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Antoni CZYZ

PISARZ I PAPIEZ: „SLOWO DOJRZEWA W GEST”*

„£Y W IO t SWIATLA”

Karol Wojtyla jako poeta i drama- 
turg jeszcze umyka historii literatury. 
Za malo byl znany i czytany. I nie roz- 
poznal go, w istocie, teatr. Zbyt malo 
sis go rozumie. Ale dotyczy to i mysli 
filozoficznej Jana Pawla II (a ongi Ka- 
rola Wojtyly), kt6ry Jes t papiezem 
dostrzeganym, myslicielem pomija- 
nym”, takze w Polsce zreszte. Do wy- 
j^tk6w nalezy przygotowany przeze 
mnie i w malym nakladzie wydany wy
bdr jego „fragment6w antropologicz- 
nych” (az po wazny list o godnosci ko- 
biety Mulieris dignitatem)1. Podobnie 
jest -  sedzs -  z calym jego naucza- 
niem, bo slowa papieza wypowiadane 
podczas czwartej jego pielgrzymki do 
ojczyzny, w czerwcu i sierpniu 1991 
roku, zostaly raczej z zycia duchowego 
Polakow osobliwie wyparte.

Krzysztof Dybciak podjel trud m6- 
wienia o tej tw6rczosci i dal ksiezks 
pozyteczne, ujste jak monografia 
wstQpnie porz^dkujeca wiedzs i pr6bu- 
j$ca rozumienia. Dla wszelkich prac 
dalszych bsdzie bezcenna. Omawia 
„zr6dla i sesiedztwa” tego niezwyklego

* Krzysztof D y b c i a k ,  Karol Wojtyla 
a literatura, Tam6w, [1991], s. 167, Wydaw- 
nictwo Diecezji Tamowskiej „Biblos”.

1 Zob.: J a n  P a w e l  I I  (Karol Wojty
la), Czlowiek nie moze zy t bez miloSci. Frag-
menty antropologiczne, wyb6r, wstQp i ko- 
mentarz A. Czyz, „Ogr6d. Materialy nauko- 
we Warszawskiego Kola Polonist6w”, 1989,
z. 2, s. 53-96.

pisarstwa, pr6bujec syntezy (moze ra
czej: panoramy) dwudziestolecia mî - 
dzywojennego, ujstego jako przeszlosc 
najblizsza i gleba tw6rcza. Rozwaza 
poezjs Wojtyly, wreszcie dramaturgic, 
sumiennie rejestrujec glosy krytyk6w. 
Zamyka ksi^zks Kalendarium (w opra- 
cowaniu Katarzyny Dybciak) i zwi^zle 
podsumowanie autora.

Wszysto tu wazne, skoro obcuje 
sis z wielke -  a skryte -  poezje. Bo 
taka w najSwietniejszych swoich prze- 
jawach jest tw6rczosc Wojtyly, bodaj 
od Pie§ni o Bogu ukrytym, tego poe- 
matu-iluminacji z 1944 roku, ktdrego4 
„wewn$trzne przestrzeri” -  jak zwi^zle
i trafnie powie Danuta Michalowska -  
stanowi „przezycie mistyczne”2. B6g 
sis objawi jako „zywiol Swiatla” i 
„Przyjaciel, / kt6ry jest jedne iskierk^, 
a cale Swiatloscie” (16)3. Tak wlaSnie
-  Swietliscie! -  objawi sis MiloSc i 
Piesn o Bogu ukrytym m6wi o jej doz- 
nawaniu i doSwiadczaniu, o trudnym 
obcowaniu milosnym czlowieka i 
Boga. Lecz B6g tu niejawny i niepojs- 
ty, zaledwie trwoznie, z pokore nazwa-
ny, bo -  chociaz bliski -  wci^z mroczny
i niepochwytny, bo wciez jest Tajemni- 
■  A obcowanie z Nim ma posmak

2 Tekst Danuty Michalowskiej na 
okladce ptyty Karol Wojtyla: Utwory poetyc- 
kie, D. Michalowska -  recytacje, S. Skoczyn- 
ski -  muzyka, perkusja, wydanej przez firms 
„Veriton” w roku 1987 (SXV-940).

