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Ks. Jan S o c h o ń, Poszukiwanie literatury, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012, ss. 296.

o Autorze

Autorem omawianej poniżej publikacji jest ks. Jan Sochoń – profesor filozofii, poeta, krytyk lite-
racki i eseista. Jest wykładowcą w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższym Metro-
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politalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie 
oraz w Wyższej Szkole handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. W UKSW kieruje Kate-
drą Filozofii Kultury. Ponadto jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Pen Clubu, Polskiego 
Towarzystwa Tomasza z Akwinu, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz innych stowarzyszeń 
i organizacji naukowych. Ksiądz Sochoń jest także zaangażowany w propagowanie osoby bł. ks. Jerzego  
Popiełuszki, redagował jego pisma oraz brał udział w pracach nad przygotowaniem procesu beatyfika-
cyjnego. Jego hobby to sztuka romańska, fotografika oraz muzyka jazzowa. Jest autorem wielu publi-
kacji filozoficznych, wierszy, tekstów literackich oraz haseł encyklopedycznych. Wśród jego głównych 
dzieł możemy wymienić książki: Spór o rozumienie świata. Monizujące ujęcia filozofii europejskiej. 
Studium historyczno-hermeneutyczne, Warszawa 1998; Ateizm, Warszawa 2003 (nagroda „Feniks 
2004”); Ponowoczesne losy religii, Warszawa 2004; Religia w projekcie postmodernistycznym Lublin 
2012 oraz kilkanaście tomików wierszy, wśród nich wydany ostatnio: Podróż z magami. Wiersze świą-
teczne, Bydgoszcz 2011; w druku tom wierszy Obrót koła.

Zamysł twórczy Autora

Główną intencję powstania omawianej książki, a jednocześnie zamysł twórczy swojej całej aktyw-
ności pisarskiej, ks. Sochoń określa już na wstępie Poszukiwania literatury: „[...] wrażliwość literacka 
i pragnienie, aby uczestniczyć we współczesnej polskiej kulturze również poprzez sztukę interpretacji, 
tkwi we mnie mocno i nie daje się w żaden sposób wykorzenić. Dlatego nadal podejmuję wysiłek, mający 
na celu towarzyszenie tym wydarzeniom artystycznym, które zdają się być ważne, godne namysłu i wy-
rażają niezwykłe napięcie, jakie tworzy się między tym, co literackie i tym, co sakralne, metafizyczne, re-
ligijne” (s. 5). Autor jednocześnie przyznaje się do tego, że na korpus całej książki składają się różne jego 
artykuły publikowane już wcześniej w rozmaitych periodykach. Ksiądz Sochoń włącza do swego kręgu 
zainteresowań pisarzy „[...] których dorobek nie stroni od wyraźnych deklaracji światopoglądowych, któ-
rzy próbowali bądź próbują sugerować światy nieodgadnione, tajemne, zaledwie przeczuwane” (s. 6). We 
wszystkim zaś Autor poszukuje języka, który ujawni miłość, języka, który powinien zawsze dochodzić do 
głosu, jeśli mamy mówić o prawdziwie wartościowej twórczości. na stronach swojej książki ks. Sochoń 
pozwala zabrać głos już uznanym twórcom, takim jak: Miłosz, herbert, Wojtyła, Twardowski, Pasierb. 
nie brakuje jednak także głosów przedstawicieli młodszego pokolenia, takich autorów, jak: Boruń, Szy-
mańska, Kotański, Cielesz, s. Flak. Jak twierdzi ks. Sochoń, w jego mniemaniu ci autorzy „Pobudzają 
do myślenia i działania, by szukać tego, co da się jeszcze poskładać w lustro odbijające prawdziwą istotę 
życia” (s. 9). Tyle deklaracji odautorskich ks. Sochonia. 

