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Monografia pisarstwa studenta polonistyki, akademickiego duszpasterza, 
biskupa, kardynała Karola Wojtyły oraz papieża Jana Pawła II analizuje 
i komentuje niezwykłe zjawisko nie tylko literackie. Bohater omawianej 
książki jest jednym z kilku Polaków, którzy wpłynęli na dzieje 
powszechne, a chyba jedynym, który dokonał tego działalnością werbalną, 
czyli swoim pisarstwem i oratorstwem – a więc w inny sposób niż Jan III 
Sobieski czy Józef Piłsudski, którzy wywarli wpływ międzynarodowy 
działaniami militarnymi; inaczej też niż Mikołaj Kopernik, którego 
rdzeniem twórczości były obliczenia matematyczne i obserwacja zjawisk 
astronomicznych. W literaturze polskiej było kilkuset świetnych pisarzy, 
kilku estetycznie wybitniejszych od Karola Wojtyły, ale tylko on stał 
się postacią pierwszoplanową sceny światowej wedle zgodnej opinii 
historyków, dlatego warto było się zastanowić nad przyczynami tego 
sukcesu i nad kwestią, czy wykorzystał w swojej twórczości papieskiej 
tradycję polską.

Papież Jan Paweł II był wnikliwym analitykiem współczesności (druga 
połowa XX i początek XXI wieku) oraz ważnym współautorem przemian 
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w późnej (postnowoczesnej) fazie tej epoki. Sukces osiągnął dzięki 
intelektualnemu wyjściu poza horyzont teoretyczny i aksjologiczny 
modernizmu – program swojego pisarstwa i działalności duszpasterskiej 
w skali globalnej skonstruował, czerpiąc mądrość zawartą w dorobku 
wcześniejszych okresów historii: w naukach Jezusa z Nazaretu 
uformowanych w I w., filozofii chrześcijańskiej (szczególnie Tomasza 
z Akwinu i Jana od Krzyża), a także barokowej i romantycznej religijności 
katolicyzmu polskiego zawartej w dziełach naszej literatury.
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