3 Wszystkie cytaty wedtug wydania: K. 
W o j t y l a ,  Poezje i dramaty, Krak6w 1987.
Cyfry w nawiasie oznaczajs numer strony.
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w$dr6wki w nieznane: w gl^b duszy
(„patrz w siebie” (16) -  bo i tam On
b^dzie) i poprzez Swiat jako przestrzen 
odpodobnion^ i poniek^d obc$, zna- 
mienn^ Jego milczeniem (JDalekie 
wybrzeza ciszy zaczynaj^ sis tuz za 
progiem” (15) -  i to jest pocz^tek!), 
ale oswajan^ i coraz blizsz^, gdyz obja- 
wi si$ w koricu („siano wonne”, „drze- 
wo surowe”, „pszenny chleb” (19) 
jako Bozy slad i znak. Nielatwa ta 
w^dr6wka i nieproste obcowanie, sko- 
ro ma przemienic i umocnic. Tylko bo- 
wiem nad czlowiekiem dzieci^co uf- 
nym i pokornie przemienionym „Kto£ 
sis dlugo” pochyli (17). I b^dzie to 
B6g.

Oddana Swiatu i Swiatlu, mroczna
i lSni^ca -  zawiera Piein trud doswiad- 
czenia. Odslania egzystencjalny wy- 
miar poezji Wojtyly, w kt6rej ludzkie 
bycie zanurza sis w ciemny blask, by 
napotkad miluj^ce Boze trwanie. Zna- 
mienne tu zwi^zki z mistyks Jana od 
Krzyza i jego obrazem ludzkie j drogi 
przez noc ku Swiatlu. Pisat o nim Woj- 
tyla jako o tym, kto buduje „doswiad- 
czaln$ teologi^ podmiotu”, przemie- 
rzaj^cym przepasc mi^dzy sob$ a niez- 
nanym z jego Istoty Bogiem4. Rozpra- 
w$ doktorsk^ poswi^cil doswiadczeniu 
udzielania siQ Boga cztowiekowi i ob- 
cowania czlowieka z Nim w pismach 
Jana od Krzyza, czy tat je wi$c egzy- 
stencjalnie5. Poprzez tQ tradycji odsla-

4 K. W o j t y I a, O humanizmie 4w. 
Jana od Krzyza, w: ,*Aby Chrystus sit nami 
poslugiwaF', Krak6w 1979, s. 393. Przedruk: 
zob. przypis 1 .

5 Zob.: A. Cz yz ,  Krawiec-mistyk i co 
z tego wyniklo. „Ogr6d” 1991, z. 4. Jest to 
om6wienie tej rozprawy (Zagadnienie wiary 
w dzielach iw. Jana od Krzyza), kt6ra wyda- 
no wreszcie po polsku w wersji ksiazkowej w 
roku 1990 (przeklady: wloski, hiszpariski i 
francuski -  juz w roku 1979).

nia si$ dziedzictwo teologii apofatycz- 
nej, bodajze w poezji Wojtyly nie do- 
strzegane. Wobec poezji polskiej, kt6- 
ra dziedzictwo to zna od zarania, bo 
od Bogurodzicy*, wobec prozy, baro- 
kowej chocby, si^gaj^cej po mistyk^ 
nadrerisk 7̂ -  tw6rczosc Wojtyly stano- 
wi zjawisko wazne jako analogia i bez- 
wiedna (?) kontynuacja.