Budowa formalna i treść

Poszukiwanie literatury składa się z czterech części poprzedzonych krótkim Wstępem (s. 5–9). 
natomiast poszczególne rozdziały obejmują następujące bloki tematyczne: I. Potęga literatury (s. 11–118); 
II. Twórczość Karola Wojtyły – Jana Pawła II (s. 119–188); III. Pasierb i my (s. 189–242); Próby 
hermeneutyczne (s. 243–286). Całość zamyka Indeks osobowy (s. 287–294). Jak od razu zauważamy, 
objętość poszczególnych części jest różna. najobszerniejszy jest I rozdział (8 artykułów), w którym 
znalazły się szkice z zakresu szeroko pojętej literatury. To tutaj Autor zmierza się z pytaniem o relację 
teologii i literatury, rozważa pytanie – czy można jeszcze dzisiaj mówić o „klasycznym poecie”, oma-
wia zagadnienie muzyczności na podstawie wybranych przykładów literatury, znów, odwołując się do 
literatury, próbuje odnieść się do kwestii patriotyzmu, analizuje poezję Miłosza, herberta i ks. Twar-
dowskiego. II rozdział w całości poświęcony jest twórczości Karola Wojtyły/Jana Pawła II. Ksiądz 
Sochoń poddaje refleksji zarówno młodzieńcze utwory, jak i dzieła późniejsze Papieża Polaka, w tym 
Tryptyk rzymski. Autor stara się również opisać znaczenie gestu i kultury słowa, które stosował Jan 
Paweł II podczas swojej apostolskiej posługi. Dokonuje także zestawienia twórczości trzech kapła-
nów-poetów: Karola Wojtyły, Janusza Pasierba i Jana Twardowskiego w odniesieniu do Vaticanum 
Secundum. III rozdział odkrywa przed czytelnikiem bogactwo twórczości ks. Janusza Pasierba ukaza-
nej w sześciu szkicach. I wreszcie w ostatniej części Poszukiwania literatury Autor umieszcza siedem 
omówień dzieł literackich różnych młodych twórców.  
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Próba oceny

Czytając Poszukiwanie literatury, od razu zauważamy, jak bardzo Autor ceni słowo i dba o pięk-
no języka. Sam zresztą się o to upomina we Wstępie: „Pisarstwo to oddanie się na służbę czegoś, co 
nie daje się wysłowić; ale jest, i zmusza do walki o każde słowo, każde tajemnicze jego skrzyżowa-
nie z drugim słowem” (s. 6). Ksiądz Sochoń jako niezwykły erudyta rozpościera przed czytelnikiem 
przestronny pejzaż literatury i poezji, wypełniony twórczością starszych, ale i młodszych pisarzy. Bije 
z tego jakaś nadzieja, że wciąż są wśród nas ludzie, którzy potrafią jeszcze coś światu powiedzieć 
w języku poezji. Jak zaznaczył Autor we Wstępie, jego książka to zbiór różnych artykułów, esejów, re-
cenzji opublikowanych już wcześniej na łamach rozmaitych pism. To sprawia, że językowo omawiana 
publikacja jest niejednorodna. Choć ks. Sochoń utrzymuje zawsze wysoką kulturę języka, to jednak 
z racji na wymogi formalne i charakter różnych pism, w których ukazywały się owe szkice, formalna 
szata tych opracowań musiała być inna. Po prostu inaczej pisze się artykuł naukowy, a inaczej recenzję 
książki. Dlatego chyba lepiej powiedzieć, że książka jest bardziej „składana”, niż pisana na temat, bo 
w zasadzie szkice te mogłyby istnieć po prostu niezależnie od siebie. Są to artykuły, które bardziej 
mieszczą się w temacie, niż go rozwijają. Książka bowiem nie może mieć w takim przypadku żadnego 
rozwinięcia, żadnej jednej, głównej myśli przewodniej, co tłumaczy, dlaczego tytuł całej publikacji jest 
tak pojemny. A zatem Autor nie stawia na początku przed sobą jakiejś wyraźnej drogi, nie wytycza dy-
stansu, przestrzeni; to raczej dzieło z cyklu „niekończąca się opowieść”, albowiem ks. Sochoń mógłby 
spokojnie dołączyć do tej publikacji jeszcze wiele podobnych tekstów. Z drugiej strony kryje się w tym, 
pewnie niezamierzona przez Autora, idea, że samo poszukiwanie literatury nigdy się nie kończy, że 
jest to rzeczywistość ciągle rodząca się. I w tym sensie Poszukiwanie literatury uważam za książkę 
niedokończoną, bo też dokończyć się jej nie da. Tym bardziej że jak sugerował Autor, także w mło-
dym pokoleniu pisarzy, są prawdziwi mistrzowie, a przynajmniej na takich się zapowiadają. Książka 
ks. Sochonia to duchowa uczta, pełna językowego smaku, łącząca w sobie język teologii i poezji. Jest 
też świadectwem duchowej wrażliwości samego Autora, który przecież równocześnie jest teologiem, 
filozofem i poetą.

ks. Piotr Kaczmarek
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie 
Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu


