
II. JÁNOS PÁL PÁPA VERSEIHEZ

1971-benLondonban antológia jelent meg lengyel papköltők verseiből. A kötet bevezetőjét Ka
rol Wojtyla bíboros írta, aki hét esztendő múlva, 1978-ban, II. János Pál néven került a pápai
székbe. "A papság- írta akkor - szentség és hivatás. A költői alkotás a tehetség megnyilvánulá
sa, de szubjektív értelemben a tehetség is hivatást jelent." Karol Wojtyla verseit olvasva meggyő

ződhetünk róla, hogy teljes mértékben behatol e "kettős hivatás" kölcsönös titkainak mélységé
be, még ha maga a lényeg továbbra is rejtély marad,

Wojtyla, miután pap lett, már nem kapcsolódott be többé - mint ifjúsága korai éveiben - a
művészi életbe. Nem vett részt saját nevén a mindennapi irodalmi életben sem. De tovább írt.
Meg is jelentette műveit - mint tudjuk --álnéven. Több álnevet is 'használt: Andrzej Jawien, A.
J., Stanislaw Andrzej Gruda, Piotr Jasien. Ugyanakkor írói tevékenységét szigorúan titkolta és
csak barátainak, munkatársainak - világiaknak és papoknak - szűk köre tudott róla. Nem szere
pelnek versei a Londonban közreadott antológiában sem. Továbbra is érdekelte azonban a mű

vészet és az irodalom, mint krakkói metropolista közismert mecénás volt, közeli barátainak kö
rébe sok tudós, író, művész tartozott. Támogatta a humán témákkal, különösen az irodalomtör
ténettel foglalkozó összejöveteleket, maga is részt vett rajtuk, de ott az ő költészetéről soha nem
esett szó,

A művészi alkotás - vallja Wojtyla- mindig váratlanul születik, mindenkor valamilyen hely
zet, esemény, emberekkel való találkozás, gondolat hívja létre. Az ihlet a Lélek titka. Soha nem
világos, mi készteti a költőt a vers megírására. A költői alkotás az írÓnak mindig meglepetés,
amelyet pontosan csak annak megírása után tudatosít.

Wojtyla verseit többször is el kell olvasnunk, figyelmesen és elmélyedve (valahogy úgy, ahogy
Dante mondta: aki meg akarja érteni őt, üljön le a padkára és élesítse jól az eszét). Így működhe

tünk együtt a szerzővel Isten és ember kapcsolatának feltárásában, megismerésében, és a világ
egyetem, a Végtelen iránt. Költészete kontemplatív, misztikus eredetű. A szépség értelme, lénye
ge: ami a szavak és formák mögött van.

Karol Wojtyla költeményei a Tygodnik Powszechny és a Znak hasábjain jelentek meg először.

Verseskötete és drámagyűjteménye (Poezje i dramaty - Wydawnictwo Znak, Kraków 1979) ki
adását nem ő kezdeményezte, de megadta hozzá az engedélyt. (Az Aranyműves boltja című drá
máját 1980 decemberi és 1981. januári számában közölte a Vigilia.) Itt is érvényesült azonban
an poeticájának egyik lényeges vonása: a költészet autonómiája. Vagyis: a költészet - éppúgy,
mint a művészet minden ága - a saját törvényei szerint érvényesül. Ezt az autonómiát Karol
Wojtyla a maga művészi munkásságában .: és annak megítélésében - is tiszteletben tartja. Épp
ezért több művét nem engedte kinyomtatni, vagy csak részleteiben bocsátotta közre. Amit kiha
gyott, nem tartotta elég érettnek. Az egyház részletei 1962 őszén, a II. vatikáni zsinat első ülés
szakán - október ll. és december 8. között - születtek Rómában.
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