Wymiar egzystencjalny tej tw6r- 
czoSci ujawnia tez wyobrazni^ poetyc- 
k$ Wojtyly. I takie wlaSnie -  fantaz- 
matyczne -  widzenie Boga. Janusz Pa- 
sierb (przywolany w ksi^zce Dybciaka) 
pisal o znamiennym dla poezji Wojtyly 
„przebudzeniu” czlowieka i o „wejsciu 
Boga” w ludzkie zycie. Byloby to -  jak 
celnie m6wi Pasierb -  „mistyczne 
«zmruzenie» i bodaj widzenie poprzez 
mrok. Tkwi^ tu paradoksy. I tkwi 
szczeg61na moc mowy symbolicznej. 
Dostrzegamy tu prawie klimat i ton 
S^pa-Szarzyriskiego... A wyobraznia 
Wojtyly -  powiemy zwi^zle -  zakorze- 
ni, osadzi w byciu i stanie sis -  jak dla 
romantykdw -  pokornie-tworcza (wla
snie tak) i ocalaj^ca8.

Czytanie i rozumienie, opis i anali- 
za, interpretacja i rekonstrukcja -  win- 
ny odslonic szczeg61ny wymiar tej twor
czosci. Jest to bowiem olsniewajsca 
poezja... Dybciak moze unika tego 
trudu, zreszt$ chyba swiadomie. Unika 
ocen (bo „naukowo nieustabilizowa- 
ne”) i nie chce „normalnie”, wlasnie

6 Zob.: A. Czyz ,  „Bogurodzica" -  
miedzy Wschodem a Zachodem. (Kilka my&li
o duchowej jednoSci Europy), „Ogr6d” 1991, 
z. 4.

7 Zob.: A. Czyz ,  „Namilszy ognisty". 
Druzbicki i rozmyMania ocalajqce (w druku).

8 Zob.: G. G u s d o r f, Wyobrafnia, 
magia. (Z  tomu: „Cziowiek romantyzmu”), 
tlum. A. Zelechowska, wstep A. Czyz, 
„Ogr6d” 1990, z. 1.
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w cudzyslowie to umieszczajec, czytac 
tej poezji, jak je normalnie (juz bez 
cudzystowu) czytali Pasierb i Zygmunt 
Kubiak. Woli je czy tad jako „sygnaly” 
dla „wiedzy” o „przyszlym papiezu” i 
jego „pontyfikacie”, a zreszte otwiera 
ksiezks uwagami o Janie Pawle II jako 
popularnym „przyw6dcy”, uzasadnia- 
jec to metodologicznie odwolaniami 
do rosyjskiej semiotyki i jej tez o £ci- 
slym zwiezku „misdzy twdrce a wy- 
tworem jego dzialari”. Zwiezek wszak- 
ze nie oznacza tozsamosci. A odrsb- 
nosc i moc swiata poetyckiego Wojtyly 
w jego przejmujecym odslanianiu obe- 
cnosci Bozej se wyraziste, jak bywa 
wyrazista egzystencjalnie wlasnie 
owa... „normalna” (celowo dajs cu- 
dzyslow) literatura. Bo ona £wiadczy o 
czlowieku i jest -  pisat Dilthey -  d ia 
dem” jego bycia9.

Poezje i dramaty, teksty filozoficz- 
ne i teologiczne splataje sis tu niepro- 
sto, jak sis nieprosto przenikaje Karol 
Wojtyla i Jan Pawel II, bo zawsze 
czlowiek i tworca wybitny swoiscie i 
subtelnie przeksztalca biografis w eg- 
zystencjs. Gdyz wiszi bsde... Piesn o 
Bogu ukrytym ma -  trafnie napisano -  
rytm duchowosci i staje sis (jako tekst) 
„wyrazem «zycia duszy»”10. A wizja 
„nachylenia Boga” (17) nade mne 
zwiastuje ts niezwykle lekturs przypo-
wie£ci o synu marnotrawnym w ency- 
klice Dives in misericordia i 6w obraz 
Milosci pochylonej „nad kazdym sy-

