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Pisarstwo Prymasa Tysiąclecia mieści się w obrębie literatury religijnej. 
Stara się odpowiedzieć na pytanie: jak próba osiągnięcia świętości 
może pomóc w realizacji człowieczeństwa? Jest dydaktyczne, ale nie 
w znaczeniu pejoratywnym – dydaktyzmu jako skazy, lecz w pozytywnym 
rozumieniu tego słowa. Kardynał Wyszyński pokazuje prawdziwy, a nie 
przepuszczony przez ideologiczny (komunistyczny) filtr obraz Polski 
i świata. 

Prymas jest pisarzem poszukującym sensu, przywiązanym do tradycji, 
ale nie ślepo. Potrafi ją przewartościowywać. Nie odrzuca jej, lecz 
czerpie życiodajne soki, umiejętnie łączy z teraźniejszością. Nie opisuje 
jedynie powierzchni zjawisk, potrafi wniknąć głębiej i od opisu skierować 
się w stronę kreacji. Chociaż literatura pomaga kard. Wyszyńskiemu 
w zgłębianiu sensu i tajemnicy istnienia, to jednak podchodzi do niej 
z dystansem. Jej wytwór nie jest celem samym w sobie, ponieważ nie 
tworzy piękna poza światem i jego Stwórcą. Mimo to, wydaje się, że 
pisanie było dla Prymasa zajęciem przyjemnym, lubianym, a nie jedynie 
obowiązkiem i powinnością. Oczywiście miało wymiar powinnościowy, 
służebny – zwłaszcza wobec klasycznej triady wartości: Prawdy, Dobra 
i Piękna. 
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W swoim pisarstwie kard. Wyszyński mocno eksponuje rolę świadectwa. 
Dawanie właśnie świadectwa w hierarchii funkcji i celów wypowiadania 
się poprzez słowo umieszcza przed ambicjami literackimi. 

Co pisarstwo Prymasa Tysiąclecia daje nam dzisiaj? Jest w kontraście 
do kultury liberalnej. Uwidacznia mocny związek polskości 
z chrześcijaństwem, które na przestrzeni wieków ukształtowało naszą 
tożsamość. W rozmaitych wypowiedziach Prymasa życie było widziane 
jako zadanie, tropienie sensu, poszukiwanie jasno zdefiniowanych 
wartości. Dzisiaj lektura prymasowskich tekstów może być odtrutką na 
płycizny kultury masowej, na jałowość postmodernistycznego myślenia – 
z relatywizmem na czele. 
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