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Sztuka
jest to
- BÛg - przyczyna przyczyn Stworzyciel úwiata naszego
i innych w przestrzeni
- si≥a ktÛra obraca ziemiÍ
s≥oÒce i gwiazdy
- mπdroúÊ ktÛra kieruje øyciem
i
wyznacza czas
- piÍkno ktÛre wy≥oni≥o cz≥owieka
i wydzwania rytm
- DobroÊ ktÛra zbudowa≥a serce
Chwa≥a Sztuce
Juliusz Osterwa (1922)
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Karol Wojtyła

Do Nowożeńców
Moi Drodzy!
S≥owa, ktÛre za chwilÍ bÍdziecie wypowiadaÊ, majπ staÊ siÍ zasadπ
ca≥ego øycia Waszego.
Jakie to bÍdπ s≥owa? MyúlÍ, øe je znacie przynajmniej ze s≥yszenia,
bo nieraz uczestniczyliúcie juø w úlubie. Moøe nawet znacie je
z przemyúlenia. Jeøeliúcie ich dotπd nie przemyúleli, to uczyÒcie
to jak najrychlej, bo te s≥owa majπ staÊ siÍ zasadπ ca≥ego øycia
Waszego.
WiÍc, jakie to sπ s≥owa ? MÛwi narzeczony do narzeczonej: ÑbiorÍ
sobie ciebie za ma≥øonkÍ i úlubujÍ ci mi≥oúÊ, wiarÍ, uczciwoúÊ
ma≥øeÒskπ oraz to, øe ciÍ nie opuszczÍ aø do úmierciî.
WidaÊ, øe sπ to s≥owa brzemienne treúciπ. Treúciπ ludzkπ: cz≥owiek
bierze cz≥owieka. Bierze w posiadanie? Nie moøna wziπÊ cz≥owieka
w posiadanie; nie moøna sobie przyw≥aszczyÊ cz≥owieka.
A jednak cz≥owiek moøe do cz≥owieka przynaleøeÊ. I moøe ta przynaleønoúÊ cz≥owieka do cz≥owieka osiπgnπÊ takπ pe≥niÍ, jakπ
StwÛrca przewidzia≥ w ma≥øeÒstwie: ÑbÍdπ dwoje w jednym cieleî.
Niemniej cz≥owiek nie moøe sobie cz≥owieka przyw≥aszczyÊ;
zawsze cz≥owiek dla cz≥owieka musi pozostaÊ darem.
ÑålubujÍî - to znaczy wiÍcej niø Ñprzyrzekamî. Chociaø znaczy
takøe i Ñprzyrzekamî; przyrzekam, zobowiπzujÍ siÍ do spe≥nienia.
ÑålubujÍî - oúwiadczam ca≥kowitπ gotowoúÊ i zdecydowanie:
úlubujÍ tobie.
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To w≥aúnie w tym uk≥adzie wzajemnego daru; dar wyraøa siÍ tym
ÑúlubujÍî; dar cz≥owieka dla cz≥owieka. Dar wzajemny
-dar, ktÛry trzeba odebraÊ na w≥aúciwym poziomie i oddaÊ na
w≥aúciwym poziomie. I dlatego teø: ÑúlubujÍ ci mi≥oúÊî, bo mi≥oúÊ
to jest w≥aúnie to; to jest w≥aúnie dar, ktÛry siÍ odbiera i ktÛry siÍ
oddaje na tym samym poziomie, wedle tej samej miary: ÑúlubujÍ
ci mi≥oúÊî.
Mi≥oúÊ tak rozumiana to znaczy wiernoúÊ. Nie tylko przelotne
uczucie, ktÛre moøe siÍ zmieniÊ. WiernoúÊ to znaczy pewnoúÊ,
to znaczy solidarnoúÊ; to znaczy: zawsze z tobπ - w dobrym i z≥ym.
WiernoúÊ, to jest przysz≥oúÊ mi≥oúci; to jest jakiú znak jej wype≥nienia.
To jest to, na co cz≥owiek moøe i powinien siÍ zdobyÊ wobec takiego
daru.
Ñ ... i uczciwoúÊî; w pewnym sensie to znaczy mniej aniøeli
mi≥oúÊ, aniøeli wiernoúÊ; w pewnym sensie jedno i drugie w tym
siÍ w≥aúnie zawiera. Trzeba bardzo patrzeÊ w swoje sumienie, jeøeli mamy byÊ wzajemnie wobec siebie uczciwi w tym stopniu
zjednoczenia cz≥owieka z cz≥owiekiem, jaki jest w≥aúciwy dla
ma≥øeÒstwa.
Nie koniec na tym. S≥owa, ktÛre wypowiadaÊ bÍdziecie ,ktÛre sπ
tak bardzo nasycone, brzemienne ludzkπ treúciπ, te s≥owa sπ podstawπ przysiÍgi. Taki jest wymiar sakramentu. To nie jest tylko
Ñoúwiadczenieî o charakterze spo≥ecznym, w porzπdku poziomym
- wobec rÛwnych sobie; chociaø tym takøe sakrament ma≥øeÒstwa
jest. I dlatego my tutaj wszyscy zebrani jesteúmy úwiadkami
Waszego ma≥øeÒstwa.
RÛwnoczeúnie sakrament siÍga w inny wymiar. BÍdziecie mÛwiÊ:
Ñtak mi dopomÛø, Panie Boøe Wszechmogπcy, w TrÛjcy Jedyny
i wszyscy úwiÍciî. To znaczy, bÍdziecie wzywaÊ Boga, po pierwsze
na åwiadka. Ale nie tylko na åwiadka; bÍdziecie Go wzywaÊ
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na pomoc! - Ñtak mi dopomÛø...î. I bodaj, øe to najwiÍcej mÛwi
o istocie sakramentu.
Wiecie bowiem, øe sakrament ustanowiony jest przez Chrystusa
po to, aøeby cz≥owiekowi dawa≥ ≥askÍ - Boøπ ≥askÍ. £aska to znaczy
nowe øycie: nowe Boøe øycie w cz≥owieku; tak jest od chwili chrztu.
Ale ≥aska to jest takøe i pomoc. Pomoc, aøeby to Boøe øycie w sobie
utrzymaÊ, rozwijaÊ i aøeby zachowaÊ w swoim ludzkim øyciu
konsekwencjÍ tego Boøego øycia, ktÛrym jest ≥aska. I dlatego
mÛwicie: Ñtak mi dopomÛø...î
ÑTak mi dopomÛøî - to znaczy; wzywam CiÍ na åwiadka.Ale rÛwnoczeúnie wyznajÍ przed Tobπ mojπ s≥aboúÊ. Wiem, wiemy, øe to
co wyraøajπ nasze s≥owa, to co ma siÍ staÊ zasadπ ca≥ego øycia
naszego, jest na miarÍ ludzkπ; ale jest takøe i po ludzku trudne.
I dlatego, wiedzπc to, szukamy pomocy, zwracamy siÍ do Ciebie;
do Ciebie, ktÛry jesteú znawcπ naszych serc.
Moi Drodzy! Moje Drogie Dzieci! Pomyúlcie teraz o tym, øe stoicie
nie tylko wobec nas wszystkich - wobec mnie; øe stoicie wobec
Tego, ktÛry jest znawcπ Waszych serc. I przed Nim otwÛrzcie
te serca, otwierajπc je ku sobie przed Nim, aøeby w to otwarcie,
w otwarcie tego momentu, ktÛry nazywamy sakramentem ma≥øeÒstwa, øeby w to otwarcie wesz≥a ca≥a Wasza przysz≥oúÊ.
Ten, ktÛry jest znawcπ Waszych serc, zna takøe przysz≥oúÊ. OtwÛrzcie
Mu te serca tak, aøeby ta ca≥a Wasza przysz≥oúÊ by≥a owocem tego,
co teraz bÍdziecie wypowiadaÊ. Øeby by≥a konsekwencjπ prostπ,
ale zarazem bardzo g≥Íbokπ, bardzo dojrza≥π.
PamiÍtajcie, øe w mi≥oúci, ktÛrπ wybieracie i w ktÛrej siÍ dzisiaj
wiπøecie, obowiπzujπ szczegÛlne prawa. Ta mi≥oúÊ rzπdzi siÍ
prawem p≥odnoúci. Cz≥owiek, dwoje ludzi, ma≥øeÒstwo majπ swojπ
mi≥oúÊ potwierdziÊ nowymi ludømi i w nich jπ odnaleøÊ.
Jeúli w nich jej nie odnajdπ, ≥atwo mogπ siÍ zagubiÊ.
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I to takøe naleøy do tej ca≥oúci, wobec ktÛrej dziú trzeba otworzyÊ
serce przed Bogiem, aøeby w to otwarcie wesz≥a ca≥a Wasza
przysz≥oúÊ, Was dwojga i tych, ktÛrym dacie øycie. Waszej rodzinie.
To jest pe≥ne znaczenie sakramentu ma≥øeÒstwa.
Widzicie, øe jest to sakrament bardzo prosty, g≥Íboko ludzki,
a zarazem tak bardzo otwarty ku Bogu. Tak bardzo przejrzysty dla
Jego obecnoúci, dla Jego dzia≥ania: ku Bogu, ktÛry jest StwÛrcπ.
Ma≥øeÒstwo staje niejako wobec StwÛrcy, staje na Jego us≥ugach,
ma podjπÊ dzie≥o stworzenia; staje wobec Boga, ktÛry jest Ojcem.
To co nazywacie swojπ mi≥oúciπ teraz, to jeszcze nie dojrza≥o
w pe≥ni. Dojrzeje w pe≥ni przez ojcostwo i macierzyÒstwo. Wtedy
dojrzeje w pe≥ni, wtedy nabierze ca≥oúciowego wymiaru.
Tyle chcia≥em Wam powiedzieÊ prostych prawd øyciowych,
a zarazem g≥Íboko ewangelicznych i g≥Íboko chrzeúcijaÒskich,
aøeby pod te s≥owa, ktÛre za chwilÍ wypowiadaÊ bÍdziecie, pod≥oøyÊ treúÊ - moøliwie pe≥nπ treúÊ: bo te s≥owa majπ staÊ siÍ zasadπ
ca≥ego øycia Waszego. Zasadπ, to znaczy podstawπ, fundamentem,
tym na czym siÍ buduje.
OtÛø te s≥owa sπ takie, øe na nich- idπc konsekwentnie za ich znaczeniem, rozwijajπc w øyciu do koÒca ich treúÊ - na nich moøna
budowaÊ ca≥e øycie ludzkie; øycie dwojga, øycie rodziny. I szerzej,
i szerzej: bo przecieø nikt nie jest samotnπ wyspπ! Nie jest teø
samotnπ wyspπ øadna rodzina. Kaøda øyje w spo≥eczeÒstwie,
nie moøna jej wyizolowaÊ: chociaø ma swojπ wewnÍtrznoúÊ,
swojπ zwartoúÊ i swojπ spoistoúÊ dla siebie.
A my wszyscy, ktÛrzy tu jesteúmy wokÛ≥ Was, ktÛrzy - jak powiedzia≥em - jesteúmy úwiadkami Waszego úlubu, zw≥aszcza Wasze
matki, bo ojcÛw przy Was nie ma - i rodzeÒstwo, i bliscy - my wszyscy w czasie tej NajúwiÍtszej Ofiary Chrystusa bÍdziemy siÍ gorπco
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modliÊ, to Wam przyrzekamy: aøeby istotnie to co za chwilÍ
bÍdziecie wypowiadaÊ, sta≥o siÍ zasadπ ca≥ego øycia Waszego;
aøeby siÍ tπ zasadπ stawa≥o z dnia na dzieÒ, øeby siÍ w Was
potwierdza≥o. Øebyúcie w tym potwierdzeniu wielkiej zasady,
w tym zwiπzku, w ktÛry wchodzicie, w ma≥øeÒstwie, w rodzinie
znaleøli siebie: znaleøli swoje szczÍúcie i znaleøli swoje zbawienie.
O to wszystko bÍdziemy siÍ modliÊ z Wami i dla Was jako uczestnicy
tego wielkiego wydarzenia w Waszym øyciu.
Amen.
Kazania 1962-1978
Znak, KrakÛw 1979
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Do artystów, poetów i pisarzy
(...) O rÛøne rzeczy moøna prosiÊ: o potrzeby cia≥a, o chleb i o wino,
ale moøna teø prosiÊ o natchnienie. MyúlÍ, Drodzy Bracia i Siostry,
øe przychodzicie tutaj w szczegÛlny sposÛb z proúbπ o natchnienie.