9 W. D i l t h e y ,  Powstanie hermeneuty- 
ki, w: Pisma estetyczne, tlum. K. Krzemie- 
niowa, Warszawa 1982, s. 294.

10 H. K r u k o w s k a, DoSwiadczenie 
mistyczne w „Pie$ni o Bogu ukrytym”, w: O 
poezji Karola Wojtyly, Bialystok 1991, s. 46. 
(Tom wydano w zwiezku z czwartQ pielgrzy- 
mk4 Jana Pawla II do ojczyzny i pobytem pa- 
pieza w Bialymstoku).

nem marnotrawnym, nad kazde ludzk$ 
nsdze”11. Pierwsza encyklika, Redem- 
ptor hominis, powie o Chrystusie, a 
druga -  o... Bogu ukrytym, ktorego 
Syn uobecnia. I ow „blask”, „Ojca”,

♦

ktory patrzy „z (...) milo£cie” (25), 
rozpoznala juz Piesn.

„ZIEMIA NASZA...”

Rownie tu wazny obraz Swiata 
ogarnianego Bozym wejrzeniem, a i 
czlowieka posr6d tych Bozych zna- 
k6w. Dybciak slusznie przywotuje 
Osob$ i czyn, ts -  dodam -  filozoficz- 
ne summs Wojtyly, ujste egzystencjal
nie jako opis „ludzkiego doswiadcze- 
nia”, kt6re jest zarazem „jakim£ zro- 
zumieniem tego, czego doswiadczam”, 
lecz i personalistycznym samopozna- 
niem, bo czlowiek, ktory dziala, „jawi 
sis [••IJ poprzez czyn” jako osoba12. 
Wczesniej, w ksiezce o etyce Schelera, 
odrzucil Wojtyla koncepcjs osoby 
jako „sumy akt6w”, a nie „substancjal- 
nego bytu”13. Czlowiek -  dowodzi 
Osoba i czyn -  jest bytem i tak sis uja- 
wni w swoim czynie. Lecz to sis poka- 
ze egzystencjalnie w jego dzialaniu po- 
Sr6d Swiata i obcowaniu z nim. Podob- 
nie w poezji, bo o tym m6wi Kamie- 
niolom (z 1956 roku): o „uczestnic-
twie” w istnieniu poprzez czyn i prac$, 
i obcowanie dloni z „kamieniami” i 
„£wiattem surowej deski” (47-48). W 
encyklice Laborem exercens Jan Pa
wel II powie potem o pracy, ktdra 
„jest uczestnictwem w dziele Boga”14.

11 Cytuje wedlug przedruku: zob. przy- 
pis 1 .

12 Tamze.
13 K. W o j t y l a ,  Ocena mozliwofci 

zbudowania etyki chrzescijanskiej przy zalo- 
zeniach systemu Maksa Schelera. Cytujs we
dlug przedruku: j.w.

14 J a n  P a w e l  I I ,  Laborem exercens,
Watykan 1981, s. 55.
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Przy czym nie tylko jest tu wazny 6w 
„aktywny personalizm” (o ktdrym pi
sze Dybciak), ale tez -  obcowanie.

