
100. ROCZNICA URODZIN JAN PAWŁA II.  PAPIEŻ, KTÓRY BYŁ PISARZEM.... 

Rok 2020 został ogłoszony Rokiem św. Jana Pawła II. 2 kwietnia obchodziliśmy 15. rocznicę 

śmierci, a 18 maja obchodzimy 100. rocznicę urodzin papieża. 
„Człowiek, który swoją duchową formację zawdzięcza od początku polskiej kulturze, 

polskiej literaturze, polskiej muzyce, plastyce, teatrowi – polskiej historii, polskim 

tradycjom chrześcijańskim, polskim szkołom, polskim uniwersytetom” – tak o sobie 

powiedział Jan Paweł II 3 czerwca 1979 roku w Gnieźnie. 

Karol Wojtyła początkowo nie myślał o tym, aby zostać księdzem. Uważał, że ma inne powołanie – 
pociągała go literatura i teatr, chciał być aktorem. Zamiłowanie do literatury przejawił już                       
w czasach gimnazjalnych. Wówczas intensywnie przyswajał lekturę klasyków polskiego 
romantyzmu: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego oraz 
neoromantyka Stanisława Wyspiańskiego, a przede wszystkim ulubionego Cypriana Kamila 
Norwida. Pisał wiersze w czasie nauki w szkole średniej, jednak nie były one wówczas drukowane. 
Jako poeta zadebiutował w 1933 r. na łamach „Dzwoneczka” – dodatku do krakowskiego tygodnika 
„Dzwon niedzielny”.  Pierwszym zbiorem poetyckich utworów Karola Wojtyły były „Ballady 
beskidzkie”. Poezja Karola Wojtyły ma bardzo bogatą tematykę. Jest to medytacja poety  o Bogu, 
człowieku, ludzkich relacjach, o sacrum, pracy, śmierci, miłości, rodzinie, ojcostwie i 
macierzyństwie, o ludzkich wartościach i walce indywidualnego sumienia. Poeta wybrał pisanie pod 
pseudonimami: Andrzej Jawień, Stanisław Andrzej Gruda, Piotr Jasień lub publikował pod 
kryptonimem A.J. 
Obok poezji, Karol Wojtyła pisał także dramaty. Jan Paweł II jest autorem sześciu dramatów, 
wliczając w to zaginionego Dawida. Pozostałe utwory to: "Hiob", "Jeremiasz", "Brat naszego Boga", 
"Przed sklepem jubilera" oraz "Promieniowanie ojcostwa". 
Inne dzieła polskiego Papieża to: "Miłość i odpowiedzialność". "Osoba i czyn", "U podstaw odnowy. 
Studium o realizacji Vaticanum II", "Znak, któremu sprzeciwiać się będą" czy "Nie lękajcie się! 
Rozmowy z Janem Pawłem II". Bez wątpienia, do jednego z najbardziej znanych bestsellerów Jana 
Pawła II należy "Jan Paweł II. Przekroczyć próg nadziei". W 2003 roku, Jan Paweł II ogłosił 
"Tryptyk Rzymski", zaś w 2005 roku ukazała się ostatnia publikacja następcy Świętego Piotra 
zatytułowana "Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci". 
Utwory Karola Wojtyły inspirowały innych twórców. Jego dramaty doczekały się filmowych 
adaptacji. Dzieła Wojtyły inspirowały również kompozytorów – nawiązania do jego twórczości 
można usłyszeć w utworach Henryka Mikołaja Góreckiego i Wojciecha Kilara. Nawiązania 
literackie są obecne w tekstach m.in. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Jarosława Iwaszkiewicza           
i Czesława Miłosza. 
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