Natchnienie leøy zawsze u poczπtkÛw dzie≥ ludzkiego ducha.
Proúba o natchnienie leøy u podstaw ludzkiej kultury.
Dzisiaj rÛøne sπ potrzeby PolakÛw, rÛøne sπ potrzeby Narodu.
WúrÛd tych potrzeb jest takøe potrzeba natchnienia, ktÛre leøy
u podstaw kultury narodowej, kultury polskiej i chrzeúcijaÒskiej.
Polskiej i chrzeúcijaÒskiej! Z niπ siÍ wiπøe przesz≥oúÊ. Z niπ siÍ wiπøe
toøsamoúÊ Narodu. ÑNie samym chlebem øyje cz≥owiek, ale wszelkim s≥owem, ktÛre pochodzi z ust Boøych.î.
WiÍc zanoúmy tÍ proúbÍ o natchnienie, o wiele natchnieÒ.
Jak wiele mÛwi ta sprawa o cz≥owieku, o bogactwie ludzkiej
duszy, wyobraøni, umys≥u, serca, jak wiele mÛwi o wraøliwoúci
twÛrczej w dziedzinie s≥owa pisanego, wypowiadanego, úpiewanego, w dziedzinie tonÛw, melodii, w dziedzinie plastyki,
kszta≥tu, w dziedzinie ruchu. To wszystko jest cz≥owiek. I w tym
wszystkim cz≥owiek stale szuka prawdy i stale szuka wypowiedzi
coraz to nowej, coraz to odkrywczej, coraz to na nowo trafiajπcej,
za kaødym razem wyzwalajπcej. To wszystko razem - dzie≥o cz≥owieka, kultura, twÛrczoúÊ - rodzi siÍ z natchnienia.
Nowej polskiej kulturze, wspÛ≥czesnej polskiej sztuce potrzeba
nowych natchnieÒ.
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I dlatego dobrze, øe tutaj jesteúcie, øe tutaj przybywacie, øe tutaj
dzisiaj razem z Ewangeliπ dnia mÛwicie: ÑSynu, wina nie majπî.
To znaczy prosimy o natchnienie. Prosimy o wiele natchnieÒ.
W tej proúbie jest takøe i podziÍkowanie. DziÍkujemy za to øe sπ
natchnienia øe wciπø, wbrew wszystkim tworzonym sytuacjom,
wbrew ca≥emu systemowi, polska kultura, polska sztuka wypowiada siÍ w formach religijnych, czerpie z religijnego natchnienia.
NajwiÍksze dzie≥a PolakÛw naszej doby to sπ dzie≥a tej inspiracji
chrzeúcijaÒskiej, religijnej. I szeroko p≥ynie nurt zapotrzebowania
na takie natchnienia. WiÍc za to dziÍkujemy, ale. rÛwnoczeúnie prosimy, aøeby nam nigdy tego natchnienia nie brak≥o i øeby polska
kultura, sztuka, literatura, poezja, muzyka, plastyka, teatr,
øeby wszystkie one, czerpiπc z chrzeúcijaÒskiego natchnienia,
przed≥uøa≥y wspania≥e i autentyczne tradycje polskiej kultury.
Drodzy Bracia i Siostry, pragnÍ tÍ zasadniczπ proúbÍ nas tutaj
zgromadzonych przy o≥tarzu jasnogÛrskim z≥oøyÊ w ofierze i prosiÊ,
jak zawsze przy sprawowaniu Eucharystii, aøeby ta nasza ofiara
ludzka sta≥a siÍ Ofiarπ Syna Boøego, Jezusa Chrystusa, Syna Maryi.
Amen.
CzÍstochowa, Jasna GÛra, 23 stycznia 1977
Kazania 1962-1978, Znak, KrakÛw 1979
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Miłość i odpowiedzialność
1.Analiza metafizyczna mi≥oúci.
S≥owo Ñmi≥oúÊî nie jest jednoznaczne. (Ö) Przyjmiemy za punkt
wyjúcia, øe mi≥oúÊ jest zawsze jakimú wzajemnym odniesieniem
osÛb. To z kolei oparte jest na pewnym stosunku do dobra. Kaøda
z osÛb pozostaje w takim stosunku i obie razem rÛwnieø w nim
pozostajπ. To jest punkt wyjúcia pierwszej czÍúci naszej analizy
mi≥oúci, analizy metafizycznej. Chodzi w niej rÛwnieø o ogÛlnπ
charakterystykÍ mi≥oúci pomiÍdzy kobietπ a mÍøczyznπ.
(Ö) Mi≥oúÊ kobiety i mÍøczyzny kszta≥tuje siÍ g≥Íboko w psychice
dwojga osÛb i jest zwiπzana ze szczegÛlnπ øywotnoúciπ seksualnπ
cz≥owieka. (Ö) Mi≥oúÊ mÍøczyzny i kobiety jest wzajemnym
stosunkiem osÛb i posiada charakter osobowy. Z tym wiπøe siÍ
najúciúlej jej g≥Íbokie znaczenie etyczne, w tym znaczeniu - etycznym - stanowi ona treúÊ najwiÍkszego przykazania Ewangelii.
I do tego teø znaczenia musi siÍ wreszcie zwrÛciÊ i nasza analiza.
2. Mi≥oúÊ jako upodobanie.
PodobaÊ siÍ, znaczy mniej wiÍcej tyle, co przedstawiaÊ siÍ jako
pewne dobro. Kobieta ≥atwo moøe znaleøÊ siÍ w polu widzenia
mÍøczyzny jako swoiste dobro, a on rÛwnieø jako dobro moøe
znaleøÊ siÍ w jej polu widzenia. Ta obustronna ≥atwoúÊ upodobania
w sobie jest owocem popÍdu seksualnego, rozumianego jako
w≥aúciwoúÊ i si≥a natury ludzkiej, ale si≥a dzia≥ajπca w osobach
i domagajπca siÍ postawienia na poziomie osÛb. (Ö) Upodobanie
opiera siÍ na wraøeniu, ale wraøenie samo jeszcze o nim nie
stanowi. (Ö) Kaøda osoba ludzka jest dobrem nad wyraz z≥oøonym
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i poniekπd niejednolitym. ZarÛwno mÍøczyzna, jak i kobieta, jest
z natury bytem cielesno - duchowym. Takim jest teø i dobrem.
Jako takie staje w polu widzenia drugiej osoby i jako takie staje siÍ
przedmiotem upodobania. (Ö) Upodobanie naleøy do istoty
mi≥oúci i poniekπd juø jest mi≥oúciπ, jakkolwiek mi≥oúÊ nie jest
tylko upodobaniem.
Mi≥oúÊ w przekonaniu ludzi sprowadza siÍ przede wszystkim
do prawdy uczuÊ. (Ö) ÑPodobaÊ siÍî, znaczy przedstawiaÊ siÍ jako
pewne dobro, wiÍcej: jako to dobro, ktÛrym siÍ jest. Cz≥owiek jest
piÍkny i moøe siÍ jako piÍkny ÑobjawiÊî drugiemu cz≥owiekowi.
PiÍkno znajduje dla siebie miejsce w≥aúnie w upodobaniu.
Cz≥owiek jest osobπ, bytem, o ktÛrego naturze stanowi ÑwnÍtrzeî.
PrÛcz piÍkna zatem zewnÍtrznego trzeba umieÊ odkrywaÊ
rÛwnieø piÍkno wewnÍtrzne cz≥owieka i w nim sobie takøe
upodobaÊ, a moøe nawet w nim umieÊ upodobaÊ sobie przede
wszystkim. Prawda ta w jakiú szczegÛlny sposÛb jest waøna
dla mi≥oúci pomiÍdzy mÍøczyznπ a kobietπ, gdyø mi≥oúÊ ta jest,
a w kaødym razie powinna byÊ, mi≥oúciπ osÛb. Upodobanie,
na ktÛrym ta mi≥oúÊ siÍ opiera, nie moøe rodziÊ siÍ tylko z widzialnego i zmys≥owego piÍkna, ale powinno uwzglÍdniaÊ ca≥kowicie
i dog≥Íbnie piÍkno osoby.
3.Mi≥oúÊ jako poøπdanie.
£aciÒski wyraz amor concupiscentiae wskazuje na to, øe Mi≥oúÊ
zawiera siÍ rÛwnieø w poøπdaniu. Naleøy ono do istoty mi≥oúci,
podobnie jak upodobanie, i czasem ujawnia siÍ w niej najmocniej.
Poøπdanie naleøy rÛwnieø do samej istoty tej mi≥oúci, jaka nawiπzuje siÍ pomiÍdzy kobietπ a mÍøczyznπ. Cz≥owiek, osoba ludzka,
jest kobietπ lub mÍøczyznπ. P≥eÊ jest takøe pewnym ograniczeniem,
jednostronnoúciπ. MÍøczyzna potrzebuje wiÍc kobiety niejako do
uzupe≥nienia swojego bytu, ona podobnie potrzebuje mÍøczyzny.
11

Ta obiektywna, ontyczna potrzeba daje o sobie znaÊ za poúrednictwem popÍdu seksualnego. Na pod≥oøu tego popÍdu wyrasta
mi≥oúÊ osoby do osoby.
Mi≥oúÊ ta jest mi≥oúciπ poøπdania, wyp≥ywa bowiem z potrzeby,
a zmierza do znalezienia dobra, ktÛrego brak. Takim dobrem jest
kobieta dla mÍøczyzny, a mÍøczyzna dla kobiety. Ich mi≥oúÊ obiektywnie biorπc jest wiÍc mi≥oúciπ poøπdania. Zachodzi jednak g≥Íboka rÛønica pomiÍdzy mi≥oúciπ poøπdania (amor concupiscentiae)
a samym poøπdaniem (concupiscentia), zw≥aszcza zmys≥owym.
Poøπdanie zak≥ada odczucie zmys≥owe jakiegoú braku, ktÛre to
przykre odczucie mog≥oby zostaÊ usuniÍte za poúrednictwem
okreúlonego dobra. W ten sposÛb np. mÍøczyzna moøe poøπdaÊ
kobiety; osoba wystÍpuje wÛwczas jako úrodek do zaspokojenia
poøπdania, podobnie jak pokarm s≥uøy do zaspokojenia g≥odu.
To, co siÍ kryje w wyrazie Ñpoøπdanieî ,sugeruje odniesienie o charakterze uøytkowym, w danym wypadku przedmiotem takiego
odniesienia by≥aby osoba drugiej p≥ci. O tym w≥aúnie mÛwi
Chrystus (Mt. 5,28): ÑKto by patrzy≥ na niewiastÍ aby jej poøπda≥,
juø jπ scudzo≥oøy≥ w sercu swoimî. Zdanie to bardzo wiele wyjaúnia, gdy chodzi o istotÍ mi≥oúci i moralnoúci seksualnej. Mi≥oúÊ
poøπdania nie sprowadza siÍ wiÍc do samych poøπdaÒ. W mi≥oúci
tej krystalizuje siÍ tylko obiektywna potrzeba bytu skierowana do
drugiego bytu, ktÛry jest dla pierwszego dobrem i przedmiotem
dπøenia. Mi≥oúÊ ta zaznacza siÍ tylko jako pragnienie dobra dla
siebie: ÑChcÍ ciebie, bo ty jesteú dobrem dla mnieî. I dlatego teø
mi≥oúÊ jest przeøywana jako pragnienie osoby, a nie jako samo poøπdanie. Co innego jest byÊ uøytecznym czy teø poøytecznym, a co
innego stanowiÊ przedmiot uøycia. Dlatego prawdziwa mi≥oúÊ
poøπdania nie przechodzi nigdy w postawÍ utylitarystycznπ, zawsze
bowiem (nawet w poøπdaniu) wyrasta z zasady personalistycznej.
(Ö) Chodzi o to, aøeby w samych poøπdaniach zmys≥owych
nie widzieÊ jeszcze pe≥nego ekwiwalentu mi≥oúci poøπdania.
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A po drugie, by nie uwaøaÊ iø w mi≥oúci poøπdania wyczerpuje siÍ
ca≥kowicie istota tej mi≥oúci, do jakiej cz≥owiek jest zdolny wzglÍdem
cz≥owieka (tym bardziej wzglÍdem Boga).
