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Przedmowa 

Książka jest zbiorem referatów, które  wygłoszono na polsko-szwedz-
kiej konferencji, jaka odbyła się w maju 2004 roku w Instytucie Języków 
i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu Sztokholmskiego. Temat konfe-
rencji  W świecie sacrum jest bardzo szeroki, co pozwoliło na naświetle-
nie go z różnych, często odmiennych perspektyw: literackiej, kulturowej, 
antropologicznej, filozoficznej i językowej. 

Samo pojęcie sacrum  jest trudne do zdefiniowania, granice jego pola 
zdają się być niewyraźne, zdawałoby się nieco rozmyte. Dlatego war-
to we wstępie przywołać przynajmniej dwa różne sposoby rozumienia 
świata sacrum. Mircea Eliade twierdzi, że sacrum  rodzi się z opozycji 
pomiędzy tym, co codzienne, zwyczajne i powszednie, a tym co podnio-
słe, odnoszące się do obcowania człowieka ze sferą transcendencji. Ja-
nusz Tarnowski mówi natomiast, że należy wyróżnić co najmniej dwie 
odmiany, czy też dwa różne stadia sacrum ze względu na różny stopień 
zbliżenia się człowieka do świętości. Pierwsze stadium to wyczuwanie 
przez człowieka jakiejś nieokreślonej sfery nadziemskiej, ponadczaso-
wej i ponadprzestrzennej, drugie zaś to dostrzeganie przez człowieka 
poza światem go otaczającym Istoty Wyższej, z którą możemy nawią-
zać kontakt. Pierwsze stadium, które jest odkryciem  c z e g o ś  nazy-
wa Tarnowski sacrum, drugie zaś, będące odkryciem  k o g o ś  określa 
jako sanctum. 

Człowiek niejednokrotnie dostrzega sferę sacrum w miłości, w pięk-
nie, w sztuce, w przyrodzie. Wtedy jesteśmy bliżsi definicji Eliadego. 
Kiedy na sacrum patrzymy jako na różne przejawy kontaktu człowieka 
z Bogiem, lub z jakąś inną wyższą istotą przynależną do sfery transcen-
dencji, znajdujemy się bliżej sfery sanctum.

Prezentowane w książce teksty pokazują, jak często człowiek w swo-
im życiu porusza się między sacrum i profanum. Ukazują one również, 
że przejawy i oznaki sacrum mogą być różnie rozumiane. Świat sacrum 
w zetknięciu ze światem profanum może ulec desakralizacji, ale istnieje 
również odmienny proces, kiedy świat codzienny i zwykły poddany sa-
kralizacji odczuwany być może przez człowieka jako sfera sacrum, a na-
wet sanctum. 
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6

Konferencja zorganizowana została dzięki dofinansowaniu ze stro-
ny szwedzkiej Akademii Umiejętności (Kungliga Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien) i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 

 Ewa Teodorowicz-Hellman

Przedmowa
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7

Preface

This book is a collection of articles which were presented at a Polish-
Swedish conference in May 2004 at the Department of Slavic Languag-
es and Literatures, Stockholm University. The topic of the conference, 
In the World of Sacrum, is a broad subject. This made it possible to ap-
proach the subject from many different perspectives, ranging from lit-
erary, cultural and anthropological perspectives to philosophical and 
linguistic ones. 

The notion of the sacred, or sacrum, is difficult to define; its frame-
work seems to be unclear, sometimes even blurred. Therefore, it is worth-
while to trace at least two different ways of understanding the world of 
the sacred. Mircea Eliade claims that sacrum is generated from the oppo-
sition between everyday phenomena, which are common and ordinary, 
and phenomena that are elevated and related to one’s contact with tran-
scendentiality. Janusz Tarnowski states, however, that it is necessary to 
distinguish between least two different types or levels of the sacred, ac-
cording to the individual’s various degrees of approaching that which is 
sacred. The first level embraces the recognition of an undefined sphere 
of timeless, spaceless and ethereal reality. The second level concerns the 
ability to discern and make contact with a higher being somewhere be-
yond the world around us. This first stage, in which one discovers s o m 
e t h i n g, is called sacrum by Tarnowski. The second stage, in which one 
discovers s o m e o n e, he refers to as sanctum. 

An individual often finds sacrum in love, beauty, art or nature. In 
such cases we are closer to Eliades’ definition of sacrum. When we look 
upon the sacred as various expressions of the individual’s contact with 
God or with any other aspect of transcendentiality, we find ourselves 
closer to sanctum. 

The articles presented in this book indicate that human existence is 
often located and moves between sacrum and profanum. They also show 
that expressions and notions of sacrum can be understood in many dif-
ferent ways. In addition, the world of the sacred can become desacralised 
once it comes into contact with the world of profanum. There is, howev-
er, a reverse process, in which our everyday, ordinary world can be sub-
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mitted to sacralisation. In such a situation, the ordinary world can be 
perceived by the individual as sacrum or even sanctum. 

The conference In the World of Sacrum was sponsored by The Royal 
Academy of Letters, History and Antiquities (Kungliga Vitterhets Histo-
rie och Antikvitets Akademien) in Stockholm and the Polish Academy 
of Sciences (Polska Akademia Nauk) in Kraków. 

 Ewa Teodorowicz-Hellman

Preface
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Alina Nowicka-Jeżowa
Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Sacrum w poezji Jana Kochanowskiego 

Wypowiedź dotycząca poezji Jana Kochanowskiego, interpretowa-
nej jako świadectwo poszukiwania sacrum na szlakach epoki i na dro-
gach osobistego doświadczenia poety, powinna być poprzedzona krótkim 
uporządkowaniem pojęć. 

Kluczowe w rozważaniach słowo „humanizm” oznacza – zgodnie 
z przekonaniem wielu badaczy [Saitta 1949–1950; Kristeller 1962; Idem 
1985; Garin 1969; Domański 1982; Idem 1999; Ricci 1974] – dominującą 
w epoce renesansu formację intelektualną, która określona została przez 
doktrynę antropocentryczną (ideał rozwoju osobowego jednostki: paide-
ia, humanitas), przez nową koncepcję naukową i edukacyjną (studia hu-
maniora) oraz przez model piśmiennictwa (humanae litterae), oparty na 
retoryce jako „sztuce dobrego mówienia” (ars bene dicendi) i na poetyce 
klasycystycznej wyrastającej z zasad sformułowanych przez Arystotele-
sa i Horacego. Tak definiowane pojęcie ma szeroką konotację naukową; 
obejmuje retorykę, filologię, historię, gramatykę, poetykę, filozofię na 
obszarach epistemologicznym, antropologicznym, etycznym. Trakto-
wane sensu largo, ogarnia całokształt nauk kształtujących świadomość 
człowieka i tworzoną przez niego cywilizację. 

„Poezja” jest w tej wypowiedzi rozumiana jako zapis doświadczenia 
indywidualnego i jako akt artystyczny, który posługuje się mową sym-
boliczną, a podlega weryfikacji estetycznej. Oznacza to, że elementy filo-
zoficzne lub ideologiczne, obecne w tekście poetyckim jako skutek jego 
historyczności, nie określają istoty dyskursu poetyckiego, która pozo-
staje – jako kreacja artystyczna – niezdeterminowana, niepowtarzalna 
i niepodlegająca całkowitemu wyjaśnieniu. Takie pojmowanie poezji jest 

szwecja01.indb   9szwecja01.indb   9 2005-06-25   18:56:432005-06-25   18:56:43



Alina Nowicka-Jeżowa

10

zgodne z poglądami epoki i interesującego nas autora, który dał im wy-
raz m.in. w liście do Stanisława Fogelwedera1. 

Należy też podkreślić, że pojęcie „wiara religijna” nie jest tu utożsa-
miane z określoną ideologią, a nawet światopoglądem, są one bowiem jej 
cząstkowymi konsekwencjami. Przez wiarę rozumiemy – podążając za 
myślą Kochanowskiego, ukształtowaną w jego środowisku2 – „bycie wo-
bec” Boga, tj. taką postawę egzystencjalną, która zakłada wymiar trans-
cendentny życia ludzkiego i jego odniesienie do Absolutu, sytuując się 
zarazem na obszarze poznania [Bocheński 1990; Przełęcki 1996; 1989, 
55–64; 2001, 499–512].

Trzeba ponadto zaznaczyć, że zarysowany tu obraz epoki jest ra-
dykalnie uproszczony, złożony z uogólnień sformułowanych przez au-
torów panoramicznych wizji renesansu – od J. Burckhardta [1860, ed. 
polska 1990] do J. Delumeau [1987, ed. polska 1987]. Również generali-
zacje dotyczące twórczości Kochanowskiego są wynikiem uproszczeń, 
które nie odzwierciedlają bogactwa ani różnorodności problematyki. Są 
jednak legitymizowane i wsparte pracami analitycznymi, ujmującymi 
poszczególne kwestie w sposób bardziej wnikliwy i pogłębiony [Nowic-
ka-Jeżowa 1989, 425–444; Eadem 1994, 201–226; Eadem 1992; Eadem 
1998, 37–62; Eadem 2001, 367–386 (tu mieści się wersja szersza i starsza 
prezentowanej koncepcji)].

Odwołując się do syntez historyczno-kulturowych rozpocznijmy od 
elementarnego stwierdzenia, że renesans był epoką osiągnięć nauki, po-
twierdzonych rozkwitem cywilizacji. I dodajmy, że w atmosferze intelek-
tualnego sukcesu erudycja humanistyczna wkraczała na obszar będący 
dotąd domeną wiary religijnej. Znakiem tych tendencji było pojawienie 
się w dziedzinie nauki struktur charakterystycznych dla religii. Uczeni 

1 W liście z dnia 6 października 1571, datowanym w Czarnolesie, Kochanowski 
pisał: „ukazują mi się dwie boginie: jedna jest necessitas clavos trabales et cuneos 
manu gestans ahena, a druga poetica, nescio quid blandum spirans. Te dwie, kiedy 
mię obstąpią, nie wiem, co z nimi czynić. Formido quid aget, da Venus consilio” 
[Kochanowski 1989, 751–752].

2 Za środowisko kształtujące Kochanowskiego uznajemy elity: padewską (do której 
– obok intelektualistów i twórców włoskich – należeli rówieśnicy poety, wówczas 
studenci, a niebawem wybitni humaniści z różnych krajów) oraz polską (złożoną 
w dużej mierze z „padewczyków” skupionych w kancelarii Zygmunta Augusta lub 
sprawujących ważne funkcje polityczne). 
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starali się zdobyć poznanie uniwersalne: wyjaśnić naturę wszechrzeczy 
i sfery ponadempirycznej; konstruować system wartości i norm etycz-
nych, określić cel i sposób życia, a nawet – co najbardziej znamienne – 
stworzyć mity i projektować formy kultu.

Przypomnijmy zarazem, że nauka rozwijająca się w pracowniach hu-
manistów interpretowała świat w kategoriach racjonalistycznych. Metafi-
zyczna Zasada pojmowana była jako Rozumny Ład, określający porządek 
Natury oraz reguły moralne, a rozum ludzki – jako władza poznania ade-
kwatnego do rzeczywistości, ogarniającego ją i przenikającego w głąb. 
Na gruncie teorii języka, retoryki jako „sztuki dobrego mówienia” oraz 
historii jako pamięci o dokonaniach indywidualnych i zbiorowych moż-
liwe wydawało się zrozumienie przeszłości, racjonalne zorganizowanie 
teraźniejszości i projektowanie przyszłości. Nie była tu spodziewana in-
terwencja Boga, która zmieniłaby słuszne ludzkie zamiary, ani też nie 
była brana pod uwagę możliwość, że myśli moje nie są myślami waszymi 
ani wasze drogi moimi drogami [Iz 55, 8].

Aspiracje do rozstrzygania na gruncie nauki kwestii egzystencjal-
nych przejawiały się w spotęgowanej aktywności mitotwórczej. W cen-
trum znalazł się mit trwania i nieśmiertelności in memoria et litteris, tj. 
w pamięci zbiorowej, gwarantowanej przez historię, oraz w słowie lite-
rackim, nad którym pieczę sprawowały gramatyka, poetyka, retoryka 
i filologia. Świecka projekcja nieśmiertelności łączyła się z mitem orfej-
skim, który nadawał twórczości literackiej, biorącej początek z erudycji 
(poeta doctus), wartość kreacyjną i profetyczną (poeta vates) oraz przy-
znawał poecie prerogatywy kapłańskie: prawo do wyniesienia ludzkich 
dzieł do gwiazd (ad sidera).

Wkraczając na teren religii, nauka tworzyła własny panteon „świę-
tych” (przypomnijmy kult Sokratesa – „męczennika” prawdy i Platona 
– „wyznawcy” tajemnic oraz przyjmowanie, np. przez członków Aka-
demii Pomponiusa Letusa, imion patronów starożytnych w zastęp-
stwie nadanych w mowie ludu – chrześcijańskich). Nauka dokonywała 
też sakralizacji swych przedmiotów (charakterystyczny tu jest kult reli-
kwii antycznych) oraz ustanawiała ryty obrzędowe (np. wtajemniczenie 
w święte kodeksy Platona). Humanistyczna erudycja podejmowała rów-
nież krytykę religii jako zjawiska uwarunkowanego społecznie i kultu-
rowo. Wyraziście zaznaczała się tu neoplatońska koncepcja religii jako 
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drogi ludzkości do Nieznanego Boga, w której dezaktualizują się okre-
ślone historycznie formuły wyznaniowe. 

Dokonująca się transformacja ideowa miała doniosłe skutki mentalne. 
Następstwem tendencji ponadwyznaniowych były teizm, relatywizm lub 
sceptycyzm [Burckhardt 1991, 298–307; Delumeau 1987, 347–369; Dilthey 
1923, 45; Weintraub 1977, 236–258; Graciotti 1989, 331–347]. Z postawa-
mi tymi łączył się indyferentyzm oraz dystans wobec ludowej pobożności 
lub też irenizm, który zacierał ostateczność wyborów i osłabiał determi-
nację obrony prawd wiary (świadczy o tym curriculum Erazma z Rotter-
damu). Skutkiem penetracji poznania naukowego w sferę religijną było 
stłumienie centralnych w niej kategorii: tajemnicy upokarzającej dumę 
uczonego, grzechu naruszającego wolność oraz łaski, wyznaczającej gra-
nice możliwości człowieka. Szczególnie koncepcja grzechu, który ogra-
nicza poznanie, destabilizuje aktywność, uniemożliwia samorealizację, 
pozostawała w sprzeczności z mitem godności i doskonałości człowieka 
(dignitas ac excellentia hominis). 

Skutkiem ekspansji nauki były oczekiwania, że idee filozofów, popu-
laryzowane w poezji i sztuce jako mity i stereotypy, uleczą dusze z lęków 
egzystencjalnych. Prawdę o kresie, wypowiadaną w średniowieczu peł-
nym głosem, tłumiły z zamiarem terapeutycznym eleganckie metonimie, 
miła oku ornamentyka florystyczna nagrobków, pomniki zmarłych in 
actu [Tenenti 1989, 102–104]. Skutkiem kształtowania się alternatywne-
go wobec religii sacrum naukowego była przede wszystkim doktrynalna 
stabilizacja wiedzy, a także fideistyczne postawy wobec niej. Wśród licz-
nych tego dowodów wskażemy petryfikację systemu znaków emblema-
tycznych, tworzących model kosmosu oraz powszechne używanie formuł 
sentencjonalnych, wyjętych z dzieł antycznych. Wypowiedzi starożyt-
nych, interioryzowane w nauczaniu szkolnym, zyskiwały status prawd 

3 Refleksje na temat tej ponadhistorycznej prawidłowości zawiera Encyklika Fides 
et Ratio [1989, 9]: „Zdolność do [...] refleksji [...] pozwala, aby [umysł ludzki] nadał 
– poprzez aktywność filozoficzną – ścisłą formę swojemu myśleniu i w ten sposób 
wypracował wiedzę systematyczną [...]. Dzięki temu [...] w różnych epokach osiągnięto 
rezultaty, które doprowadziły do zbudowania [...] systemów myślowych. W praktyce 
rodziło to często pokusę utożsamiania [...] wybranego nurtu z całą filozofią. Jest jednak 
oczywiste, że w takich przypadkach dochodzi do głosu swoista „pycha filozoficzna”, 
która chciałaby nadać własnej wizji [...] rangę interpretacji uniwersalnej”. 
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aksjomatycznych, które nie wymagały weryfikacji; przeciwnie – służyły 
jako argumenty retorycznego dowodzenia.

Następstwem wzrostu autorytetu i autorytarności nauki, jej pene-
trowania w dziedzinę zajmowaną dawniej przez religię stała się (co cha-
rakterystyczne dla epok, które zawierzyły rozumowi)3 hybris – pycha 
filozoficzna, wpisana – wręcz programowo – w styl bycia elit intelektu-
alnych (sława canis grammaticus przynosiła zaszczyt!). Przejawy jej wraz 
z innymi, wskazanymi wyżej, tendencjami laickiego renesansu dostrze-
żemy w liryce Jana Kochanowskiego [Pirie 1989, 178–199].

We fraszkach łacińskich i polskich („Na świętego ojca” I 44, „Na posła 
papieskiego”, I 50, „O księdzu”, I 54, „O kapelanie”, II 9, „O drugim”, II 20, 
„O kapłanie”, III 56, „O kaznodziei”, II 25) zaznacza się krytyka religij-
ności zbiorowej, a również akcenty antyklerykalne. Pozbawione są one 
wszakże charakterystycznej dla reformatorów protestanckich agresji wo-
bec Kościoła rzymskiego oraz zgorszenia naruszeniem normy moralnej. 
Równie dwuznaczny jest irenizm „Satyra” (ok. 1564). Wsparty argumen-
tami platońskimi i erazmiańskimi, stawia on w gruncie rzeczy prawdę 
religijną poniżej pragmatycznie pojmowanego dobra państwa. Krytyka 
sporów wyznaniowych sugeruje – ambiwalentnie – zarówno zaufanie 
do magisterium Kościoła, jak oddalenie kwestii religijnych od umysłów 
i serc obywateli, którzy powinni się raczej zająć sprawami doczesnymi, 
pozostawiając problemy wiary specjalistom. 

Nie można uznać za przypadek milczenia poety o podstawowych 
prawdach chrześcijańskich. Osoby Chrystusa i Matki Bożej nie znaj-
dują miejsca na kartach jego utworów [Weintraub 1977, 239], co więcej, 
brak tu śladów intuicji zbawienia, jak również doświadczenia katharsis. 
Brak też – co zauważył słusznie Jacques Langlade [1932, 166] – świado-
mości dramatu zła. Wobec tego dyskretne, lecz kategoryczne gesty lek-
ceważenia sakramentu pokuty, modlitwy w chwilach zagrożenia, kultu 
świętych czy obrzędów żałobnych („Pieśni” I, IX, II XXIV, „Fraszki”: 
„Na heretyki” III 22, „Do starosty” III 60, foricenia: „O widowiskach św. 
Marka” 17, „Spowiedź” 42) nie mogą być interpretacyjnie bagatelizowa-
ne. Pobożność (właściwsze byłoby słowo antyczne: pietas) zostaje więc 
zredukowana do zgodności czynów z uniwersalną zasadą Ładu, co gwa-
rantuje poczucie godności osobistej. Warunkiem dobrego samopoczucia 
mędrca jest wyższość nad tłumem istot błazeńskich, oddanych prymi-
tywnym żądzom. Trudno by oczywiście usposobienie takie uzgodnić 
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z chrześcijańską caritas. Nawiązując do kategorii sformułowanych przez 
Mariana Przełęckiego możemy twierdzić, że etyka „Pieśni” i „Fraszek” to 
etyka godności, przeciwstawna etyce miłosierdzia [Galewicz 1998; Prze-
łęcki 2001, 519–520].

Postawie autora „Pieśni” i „Fraszek” patronuje – jak stwierdzano, nie 
eksponując jednak niechrześcijańskiego w istocie aspektu tego wyboru 
– redukcja aktywności religijnej do praktykowania cnoty oraz moralizm 
tylko zewnętrznie, a właściwie pozornie niesprzeczny z chrześcijańską 
równowagą grzeszności i usprawiedliwienia (w ujęciu Lutra: semper pec-
cator et semper iustus).

W filozofii poetyckiej „Pieśni” i „Fraszek” zaznaczają się, obok sto-
ickich, wątki epikurejskie. Wzmacniają one kontur doczesnego „tu i te-
raz” jako przestrzeni świata poetyckiego. Uzasadniają również centralną 
ideowo, a obcą ewangelicznej pochwale gwałtowników, formułę złotego 
środka (aurea mediocritas), określającą wybory moralne i styl życia.

Platońska, ponadwyznaniowa koncepcja religii jako drogi ludzkości 
do Nieznanego Boga zyskuje oryginalny wyraz w „Pieśni świętojańskiej 
o Sobótce” (powstałej w okresie czarnoleskim, wydanej po 1590). Obrzę-
dy pogańskie, poczytywane przez współczesnych poecie za świątość dia-
belską są tu uznane za pobożność Bogu miłą, pietas jest bowiem tożsama 
z kultywowaniem obyczaju ojczystego (mos patriae), z podtrzymywa-
niem rytów zespalających wspólnotę. Przejawem tendencji czerpiących 
natchnienie z platonizmu jest także różnorodność obrazów Boga i sfe-
ry eschatologicznej sugerująca, że prawdy wieczne sytuują się ponad ich 
kulturowymi (a więc i religijnymi) upostaciowaniami.

Wielokrotnie zauważano synkretyzm idei, zadomowionych we „Frasz-
kach” i „Pieśniach”. Jakie jest jednak kryterium ich wyboru i zasada 
współistnienia? Można jej upatrywać w projektowaniu, na fundamencie 
wiedzy filozoficznej, życia godnego, spokojnego i szczęśliwego, spełnio-
nego w akceptowanej doczesności. Oznacza to brak zainteresowania dla 
sfery metafizycznej oraz obcość wobec centralnego w doświadczeniu re-
ligijnym podporządkowania i dyspozycyjności człowieka wobec tego, co 
ponad nim, co transcendentne i niepojęte. Zwornikiem opisywanej kon-
strukcji ideowej jest zatem WIEDZA. Człowiek, baczeniem nadany czyli 
rozumny ma naturalną możliwość partycypowania – w interesującym 
go zakresie – w wiedzy Boskiej. Pojmuje jasno i wyraźnie, co dla niego 
dobre i umie te dobra zrealizować w życiu osobistym i społecznym. To 
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zaś, co sytuowałoby się poza sferą racjonalnego poznania, nie powinno 
niepokoić. Naturalna staje się więc i zrozumiała (a – jak wskazywaliśmy 
– typowa dla laickiego humanizmu) aksjomatyczność uogólnień filozo-
ficznych. By służyć jako podstawa kształtowanego systemu, muszą one 
wszak zostać potraktowane dogmatycznie. Stąd skłonność do formuł sen-
tencjonalnych, zamkniętych i autorytatywnych, typu: A jesli komu droga 
otwarta do nieba /Tym co służą ojczyźnie („Pieśń” II, XII). Zarówno więc 
w doświadczeniu epoki, jak na drodze poetyckiej Jana Kochanowskiego 
obserwujemy etap „fiducji filozoficznej” – zawierzenia erudycji zdobytej 
podczas długich studiów, uznania jej za nauczycielkę życia. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że nawet w omawianym okresie postawa 
religijna Kochanowskiego nie wyczerpuje się – jak dowodził Wiktor We-
intraub – w teizmie i nikodemizmie [Ginzburg 1970; Weintraub 1977, 
246], lecz skłania się do kompromisu, a może solidarności z przeżywa-
niem zbiorowym Polaków XVI wieku (stąd „Pieśni” drukowane w kan-
cjonałach protestanckich). Należy też zauważyć, że prawda artystyczna 
sięga głębiej niż – mówiąc językiem Sarbiewskiego – filozoficzne fik-
cje pocieszycielskie. Obok retoryki sentencjonalnej czytelnik odnajdzie 
w „Pieśni Ksiąg dwojgu” (powstających przez lat z górą dwadzieścia, wy-
danych pośmiertnie w 1585) struktury liryczne otwarte oraz myśli podą-
żające w różnych kierunkach w poszukiwaniu tego, co nieznane, a więc 
i nie założone w zamyśle parenetycznym, co umyka umysłowi uzbrojo-
nemu w figury logiczne dowodzenia. Gdy poeta zwycięża filozofa-ide-
ologa, sytuacja staje się bardziej interesująca dla badacza upatrującego 
doświadczenia wiary.

Proces weryfikacji, a raczej burzenia wznoszonej przez lata twierdzy 
umysłu dokonuje się szczególnie w latach osiemdziesiątych i wynika za-
pewne z obcowania poety-tłumacza z „Księgą Psalmów”. Świadectwem 
tych przewartościowań są utwory zawarte we „Fragmentach albo Pozo-
stałych pismach” (wyd. 1580).

Pieśni refleksyjne i żałobne zebrane we „Fragmentach” zwiastują 
zmierzch „konfesji” filozoficznej, opartej na przesłankach racjonalistycz-
nych i antropocentrycznych, wspartej argumentacją stoicko-epikurejską. 
Nowa droga Kochanowskiego zachowuje jednak – warto podkreślić – 
indywidualistyczny kierunek poszukiwań. Refleksyjny podmiot „Frag-
mentów” opiera się na doświadczeniu indywidualnym, uzupełnionym 
mądrością biblijną. Doświadczenie to burzy przekonanie o rozumnej 
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zasadzie świata. Dezaktualizuje ideały bezuczuciowości, elitarnej izola-
cji oraz statycznej wierności wiedzy, a zarazem stereotypy poeta doctus 
i vir bonus, gwarantujące pewność zdobytej erudycji oraz bezwzględną 
wartość czynów cnotliwych.

