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W dniach od 19 do 20 kwietnia 2013 roku odbyła się w Kielcach, w gmachu Wyż-
szego Seminarium duchownego, konferencja naukowa poświęcona kreacjom postaci 
księży w literaturze, zorganizowana przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego 
Uniwersytetu lubelskiego Jana Pawła ii, Katedrę literatury Realizmu i Naturalizmu 
Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego Jana Pawła ii oraz Wyższe Seminarium 
duchowne w Kielcach. Konferencję objęli swym patronatem biskup kielecki Ka-
zimierz Ryczan i prezydent Kielc Wojciech lubawski. W czasie dwudniowej sesji 
wygłoszonych zostało 31 referatów. Swoje prace prezentowali badacze rekrutujący 
się z 13 ośrodków uniwersyteckich, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Pretekstem do podjęcia refleksji badawczej nad postaciami duchownych utrwa-
lonymi na kartach literatury był ogłoszony 11 października 2012 roku przez papieża 
Benedykta XVi Rok Wiary. Przedmiotem analiz stała się poezja, proza i dramat, 
w których spotykamy księdza-autora, księdza-bohatera lub księdza w tle.

U podstaw konferencyjnych dyskusji stanęło pytanie sformułowane przez 
organizatorów: „Kogo widzimy, patrząc na księdza w literaturze?”. Tego, który 
jest przewodnikiem duchowym, ale nieraz sam błądzi i idzie na manowce? Tego, 
który pragnie być świętym i pobożnym, ale zmaga się z niełatwym losem? Tego, 
który żyjąc na ziemi, prowadzi innych drogą do Nieba? A może tego, który jest 

„do tańca i do różańca”? Odpowiedź na postawione pytania przynoszą sondaże 
i badania socjologiczne, a także liczne debaty publiczne prowadzone przez dzienni-
karzy, polityków, religioznawców, teologów i historyków. Mnogość i różnorodność 
wypowiedzi świadczy dobitnie, że w czasach, w których wielu poszukuje Boga 
i stawia trudne pytania o drogę do zbawienia, często idąc po omacku, szukając 
odpowiedzi w rozmaitych formach iluzji autosoteryzmu – ksiądz jako przewodnik 
duchowy, sługa Słowa i świadek wiary jest nieustannie w centrum uwagi. Poszcze-
gólne sesje obrad konferencyjnych odsłoniły, że oryginalną wizję Kościoła i postaci 
duchownych przynosi także literatura. Analizy literaturoznawcze, skorelowane 
z wiedzą teologiczną, filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, ukazały figury 
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duchownych w różnych przejawach aktywności, a także w kontekście wielorakich 
uwarunkowań społecznych i temporalnych.

Podczas dwudniowej konferencji poddano krytycznej analizie i dyskusji kil-
kadziesiąt kreacji duchownych w literaturze różnych epok. Między innymi wiele 
miejsca poświęcono postaciom księży w twórczości pisarzy XiX-wiecznych: elizy 
Orzeszkowej i Bolesława Prusa. W nurcie tym dostrzeżono możliwości innowacyj-
nych odczytań owej twórczości poprzez pogłębioną refleksję nad wykreowanymi 
przez twórców figurami duchownych.

W centrum rozważań znalazły się współczesne ujęcia postaci księży. Szczegól-
ną uwagę zwrócono na realizacje owego motywu w XX-wiecznej poezji polskiej, 
w reportażach i prozie ostatniego dziesięciolecia. Zauważono, że autorytet księży, 
który opisano na kartach książek, został oparty przez twórców na sakramentalnym 
charakterze kapłaństwa, prawie kościelnym i wypełnianiu misji reprezentanta 
Boga na ziemi, który urzeczywistnia Bożą wolę, a nie realizuje wyłącznie wła-
sne plany. Ponadto podkreślono, że w większości analizowanych dzieł autorytet 
osobisty duchownych został związany także z cechami charakteru i bardzo kon-
kretnym sposobem prowadzenia relacji międzyludzkich przez księży i sposobem 
ich postępowania. W toku dyskusji wskazano, że bohaterowie w sutannach zostali 
powołani do szeroko zakrojonej działalności duszpasterskiej: liturgiczno-rytualnej, 
administracyjnej (w powierzonych sobie parafiach), charytatywnej, oświatowo-

