O języku listów Karola Wojtyły do Mieczysława Kotlarczyka...
czwartek, 24 kwietnia 2008 17:16

"O języku listów Karola Wojtyły do Mieczysława Kotlarczyka? to tytuł kolejnego wykładu z cyklu
?Jan Paweł II ? Posługa Myślenia?, który odbył się dzisiaj ? 24 kwietnia 2008 roku w siedzibie
Centrum przy ulicy Kanoniczej 18. Wykłady te są organizowane wspólnie przez Centrum Jana
Pawła II ?Nie lękajcie się!? oraz Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II przy Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie i są skierowane do wszystkich ? nie tylko do studentów którzy pragną pogłębić myśl Karola Wojtyły ? Jana Pawła II.
Dzisiejszym wykładowcą była pani prof. dr hab. Renata Przybylska z Uniwersytetu
Jagiellońskiego. W bardzo błyskotliwej i profesjonalnej analizie 16 zachowanych listów Karola
Wojtyła do jego wielkiego przyjaciela - Mieczysława Kotlarczyka (listy Kotlarczyka do Wojtyły
niestety nie zachowały się), Pani Profesor ukazała głęboki charakter tych listów oraz ich
wielkiego autora. W dosyć specyficznym stylu, właściwym jego pokoleniu, młody Wojtyła pisał
do swojego "kochanego Miecia", "drogiego słowianina". Używał wielu charakterystycznych
zwrotów - również pobożnych - taki jak "Bogiem Cię Żegnam", "Niech Ci Pan Bóg szczęści". W
listach, których zawsze bardzo wyraźnie dało się odczuć ciepło i szacunek autora do adresata
odnajdujemy młodego artystę, studenta polonistyki, zakochanego w teatrze przyszłego papieża,
który już wtedy stawiał człowieka w samym centrum. Być może antropolgia ta stała się
najbardziej widoczna, kiedy pisał do Kotlarczyka: "Wierzę w Twój teatr, bo on nie łamałby
człowieka, ale podnosił go i zapalał. Przeanielał."
Ojciec Jarosław Kupczak w podsumowaniu serdecznie dziękując Pani Profesor za wygłoszony
wykład powiedział, że to niezwykłe, że w tym gąszczu technicznej analizy listów, byliśmy w
stanie - dzięki Pani Profesor - odkryć człowieka - odkryć młodego Karola Wojtyłę - takiego jakim
był, kiedy pisał te listy.

***
Na kolejny - ostatni w tym roku akademickim - wykład z cyklu "Jan Paweł II. Posługa myślenia"
zapraszamy 29 maja w czwartek, jak zwykle o godzinie 17.00 w Centrum przy ul. Kanoniczej 18
odbędzie się wykład prof. dr hab. Kazimierza Zmorzyński-Wolny (UJ) pod tytułem: ?Tożsamość
osoby w dramatach Karola Wojtyły?.
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