„Fragmenta” są dziennikiem wygnania. Bohater ich opuścił regu-
larny i doskonały, chroniony opatrznościową ręką Wielkiego Budowni-
czego kosmos hymnu „Czego chcesz od nas Panie...”, rozpoznał zdradę 
niepewnej gospody („Pieśń VI), pogwałcenie dobra i naruszenie praw, nie-
ustanną możliwość katastrofy. Uciekając przed nieszczęściem, nie zna-
lazł schronienia w twierdzy całego sumnienia. Zwątpił w moc umysłu, 
w możliwość samodzielnego wyboru i realizacji dobra („Pieśni” I, II). 
Dawny gospodarz i pan natury, upokorzony został przeżyciem niepew-
ności i kruchości istnienia („Pieśń” II), zagubieniem w trudnym świecie 
i w labiryncie własnego wnętrza. Świadomość jego – dawniej rezonują-
ca, oparta na godności i roli społecznej poeta doctus – przekształciła się 
w świadomość cierpiącą. Nieszczęsny żałobnik pogrążony w niehamow-
nym żalu („Fragment nagrobku” XXV, „Nagrobek” XXVII) porzucił iluzję 
„błogosławionego” stanu ziemianina oraz atrybuty persona gravis, które 
osłaniały męża stanu i poetę-filozofa przed Fortuną i stanął na koniec 
przed tajemnicą nieujarzmionego w świecie i w człowieku zła („Pieśń” 
III). O zmianie perspektywy poznania świadczy poetyka. Refleksja li-
ryczna „Fragmentów” żałobnych nie zdradza ambicji systemotwórczych; 
sformułowana jest w stylu pozbawionym książkowej erudycyjności i au-
torytatywności, a obfitującym w formuły negatywne, nacechowanym 
wahaniem i sprzecznościami. 

Refleksja pieśni zawartych w tomiku „Fragmentów” zbliża się do 
głębszych prawd, nie zyskuje jednak znamion wyznania chrześcijańskie-
go. Człowiek pozostaje oddalony od Boga tak bardzo, że nie może na-
wiązać z Nim dialogu ani prosić o odmianę wiecznego Boskiego zdania 
(„Epitafium XXX). Podporządkowany tajemniczym sądom, doświad-
cza zależności („Pieśni” I, IV, V), która rodzi lęk przed siłą przemożną 
a nierozpoznaną, utożsamianą z Koniecznością lub z Pierwszą Przyczyną 
wydarzeń idących dalej swym pędem bez opatrznościowych interwencji 
(„Nagrobek” XXVI), a nawet z Fortuną, która wymierza cios niemożliwy 
do przewidzenia i uniknięcia („Fragment nagrobku” XXV). Na fali pesy-
mizmu wnika do „Fragmentów” medytacja o śmierci. Czytelnik obcują-
cy z witalnością „Fraszek” i „Pieśni Ksiąg dwojga” czuje się zaskoczony 
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ekspansywnością myśli o kresie. Życie – czytamy – zmierza ku śmierci, 
nie zaś ku spełnieniu w dziele i sławie („Pieśń” II). Jest pasmem bólu, od 
którego może wyzwolić tylko ona sama („Nagrobek” XXVIII), otwiera-
jąc żywot poszledniejszy, pewny i nie podlegający odmianie, przywraca-
jący równowagę moralną („Pieśni” IV, V). Życie wieczne zyskuje więc 
te przymioty, które odsądzone zostały mitologizowanej przez erudycję 
humanistyczną doczesności. Zauważmy: wyrażona w „Pieśni” V wiara, 
że bytowanie pośmiertne zapewni schronienie od złych przygód biednej 
głowy, nie jest poparta dowodem rozumowym ani obserwacją porządku 
rzeczy, która pokazuje raczej szczęście złego człowieka, lecz obserwacji tej 
przeczy na zasadzie paradoksu. Zauważmy też, że wiara ta nie przyno-
si konsolacyjnego przekonania (wyrażanego np. w epicedium na śmierć 
Jana Tarnowskiego), że dokonania cnotliwego mędrca zostaną ocalone 
w wieczności. Myśl o kresie doczesnej biedy nie łączy się też z tęskno-
tą mistyczną. Śmierć pozostaje prawem krzywdy pełnym, wymierzonym 
przeciw wolności osoby. Przeżywana jest przez podmiot rozbrojony 
z puklerza rozumu i cnoty jako upad (XXIX), jako subiektywnie niepo-
równywalna strata wszytkiego (XXVII). We fragmentach żałobnych do-
minuje więc fatalizm, melancholia i rezygnacja. Wiersze dedykowane 
Krzysztofowi Radziwiłłowi utrwalają pierwsze na nowej drodze poety 
spotkanie ze śmiercią, które zmusza do porzucenia starożytnych nauk, 
nie odsłania jednak horyzontów, które wyłonią się dopiero w „Trenach” 
(wydanych w 1580). Przyjrzyjmy się zatem „Trenom” jako świadkowi 
budowania nowego systemu idei, rozdzielającego kompetencje erudycji 
i wiary, rozumianej jako uległość wobec Tajemnicy. 

Tematem cyklu czarnoleskiego jest miłość rozważana w trzech po-
rządkach: społecznym, filozoficznym i religijnym. Medytacja nad mi-
łością do córki, do mądrości i do Boga skupia się w obrazach Urszulki, 
snu i nieba. Obrazy te, odwołujące się do ikonografii renesansowej, od-
mieniają wewnętrzne znaczenia przywoływanych znaków, kreując świat 
przedstawiony w perspektywie podmiotu. W nich to ukryty jest dialog 
poety z tradycją kultury oraz ze współczesnym poglądem na świat. Ob-
razy te – dodajmy – wyznaczają płaszczyzny semantyczne cyklu poetyc-
kiego i przez wzajemne związki nadają mu jedność.

Obraz snu, obarczony szerokimi konotacjami filozoficznymi, po-
jawia się w „Trenach” rozpaczy (X, XIII i XVI), a następnie w „Trenie” 
XIX. „Treny” X, XIII, XVI wyrażają ideę życia-snu, który rozbudza na-
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dzieje i żądze, by unieszczęśliwić człowieka. Przeżycie tego snu, zesła-
nego przez złe moce, rozprasza erudycyjne fikcje pocieszycielskie i uczy 
prawdy o cierpieniu. W doświadczeniu traumatycznym, które przejmuje 
do kości, do utraty duszy, ujawnia się szukana w trosce ostatecznej rewe-
lacja ideowa: proroczy sen „Trenu” XIX, który przychodzi przez otwarte 
– jak twierdzi Synezjusz – przed świtem niebo – ukazuje perspektywę 
prawdziwego życia po życiu.

Ideę przejścia z obłudnej, znikomej iluzji doczesnego bytowania do 
realności wiecznego życia wyraża obraz Urszuli, utrwalający najpierw 
(w „Trenach” III–VIII) pamięć szczęścia ziemskiego, a następnie (w „Tre-
nie„ XIX) rewelację eschatologiczną. Zauważmy, że w „Trenach” III–VIII 
doczesne rysy dziewczynki rozpływały się w bogatej metaforyce. Obrazy 
tkane z tęsknoty umykały jak złote jabłka Eurotasa4. W „Trenie” XIX po-
stać córki, kształtowana z reminiscencji tamtych wizji, staje się niezwy-
kle konkretna. Nie snem lub marą nikczemną stawia się przed oczami 
ojca Urszulka (wzywana tak w „Trenie” X), lecz w pełnej realności życia 
wiecznego. Przybierając te cechy fizyczne, które ojciec kochał najbar-
dziej, Urszulka wprowadza w wieczność jego miłość i potwierdza praw-
dę chrześcijańską, że to, co powstaje z miłości, trwa wiecznie. Zauważmy 
również, że w korygującym doczesny wizerunek Urszuli jej obrazie mi-
stycznym pojawia się znak śmierci i marności: białe giezłeczko grobo-
we, które teraz staje się dowodem życia uwielbionego, tryumfu w niebie. 
Odwołanie do średniowiecznej parenezy jest tu wręcz demonstracyjne: 
Koszula śmiertelna, jaką człowiek zabiera z tego świata, zastępuje atry-
buty bogactwa, znaczenia społecznego, luksusu: letniczek, uploteczki, 
paski złocone – płone dary rodziców. 

Budowana konsekwentnie opozycja złudnej doczesności i realności 
tamtego świata ujawnia intencję polemiczną wobec systemu podanego do 
wierzenia humanistycznym erudytom. Celem ataku jest mit trwania in 
memoria et litteris oraz trwania w potomkach. Z mitu tego wynika po-
chwała poety, nieśmiertelnego przez dzieło, oraz pochwała małżeństwa 
i życia rodzinnego, umożliwiającego prokreację. Zauważmy, że zaryso-
wane w pierwszej części cyklu (stanowiącej ideową pars negans) obrazy 

4 Odwołujemy się do siedemnastowiecznej parafrazy „Trenów” czarnoleskich: 
Samuel Twardowski, [Cztery treny] Mariannie Twardowskiej, wdzięcznej dziecinie…, 
w: Tenże, Miscellanea selecta, Kalisz 1681. 

szwecja01.indb   18szwecja01.indb   18 2005-06-25   18:56:512005-06-25   18:56:51



Sacrum w poezji Jana Kochanowskiego

19

Urszulki symbolizują te dwie właśnie wersje wiary w ziemską nieśmier-
telność. Urszulka – Safona, dziedziczka lutni ma trwać w pamięci i sło-
wie pisanym. Urszulka – dziedziczka szlacheckiego nazwiska i mienia, 
przygotowywana do łożnicy znakomitego męża, przedłuży biologiczne 
życie ojca i trwałość rodu. Obie nadzieje zawiodły. Śpiew małej poetki 
umilkł w pieśni śmiertelnej („Tren” VI), wraz z nim umilkł też głos oj-
cowskiej lutni („Tren” XVI). Wyprawa ślubna poszła wniwecz. Rozwiały 
się nadzieje na radość z niedorosłych wnuków. Śmierć zniweczyła płoną 
nadzieję trwania. Warto podkreślić, że prozopopeja „Trenu” XIX, czer-
piąca ze średniowiecznej ars moriendi, spiera się z renesansowymi trak-
tatami De vita familiare dowodzącymi, że w obowiązkach stanu realizuje 
się życie godziwe i szczęśliwe. Fikcjom parenetycznym przeciwstawio-
na jest tu prawda o losie kobiety zniewolonej małżeństwem i udręczonej 
macierzyństwem. Monolog Matki wydaje się wręcz palinodią zawartego 
w księgach „Pieśni” wzorca poczciwej matrony, której sensem istnienia jest 
rodzenie dziateczek mężowi podobnych. Intencją jest więc konfrontacja 
uogólnień typologicznych, służących retorowi-wychowawcy społeczeń-
stwa, z prawdą indywidualną; zdemaskowanie ideologii, która wprowa-
dza fikcję życia godziwego w miejsce prawdy o ludzkim bytowaniu. 

Zauważmy na koniec, że polemika (a raczej autopolemika) „Trenów” 
zwraca się nie tylko przeciw utopijnej nadziei zbudowania doczesnego 
domu, nie tylko przeciw fikcji trwania w ziemskiej nieśmiertelności, ale 
też przeciw zaufaniu do kultury. Ten wątek polemiki z doktryną laickie-
go humanizmu włączony jest w obraz nieba, budowany w „Trenie” XIX 
w kontekście dawnych wypowiedzi: „Epitaphium Cretcovii” i „Elegii” II 
IV na śmierć Tarnowskiego, a również w kontekście „Trenu” X, który 
wyraża zwątpienie w hipotezy eschatologiczne, nagromadzone w kul-
turze; atakuje europejską wyobraźnię zbiorową. Zauważmy, że kulturo-
wość i erudycyjność „Trenu” X jest wręcz demonstracyjna. Z dziedziny 
chrześcijańskiej przywołane tu zostały najbardziej adiaforyczne wyobra-
żenia, pozostające poza zakresem osobistego sacrum poety. Obraz nie-
ba w „Trenie” XIX nie zyskuje nacechowań wyobrażeniowych, których 
unikało również potrydenckie Wyznanie wiary. Odpowiada natomiast 
definicji zawartej w Confessio fidei i skonstruowany jest w duchu teolo-
gii apofatycznej. Droga apofatyczna – konkludujmy – odpowiada intuicji 
ideowej „Trenów”, zmagających się z pokusą hybris i szukających prawdy 
na gruzach świątyni ziemskiej madrości. Intuicja ta kieruje się wprost do 
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Tajemnicy, która przenika i dźwiga istnienie, nadaje mu blask nie ziem-
skiej już glorii, lecz wieczności: 

Skryte są Pańskie sądy; co się Jemu zdało,
Nalepiej, żeby się też i nam podobało.

Rewelacja, przyniesiona przez Matkę, powtarza słowa Listu św. Paw-
ła do Rzymian, Ksiąg Barucha, Estery i Hioba5. Wyrzuca więc Janowi 
Matka płonność jego studiów:

Na koniec, w co się on koszt i ona utrata,
W co się praca i twoje obróciły lata,
Któreś ty niemal wszytkie strawił nad księgami,
Mało się bawiąc świata tego zabawami.
  [Kochanowski 1989, t. 2, 580]

W Czarnolesie Anno Dni 1579 wiara zdominowała naukę, pokora 
przezwyciężyła dumę filozofa. Niebawem, 24 sierpnia Anno Dni 1584 
przyszło poecie naszladować Annę i Urszulę, by je zobaczyć miedzy anio-
ły i duchy wiecznymi. 
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SUMMARY

The sacred in the poetry of Jan Kochanowski

The topic of this study is Jan Kochanowski’s (1530–1584) reflexive-
philosophical and religious poetry, interpreted here as a testimony of 
the search for the sacred. Three stages of  these searches are discerned: 
the first one is dominated by a secular, humanistic outlook, the second 
dedicated to translating Księga Psalmów (1579), where ideas are revalu-
ated (diminishing the poet’s trust in humanistic, antic, doctrinal erudi-
tion) are highlighted and the third – of Treny – where a mature attitude 
toward religious faith is crystallized. 
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This evolution is presented against the background of its epoch, when 
a scientific sacred sphere, (as an alternative to the religious one) was 
formed and new stances of intellectual pride (hybris), skepticism, indif-
ferentism, trans-confessional teizm and the nicodemic stance were ap-
pearing in intellectual circles.
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Raj dla zapracowanych

Znaczące miejsce w twórczości Emila Zegadłowicza zajmuje człowiek. 
Jego życie, praca, wierzenia, środowisko, w którym przebywa. Wszyst-
ko to wpływa na niego, sprawia, że kształtuje się, dokonuje określonych 
wyborów. Nie jest to jednak byt odrębny – doskonale wpisuje się w swój 
świat, stanowi jego integralną część. Dla autora „Motorów” wieś jest miejs-
cem malowniczych obserwacji. Informacje o życiu i kulturze mieszkańców 
wypływają z fascynacji ludowością, sięgającej jeszcze swymi korzenia-
mi Młodej Polski. Wprawdzie urodził się i dorastał w Beskidach, ale nie 
w prostej wiejskiej rodzinie – ojciec był prefektem gimnazjum. Stąd też 
jego poznanie kultury wsi najbliższe jest drodze romantyków, którzy 
z zasłyszanych historii i gawęd konstruowali swój świat poetycki. Najlepiej 
oddaje to Edward Kozikowski1, pisząc, że autor „Powsinóg beskidzkich” 
„wzrastał wśród tysięcy legend i opowieści, któremi karmiono jego wy-
obraźnię i po długich latach bratania się niemal z każdym pyłem przy-
drożnym, wyrósł na piewcę Beskidu” [Kozikowski 1925, t. 3, 162]. 

Bohaterem poezji Zegadłowicza jest człowiek, który żyje nie tylko 
w określonej hierarchii społecznej, ale też jest blisko natury i ziemi, co 
wiąże się z ekspresjonistyczną orientacją poety [Maciejewska 1987, 6] 

1 Warto w tym miejscu zauważyć duży subiektywizm Kozikowskiego, który 
w chwili pisania tego artykułu – rok 1925 – był pod silnym wpływem ideologii grupy 
„Czartaka”, lecz już w kilka lat później stanowczo odżegnywał się od głoszonych przez 
jej członków poglądów.
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i jego fascynacją kulturą Beskidów2. Ludzie zamieszkujący tereny gór-
skie zmuszeni zostali przez warunki życia do dostosowania się przyrody. 
Sprawiło to, że upodobnili się do natury, stali się, podobnie jak otacza-
jąca ich przyroda, surowi, prości, ascetyczni. Mieszkańców Beskidów 
można podzielić na dwie grupy: osiadłych, którzy żyją z uprawy ziemi 
i wędrujących, czyli powsinogów. Właśnie ta druga grupa ze względu na 
specyfikę wykonywanej pracy stanowi centrum zainteresowania auto-
ra. Ukazuje ich podczas wykonywania zawodu, w ich własnym środo-
wisku, posługujących się swoim językiem, żyjących zgodnie z zasadami 
zachowanymi i szanowanymi od wieków przez górską społeczność. Ze-
gadłowicz stworzył w balladach typ bohatera, odznaczającego się pogo-
dą ducha, pracowitością, umiłowaniem świata przyrody. 

 „Młodopolskie i ekspresjonistyczne zainteresowania 
światem ludzi prostych splatają się tu z charaktery-
styczną dla tych formacji artystycznych tendencją do 
szukania w zwyczajnych „znakach” ziemi prawd uni-
wersalnych, metafizycznych. Łączą się też (jak u znacz-
nej części młodopolan i ekspresjonistów w ogóle) 
ze swoistym etyzmem, z poszukiwaniem wartości, 
z dążeniem do odnalezienia „prawdy ludzkiego ser-
ca”. Prawdy, która – jak to po wielokroć stwierdza pi-
sarz w obrazach swojego świata i w sformułowaniach 
wprost – zawarta jest w chrześcijańskiej, ewangelicz-
nej miłości i zrodzonego zeń poczucia sprawiedliwo-
ści społecznej” [Maciejewska 1987, 16]. 

Jak zatem przedstawiają się niezwykle specyficzni bohaterowie twór-
czości Emila Zegadłowicza? Już przy pobieżnym czytaniu łatwo za-
uważyć niezwykłe nagromadzenie ludzi okaleczonych, upośledzonych, 

2 Źródeł takiego postrzegania można się dopatrywać już we współpracy autora ze 
„Zdrojem”, gdzie w ekspresjonistycznym programie wydobywano na pierwszy plan 
piękno duchowe i prawdę. Ideologia ta poszerzona została w czasie funkcjonowania 
„Ponowy” i „Czartaka”, które kolejno przyniosły program swojskości, ludowość 
i antyurbanizm oraz kult pracy i zainteresowanie prostym człowiekiem. Stąd też 
wzięło się zainteresowanie codziennymi sprawami zwykłego człowieka oraz walka 
o uznanie ich za ważne i godne zobrazowania w poezji. 
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odmieńców. Co zatem sprawiło, że uwaga twórcy skupiła się właśnie na 
owych powsinogach beskidzkich? Już pobieżne spojrzenie pozwala wy-
dobyć cechy szczególne tych mieszkańców Beskidu. Ich twarze są umę-
czone, oczy wyblakłe, wypite słońcem, deszczem zmyte, suszone wiatrem 
[Zegadłowicz 1922, 3]3, postacie sękate, żylaste, twarde, koślawe, grania-
te, pokręcone. Ci ludzie, żyjący blisko twardej natury regionu górskie-
go, musieli się upodobnić do otoczenia. Trudne warunki życia zmusiły 
ich do tego, by się dostosować. Stąd też ich kalectwo będzie częstokroć 
związane ze środowiskiem, w którym żyją, a spowodowane czynnika-
mi naturalnymi, jak słońce, deszcz czy wiatr. Pojawiają się też okalecze-
nia związane z wiekiem. Stary szklarz z „Ballady o drugim powsinodze 
beskidzkim śklarzu, o nieośklonej farze, wreszcie o oczach śklanych pa-
trzących w serce i wieczność” [Zegadłowicz 1922, 14] od wielu już lat prze-
mierza szlaki Beskidów. Jego głowa jest łysa, wszystkie kosteczki chore. 
Widać tu naturalną kolej rzeczy, przemijanie. Specyficzna jest jednak 
forma szacunku, którym cieszą się starcy. Cichego i niezbyt rozmow-
nego szklarza ludzie cenią za jego solidną pracę. Kiedy gości w ich do-
mach, by naprawiać wszelkie rozbite szyby, traktują go jak jednego ze 
swoich i niczym członka rodziny zapraszają do stołu, gdy nadchodzi 
pora posiłku:

– tak i przesed poranek
mo się do obiadku – 
siądźcie z nami do miski
pożywcie się dziadku
  [Zegadłowicz 1922, Bodp 18]

W tej właśnie prostej chłopskiej gościnności jawi się szacunek. Nie 
jest to tylko szacunek dla tego określonego rzemieślnika. To szacunek 
wynikający z tradycji, przekonań i zasad kierujących życiem mieszkań-
ców Beskidów, którzy potrafią docenić nie tylko człowieka i jego pode-
szły wiek, ale też pracę, którą wykonuje. 

U Zegadłowicza pojawia się nie tylko okaleczenie, naturalnie wni-
kające z upływu czasu, ale też często podkreślane jest zmęczenie czło-

3 Wszystkie cytowane teksty pochodzą ze zbiorów: E. Zegadłowicz, 1922 oraz 1923. 
Wyjaśnienia skrótów w bibliografii. 

szwecja01.indb   27szwecja01.indb   27 2005-06-25   18:56:562005-06-25   18:56:56



Barbara Morcinek-Cudak

28

wieka, które wprawdzie nie powoduje ran widocznych gołym okiem, ale 
utrudnia pracę i sprawia, że trzeba w nią włożyć więcej wysiłku. Zmęcze-
nia jako takiego nie powoduje sama praca, lecz czynniki uboczne: słoń-
ce, które mocno grzeje i parzy pracującego człowieka, długa wędrówka, 
czy właśnie podeszły wiek, który spowalnia pracę i sprawia, że organizm 
szybciej się męczy. Jako że uwaga autora skupia się na swego rodzaju pro-
fesjonalistach, którzy poświęcili się wykonywaniu określonego zawodu, 
z tym też zawodem związane są ich okaleczenia. Okaleczać mogą rze-
mieślników ich własne narzędzia pracy, jak to jest w przypadku kamie-
niotłuka. Podczas pracy kamień parska w wszystkie strony / krwawią oczy 
źrą powieki [Zegadłowicz 1922, 41]. Wykonywanie wybranego zawodu 
wiąże się z koniecznością liczenia się z możliwymi okaleczeniami. Ka-
mień okazuje się w tym przypadku nie tylko narzędziem pracy, ale też 
narzędziem bólu. Praca i ból są ze sobą nierozerwalnie związane. Dole-
gliwości pracujących nieraz w trudnych warunkach ludzi przedstawione 
zostały m.in. w „Balladzie o piątym powsinodze beskidzkim kamienio-
tłuku, o moszczeniu dróg kalwaryjskich i mlecznych, także o gwiazdach 
spadających”:

– a to już tak w bólu boków
w rąk mordędze
w rwaniu gnatów
tłucze tela długich roków
ktoby to ta i policzył
tela latów – – 
  [Zegadłowicz 1922, Bopp 42]

Ból spowodowany jest powtarzalnością wykonywanej pracy. Nie moż-
na się jednak z nim liczyć, gdyż jest jej nieodłącznym elementem, więc 
trzeba go oswoić. Nie ma tu narzekania na ból. Wymienione dolegliwo-
ści traktowane są jako oczywisty dodatek do wykonywanego zawodu. 
Cierpienie wykonującego swą pracę nie było jednak daremne. Wyjaśnie-
nie ideologii oswojenia się z bólem i przyjmowania cierpienia znaleźć 
można w „Balladzie o szóstym powsinodze beskidzkim piecarzu-zdunie 
tumuliku i o jego wieczności żywej zarówno w sercach pieców jak i w pie-
śni gromadzkiej”, gdzie czytamy:
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tak przez lat sto bezmała
w męce wątłego ciała
od zimna i opału
w poniewierce w mordędze
zmniejszał ludziom rad nędzę
  [Zegadłowicz 1922, Boszp 51]

Znoszenie wszelkich niedogodności atmosferycznych i trudności 
wykonywanego zawodu ma głęboki sens. Przez ból jednego człowieka 
zmniejsza się nędza i męki innych ludzi. Budujący piece zdun ma w so-
bie coś z Prometeusza, który przynosi ludziom ogień. Nie tylko zresztą 
ogień. Przynosi magiczne ciepło domowego ogniska, możliwość prze-
trwania zimnych dni i nocy, możliwość przygotowania ciepłych po-
siłków. W tym kontekście cierpienie ma sens, gdyż przynosi szczęście 
wielu ludziom. Wykonywany zawód jest nie tylko obowiązkiem pozwa-
lającym na przeżycie. Niesie prawdziwą radość. Beskidzcy wędrowni-
cy cieszą się tym, co robią i lubią wiedzieć, że ich trud przysparza dobra 
innym ludziom. 

Z powtarzalnością wykonywanego zawodu, z jego trudnymi warun-
kami i koniecznością przemierzania nieraz wielu kilometrów od wsi do 
wsi wraz z całym sprzętem niezbędnym do pracy wiąże się stopniowe 
okaleczenie. Nie następuje ono od razu. Jest wynikiem długotrwałego 
procesu deformacji organizmu, która doprowadza wreszcie do sytuacji 
podobnej jak w balladzie o piecarzu-zdunie: 

ano coraz gorzej kroczy
oczy się kaprawo śklą
nogi się w kolanach gną – 
coraz mniejszy ziemi kawał
obchodzący – ba – przystawa – 
w piersiach skrzypi
w głowie mgły
w grdyce chrypi
w ślepiach łzy – 
– powsinogo chudy mały
do piecabyś wnet wszed cały
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pokurczony pokrzywiony
rozmierzwiony – o koślągo! –
  [Zegadłowicz 1922, Boszp 51]

Kolejne wersy tego fragmentu odkrywają cały zbiór dolegliwości, 
z którymi musi borykać się powsinoga. Ma coraz większe problemy 
z chodzeniem i ze wzrokiem, coraz szybciej się męczy, trudno mu się 
oddycha, cierpi na zawroty głowy i chrypę. Wszystkie te objawy są za-
równo wynikiem starości, jak i zmęczenia organizmu ciężką pracą. Ta-
kie przedstawienie budzi litość, która zostaje dopełniona rozpaczliwym 
obrazem chudej, małej, pokurczonej, pokrzywionej i wykoślawionej po-
staci zduna. 