4. Mi≥oúÊ oblubieÒcza.
Analiza ogÛlna mi≥oúci ma charakter przede wszystkim metafizyczny, jakkolwiek co krok nawiπzujemy w niej do momentÛw
psychologicznych czy teø etycznych.(..) Mi≥oúÊ znajduje pe≥ny swÛj
byt nie w podmiocie indywidualnym tylko, ale w relacji miÍdzypodmiotowej, miÍdzy-osobowej. Mi≥oúÊ jest nie tylko dπøeniem,
ale daleko bardziej jeszcze spotykaniem siÍ, jednoczeniem osÛb,
jest jakπú miÍdzy-osobowπ syntezπ i synchronizacjπ upodobaÒ,
poøπdaÒ i øyczliwoúci. Mi≥oúÊ oblubieÒcza jest czymú innym jeszcze
niø wszystkie dotπd przeanalizowane aspekty czy formy mi≥oúci.
Polega ona na oddaniu swojej w≥asnej osoby.
Istota mi≥oúci oblubieÒczej jest oddanie siebie, swojego Ñjaî.
Stanowi to coú innego i zarazem coú wiÍcej niø upodobanie, poøπdanie, a nawet niø øyczliwoúÊ .Czymú wiÍcej jest ÑdaÊ siebieî
aniøeli tylko ÑchcieÊ dobraî, choÊby nawet przez to drugie Ñjaî
stawa≥o siÍ jakby moim w≥asnym, jak w przyjaøni. Kiedy mi≥oúÊ
oblubieÒcza wejdzie w relacjÍ miÍdzy-osobowπ, wÛwczas powstaje
coú innego niø przyjaøÒ , mianowicie wzajemne oddanie siÍ osÛb.
I tu nasuwa siÍ pytanie: czy osoba moøe siebie oddaÊ innej osobie?
Stwierdzono przecieø, øe kaøda osoba z istoty swej jest nieprzekazywalna - alteri inncommunicabilis.
Jest wiÍc nie tylko paniπ samej siebie (sui iuris). Ale takøe nie moøe
siebie odstπpiÊ czy oddaÊ. Osoba jako taka nie moøe byÊ cudzπ
w≥asnoúciπ, tak jak rzecz. To jednak, co nie jest moøliwe i prawid≥owe w porzπdku natury ani w znaczeniu fizycznym,
moøe dokonywaÊ siÍ w porzπdku mi≥oúci i w znaczeniu moralnym.
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W takim znaczeniu jednak osoba moøe siebie daÊ czy teø oddaÊ
innej, i to zarÛwno osobie ludzkiej, jak i Bogu, a przez takie oddanie
kszta≥tuje siÍ szczegÛlna postaÊ mi≥oúci, ktÛrπ okreúlamy jako
mi≥oúÊ oblubieÒczπ.(Ö)
Najpe≥niejsza, a zarazem jakby najradykalniejsza forma mi≥oúci
leøy teø w tym, aby w≥aúnie siebie daÊ, aby to swoje nie-przekazywalne i nie-odstÍpne Ñjaî uczyniÊ czyjπú w≥asnoúciπ. Paradoks jest
w tym wypadku podwÛjny i idzie w dwÛch kierunkach: po pierwsze
- øe moøna tak wyjúÊ z w≥asnego Ñjaí, a po drugie - øe siÍ przy tym
owego Ñjaí bynajmniej nie niszczy i nie dawaluuje, ale wrÍcz przeciwnie, rozwija siÍ je i bogaci w znaczeniu oczywiúcie ponadfizycznym, w znaczeniu moralnym. (Ö) Oddanie siebie jako forma
mi≥oúci kszta≥tuje siÍ we wnÍtrzu osoby na podstawie dojrza≥ego
widzenia wartoúci oraz gotowoúci woli zdolnej do zaangaøowania
siÍ w taki w≥aúnie sposÛb. W kaødym razie mi≥oúÊ oblubieÒcza
nie moøe byÊ czymú fragmentarycznym ani teø przypadkowym
w øyciu wewnÍtrznym osoby. Stanowi ona zawsze jakπú szczegÛlnπ
krystalizacjÍ ca≥ego ludzkiego Ñjaî, skoro mocπ tej mi≥oúci jest ono
zdecydowanie tak w≥aúnie sobπ zadysponowaÊ. W oddaniu siebie
musimy odnaleøÊ szczegÛlny dowÛd posiadania siebie. PojÍcie
mi≥oúci oblubieÒczej ≥πczy siÍ z oddaniem osoby indywidualnej
drugiej wybranej osobie. Mi≥oúÊ osÛb, mÍøczyzny i kobiety,
prowadzi w ma≥øeÒstwie do wzajemnego oddania siÍ. Jeøeli
ma≥øeÒstwo ma odpowiadaÊ wymogom normy personalistycznej,
musi siÍ w nim realizowaÊ oddanie wzajemne, wzajemna mi≥oúÊ
oblubieÒcza.(...) Oddanie siÍ kobiety mÍøczyønie w taki sposÛb jak
to zachodzi w ma≥øeÒstwie, wyklucza - moralnie biorπc - rÛwnoczesne oddanie siÍ jego lub jej innym osobom w taki sam sposÛb.
Moment seksualny odgrywa w kszta≥towaniu siÍ mi≥oúci oblubieÒczej szczegÛlnπ rolÍ. WspÛ≥øycie seksualne sprawia, øe zacieúnia
siÍ ona do jednej pary osÛb, choÊ rÛwnoczeúnie zyskuje na
specyficznej intensywnoúci. PojÍcie mi≥oúci oblubieÒczej posiada
kluczowe znaczenie dla ustalenia norm ca≥ej moralnoúci seksualnej.
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W konsekwencji nie moøe byÊ mowy o oddaniu seksualnym,
ktÛre nie posiada≥oby znaczenia oddania osoby i nie wchodzi≥o
w jakiú sposÛb w orbite tych wymagaÒ, ktÛre mamy prawo
stawiaÊ mi≥oúci oblubieÒczej. Wymagania te p≥ynπ z normy
personalistycznej. Sama zaú mi≥oúÊ oblubieÒcza, jakkolwiek z istoty
swojej rÛøni siÍ od wszystkich form mi≥oúci uprzednio przeanalizowanych, to jednak nie moøe siÍ kszta≥towaÊ w oderwaniu
od nich. Zw≥aszcza zaú jest nieodzowne, aby wiπza≥a siÍ ona bardzo
úciúle z øyczliwoúciπ oraz z przyjaøniπ.. Bez takiego powiπzania
moøe siÍ znaleøÊ w bardzo niebezpiecznej prÛøni, a osoby w niπ
zaangaøowane poczujπ siÍ bezradne wobec faktÛw wewnÍtrznych
i zewnÍtrznych, ktÛrym nieopatrznie pozwoli≥y w sobie i miÍdzy
sobπ zaistnieÊ.
5. WybÛr i odpowiedzialnoúÊ.
Istnieje w mi≥oúci odpowiedzialnoúÊ - jest to odpowiedzialnoúÊ
za osobÍ , tÍ ktÛra siÍ wciπga w najúciúlejszπ wspÛlnotÍ bycia i dzia≥ania, ktÛra siÍ czyni poniekπd swojπ w≥asnoúciπ, korzystajπc z jej
oddania. I dlatego istnieje teø odpowiedzialnoúÊ za w≥asnπ mi≥oúÊ:
czy jest ona taka, tak dojrza≥a i tak gruntowna, øe w jej granicach
to ogromne zaufanie drugiej osoby, zrodzona z jej mi≥oúci nadzieja,
øe oddajπc siebie nie tracimy swej Ñduszyî, ale wrÍcz przeciwnie,
odnajduje tym wiÍkszπ pe≥nie jej istnienia -czy to wszystko nie
dozna zawodu. OdpowiedzialnoúÊ za mi≥oúÊ sprowadza siÍ, jak
widaÊ, do odpowiedzialnoúci za osobÍ, z niej wyp≥ywa i do niej
teø powraca. Dlatego w≥aúnie jest to odpowiedzialnoúÊ ogromna.
Ale ogrom jej rozumie tylko ten, kto ma gruntowne poczucie wartoúci osoby. Ten, kto ma tylko zdolnoúÊ reagowania na wartoúci
seksualne zwiπzane z osobπ i w niej tkwiπce, ale wartoúci osoby
samej nie widzi, ten bÍdzie wciπø miesza≥ mi≥oúÊ z erotykπ, bÍdzie
wik≥a≥ øycie sobie i drugim, zaprzepaszczajπc w tym wszystkim
dla siebie i dla nich w≥aúciwy sens mi≥oúci oraz istotny jej Ñsmakî.
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”w Ñsmakî mi≥oúci wiπøe siÍ bowiem z poczuciem odpowiedzialnoúci za osobÍ.
W poczuciu tym kryje siÍ przecieø troska o jej prawdziwe dobro kwintesencja ca≥ego altruizmu, a rÛwnoczeúnie nieomylny znak
jakiegoú rozszerzenia w≥asnego Ñjaî, w≥asnej egzystencji, o to Ñdrugie
Ñjaî i o tÍ drugπ egzystencjÍ, ktÛra jest dla mnie tak bliska, jak moja
w≥asna. Poczucie odpowiedzialnoúci za drugπ osobÍ bywa pe≥ne
troski, ale nigdy nie jest samo w sobie przykre czy bolesne.
Dochodzi w nim bowiem do g≥osu nie zacieúnienie czy teø zuboøenie cz≥owieka, ale w≥aúnie jego wzbogacenie i rozszerzenie.
Dlatego teø mi≥oúÊ oderwana od poczucia odpowiedzialnoúci
za osobÍ jest zaprzeczeniem samej siebie, jest zawsze i z regu≥y
egoizmem. Im wiÍcej poczucia odpowiedzialnoúci za osobÍ, tym
wiÍcej prawdziwej mi≥oúci.
Prawda ta rzuca silne úwiat≥o na zagadnienie wyboru osoby. Wciπø
bowiem liczymy siÍ z tym, øe mi≥oúÊ kobiety i mÍøczyzny naturalnπ drogπ zmierza do wzajemnego oddania siÍ i przynaleønoúci
osÛb. WybÛr ma taki sam ciÍøar gatunkowy, jak to, do czego
on prowadzi. Wybiera siÍ wszak osobÍ, a wraz z niπ i oblubieÒczπ
formÍ mi≥oúci- wzajemne oddanie. Wybiera siÍ drugπ osobÍ,
ale wybiera siÍ w niej poniekπd drugie Ñjaî, tak jakby siÍ wybiera≥o
siebie w drugim i drugiego w sobie. (..) Mi≥oúÊ jest niemoøliwa dla
bytÛw, ktÛre sπ wzajemnie nieprzeniknione; tylko duchowoúÊ
i zwiπzana z niπ ÑwewnÍtrznoúÊî osÛb stwarza warunki wzajemnego przenikania siÍ, tak øe mogπ one wzajemnie øyÊ w sobie
i wzajemnie teø øyÊ sobπ. (Ö) WybÛr osoby jest bowiem procesem,
w ktÛrym wartoúÊ seksualna nie moøe odegraÊ roli motywu jedynego, ani nawet - w ostatecznej analizie tego aktu woli - motywu
pierwszorzÍdnego. K≥Ûci≥oby siÍ to z samym pojÍciem Ñwyboru
osobyî. Jeúli mamy mÛwiÊ o wyborze osoby, motywem pierwszorzÍdnym musi byÊ sama wartoúÊ osoby. Kiedy wiÍc obserwujemy
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ca≥kowity proces wybierania kobiety przez mÍøczyznÍ, lub mÍøczyzny przez kobietÍ, wÛwczas musimy stwierdziÊ, øe kszta≥tuje
siÍ on poprzez wartoúci seksualne jakoú odczute i jakoú przeøyte,
niemniej ostatecznie kaøde z nich wybiera nie tyle osobÍ ze wzglÍdu
na te wartoúci, ile wartoúci te ze wzglÍdu na osobÍ. Mi≥oúÊ prawdziwa, mi≥oúÊ wewnÍtrznie pe≥na, to ta, w ktÛrej wybieramy osobÍ
dla niej samej, a wiÍc ta, w ktÛrej mÍøczyzna wybiera kobietÍ,
a kobieta mÍøczyznÍ nie tylko jako Ñpartneraî øycia seksualnego,
ale jako osobÍ, ktÛrej chce oddaÊ øycie. Wibrujπce w przeøyciach
zmys≥owych i uczuciowych wartoúci seksualne towarzyszπ tej
decyzji, przyczyniajπ siÍ do jej psychologicznej wyrazistoúci,
ale nie stanowiπ o jej g≥Íbi. Sam ÑrdzeÒî wyboru osoby musi byÊ
osobowy, a nie tylko seksualny. Øycie sprawdzi wartoúÊ wyboru
oraz wartoúÊ i prawdziwπ wielkoúÊ mi≥oúci. Dojrza≥a wewnÍtrznym aktem wyboru mi≥oúÊ osoby, skupiona na wartoúci samej
osoby, sprawia øe kochamy uczuciowo osobÍ takπ, jakπ ona
naprawdÍ jest, nie nasze wyobraøenie o niej, ale prawdziwπ osobÍ.