Osobq i czyn koriczy Zarys teorii 
uczestnictwa. Trzecia C2§|£ poematu 
Kamieniolom to Uczestnictwo. I juz 
Piesn o Bogu ukrytym m6wila o obco- 
waniu ze Swiatem i Bogiem. Mrok bo- 
wiem Boga skrytego znika wobec blas- 
ku i mocy Jego Swiata. Najpeiniej to 
wyrazi Wigilia wielkanocna (1966), po- 
emat niezwykly (nie rozpoznany) i -  
sgdze -  arcydzielo, a otwarty serig roz- 
m6w: „z sobg”, „z Bogiem”, wreszcie 
„z czlowiekiem”, a z nim „sp6r o zna- 
czenie rzeczy” (78-79). Zatem „czlo- 
wiek” wobec „ rzeczy” i „ Czlowieka” 
(Chrystusa) -  bo o tym m6wi Wigilia... 
Wi^c wolanie do Czlowieka. Potem 
wizja drzewa zranionego, „spojeri 
Swiata” (83), „wciggniecia w Ojcos- 
two”, j^zyka i grzechu (jako „rozszcze- 
pienia” (85)). Ten proces wewn^trzny 
(a tkwig tu cale dzieje ludzkoSci) wy- 
pelnia si$ w obrz^dzie obcowania. Sz6- 
sta, mistrzowska cz^Sc poematu -  
Obrz$d wlaSnie -  odsloni „pojednanie 
z ziemig”, kt6re zastgpi „przymus ist- 
nienia” (87). Bo to ziemia jest obrze- 
dem: wody i slorica, zycia i trwania. 
„Ziemia nasza stala sis obrz^dem” -  
„roSlin i drzew”, kt6re „p^kajg [...] 
mgdroScig” (86-87). Stala si$ domem -
rzeczywistym i wymarzonym -  dla mi- 
loSci i obcowania. Jest zatem znakiem 
Boga -  MiloSci i Mgdrosci. Dopiero 
tak -  poSr6d Swiatla kierujgeego do 
Swiatla -  dopelni si$ wigilia przed 
Zmartwychwstaniem.

Wyznanie i doswiadczanie, ton li- 
ryczny i epicki -  prowadzg w poezji 
Wojtyly do szczeg61nego, trwoznie ra- 
dosnego opisu Swiata, kt6ry jest i trwa 
na pewno, i pozwala obcowac z darem 
istnienia. Oto idiom epiki -  z poswiad-

czaniem Swiata i trwania. I przezycie -  
bliskoSci Boga i Jego blasku. Tak po- 
wstaje poezja ontologiczna, kt6rej te- 
matem ludzkie bycie oddane Innemu: 
Bogu i Swiatu, kt6ry On stworzyl.

Ta poezja istnienia, radykalnie 
nietragiczna, wzbogaca pewng tradyc- 
je, kt6rg literatura polska zna od daw- 
na, od Bogurodzicy (jak -  pisalem -
„ikony Obcowania”), poprzez Reja15,
Mickiewicza, po -  chocby -  Dgbrow- 
skg16. Bezwiednie jg dopelnia.

„...OJCZE, JESTEM!”

Wi^zi z przestrzenig przyjazng i 
Bozg rozSwietli miloSc. To ona pozwo- 
li pojgc obcowanie. Mowig o tym 
zwlaszcza dramaty Wojtyly, o ktorych 
Dybciak pisze z uwagg. Szczegolnie go 
zajmuje „medytacja o sakramencie 
malzeristwa przechodzgca chwilami w 
dramat” (188): Przed sklepem jubilera. 
Ta opowieSc o ludzkim uczuciu jednak 
mozliwym i ocalajgcym wymaga nieja- 
ko owego obrazu swiata -  z wodg po- 
lyskujgcg, z drzewem szumigcym na 
wietrze -  zawartego w Wigilii paschal- 
nej... I tamta poezja istnienia (w kto
re j Kubiak rozpozna -  bliskie Blake'a
-  poddanie „bezmiernoSci swiata”, a 
Pasierb -  jakze tu cenng -  analogic do 
Rilkego i Hopkinsa, oddanych istnie- 
niu, a niejako ocalajgcych je) jest po- 
niekgd niezb^dna, aby ton intymny 
dramatu zabrzmial i znaczyl w pelni. 
Jest to zarazem glos retoryczny jako 
wypowiedzenie, uwyrainienie przezyc
i uczuc.