Istotny wydaje się też brak indywidualizacji wśród powsinogów. Nie 
zostali oni przez autora wyposażeni w cechy, które pozwoliłyby ich od-
różnić od siebie. Nie mają nawet imion. Wędrowcy zdają się wyłaniać 
z pejzażu beskidzkiego [Prokop 1972, 398]. Pojawiają się wtedy, kiedy 
ich praca jest potrzebna. Jedynym, co odróżnia powsinogów, jest zawód 
przez nich wykonywany (i ewentualnie kalectwo z nim związane). Moż-
na pokusić się o stwierdzenie, że są personifikacją swego zawodu, w pełni 
się z nim jednoczą. Stają się symbolami pracy, zaś sama praca przedsta-
wiona zostaje w aurze świętości, jest wartością najwyższą. Taka kreacja 
artystyczna przybliża Zegadłowicza do tradycji ballady ludowej, w któ-
rej bohater jest reprezentantem spełnianej przez siebie roli społecznej. 
Pojawiają się tu zarówno wątki panteistyczne, jak i wpływy franciszka-
nizmu. Konsekwencją tego jest „konstrukcja bohatera-prostaczka, ubo-
giego, ale miłego Bogu”. 

Wywyższenie znaczenia wykonywanej pracy może mieć jeszcze jed-
no źródło. Wśród mieszkańców Beskidów od dawna liczni są wyznawcy 
protestantyzmu, o czym może świadczyć chociażby duża liczba parafii 
ewangelicko-augsburskich na tym terenie, a także publikacje religijne 
tam wydawane. Jednym z najpopularniejszych wydawnictw był w cza-
sach, kiedy powstawały ballady Zegadłowicza, „Kalendarz ewangelic-
ki”, wychodzący w Cieszynie. Jego egzemplarze do dziś można obejrzeć 
w bibliotece tamtejszej parafii. Kalendarze te oprócz zwykłych informa-
cji dotyczących dni, tygodni, miesięcy, wschodów i zachodów słońca, czy 
jednostek miar i wag, zawierały też instrukcje dla wiernych, jak dobrze 
i godnie żyć. Na każdy miesiąc przeznaczone były specjalne uwagi i za-
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lecenia. Tak więc w roku 1918 (oraz w kilku następnych) czytamy przy 
miesiącu czerwcu, że lenistwo jest nieprzyjacielem człowieka, który jego 
ciało osłabia; praca zaś najlepszym przyjacielem, który mu znowu siły 
dodaje, zaś przy październiku zamieszczona została informacja: gdzie 
się pilnie pracuje, stamtąd bieda ucieka; gdzie zaś pracy zaniedbują, tam 
się bieda do drzwi wciska [Ke 1918]. Widać tu wyraźnie jedno z najważ-
niejszych założeń protestantyzmu. Praca jest ogromną wartością, gdyż 
człowiek, pracując, spełnia swe ziemskie powołanie. Dostrzegając to, ła-
twiej zrozumieć szacunek dla pracy i wykonywanego zawodu, utrwalony 
przez Zegadłowicza. Łatwiej też pojąć szczególną rolę niektórych okale-
czeń wynikających z uprawiania określonego zawodu. Jednym z boha-
terów jest garbaty szklarz z „Ballady o drugim powsinodze beskidzkim 
śklarzu...”, który na swych plecach niesie górskim szlakiem ciężkie ramy 
okienne. To właśnie ramy są przyczyną jego kalectwa. Pod ich ciężarem 
utworzył się garb. Stanowi on nie tylko jego cechę charakterystyczną, lecz 
także jest podpórką, miejscem, o które można wygodnie oprzeć niesioną 
ramę. Jednak w końcu i plecy szklarza nie wytrzymują tego obciążenia 
i konieczny jest odpoczynek. Garb nie jest tu jednak postrzegany jako 
wada, co najlepiej widać na przykładzie trzech synów sadownika:

Sadownik je zonaty – syny sadowniki
jez ik trzok – som garbaci – no cóż że kaleki
znajom goje śpedytnie a jakże ho ho ho
kożden zno to bez szkoły co sercem ukocho 
  [Zegadłowicz 1922, Botp 23]

W przypadku synów sadownika motywacją kalectwa nie jest praca. 
W opiece nad sadami trudno o tego typu okaleczenie. Sam fakt posia-
dania garbu nie jest traktowany jako kalectwo, lecz raczej jako pewnego 
rodzaju defekt, który w istocie nie jest istotny. Zostaje wzmiankowany 
mimochodem. Najistotniejszą cechą synów sadownika jest umiłowa-
nie pracy. By dobrze wykonywać swój zawód nie wystarczy być specja-
listą. Najważniejsze jest to, by kochać wykonywaną pracę i poświęcać 
się jej całkowicie. Obdarzeni takimi przymiotami trzej sadownicy nie 
jawią się czytelnikowi jako biedni wykoślawieni kalecy. Ich wielkie ser-
ca przesłaniają garby, a oni sami wydają się być wykreowani na kształt 
greckich herosów. 
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Zaprezentowani w beskidzkiej twórczości autora „Zmór” kalecy też 
zostali obdarzeni niezwykłymi zdolnościami. Chodzący od wsi do wsi, 
okaleczeni rzemieślnicy przedstawieni zostali jako powsinogi serdeczne, 
drutujące serca, śklące okna pod zachód i mróz, stróże sadów cienistych, 
ogrójców bożych, kamieniotłuki moszczące drogi gwiazdami spadającemi, 
wycinacze w lipinie Chrystusów frasobliwych, zduny pieców chlebowych, 
budowniczowie błogosławieni [Zegadłowicz 1923, 5]. Widać więc od razu, 
że przemierzający szlaki kalecy nie są tylko doświadczonymi profesjona-
listami. Ich umiejętności nie ograniczają się do naprawiania, sklejania czy 
budowania. Wyjątkowego charakteru nadają im dodatkowe zdolności. 
Pierwszą z nich jest serdeczność, która zjednuje ludzką sympatię, drugą 
niezwykła umiejętność drutowania ludzkich serc. Sami wykoślawieni, 
osamotnieni, zmęczeni lepiej rozumieją ludzkie dramaty i są cierpliwy-
mi słuchaczami, którzy już samą swą obecnością koją ból innych ludzi. 
Oni to bowiem, chcąc przysporzyć dobra i szczęścia ludziom, wyściełają 
dla nich drogi spadającymi gwiazdami i budują piece – serca domowego 
ogniska. Stąd też postrzeganie ich jako błogosławionych budowniczych 
jest całkowicie uzasadnione. Są czymś w rodzaju dobrych duchów, któ-
re przemierzając beskidzkie szlaki nie tylko pomagają ich mieszkańcom 
w codziennych naprawach czy pracach, ale też stanowią niezwykłe anti-
dotum na ich rozbite serca i życiowe problemy.

U autora „Powsinogów beskidzkich” pojawia się także wizja nieba dla 
zapracowanych ludzi. Niebo druciarza z „Ballady o powsinodze beskidz-
kim druciarzu kuternodze...” przedstawione zostało następująco:

za piecem u Pana boga
– tam – majstruje – naklepuje – 
reperuje i drutuje i drutuje
słonecznymi promieniami
w kwadre pieknie przymierzuje
łaty ćwieczy w krąg gwiazdami – 
świątkom garnki wciąż drutuje – 
powsinoga beskidzki kamratowy gość
ma słonecznych drutów, gwiezdnych ćwieków dość.
  [Zegadłowicz 1923, Bopb 11]
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Niebo druciarza jest naprawdę niezwykłe. Jest on jednym z miesz-
kańców bożego zapiecka, gdzie podobnie jak za życia wykonuje swój 
błogosławiony zawód. Zmianie uległy tylko akcesoria, które wykorzy-
stuje do swej pracy. Dotąd powsinogów wędrujących postrzegano jako 
robotników, którzy chodzą podzwaniający wieńcami drutów, zbyrkający 
lustrami śklanych tafli, toczący beczki nieheblone, połupujący miotłami 
o kamieńska, w złotym oplocie linek, kobiałek, kozików, pionów, obcęg, 
pilników – całym tym sprzętem ladajakim, a tak wymownym, tak przeko-
nywującym [Zegadłowicz 1923, 5]. Wyposażenie to stanowiło rzeczywi-
ście akcesoria niezbędne do wykonywania zawodu. W niebie praca trwa 
nadal, lecz zamiast narzędzi doczesnych szklarz wykorzystuje słoneczne 
promienie i gwiezdne ćwieki. Można z tego wnioskować, że uznana za 
powołanie na ziemi praca, ma znaczenie ponadczasowe. W takiej wizji 
raju znajduje potwierdzenie przekonanie człowieka o wartości i umiło-
waniu pracy. 

Istotny jest jeszcze jeden fakt. Przemierzając szlaki Beskidów szklarz 
wypoczywał siadając w cieniu drzew. Tak też się stało pewnego dnia, kie-
dy przysiadł pod lipą, pod świątkiem. Okazało się, że był to jego ostatni 
wypoczynek, gdyż umarł siedząc pod drzewem. Interesujące jest to, że 
jego śmierć nie była wydarzeniem niezwykłym, poprzedzonym cierpie-
niem czy chorobą. Druciarz kuternoga odszedł tak, jak żył: cicho i spo-
kojnie, nie narzucając nikomu nawet swej śmierci. Jakby była to tylko 
jedna z wielu czynności, które człowiek musi w życiu wykonać, wpisana 
w rytm ludzkiego istnienia. Nawiązuje to wyraźnie do średniowiecznego 
przekonania o równości śmierci i jej sprawiedliwości w zabieraniu ludzi 
z tego świata. Któżta wie moiściewy kto jest pierwszy z brzyga – pojawia się 
refleksja. Sam fakt, że druciarz umiera w drodze, pozwala na podkreśle-
nie jego związku z wykonywaną pracą i znaczenia jakie miała. Ostatnie 
chwile spędza obok świątka, co pozwala na jeszcze większą sakralizację 
jego śmierci. Jakby toporny, drewniany świątek, który czuwał nad jego 
życiem, teraz towarzyszył mu w chwili śmierci. Przystanek, który zrobił 
sobie druciarz, by odpocząć, okazał się rzeczywiście tylko chwilą wypo-
czynku, gdyż jego praca zachowała swą ciągłość. Z opisu jego raju wia-
domo już, że nawet po śmierci wykonywał swój zawód. Zatem śmierci 
nie można tu traktować jako końca pracy człowieka, lecz jako przejście 
do innego wymiaru, w którym jednak i tak będzie się wykonywało swą 
ukochaną pracę, tyle, że będzie ona pozbawiona bólu i niedogodności. 
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Nie można też nie zauważyć, że śmierć kuternogi nastąpiła w sa-
motności. Podobnie jak za życia, nikt mu nie towarzyszył i w tej ostat-
niej drodze. Czy więc na pewno szacunek i docenianie wykonywanej 
pracy wiąże się z docenianiem człowieka? Czy przypadkiem jego praca 
nie przesłania osoby, jaką jest? Potwierdzić to może opis śmierci kolej-
nego powsinogi:

zapiecyłeś beskid beskideś spiekarnił
inoś się biedoku tom robotom zmarnił – 
nikto cie nie zegnoł w śmiertelnej chorobie
– ludzie som jednacy myślący o sobie
– umareś na słomie w niepolonej izbie
ino cie zegnały twoje piece w cizbie
  [Zegadłowicz 1922, Botp 23]

Ani śmierci druciarza, ani zduna nie towarzyszą ludzie, którym po-
święcili oni swe życie i zdrowie. Umierają oni w samotności i zapomnie-
niu. Zegadłowicz demaskuje tu dwie prawdy. Pierwszą z nich jest fakt, 
że doceniając pracę, często zapomina się o człowieku, który ją wykonu-
je. Widać więc pęknięcie w systemie wartości protestanckich (takich, 
jak je postrzega Zegadłowicz), które pozwalają, gdy są tylko częścio-
wo stosowane, na zepchnięcie człowieka na drugi plan. Drugą prawdą, 
jaką demaskuje autor „Powsinóg” jest to, że w momencie, gdy kończy się 
przydatność ekonomiczna ludzi, kończy się uwaga, jaką poświęcają im 
inni. Dlatego też można mówić o pęknięciu w systemie wartości miesz-
kańców Beskidów. Logicznym następstwem ciężkiej pracy poswinóg, 
ich poświęcenia i miłości jaką darzyli nie tylko wykonywane zajęcie, ale 
też ludzi dla których pracowali, byłoby obdarzenie starców szacunkiem 
i opieką, by spokojnie mogli doczekać kresu swych dni. Taki stosunek 
do starców byłby zgodny z protestanckim etosem pracy. Okazuje się jed-
nak, że tak nie jest. Widać to w pełnym żalu i rozczarowania przedsta-
wieniu ostatnich chwil piecarza. Na nic się zdały jego wysiłki i praca, by 
polepszyć byt ludzi zamieszkujących Beskidy. Doprowadziło to nie tyl-
ko do jego kalectwa, ale nie zdobyło mu serc ludzkich. Prawda wynika-
jąca z tego jest gorzka. Umiłowanie pracy i solidne jej wykonywanie nie 
zjednuje rzemieślnikowi szacunku społecznego. Docenianie pracy i jej 
wykonawców jest tylko pozorne. Są ważni, kiedy trzeba coś zrobić, kie-
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dy są potrzebni. Kiedy jednak wykonają już swoje zadanie, kończy się 
zainteresowanie nimi. Nikt nie docenia ich trudu i wyrzeczeń, takich 
jak w przypadku powsinogów wspominany już brak rodziny i własne-
go domu. Ludzie myślą tylko o sobie, są egoistami, nie zwracają uwagi 
na innych. Dlatego też beskidzcy wędrowcy są odrzuceni. Może nie tyle 
dokładnie odrzuceni, ile raczej niezauważeni. Umierają w samotności, 
często w drodze, a jedyną nagrodą dla nich jest życie wieczne. To przy-
bliża ich do postaci świętych, którzy nie bacząc na swe doczesne dobro 
starali się ze wszystkich sił służyć innym. Kształtowana w taki sposób 
biografia przybliża beskidzkich wędrowców do wzorca hagiograficzne-
go, a ich historia zdaje się być jednym z apokryfów. Jedyną nagrodą i no-
bilitacją dla zapracowanych jest cichy i spokojny raj, w którym mogą bez 
bólu kontynuować zajęcie, które ukochali i które okazało się tak ważne, 
że nawet w raju jest niezbędne.
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SUMMARY

Paradise for busy people

The main character of Emil Zegadłowicz’s Beskida mountain poetry 
is a man who lives close to nature and dedicates himself to his profession. 
Beskida’s wanderers represent traditional professions, strongly connect-
ed with the culture of the region. They are shown performing their work 
and are described from the perspective of the work they do. Very often 
they are ill and injured because of repeated activities, which they per-
form over a long period. Their lives are full of pain, but they accept it 
with patience and dedicate their lives to others. Their attitudes toward 
life have many different sources. One of them is tradition and respect 
for labour and hard-working people, which is connected with people’s 
difficult life situation, and which is very strong in the mountain region. 
A second source can be found in strong Protestant traditions, which are 
vital in this region, and which are responsible for the people‘s respect for 
a job well done and for their devotion. The characters of Beskida ballads 
earn the rewardthey will receive after death, according to the ways they 
live their lives on earth. The reward is paradise, where they can contin-
ue their beloved jobs, but without pain and suffering. 
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Sacrum i epifania w poezji Czesława Miłosza

Gdzie w poezji Czesława Miłosza można odnaleźć święte miejsce, 
sacrum? W swoich esejach poeta deklaruje istnienie takiego miejsca. 
W krótkim tekście „Religia i przestrzeń” stwierdza, że wiek XX odstąpił 
od postrzegania sacrum w perspektywie wertykalnej, co znaczy, że Bóg 
i to, co boskie, nie znajduje się już „na wysokościach”. Sacrum jest tu 
i teraz. Miłosz pisze:

 „Istnieje sakralność mocniejsza od wszelkich na-
szych buntów, chleba na stole, chropowatego drzew-
nego pnia, który jest, odgadywana intuicyjnie głębia 
bycia” [Miłosz 1980, 30].

Chciałbym prześledzić, jak w poezji Miłosza przedstawione jest to, 
co święte. Posłużę się w tym celu dwoma późnymi wierszami Miłosza 
„O aniołach” z roku 1966 i „Jak powinno być w niebie” z roku 1986.

Wiersz „O aniołach” rozpoczyna się stwierdzeniem, że nasz nowocz-
esny sposób myślenia pozbawił anioły nie tylko ich anielskich atrybutów, 
ale także ich egzystencji. Następnie Miłosz rzuca przekorną konstatację, 
że jednak w nie wierzy. Gdzie w takim razie są anioły i kiedy możemy je 
spotkać? Innymi słowy, gdzie i kiedy możemy odnaleźć Miłoszowskie 
sacrum?

Anioły pojawiają się u Miłosza w krótkich momentach, w intensy-
wnym i zmysłowym przeżyciu natury, kiedy dzień przechodzi w noc: ich 
istnienie można przeczuć w ptasim śpiewie, w zapachu jabłek, zgodnie 
z tym, co poeta pisał w swoim eseju. Anioły pojawiają się także we śnie, 
nawołując nas „nadziemskim językiem” do uczynienia życia najlepszym. 
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Ostatecznie nie jest to zatem kwestia sakralnego tu i teraz. Chodzi o to, 
że „góra” i „dół” zamieniają się miejscami.

Kluczowy obraz utworu „O aniołach” znajdziemy w drugiej zwrotce 
wiersza: po niebie, widzianym jako haft ciężkiej tkaniny, chodzą anioły, 
sprawdzając jej ściegi. Widzialną jej część stanowi tu firmament nie-
bieski ze znakami Zodiaku, za pomocą których, jako gwiezdnej mapy, 
astronom czyta, demonstruje i objaśnia niebo. W wierszu obraz ten po-
woduje zmianę hierarchii: niebieska strona tkaniny jest lewą stroną haf-
tu i pokazuje prawdziwy sposób, w jaki wszystko zostało sporządzone. 
Jednocześnie ziemska strona jest właściwą stroną, która ukazuje piękno 
haftu nam – mieszkańcom ziemi. Niebo i ziemia zamieniają się tu jak-
by miejscami.

Można przypuszczać, że obraz ten jest polemiką z suchymi schema-
tami, za pomocą których Tomasz z Akwinu próbował pojąć niebiańską 
prawdę, a do której Miłosz często krytycznie odnosi się w swych es-
ejach. Różnica między dwiema stronami tkaniny jest różnicą między 
schematem a rzeczywistością, między teologią a poezją. W szerokim 
kontekście kulturowym typowym chwytem poety jest dehierarchizacja 
relacji niebo – ziemia, boskie – ludzkie. Zaznacza się to również w języku 
utworu. Znamienne jest tu pomieszanie stylu wysokiego ze stylem ni-
skim. Podniosły ton początku wiersza (Odjęto wam szaty białe) przeci-
wstawiony jest codziennemu zrób, co możesz. Obok języka potocznego 
występuje fraza: nadziemski język. Naruszanie i łamanie hierarchii stylisty-
cznej można zauważyć również w wyrażeniu: Ja jednak wierzę wam. 
Ponieważ jest tu mowa o istotach niebieskich, można by oczekiwać in-
nego połączenia czasownika wierzyć, jak w konstrukcji „wierzyć w coś 
lub w kogoś”. Użycie celownika daje czasownikowi bardziej ludzkie znac-
zenie „zaufania”. Potoczne słowo nakaz może pełnić funkcję synonimu 
uroczystego wezwania (por. Albowiem darów swoich i wezwania Bóg 
nie żałuje, Rzym. 11, 29). Przestarzałe wyrażenie o czasie jutrzennym 
występuje obok neutralnego pod wieczór. Równoległość dwóch różnych 
poziomów stylistycznych w tym samym utworze poetyckim łączy dwa 
światy w jeden. Boskie kategorie pozostają nadal boskie, ale ich wymi-
ar poeta może pojąć właśnie dzięki tożsamości tych dwóch sfer. Oto sa-
crum, które Miłosz potwierdza. Najpiękniej jest usłyszeć dźwięk, czyli 
czuć obecność aniołów tu, na ziemi, w krótkich chwilach, w epifaniach. 
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Nad niebo przedkładany jest ziemski ogród, który jest zarazem ogrodem 
rajskim, bez kusiciela i kuszenia.

Wiersz Miłosza „O aniołach” określa świadomość sceptyka naszych 
czasów, który chce jednak wierzyć w boski wymiar istnienia aniołów. 
Uwewnętrzniona przestrzeń zewnętrzna – to właśnie miejsce, w którym 
Miłosz umieszcza sacrum, zaś anioły lokuje na ziemi. Ogród i niebo w kos-
mologii jego wiersza zamieniły się miejscami. Niebo jest siedzibą prawdy, 
ale nie ma w nim miłosierdzia; natomiast objawia się ono w ogrodzie 
– ale nie zawsze, tylko w ulotnych momentach, w epifaniach [Błoński 
1981, 27–51].

W wierszu „O aniołach” poeta chce, abyśmy się skupili na tym 
świecie, nie zaprzeczając jednak istnieniu innego świata. Najsilniejszy 
efekt w utworze jest osiągnięty przez kontrast między naszym oczeki-
waniem wezwania do czynu heroicznego albo do odsłonięcia transcen-
dentnej rzeczywistości a wypowiedzią anioła, który powie poecie, aby 
zrobił to, co może. Jest to banalna fraza codziennego życia, zachęcającą 
do aktywności. Jednakże jest to także fraza o sensie egzystencjalnym, 
wskazująca na kondycję ludzkiego życia.

Druga strona prawdy, która objawi się po śmierci naznaczona jest 
nieufnością, może nawet niewiarą poety. W jeszcze jednym późnym wi-
erszu pt. „Sens” z roku 1991 powraca poeta ponownie do metafory haftu, 
ale tym razem patrzy na życie z perspektywy aniołów.

– Kiedy umrę, zobaczę podszewkę świata.
Drugą stronę, za ptakiem, górą i zachodem słońca.
Wzywające odczytania prawdziwego znaczenia. 
Co nie zgadzało się. Będzie się zgadzało.
Co było niepojęte, będzie pojęte.
  [Miłosz 2003, 285]

W wierszu tym poeta wątpi w istnienie innej rzeczywistości, w drugą 
perspektywę spojrzenia. Misję poety rozumie Miłosz nie jako rolę bo-
hatera, ale raczej tłumacza prostego życia ludzkiego we wszystkich jego 
przejawach. Poeta nadal ma specjalną rolę do spełnienia, lecz bardziej 
w znaczeniu apokaliptycznym i egzystencjalnym, niż heroicznym.

Utwór Miłosza jest rozważaniem nad istnieniem aniołów. Jeden 
z głosów utrzymuje, że wymyślił je człowiek, co jest typowym stanow-
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iskiem w naszych racjonalistycznych i nowoczesnych czasach; według 
innej deklaracji nowoczesności – egzystencjalizmu – człowiek wymyślił 
samego siebie. Zatem o statusie zarówno człowieka, jak i anioła, decydują 
równocześnie kategorie istnienia i nieistnienia.

W wierszu Miłosza dominuje niepewność, rozwiana w ostatniej zwrot-
ce, w której słyszymy mowę anioła. Nie jest to jednak teologiczny argu-
ment, lecz fakt; głos poezji i głos transcendencji, który przemawia jasno 
i dobitnie. Wiersz „O aniołach”, rozpisany jakby na głosy, jest dialogiem 
nowoczesnego człowieka z tradycją literacką i chrześcijańską, z naturą, 
z własnym sceptycyzmem poety i wreszcie ze światem boskim. W naszym 
codziennym świecie boski wymiar istnieje: jest konkretny i rozpoznawal-
ny, zarówno w życiu człowieka, jak i w przyrodzie.

W wierszu „Jak powinno być w niebie” miejsce święte, tutaj zwane 
niebem zostaje osadzone w czasie i przestrzeni, jednak za sprawą sielskiej 
atmosfery z powodzeniem mogłoby być rajem. Względnie harmonijny 
stosunek poety do sacrum, jaki znamy z pierwszego wiersza, tutaj niknie 
bezpowrotnie, choć nadal sacrum pozostaje związane z naturą i ptasim 
śpiewem. Jest wczesna godzina poranna, tuż po wschodzie słońca, lato, 
ale wszystko to rozgrywa się w czasie przeszłym; poeta już opuścił to 
miejsce. Jest tu tylko natura, żywioł natury. Miniony czas może oznaczać 
dzieciństwo, zaś rzeka zdaje się nie tylko odwoływać do biblijnych rzek 
raju, lecz stanowi również w najwyższym stopniu rzekę konkretną, tę 
przechowaną we wspomnieniu z dzieciństwa, rzekę płynącą przez dolinę 
Issy.

