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Aneks zawiera teksty trzech wykładów wygłoszonych w ramach zainicjowanego przez Karola Wojtyłę,
wówczas jeszcze Metropolitę Krakowskiego, Studium Myśli Chrześcijańskiej przy Duszpasterstwie
Akademickim, które działało w latach 1978-1986. Wykłady z różnych dziedzin szeroko pojętej humanistyki
głoszone były głównie przez Profesorów krakowskich uczelni, którzy z radością i entuzjazmem przedstawiali
tematy niezgodne z linią oficjalnego nauczania w PRL. Wykłady w Parafii Św. Szczepana dotyczyły zagadnień
literackich, a ich owocem były cztery kolejno publikowane metodą powielaczową zeszyty zatytułowane
Literatura a chrześcijaństwo, dziś już praktycznie niedostępne.
W przedrukowanych tu trzech wykładach Prof. Anny Drzewickiej został utrzymany ich charakter „mówiony”
(brak przypisów i aparatu krytycznego właściwego pracom historycznoliterackim). Zachowany został także
oryginalny, nieco niezręczny układ stron oraz krój czcionki, który jest znakiem rozpoznawczym tzw. „bibuły”
czyli druków funkcjonujących w tamtym czasie poza oficjalnym obiegiem wydawniczym.