Kochamy jπ z jej zaletami i wadami, poniekπd niezaleønie od zalet oraz pomimo wad. WielkoúÊ takiej mi≥oúci ujawnia siÍ najbardziej wÛwczas, gdy osoba ta upada, kiedy wychodzπ na jaw
jej s≥aboúci czy nawet grzechy. Cz≥owiek prawdziwie mi≥ujπcy
nie tylko nie odmawia wtedy swej mi≥oúci, ale poniekπd bardziej
jeszcze mi≥uje - mi≥uje, majπc úwiadomoúÊ brakÛw i wad i nie aprobujπc ich bynajmniej. Sama osoba bowiem nigdy nie traci swej
istotnej wartoúci. Uczucie, ktÛre idzie za wartoúciπ osoby,
jest wierne cz≥owiekowi.
Karol Wojty≥a: Mi≥oúÊ i odpowiedzialnoúÊ
Tom I: Cz≥owiek i moralnoúÊ
Lublin 1986, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL
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List Ojca Świętego JANA PAWŁA II do Rodzin
Drogie Rodziny,
1. Obchodzony w Koúciele Rok Rodziny stanowi dla mnie dogodnπ okazjÍ, aby zapukaÊ do drzwi Waszych domÛw, pragnÍ
bowiem z Wami wszystkimi siÍ spotkaÊ i przekazaÊ Wam szczegÛlne pozdrowienie. CzyniÍ to za poúrednictwem tego Listu,
odwo≥ujπc siÍ do s≥Ûw wypowiedzianych w Encyklice Redemptor hominis w pierwszych dniach mej Piotrowej pos≥ugi.
Pisa≥em wtedy: ÑCz≥owiek jest drogπ Koúcio≥aî. (Ö) KoúciÛ≥
stara siÍ uczestniczyÊ w radoúciach i nadziejach, a takøe w trudach i cierpieniach ziemskiego pielgrzymowania ludzi z tym
g≥Íbokim przeúwiadczeniem, øe to sam Chrystus wprowadzi≥
go na te wszystkie drogi: øe On sam da≥ Koúcio≥owi cz≥owieka
i rÛwnoczeúnie mu go zada≥ jako "drogÍ" jego pos≥annictwa
i pos≥ugi.
Rodzina drogπ Koúcio≥a
2. PoúrÛd tych wielu drÛg rodzina jest drogπ pierwszπ i z wielu
wzglÍdÛw najwaøniejszπ. Jest droga powszechna, pozostajπc
za kaødym razem drogπ szczegÛlnπ, jedynπ i niepowtarzalnπ,
tak jak niepowtarzalny jest kaødy cz≥owiek. Rodzina jest tπ
drogπ, od ktÛrej nie moøe on siÍ od≥πczyÊ. Wszak normalnie
kaødy z nas w rodzinie przychodzi na úwiat., moøna wiÍc
powiedzieÊ, øe rodzinie zawdziÍcza sam fakt bycia cz≥owiekiem.
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A jeúli w tym przyjúciu na úwiat oraz we wchodzeniu w úwiat
cz≥owiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wy≥om i brak nad
wyraz niepokojπcy i bolesny, ktÛry potem ciπøy nad ca≥ym
øyciem. (Ö) Cz≥owiek wychodzi z rodziny, aby z kolei w nowej
rodzinie urzeczywistniÊ swe øyciowe powo≥anie.
Ale nawet kiedy wybiera øycie w samotnoúci - to i tutaj rodzina
pozostaje wciπø jak gdyby jego egzystencjalnym horyzontem
jako ta podstawowa wspÛlnota, na ktÛrej opiera siÍ ca≥e øycie
spo≥eczne cz≥owieka w rÛønych wymiarach aø do najrozleglejszych. Czyø nie mÛwimy rÛwnieø o Ñrodzinie ludzkiejî, majπc
na myúli wszystkich na úwiecie øyjπcych ludzi?
Rodzina bierze poczπtek w mi≥oúci jakπ, StwÛrca ogarnia
stworzony úwiat. (Ö)
Syn Jednorodzony, wspÛ≥istotny Ojcu ÑBÛg z Boga i åwiat≥oúÊ
ze åwiat≥oúciî, wszed≥ w dzieje ludzi poprzez rodzinÍ : Ñprzez
wcielenie swoje zjednoczy≥ siÍ jakoú z kaødym cz≥owiekiem.î
(Ö) Tak wiÍc Boska tajemnica wcielenia s≥owa pozostaje w úcis≥ym zwiπzku z ludzkπ rodzinπ. KoúciÛ≥ idπc za Chrystusem,
ktÛry Ñprzyszed≥î na úwiat, aby s≥uøyÊî (Mt 20,28), uwaøa s≥uøbÍ
rodzinie za jedno ze swych najistotniejszych zadaÒ - i w tym
znaczeniu, zarÛwno cz≥owiek jak i rodzina, sπ Ñdrogπ Koúcio≥aî.
Modlitwa
4. Niniejszy List pragnÍ skierowaÊ - nie do rodziny Ñin abstractî,
ale do konkretnych rodzin na ca≥ym globie, øyjπcych pod kaødπ d≥ugoúciπ i szerokoúciπ geograficzna, poúrÛd ca≥ej wieloúci
kultur oraz ich dziedzictwa historycznego. W≥aúnie mi≥oúÊ, jakπ
BÛg Ñumi≥owa≥ úwiatî (J 3,16) - ta mi≥oúÊ, jakπ Chrystus Ñdo
koÒca (Ö) umi≥owa≥î (J 13,1) kaødego i wszystkich, pozwala na
takie otwarcie i na takie przes≥anie do kaødej rodziny, stanowiπcej ÑkomÛrkÍî w wielkiej i powszechnej rodzinie ludzkoúci. BÛg,
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StwÛrca wszechúwiata oraz S≥owo Wcielone, Odkupiciel ludzkoúci sπ ørÛd≥em otwarcia siÍ na wszystkich ludzi jako braci
i siostry, i sk≥aniajπ nas do obejmowania ich wszystkich
tπ modlitwπ, ktÛra zaczyna siÍ od s≥Ûw ÑOjcze nasz.î
Modlitwa s≥uøy ugruntowaniu duchowej spoistoúci rodziny
przyczyniajπc siÍ do tego, øe rodzina staje siÍ silna Bogiem.
W liturgii Sakramentu Ma≥øeÒstwa celebrans modli siÍ s≥owami:
ÑProsimy CiÍ, Boøe, zeúlij swoje b≥ogos≥awieÒstwo na tych
nowoøeÒcÛw (Ö) i wlej w ich serca moc Ducha åwiÍtego.
Trzeba, aby z tego Ñnawiedzenia sercî p≥ynÍ≥a wewnÍtrzna moc
ludzkich rodzin - moc jednoczπca je w mi≥oúci i prawdzie.
Mi≥oúÊ i troska o wszystkie rodziny
5. Niech w tej modlitwie znajdπ swoje miejsce rÛwnieø rodziny
zagroøone czy chwiejπce siÍ, rÛwnieø i te zniechÍcone, rozbite
lub znajdujπce siÍ w sytuacjach, ktÛre Familiaris consortio
okreúla jako Ñnieprawid≥oweî Trzeba aøeby czu≥y siÍ ogarniÍte
mi≥oúciπ i troskπ ze strony braci i siÛstr.
(Ö) Niejednokrotnie trudno siÍ oprzeÊ przeúwiadczeniu,
iø czyni siÍ wszystko, aby to, co jest Ñsytuacjπ nieprawid≥owπî,
co sprzeciwia siÍ Ñprawdzie i mi≥oúciî we wzajemnym
odniesieniu mÍøczyzn i kobiet, co rozbija jednoúÊ rodzin bez
wzglÍdu na op≥akane konsekwencje zw≥aszcza gdy chodzi
o dzieci - ukazaÊ jako Ñprawid≥oweî i atrakcyjne, nadajπc temu
zewnÍtrzne pozory fascynacji. W ten sposÛb zag≥usza siÍ
ludzkie sumienie, zniekszta≥ca siÍ to, co prawdziwie jest dobre
i piÍkne, a ludzkπ wolnoúÊ wydaje siÍ na ≥up faktycznego
zniewolenia. WidaÊ (Ö) Jak bardzo teø pilna jest ta - przez ca≥y
glob idπca i narastajπca - wielka modlitwa rodzin, w ktÛrej
wyraøa siÍ dziÍkczynienie za mi≥oúÊ w prawdzie, za Ñnawiedzenie sercî przez Ducha-Pocieszyciela, za obecnoúÊ Chrystusa
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poúrÛd rodzicÛw i dzieci: Chrystusa Odkupiciela i OblubieÒca,
ktÛry Ñumi≥owa≥ nas aø do koÒcaî (por. J 13,1). Jesteúmy g≥Íboko
przekonani, øe mi≥oúÊ ta jest najwiÍksza (por. 1 Kor 13,13).
Wierzymy, iø zdolna jest ona przewyøszyÊ to wszystko, co nie
jest mi≥oúciπ.
CYWILIZACJA MI£OåCI
ÑMÍøczyznπ i niewiastπ stworzy≥ ichî
6. (Ö) Øadna z istot øyjπcych poza cz≥owiekiem nie zosta≥a
stworzona Ñna obraz i podobieÒstwo BogaÑ. Ludzkie rodzicielstwo jest biologicznie podobne do prokreacji innych istot
øywych w przyrodzie, ale istotowo jest Ñpodobneî - ono jedno
- do Boga samego. Takie w≥aúnie rodzicielstwo stoi u podstaw
rodziny jako ludzkiej wspÛlnoty øycia: jako wspÛlnoty osÛb
zjednoczonych w mi≥oúci (communio personarum).
W úwietle Nowego Testamentu widaÊ wyraønie, øe odniesienia
dla tej wspÛlnoty, jej prawzoru, naleøy szukaÊ w Bogu samym.
Zawiera siÍ on w trynitarnej tajemnicy Jego Øycia. Boskie ÑMyî
jest przedwiecznym prawzorem dla ludzkiego Ñmyî - tego
przede wszystkim, jakie majπ stanowiÊ mÍøczyzna i kobieta
stworzeni na obraz i podobieÒstwo Boga samego.
Przymierze ma≥øeÒskie
7. RodzinÍ rozumia≥o siÍ zawsze jako pierwszy i podstawowy
wyraz natury spo≥ecznej cz≥owieka. (Ö) Rodzina jest spo≥ecznoúciπ osÛb, dla ktÛrych w≥aúciwym sposobem bytowania
- wspÛlnego bytowania- jest Ñkomuniaî: communio personarum.
W tym wyraøa siÍ teø - z uwzglÍdnieniem ca≥ej dysproporcji
bytowej - podobieÒstwo do Boskiego ÑMyî. Tylko osoby zdolne
sπ do bytowania Ñin comunioneî. Rodzina bierze poczπtek
z takiej ma≥øeÒskiej wspÛlnoty, ktÛrπ SobÛr WatykaÒski II
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okreúla jako Ñprzymierzeî .W tym przymierzu mÍøczyzna
i kobieta Ñwzajemnie siÍ sobie oddajπ i przyjmujπî. (Ö)
ÑKomuniaî dotyczy relacji miÍdzyosobowej pomiÍdzy Ñjaî
i Ñtyî. ÑWspÛlnotaî natomiast zdaje siÍ ten uk≥ad przekraczaÊ
w kierunku Ñspo≥ecznoúciî, w kierunku jakiegoú Ñmyî.