15 Zob. A. Czyz ,  Swiat: znak i dom. 
(O „Zywocie czlowieka poczciwego” Reja), 
„Ogr6d” 1991, z. 2.

16 Zob. A. Czyz ,  Dqbrowska homeryc- 
ka (w przygotowaniu).
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OpowieSc o dw6ch „historiach mi* 
losnych” wpisuje sis w caly bogaty ze- 
staw glosow Wojtyly (a potem papie- 
za) o milosci oblubiericzej: w tomie
Milosc i odpowiedzialnosc („wzajemne
oddanie sis osob”)17, w adhortacji Fa- 
miliaris consortio i, wreszcie, w olsnie- 
waj^cej, z Biblii wysnutej ksi^zce M$z- 
czyznq i niewiastq stworzyl ich... (z jej 
wizjy „«mowy ciala» §§§] przetluma- 
czonej na jszyk serca”)18. Przed skle- 
pem jubilera pokazuje „spl4tanie” 
ludzkich los6w, „niepelnosc i niedoj- 
rzalosc jednostki”, co wyrazajy zwlasz
cza slowa Jubilera. Dybciak je trafnie 
zestawi ze Slubem Gombrowicza i mo- 
nologiem Henryka. 6 w dramat jedno
stki ukoi milosc. Ona jest przeciez ob- 
cowaniem osob.

W roku 1960 autor postal maszy- 
nopis utworu (medytacji?, dramatu?) 
Mieczyslawowi Kotlarczykowi. W do- 
l^czonym liscie wyjasnil, ze probowal 
„stylu rapsodycznego”. Chodzi o 6w 
„ teatr slowa”, jak go nazwal kiedyg 
Wojtyla w osobnym szkicu: chodzi o 
Teatr Rapsodyczny, zalozony przez 
Kotlarczyka w sierpniu 1941 roku w 
Krakowie (mlody Wojtyla, takze Da
nuta Michatowska, byli tam posr6d ak- 
torow) jako teatr, ktory glosi mysl i 
przekazuje „pewn^ wizjs umyslow^” 
(386), a „wyodrsbnienie slowa” nadaje 
mu „znamienny intelektualizm”. Oto -  
mowi szkic O teatr ze slowa -  „s!owo 
dojrzewa w gest”, lecz nie odtwarza
zycia, bo daje „wewnstrzne napiscie” 
(388). Teatr slowa i dojrzewania, mysli 
i duchowosci... Aktor tam nie tyle gra:

17 Cytujs wedlug przedruku: zob. przy- 
pis pi

18 J a n  P a w e l  II,  M$zczyznq i niewia
stq stworzyl ich. Odkupienie data a sakra-
mentalnost maizenstwa, Citt£ del Vaticano,
1986, s. 426.

„on raczej niesie problem”. I sam 
Wojtyla, gdy gral, byl temu wiemy: 
jako Boleslaw Smialy w Krolu-Duchu 
wedlug Slowackiego zmienil „interpre- 
tacjs (pierwotn^) [...] w kierunku re* 
zygnacji z dramatycznosci na rzecz uj$- 
cia bardziej refleksyjnego” -  wspomi- 
na Michalowska19.

Jako aktor niesie mysl. Potem pi
sze O teatrze slowa. Wreszcie powstaje 
dramat. I jest on gl wlaSnie -  prob^ sty- 
lu rapsodycznego... Zwiszly autoko- 
mentarz oddaje istotne cechy tego pi-
sarstwa. Boleslaw Taborski nazwal je 
„dramaturgi4 wnstrza”. Ten teatr my- 
Sli sisga tez w przeszlosc. Dybciak 
mniej moze rozwaza te analogie i gatu- 
nkowe wcielenia dramat6w Wojtyty. 
Medytacje, misteria? Bo moze tym 
one S3 i tylko tak sis wyrazi idea takie- 
go teatru? Taborski szkicuje rozw6j tej 
tw6rczosci, od dramat6w wczesnych 
(tu wazny Jeremiasz), poprzez dojrzale 
i p6zne (Brat naszego Boga, Przed 
sklepem jubilera, Promieniowanie oj- 
costwa), i choc j$ -  slusznie! -  okresli 
jako „eksperyment”, rozpozna odr^b- 
nosc owej „dramaturgii id^cej w gtyb 
czlowieka” wobec nowszego dramatu i 
teatru, odslaniaj^c glebs rapsodyczny 
oraz poprzez medytacjs i misterium 
obecny wymiar teologiczny" .