Sacrum jest do tej pory tym samym sacrum, co w poprzednim wierszu. 
Sferze tej zostaje nawet przypisany pewien status ontologiczny: opuszc-
zony ogród nadal trwa zarówno w rzeczywistości, jak i w wyobraźni. 
Różnica między nim a zwykłym krajobrazem polega jedynie na specy-
ficznej, sensualnej wręcz intensywności:

że zapach lewkonii
I nasturcja i pszczoła i buczący trzmiel,
Czy sama ich esencja, mocniejsza niż tutaj.
  [Miłosz 2004, 156]

Już rozpoczynające strofę słowo esencja ma związek z jakimś 
wewnętrznym centrum: „sednem”, „środkiem”. Poeta wprowadza na-
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gle określenie nieskończoność jako synonim sfery sacrum. Utwór nabiera 
tym samym cech platońskich: niebo, raj czy sacrum są odpowiednikami 
Boga i świata idei, z którego emanują w naszą rzeczywistość oczarowanie, 
cud i obietnica. Ostatecznie ów ogród zostaje zdefiniowany jako „pokój 
wieczny” (pojęcie zaczerpnięte z teologii). To, co na początku utworu 
miało perspektywę temporalną (lato i wschód słońca), traci teraz swój 
kontekst czasowy, zaś umysł poety sprawia, że raj obraca się w nicość. 
I tu mamy podstawowy dylemat. Bez tej specyficznej „esencji” miejsce 
nie mogłoby zostać zaliczone do sfery sacrum, byłaby to bowiem czysta 
zmysłowość, lub może panteizm i to już nawet nie chrześcijański. Filo-
zoficzne i teologiczne wywody Miłosza sprawiają, że sfera sacrum zatra-
ca swoją zmysłowość, zaś brak takich wywodów powoduje, że nie mamy 
już do czynienia z sacrum, w każdym razie nie z sacrum chrześcijańskim. 
Wiersz Miłosza „Jak powinno być w niebie” odkrywa sacrum gdzieś na 
przecięciu czystej zmysłowości, świata teologii i filozofii. To właśnie tak 
osiągniętą równowagę Miłosz opisuje w „Ziemi Ulro”:

 „Kiedy mój anioł stróż (który przebywa w uwewnętrz-
nionej zewnętrznej przestrzeni) odnosi zwycięstwo, 
ziemia wydaje mi się tak piękna, że żyję w ekstazie, 
i o nic się nie martwię, bo otoczony jestem boską 
opieką, zdrowie moje dobre, czuję w sobie prąd wiel-
kiego rytmu, w snach ukazują się magicznie-barwne 
krajobrazy, nie myślę o śmierci, bo czy nastąpi ona 
za miesiąc czy za pięć lat spełni tylko co zasądził dla 
mnie Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, nie Bóg filo-
zofów” [Miłosz 2000, 190].

To właśnie owo sakralne poczucie więzi ze Stworzeniem stanowi 
u Miłosza intensywne przeżycie szczęścia. Obydwa analizowane tu wi-
ersze, zwłaszcza jeżeli zestawimy je ze sobą, są świadectwem przejmująco 
doświadczanego istnienia sacrum, sacrum będącego tu i teraz. Miłosz 
zdaje się doświadczać sacrum nie gdzieś poza światem i życiem, ale 
właśnie w świecie i w życiu, zaś w szczególności w naturze. Jest to jednak 
stan podlegający ciągłemu zagrożeniu ze strony ratio i tego, co Miłosz 
nazywa „umysłem”.
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Można by porównać stosunek Miłosza do sacrum z poglądami 
rosyjskich filozofów religii, w szczególności zaś z tzw. sofiologa-
mi i ich wyobrażeniem jedności wszechrzeczy, sofiańskiej zasady 
bytu. W jednej z rozmów z Aleksandrem Fiutem Miłosz wspomina 
o swoim powinowactwie intelektualnym z Sołowjowem i Siergiejem 
Bułhakowem, najważniejszym chyba przedstawicielem sofiologii. 
Również we wspomnieniach o Oskarze Miłoszu odnajdujemy wzmiankę 
poety o podobieństwie idei filozoficznych Oskara z Sofią Bułhakowa. 
Różnica między pojęciem epifanii a Sofią rosyjskich filozofów reli-
gii polega przede wszystkim na tym, że Sofia oznacza bardziej ciągłe 
doświadczanie świętości w życiu, z dala od tego, co krótkotrwałe 
i przelotne. Jest to wszak, jak próbowałem pokazać, istotny element 
Miłoszowskiego postrzegania sacrum, element, na który poeta mógł 
natrafić u rosyjskich filozofów religii.

W „Metafizycznej pauzie” Miłosz podkreśla geocentryczną 
i antropocentryczną wizję chrześcijaństwa. Na dowód przytacza słowa 
credo: który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z niebiosów 
[Miłosz 1989, 77]. To właśnie jest dla Miłosza sacrum istniejące tutaj 
na ziemi, w naturze, wśród ludzi, a jednak ciągle zagrożone rozumem 
i teologią [Fiut 1998, 306–317]. Dla nowoczesnego człowieka jest to jed-
nak zagrożenie nie tylko tragiczne, lecz także w najwyższym stopniu 
konieczne. 

Teksty:

O Aniołach

Odjęto wam szaty białe,
Skrzydła i nawet istnienie 
Ja jednak wierzę wam,
Wysłańcy.

Tam gdzie na lewą stronę odwrócony świat,
Ciężka tkanina haftowana w gwiazdy i zwierzęta,
Spacerujecie oglądając prawdomówne ściegi.
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Krótki wasz postój tutaj,
Chyba o czasie jutrzennym, jeżeli niebo jest czyste,
W melodii powtarzanej przez ptaka,
Albo w zapachu jabłek pod wieczór
Kiedy światło zaczaruje sady.

Mówią, że ktoś was wymyślił 
Ale nie przekonuje mnie to.
Bo ludzie wymyślili także samych siebie.

Głos – ten jest chyba dowodem,
Bo przynależy do istot niewątpliwie jasnych,
Lekkich, skrzydlatych (dlaczegóż by nie),
Przepasanych błyskawicą.

Słyszałem ten głos nieraz we śnie
I, co dziwniejsze, rozumiałem mniej więcej
Nakaz albo wezwanie w nadziemskim języku:

zaraz dzień
jeszcze jeden
zrób co możesz.
  [Miłosz 2003, 118–119] 

Jak powinno być w niebie

Jak powinno być w niebie wiem, bo tam bywałem.
U jego rzeki. Słysząc jego ptaki. 
W jego sezonie: latem, zaraz po wschodzie słońca.
Zrywałem się i biegłem do moich tysiącznych prac!
A ogród był nadziemski, dany wyobraźni.
Życie spędziłem układając rytmiczne zaklęcia,
Tego co ze mną się działo nie bardzo świadomy
Ale dążąc, ścigając bez ustanku
Nazwę i formę. Myślę, że ruch krwi
Tam powinien być dalej triumfalnym ruchem
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Wyższego, że tak powiem, stopnia. Że zapach lewkonii
I nasturcja i pszczoła i buczący trzmiel
Czy sama ich esencja, mocniejsza niż tutaj,
Muszą tak samo wzywać do sedna, w sam środek
Za labiryntem rzeczy. Bo jakżeby umysł
Mógł zaprzestać pogoni, od Nieskończonego
Biorąc oczarowanie, dziwność, obietnice?
Ale gdzie będzie ona, droga nam śmiertelność?
Gdzie czas, który nas niszczy i razem ocala?
To już za trudne dla mnie. Pokój wieczny
Nie mógłby mieć poranków i wieczorów.
A to już dostatecznie mówi przeciw niemu.
I zęby sobie na tym połamie teolog.
  [Miłosz 2004, 156]
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SUMMARY

The sacred and epiphany in Czeslaw Milosz’ poetry

For Czesław Miłosz the question of the existence of the sacred and its 
location is crucial, especially in his later works. In the poem O aniołach 
the sacred is located in the here and now and not in heaven, which is 
perceived as more or less an abstraction. The hierarchical relation be-
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tween heaven and earth is in a way inverted. The crucial metaphor for 
this is heaven understood as an embroidered cloth, where the right side 
of the cloth is the side turned toward earth, with the reverse side turned 
toward heaven.

In a later poem, Jak powinno być w niebie from 1986, the same ques-
tion is posed by the poet but answered in a somewhat different way: on 
the one hand the sacred exists in nature, here and now, and theology 
is just abstraction, but on the other hand mere nature means sensual-
ism and nothing more. This is a dilemma of crucial importance for the 
works of Miłosz. 
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Sacrum w poezji stanu wojennego

Analizę poezji stanu wojennego chciałabym rozpocząć od mało od-
krywczego stwierdzenia, że stan wojenny był czasem wyborów, wybo-
rów dramatycznych, wyborów dokonywanych w warunkach moralnego 
spustoszenia. Łatwo bowiem było opowiedzieć się przeciwko przemocy, 
oddzielić dobro od zła. Jednocześnie władza sugerowała nieprzerwanie 
możliwość współżycia ze stanem wojennym, zapomnienia. I oferowała 
związane z tym prerogatywy. Następowało zatem coś w rodzaju moral-
nego rozdrobnienia. W wierszu Leszka Szarugi „Wybór” czytamy:

nic nie jest wieczne mówi
człowiek musi wybierać aby żyć
między złem większym i złem mniejszym
luksus wyborów ostatecznych
zostawić musi filozofom
albo świętym
  [Szaruga, Wybór, w: Apsw 1982, 26]

Otóż wydaje się, że właśnie owe „wybory ostateczne” były osią, wo-
kół której budowano świat przedstawiony tej poezji. Pamiętać przy tym 
należy, że stan wojenny stworzył sytuację, w której wybór – nawet łatwy 
– stał się koniecznością, moralnym imperatywem. Każdy opowiadał się 
po którejś ze stron i jeśli nawet nie występował z deklaracją, to jego wy-
bór i tak ujawniał się na co dzień, w jego postawie wobec często najbar-
dziej nawet neutralnych (w normalnych warunkach) sytuacji.

„Wybory ostateczne” w poezji stanu wojennego kierują się ku pro-
blematyce metafizycznej oraz ku mechanizmowi poszerzania sfery od-
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niesień, poszerzania znaczeń, budowania lub powrotu do tradycyjnego 
systemu wartości. Opcja druga, przeciwstawna – postawa afirmatywna 
wobec ideologii leżącej u podstaw stanu wojennego – w praktyce pozo-
staje nieobecna.

Dobroć jest bezbronna,
ale nie bezsilna.

Dobroci nie trzeba siły.
Dobroć sama jest siłą.

Dobroć nie musi zwyciężać 
dobroć jest
nieśmiertelna.
  [Krynicki, Dobroć jest bezbronna, 
  w: Apsw 1982, 31]

U Krynickiego dobro ma wymiar ogólnoludzki, uniwersalny, ale jesz-
cze nie religijny. U anonimowego poety stanu wojennego odnajdujemy 
już wyraźne odwołania do sfery sacrum: 

nie rzucaj na nas klęski nienawiści
niech czyn i słowo pozostaną czyste
dłonie skalane oderwij od zbrodni
niechaj samotne biorą sprawiedliwość
za odwet pozwól niech wystarczy męka
tak bardzo nasza jak spodlony kraj
znów pomazany krwawym błotem grudnia
niech zrozpaczeni nie przestaną kochać
bo wtedy braknie wieczności na dom
  [J., ***Nie rzucaj na nas klęski 
  nienawiści, w: Apsw 1982, 69]

Uniwersalność wartości ma tutaj wyraźne proweniencje sakralne. Nie-
nawiść stanowi klęskę, skalane dłonie zostają przeciwstawione czystości 
czynów i słów. Autor wprowadza terminologię zapożyczoną ze słowni-
ka religii: klęska nienawiści, dłonie skalane, czystość słów i czynów, męka, 
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pomazany, niech zrozpaczeni nie przestaną kochać, wieczność. Jednocze-
śnie wprowadzony zostaje wyraźny i jednoznaczny podział świata i prze-
strzeni na eliadowskie sacrum i profanum. Klęsce nienawiści (profanum) 
przeciwstawiona zostaje czystość słów i czynów (sacrum), odwetowi (pro-
fanum) – męka (sacrum), kraj pomazany krwawym błotem grudnia (pro-
fanum) – nieprzemijająca miłość mimo rozpaczy (sacrum). Z kolei wiersz 
„Modlitwa” sięga już jednoznacznie po odniesienia chrześcijańskie:  

Pociesz, Jezu, krąg walczących,
Zasiej w sercach prawdy ziarno,
Siłę swoją daj walczącym
Pobłogosław „Solidarność”.
   [J., Modlitwa, w: Poezja stanu wojen nego 

1982, 70]

Podział świata przedstawionego na sferę sacrum i profanum doko-
nuje się często w sposób bardzo sugestywny, a nawet drastyczny, jak na 
przykład w „Dekrecie betlejemskim” tego samego autora:

zanim zdążysz dorosnąć
i zostać w świątyni
by szerzyć wrogą propagandę
nim zdołasz opętać
swych uczniów ideą
solidarności
zanim dokonasz kontrrewolucji
chleba i wina
zanim pozwolisz się ukrzyżować
zostaniesz internowany.
   [J., Dekret betlejemski, w: Poezja stanu 
  wojennego 1982, 75]

Tutaj sfery sacrum i profanum są silnie – by nie rzec: drastycznie – 
od siebie oddzielone i skontrastowane. Chodzi, naturalnie, o siłę wyra-
zu poetyckiego, ale także o uchwycenie i utożsamienie się z systemem 
wartości, który poprzez kontrast ze sferą profanum ułatwia wybór ak-
sjologiczny. Świątynia zostaje zatem utożsamiona z szerzeniem wrogiej 
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propagandy, idea solidarności – z opętaniem, sakralny chleb i wino – 
z kontrrewolucją, ukrzyżowanie – z internowaniem. Zwróćmy również 
uwagę na wymieszanie dwóch stylów: języka sacrum – opętanie, wino 
i chleb, świątynia, ukrzyżowanie – z językiem komunistycznej propagan-
dy, językiem profanum – kontrrewolucja, szerzenie wrogiej propagandy, 
internowanie. Ów podział na obie sfery odnajdujemy zatem także na 
płaszczyźnie języka poetyckiego.

W poezji stanu wojennego znalazły się wiersze, które genologicznie 
nawiązują do gatunków typowych dla poezji religijnej. Odnajdujemy 
w niej wiele modlitw, hymnów, pieśni. Zacznijmy od modlitwy, która jest 
określeniem indywidualnej relacji interpersonalnej człowieka do Boga. 
Jest też tajemnicą wprowadzającą Boga w wymiar ludzki, zaś człowieka 
w wymiar sacrum. Koszmar stanu wojennego niewątpliwie legitymizo-
wał chęć wejścia w inny wymiar, chęć poszukiwania innych sposobów 
percepcji rzeczywistości czy – w końcu – innego „sposobu Życia”. Stąd 
też nawet poeci dotąd świeccy sięgali po środki poezji religijnej i, jak 
Wiktor Woroszylski, zadawali pytania metafizyczne: 

Co ja tu robię w tym kościele
przed czym ukrywam się w tym lesie
w tym domu pod sklepionym śpiewem
w płaczu i świetle i popiele

Dokąd powracam skąd przychodzę
jak ja oddycham w tym kamieniu
tej tajemnicy w męce w uldze
jak ja umieram jak się rodzę
(…)
Co ja tu robię na tym świecie
jak się prostuję żyję czuję
co we mnie drży co pełga we mnie
gdy wiatr porusza dzwon i świecę
  [Woroszylski, Kościół, w: Lustro. 
  Dziennik internowania. Tutaj 1984, 60]

Podmiot liryczny, liryczne „ja” jest tu wyraźnie utożsamione z auto-
rem. Wiersz przybiera formę bardzo intymnego zapisu myśli podmiotu 
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lirycznego, formę modlitwy przypadkowego gościa w kościele. Mamy tu 
do czynienia z potrzebą rozmowy (stąd forma pytania), z potrzebą zna-
lezienia odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień egzystencjalnych 
i transcendentalnych. Liryczne „ja” wiersza korzysta z przypadkowości 
swojej wizyty w kościele i zadaje pytania dotyczące spraw nieuchwyt-
nych (wiatr porusza dzwon i świece), na które nauka czy ideologia nie są 
już w stanie dać mu satysfakcjonujących odpowiedzi. 

Innym wyznacznikiem modlitwy w poezji stanu wojennego jest wy-
raźnie określony w apostroficznych frazach adresat liryczny. Jest on za-
zwyczaj wzywany przez „ja” liryczne słowami: Boże, Jezu, Matko Boża 
lub biblijnym Panie. Nierzadko też poeci rezygnują z ukonkretnienia 
adresata lirycznego i zwracają się do Boga lub Matki Boskiej bezpośred-
nio, używając przy tym zaimka osobowego Ty. Tak jest w wierszu Lesz-
ka Moczulskiego „Modlitwa zwykła”:

Zstąp, nie drzewem krzyża
Ani siłą ofiar.
Nie znakiem ognistym.
Odwróć biednych krzywdy
Nie w ogień Jehowy
Ale w znamię krzyża
Prawie w każdym domu.
  [Moczulski, Modlitwa zwykła, 
  w: Spalony raj 1986, 139]

Mimo braku konkretnego adresata nie ma żadnych wątpliwości, do 
kogo skierowany jest wiersz. Modlitwa w poezji stanu wojennego przy-
biera zatem formę rozmowy, często bardzo intymnej, ze sferą sacrum, 
która stanowi w niej miarę etyczną i ostateczne kryterium sumienia. 
Ważnym jej elementem jest prośba będąca wszak konstytutywną czę-
ścią modlitwy. Zazwyczaj jest to prośba o interwencję w trudnej, często 
wymagającej nadludzkiej siły, sytuacji. 

Drugim obok modlitwy gatunkiem, do którego często sięgali poeci 
stanu wojennego, był hymn. W polskiej tradycji literackiej hymn jest 
utworem o określonej tematyce – religijnej lub narodowej – napisanym 
w spokojnej i podniosłej tonacji. Typowy dla hymnu jest kształt monolo-
gu skierowanego do lirycznego „ty”, w którym uwypuklony zostaje opie-
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wany przedmiot lub osoba. Tak jest na przykład we fragmencie znanego 
hymnu „Ojczyzno ma”, przypisywanego Jerzemu Popiełuszce:

O Matko ma
Tyś Królową polskiego narodu
Tyś wolnością w czasie niewoli
I nadzieją, gdy w sercach jej brak.

Ojczyzno ma,
Tyle razy we krwi skąpana
Ach, jak wielka dziś twoja rana
Jakże długo cierpienie twe trwa.
[Popiełuszko, Ojczyzna ma, 
w: I przeszedł Bóg doliną krzywdy 1984]

W hymnie tym z łatwością odnajdujemy odwołania zarówno do sfe-
ry sacrum, jak i do narodowej martyrologii: do ciągu historycznych nie-
szczęść Polska, tyle razy we krwi skąpana, może dopisać kolejne – stan 
wojenny. Poza tym martyrologia narodowa zostaje tu wkomponowana 
w sferę sacrum. Matka Boska przedstawiona jest w hymnie – jak słusz-
nie zauważyła Barbara Törnquist-Plewa – jako jedyne źródło nadziei dla 
znękanego narodu [Törnquist-Plewa 1992, 99].

W poezji stanu wojennego znajdujemy również hymny będące swoistą 
stylizacją. W wierszu Jana Leończuka „Madonna mojej Ojczyzny” obraz 
Madonny zostaje niejako zdegradowany poprzez osadzenie jej w kon-
tekście polskiej rzeczywistości pierwszej połowy lat 80:

Madonno Pustych Sklepów
Madonno rozdygotana
W kolejkach słów wiekuistych
Na jutro zapisanych

Stoisz w jagicznym świcie
Ropieje twa łaskawość
Podajesz ciszę chleba
I słowa krwawe
(…)
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Madonno codziennych Gazet
Madonno zaufania
Mieszasz światło z ciemnością
Niepewność zapisaną

Madonno Naszych Sumień
Madonno Serca nagłego
Otwierasz bezradnie ramiona 
Nad nami pochylona.
   [Leończuk, Madonna mojej Ojczyzny, 

w: Spalony raj 1986, 150–151]

Hymn Leończuka zaskakuje kontrastem między hymniczną podnio-
słością i sakralnym „ty” lirycznym a codzienną prozaicznością i brutal-
nością rzeczywistości stanu wojennego. Uroczysty nastrój hymnu zostaje 
wprowadzony przez krąg znaczeń ze sfery sacrum, by za chwilę zostać 
niejako złamany przez pojęcia pochodzące ze sfery profanum, ze sfe-
ry realiów lat 80. Poeta opiewa bowiem Madonnę Pustych Sklepów, Ma-
donnę, która jest rozdygotana tak, jak polska kobieta była rozdygotana 
pustką sklepowych półek i nie kończącymi się kolejkami. Kolejki słów są 
wiekuiste, a łaskawość Madonny ulega rozpadowi, ropieje. Madonna za-
ufania czyli Madonna prawdy w rzeczywistości stanu wojennego mie-
sza pojęcia i znaczenia, miesza światło z ciemnością, zatem nie można jej 
już ufać bez granic. Również jej wszechmoc zostaje zniesiona: Madon-
na okazuje się bezradna wobec rzeczywistości: otwiera bezradnie ręce / 
nad nami pochylona.

Czy hymn Leończuka jest hymnem pochwalnym? Oczywiście, nie. 
Realistyczny konkret rzeczywistości stanu wojennego zestawiony ze sfe-
rą sacrum, brzydota i zło zestawione z pięknem i dobrem nie stanowią tu 
uwznioślenia brzydoty i zła. Wobec Madonny poeta nie przyjmuje także 
postawy sentymentalnego szacunku i czci. Sposób przedstawienia Ma-
donny stanowi raczej akt nieufności, zatroskania, poszukiwania sensu. 
Wiedziony troską właśnie w dalszym ciągu hymnu poeta prosi:

Poprowadź nas, Madonno
Gdy ból nas poniewiera
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Nie patrz tylko z litością
Gdy chleb nas codzienny zżera
  [Leończuk Madonna mojej Ojczyzny,
  w: Spalony raj 1986, 150–151]

Wiara, sfera sacrum, nie jest tu oczywistością, która wymaga senty-
mentalnego uwznioślenia. Stanowi raczej dialog ze sobą, jest oszczędna 
i ogranicza się do przeżyć, przemyśleń i reakcji wewnętrznych lirycznego 
„ja”, nawet jeśli zawierają one ziarno zwątpienia – nie patrz tylko z lito-
ścią / gdy chleb nas codzienny zżera. Swoista stylizacja hymnu umożli-
wia poecie uwydatnienie wewnętrznego niepokoju, nieufności i – może 
nawet przede wszystkim – konfrontacji między rzeczywistością, Tajem-
nicą i sobą. 

Sfera sacrum ujawnia się w poezji stanu wojennego również w wier-
szach stylizowanych na pieśni, ballady i kolędy. Są to gatunki literackie 
łączące w sobie najstarsze tradycje ludowe i kościelne. Zanika tu indy-
widualny, intymny wymiar modlitwy czy hymnu. Zastępuje go ogląd 
rzeczywistości ogólny, skonwencjonalizowany przez formę kolędy czy 
pieśni, naznaczony ponadczasową mądrością ludową i ludowym do-
świadczeniem. W tego typu utworach poeci rezygnują z intymnego stanu 
obcowania z sacrum. W zamian sięgają po ludowo-kościelne konwencje 
ukształtowane przed wiekami, będące przy tym owocem anonimowej 
twórczości i mające charakter przekazu ustnego. Chciałabym podkreślić 
ową anonimowość, bowiem wprowadza ona element – z jednej strony 
– uniwersalności, z drugiej – swoistej masowości (wszystkie te gatunki 
mogą być również śpiewane). Sięgają przy tym często do zjawisk kultu-
rowych, znanych i bliskich Polakom, jak na przykład tradycja Bożego 
Narodzenia czy Wielkanocy. Te trzy elementy ułatwiają komunikację 
społeczną i międzyludzką. Jednocześnie stwarzają warunki sprzyjające 
wezwaniu drugiego człowieka i nawiązaniu z nim dialogu, a nawet więzi 
duchowej. Zatem wykorzystywanie wątków tradycji i obrzędów z kręgu 
kultury, do której należy Polska, było tyleż świadome, co nieprzypad-
kowe. Bliskość święta narodzin Chrystusa z datą wprowadzenia stanu 
wojennego tym bardziej uzasadniała częste podejmowanie tego wątku. 
Odwołaniom do kulturowych znaków zazwyczaj towarzyszyły odwoła-
nia do romantycznych konwencji i tradycji.
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Oto są nasze wigilijne Dziady
siano wolności
biały obrus śniegu
krwią przestrzelony
gwiazda znad Sybiru ta sama
ponad kromką chleba
soloną łzami
  [Bryll, Boże Narodzenie 1981 
  w: Apsw 1982, 77]

Romantyczna formuła „polskiego przeznaczenia” jest bez wątpienia 
czytelna dla każdego Polaka. Pierwsza wigilia stanu wojennego zostaje 
przyrównana do pogańskiego obrzędu dziadów – obrzędu wywoływania 
dusz zmarłych, nawiązywania kontaktu nie tylko ze zmarłymi, ale rów-
nież z przodkami, z tradycją i z przeszłością. W świadomości czytelnika 
Bryll przywołuje jednocześnie Mickiewiczowskie „Dziady”, a wraz z nimi 
cały ich złożony kontekst historyczny i polityczny. A zatem – jak zdają się 
powiadać poeci stanu wojennego – romantyczna formuła nadal obowią-
zuje, bowiem sytuacja historyczna pozostaje podobna – znowu łamiemy 
się czarnym opłatkiem polskiego losu. Inny anonimowy poeta pisał:

I znowu – długie nocne rodaków rozmowy
Czas tego kraju kołem się zatacza
Z powstania w wojnę na nowe powstanie
Krótki czas wolny – i podziemna praca
I długie trwanie policyjnych nocy
  [Mat., Do Matki Polki, 
  w: Apsw 1982, 82]

Poeta nawiązuje, oczywiście, do wiersza Mickiewicza „Do Matki Po-
lki”, a tym samym do tradycji romantycznej. Wprowadza jednak rozle-
glejszą optykę; obserwacja wykracza poza konkretny moment historyczny 
i obejmuje szersze połacie polskiej historii. Nie ogranicza się do wycin-
kowego świadectwa czasu. Buduje analogie, wizje. Tworzy więzi.

Powróćmy jednak jeszcze na chwilę do wiersza Brylla, bowiem rów-
nież na płaszczyźnie stylistycznej konstruowane są odwołania do pol-
skiej tradycji kulturowej. Wigilijny, tradycyjnie biały obrus – symbol 
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niewinności – zostaje splugawiony krwią. Niewinność bieli obrusa i czer-
wień krwi przelanej przemocą tworzą polskie barwy narodowe. Siła tego 
symbolu jest wielka i wymowna. Wigilijna gwiazda w wierszu Brylla po-
chodzi znad Sybiru i pozostaje „ta sama” co za czasów Mickiewicza. Sym-
boliczna kromka chleba, symbol braterstwa i ciała Chrystusa ma smak 
łez – goryczy i nieszczęścia.