Rodzina jako wspÛlnota osÛb jest rÛwnoczeúnie pierwszπ ludzkπ
Ñspo≥ecznoúciπî. Rodzina powstaje wÛwczas, gdy urzeczywistnia
siÍ przymierze ma≥øeÒskie, ktÛre otwiera ma≥øonkÛw na
dozgonnπ wspÛlnotÍ mi≥oúci i øycia, dope≥niajπc siÍ w sposÛb
specyficzny poprzez zrodzenie potomstwa. W ten sposÛb
Ñkomuniaî ma≥øonkÛw daje poczπtek ÑwspÛlnocieî jakπ jest
rodzina. (Ö) Ma≥øeÒstwo, sakramentalne ma≥øeÒstwo, jest przymierzem osÛb w mi≥oúci. A mi≥oúÊ moøe byÊ ugruntowana
i chroniona tylko przez Mi≥oúÊ, tÍ Mi≥oúÊ jaka Ñrozlana jest
w sercach naszych przez Ducha åwiÍtego, ktÛry zosta≥ nam
danyî (Rz 5,5)
MÍøczyzna i kobieta ≥πczπ siÍ z sobπ tak úciúle, øe - wedle s≥Ûw
KsiÍgi Rodzaju - stajπ siÍ Ñjednym cia≥emî (Rdz 2,24)
Genealogia osoby
8. (Ö) wraz z poczÍciem nowego cz≥owieka, wraz z jego urodzeniem, rodzice stajπ prawdziwie wobec Ñwielkiej tajemnicyî
(por. Ef 5,32). Nowa ludzka istota jest - tak samo jak oni - powo≥ana do istnienia osobowego, jest powo≥ana do øycia
w Ñprawdzie i mi≥oúciÑ. Powo≥anie zaú otwiera siÍ nie tylko na
ca≥π doczesnoúÊ. Otwiera siÍ ono na wiecznoúÊ w Bogu. (Ö)
Cz≥owiek jest - jak stwierdza SobÛr - Ñjedynym na ziemi stworzeniem, ktÛrego BÛg chcia≥ dla niego samegoî. Geneza
cz≥owieka - to nie tylko prawa biologii, to rÛwnoczeúnie stwÛrcza
wola Boga. Naleøy ona do genealogii kaødego z synÛw i cÛrek
ludzkich rodzin. BÛg Ñchcia≥î cz≥owieka od poczπtku - i BÛg
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go Ñchceî w kaødym ludzkim poczÍciu i narodzeniu. BÛg Ñchceî
cz≥owieka jako istoty do siebie podobnej, jako osoby. Cz≥owiek
ten - kaødy cz≥owiek- jest stworzony przez Boga Ñdla niego
samegoî. Odnosi siÍ to do kaødego cz≥owieka, do wszystkich,
rÛwnieø do tych, ktÛrzy przychodzπ na úwiat z jakimú g≥Íbokim schorzeniem lub niedorozwojem.
W osobowπ konstytucjÍ kaødego i wszystkich wpisana jest wola
Boga, ktÛry chce, aby cz≥owiek posiada≥ celowoúÊ jemu tylko
w≥aúciwπ. BÛg daje cz≥owieka jemu samemu, dajπc go zarazem
rodzinie i spo≥eczeÒstwu. RÛwnoczeúnie BÛg zadaje tego cz≥owieka rodzinie i spo≥eczeÒstwu. Rodzice, stajπc wobec nowej
ludzkiej istoty, majπ lub winni mieÊ pe≥nπ úwiadomoúÊ tego,
øe BÛg Ñchceî tego cz≥owieka Ñdla niego samegoî. (Ö)
Genealogia osoby jest naprzÛd zwiπzana z wiecznoúciπ Boga,
a potem dopiero z momentem ludzkiego rodzicielstwa.
Juø w samym poczÍciu cz≥owiek jest powo≥any do wiecznoúci
w Bogu.
JEST Z WAMI OBLUBIENIEC
18. Drogie Rodziny, musicie przeto byÊ odwaøne. Musicie byÊ
zawsze gotowe do tego, aby daÊ úwiadectwo swej nadziei,
ktÛra jest w Was (por.1 P 3,15), ktÛrπ w Waszym sercu zakorzeni≥ przez swojπ EwangeliÍ Dobry Pasterz. Musicie byÊ gotowi
do tego, aby chodziÊ za Nim po tych øyciodajnych pastwiskach,
jakie On dla Was stworzy≥ paschalnπ tajemnicπ swojej úmierci
i zmartwychwstania.
Nie lÍkajcie siÍ øadnych zagroøeÒ! Boøe moce sπ niepomiernie
wiÍksze od Waszych trudnoúci! Niepomiernie wiÍksza od z≥a,
ktÛre zakorzeni≥o siÍ w úwiecie, jest moc Sakramentu
Pojednania; Ojcowie Koúcio≥a nazywali ten sakrament Ñdrugim
Chrztemî.
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Niepomiernie wiÍksza od zepsucia, ktÛremu ulega swiat,
jest boska moc Sakramentu Bierzmowania, ktÛry otrzymujemy
po Chrzcie, i niepomiernie wiÍksza jest nade wszystko moc
Eucharystii.
KoúciÛ≥ wyznaje øe sakrament przymierza ma≥øonkÛw jest
Ñwielkπ tajemnicπî, gdyø odzwierciedla siÍ w nim oblubieÒcza
mi≥oúÊ Chrystusa do swego Koúcio≥a. (Ö)
Ten BÛg, ktÛry sta≥ siÍ cz≥owiekiem, jest OblubieÒcem.
Chrystus zapewnia nas, øe Oblubieniec jest z nami. (por. Mt
9,15) (Ö) Ta mi≥oúÊ, ktÛrπ Oblubieniec Ñdo koÒca umi≥owa≥î.
KoúciÛ≥, sprawia, øe jest on stale na nowo úwiÍty w swoich
úwiÍtych. RÛwnoczeúnie nie przestaje byÊ Koúcio≥em grzesznikÛw. Grzesznicy bowiem, Ñcelnicy i nierzπdniceî, zostali
powo≥ani do úwiÍtoúci, jak stwierdza sam Chrystus w Ewangelii (por. Mt 21,31). Wszyscy sπ powo≥ani do stania siÍ
Koúcio≥em chwalebnym, úwiÍtym i nieskalanym. ÑBπdøcie
úwiÍtymi - mÛwi BÛg - poniewaø Ja jestem úwiÍty!î (Kp≥ 11,44;
por. 1 P 1,16) (Ö) Kto mi≥uje swojπ øonÍ, siebie samego mi≥uje.
Ñ (...) przyjÍliúcie Mnieî
22. Ma≥øeÒstwa i rodziny ca≥ego úwiata: jest z Wami oblubieniec!
To nade wszystko pragnie Wam powiedzieÊ Papieø w roku,
ktÛry Narody Zjednoczone i KoúciÛ≥ poúwiÍcajπ rodzinie. (Ö)
Poprzez rodzinÍ toczπ siÍ dzieje cz≥owieka, dzieje zbawienia
ludzkoúci.
Staraliúmy siÍ w tym Liúcie ukazaÊ, jak bardzo rodzina znajduje siÍ poúrodku tego wielkiego zmagania pomiÍdzy dobrem
a z≥em, miÍdzy øyciem a úmierciπ, miedzy mi≥oúciπ a wszystkim,
co jest jej przeciwieÒstwem.
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Drodzy Bracia i Siostry, niech to stanie siÍ zadaniem rodzin
chrzeúcijaÒskich i misyjnπ troskπ Koúcio≥a w tym Roku naznaczonym szczegÛlnymi Boøymi ≥askami.
Niech Maryja, Matka piÍknej mi≥oúci i JÛzef, Opiekun
Odkupiciela, towarzyszπ wszystkim swπ sta≥π opiekπ.
Z tymi uczuciami b≥ogos≥awiÍ kaødej rodzinie, w imiÍ TrÛjcy
PrzenajúwiÍtszej: Ojca i Syna i Ducha åwiÍtego.
W Rzymie, u åw. Piotra, dnia 2 lutego 1994,
w åwiÍto Ofiarowania PaÒskiego,
w szesnastym roku Pontyfikatu
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LIST OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO ARTYSTÓW
Do tych, ktÛrzy z pasjπ i poúwiÍceniem
poszukujπ nowych "epifanii" piÍkna,
aby podarowaÊ je úwiatu
w twÛrczoúci artystycznej
ÑA BÛg widzia≥, øe wszystko, co uczyni≥, by≥o bardzo dobreî
(Rdz 1,31).
Artysta, wizerunek Boga StwÛrcy
1. Nikt nie potrafi zrozumieÊ lepiej niø wy, artyúci, genialni twÛrcy piÍkna, czym by≥ Ûw pathos, z jakim BÛg u úwitu stworzenia
przyglπda≥ siÍ dzie≥u swoich rπk. (Ö)
NieskoÒczenie wiele razy odblask tamtego doznania pojawia≥
siÍ w waszych oczach, artyúci wszystkich czasÛw, gdy zdumieni
tajemnπ mocπ døwiÍkÛw i s≥Ûw, kolorÛw i form, podziwialiúcie
dzie≥a swojego talentu, dostrzegajπc w nich jakby cieÒ owego
misterium stworzenia, w ktÛrym BÛg, jedyny StwÛrca wszystkich rzeczy, zechcia≥ niejako daÊ wam udzia≥. (Ö)
Jaka jest rÛønica miÍdzy ÑstwÛrcπî a ÑtwÛrcπî? Ten, kto stwarza, daje samo istnienie, wydobywa coú z nicoúci - ex nihilo sui
et subiecti, jak mÛwi siÍ po ≥acinie - i ten úciúle okreúlony sposÛb
dzia≥ania jest w≥aúciwy wy≥πcznie Wszechmogπcemu. TwÛrca
natomiast wykorzystuj coú, co juø istnieje i czemu on nadaje
formÍ i znaczenie. Taki sposÛb dzia≥ania jest w≥aúciwy cz≥owiekowi jako obrazowi Boga. (Ö) BÛg powo≥a≥ zatem cz≥owieka
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do istnienia, powierzajπc mu zadanie bycia twÛrcπ. W ÑtwÛrczoúci artystycznejî cz≥owiek bardziej niø w jakikolwiek inny
sposÛb objawia siÍ jako Ñobraz Boøyî i wype≥nia to zadanie
przede wszystkim kszta≥tujπc wspania≥π ÑmateriÍî w≥asnego
cz≥owieczeÒstwa, a z kolei takøe sprawujπc twÛrczπ w≥adzÍ nad
otaczajπcym go úwiatem.
Powo≥anie artystyczne w s≥uøbie piÍkna
2. Pisze wielki poeta polski Cyprian Norwid:
Ñ(Ö) Bo piÍkno na to jest, by zachwyca≥o
Do pracy - praca, by siÍ zmartwychwsta≥oî.
Temat piÍkna jest istotnym elementem rozwaøaÒ o sztuce. (Ö)
Relacja miÍdzy dobrem a piÍknem sk≥ania do refleksji. PiÍkno
jest bowiem poniekπd widzialnoúciπ dobra, tak jak dobro jest
metafizycznym warunkiem piÍkna. Øyjπc i dzia≥ajπc, cz≥owiek
okreúla swÛj stosunek do bytu, prawdy i dobra. Artysta w szczegÛlny sposÛb obcuje z piÍknem. W bardzo realnym sensie moøna powiedzieÊ, øe piÍkno jest jego powo≥aniem, zadanym mu
przez StwÛrcÍ wraz z darem Ñtalentu artystycznegoî. (Ö) Tutaj
dotykamy samego sedna problemu. Kto dostrzega w sobie tÍ
Boøπ iskrÍ, ktÛrπ jest powo≥anie artystyczne - powo≥anie poety,
pisarza, malarza, rzeübiarza, architekta, muzyka, aktoraÖ
- odkrywa zarazem pewnπ powinnoúÊ: nie moøna zmarnowaÊ
tego talentu, ale trzeba go rozwijaÊ, aøeby nim s≥uøyÊ bliøniemu
i ca≥ej ludzkoúci.
Artysta a dobro wspÛlne
3. W rozleg≥ej panoramie kultury kaødego narodu artyúci majπ
swoje miejsce. Gdy idπ za g≥osem natchnienia tworzπ dzie≥a
naprawdÍ wartoúciowe i piÍkne, nie tylko wzbogacajπ dziedzictwo
kulturowe kaødego narodu i ca≥ej ludzkoúci, ale pe≥niπ takøe
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cennπ pos≥ugÍ spo≥ecznπ na rzecz dobra wspÛlnego. (Ö)
Artysta úwiadomy tego wszystkiego wie takøe, øe musi dzia≥aÊ
nie kierujπc siÍ dπøeniem do prÛønej chwa≥y ani øπdzπ taniej
popularnoúci, ani tym mniej nadziejπ na osobiste korzyúci.
Istnieje zatem pewna etyka czy wrÍcz ÑduchowoúÊî s≥uøby
artystycznej, ktÛra ma swÛj udzia≥ w øyciu i w odrodzeniu
kaødego narodu.
