wykreowali wielkie dzieła zawierają-
ce pierwiastki sakralne. Początkowo był ich odbiorcą, ale po wyborze na Stolicę 
Apostolską stał się adresatem, inspiratorem, a nawet bohaterem tych dzieł.

Misja pełniona przez Jana Pawła II od początku budziła życzliwość i nadzieję 
wielu twórców kultury, szczególnie w naszej części Europy i oczywiście w Polsce. 
Jak zwykle, o autentyczności przeżyć i szczerości deklaracji artystów świadczy ich 
twórczość; tak więc, jeżeli pojawiają się dzieła w jakikolwiek sposób inspirowane 
danym zjawiskiem (w tym przypadku pontyfikatem „papieża z dalekiego kraju”), 
to mamy do czynienia z realnym oraz wartościowym wpływem na twórcę. Zostało 
udokumentowane zjawisko pojawiania się utworów literackich poświęconych no-
wemu ojcu świętemu niemal od dnia wyboru na Stolicę Piotrową w październiku 
1978 roku. Wybór najlepszych artystycznie i filozoficznie tekstów o tematyce pa-
pieskiej zebrałem w antologii Jan Paweł II w literaturze polskiej7. Długo jednak nie 
było wśród tych pisarzy takiego, którego można nazwać wielkim. Dopiero teksty 
Czesława Miłosza wypełniły tę lukę: fragmenty Roku myśliwego (1990), wypowiedź 
komentująca List do artystów i Oda na osiemdziesiąte urodziny Jana Pawła II8).

Znacznie wcześniej na pontyfikat zareagowali twórczością wielcy kompozy-
torzy polscy9.. Przypomnę najważniejsze fakty. Już w 1979 roku odbyło się pra-
wykonanie utworu Henryka Mikołaja Góreckiego Beatus vir – zainspirowane-
go (nawet w pewnym sensie zamówionego przez ówczesnego krakowskiego me-
tropolitę), a dedykowanego nowemu papieżowi i wykonanego w jego obecności 
w Krakowie. W tym samym roku Wojciech Kilar z okazji I Pielgrzymki Jana Paw-
ła II do Ojczyzny skomponował Fanfarę na chór mieszany i orkiestrę. W 1980 
roku Krzysztof Penderecki dedykował naszemu papieżowi Te Deum, potężny 
utwór na głosy solowe, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną. W 1983 roku Ki-
lar skomponował Victorię na chór i orkiestrę, a zapis w partyturze informował: 
„Utwór napisany dla uczczenia II Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Ojczy-
zny”. Z kolei trzecią pielgrzymkę do rodzinnego kraju uczcili wielcy muzycy pol-
scy kompozycją Góreckiego Totus Tuus na chór mieszany. Ponadto, jako dzieła 
wielkie określali krytycy i historycy muzyki niektóre, związane z pierwiastkami 
papieskimi, kompozycje Panufnika i Palestra.

 7 Jan Paweł II w literaturze polskiej, red. K. Dybciak, Warszawa 2008.
 8 Por. Cz. Miłosz, To, Kraków 2000, s. 57–58.
 9 Wykorzystuję prace prof. Teresy Maleckiej i dr Kingi Kiwały, szczególnie opracowany 

przez nie zbiorowy tom Utwory, inspiracje, interpretacje, Kraków 2011 (Muzyka wobec Poezji 
i Nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II, 2).
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Także nasi czołowi kompozytorzy wypowiadali się bezpośrednio za pomocą 
słów o świętym papieżu, co jest w tym przypadku szczególnie ważne, gdyż mu-
zyka jest w zasadzie asemantyczna i nadawanie jej znaczeń pozamuzycznych jest 
zawsze dyskusyjne. Chodzi mi zwłaszcza o komentarze kompozytorów do Li-
stu do artystów, zamieszczone w tomie Jan Paweł II do artystów. Artyści do Jana 
Pawła II10.

W jeszcze jednej dziedzinie sztuki mamy świadectwo dialogu wielkiego arty-
sty z Janem Pawłem II. To filmy Krzysztofa Zanussiego: biograficzny Z dalekiego 
kraju. Papież Jan Paweł II nakręcony w 1983 roku (wymiar wielkości wzmacnia 
dodatkowo fakt skomponowania muzyki przez Wojciecha Kilara) oraz długome-
trażowy film dokumentalny Watykan  – stolica kultury z  1982 roku, w którym 
sporą rolę odgrywa postać nowego gospodarza Stolicy Apostolskiej. Przypomnę 
interesujące i moim zdaniem trafne uwagi znakomitego reżysera i pisarza, bo są 
być może mało znane w środowisku muzycznym, a dotyczą wszystkich dziedzin 
sztuki.