Wszystko to winno sis skupid wo- 
k61 Promieniowania ojcostwa. Powsta- 
lo w 1964 roku i opatrzone zostalo 
podtytulem Misterium oraz mottem o 
Tr6jcy Swistej z Pierwszego Listu sw. 
Jana Apostola (1 J 5, 7-8 -  w rozsze- 
rzonej wersji z Wulgaty). Tu bodaj

19 Zob. A. B o n i e c k i, Kalendarium 
zycia Karola Wojtyty, Krakdw 1983, s. 71.

20 B. T a b o r s k i ,  Karola Wojtyty dra
ma turgia wnstrza, Lublin 1989, s. 7, 42, 58-
-59.
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najpelniej ujawnis sis osobliwosci dra- 
mat6w Wojtyly. Powstal wise tekst 
niesp6jny... Albo mistrzowski. Bodaj 
tu juz sis ujawni najpelniej skrajny ton 
tej tworczosci: osobliwej, granicznej i
-  wielkiej. Swiat literacki Wojtyly wy- 
lania sis z doswiadczenia: z ludzkiego 
bycia i -  obcowania ze Swiatem, z mro- 
ku i ze £wiatla. Oddana wyobrazni 
(ktora widzi i zakorzenia) i mysli -  
tw6rczosd ta zglsbia Prawdy m6wi o 
niej. Mowa poety, kaplana, filozofa? 
A moze jszyk ten, choc wieloglosowy, 
bsdzie w koncu jednorodny? I jakie 
wowczas teksty powstans? Wyznanie, 
modlitwa, misterium, traktat?

Promieniowanie ojcostwa to glos z 
pogranicza -  jako misterium poety i 
msdrca... Nazwalem je „arcydzielem” 
i podtrzymujs to21. Jest arcydzielem 
wyobrazni symbolicznej. Dybciak ma 
inne zdanie, choc tam dostrzega... 
„dobre aforyzmy” i „dobre” fragmenty 
liryczne. Raczej jednak nie widzi calo- 
sci, tylko „dramat psychologiczno-mo- 
rainy”, „dialog teologiczny z elementa- 
mi historiozofii”, „rozwazania etycz- 
ne” i „nawet jszykoznawcze”. Wise 
okruchy, drobiazgi. Ale moze one 
utworzs -  przecie -  calosc? Jak to sis 
bowiem dzieje zawsze w misterium (z 
natury i struktury: niesp6jnym, symul- 
tanicznym), spoiwem bsdzie my si. To 
ona tu pulsuje i ona czyni z Promienio- 
wania... wizjs gssts, celns i mistrzow- 
sk$. Mowa o ojcu i idei ojcostwa.

Wise Adam, „czlowiek wygnany z 
glsbszej [...] osobowosci” (233) i sa- 
motny, bo w nim „milosc nigdy sis nie 
spelnia” (235). Ogolocenie i lsk przed 
Bogiem: lecz On wypetni pustks 
„przez dziecko” (237). Wise kobieta

A. C zy  z, Wokdt ojca: Gombrowicz, 
Witkacy, Wojtyta, „Ogr6d” 1990, z. 1.

brzemienna: „ona jest Matks” (237). I 
oto Adam pojmuje pragnienie Boga: 
„nie chcesz, azebym byl ojcem, nie 
stajsc si^ dzieckiem”. Promieniowanie 
ojcostwa unaocznia „doswiadczenie 
dziecka" (240) jako trudn$ i ufns dro- 
gS duchows do obcowania -  spotkania 
i spelnienia. Dziecko wybawi z ciem- 
nosci i samotno£ci. Dziecisctwo bsdzie 
lasks, pozwoli odnale£<5 milo£c, wise 
takze Boga, by -  mimo bolu -  zawo- 
lac: „...ojcze, jestem!” (257). A skupi 
sis w Matce: ona przyjmie tchnienie 
ojcostwa i ona je narodzi, zachowa.