Osadzanie rzeczywistości stanu wojennego w szerszym kontekście hi-
storycznym i wykorzystanie do tego celu środków stylistycznych ma często 
charakter polemiczny. Nie chodzi jednak o polemikę z polskimi symbola-
mi narodowymi czy tradycją romantyczną i narodowościową. Jest to raczej 
polemika polityczna dotycząca konkretnej sytuacji historyczno-politycznej, 
opowiedzenie się po stronie pewnej tradycji, pewnego systemu wartości, pew-
nej opcji światopoglądowej. Jest to kwestia poruszająca najgłębsze połacie 
tożsamości jednostkowej, narodowej i politycznej. Jest to kwestia „wyboru 
ostatecznego”. W wierszu „13 grudnia” pisał Jarosław Marek Rymkiewicz:

To ciało gwoździe w dłoniach ma,
Nad ciałem krąży czarna wrona.
Jak całun jest grudniowa mgła.
O patrz! Ojczyzna twoja kona.

Bagnetem mu przebili bok,
Cierniowa jest jego korona,
Mieliśmy jeden polski rok.
O patrz! Ojczyzna twoja kona.

U grobu wojsko trzyma straż,
Flaga łopoce mu czerwona,
A na niej śmierci mroźna twarz.
O patrz! Ojczyzna twoja kona.

Z naszej przelanej w grudniu krwi,
Z naszych popiołów ulepiona,
Ona w tym grobie o nas śni.
O patrz! Ojczyzna twoja kona.
   [Rymkiewicz, 13 grudnia, w: Mogiła 
  Ordona i inne wiersze 1984, 34]
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Konanie ojczyzny jest w wierszu Rymkiewicza konaniem Chrustysa 
na krzyżu, zaś tytuł zbiorku, z którego pochodzi wiersz, „Mogiła Ordona” 
jest, naturalnie, parafrazą mickiewiczowskiej „Reduty Ordona”. Zwróć-
my uwagę na to, że reduta, opór, walka, nadzieja zwycięstwa zastąpione 
zostają u Rymkiewicza przez mogiłę, klęskę śmierci, brak nadziei. Gru-
dniowej śmierci ojczyzny nie rozświetla nadzieja zmartwychwstania, 
odrodzenia. A jednak samo przywołanie i związanie wątku tradycji na-
rodowej ze sferą sacrum wytwarza bardzo silny impuls konsolacyjny. Nie 
jest to wszak konanie byle jakie, a potwierdzające odwieczne fatum cią-
żące nad Polską. Czyli – ujmując to nieco inaczej – jest to w najwyższym 
stopniu konanie patetyczne. Jednocześnie jest to próba wytłumaczenia zła 
i próba przezwyciężenia bariery dzielącej poszczególne jednostki, które 
w samotności przeżywają stan zagrożenia. Jest to, w końcu, próba zacho-
wania ciągłości, zachowania więzi międzyludzkiej, próba porozumienia 
się z innym człowiekiem, więc to, do czego dąży sfera sacrum. 

Również płaszczyzna językowa utworu jest świadectwem tego me-
chanizmu. Konający na krzyżu Chrystus jest bowiem osadzony nie tyl-
ko w rzeczywistości Judei pod rzymskim protektoratem, a cierpienia 
zadawane mu są nie tylko rękoma rzymskich żołnierzy. W wierszu czy-
tamy bowiem, że prócz cierniowej korony i gwoździ wbitych w dłonie, 
jego oprawcy bagnetem mu przebili bok, bronią, która, o ile mi wiado-
mo, nie istniała za czasów Cesarstwa Rzymskiego. Dalej czytamy, że jak 
całun jest grudniowa mgła, przez co klimat Judei zostaje nieco zmody-
fikowany. Stwierdzenie Rymkiewicza, że nad ciałem krąży czarna wro-
na, oczywiście nie wyklucza możliwości występowania wron w strefie 
klimatycznej Judei. Wątpię w to jednak i raczej skłaniam się ku interpre-
tacji czarnej wrony jako nawiązania do Wojskowej Rady Ocalenia Naro-
dowego (WRON, popularnie zwanej WRON-ą). W wierszu Rymkiewicza 
grobu Chrystusa pilnuje ponadto wojsko z czerwoną flagą; czerwoną – 
a zatem nie polską, ale sowiecką. 

W utworze wyraźny jest akcent wspólnotowy wyrażony przy pomo-
cy pierwszej osoby liczby mnogiej mieliśmy jeden polski rok, z naszej 
przelanej w grudniu krwi; z naszych popiołów ulepiona; ona w tym gro-
bie o nas śni. Jednocześnie każda zwrotka zakończona jest czymś w ro-
dzaju refrenu-inwokacji: O patrz! Ojczyzna twoja kona [moje podkreśl.]. 
Poeta zwraca się w ten sposób bezpośrednio do czytelnika. Zachodzi tu 
jakby zmiana wzorca konotacyjnego: od wspólnotowego „my”, wspólnej 
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tradycji, doświadczenia i losu, które zapewniają ciągłość, więź i komu-
nikację do jednostkowego „ty” popartego i wzmocnionego imperaty-
wem patrz!, który wzywa i nakłania do wyboru, do odpowiedzialności 
jednostkowej. 

W kolędach, pieśniach czy balladach dochodzi często do głosu opty-
ka prześmiewcy. Absurdalność rzeczywistości pierwszej połowy lat 80. 
wymagała nierzadko rozładowującej siły śmiechu. Dochodziła do tego 
swoista nowość sytuacji, w której linie podziału politycznego niekiedy 
dzieliły przyjaciół i rodziny, a gwałtu na narodzie dokonywali nie obcy 
okupanci czy zaborcy, ale sąsiedzi, koledzy, znajomi. Dlatego też optyka 
prześmiewcy wykpiwała nie tylko absurd rzeczywistości, ale także kon-
wencje literackie, które wobec nowości i absurdalności sytuacji wyda-
wały się nieadekwatne. Zjawisko to wyraźnie widzimy w „Piosence dla 
Regionu Dolnośląskiego”, „Balladzie grudniowej”, „Hymnie internowanych 
ekstremistów”, „Hymnie więźniarek z Gołdapi” czy pieśni „Santa Mili-
cyja”. Poetyka tych utworów przypomina niejednokrotnie anonimową, 
„ludową” twórczość z okresu drugiej wojny światowej. Stopień konkret-
ności był tu bardzo wysoki, co sprawiało, że czytelnik łatwo orientowal 
się w rzeczywistości świata przedstawionego, rzeczywistości znanej mu 
z autopsji. Takie podejście wymagało jednak sporej wiedzy na temat re-
aliów stanu wojennego, znajomości terminologii i języka. Odbywało się 
to, naturalnie, kosztem bardziej wyszukanej refleksji historiozoficznej 
czy egzystencjalnej. A jednak humor tych wierszy nie niwelował nośno-
ści ich przesłania. W „Hymnie więźniarek z Gołdapi” (na melodię: „Ło-
wiczanka jestem”) czytamy:

Ekstremistka jestem, danaż moja dana 
Siedzę sobie w celi, bom internowana. 
Ekstremistka jestem z Olszynki Grochowskiej, 
Na koszt państwa spędzam żywot tu beztroski.

Od dni paru miewam nieproszonych gości,
Co mnie ciągle kuszą mirażem wolności,
Na którą powrócić łatwo jest szalenie,
Wystarczy podpisać jedno oświadczenie.
  [Szary, Hymn więźniarek z Gołdapi, 
  w: Apsw 1982, 96]
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Zarówno rym jak i rytm tego wiersza jest prosty, przypominający 
ludową piosenkę. Można tu mówić o kontrafakturze, bowiem następu-
je wymiana właściwego tekstu ludowej piosenki „Łowiczanka jestem” na 
nowy. Jednocześnie ta prosta ludowa piosenka zostaje przez autora na-
zwana hymnem, choć przecież nie posiada typowych dla hymnu jako 
gatunku poetyckiego cech: brak jej podniosłości, brak jej stylistycznych 
wyznaczników hymnu, brak jej kunsztowności stylu. A jednak jest to 
hymn, bowiem tytułowa definicja gatunkowa wiersza sugeruje pewien 
krąg znaczeń, których oczekuje odbiorca. W świadomości czytelnika 
hymn ten jest swoistym uwzniośleniem internowanej „ekstremistki”, 
nawet jeśli dokonuje się to przy pomocy środków innych niż w klasycz-
nym hymnie. 

Być może w takich właśnie wierszach jak „Hymn więźniarek z Gołdapi” 
problem wyboru między „realizmem” stanu wojennego a „idealizmem” 
solidarnościowej opozycji, między sacrum a profanum i – ostatecznie – 
problem wyboru systemu wartości stawał się dla przeciętnego czytelni-
ka bardziej uchwytny i rozwiązywalny. 

Z kolei wiersz „Santa Milicyja” jest parafrazą popularnej pieśni „San-
ta Lucia”, jej parodią.

Wszystkie bimbrownie w gruzach już leżą
Zburzył je naród razem z młodzieżą
Młodzież po knajpach fructovit spija
Bo nad nią czuwa Santa Milicyja

Idę ulicą, w bucie bibuła
W lewym Bratkowski, a w prawym Bujak
W oczach niewinność, patrol mnie mija
O, jaka czujna Santa Milicyja
(…)
W pracy kapusta, lecz opór bierny
Do podpisania deklaracyja
Gówno! Nie wygra wrona tej wojny
Choć nad nią czuwa Santa Milicyja

Więc choć chłopaki po łagrach siedzą
Nas nie ogarnie melancholija
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Nad nami czuwa Jan Paweł II
Nad wroną tylko Santa Milicyja.
  [Szary, Santa Milicyja, 
  w: Apsw 1982, 93]

Poeta parodiuje wprawdzie w utworze literacką konwencję pieśni ko-
ścielnej, ale nie kieruje ostrza satyry przeciwko sferze sacrum jako ta-
kiej. Pozostaje ona, jak i system wartości jej przypisywany, nienaruszona. 
Wszelkie intelektualne i filozoficzne refleksje zdają się tu zbędne, wy-
starczy przywołanie autorytetu – dla wielu – największego, Jana Pawła 
II. Wybór zdaje się być prosty i oczywisty, jeśli tylko mówimy o nim ję-
zykiem nie filozofów i poetów, ale prostaczków. 

Inaczej rzecz ujmując, dochodzi tu do swoistej degradacji sztuki wy-
sokiej. Pieśń kościelna przestaje być sztuką „wysoką”, zostaje zniesiona 
do poziomu prostych ludzi. Zaakcentowane to zostaje w warstwie lek-
sykalnej przez użycie wulgaryzmu: gówno i przez szereg wyrażeń za-
czerpniętych z języka potocznego: chłopaki po łagrach siedzą, żołnierz 
ze spluwą, etc. Podobnie jest w „Balladzie grudniowej” opatrzonej infor-
macją genologiczną „opowieść dziadkowa”. Jest to, rzecz jasna, nawią-
zanie do średniowiecznej pieśni dziadowskiej. 

W grudniu nad ranem straśna wieść gruchła
W noc mroźną dnia trzynastego
Że u nas w Polsce wojna wybuchła
I to tak sobie z niczego
(…)
I choć nie było żadnego buntu
A ludzie biedne, zgonione
To się zebrała wojskowa junta
I się ochrzciła za Wronę

Czołgi, pancerki, rakiety, działa
I co tam może się przydać
Pod broń stanęła już armia cała
I tylko wroga nie widać
  [Szary, Ballada grudniowa, 
  w: Apsw 1982, 97–98]
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Zachowane są tu wyznaczniki gatunkowe ballady. Konstrukcja „dzia-
dowskiego” narratora jest wszak typowa dla klasycznej ballady. Poeta 
tworzy narratora nieco naiwnego, nie do końca rozumiejącego świat, po 
trosze zaskoczonego przebiegiem zdarzeń (w grudniu nad ranem straśna 
wieść gruchła). Utożsamia się on i solidaryzuje z ludem i jego pogląda-
mi. Jego wiarę, jego optykę przyjmuje za swoją. Naszkicowany też zostaje 
pewien wątek fabularny, akcja, opowieść, którą relacjonuje narrator. Co 
więcej: autor wprowadza do wiersza swoistą fantastykę, element charak-
terystyczny dla ballady. W tym przypadku jest to swoista stylizacja wy-
padków stanu wojennego, którym doprawdy trudno odmówić wymiaru 
fantastyczności. Narrator stylizowany jest na „ludowego” (w PRL-owskim 
znaczeniu) bajarza, który posługuje się swoistą PRL-owską gwarą. W rze-
czywistości jest to język prymitywny, niepoprawny gramatycznie, ale nie 
pozbawiony sugestywności i siły ekspresji. Prymitywna naiwność narra-
tora, który w sposób nieskładny i surowy relacjonuje „fantastyczne” wy-
darzenia stanu wojennego, sugeruje, że wykraczają one poza krąg jego 
możliwości oceny i interpretacji. A jednak w ostatniej zwrotce narrator 
traci swą pozorną naiwność:

Najgorsze są te umysły chore
I te wyrzutki sumienia
Bo na złodzieju czapka wciąż gore
Własnego boi się cienia.
  [Szary, Ballada grudniowa, 
  w: Apsw 1982, 97–98]

Okazuje się zatem, że posiada on „ludową” mądrość i potrafi oce-
nić i zinterpretować pozornie niezrozumiałe dla niego wydarzenia. Lu-
dowy motyw winy i kary – jeden z czynników strukturalnych ballady 
– zostaje zachowany w postaci ludowego przysłowia czy porzekadła bo 
na złodzieju czapka wciąż gore. A zatem wina jest jednoznacznie zlokali-
zowana, zaś kara nie zostaje wprawdzie wymierzona, a sprawiedliwości 
nie staje się zadość, lecz ostatnia strofa ballady jest antycypacją kary, jej 
przyrzeczeniem. W tym momencie „Ballada grudniowa” wyraźnie ocie-
ra się o sferę sacrum, bowiem motyw winy i kary jest silnie zakorzenio-
ny w ludowej wierze, w ludowej religijności.
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Na tym kończę rozważania na temat sacrum w poezji stanu wojen-
nego. Za podsumowanie i wnioski niechaj posłuży jeszcze jeden wiersz 
powstały w tamtych dramatycznych czasach: 

Dekret o stanie wojennym
Nie zawiesił
Pytań metafizycznych
  [Zlatkes, Pamiętaj, w: Apsw 1982, 42]
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SUMMARY

The sacred in the poetry of martial law 

The poetry of martial law was written under exceptional political, 
historical and social circumstances. These circumstances, created by the 
proclamation of martial law in Poland 13 December 1981, created a very 
special situation, in which poetry had to function within a world where 
all traditional value systems were destroyed. At the same, however, po-
etry was given a unique opportunity to reflect on human nature and 
the universal condition. Poetry became a co-creator of political discus-
sion and resistance in Poland. This, however, had a negative impact on 
its artistic outcome. 

The poetry of martial law was a part of Solidarity culture and shared, 
naturally, its worldview. It appears that the poetry of martial law focused 
on metaphysical issues, both religious and non-religious. These issues 
were supposed to make it possible to restore a traditional value system 
in a world without values or, at least, to create a new one that could pro-
vide individuals with universal values. Universal values were connect-
ed to a sacred sphere of existence. Therefore the genres of sacral poetry: 
prayers, hymns, Christmas carols, ballads and religious songs, were fre-
quent in this poetry. The use of these literary genres created a specific 
feeling of togetherness. It also emphasised certain aspects of nation-
al tradition and mythology such as Polish Catholicism, the tradition of 
Romanticism and the opposition against Russia. This had, of course, an 
explicit consolidating and consolatory function. 

Moreover, the world in these genres was divided into two opposition-
al parts: a world of sacrum and a world of profanum. The world of sa-
crum included the nation as a symbol, the Solidarity movement and the 
opposition, while the world of profanum was restricted for the Commu-
nist authorities, those who introduced martial law in Poland and forced 
unwanted values upon Poles, etc. This somewhat simplistic division of 
the experienced reality was, however, helpful in the process of axiologi-
cal orientation in the complex reality of martial law. As such, this poet-
ry became a valuable document of the ‘time of disdain’.
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Modlitwa dziecięca „Aniele Boży” 
w najnowszej poezji polskiej1

W polskiej kulturze, szczególnie zaś w ikonografii i literaturze, ist-
nieją od dawna silnie utrwalone, stałe wyobrażenia niewidzialnego du-
cha towarzyszącego człowiekowi – Anioła Stróża. Najczęściej przybiera 
on postać młodzieńca ubranego w białe, długie szaty o jasnych odcie-
niach barw – błękitnej, seledynowej, różowej. Na ramiona spadają mu 
ciężkie pukle złotych włosów, nad jego głową unosi się jasna gloria, sym-
bol świętości i uduchowienia, a nad jego czołem świeci jasna gwiazda, 
znak niebios. Twarz anioła jest skupiona i zdaje się wyrażać uczucie tro-
ski. Ręce jego są wyciągnięte nad postacią człowieka – zwykle dziec-
ka – w geście opiekuńczym, obronnym, ochraniającym. Nieodłącznym 
atrybutem Anioła Stróża są białe skrzydła, wznoszące się u ramion tego 
posłańca z nieba.

Zadomowiony w polskiej ikonografii Anioł Stróż pełni przede wszyst-
kim funkcję opiekuńczą, która eksponowana jest wyraziście na tzw. świę-
tych obrazkach. Jego zadaniem jest najczęściej strzeżenie małych dzieci, 
które – pozbawione nadzoru rodziców – z narażeniem życia przecho-
dzą przez mostek lub kładkę nad porywistym potokiem. Anioł strzeże 
dzieci i roztacza nad nimi swoje opiekuńcze skrzydła, aby zapobiec wy-
padkowi. Nieświadomym zagrożenia malcom w jego obecności nic złe-
go stać się nie może.

1 W artykule korzystam z następujących zbiorów wierszy: T. Ruciński, 1998, Tak 
cicho wołam do swego Anioła, Częstochowa; J. Twardowski, 2002, Aniele mój, 92 
najpiękniejsze wiersze o aniołach, które cię strzegą, Warszawa; J. Twardowski, 2001, 
Przezroczystość. Wybór wierszy, Kraków. 
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Takie wyobrażenie Anioła Stróża utrwaliły święte obrazki rozdawane 
dzieciom przy różnych okazjach: w związku z uroczystością chrztu, rocz-
nicą urodzin, przyjmowaniem pierwszej komunii świętej, czy też z oka-
zji corocznej kolędy, w czasie której ksiądz odwiedzał domy wiernych, 
błogosławił ich mieszkańców i życzył im pokoju, szczęścia i błogosła-
wieństwa bożego. W kulturze polskiej postać Anioła Stróża towarzyszy-
ła więc dziecku od najmłodszych lat i stała się stereotypowym, dlatego 
łatwo rozpoznawalnym wyobrażeniem tego niebiańskiego ducha, przy-
należnego do krainy dzieciństwa.

Silnie skonwencjonalizowany obraz Anioła Stróża został również 
utrwalony w mentalności dziecięcej dzięki krótkiej modlitwie „Anie-
le Boży”:

Aniele Boży,
Stróżu mój,
 Ty zawsze przy mnie stój,
 Rano, w wieczór, 
 we dnie, w nocy,
 Bądź mi zawsze
 ku pomocy, 
Strzeż mej duszy,
ciała mego, 
I doprowadź mnie
do żywota wiecznego.
   Amen.

Ten prosty tekst odpowiada wszelkim gatunkowym wymogom mo-
dlitwy. We wprowadzającej apostrofie dziecko zwraca się bezpośrednio 
do swojego niebiańskiego opiekuna – Anioła Bożego, Anioła Stróża. 
Pacierz ma charakter prywatny i indywidualny, o czym świadczą użyte 
w tekście określenia posesywne: Stróżu mój, przy mnie stój, bądź mi do 
pomocy, strzeż mej duszy, ciała mego i doprowadź mnie... Relacja pomię-
dzy modlącym się a Aniołem przybiera w pacierzu wymiary konkretne: 
Anioł Stróż zawsze, o każdej porze dnia i nocy, znajduje się w pobliżu 
swojego podopiecznego, chroni go od wszelkich zagrożeń duszy i ciała 
i prowadzi do życia wiecznego, czyli do Boga. 
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Język modlitwy do Anioła Stróża posiada wiele właściwości stylu 
religijnego. Użyte są tu formy trybu rozkazującego: stój, bądź, strzeż, 
doprowadź, które nie mają charakteru nakazu, ale wyrażają prośbę mo-
dlącego. Przydawki umieszczone po wyrazie określanym: Aniele Boży, 
Stróżu mój, do żywota wiecznego... nadają tekstowi znamiona stylu pod-
niosłego. Pacierz kończy się zapożyczonym z hebrajskiego słowem amen 
‘zaiste; zaprawdę’, które w judaizmie i religiach chrześcijańskich jest zwy-
kle formułą końcową, potwierdzającą treść modlitwy, jej intencję i ży-
czenie spełnienia: „Niech tak będzie, niech się tak stanie”2.

Prosta modlitwa dziecięcego serca „Aniele Boży” otwiera przed nami 
sferę sacrum. O charakterze języka sacrum pisał Leszek Kołakowski: 

 „(...) język sacrum jest językiem kultu, co oznacza, 
że jego składniki stają się sensowne w aktach inter-
pretowanych przez wiernych jako kontakt z Bogiem: 
w rytuale, w modlitwie, w mistycznym spotkaniu (...). 
Język kultu różni się od języka świeckiego, ale nie jest 
odizolowany, nie może tedy uniknąć wpływu wszyst-
kich innych stron cywilizacji, w której funkcjonuje, 
zmienia się i obumiera. To, co się dzieje w polityce, 
filozofii, nauce, obyczajach, sztuce czy modach, wpły-
wa na sposób, w jaki wierzący pojmują swoją wiarę 
i wyrażają łączność duchową w tajemniczym numi-
nosum” [Kołakowski 1991, 53, 61].

Modlitwa „Aniele Boży” – tekst kanoniczny, stały i niezmienny – 
znalazła w literaturze polskiej wiele różnych naśladownictw, parafraz 
i transformacji. Do motywu Anioła Stróża nawiązywali w swej twórczo-
ści Jachowicz, Lenartowicz, Konopnicka, Kamieńska, ale szczególne za-
interesowanie jej tekstem wzrosło w ostatnich latach, zwłaszcza w poezji 
księdza Jana Twardowskiego i brata Rucińskiego. Wynika to zapewne 
z kilku, zresztą bardzo różnych powodów: z uaktualnienia się zaintere-

2 W tekście artykułu używam synonimicznie nazw pacierz i modlitwa. W aspekcie 
religijnym pojęcia te mają jednak odmienne znaczenia: pacierz ma zwykle charakter 
kanoniczny, niezmienny i odmawiany jest z pamięci, natomiast modlitwa może 
przybierać różne formy i odmawiana jest zwykle z książeczki do modlenia.
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sowań angelologią, ze zwrotu ku tematom religijnym, które w polskiej 
literaturze po II wojnie światowej nie zawsze miały prawo bytu, z po-
trzeby odkrywania w kanonicznych tekstach – zwłaszcza modlitwach 
– nowych prawd i treści, z chęci stworzenia we współczesnej poezji reli-
gijnej nowego języka wiary.

Dla brata Rucińskiego modlitwa „Aniele Boży” stała się podstawą do 
napisania książeczki „Tak cicho wołam do swego Anioła” (2001), której 
prymarnym adresatem jest dziecko, dla którego istotne jest samo zro-
zumienie tekstu modlitwy. Stąd tematyka obrazów i sytuacji ukazywa-
nych w nawiązaniu do poszczególnych fragmentów pacierza odnosi się 
wyłącznie do przestrzeni dzieciństwa – najbliższego otoczenia dziecka, 
jego rodziny, domu, szkoły, kolegów oraz lubianych zajęć. Oto jak wyja-
śnia i komentuje Ruciński słowa modlitwy strzeż mnie:

Tutaj w domu, na ulicy, boisku, podwórzu –
czuwaj wciąż i strzeż mnie,
MÓJ ANIELE STRÓŻU!
  [Tak cicho wołam]

Objaśniona wierszem modlitwa „Aniele Boży” zyskuje pod piórem 
brata Rucińskiego wyraźny wydźwięk dydaktyczno-religijny przy za-
chowaniu cech perswazji. W egzemplifikacji kanonicznych fraz mo-
dlitwy poeta odwołuje się do sposobu widzenia świata oczyma dziecka 
i wykorzystuje możliwości dziecięcego intelektu w celu dokonania no-
wego, bardziej aktualnego i konkretnego odczytania słów pacierza. Po 
zapoznaniu się z książeczką „Tak cicho wołam do swego Anioła” młody 
czytelnik lepiej zaczyna rozumieć odmawianą rano i wieczorem modli-
twę, bliższa staje mu się również postać Anioła Stróża, którego poznaje 
jako posłańca niebios, stałego opiekuna i towarzysza, jako przewodni-
ka na drodze życia. 

Brat Ruciński mocno osadza parafrazę tekstu modlitwy „Aniele Boży” 
w realiach współczesnego, codziennego życia, przy jednoczesnym zacho-
waniu niewidzialnego dla dziecka świata duchowego i boskiego. Pośred-
nikiem między przestrzenią sacrum i profanum jest Anioł Stróż. Intencja 
popularnej modlitwy wpisuje się w życie dziecka, staje się bliska jego 
doświadczeniom, wkracza w świat doznań, uczuć, czynów i wyobrażeń 
dziecięcych. Jej zadaniem jest również stworzenie u młodego czytelni-
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ka poczucia bezpieczeństwa, utwierdzenie go w przekonaniu, że nigdy 
nie jest pozostawiony samemu sobie, ale że ma starszego od siebie towa-
rzysza i opiekuna – Anioła Stróża, który zna tajniki jego serca i w każdej 
chwili może służyć mu radą i pomocą. Dzięki tym przesłaniom książecz-
ka brata Rucińskiego pełni oprócz celów dydaktyczno-religijnych także 
istotne funkcje terapeutyczne, ważne w czasach, kiedy samotność, opusz-
czenie, niedowartościowanie i niebezpieczeństwo życia w wielkim mie-
ście budzić mogą w dziecku uczucie zagubienia, nierzadko rodzą bojaźń 
i strach, stają się przyczyną alienacji, ucieczki od przykrej rzeczywisto-
ści w świat odległych snów i marzeń. 