Zanussi aksjologię przedstawioną w Liście do artystów sytuuje w opozycji do 
rzeczywistości współczesnego życia kulturalnego, choć bez odcieni demonizmu 
i nie tak dramatycznie jak Miłosz. Wrogiem szlachetnej koncepcji sztuki – przy-
pomnianej i postulowanej przez papieża  – jest jej urynkowienie oraz konfor-
mizm lub bezmyślność samych twórców: 

Powszechnie uważa się, że artysta produkuje towar podobny do innych towarów, 
a talent, jak każda sprawność, podlega prawom podaży i popytu. [...] W języku, w ja-
kim mówi się i pisze o sztuce, pojęcie piękna jest niemal podejrzane, a pojęcie prawdy 
podlega erozji płynącej z relatywizmu.11 

Najbardziej dostaje się krytykom i teoretykom sztuki, natomiast znakomity 
reżyser docenia odbiorców zachowujących się bardziej samodzielnie, często non-
konformistycznych: 

Całe szczęście, że język krytyków dociera tylko do wąskiego grona adeptów po-
szczególnych dyscyplin sztuki, nie dociera zaś do jej odbiorców, którzy często zacho-
wują naturalne reakcje podyktowane tradycją popartą zdrowym rozsądkiem. Zdro-
wy rozsądek czy tradycja nie mają wzięcia na salonach sztuki, ale wywody prowa-
dzone przez papieża przywracają im sens i siłę oddziaływania, dając, jak mniemam, 
zdezorientowanym odwagę myślenia zgodnie z tym, co czują, co podpowiada im głos 

 10 Jan Paweł II do artystów..., dz. cyt.
 11 Jan Paweł II do artystów…, dz. cyt., s. 772–773.
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wewnętrzny, a nie doktryna i terror salonu czy raczej establishmentu, który rządzi 
rynkiem kultury12.

 Odważne, mimo iż w zasadzie oczywiste, są jego uwagi na temat kulturowych 
ograniczeń demokracji liberalnej, której podstawowa zasada równości nie po-
winna obowiązywać w świecie sztuki; podobnie zresztą jak nie obowiązuje w nie-
zmiernie popularnej sferze sportu, gdzie ze spokojem przyjmuje się fakt, że nie 
każdy jest rekordzistą, a i między nimi istnieje hierarchia, bo co innego być rekor-
dzistą powiatu, a co innego kraju, kontynentu czy świata.

Podobnie jak Wojciechowi Kilarowi, zależy Zanussiemu na tym, żeby przesła-
nie Jana Pawła II dotarło do ludzi Kościoła, ponieważ i nasz filmowiec źle oce-
nia kompetencje, a zapewne również decyzje hierarchów, dotyczące sfery sztuki 
chrześcijańskiej. Reżyser w swym krytycyzmie idzie jeszcze dalej, wyrażając żal, 
iż w Liście do artystów nie ma fragmentów odnoszących się do filmu, najbar-
dziej obecnie popularnej sztuki, a więc mającej największy wpływ na mental-
ność współczesnych ludzi. Cenna to wypowiedź, świadczy bowiem o autonomii 
katolickich twórców i swobodzie ich wypowiedzi; ponadto uwaga bardzo trafna, 
ponieważ rzeczywiście było trochę zaskakujące, że Jan Paweł II nie wspomniał 
o sztukach audiowizualnych – a przecież wcześniej wypowiadał się czasem na te 
tematy, podobnie jak o internecie w perspektywie etycznej, czy szerzej rzecz uj-
mując, w optyce antropologicznej. W tekście Zanussiego obraz sztuki, a zwłasz-
cza jej przyszłości, oparty został na mocno przeciwstawianych sobie katego-
riach – po akceptowanej stronie znalazły się tradycja, głos wewnętrzny i zdrowy 
rozsądek, po drugiej, stanowiącej zagrożenie: rynek, współczesne mody ideowe, 
snobizm.

Podsumowując fragmenty dotyczące dzieł i dyskursywnych wypowiedzi 
wielkich artystów, trzeba powiedzieć, że akceptowali oni aksjologiczne stano-
wisko Jana Pawła II i czynnie je popierali. Ich sojusz ze świętym papieżem był 
szczególnie znaczący na tle obojętności lub niechęci większości środowisk arty-
stycznych na świecie. Byli jednak wielcy i mogli sobie na to pozwolić. Szczegól-
nie jest to widoczne w ich reakcjach na List do artystów, zachowywali bowiem 
sceptycyzm wobec laickiego i znihilizowanego ducha czasu przełomu stuleci. 
Nasi wielcy twórcy byli krytycznie nastawieni do kolegów artystów oraz ludzi 
Kościoła, którym zarzucali zbyt słabą aktywność w dziedzinie sztuki i ulega-
nie wpływom mało wartościowych tendencji dominujących w pozareligijnym 
świecie.