Owocne przymierze Ewangelii i sztuki
6. Kaøda autentyczna inspiracja artystyczna wykracza bowiem
poza to, co postrzegajπ zmys≥y, i przenikajπc rzeczywistoúÊ stara
siÍ wyjaúniÊ jej ukrytπ tajemnicÍ. Ma swoje ørÛd≥o w g≥Íbi ludzkiej
duszy - tam, gdzie pragnienie nadania sensu w≥asnemu øyciu
≥πczy siÍ z nieuchwytnym doznaniem piÍkna i tajemniczej
jednoúci rzeczy. (Ö)
Kaøda autentyczna forma sztuki jest swoistπ drogπ dostÍpu do
g≥Íbszej rzeczywistoúci cz≥owieka i úwiata. Tym samy stanowi
teø bardzo trafne wprowadzenie w perspektywÍ wiary, w ktÛrej
ludzkie doúwiadczenie znajduje najpe≥niejszπ interpretacjÍ
KoúciÛ≥ potrzebuje sztuki
12. Aby g≥osiÊ orÍdzie, ktÛre powierzy≥ mu Chrystus, KoúciÛ≥
potrzebuje sztuki. Musi bowiem sprawiaÊ, aby rzeczywistoúÊ
duchowa, niewidzialna, Boøa, stawa≥a siÍ postrzegalna,
a nawet w miarÍ moøliwoúci pociπgajπca. Musi zatem wyraøaÊ
w zrozumia≥ych formu≥ach to, co samo w sobie jest niewyraøalne. OtÛø sztuka odznacza siÍ sobie tylko w≥aúciwπ zdolnoúciπ
ujmowania wybranego aspektu tego orÍdzia, przek≥adania
go na jÍzyk barw, kszta≥tÛw i døwiÍkÛw, ktÛre wspomagajπ
intuicjÍ cz≥owieka patrzπcego lub s≥uchajπcego. Czyni to, nie
odbierajπc samemu orÍdziu wymiaru transcendentnego ani
aury tajemnicy.
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Apel do artystÛw
14. W tym liúcie zwracam siÍ do was artyúci ca≥ego úwiata, aby raz
jeszcze wyraziÊ wam mÛj szacunek oraz by przyczyniÊ siÍ do
ponownego nawiπzania bardziej owocnej wspÛ≥pracy miÍdzy
úwiatem sztuki a Koúcio≥em. KierujÍ do was wezwanie,
byúcie na nowo odkryli g≥Íboki wymiar duchowy i religijny
sztuki, ktÛry w kaødej epoce znamionowa≥ jej najwznioúlejsze
dzie≥a. W tej perspektywie apelujÍ do was, artyúci s≥owa
pisanego i mÛwionego, teatru, muzyki i sztuk plastycznych,
twÛrcy wykorzystujπcy najnowoczeúniejsze úrodki wyrazu.
Zwracam siÍ zw≥aszcza do was, artyúci chrzeúcijaÒscy:
kaødemu z was pragnÍ przypomnieÊ, øe przymierze istniejπce
od zawsze miÍdzy Ewangeliπ a sztukπ, wiπøe siÍ z wezwaniem
do wnikniÍcia twÛrczπ intuicjπ w g≥πb tajemnicy Boga Wcielonego, a zarazem w tajemnicÍ cz≥owieka.
Kaødy cz≥owiek w pewnym sensie pozostaje nieznany samemu
sobie. Jezus Chrystus objawia nie tylko Boga, ale Ñobjawia w pe≥ni cz≥owieka samemu cz≥owiekowiî. W Chrystusie BÛg
pojedna≥ úwiat ze sobπ (Ö) Wy ktÛrzy poúwiÍciliúcie øycie
sztuce, macie ukazywaÊ bogactwem swego geniuszu, øe úwiat
jest odkupiony przez Chrystusa: odkupiony jest cz≥owiek,
odkupione jest cia≥o ludzkie, odkupione jest ca≥e stworzenie. (Ö)
To stworzenie oczekuje objawienia siÍ synÛw Boøych takøe
poprzez sztukÍ i w sztuce. Jest to w≥aúnie wasze zadanie.
Obcujπc z dzie≥ami sztuki, ludzkoúÊ wszystkich epok - takøe
wspÛ≥czesna - spodziewa siÍ, øe dziÍki nim pozna lepiej
swojπ drogÍ i przeznaczenie.
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Duch StwÛrca a natchnienie twÛrcze
15. Drodzy artyúci, jak dobrze wiecie, wiele rÛønych bodøcÛw
wewnÍtrznych i zewnÍtrznych moøe staÊ siÍ natchnieniem dla
waszej twÛrczoúci. Kaøde autentyczne natchnienie zawiera
jednak w sobie jakby úlad owego Ñtchnieniaî ktÛrym Duch
StwÛrcy przenika≥ dzie≥o stworzenia od poczπtku. Przekraczajπc
tajemnicze prawa, ktÛre rzπdzπ wszechúwiatem, Boskie tchnienie
Ducha StwÛrcy spotyka siÍ z geniuszem cz≥owieka i rozbudza
jego zdolnoúci twÛrcze. (Ö) S≥usznie mÛwi siÍ wtedy - choÊ
tylko przez analogiÍ - o Ñdzia≥aniu ≥askiî. Poniewaø cz≥owiek
ma tu moøliwoúÊ doúwiadczenia w jakiejú mierze Absolutu,
ktÛry go przerasta.
ÑPiÍknoî, ktÛre zbawia
16. Na progu trzeciego tysiπclecia øyczÍ wam wszystkim, drodzy
artyúci, abyúcie doznawali takich twÛrczych natchnieÒ ze szczegÛlnπ si≥π. Oby piÍkno, ktÛre bÍdziecie przekazywaÊ pokoleniom przysz≥oúci, mia≥o moc wzbudzania w nich zachwytu!
W obliczu úwiÍtoúci øycia i cz≥owieka, w obliczu cudÛw
wszechúwiata zachwyt jest jedynπ adekwatnπ postawπ. (Ö)
Tego entuzjazmu potrzebujπ ludzie wspÛ≥czeúni i jutrzejsi,
aøeby podejmowaÊ i przezwyciÍøaÊ wielkie wyzwania jawiπce siÍ
juø na widnokrÍgu. DziÍki niemu ludzkoúÊ po kaødym upadku
bÍdzie mog≥a wciπø døwigaÊ siÍ i zmartwychwstawaÊ.
W tym w≥aúnie sensie powiedziano z proroczπ intuicjπ,
øe ÑpiÍkno zbawi úwiatî. PiÍkno jest kluczem tajemnicy
i wezwaniem transcendencji. ZachÍca cz≥owieka, aby pozna≥
smak øycia i umia≥ marzyÊ o przysz≥oúci. (Ö)

30

Niech rÛønorakie drogi, ktÛrymi podπøacie, artyúci ca≥ego úwiata, prowadzπ was wszystkich do owego bezmiernego Oceanu
piÍkna,
gdzie
zachwyt staje siÍ podziwem, upojeniem, niewymownπ
radoúciπ. (Ö) Niech wasza sztuka przyczynia siÍ do
upowszechnienia prawdziwego piÍkna, ktÛre bÍdzie niejako
echem obecnoúci Ducha Boøego i dziÍki temu przekszta≥ci
materiÍ, otwierajπc umys≥y na rzeczywistoúÊ wiecznπ.
Z ca≥ego serca øyczÍ wam wszelkiej pomyúlnoúci!
Watykan, dnia 4 kwietnia 1999,
w NiedzielÍ Wielkanocnπ Zmartwychwstania PaÒskiego,
w dwudziestym pierwszym roku mego Pontyfikatu.
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Jan Paweł II
Cz≥owiek øyje prawdziwie ludzkim øyciem dziÍki kulturze.
Jego øycie jest kulturπ rÛwnieø i w tym znaczeniu, øe poprzez
niπ cz≥owiek odznacza i odrÛønia siÍ od ca≥ej reszty istnieÒ wchodzπcych w sk≥ad widzialnego úwiata: cz≥owiek nie moøe obejúÊ siÍ
bez kultury.
Kultura jest w≥aúciwym sposobem istnienia i bytowania cz≥owieka.
Cz≥owiek bytuje zawsze na sposÛb jakiejú kultury sobie w≥aúciwej,
ktÛra z kolei stwarza pomiÍdzy ludømi w≥aúciwπ dla nich wiÍø,
stanowiπc o miÍdzyludzkim i spo≥ecznym charakterze ludzkiego
bytowania. Stπd teø w jednoúci kultury, jako w≥aúciwego sposobu
istnienia cz≥owieka, bierze zarazem poczπtek wieloúÊ kultur, wúrÛd
ktÛrych cz≥owiek bytuje.
W tej wieloúci cz≥owiek rozwija siÍ, nie tracπc istotnego kontaktu
z jednoúciπ kultury jako podstawowego i istotnego wymiaru swego
istnienia i bytowania.
Cz≥owiek, ktÛry w widzialnym úwiecie jest jedynym ontycznym
podmiotem kultury, jest teø jedynym w≥aúciwym jej przedmiotem
i celem.
Kultura jest tym, przez co cz≥owiek jako cz≥owiek staje siÍ bardziej
cz≥owiekiem: bardziej Ñjestî. Na tym takøe opiera siÍ owo kapitalne
rozrÛønienie pomiÍdzy tym, czym cz≥owiek jest a tym, co posiada,
pomiÍdzy ÑbyÊî a ÑposiadaÊî. Kultura pozostaje zawsze w istotnym i koniecznym zwiπzku z tym, czym (raczej: kim) cz≥owiek
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Ñjestî, natomiast zwiπzek jej z tym, co cz≥owiek Ñmaî (posiada),
jest nie tylko wtÛrny, ale i ca≥kiem wzglÍdny. Wszystko,
co cz≥owiek Ñmaî (posiada) o tyle jest waøne dla kultury,
o tyle jest kulturo-twÛrcze, o ile cz≥owiek poprzez to, co posiada
moøe rÛwnoczeúnie pe≥niej ÑbyÊî jako cz≥owiek, pe≥niej stawaÊ siÍ
cz≥owiekiem we wszystkich w≥aúciwych dla cz≥owieczeÒstwa
wymiarach swego bytowania.
Cz≥owiek i tylko cz≥owiek jest sprawcπ i twÛrcπ kultury: cz≥owiek
i tylko cz≥owiek, w niej siÍ wyraøa i w niej siÍ potwierdza.
Przysz≥oúÊ cz≥owieka zaleøy od Kultury! Tak! PokÛj na úwiecie
zaleøy od prymatu Ducha! Tak! Pokojowa przysz≥oúÊ ludzkoúci
zaleøy od mi≥oúci!
PrzemÛwienie Jana Paw≥a II
w siedzibie Organizacji NarodÛw Zjednoczonych
Do spraw oúwiaty, nauki i kultury (UNESCO)
2 czerwca 1980 r.
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Andrzej Maria Marczewski

TEATR KAROLA WOJTYŁY
Niezwyk≥a kolejna Pielgrzymka do Ojczyzny Ojca åwiÍtego
- Karola Wojty≥y, zachÍca rÛwnieø do chwili refleksji nad fenomenem Jego wyjπtkowej, i tak waønej dla wszystkich szukajπcych
w sztuce prawdy, dramaturgii.
Teatr Karola Wojty≥y, to wyjπtkowe zjawisko polskiej kultury,
i warto podjπÊ osobisty trud teatralnego zinterpretowania podstawowych pytaÒ stawianych kaødemu, uczestniczπcemu w spektaklach widzowi . Szuka≥em rÛwnieø tych odpowiedzi, realizujπc
w rÛønych miastach i w rÛønych teatrach, kolejne dramaty Ojca
åwiÍtego, dojrzewajπc wraz z nimi, i traktujπc je zawsze jako
Ñswojeî, poniewaø dla kaødego interpretatora, lektura wybitnego
dzie≥a jest Ñjegoî do momentu upublicznienia swoich przemyúleÒ,
co w wypadku Teatru i reøysera, zawsze wiπøe siÍ z doprowadzeniem
interpretowanego utworu do premiery, czyli kontaktu z widzami.
A od momentu kaødej premiery, dzie≥o staje siÍ po prostu
Ñnaszymî, wspÛlnym. Wchodzi w krwioobieg spo≥eczeÒstwa,
oczekujπcego zawsze na wartoúciowe, mπdre, uczciwe s≥owo Teatru.