Terapeutyczna funkcja modlitwy „Aniele Boży” może najwyraźniej 
zaznaczona została w zwrocie poety do dziecka:

Odezwij się do niego [tj. Anioła Stróża] 
właśnie tą modlitwą,
to może twoje smutki i strachy
przy nim wreszcie znikną?
  [Tak cicho wołam]

Postać Anioła Stróża oraz liczne odwołania do modlitwy „Aniele 
Boży” pojawiają się także często w poezji innego współczesnego polskie-
go poety, księdza Jana Twardowskiego. Świadczyć o tym może chociażby 
niedawno wydany tomik jego wierszy o motywach anielskich pt. „Aniele 
mój. 92 najpiękniejsze wiersze o Aniołach, które cię strzegą”, 2002. Poeta 
nawiązuje tu do utartych językowo i zapisanych w mentalności czytel-
ników obrazów aniołów. Prowadząc z dzieckiem dialog na temat Anioła 
Stróża, autor porusza problemy religii i etyki chrześcijańskiej oraz uka-
zuje różne możliwości poszukiwania przez człowieka drogi do najwyż-
szego dobra, do Boga. 

Wśród wierszy zawartych w omawianej antologii najbliższe daw-
nej modlitwie dziecięcej są teksty „Kim jest Anioł”, „Nie Anioł”, „Aniele 
Boży”, „Zmieniły się czasy” oraz „***Aniele Boży...”. Powraca w nich poeta 
do zakorzenionego w kulturze, skonwecjonalizowego wyobrażenia Anio-
ła Stróża, ale obraz ten, utrwalony w polskiej ikonografii, włącza w nowe 
konteksty językowe i sytuacyjne. Polemikę ze stereotypem opiekuńczego 
ducha ze świętych obrazków wyraża wiersz „Nie Anioł”:
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Mojego Anioła Stróża
nie widać
choć nie zazdrości archaniołom
nie strzeże nikogo
jak na obrazku
przewraca kładkę po której idę
rzuca w przepaść
na zbitą głowę
wyciąga za nogawki
pyta jak leci
mówię mu nieprzyzwoity
po łacinie banał (...)
ale na obrazkach inaczej.
  [Nie Anioł]

Twardowski odrzuca nie tylko powszechne i utarte, a może nawet 
„zużyte” już wyobrażenia o Aniele Stróżu, ale też – jak w innym wier-
szu niepozbawionym zresztą humoru – przeciwstawia się wyobrażeniom 
o wyglądzie anioła i przypisywanej mu opiekuńczej roli:

Kto z nas mu rękę poda
pożałuje że ma skrzydła za duże 
sumienie tak czyste
że niewygodne
kolor biały raczej
niepraktyczny
życie obce bo bez pomyłek
miłość niecałą
bo bez umierania

Kto z nas obejmie go 
za szyję
słuchaj powie
zmieniły się czasy
teraz ja cię
przed światem ukryję.
  [Zmieniły się czasy]
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Anioł Stróż – pozbawiony ciała, zawsze bez grzechu, nie znający mi-
łości ani cierpienia, w dodatku odziany w białe, niepraktyczne, ponie-
waż łatwo brudzące się szaty oraz wyposażony w za duże, nadopiekuńcze 
skrzydła nie znajduje miejsca we współczesnej rzeczywistości. Staje się 
bezsilny i bezradny, sam wymagający pomocy – nie Boga, ale człowieka. 
Zmieniając, to znaczy odwracając role człowieka i anioła, poeta stara się 
nakłonić czytelnika do zastanowienia nad relacją między człowiekiem 
a aniołem, do refleksji nad sferą sacrum i profanum. Nie zadowala go to 
jednak i dlatego zmierza jeszcze dalej: reinterpretuje, a tym samym od-
nawia i odświeża tekst tradycyjnej modlitwy dziecięcej w wierszu „Kim 
jest Anioł”:

Pierwsza nasza modlitwa
była i jest do Anioła Stróża
w tym jest nasza wiara
że Bóg nam towarzyszy
przez swojego Wysłannika 
unosi się na skrzydłach
by zawsze być na czas
nasza modlitwa
niezupełnie zrozumiała 
nie stój a bądź
zawsze ze mną
dlatego daję Ci skrzydła
byś mógł wszędzie dolecieć. 
  [Kim jest Anioł]

W wierszu tym Twardowski nie przywołuje już nawet semantycz-
nie pustej, ponieważ automatycznie i bezrefleksyjnie wypowiadanej 
z pamięci modlitwy, ale proponuje dorosłemu czytelnikowi, aby od-
krywał w niej dotychczas niezauważane sensy i treści. Bierność Anio-
ła Stróża z pacierza zastępuje aktywnością opiekuńczego ducha i jego 
współdziałaniem z człowiekiem, o czym mówi fraza: nie stój a bądź 
zawsze ze mną.

Wiersze o Aniele Stróżu pióra księdza Twardowskiego wykazują 
wiele lingwistycznej finezji: poeta nie tylko odczytuje dawną dziecięcą 
modlitwę w kontekście współczesności, ale również wpisuje jej słowa 
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w system znaczeń, konotacji i asocjacji współczesnej polszczyzny. W ten 
sposób poeta rozpoczyna swoisty dialog z językiem sacrum i reinter-
pretuje poszczególne frazy kanonicznego tekstu, jak w wierszu „Zmie-
niły się czasy”:

Nazywamy go brzydko 
stróżem
Każemy mu nas pilnować
używamy jak chłopca 
na posyłki (...)
  [Zmieniły się czasy]

Poeta wskazuje tutaj na negatywne wartościowanie dzisiaj słów wy-
rwanych z kontekstu dziecięcej modlitwy. Mówi o tym wprost, w pierw-
szym wersie – nazywamy go brzydko stróżem – i desekralizuje dawne 
określenia opiekuńczego ducha, uruchamiając asocjacje do słów i fraz: 
stróż, chłopiec na posyłki oraz opiekun, który tylko stoi i pilnuje. Twar-
dowski proponuje nowy wizerunek Anioła Stróża, który nie stoi biernie 
przy swoim podopiecznym, ale aktywnie uczestniczy w jego życiu, prze-
żywa wraz z nim chwile szczęścia, radości, rozczarowania i smutku:

Aniele Boży Stróżu mój
ty właśnie nie stój 
przy mnie
jak malowana lala
ale ruszaj w te pędy
niczym zając
po zachodzie słońca
skoro wygania nas
dziesięć po dziesiątej
ostatni autobus
jamnik skaczący na smyczy
smutek jak akwarium
z jedną złotą rybką
hałas cisza trumna jak pałacyk
ładne rzeczy
gdybyśmy stanęli
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jak dwa świstaki
i zapomnieli
że trzeba stąd odejść.
  [Aniele Boży]

W słowach tych – sięgających do idiolektu polszczyzny potocznej – 
odzywa się nie głos dziecka, ale głos człowieka starego, stojącego już na 
krawędzi życia, podobnie jak w wierszu „Modlitwa spowiednika”, w któ-
rym poeta prosi Anioła Stróża o spokojną śmierć i o dopełnienie swoje-
go religijnego posłannictwa na ziemi.

Wiersze Twardowskiego osnute wokół postaci Anioła Stróża mają 
charakter refleksyjny. Szczególną rolę odgrywają w nich rozważania 
nad problemami wiary współczesnego człowieka, a homo religious staje 
się w tej poezji jednostką aktywną, poszukującą i... odnajdującą Boga. 
Poeta pisze:

do Boga idzie się na całego
przez kładkę skopaną
przez miłość
która wyszła bokiem
przez rozpacz ze szczegółami
przez korek uliczny
w którym ugrzęzło
pogotowie z syreną
czasem jak stonoga
co pomyliła nogi
i stanęła jak noga.
  [Nie Anioł]

Zdecydowanie odmienne zbliżenia poezji brata Rucińskiego i księ-
dza Twardowskiego do modlitwy dziecięcej „Aniele Boży” łączy fakt, że 
obydwaj poeci dążą do uwspółcześnienia kanonicznego tekstu pacierza 
i starają się przybliżyć jego treść człowiekowi naszych czasów, bez wzglę-
du na to, czy modlącym się jest dziecko czy dorosły. W ich wierszach 
występuje świat sacrum utrwalony w duchowych doznaniach człowie-
ka, we wspomnieniach słów pierwszej, prostej dziecięcej modlitwy. Poja-
wia się tam jednak także świat profanum: ulice, autobusy, boiska, szkoły, 
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sprzeczki ludzkie, pogotowie ratunkowe, korki uliczne, itd. Sfery sacrum 
i profanum splecione ze sobą w jedną całość, przenikają się i uzupełniają 
nawzajem, współtworząc czasoprzestrzeń ludzkiego życia. Świat sacrum 
przestaje być w nich daleki i nieosiągalny – znajduje się blisko, tutaj na 
ziemi, a jego odkrycie i poznanie zależy od samego człowieka.

Obydwaj poeci wykorzystują w swoich poetyckich rozważaniach 
o modliwie „Aniele Boży” idiolekt dzieciństwa: w opowieści „Tak cicho 
wołam do swego Anioła” autor bezpośrednio rozmawia z dzieckiem, wy-
jaśnia i komentuje poszczególne słowa pacierza. W wierszach księdza 
Twardowskiego spotykamy natomiast człowieka dorosłego, w którym 
jednak nadal tkwi obraz dzieciństwa, coraz silniej powracający wspo-
mnieniami w latach starości. Podczas gdy w książeczce brata Rucińskie-
go dominuje przede wszystkim perswazja i styl religijno-dydaktyczny, 
zbliżony niekiedy do języka katechezy, poezja Twardowskiego często 
przybiera formę monologu lirycznego, czasami także dialogu i skłania 
czytelnika do refleksji. 

W poezji tej „ja” liryczne ulega licznym transformacjom: raz roz-
szczepia się, innym razem koncentruje, aby przybrać postać spójnego 
wewnętrznie poetyckiego ego, jeszcze innym razem staje się tylko nar-
ratorem w trzeciej osobie. Różne przejawy lirycznego „ja”, występujące 
nierzadko w jednym i tym samym tekście, zaskakują, a czasami nawet 
dezorientują. Nie świadczy to o słabości tej poezji, ale o subtelnych for-
mach ilustrowania różnych perspektyw widzenia skomplikowanych pro-
blemów wiary. Tematyka religijna będąca dominantą i determinantą tych 
wierszy pozwala na pogodzenie ze sobą różnych form oglądu świata i po-
łączenie zróżnicowanych postaw, które można by uważać za odzwier-
ciedlenie nierzadko skłóconego wewnętrznie współczesnego człowieka, 
starającego się odnaleźć głębszy sens swojej egzystencji. 

Zarówno dydaktyczno-religijny tekst Rucińskiego, jak i refleksyjna 
poezja Twardowskiego na temat modlitwy „Aniele Boży” są przykładami 
poszukiwania w dzisiejszej polszczyźnie takiej formy języka religijnego, 
dzięki której można wyrazić różne stany duchowości człowieka współ-
czesnego. Obydwaj poeci dokonują w swojej twórczości „inkulturacji” 
języka religii, zbliżenia go do rzeczywistości, do codziennego życia i ję-
zyka potocznego. W ten sposób może się jednak dokonać swego rodzaju 
desakralizacja pewnych tradycyjnych zwrotów i pojęć religijnych. Poja-
wienie się w najnowszej poezji polskiej rozpoznawalnych dla czytelnika 
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fraz modlitwy „Aniele Boży” w nowych kontekstach poetyckich i języko-
wych powoduje, że ten pierwszy pacierz dziecięcy przestaje pełnić funk-
cję dawnej modlitwy i staje się tylko jej intertekstualnym odniesieniem, 
w którym przebłyski sfery sacrum rozświetlają jedynie sferę profanum. 
Bez znajomości pierwowzoru modlitewnego nowy tekst poetycki traci 
dla czytelnika cechy języka religijnego. Sytuacja taka następuje nierzadko 
w przekładach: pozbawiony kanoniczności, wyrażony obcym językiem 
i wpisany w odmienne niż rodzime konteksty językowe, literackie i kul-
turowe funkcjonować on będzie na innych zasadach, gdyż utraci łatwo 
rozpoznawalne religijne elementy języka oryginału. 

Warto jednak zaznaczyć, że również w rodzimej kulturze nowe, 
poetyckie teksty religijne zmieniają swój charakter. Prowadząc dialog 
z językiem sacrum, poeta tworzy utwory, które – zbliżając się do sfery 
transcendencji – mogą się w nią częściowo włączyć lub się w nią w pełni 
przeistoczyć, kiedy zaczną być interpretowane przez wiernych jako mi-
styczny akt spotkania z Bogiem. Proces taki wymaga zwykle wiele czasu, 
jednak niekiedy zachodzi i na naszych oczach. Zaobserwować go możemy 
właśnie na przykładzie wierszy ks. Twardowskiego, które czytane przez 
tysiące czytelników, śpiewane, recytowane – nierzadko także w miejscach 
kultu: kaplicach i kościołach – powoli stają się tekstami kanonicznymi. 
W ten sposób rodzi się i kreuje nowy, poetycki język wiary. 

W nawiązaniu do kategorii dzieciństwa i tekstu modlitwy „Aniele 
Boży” w najnowszej poezji polskiej przywołana zostaje przestrzeń sa-
crum, bliska człowiekowi i jego ziemskiej egzystencji, pozbawiona patosu 
i wyniosłej celebracji, zbliżona do naiwnej „wiary malutkiej”, powściągli-
wa i oszczędna w wyrazie, ale pomimo to nie pozbawiona sensu i war-
tości duchowych.
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SUMMARY

The children’s prayer Aniele Boży in contemporary Polish poetry

In their poetry, contemporary Polish poets frequently use the mo-
tif of a guardian angel. This particular motif is known in Polish culture 
from iconography and from an old children’s prayer, Aniele Boży. Even br. 
T. Rucinski and Jan Twardowski pay it considerable attention. Ruciński 
refers to the figure of an attendant which is profoundly rooted in Pol-
ish culture. Jan Twardowski, on the other hand, rejects this convention-
alised notion of the guardian angel. He breaks down an old stereotype 
and, instead, suggests a new type or notion of guardian angel, one that 
is able to participate actively in human existence. 

In their reflections on this old children‘s prayer, both poets use an 
idiolect of childhood and interpret the words of this simple, short prayer 
to the guardian angel in accordance with the contemporary world. Con-
sequently, a new poetic language is born – a language that is connected 
with the experiences of modern man, a language that is comprehensi-
ble to him and able to express his meetings with the sacred as well as his 
most intimate encounters with the world of transcendentiality.
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„Ogród mistyczny” poezji Jana Twardowskiego1

Wkraczając w świat poezji Jana Twardowskiego, wstępuje się w swo-
istego rodzaju „ogród mistyczny”, w „tajemniczy ogród” liryki. Pojęcie 
„ogród”, które pojawia się tutaj w roli symbolu, będzie pretekstem do zba-
dania trzech warstw tej poezji: „ogrodu lirycznego”, „ogrodu” polskiej tra-
dycji literackiej, z której czerpane są różne formy stylistyki i obrazowania 
oraz „ogrodu mistycznego” wiary, czyli treści religijnych tej liryki.

Poezję Jana Twardowskiego można nazwać swoistego rodzaju „ogro-
dem lirycznym”. Ogród ten nasycony jest – a nawet przesycony – obfi-
tością i różnorodnością języka i obrazowania. Istotnym składnikiem tej 
liryki w dosłownym i przenośnym znaczeniu jest flora i fauna. Z jednej 
strony jest to flora i fauna samej przyrody – niezliczona ilość wszelakie-
go rodzaju roślin i menażeria zwierząt, istny ogród „botaniczny” i „zo-
ologiczny”. Z drugiej zaś strony jest to bujna „flora” i „fauna” rozlicznych 
tropów i figur stylistycznych. 

Niezmierne, nieomal przesadne bogactwo tropów i chwytów styli-
stycznych kształtuje i tworzy specyficzność obrazowania tej liryki. Na-
rzędziami warsztatu poetyckiego Twardowskiego są: metafora, paradoks, 
antyteza, elipsa, paralelizm, powtórzenie, wyliczenie, zdrobnienie, neo-
logizm, parabola, aforyzm, dialog, elementy mowy potocznej, humor 
i groteska. Mnogość form i różnorodność stylistyki czerpie poeta z bo-
gatego dorobku polskiej tradycji literackiej. Powiązania z tradycją są bar-

1 Szerszą analizę związków poezji Twardowskiego z polską tradycją średniowi-
eczną, renesansową i barokową można znaleźć w moim artykule opublikowanym 
w piśmie Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Uppsalskiego, por. M. L. Korolczyk, 
2003, Samband och sammanhang. Jan Twardowski och den polska litterära traditionen, 
„Slovo”, 43–73.
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dzo silne: wyraźne są tu ślady spuścizny średniowiecza, widoczny jest 
też wpływ tradycji czarnoleskiej; węzłowe jednak jest oddziaływanie ba-
rokowego wzorca poezji – tworzywa stylu literackiego poety. Twórczość 
Twardowskiego, głęboko zakorzeniona w tradycji, jest równocześnie od-
biciem współczesnych mu poetyckich form wyrazu i nosi znamiona swo-
jego czasu. Wyraźne i oczywiste są tu związki z poezją międzywojenną 
(Skamander, Awangarda), jak i z poezją współczesną. Ale to właśnie barok 
ze swym charakterystycznie wyrafinowanym stylem i kolorytem, z prze-
pychem środków ekspresji i wyszukaną manierą, szczególnie naznaczył 
pisarstwo Twardowskiego. Inną istotną cechą właściwą jego liryce, wy-
wodzącą się z tradycji baroku, jest groteskowy humor i estetyka brzydoty. 
Liryka Twardowskiego jest więc apoteozą epoki literackiej baroku i bez 
przesady można by ją nazwać „współczesną poezją barokową”. 

Centralne pojęcia mistyki chrześcijańskiej są istotnym składnikiem 
liryki Twardowskiego i stanowią jej nieodłączny element. Mistyka ozna-
cza doświadczenie wewnętrzne, jednoczące spotkanie człowieka z boską 
nieskończonością: 

 „Przekazanie i pojęciowe ujęcie takiego doświad-
czenia pozostaje zawsze nieadekwatnym ‘bełkotem’, 
ponieważ ponadzmysłowe doświadczenie mistyczne 
jako takie nie daje żadnej gwarancji prawdziwości 
ani odpowiedniości późniejszego przekazu pojęcio-
wego” [Rahner, Vogrimler 1996, 286].

Aby zobrazować tę niewidzialną i niemożliwą do wypowiedzenia 
rzeczywistość, przekazać ją trzeba za pomocą zrozumiałych pojęć, czer-
panych z materialnego, zmysłowego świata. Funkcje poetyckiej czy ję-
zykowej interpretacji owej niepojętej i niewyrażalnej rzeczywistości 
spełnia metafora, paradoks, symbol. W języku mistycznym są to natu-
ralne środki przekazu, stąd „teksty religijne są zawsze silnie zmetafory-
zowane, nasycone analogią, antytezą, paradoksem, metaforą, alegorią, 
symbolem, mitem” [Sawicki 1983, 23]. „Ogród” jest tutaj jednym z istot-
nych pojęć. Symbolika ogrodu występuje zarówno w „Biblii Hebrajskiej” 
jak i w „Nowym Testamencie”: od Ogrodu Rajskiego „Księgi Rodzaju”, po-
przez Ogród Rozkoszy „Pieśni nad Pieśniami”, do sadów, gajów i winnic 
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i Ogrodu Oliwnego, czyli Ogrójca Getsemane „Ewangelii”, aż po Ogród 
Eschatologiczny „Apokalipsy”: 

 „A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan 
Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na roz-
kaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe 
z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo ży-
cia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra 
i zła. Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać 
ów ogród, i stamtąd się rozdzielała, dając początek 
czterem rzekom” [Rdz 2, 8–10].

Ogród rajski, ten ziemski ogród, materialna rzeczywistość, jest 
odbiciem piękna Stworzyciela, bowiem „można w stworzeniu odna-
leźć zaszyfrowane pismo, tajemne znaki wysławiające transcenden-
cję” [Stinissen 1978, 15]. Niewidzialne piękno Stworzyciela odczytuje 
więc Twardowski w świecie stworzonym, jak w wierszu „List do Mat-
ki Boskiej”:

W pierwszych słowach donoszę nic się nie zmieniło
żółta pliszka się cieszy swoim czarnym dziobem
łosoś wraca do rzeki w której się urodził 
mrówki się oblizują jak na nie przystało 
(...) 
las tak rzeczywisty, że zdaje się zjawą 
pszczoła nie zna Szopena ale jest muzyką 
śmierć jak zwykle niziutko układa się na ziemi
(...)
a piękno jest najbliżej gdy czas się oddala 
(...) 
rzeczy mają własną po umarłych pamięć 
więc pamięta mą matkę czajniczek rozbity 
dla słowika w czerwcu każda noc za mała
ponieważ wierzy w miłość nie boi się ciała
śpiewa że serce żywe a już nieśmiertelne 
(...)
piszę list bo Cię przecież zobaczyć nie mogę 
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myślę jednak że chyba czasem Ciebie słyszę 
bo skąd się nagle bierze ten szept kiedy zasnę 
  [List do Matki Boskiej]

Aluzje do pierwotnego Ogrodu Rajskiego są wątkiem, który często 
powraca w wierszach poety: 

Gdy mamut mruczał w raju
(...)
wiatr nieśmiały a podrywał drzewa
kiedy jeszcze ziemskiej miłości nie było 
(...)
jak spokojnie spał Adam zanim przyszła Ewa
  [Zanim przyszła]

Co było dla Adama lepiej
czy Ewa na co dzień – czy jak przedtem żebro
  [Wierna]

Biblia milczy czy się 
Adam z Ewą całowali
  [Wygnani]

Uśmiechu w bólu głowy
uśmiechu w cierpieniu
(...)
uśmiechu gdy dudek rozkłada swój czubek 
(...)
kiedy Ewa Adama wyprowadza z raju
  [Litania do uśmiechu]

Średniowieczny ogród był zarazem alegorią ogrodu rajskiego, jak 
i realnym miejscem ziemskiej rozkoszy i cielesnej miłości. Odgro-
dzony murem od świata i uformowany na kształt czworokątnych lub 
prostokątnych działek był odbiciem Ogrodu Rozkoszy „Pieśni nad Pie-
śniami”:
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Ogrodem zamkniętym jesteś, siostro ma, 
     oblubienico,
ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym
Pędy twe – granatów gaj,
z owocem wybornym kwiaty henny i nardu:
nard i szafran, wonna trzcina i cynamon,
i wszelkie drzewa żywiczne,
mirra i aloes, i wszystkie najprzedniejsze balsamy 
  [PnP 4, 12–14]

„Kościół przejął symbolikę hortus conclusus (zamkniętego ogro-
du), podczas gdy arystokraci i poeci przyswoili sobie obraz świeckiego 
rajskiego ogrodu hortus deliciarum (ogrodu rozkoszy). Te dwie meta-
fory odzwierciedlają istotę średniowiecznego ogrodu” [Zuylen 1995, 
31]. Metafory obydwu ogrodów można odnaleźć u Twardowskiego. We 
wczesnym wierszu „O Madame z kokiem czarnym” ogród jest obrazem 
miłości ziemskiej, ziemskiego raju rozkoszy, ale jest już tutaj oddany 
jako coś zasadniczo różnego od oddzielonego murem i kratami ogro-
du klasztornego:

Płynie walczyk, fruwają spódnice
pod plafonem, na wysokim piętrze
 – otwórz w ogród czarne okiennice,
proszą madame co panny gorętsze.

Po tej wina dzikiego naręczy
opuścimy się w klasztorny sad –
gdzie przed bratem brat w opończy klęczy
chyląc usta w twarde ciernie krat.

Za gorąco na spowiedź w kaplicy
więc przypadli ku sobie wśród drzew –
a nad nimi spoza okiennicy
panny w fiołkach, kotylion i śpiew.

Po tej wina dzikiego naręczy
opadniemy aż po widma grusz,
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gdzie przyklękli przed sobą, o ciemni!
tak dalecy od spódnic i burz. 
  [O Madame z kokiem czarnym]

Średniowieczne ogrody klasztorne stworzone były na obraz pierwot-
nego Ogrodu Rajskiego, ziemskiego odpowiednika raju utraconego – jak 
również i tego obiecanego, eschatologicznego. Klasztorny ogród – hor-
tus conclusus – ogrodzony i odgrodzony od świata klauzurą to miejsce 
spotkania człowieka z Bogiem: 

Oto jestem. Chciałbym z siostrą pomówić 
(...)
Ja – ksiądz byle jaki.
 – Proszę czekać. Już idzie z ogrodu,
chociaż nie chcą jej puścić ptaki. 

Chyba ona. Nie widzę jej twarzy,
czy się modli, czy się uśmiecha
za zjeżoną Karmelu kratą,
jak za łupiną orzecha

– U nas wszystko tutaj dla Boga
Nawet fartuch ogrodniczki niebieski,
nawet trepki z jednym rzemykiem
(...)
Czasem śnieg mamy mokry we włosach,
za oknami – zamarznięty sad. 