 12 Jan Paweł II do artystów…, dz. cyt., s. 772–773.
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***

Warto zapytać, co dzieje się ze sztuką po odejściu większości twórców naszej 
kultury, których można nazwać wielkimi? Obok wspomnianych kompozytorów 
w ostatnich kilkunastu latach zamilkli na zawsze Herbert, Miłosz, Różewicz. Ży-
cie artystyczne toczy się dalej, rozszerzając się ilościowo i doskonaląc technicz-
nie, ale czy wzbogaca się sztuka, czy powstają arcydzieła? Samo pojęcie arcydzieła 
wielu wydaje się anachroniczne, artyści coraz mniej rozumieją też, na czym pole-
ga świętość, wielkość, piękno. Nie będę wkraczał na teren muzyki, mnie wypada 
raczej wspomnieć o kilku wypowiedziach czołowych twórców literatury i wiedzy 
o literaturze. W 1990 roku, a więc na początku nowego etapu europejskiej histo-
rii oraz na początku okresu dominacji tendencji nazywanych postmodernistycz-
nymi w kulturze i naukach humanistycznych na terenie Polski, najwybitniejszy 
polski teoretyk literatury, Janusz Sławiński, tak oceniał stan, w jakim znalazła się 
wiedza o literaturze: 

Uważam, że w ciągu kilkunastu ostatnich lat dyscyplina nasza utraciła jakąkol-
wiek Formę i kierunek dążeń; przypomina dziś bezładne złomowisko, na którym wa-
lają się resztki dawniejszych instrumentariów. Osiągnęła bezgraniczny pluralizm  – 
i bezgraniczną jałowość. [...] Doniosłym zadaniem stało się obecnie poszukiwanie 
systemu orientacyjnego, a nie dalsze pomnażanie liberalizmu pojęciowego i swobód 
interpretacyjnych13.

Wątpię, czy dużo zmieniło się na lepsze w ciągu minionego ćwierćwiecza.
Podobnie, ale mniej pesymistycznie oceniał współczesną sztukę pozbawioną 

pierwiastków sakralnych i dążenia do wielkości artystycznej Zbigniew Herbert, 
poeta, którego na świecie wielu uważa za wielkiego. W jego ostatnim zbiorze po-
etyckim z 1998 roku Epilog burzy znajduje się wiersz Portret końca wieku, w któ-
rym negatywna ocena dużej grupy współczesnych artystów równoważona jest 
jednak religijną nadzieją:

Artysto z kozią stopą który przedrzeźniasz demiurga
jarmarczna apokalipsa o książę lunatyków
skryj twarz nienawistną

póki czas jeszcze przywołaj Baranka wody oczyszczenia
niech wzejdzie gwiazda prawdziwa Lacrimoso Mozarta
przywołaj gwiazdę prawdziwą krainę stulistną

 13 J. Sławiński, Teksty i teksty (Prace wybrane, 3), Kraków 2000, s. 354.
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niech ziści się Epifania otwarta jest Nowa Karta

Czekajmy więc z nadzieją na spełnienie się przepowiedni wielkiego pisarza.

Abstract

Art – grandeur – holiness

The artistic biography of Karol Wojtyla  – John Paul II, there was constant tension 
between art and religion, between the aesthetic and the sacred elements. He had periods 
of withdrawal from literary and theatrical activity and periods of artistic activity. He had 
periods of departure from literary and theatrical activity and periods of artistic activity. 
In the creativeness of KW and JP II, we find the same drama and paradoxes, which art of 
the twentieth century, and even similarities to some of the great cultural conflicts in the 
history of religion, not just Christian (eg. Non-presentation of God, and iconoclastic ten-
dencies). Wojtyla-John Paul II was against of absolutize aesthetic purposes of modern art 
and its commitment to the political utopias (fascism and communism). In the final phase 
of activities of the Pope was a synthesis – evangelistic functions of verbal communication 
were gaining the effectiveness of the saturation message of artistic values.

In the second part of the text is to present the speech artists directly referring to the 
activities of John Paul II: Milosz, Górecki, Kilar and Zanussi.