S≥owo, ktÛre pomaga øyÊ i pamiÍtaÊ na co dzieÒ, o naszym duchowym, a przez to, w pe≥ni ludzkim wymiarze. Czas obchodzi siÍ
z dzie≥ami sztuki, rÛwnie bezwzglÍdnie jak z pozosta≥ymi úladami
naszego istnienia. Moøna powiedzieÊ øe weryfikuje je surowo
i sprawiedliwie. Sezonowe olúnienia, zjawiska, czy nawet wydarzenia, przepadajπ po chwili w czarnej dziurze powszechnej
niepamiÍci, w ktÛrej lπdujπ rzeczy niedomyúlane, obliczone
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na o≥anie chwilowej prowokacji, najczÍúciej obyczajowej, lub na
wyrwanie bieøπcej, przys≥owiowej, zawsze mi≥ej dla wyg≥odnia≥ych
ÑartystÛwî Ñkasyî. Rzeczy wielkie, g≥Íbokie, przemyúlane do granic
konsekwencji z nich wynikajπcych, czasu siÍ nie bojπ, czas dla nich
nie istnieje, lub inaczej okreúlajπc, czas pracuje zawsze na ich
korzyúÊ, pozwalajπc nastÍpcom wydobyÊ kolejne interpretacje
z utworu wydawa≥oby siÍ do koÒca wyinterpretowanego przez
poprzednikÛw. SZTUKA broni siÍ sama, zdobywajπc zas≥uøony
aplauz, choÊ bywa w plastyce, literaturze, czy muzyce, øe dopiero
po úmierci autora.
Teatr jest Spotkaniem, Cz≥owieka z Cz≥owiekiem, spotkaniem nies≥ychanie istotnym dla obydwÛch stron, dziejπcym siÍ, w realnym
czasie trwania spektaklu, zawsze tu i teraz.
Jest nieúmiertelny, bo to kaødy Cz≥owiek indywidualnie wyraøa
chÍÊ tworzenia go swoim wspÛ≥uczestnictwem, w rozgrywajπcym
siÍ spektaklu úwiata, na rÛønych etapach swojego øycia. Wyraøa
przez to osobistπ chÍÊ potrzeby obcowania z dzie≥em, ktÛre pomaga
mu zrozumieÊ ten úwiat, w ktÛrym przysz≥o mu øyÊ, jego odniesienie do Boga, nawet jeøeli jest siÍ niewierzπcym, bo to takøe jest
jakiú wybÛr, a odpowiadamy przecieø zawsze, w koÒcu za swoje
øyciowe wybory. Wybitne dzie≥o potrafi stawiaÊ Cz≥owiekowi
pytania, na ktÛre musi on znaleøÊ w≥asnπ odpowiedø, chcπc
w sposÛb úwiadomy budowaÊ swoje cz≥owieczeÒstwo, czyli swÛj
indywidualny los. Los spleciony z losami innych ludzi, czyli úwiata,
ktÛry wspÛlnie stanowimy, bardziej, lub mniej úwiadomie,
ale wszyscy, rÛwnieø ci, ktÛrym siÍ wydaje øe nie myúlπ,
lub øe ich myúli niczego istotnego úwiatu nie przekazujπ.
Dramaturgia Karola Wojty≥y jest w≥aúnie takiego formatu, jej uniwersalnoúÊ, czyli ponadczasowoúÊ zweryfikowa≥o ÊwierÊ wieku
obecnoúci na polskich i úwiatowych scenach.
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Z tego dystansu moøna juø mÛwiÊ dzisiaj, nawet, nie tylko o precyzji
myúli w niej zawartych, ale rÛwnieø, o pewnej intelektualnej
zaborczoúci sztuk, zmuszajπcych widza do wytÍøonej, ale dostÍpnej
kaødemu w≥asnej refleksji .
A przy tym, jak przekona≥y mnie realizatorskie doúwiadczenia
z Wa≥brzycha, P≥ocka, Bia≥egostoku, Poznania, Warszawy i Bydgoszczy, sztuki te nigdy nie nuøπ, zawsze przyjmowane sπ
w ogromnym, partnerskim skupieniu, w oczekiwaniu na dar
komunikatywnoúci ponad podzia≥ami úwiatopoglπdowymi, intelektualnymi, czy emocjonalnymi. Sztuka moøe byÊ Darem, jeøeli
TwÛrca-DarczyÒca darzπc nas mi≥oúciπ, pozwala nam obcowaÊ
z owocami swoich pog≥Íbionych przemyúleÒ, za ktÛrymi stoi
doúwiadczenie w≥asnego øycia, lub przeczucie jego wyjπtkowoúci.
Sztuki Karola Wojty≥y majπ oczywiúcie w sobie coú z religijnych
obrzÍdÛw, co wiπøe siÍ doúÊ úciúle z koncepcjπ Jego Teatru, i jest
úwiadomym rozwiniÍciem za≥oøeÒ Teatru Rapsodycznego, z ktÛrym
wspÛ≥pracowa≥ d≥ugie lata. Teatr ten, stworzony przez Mieczys≥awa
Kotlarczyka, by≥ g≥Ûwnie "teatrem s≥owa". Wymusi≥y to na poczπtku
okolicznoúci zewnÍtrzne. Kotlarczyk organizowa≥ swÛj Teatr
w Krakowie, podczas niemieckiej okupacji, w warunkach pe≥nej
konspiracji, nie by≥o wiÍc mowy o scenie, ani o dekoracjach, aktorzy
musieli doprowadziÊ do perfekcji s≥owo i sugestywnoúÊ gestu.
I w≥aúnie, w doúwiadczeniach Teatru Rapsodycznego majπ ørÛd≥o
trzy waøne cechy dramaturgii Wojty≥y:
Pierwsza, to niezwyk≥y szacunek dla s≥owa, jego precyzji, wnikliwoúci, ale i urody i zdolnoúci wywo≥ywania nastroju. Moøna
powiedzieÊ, øe s≥owo w tym dramacie wystÍpuje w najwiÍkszym
bogactwie swych funkcji, nie tylko w funkcji komunikatywnej,
ale takøe ekspresywnej, impresywnej, fatycznej, czyli tworzπcej
nastrÛj. Ale poniewaø jednoczeúnie Karol Wojty≥a by≥ poetπ
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i opanowa≥ do perfekcji sztukÍ budowania nastroju obrazami
i metaforami, umia≥ znakomicie stosowaÊ zarÛwno ekspresyjne
porÛwnania, jak i norwidowskie przemilczenia, przez to, nie ma
w Jego utworach stron b≥ahych, dialogÛw o niczym, nie wywo≥ujπcych rezonansu u widzÛw.
Drugπ cechπ tej niezwyk≥ej dramaturgii jest wizyjnoúÊ i swoista
intensywnoúÊ dramatÛw spokrewniajπca utwory Wojty≥y z obrzÍdami religijnymi. Trudno powiedzieÊ øe tÍ cechÍ zawdziÍcza Jego
dramaturgia, doúwiadczeniom Teatru Rapsodycznego. Wydaje siÍ
øe Autor dochodzi≥ do niej rÛwnolegle, a nawet wyprzedzajπc
inscenizacje Kotlarczyka. ÑBrat naszego Bogaî powstawa≥ przecieø
w latach 1945-49, ÑPrzed sklepem jubileraî w 1960, ÑPromieniowanie ojcostwaî w 1964. Ogromnπ rolÍ mog≥o juø odgrywaÊ
wtedy powo≥anie kap≥aÒskie Wojty≥y, ÑPrzed sklepem jubileraî
to medytacja o sakramencie ma≥øeÒstwa przechodzπca chwilami
w dramat, ÑBrat naszego Bogaî, to rzecz o powo≥aniu kap≥aÒskim,
ÑPromieniowanie ojcostwaî to misterium o idei twÛrczej wzajemnoúci osÛb, napisane juø przez arcybiskupa Wojty≥Í.
Na dramatycznπ jakoúÊ tych sztuk, z≥oøy≥y siÍ wiÍc pospo≥u, przeøycia samego Autora w Koúciele, jak rÛwnieø Jego przeøycia
w Teatrze Rapsodycznym. Kotlarczyk jeszcze przed ÑDziadamiî,
inscenizowa≥ m.in. ÑLegendÍî WyspiaÒskiego, ÑHymnyî Kasprowicza, i montaø ÑGodzina Norwidaî, a dzieje swojego Teatru
rozpoczyna≥ okupacyjnym wystawieniem ÑKrÛla-Duchaî
S≥owackiego. Karol Wojty≥a jako aktor bra≥ udzia≥ we wszystkich
przedstawieniach. Doúwiadczenia religijne i najwyøsza dramaturgia
narodowa, to dwa ørÛd≥a wartoúci najwyøszych, sakralnych,
ktÛre pojawiπ siÍ tak intensywnie w Jego dramatach.
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Trzeciπ cechπ jest rozumienie dramatu jako sztuki narzucania
problemÛw. Na marginesie jednego z przedstawieÒ Teatru Rapsodycznego Wojty≥a pisa≥ o tym wprost: Ñstoimy wobec tej prawdy,
øe nie tylko wydarzenia sπ dramatyczne, ale dramatyczne sπ rÛwnieø
problemy, problemy, w ktÛrych uwik≥a≥o siÍ zwykle wiele, bardzo
wiele rÛønorodnych wydarzeÒî (Tygodnik Powszechny, nr 14 z 1957r).
Reasumujπc: precyzja s≥owa, wizyjnoúÊ ca≥ego przedstawienia,
rozumienie dramatu jako problemu, to trzy cechy formalne sztuk
Karola Wojty≥y, decydujπce o tym, øe tak silnie dzia≥ajπ one na
widzÛw. Ale jest jeszcze jedna cecha dotyczπca postawy Autora,
rÛwnie waøna. Jest niπ niezwyk≥y szacunek i powaga z jakπ traktuje
On widzÛw, powaga ktÛrπ moøna by przyrÛwnaÊ do powagi
spowiednika i ojca.
Wojty≥a od poczπtku traktuje widza po partnersku, moøe nawet
na wyrost zak≥ada, øe ma w Teatrze do czynienia z cz≥owiekiem
úwiadomym swojej wartoúci, z cz≥owiekiem úwiadomie budujπcym
swoje Ñjaî, a wiÍc skierowanym na tworzenie, rozwijanie tego,
co w nim najwartoúciowsze, co w nim godne jego cz≥owieczeÒstwa.
Dramaty Wojty≥y sπ oczywiúcie chrzeúcijaÒskie, przede wszystkim
przez postawÍ Autora, jego pokorÍ wobec spraw s≥uchaczy
i widzÛw, a nie przez ideologiÍ, ktÛrπ siÍ lansuje. Wojty≥a nie
Ñlansujeî øadnej ideologii, On tylko stawia pytania i kaøe szukaÊ
odpowiedzi we w≥asnym sumieniu.
Jego Teatr, to Teatr Ñdramaturgii wnÍtrzaî, poetycki, misteryjny,
rozgrywajπcy siÍ jednoczeúnie w jaøni cz≥owieka i w kosmosie.
Z perspektywy Opatrznoúci øycie ludzkie ukazuje siÍ wszechstronnie i ca≥oúciowo, nie jako oderwany moment w czasie.
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ÑMusimy takøe i o tym pamiÍtaÊ, øe stajemy w obliczu misterium.
Misterium to tajemnica. Tajemnica dzia≥a w ten sposÛb øe pociπga
do uczestnictwa. Nie chodzi tu o to by dowiedzieÊ siÍ czegoú
nowego, ale o to, by w odnowiony sposÛb - byÊ. Aby to mog≥o
nastπpiÊ, musi miÍdzy artystami a widzami zaistnieÊ wiÍø twÛrczej
wzajemnoúci. TÍsknota za tym, czego cz≥owiekowi brak, jest gorzkim,
ale niekiedy najlepszym przygotowaniem do zrozumienia.î
(Ks. JÛzef Tischner ÑPromieniowanie twÛrczej wzajemnoúciî)
A my juø wiemy øe: Ñna poczπtku by≥o S≥owoî, a nie obrazek.
sierpieÒ 2002
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Krzysztof Miklaszewski

Tropami teatralnej pasji Karola Wojtyły
Takim tytu≥em opatrzy≥em kiedyú cykl rozmÛw z moim londyÒskim przyjacielem - znanym poeta i t≥umaczem Boles≥awem
Taborskim, ktÛry wszystkie utwory sceniczne Papieøa Jana Paw≥a II
fantastycznie przet≥umaczy≥ na angielski.
Taki tytu≥ zadziwia≥ niepomiernie, doúÊ powiedzieÊ øe te rozmowy
prze≥oøono na kilka jÍzykÛw, a ich fragmenty znalaz≥y siÍ w ksiπøkach wcale nie teatralnych.
Wreszcie - o czym úwiadczy odpowiedø z Watykanu - taki tytu≥
zachÍci≥ (podobno) samego Bohatera do zapoznania siÍ z jego
zawartoúciπ, z ktÛrej - ni mniej, ni wiÍcej wynika≥o - øe Karol
Wojty≥a, potem ksiπdz Wojty≥a ,potem biskup i arcybiskupmetropolita krakowski, zaliczany byÊ moøe do dramaturgÛw...
awangardowych.