To proba przenikniscia tajemnicy 
Boga i mitosci, msskoSci i kobiecosci, 
zagadki istnienia i trwania. Olsniewa- 
jscy tekst i mroczny, jak szyfr. Posta- 
cie -  powie Taborski -  „majs [...] cos 
z archetyp6w”. A wyrazs -  doda Ti- 
schner -  „ides tw6rczej wzajemno£ci 
osob . Gdyz obcowanie milosne 
Boga, mszczyzny i kobiety byloby 
moze symbolem wewnstrznego stanu 
Boga w Trdjcy Jedynego? W encyklice
o Duchu Swistym, Dominum et vivifi- 
cantem, rozwazy papiez Boga, kt6ry 
„w swoim zyciu wewnstrznym” jest 
„miloscis istotows”23. Duch Swisty za£ 
bylby darem milosnym Stworcy dla 
stworzen. Czy jest, moze, Promienio
wanie... tekstem trynitarnym, obrazem
Obcowania?

Dzieckiem, ktore ufnie widzi, byl
by i sam papiez. Portret Jana Pawla II 
zamyka Frossard seris obraz6w: „Naj- 
pierw ma sis przed sobs papieza, jak 
wielkiego bialego ptaka...”. Potem ka- 
ptana. Potem czlowieka, ktorego „gls-

22 J. T i s c h n e r ,  Promieniowanie twdr- 
czej wzajemnotici, Szkic w programie Teatru 
RozmaitoSci, Warszawa 1983.

23 Cytuj? wedlug przedruku: zob. przy-
pis 1 .



208 Recenzje i omdwienia

boka skromnosc zaprowadzi nas 
wprost do dziecka”. A „z tylu za dziec- 
kiem jest juz tylko Swiatlo Boze”24...

Tchnienie dzieriQCtwa przenika 
cal$ jego tworczosc. Pisarstwo to staje 
wobec Swiata rozbitego i bolesnego, o 
wyobrazni ogoloconej, oboj^tnego wo
bec Boga. Jest mowe symboli zywych, 
mroczne i promienne, ocalaj^ce czlo
wiekowi -  Boga i Swiat. Warto je czy- 
tac i ksi^zka Dybciaka naklania ku 
temu. I warto je rozwazyd -  odwaznie 
i Smialo -  na tie wielkich zjawisk tego 
stulecia, przynaj mniej polskich. LeS- 
mian, Witkacy, Schulz? Tak, chocby 
oni. WlaSnie oni! Raczej bowiem nie

A. F r o s s a r d ,  Portret Jana Pawla II, 
tlum. M. Tamowska, Krak6w 1990, s. 135.

warto szukad zjawisk drugorz^dnych, a 
bardziej -  powiedzmy -  stosownych. 
Gdy epoka traci SwiadomoSd ontologi- 

. czne, wtaSnie oni wyraze to wymow- 
nie. I b$d$ szukali ocalenia.

Czytam teksty Wojtyly obok Nie- 
nasycenia, Sklepdw cynamonowych...
To siQ dopelnia wzajemnie. Czy s$, w

i

koricu, wybitne? Dybciak wolalby hu- 
manistyk^ bodajze chlodn^, ktdra 
stroni od ocen. Czy mogs jednak l$kac 
siQ ich i stronic od wartoSciowania? 
Podpowie Elzenberg: „Nie mogs, bo 
to mnie przekreSli”25. No wi^c, Wojty- 
ia to pisarz wybitny.

25 H. Elzenberg, Pisma, t. I, Z filo- 
zofii kultury, oprac. M. Woroniecki, Krakdw 
1991, notatka: Odrzucenie propozycji niewar- 
to&ciowania w ogdle, s. 365.