Karmelitanko bosa,
szedłem tu tyle lat. 
  [Rozmowa z Karmelem]

Hortus conclusus pieśni Salomona, łącznie ze swym opieczętowanym 
źródłem, odpowiada w typologii chrześcijańskiej czystości Marii. Maryj-
na wykładnia „Pieśni nad Pieśniami” ma swe źródło u ojców Kościoła. 
Szczególnego znaczenia nabiera ten motyw w średniowieczu. W chrze-
ścijańskiej ikonografii zamknięty ogród jest więc alegorią czystości Marii 
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i jej dziewiczego stanu. Z kultu maryjnego i owego alegorycznego obrazu 
jej czystości zrodziły się średniowieczne „Ogrody Maryjne”. Obraz Marii 
w kwitnącym ogrodzie to też powracający wątek sztuki późnogotyckiej. 
„Rajski ogródek” anonimowego mistrza z Górnej Nadrenii z początku 
XV wieku jest modelem takiego średniowiecznego Ogrodu Maryjne-
go, alegorycznego hortus conclusus. W ogrodach tych kwiaty przybiera-
ły znaczenie symbolu, przypisywano im szczególne właściwości. Każdy 
z nich – lilia, róża, malwa, piwonia, irys, dziewanna, konwalia, fiołek, 
goździk, dzwonek, barwinek, pierwiosnek, przebiśnieg, niezapominajka, 
złocień, stokrotka, poziomka – reprezentował zalety Marii, wskazywał na 
jakąś typową jej cechę. Szczególnie często przy stopach Marii pojawiała 
się poziomka, występując w roli symbolu pokory, ale nie tylko: jej listek 
miał być znakiem Trójcy Świętej, biały kolor kwiatu – znakiem czysto-
ści, czerwony kolor owocu – znakiem miłości. Poziomka kwitnie i owo-
cuje w tym samym czasie, co jest odpowiednikiem czystości i płodności 
Marii, dziewicy i matki zarazem. Wreszcie słodki smak owocu poziom-
ki przekazuje wizję Marii jako źródła wszelkiej słodyczy. Poszczególne 
metafory zaczerpnięte z „Pieśni nad Pieśniami” przyjęte były jako epi-
tety maryjne, a nazwy roślin i kwiatów, czerpane zarówno z tekstów bi-
blijnych, jak i z otaczającego świata przyrody, wykorzystywano w sztuce 
jako symbole maryjne. Kwiaty były więc ziemskim wyobrażeniem raj-
skiej szczęśliwości. U malarzy i pisarzy średniowiecza cała flora została 
ściśle powiązana z historią zbawienia. Motyw ten rozwija i konkretyzuje 
na swój sposób Twardowski w wierszu „Rozmowa z Matką Bożą”:

Czy lubisz podbiał żółty
(...)
konwalie w kłączach stulone pod ziemią 
lubczyk co miłość przywraca a częściej nadzieję 
(...)
poziomki te najniższe kminek najpodlejszy
i lato półniebieskie gdy kwitną ostróżki 
(...)
żołędzie co się dłużą w październiku 
(...)
ty Matko nie myślisz źle o nas 
  [Rozmowa z Matką Bożą]
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Czysto ludzka miłość króla Salomona do jego oblubienicy jest uwa-
żana za typ znacznie doskonalszej miłości Boga do ludzi oraz ludzi do 
ich Stwórcy, jest transpozycją miłości ponadzmysłowej. Przyrównanie 
oblubienicy do zamkniętego ogrodu odnosi się w typologii chrześcijań-
skiej zarazem do Kościoła, do Marii, i do człowieka. Oblubieńcza miłość 
z „Pieśni nad Pieśniami” jest więc obrazem relacji Boga i człowieka.

Miły mój zszedł do swego ogrodu,
ku grzędom balsamicznym,
aby paść stado swoje w ogrodach
i zbierać lilie.
Jam miłego mego, a mój miły jest mój,
on stado swoje pasie wśród lilii. 
  [PnP 6, 2–3]

Ogród Rozkoszy „Pieśni nad Pieśniami”, owo kwitnące miejsce spotka-
nia oblubieńca i oblubienicy, jest opisane u Twardowskiego zarówno w po-
staci obrazu miłości ziemskiej, jak i „nadziemskiej”, nadprzyrodzonej.

azali z wiśń na usta śpiących 
spłynęły białe kwiaty,
a malw naręcza a begonie a szałwij aromaty 
azali panny znowu rzewne
jak zawsze u was w maju –
  [Pożegnanie]

Byłaś taka zwyczajna 
rozbawione włosy 
w ogrodzie nad porzeczką 
z jednym listkiem twarz
  [Byłaś]

Zielarko z Przydonicy – 
pomiędzy paprocią 
konwalią, jałowcem i borówkami
módl się za nami
  [Litania]

szwecja01.indb   84szwecja01.indb   84 2005-06-25   18:57:202005-06-25   18:57:20



„Ogród mistyczny” poezji Jana Twardowskiego

85

Innym właściwym dla typologii chrześcijańskiej porównaniem jest 
obraz Marii jako nowej Ewy: Ewa jest matką życia, Maria jest symbo-
lem nowego życia. Znajdujemy się tu w Raju Odzyskanym. Alegoria na-
rodzenia nowego życia, pod jabłonią, w Ogrodzie Rozkoszy „Pieśni nad 
Pieśniami”, odnosi się w owej typologii do Marii:

Kim jest ta, co się wyłania z pustyni,
wsparta na oblubieńcu swoim?
Pod jabłonią obudziłem cię;
tam poczęła cię matka twoja,
tam poczęła cię ta, co cię zrodziła.
  [PnP 8, 5] 

Spotkanie z Matką Bożą w ogrodzie może być więc rozumiane jako 
narodziny nowego człowieka. Tak też da się interpretować spotkanie 
z Matką Boską w wierszu Twardowskiego „Modlitwa”: 

a nas cieszy pole różowe
kiedy wschodzi zboże
nagietek który przekwita w październiku
pszczoły dokładnie złote
leszczyna co wydaje jednocześnie kwiaty i orzechy
spotykamy się z Matką Boską w ogrodzie 
(...)
czujemy niewidzialne ręce 
widzimy dalej
i więcej
  [Modlitwa]

Po Ogrójcu, Ogrodzie Oliwnym Getsemane, po cierpieniu i śmierci 
– śmierć zamienia się w życie. Obiecany, Eschatologiczny Ogród to obraz 
życiodajnych i uzdrawiających drzew i wód Apokalipsy, obraz wieczne-
go szczęścia. Odnajdujemy tu rzekę, źródło życia, i drzewo życia z Ede-
nu – są to symbole życia wiecznego. W ten sposób zamyka się krąg: jest 
to nowy Ogród Rajski. 
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 „I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak krysz-
tał (...). Pomiędzy rynkiem miasta a rzeką, po obu 
brzegach, drzewo życia, rodzące dwanaście owoców 
każdego miesiąca – a liście drzewa służą do leczenia 
narodów” [Ap 22, 1–2]. 

Dla Twardowskiego zieleń nowego Ogrodu Rajskiego przeobraża się 
w czystość bieli śniegu. W tym nowym białym Ogrodzie Rajskim wy-
mazany zostaje grzech, ugaszony zostaje ból, człowiek otrzymuje uzdro-
wienie, życie zostaje przywrócone:

Było po śmierci 
świat stał się biały 
jak na rozpacze lek 
wszystkie me grzechy się rozpłakały 
i ucałował śnieg 
  [Potem]

Wykład historii sztuki w zwartej formie daje Twardowski w wierszu 
„Niebo”. Jest to zarazem historia wyobrażeń człowieka o Niebie, sposo-
bu w jaki on rozumie i obrazuje Raj:

Patrzał w niebo
bizantyńskie – białej mozaiki
gotyckie – gołe i złote
renesansowe – błękitne
barokowe – brunatnowełniste
osiemnastowieczne – szafirowe
impresjonistyczne – pełne powietrza 
secesyjne – ondulowane 
kubistyczne – kanciaste
abstrakcyjne – nieprawdziwe
i chciał wierzyć w całkiem nowe
lekkie i niecałe – jeszcze nie używane
  [Niebo]
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Ale nie zawsze niebo odpowiada oczekiwaniom i wyobrażeniom ludz-
kim o wiecznym szczęściu, o Rajskim Ogrodzie: 

Pomyśl czy przyszło ci kiedy do głowy
że błękit czasem siny czasem czarnogranatowy
bywa jak lazur lub jak kraska modry
cieszą się święci w górze, na dole pies z pieskiem
że nawet niebo zawsze nie bywa niebieskie
  [Pomyśl]

W oczach Twardowskiego jest jednak Niebo zawsze błękitne, nie-
zmiennie niebieskie, takie, jakim powinno być: 

Malowałem niebo złote 
ekologiczne zielone
jak leszczyna co ma dużo owoców – czerwone 
wielobarwne jak koguty wiejskie 
a tu niebo jak niebo niebieskie
  [Malarz po śmierci]

Stuk puk do nieba. 
(...) 
Noc. 
Święci już śpią na błękitnej trawce. 
  [Do księdza Baki]

Jan Twardowski przebywa równocześnie w sferze świata duchowe-
go i w sferze świata zjawisk. Jego liryka, będąc na wskroś religijna – jest 
zarazem liryką na wskroś cielesną. Jest odwołaniem do „ogrodu” w róż-
nych jego wymiarach i postaciach – metaforycznych i realnych, rajskich 
i ziemskich. W wydaniu ziemskim jest ta liryka nadzwyczaj „botanicz-
na”, „kwietna” i „kwitnąca”. W obu swych postaciach i wymiarach jest 
to poezja na wskroś przesiąknięta sacrum. Funkcja wypowiedzi w języ-
ku religii i języku poezji jest zbliżona: 

 „Informacja o (...) spotkaniu [z tajemnicą ostateczną] 
staje się z konieczności poezją, jeśli chce w małym 
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choć stopniu przekazać ogrom i głębie mistycznych 
doznań i przeżyć, tych ‘słów wewnętrznych’, których 
nie może udźwignąć język nieobrazowy, dyskursyw-
ny” [Sawicki 1983, 23–24].

Liryka Jana Twardowskiego skoncentrowana jest wokół wiary. Reli-
gia i wiara jest ową centralną osią strukturyzującą całą jego twórczość. 
Język obrazowania poetyckiego tej liryki, język mający być przekazem 
owych słów wewnętrznych, jest nad wyraz ozdobnym, iście barokowym 
„ogrodem”. Łatwo jest więc się zabłąkać, zawieruszyć w nadmiarze słów, 
zagubić w przepychu ornamentyki środków artystycznych. Nasuwa się 
zatem mimowolnie pytanie, czy to może bezkresny i oniemiały zachwyt 
nad stworzeniem i stwórcą czyni poetę tak wymownym:

 „Nawet kiedy stajemy niemi w obliczu niewyrażal-
ności Boga poprzedzone jest to mową, która czyni 
ciszę bardziej ścisłą” [Sigurdsson 1999, 14]. 

Twardowski mówi – może aby wypowiedzieć milczenie, aby prze-
obrazić ciszę w słowo. Ostatecznym dążeniem poety jest więc w rzeczy-
wistości asceza słów, a końcowym celem jego wypowiedzi jest stworzenie 
bezsłownej komunikacji. Poeta pisze przecież tak w wierszu „Postano-
wienie”: „postanawiam pracować nad tym / żeby się pozbyć / byka reto-
ryki / wazeliny stylizacji / galanteryjnych pauz / wypucowanej składni 
/ lirycznego śmietnika”. Tak to z wielości słów pozostanie tylko jedno 
słowo. Z wielu słów wybierze poeta jedno – to jedyne Słowo, które dla 
Twardowskiego jest Bogiem: 

Żeby móc tak nareszcie uprościć,
jedną miłość wybrać z wielu miłości 
(...)
To bliziutko już do tej prostoty – 
do jedynej za Bogiem tęsknoty.
     [***Żeby móc...]
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SUMMARY

The mystic garden in the poetry of Jan Twardowski

This article focuses on two topics: stylistic devices and the concept 
of a mystic garden in Jan Twardowski’s poetry.

1.  Stylistic devices in Jan Twardowski’s poetry. The aim of this topic 
is to emphasize the extraordinary abundance of stylistic devices 
in Twardowski’s poetical language. This type of style has its liter-
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ary sources in Polish Baroque poetry. Thus, Twardowski’s poeti-
cal expression has an extremely decorative character. However, in 
several poems the poet himself actually expresses an intention to 
attain a more transparent and sober language. 

2.  The concept of a mystic garden. The article contains a brief study of 
the concept of ‘garden’ in Jan Twardowski’s verse. Gardens in this 
poetry are both literally earthly, worldly gardens – and allegori-
cal, sacred. Both are reflections of biblical gardens: the Garden of 
Eden, the love garden in Song of Solomon, the eschatological gar-
den of the Apocalypse. Biblical texts are often a source of inspira-
tion for Twardowski’s poetic creativity. 

The figure of the garden represents a typical metaphorical subject in 
Twardowski’s verse. The opposition between the earthly, profane – and 
the heavenly, sacred, is reduced in this poetry. These notions constitute 
two aspects of reality, accepted as such. And reality accepted in all its as-
pects is the very essence of Twardowski’s poetical message.
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Z lasu do losu
Przestrzeń jako sacrum w polskich i szwedzkich 

utworach o tematyce wiejskiej

Zarówno w literaturze szwedzkiej, jak i polskiej końca XIX i w pierw-
szych dziesięcioleciach XX wieku tematyka wiejska zajmuje jedno 
z centralnych miejsc, stanowiąc tym samym bogatą bazę dla studiów 
komparatystycznych w tym zakresie. Szczególnie ciekawe wydaje się po-
równanie polskich utworów poruszających tę problematykę z tekstami 
szwedzkich autodydaktów, czyli samouków, jak się określa grupę pisa-
rzy aktywnych na początku XX wieku, skupionych wokół tzw. „szkoły 
fornalskiej”. Należeli do niej m.in. Ivar Lo-Johansson, Vilhelm Moberg, 
Jan Fridegård i Moa Martinson. O ich wspólnocie decydowały nie tylko 
względy stricte literackie (zbieżność tematów, motywów, form, etc.), ale 
przede wszystkim uwarunkowania społeczne: wszyscy pisarze urodzili 
się w rodzinach fornalskich. Fornale, wynagradzani w naturze i skrajnie 
biedni, zajmowali najniższe miejsce w hierarchii szwedzkiej społeczno-
ści wiejskiej, przynajmniej do roku 1945, kiedy system fornalski został 
w Szwecji oficjalnie zniesiony. Tym bardziej znamienny jest fakt, że pi-
sarze ci zdobyli w latach dwudziestych i trzydziestych literacki parnas, 
na którym zajmują miejsce do dzisiaj.

Wspomniany Ivar Lo-Johansson w przedmowie do polskiego wyda-
nia powieści „Bara en mor” [1939, Jedynie matka] pisał: 

 „Pragnę tu wyrazić moją szczególną radość, że Rya-
-Rya będzie pierwszą moją powieścią, jaka ukaże się 
w języku polskim. Właśnie z Polską łączyło Szwecję 
wiele. Polska jest jednym z nielicznych krajów, w któ-
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rych istniał system fornalski podobny do szwedzkie-
go” [Lo-Johansson 1968, 5–6]. 

Porównując systemy fornalskie obu krajów można się niewątpliwie 
doszukać pewnych podobieństw, choćby w kwestii warunków bytowych 
szwedzkich fornali i polskich komorników. Jednak różnice kulturowo-
-społeczne były dużo większe, niż to sobie wyobrażał Lo-Johansson. Nie 
jest moim celem wnikliwa analiza podłoża historycznego tych różnic, 
przekroczyłoby to ramy tego artykułu, wspomnę tylko o sprawie w tym 
kontekście najważniejszej, a mianowicie o literackich rezultatach tych 
różnic. W historii literatury polskiej nie ma pisarza, którego można było-
by porównać – zarówno jeśli chodzi o pochodzenie społeczne, jak i ran-
gę literacką – np. z Ivarem Lo-Johanssonem, Vilhelmem Mobergiem czy 
Janem Fridegårdem. Jedyny polski pisarz pochodzenia chłopskiego, któ-
remu udało się dotrzeć na literacki parnas, Władysław Orkan, genera-
cyjnie rówieśnik szwedzkich samouków, przegrał w zasadzie literacką 
walkę z czasem. Nie mówiąc już o pisarskich możliwościach polskich 
kobiet pochodzenia fornalskiego z przełomu wieków czy pierwszej poło-
wy XX wieku – były po prostu żadne. Trudno się zatem dziwić, że w li-
teraturze polskiej nie ma pisarki o rdzennie fornalskim rodowodzie na 
miarę szwedzkiej Moy Martinson.

Porównując zatem utwory wymienionych pisarzy z utworami polski-
mi o podobnej tematyce, musimy być świadomi, że to, co w dużej mie-
rze różni je od siebie, to przede wszystkim pochodzenie społeczne ich 
autorów. Z jednej strony mamy bowiem grupę pisarzy szwedzkich, opi-
sujących własne, dobrze im znane środowisko, z drugiej zaś – pisarzy pol-
skich, takich jak Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa, 
Władysław Reymont, Władysław Orkan, Maria Dąbrowska czy Stefan 
Żeromski, którzy (wyjąwszy Orkana) wywodzili się głównie z mniej lub 
bardziej zubożałego ziemiaństwa. Jedynie Reymont reprezentuje nieja-
ko warstwę pośrednią, między dworem a wsią. 

Wspominam o tym w pobieżnym z konieczności skrócie, ponieważ 
różnice pochodzeniowe mają istotne znaczenie, jeśli chodzi o społecznie 
nacechowany sposób widzenia i budowy świata przedstawionego w utwo-
rach o tematyce chłopskiej. I nawet jeśli istnieje między nimi kilkudzie-
sięcioletnia rozpiętość czasowa (dotyczy to zarówno utworów polskich jak 
i szwedzkich), można w sposobie strukturalizacji świata przedstawione-
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go tych utworów wychwycić pewne generalne czynniki, które odzwier-
ciedlają społeczne i kulturowe różnice między Polską a Szwecją. 

Problematyce tej poświęciłam osobny artykuł oraz większą pracę 
[Packalén 1997 i 2001]. W niniejszym szkicu chciałabym się skoncentro-
wać na innym, wybranym zagadnieniu. Zarówno polskie, jak i szwedzkie 
utwory stanowią zbiór realistycznych opowiadań, czerpiących materiał 
z rzeczywistości wiejskiej. Jednakże pisarze polscy i szwedzcy tworzy-
li pod wpływem różnych konwencji i kodów kulturowych, czego efek-
ty są widoczne na wielu poziomach tekstów. Zamierzam to wykazać na 
przykładzie stosunku do specyficznego aspektu przestrzeni narracyj-
nej, ściślej mówiąc przestrzeni, jaką tworzy i wyznacza kosmos otacza-
jącej człowieka natury.

Pytanie o rolę przestrzeni jest oczywiście pytaniem o jej charakter 
i funkcję, jaką pełni w kompozycji omawianych utworów. Inaczej mówiąc, 
w jakim stopniu jest ona w stanie, jako istotny składnik tejże kompozycji, 
nadać ogólny sens danemu cyklowi powieściowemu, opowiadaniu lub 
noweli. Przestrzeń, podobnie jak czas, stanowi także ważny komponent 
lokalizacji i funkcji pola semantycznego, w takim stopniu, w jakim okre-
śla to konstrukcję dzieła literackiego. Lokalizacja nie jest jednak w tych 
utworach jednoznaczna z pojęciem przestrzeni, toteż w dalszym ciągu 
moich rozważań opieram się na zaprezentowanym przez Hermana Mey-
era zróżnicowaniu między tymi pojęciami. Przez lokalizację rozumie on 
określone fakty o charakterze empirycznym (np. nazwy ulic, miejscowo-
ści itp.), przestrzeń natomiast ma według niego charakter bardziej du-
chowy, sakralny, co nadaje jej znaczenie symboliczne – nawet jeśli owo 
znaczenie nie jest w utworze bezpośrednio wyrażane czy sygnalizowa-
ne [Meyer 1970, 254].

W odróżnieniu od literatury polskiej o motywach wiejskich, boha-
terowie utworów szwedzkich żyją mianowicie i działają w dwóch głów-
nych polach semantycznych, których sfery przestrzenne nieustannie się 
ze sobą krzyżują. Jest to stałe przemieszczanie się między przestrzenią 
profanum a sacrum. Przestrzeń profanum tworzy ramy wiejskiego mi-
krokosmosu, w którym toczy się codzienne życie wsi i gdzie dom zysku-
je swoisty sakralny wymiar. Rzeczywista duchowa odskocznia możliwa 
jest jednak wyłącznie poprzez ucieczkę w świat wyobraźni, ale przede 
wszystkim, co w tym kontekście najważniejsze, w świat natury. 
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Natura ma bowiem w tych utworach największą wartość symbolicz-
ną. Tworzy ona przestrzeń sakralną, swoistą przestrzeń mityczną, która 
wyznacza ramy dla pola wydarzeń pragmatycznych. Konkretyzowana 
jest najczęściej poprzez motywy ziemi i nieba, łąk, pól i lasów, przy czym 
szczególnie las stanowi u wszystkich szwedzkich samouków bez wyjąt-
ku silnie nacechowany emocjonalnie symbol. Oto jak główny bohater 
powieści Ivara Lo-Johanssona, „Analfabeta” [1951, Analfabeten], opisu-
je swoją miłość do lasu:

 „Las był moją kochanką. (...) Ci, którzy myślą, że nie 
można kochać lasu równie namiętnie i intymnie, jak 
się kocha kobietę, nic nie wiedzą o niezaspokojo-
nej tęsknocie za miłością, zżerającej duszę młodego 
chłopca” [Lo-Johansson 1975, 202].

Tenże młody chłopak, „ja” powieściowe, zabiera ze sobą na wyciecz-
kę grupę rówieśników, chcąc im pokazać swoje ulubione leśne zakątki. 
Wyprawa kończy się podpaleniem przez nich lasu, co wywołuje pełne 
goryczy stwierdzenie fornalskiego syna:

 „Pożałowałem, że zawiodłem ich w sam głąb najwięk-
szej świętości ‘mojego’ lasu, że pokazałem im moją 
ukochaną (...). Zbezcześcili mój las. Zhańbili moją 
ukochaną. Plugawiąc tę dziką okolicę, obrażali moją 
ukochaną i mnie” [Lo-Johansson 1975, 204].

Natura jawi się zatem w powyższych i innych utworach szwedzkich 
nie tylko jako azyl, do którego człowiek garnie się w poszukiwaniu du-
chowej harmonii i siły, ale przesycona jest również swoistą erotyką: jest 
jak kobieta, której się pragnie jak kochanki, ale także i przede wszyst-
kim jak odwiecznej i świętej Matki-Ziemi, której nikomu nie wolno bez-
karnie bezcześcić.

Perspektywę tę znajdujemy także w utworach polskich, choć jej wy-
miar sakralny w o wiele większym stopniu zakodowany jest w religii 
katolickiej. W polskiej świadomości Matka-Ziemia i Matka Boska są ze 
sobą zespojone. Dla przykładu przytoczę jedną ze scen w „Chłopach” 
Reymonta:
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 „[Jagna] Zapatrzyła się znowu w okno (...), ale wnet 
(...) zapomniała o wszystkim, nawet o sobie samej, 
zapadła w takie prześwięte bezczucie, jak ta ziemia 
rodzona w jesienne martwe noce – bo jako ta ziemia 
święta była Jagusina dusza – jako ta ziemia. Leżała 
w jakichś głębokościach nie rozeznanych przez ni-
kogo, w bezładzie marzeń sennych – ogromna a nie-
świadoma siebie – potężna a bez woli, bez chcenia, bez 
pragnień – martwa a nieśmiertelna, i jako tę ziemię 
brał wicher każdy, obtulał sobą i kołysał, i niósł tam, 
gdzie chciał... i jako tę ziemię o wiośnie budziło cie-
płe słońce, zapładniało życiem, wstrząsało dreszczem 
ognia, pożądania, miłości – a ona rodzi, bo musi; żyje, 
śpiewa, panuje, tworzy i unicestwia, bo musi; jest, bo 
musi... bo jako ta ziemia święta, taką była Jagusina 
dusza – jako ta ziemia!...” [Reymont 1976, 91].

Jagnie przydaje się tutaj magiczno-religijnego wymiaru. Nawet je-
śli aluzje seksualne są wyraźne – i jako tę ziemię o wiośnie budziło cie-
płe słońce, zapładniało życiem, wstrząsało dreszczem ognia, pożądania, 
miłości – zyskują one sakralne obramowanie: bo jako ta ziemia święta, 
taką była Jagusina dusza – jako ta ziemia!...

Jak widać, wymiarem sakralnym obdarzona jest tu bardziej ziemia 
niż natura w ogóle. Natura, generalnie rzecz biorąc, jawi się raczej jako 
nieokiełznany żywioł. Zarówno zakazana i desperacka miłość Antka 
i Jagny, jak również chłopi, jako jeden z elementów natury, ukazane są 
jako biologiczna, wielka i godna szacunku siła [Rzeuska 1950, 61]. W ten 
sposób prezentuje Reymont m.in. walkę chłopów lipskich z dworem czy 
taniec na weselu Boryny i Jagny:

 „A ciągnęły się już te tany łańcuchem jednym, bez 
przerwy ni przestanku... bo co muzyka zaczynała 
rżnąć nowego, naród się podnosił z nagła, prostował 
jak bór i szedł z miejsca pędem takiej mocy jak hu-
ragan; trzask hołubców rozlegał się jak bicie pioru-
nów, krzyk ochotny trząsł całym domem i rzucali się 
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w tan z zapamiętaniem, z szaleństwem, jakoby w bu-
rzę i bój, na śmierć i życie” [Reymont 1976, 160].