To wcale nie øarty, ani dusery, wypowiadane na kolanach. Karol
Wojty≥a bowiem dobrze sobie zapracowa≥ na miano Cz≥owieka
Teatru. W latach gimnazjalnych gra≥, a kilkakrotnie wspÛ≥reøyserowa≥, kilkanaúcie sztuk, g≥Ûwnie wspania≥ych pozycji repertuaru
romantycznego (ÑBalladynaî, ÑKordianî, ÑNie-Boska Komediaî
(i modernistycznego) ÑSu≥kowskiî, ÑZygmunt Augustî, ÑJudasz
z Kariothuî). W swym przedwojennym roku studiÛw polonistycznych
w Uniwersytecie JagielloÒskim naleøa≥ do Konfraterni Teatralnej,
przemianowanej na Studio 39, ktÛrπ kierowali zawodowcy
z Tadeuszem KudliÒskim na czele, a ktÛra by≥a rodzajem teatru
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studyjnego, poszukujπcego. W czasie okupacji nie zrezygnowa≥
ze sceny, wystÍpujπc w konspiracyjnym Teatrze Podziemnym,
prowadzonym przez swego Przyjaciela - wspania≥ego ArtystÍ
S≥owa - Mieczys≥awa Kotlarczyka. I tu w≥aúnie dziÍki wspÛ≥pracy
z Kotlarczykiem i inspiracji Juliusza Osterwy, ktÛry zaprzyjaøni≥ siÍ,
z gronem m≥odych entuzjastÛw teatru, narodzi≥y siÍ pierwsze kanony przysz≥ego Teatru Rapsodycznego, ktÛremu sprzyja≥,
ktÛrego broni≥, ktÛremu kibicowa≥ aø do jego likwidacji przez
komunistyczne w≥adze w roku 1967.
Idea Teatru Rapsodycznego zaprzπta≥a przysz≥emu Papieøowi
wiele uwagi i tym sposobem Karol Wojty≥a sta≥ siÍ - obok Mieczys≥awa Kotlarczyka - g≥Ûwnym prawodawcπ tego modelu teatru
,ktÛry swojπ ekspresjÍ buduje na s≥owie i jego scenicznej sile.
SprÛbujmy tÍ koncepcjÍ, formu≥owanπ przeciwko teatrowi werystycznemu i Ñbogatemuî zrekonstruowaÊ. Sπ to przemyúlenia nie
tylko bardzo oryginalne, ale z punktu widzenia historii teatru
XX-wiecznego - nowatorskie.
Jak napisa≥ w artykule ÑDramat s≥owa i gestuî, w warunkach
konspiracji Ñnies≥ychana oszczÍdnoúÊ úrodkÛw wyrazu okaza≥a siÍ
w≥aúnie eksperymentem twÛrczymî. Odkryto wÛwczas iø...
Ñelementem podstawowym sztuki jest øywe ludzkie s≥owo.
Ono teø jest g≥Ûwnym zaczynem dramatu, fermentem, poprzez
ktÛry przechodzπ ludzkie czyny, skπd czerpiπ swojπ w≥aúciwπ
dynamikÍî. W eseju programowym ÑO Teatrze S≥owaî - wbrew
temu, co moøna by sπdziÊ - wyjaúnia Wojty≥a potoczne nieporozumienie, jakoby Ñteatr s≥owaî mÛg≥ obyÊ siÍ bez Ñruchuî. Dowodzi
bowiem bardzo przekonywujπco:
ÑTeatr nigdy nie by≥ samym øywym s≥owem; w ogÛle s≥owo,
jeúli ma byÊ øywe, nie da siÍ pomyúleÊ bez ruchuî, wyjaúniajπc
jednoczeúnie, øe w teatrze s≥owo Ñdojrzewa w oszczÍdny gestî
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poniewaø - jak dodaje przy charakterystyce Kotlarczyka - Ñproporcje
pomiÍdzy s≥owem a ruchem, pomiÍdzy s≥owem a gestem, siÍgajπ
w≥aúciwie jeszcze g≥Íbiej, poniekπd poza teatr, siÍgajπ w samo
filozoficzne ujecie cz≥owieka i úwiata. Przewaga s≥owa nad gestem
przywraca poúrednio myúli przewagÍ nad ruchem i odruchem
w cz≥owieku. Okazuje siÍ przy tym, øe myúl bynajmniej nie jest
zastojem, ale ma ona swÛj w≥asny ruch. W≥aúnie ten ruch myúli,
dynamikÍ myúli, chwyta øywe s≥owo i czyni jπ zalπøkiem dzia≥ania".
Artyku≥ ÑRapsody tysiπcleciaî przynosi pedagogiczne postulaty
tego modelu teatru. Wojty≥a, przyglπdajπc siÍ praktyce Teatru
Rapsodycznego, podkreúla:
ÑW≥aúnie ten teatr, w ktÛrym tak wiele jest s≥owa, a tak ma≥o ªgry´
zabezpiecza m≥odych aktorÛw przed zgubnym rozwojem indywidualizmu aktorskiego, nie pozwala im bowiem niczego narzucaÊ
tekstom od siebie, dyscyplinuje ich wewnÍtrznie, a nawet trzyma
w ryzach (Ö) Tutaj prawie nigdy nie musi on byÊ danym cz≥owiekiem, nie musi ªdaÊ postaci´, musi jπ tylko poúrednio zarysowaÊ
w úwiadomoúci widzÛw-s≥uchaczyî.
Koncepcja Teatru Karola Wojty≥y jest wyjπtkowo spÛjna i ca≥oúciowa,
nie brakuje w niej úmia≥ych sformu≥owaÒ o istocie i naturze utworu
dramatycznego.
ÑUtwÛr sceniczny - pisa≥ Autor 6 dramatÛw - jest czÍsto zawÍøeniem dramatyzmu øycia i bytu cz≥owieczego, sprowadzeniem do
ciasnych nieraz rozmiarÛw jednostkowego wydarzenia i ograniczonej akcji, ≥atwo zauwaøyÊ, jak te granice ciπøy≥y wielkim
dramaturgom, jak bardzo nieraz S≥owacki, WyspiaÒski czy Szekspir
musieli siÍ na≥amywaÊ do moøliwoúci faktycznego teatru,
ktÛry ze wzglÍdÛw technicznych jest za ma≥ym zwierciad≥em
rzeczywistoúci. Oto stoimy wobec tej prawdy, øe nie tylko
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wydarzenia sπ dramatyczne, ale dramatyczne sπ rÛwnieø problemy,
problemy, w ktÛrych uwik≥a≥o siÍ zwykle wiele, bardzo wiele
rÛønorodnych wydarzeÒ. Teatr w tradycyjnym tego s≥owa znaczeniu
nie potrafi ich wszystkich objπÊ i pokazaÊ.î
Piszπc dramaty i myúlπc jednoczeúnie o ich kszta≥cie scenicznym
i realizacji teatralnej Karol Wojty≥a zadziwia swojπÖ awangardowoúciπ. Nic dziwnego, øe jego t≥umacz i teatralny biograf
zarazem Boles≥aw Taborski jednym tchem przy dramatach
Wojty≥y wymienia i T. S. Eliota i Harolda Pintera, bo jak s≥usznie
analizowa≥:
ÑWojty≥a nie stwarza≥ wehiku≥Ûw gry aktorskiej, ale traktowa≥
je jako przekaz myúli. Wyjaúnia to zresztπ, dlaczego aktorzy majπ
trudnoúci z graniem w Jego sztukach. Bo nie moøna siÍ w nich
ªwygraÊ´, ale trzeba poddaÊ siÍ myúlom i s≥owom autora, a wiÍc
zrozumieÊ je i uznaÊ za swoje.î
Starajπc siÍ zrozumieÊ wszystkie te tropy teatralnej pasji, ktÛra
stawia Teatr Rapsodyczny miÍdzy Wielkimi Polskiego Teatru:
Kantorem, ktÛry broni≥ wizji i Grotowskim, ktÛry przyswaja≥
ekspresjÍ cia≥a, otwieramy dziú Teatr Karola Wojty≥y, proponujπc
jeden z najbardziej przenikliwych zapisÛw zwiπzku Kobiety
i MÍøczyzny w Sakramencie Ma≥øeÒstwa - dramat z roku 1960
ÑPrzed sklepem jubileraî. Si≥a postawienia problemu czyni tÍ
ÑmedytacjÍ (Ö) przechodzπcπ w dramatî - jak okreúli≥ ten utwÛr
Ñgatunkowoî sam Autor - jednym z najciekawszych utworÛw
scenicznych o kondycji cz≥owieka wspÛ≥czesnego, zagubionego
wÖ mi≥oúci.
ÑCzasem ludzkie istnienie wydaje siÍ za krÛtkie dla mi≥oúciî
- powiada Adam, porte parole Autora i dodaje: ÑKiedy indziej jest
jednak odwrotnie: mi≥oúÊ ludzka wydaje siÍ za krÛtka w stosunku
do istnienia - a moøe raczej za p≥ytkaî.
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I mimo, øe ≥atwych rozstrzygniÍÊ w Mi≥oúci, ktÛra nas przerasta,
Autor nam nie podsunie, to nie pozostawi nas bez Nadziei.
Krzysztof, wychowanek Adama, ktÛry zastπpi≥ mu zmar≥ego
przedwczeúnie Ojca, zdobÍdzie siÍ na westchnienie:
ÑMi≥oúÊ jest ciπg≥ym wyzwaniem rzucanym nam przez Boga,
rzucanym chyba po to, byúmy sami wyzywali losî.
wrzesieÒ 2002
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To w tym - o p i Í k n e m przypowieúÊ ma leøy!...
I tak ja widzÍ przysz≥π w Polsce sztukÍ,
Jako c h o r π g i e w n a p r a c l u d z k i c h w i e ø y,
Nie jak zabawkÍ ani jak naukÍ,
Lecz j a k n a j w y ø s z e z r z e m i o s ≥ a p o s t o ≥ a
I j a k n a j n i ø s z π m o d l i t w Í a n i o ≥ a.

Cyprian Norwid
Promethidion -Bogumi≥
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Dramaty Karola Wojtyły
w realizacji Andrzeja Marii Marczewskiego

PRZED SKLEPEM JUBILERA
prapremiera 27 III 1981r. Teatr Dramatyczny w Wa≥brzychu
PRZED SKLEPEM JUBILERA
premiera 6 XI 1981 r. Teatr Dramatyczny w P≥ocku
PRZED SKLEPEM JUBILERA
premiera 21 V 1982 r. Teatr Nowy w Poznaniu
BRAT NASZEGO BOGA
premiera 17 IX 1982 r. Teatr Dramatyczny w P≥ocku
PROMIENIOWANIE OJCOSTWA
prapremiera úwiatowa 11 VI 1983 r. Teatr Rozmaitoúci w Warszawie
PROMIENIOWANIE OJCOSTWA
wersja telewizyjna, realizowana w czerwcu 1983 r.
PROMIENIOWANIE OJCOSTWA
wersja rapsodyczna, premiera 12 XI 1989 r. Teatr Polski w Bydgoszczy
BRAT NASZEGO BOGA
premiera 12 kwietnia 1991 r. Teatr Polski w Bydgoszczy
PRZED SKLEPEM JUBILERA
premiera 26 maja 1991 r. Teatr im. WÍgierki w Bia≥ymstoku
PRZED SKLEPEM JUBILERA
premiera 29 czerwca 1991 r. Teatr Polski w Bydgoszczy
PRZED SKLEPEM JUBILERA
premiera 16 paødziernika 2002 r. Studio Teatr Test w Warszawie
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3. Karol Wojty≥a
DO NOWOØE—C”W
8. Karol Wojty≥a
DO ARTYST”W, POET”W I PISARZY
10. Karol Wojty≥a
MI£Oå∆ I ODPOWIEDZIALNOå∆
18. List Ojca åwiÍtego Jana Paw≥a II
DO RODZIN
26. List Ojca åwiÍtego Jana Paw≥a II
DO ARTYST”W
32. Jan Pawe≥ II
(O KULTURZE)
34. Andrzej Maria Marczewski
TEATR KAROLA WOJTY£Y
40. Krzysztof Miklaszewski
TROPAMI TEATRALNEJ PASJI KAROLA WOJTY£Y
46. Dramaty Karola Wojty≥y
w realizacji Andrzeja Marii Marczewskiego
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