-wychowawczej, kulturalnej. W tym szerokim spectrum zadań, jakie przeznaczyli 
pisarze wykreowanym przez siebie duchownym, zostali umieszczeni księża ma-
rzący o duchowej doskonałości, heroicznie dążący w codzienności do osobistej 
doskonałości i prowadzący do niej innych, patrioci, charyzmatyczni kaznodzieje, 
wybitni intelektualiści, bezkompromisowi w wypełnianiu obowiązków stanu 
duszpasterze i mistycy, ale także prostaczkowie Boży, księża upadli, walczący ze 
swoimi słabościami grzesznicy, a nawet niewierzący.

dla pewnej grupy twórców działalność pisarska była wyrazem świadomego 
dążenia do chrześcijańskiego wychowania społeczeństwa. Wskazywali oni na różne 
sposoby dążenia ludzi do Boga, na skutki tego dążenia zarówno dla nich samych, 
jak i dla społeczeństwa. Poprzez kreacje pozytywnych wzorców osobowych, odda-
nych służbie Bogu duchownych, starali się oddziaływać twórczo na społeczeństwo. 
W ten sposób wyrażali troskę o dobro innych i zabieganie o pomnożenie tego dobra. 

innymi pobudkami kierowali się zapewne ci pisarze, którzy kreując postacie 
duchownych, skupili się wyłącznie na ukazaniu ich wad i słabości. Jednak nad-
użyciem byłoby uważać tych twórców za bezkrytycznych kontestatorów Kościoła 
i jego przedstawicieli. Historycy literatury obecni na konferencji w Kielcach 
zgodnie stwierdzili, że pisarze, bez względu na czas, w którym przyszło im żyć 
i tworzyć, nie oceniali w swoich dziełach rzeczywistości eklezjalnej, a jedynie 
przybliżali i odsłaniali jej mechanizmy. i chociaż w większości utworów Kościół 
instytucjonalny, reprezentowany przez biskupów i urzędników kurialnych został 
przedstawiony negatywnie, jako organizacja zacofana, patriarchalna, pełna jałowego 
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ruchu, to jednak nie można tego zjawiska interpretować w kategoriach literackich 
postulatów przeprowadzenia zmian w Kościele katolickim. Obecną w literaturze 
krytykę Kościoła i odsłanianie wad duchownych należy, zdaniem badaczy, rozu-
mieć w kontekście obserwowanego wychodzenia dzieł artystycznych naprzeciw 
powszechnym wyobrażeniom i oczekiwaniom, ponadczasowemu zapotrzebowaniu 
społecznemu na duchownych o „ludzkim obliczu”, księży będących przewodnikami 
dla innych poprzez przykład życia osobistego i praktyczną realizację przykazania 
miłości bliźniego.

Uczestnicy kieleckiej sesji zwrócili uwagę także na to, że obecność osoby 
duchownej w utworach literackich, zarówno w charakterze postaci pierwszoplano-
wej, jak i pobocznej, często była dla autorów pretekstem do podjęcia rozważań na 
tematy ogólnoludzkie i metafizyczne. do najczęściej realizowanych przez twórców 
zagadnień zaliczono problematykę świętości, relacji człowieka do innych – w tym 
szczególnie do Absolutu – ofiary, miłosierdzia, miłości bliźniego oraz grzechu 
i upadku.

Konferencja w Kielcach pozwoliła na podsumowanie stanu badań, ale przede 
wszystkim zaowocowała wytyczeniem kierunków kolejnych badawczych eksplo-
racji. Zwrócono uwagę na istnienie wielkiej liczby utworów w literaturze polskiej 
i obcej, w której pojawia się osoba duchowna, a które do tej pory nie doczekały się 
rzetelnych studiów i opracowań. Podkreślono konieczność kontynuowania badań, 
zmierzających do całościowego i gruntownego opisania tego motywu, a także 
określenia jego roli i znaczenia w nauce o literaturze. Wymiernym rezultatem sesji 
była także konstruktywna wymiana stanowisk i poglądów, dokonująca się nie tylko 
w ramach formalnych, ujętych w programie konferencji referatów i dyskusji, ale 
także w rozmowach i polemikach przeprowadzanych przez badaczy w kuluarach.

Należy mieć nadzieję, że kielecka konferencja poświęcona zagadnieniu postaci 
księży w literaturze przyczyni się do wzrostu zainteresowania tą tematyką wśród 
historyków literatury i do kolejnych, twórczych badań w tym zakresie.