W utworach polskich znajdziemy wiele przykładów podkreślających 
związek człowieka ze światem natury, gdzie człowiek z ludu jest tego 
świata wyrazicielem i symbolem. Bardzo często natura symbolizuje stan 
chłopskiej duszy. Oto końcowa scena powieści „W roztokach” Władysła-
wa Orkana, w której główny bohater, Franek Rakoczy, po porażce życio-
wej decyduje się opuścić na zawsze rodzinną wieś:

 „Mgła wisiała nad roztokami. Dzień był posępny, 
szary, jeden z tych najsmutniejszych dni, jakie jesień 
z północy przynosi. Drogą prowadzącą z Przysłopia 
do dworca kolei szedł Franek Rakoczy. I taki prze-
strzenny smutek dźwigał w swojej duszy, jak te pola 
jesienią zamgloną osnute” [Orkan 1965, 339].

Opis przestrzennego smutku nie odnosi się do konkretnej rzeczy-
wistości, ale do stanu wnętrza postaci: do krajobrazu jego duszy. Rze-
czywistość obiektywna – mgła, jesienna szarzyzna etc. – odzwierciedla 
i symbolizuje subiektywny stan psychiki bohatera, która jest częścią ota-
czającej go natury, tworzy z nią jedność i w niej szuka potwierdzenia 
własnego jestestwa. Należy tu jednak zwrócić uwagę na subtelną różni-
cę w pojmowaniu natury przez pisarzy szwedzkich i polskich. Podczas 
gdy w utworach szwedzkich bohater świadomie szuka duchowego azy-
lu, w utworach autorów polskich, bliżej związanych z ziemią i z ludem 
(jak np. Reymont, a w jeszcze większym stopniu Orkan) związek z natu-
rą istnieje raczej na płaszczyźnie podświadomości niż świadomości. In-
aczej wygląda to u pisarzy polskich o nie-chłopskim rodowodzie. Prus, 
Sienkiewicz czy Orzeszkowa pojmowali naturę zgodnie z jej znaczeniem 
etymologicznym, używając wymiennie ze słowem „przyroda”, którym 
w pierwszej połowie XIX wieku określano „naturalny stan zjawisk, rze-
czy i ludzi”. W drugiej połowie XIX w. „natura” i „naturalizm” uzyska-
ły odcień pejoratywny. „Naturalność” kojarzyła się z tym, co odrażające. 
W ten sposób zakwestionowany został naturalny kontekst słowa „natu-
ra”, które zastąpiła „przyroda”. Tym samym nastąpiło również przesu-

szwecja01.indb   96szwecja01.indb   96 2005-06-25   18:57:232005-06-25   18:57:23



Z lasu do losu– Przestrzeń jako sacrum w polskich i szwedzkich utworach...

97

nięcie w obrębie pola semantycznego tych pojęć, czym można częściowo 
wyjaśnić rozbieżność w rozumieniu natury w Polsce i Szwecji.

Rozbieżność ta wiąże się niewątpliwie z powszechnym na Północy 
pojmowaniem natury jako tej, która z jednej strony rzuca człowiekowi 
egzystencjalne wyzwanie, zmuszając go do walki o przeżycie (co wiąza-
ło się z surowymi warunkami życia na Północy), z drugiej zaś stanowi 
symbol wolności i do dzisiaj odbierana jest przede wszystkim jako sfe-
ra duchowa. W Polsce znajduje to swój odpowiednik w micie o naturze, 
który częściowo odwołuje się do tajemnej istoty natury, jednocześnie zaś 
jest ona pojmowana jako odwieczna siedziba polskości. Wielowiekowa 
tęsknota Polaków za polityczną niepodległością nadaje naturze odmien-
ny wymiar: to w naturze właśnie upatruje się typowych polskich cech, 
co w dużym stopniu tłumaczy charakterystyczną dla literatury polskiej 
gloryfikację piękna własnego kraju. 

W utworach polskich wymiar sakralny ma swój odpowiednik – jak 
już wspomniałam – w stosunku do ziemi, ściślej mówiąc w apoteozie 
pracy na roli. Rozmarzoną i tęskniącą za miłością Jagnę nie na próżno 
przyrównano do gotowej pod uprawę ziemi: i jako tę ziemię o wiośnie 
budziło ciepłe słońce, zapładniało życiem, wstrząsało dreszczem ognia, 
pożądania, miłości. Praca na roli gloryfikowana jest niemal we wszyst-
kich polskich utworach o motywach wiejskich. Znana, wręcz zbanali-
zowana przez ciągłe odwoływanie się do niej, scena siewu umierającego 
Boryny i jego sakralny gest urósł prawie do roli symbolu, mitu polskie-
go chłopa. Znojna chłopska praca urasta, jak podkreśla Maria Podraza-
-Kwiatkowska, do roli sacrum, jest „spełnieniem mitycznego obrzędu” 
[Podraza-Kwiatkowska 1997, 230].

Trud fornalskiego życia jest nieustannie przywoływany i podkreśla-
ny w utworach polskich o tej tematyce, zarówno pozytywistycznych, jak 
i późniejszych. Zgodnie z tym np. opowiadanie pod znamiennym tytu-
łem „Dzikie ziele” Marii Dąbrowskiej, kończy się sceną obdarzoną sil-
nym ładunkiem symbolicznym, kiedy to ciężarna Marynka i jej świeżo 
upieczony małżonek, bezpośrednio po weselu i późno w noc, idą na pole 
ściąć kapustę, żeby nie zniszczyło jej nadchodzące zimno:

 „Przekroczywszy drogę, małżonkowie zgięli się nad 
surowo pachnącą ziemią i wyłamując spod noża zim-
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ne kule kapusty, obierali je z pierwszych liści, a liście 
skrzypiały i trzeszczały im w palcach” [Dąbrowska 
1972, 261].

W utworach szwedzkich motyw pracy na roli i motyw Matki-Zie-
mi ma również charakter symboliczny, inny jest jednak punkt odnie-
sienia. Ivar Lo-Johansson, w pisanych u schyłku życia wspomnieniach 
o znamiennym tytule „Tröskeln” (1982, Próg) pisze, że pracę nad debiu-
tancką powieścią „Godnatt, jord” (1933, Dobranoc, ziemio) uważa za naj-
szczęśliwszy okres w swoim życiu. Powieść ta, pierwsza w długim cyklu 
utworów opartych na wątkach autobiograficznych, rozpoczyna bowiem 
symboliczny proces wyzwalania się twórcy późniejszej, szwedzkiej tzw. 
„szkoły fornalskiej”. Lo-Johansson wyznaje:

 „Pisałem w upojeniu, prawie nie myśląc. Tworzy-
wo czerpałem wyłącznie z mojego emocjonalnego 
wnętrza. (...) Miałem wrażenie, że to, co piszę, pły-
nie ku mnie od ziemi i ludzi, tak jak to zapamięta-
łem z dzieciństwa, i jakby treść moich wspomnień 
od dawna czekała tam ukryta. Dawało mi to po-
czucie, że środowisko zawierało swoją własną for-
mę, którą pozostawało mi jedynie przekazać dalej” 
[Holmgren 1995, 42].

Ola Holmgren, szwedzki badacz twórczości Lo-Johanssona, zauważa, 
że w powieści „Dobranoc, ziemio” autor przekracza próg własnej świa-
domości i wstępuje w przestrzeń, w której już kiedyś był, ale w innej po-
staci. Nie on zatem pisze, tylko coś lub ktoś w nim prowadzi jego pióro. 
Pisarz przekazuje jedynie to, co „płynie ku niemu od ziemi i ludzi”, z tej 
przywoływanej i opisywanej przestrzeni. Przypada mu więc rola, jeśli 
posłużyć się terminem współczesnej psychoanalizy, podmiotu podświa-
domości. Podmiotem i narratorem jest w „Dobranoc, ziemio” właśnie zie-
mia, rola. W liście do wydawcy, dołączonym do maszynopisu powieści, 
młody, początkujący autor wyznaje: „(...) chciałem opisać ziemię, tak jak 
ją widzi, ale też i nienawidzi dziecko” [Holmgren 1995, 42]. Holmgren 
zwraca uwagę na podwójną perspektywę tego wyznania. Pisarz chciałby 
być zarówno ziemią, jak i dzieckiem tej Matki-Ziemi, w takim właśnie 
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pełnym symbiozy związku. Chciałby też, czego sobie nie uświadamia, 
być jednocześnie i matką, i dzieckiem. Dlatego to właśnie Matka-Ziemia 
jest główną „postacią” świata przedstawionego powieści. W ten sposób 
Lo-Johansson ponownie przeżywa utracone dzieciństwo i długą drogę 
do wolności, z domu rodzinnego w świat, mając ciągłe poczucie przy-
należności do Matki-Ziemi-Natury. Natura wydaje się zatem ważnym 
elementem osadzenia szwedzkiej jednostki w rzeczywistości, źródłem 
poczucia bezpieczeństwa, tożsamości, co bardzo ważne, i – w równym 
stopniu – życiowej integracji. 

Tak ujęty motyw natury i koncepcja Matki-Natury, jakże istotna 
w relacji człowiek – natura, różni się od tej, jaką spotykamy w utworach 
polskich. Oto jak narrator komentuje uczucia głównego bohatera w po-
wieści Orzeszkowej „Cham”, Pawła, który z radością wita wiosenne pę-
kanie lodów na Niemnie:

 „Można by mniemać, że dla przyrody odczuwał on to 
potężne przywiązanie, z którym niemowlę, imienia 
matki wymówić nie umiejące, rękami i usty czepia 
się jej piersi; które może ślimak do swego wapienne-
go domku i robak do swej rodzinnej grudki odczu-
wa” [Orzeszkowa 1991, 308].

Jak widać, człowiek jest raczej włączony w biologiczny cykl natury, 
jak niemowlę, imienia matki wymówić nie umiejące, przy czym do roli 
symbolu urasta tu raczej roczna sekwencja czasowa, a wraz z nią – ryt-
miczność, cykliczność natury. 

Poczucie zgodności własnego istnienia z istnieniem świata i natu-
ry to stały element powieści nie tylko polskich pozytywistów i moder-
nistów, ale również prozaików szwedzkich. Sądzę jednak, że zasadnicza 
różnica w pojmowaniu i oddawaniu natury w utworach szwedzkich sa-
mouków i polskich pisarzy polega na tym, że podczas gdy w utworach 
polskich związek między człowiekiem a naturą stanowi w pierwszym 
rzędzie element „techniki artystycznej”, w utworach szwedzkich sto-
sunek do natury jest przede wszystkim konsekwencją ogólnej świado-
mości kulturowej i – jako taki – również ważnym komponentem świata 
przedstawionego powieści. Nastawienie to trafnie oddaje fragment re-
fleksji Vilhelma Moberga:
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 „Natura w Szwecji, to dla mnie przede wszystkim 
las. (...) Stoi on niezmieniony i czeka na mnie pod-
czas wszystkich pór roku, podczas różnych kaprysów 
pogody. (...) Przebywanie w lesie, praca w nim, czy 
wędrówka, dawały mi siły do ciężkiej, nieprzerwanej 
mordęgi przy maszynie do pisania, przy której spędzi-
łem większą część życia niczym galernik przykuty do 
wioseł. W ciężkich okresach zmęczenia las goił moje 
rany i leczył. (...) I od wczesnego dzieciństwa przez 
całą młodość las był dla mnie zawsze ściśle związany 
z pojęciem wolności” [Moberg 1971, 138].

Topos natury i wolności, to kluczowe pojęcia szwedzkiej świadomości 
kulturowej, narzucającej strukturalizację świata przedstawionego. Tak 
rozumianej roli natury nie znajdziemy w utworach polskich. Topos wol-
ności ma w nich, jak wiadomo, zupełnie inną płaszczyznę odniesienia. 
W literaturze szwedzkiej natomiast pojęcia te są ze sobą ściśle związane. 
Natura stanowi przede wszystkim azyl duchowy, to nie tylko nieodzowna 
sceneria przestrzeni geograficznej, w której toczy się z pokolenia na po-
kolenie życie wiejskiej społeczności, ale również przestrzeń emocjonalna 
i źródło wewnętrznej harmonii człowieka związanego z ziemią.

W powieściach i nowelach polskich motyw natury, konstruującej na-
turalną przestrzeń dla rozwoju wydarzeń, jest najczęściej mitologizowa-
ny, zarówno w odniesieniu do zjawisk świata przyrody, jak i kalendarza 
rytuałów kościelnych. Ponadto, w czym upatrywać można największą 
różnicę kulturową między Szwecją i Polską, jest nieodłącznym elemen-
tem tradycyjnego, szlachecko-ziemiańskiego modelu świadomościowe-
go: naturę traktuje się jako skarbnicę polskości, trwałą i nienaruszalną, 
na przekór okresom politycznej niewoli. Prosty chłop jest w oczach pi-
sarzy przełomu XIX i XX wieku przede wszystkim tej natury elementem 
i użytkownikiem, choć sam sobie tego nie uświadamia, a przynajmniej 
– w przeciwieństwie do postaci utworów szwedzkich – nie werbalizuje. 
Metafora „dzikiego ziela” w odniesieniu do Marynki, bohaterki opowia-
dania Dąbrowskiej, symbolizuje jasno model wyobrażeniowy i zasady 
kreacji wiejskiego świata wraz z jego bohaterami w twórczości pisarzy 
polskich. Zgodnie z tym modelem postaci nie wykazują owej świadomej 
identyfikacji z naturą, jaką spotykamy w literaturze szwedzkiej. 
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Postacie utworów szwedzkich odzwierciedlają specyficzny stosu-
nek pisarzy samouków do świata natury. Wskutek niekwestionowanej 
do czasów dzisiejszych identyfikacji z naturą, również swój chłopski 
świat lud szwedzki od wieków pojmował (i nadal pojmuje) jako od-
wieczny i niepodważalny. Ponieważ identyfikacja ta w dużym stopniu 
wpływa na związki z naturą i stopień ich przeżywania, w szwedzkiej 
świadomości kulturowej jest ona obdarzona silnym ładunkiem emo-
cjonalnym. Natura to medium człowieka, kierujące jego uwagę na 
ukrytą sferę duchową, to przestrzeń sakralna, podporządkowana bar-
dziej uniwersum niż Bogu. Dzięki nadaniu jej indywidualnego pięt-
na, jednostka czuje i wie, że jej także przysługuje w tym uniwersum 
ważne miejsce. 

Stąd też właśnie las stanowi stały i wdzięczny punkt odniesienia w ży-
ciowym losie mieszkańców Szwecji. „Las, to koszula biedaka. To całe 
jego bogactwo” – przypomina nieustannie babcia małej Mii w autobio-
graficznej trylogii Moy Martinson. – „Las, to najpiękniejsza rzecz, jaka 
istnieje na ziemi” [Martinson 1978, 165]. Zaś Jan Fridegård, powróciw-
szy po długoletniej nieobecności do rodzinnej wsi, stwierdza zdecydo-
wanie: „Kościół i Dom Misyjny nadal stoją tam, gdzie stały. Ale moja 
religia i tak szumi i rośnie w lesie” [Fridegård 1984, 12].
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SUMMARY

From the forest to fate: space as the sacred in Polish and Swedish 
peasant literature

This article analyzes the writings of the group of Swedish authors in-
cluding Ivar Lo-Johansson, Jan Fridegård, Vilhelm Moberg, Moa Mar-
tinson and the Polish author Władysław Orkan. All these authors use 
their own experiences from childhood and youth as material for their 
writings. A second group of writers include the Polish authors Henryk 
Sienkiewicz, Bolesław Prus and Eliza Orzeszkowa, with their lively en-
gagement, from an upper-class perspective, in the situation and prob-
lems of the poor farmer. I see a third path in two authors representative 
of the peasant genre in Poland, Władysław Stanisław Reymont and Maria 
Dąbrowska, whose works are written according to the strategy I call the 
observing witness strategy. By virtue of their having been raised in ru-
ral areas, they were firmly rooted in the reality of rural life. At the same 
time, they were both members of a higher social group.  
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These overall strategies form the basis of the way that I choose to 
structure the Polish and Swedish peasant stories. They can be seen at all 
levels in the literary texts. The authors’ structural and stylistic designs are 
one with their values, which are the result of both their norms and per-
sonalities as writers and which represent their sources of inspiration. 

In my article I discuss the issue of space in order to determine the 
semantic field and its function in the literary work. The heroes in the 
peasant portrayals exist and act in different semantic fields: between 
the profane space and the sacred space. The profane space provides the 
framework for daily events in the village, while the sacred space – the 
home and its security, of course, but primarily nature – has a more sym-
bolic value. In contrast to the view in Poland, nature is seen in Sweden 
and Scandinavia not only as something natural and original but also as 
man’s spiritual haven. While in the Swedish autodidacts’ works nature 
receives – beyond a strictly biological dimension – an emotional sacred 
dimension as well, it fulfils primarily three important functions in the 
Polish works: it provides a physical and geographical setting for the events 
of the story, it can be mythologized, in the biological events of the calen-
dar year and/or the annual traditions in the church, and, finally, it can 
be seen from the traditional mentality of the Polish manor. In any case, 
the literary figures in the Polish works lack the awareness of nature and 
the conscious self-identification with it that is found in the Swedish au-
todidacts and, thus, also their heroes. 
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„Na rzeczywistość kładzie się cień” 
O pojęciu wyobraźni w eseistyce Pawła Lisickiego

W „Summa Theologiae” (ST) św. Tomasz zastanawia się nad związ-
kiem pomiędzy spostrzeżeniem, wyobrażeniem i intelektem [św. Tomasz 
z Akwinu, ST I, Q. 85, Art. 2 i 5]. W procesie postrzegania rzeczy – stwier-
dza – zaczyna dzia  łać wyobraźnia: powstają wyobrażenia, na które z kolei 
oddzia łu je intelekt (intellectus agens) w ten sposób, że abstrahuje z nich 
i aktu alizuje to, co ogólne. Powstałe, wyabstra ho wa ne pojęcia intelekt 
sta wia naprze ciw siebie i na tej podstawie tworzy sąd. Żeby spraw dzić 
prawdziwość tego sądu musi następnie dokonaną w nim syntezę po jęć 
odnieść z pow rotem do rzeczy – przy czym posługuje się znów wyobra-
żeniami. Poznanie jest wtedy prawdziwe, kiedy panuje zgod ność pomię-
dzy rzeczą ujętą w sądzie i samą rzeczą spostrzeżoną. Wyo  braźnia pełni 
w tym procesie rolę zasadniczą: jako zdolność syn te  ty zowania spostrze-
żeń czyli pośredniczenia między pos trze ga niem a pracą inte lektu i kory-
gowaniu sądów w odniesieniu do postrzeganych rzeczy. 

 Pogląd św. Tomasza został utrzymany, ale zarazem „re wo lucyjnie” 
odmieniony w myśli Kanta. Kant potwierdzał w za sa dzie istnienie opi-
sanego związku spostrzeżenia wyobrażenia i inte lek tu, ale odwrócił ra-
dykalnie pojmowanie samego procesu poznania:

 „Dotychczas przyjmowano, że wszelkie nasze poz-
na nie musi się dostosowywać do przedmiotów. Lecz 
wszel  kie próby, by o nich przy pomocy pojęć orzec 
coś, co by rozszerzyło poznanie nasze, obracały się 
przy tym za łożeniu wniwecz. Spróbujmyż więc raz, 
czy się nam le piej nie powiedzie przez rozwiązywa-
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niu za dań me ta fi zyki, jeżeli przyjmiemy, że to przed-
mioty mu szą się dos tosowywać do naszego poznania” 
[Kant 1957, 30–31].

Wyobrażenia u Kanta zatem nie odnoszą się już do spostrzeganych 
rzeczy – odno  szą się do samych spostrzeżeń. 

Św. Tomasz i Kant są bohaterami zbioru esejów Pawła Lisickiego „Nie-
-ludzki Bóg”; św. Tomasz pozytywnym i ukrytym, Kant jawnym i nega-
tywnym. Tema tem książki jest pytanie o to, czy dzisiaj, po dokonanym 
przez Kanta przewrocie w myśleniu o poznawaniu świata przez człowie-
ka, w rzeczywistości kształtowanej obecnie w dalszym ciągu, jak uwa ża 
Lisicki, przez oświeceniową tradycję, możliwe jest odnowienie wyo braź-
ni religijnej i religijnego języka, których podstawy zostały zniszczone 
przez pokantowską tradycję. 

Paweł Lisicki (ur. 1966) jest dziennikarzem, związanym z dziennikiem 
„Rzeczypospolita” i kwartalnikiem „Fronda”. Studiował prawo i teologię 
w Warszawie i Wiedniu. Jego pierwsze eseje były drukowane w miesięcz-
niku „Znak”, potem we „Frondzie”. Jego pierwsza książka pod tytułem 
„Nie-ludzki Bóg” opublikowana została w roku 1995, druga, „Doskonałość 
i nędza” – w roku 1997 i „Punkt oparcia” w r. 2000. W swych esejach Li-
sicki pisze o implikacjach wiary w chrześcijańskiego Boga, poruszając się 
na pograniczach między dawną i nową literaturą, teologią i filozofią.

I. Oświecenie i wyobraźnia „pełnoletniego” człowieka

W polskiej tradycji literackiej Paweł Lisicki stoi blisko starszego 
o dwie ge ne racje Czesława Miłosza. Z Miłoszem łączy go zarówno po-
dobne spojrze nie na współczesną kulturę i jej oświeceniowe korzenie jak 
i rozumienie ję zyka poezji poszukującego nazw „koniecznych”, oddają-
cych samo ist nie nie rzeczy. 

Pierwszy esej zbioru „Nie-ludzki Bóg” nosi oksymoroniczny tytuł 
„Mroczne dziedzictwo Oświecenia” i określa perspektywę całej książki. 
Czasy współ   czes ne, mówi Lisicki, mają wiele wspólnego z epoką Oświece-
nia, jej uczuciami, zainteresowniami, opiniami i przesądami. Najbardziej 
aktual ny jest ukształtowany przez nią i z upływem czasu zbanalizowa-
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ny typ wyobraźni, czyli oglądania, odtwarzania oraz myślenia o świe-
cie, na tu rze i człowieku.

W centrum przedstawianej mapy mentalnych przeobrażeń i prze-
mian wraż  li woś ci religijnej wprowadzonych przez Oświecenie Lisicki 
umieszcza sław ną definicję Kanta: 

 „Oświeceniem nazywamy wyjście człowieka z niepeł-
noletniości, w którą popadł z własnej winy. Niepeł-
noletniość to niezdolność do posługiwania się przez 
człowieka swym własnym rozumem bez obcego kie-
rownika” [Kant, cyt. za: Lisicki 1995, 10].

Jeżeli „pełnoletni człowiek” rezygnuje z nadprzyrodzonego kierownic-
twa, to zniszczony zostaje bezpośredni kontakt indywidualnego człowie-
ka z Bogiem, a religia przestaje być religią Objawienia. Wiara, przestając 
być objawioną wybra nym, tracąc związany z Objawie niem hierarchicz-
ny i aryto  kratyczny charakter, przeobraża się w wiarę uniwersalną: do-
stępność staje się jej cechą podsta wo wą, jej podmiotem jest cała ludzkość 
i „każdy”, czy li abstrak cyj nie pomyślany człowiek. Podobnie abstrakcyj-
na staje się mo ralność, kiedy miejsce indywidualnego posłuszeństwa wo-
bec Boga zajmu je „imperatyw kate go  ryczny” Kanta i zasada „największej 
korzyści” Benthama. 

Umieszczenie „pełnoletniego” człowieka w centrum uwagi sprawiło, 
że do wo dem na obec ność Boga staje się poczucie jedności świata i przy-
rody oraz szczę ś li woś ci na ziemi. Całe życie, teraz tak cenne i pielęgno wane 
zostaje po mniej szone do krótkiego odcinka czasu pomiędzy narodze-
niem a śmiercią i przestaje być wędrowaniem w kierunku Boga. Śmierć, 
celebrowana dotąd jako cezura w tej wędrówce, jest teraz ignorowa na. 
Sfera boskości, wieczności, nie skoń  czo  ności traci bezwarunkowo na zna-
czeniu. Wyobrażenia należące do tej sfery zos tają zakwa li fikowane jako 
prze sądy i ignorancja. Wizja sądu osta tecz ne go i potępienia, koncept 
pierwo rodnego grzechu, należą do tej kategorii zjawisk. Są zbyt okrut-
ne i nieludz kie, tracą znaczenie i oddziaływanie.

Ale, jak pisze Lisicki, optymistyczna oświeceniowa wizja pozostawa ła 
w sprzeczności z egzystencjalnym doświadczeniem, takim jak sa mot ność, 
słabość, niedosko na łość, monotonia wieku podeszłego i – mimo wszyst-
ko – absurd śmierci. Niezas pokojone pragnienia i cierpienie nie pro wa -
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dziło jednak z powrotem do pokornego potwierdzenia istnienia Istoty 
wyż szej ani do stwierdzenia własnej nicości, ale do oskarżenia skiero wa-
nego przeciw Bogu. Doświadczenie zła przestało być napomnieniem do 
naw rócenia, a stało się dowodem na nieobecność Boga w świecie. Zmie-
ni ły się atrybuty Boga. Stawał się albo daleki, oddzielony od świata i obo-
jęt ny na zło – albo słaby i bezsilny wobec zła: sentymentalny towarzysz.

Człowiek zyskujący autonomię, skupia – zdaniem Kanta – uwagę na 
zadaniach, do rozwiązania których zmusza go przyroda. 

 
 „Perspektywa wieczności staje się coraz bardziej odda-
lona i nierealna. (...) Nie państwo Boże, lecz państwo 
człowieka, nie żywot wieczny, ale przedłużanie gatun-
ku, nie duch, lecz psychika, nie Prawda ale pewność: 
takie są podstawowe zmiany świadomości oświece-
niowego człowieka” [Lisicki 1995, 13].

Zmieniona świadomość zmieniła rodzaj pytań stawianych wobec 
świata. Perspektywa wieczności wymagała pytań o konieczny ład rze czy-
wis toś ci, który pozwalałby przybliżyć wieczność rozumowi. Gdy część 
tego ła du pozos ta wała skryta przed oczami patrzących, odkrywano go 
stopniowo i budowano, pytając o przyczynę celową tego, co jest dostęp-
ne oczom – za po mocą spe ku la tyw nego myślenia, połączonego z kon-
templacją oraz nakie rowaną na me dy ta cję uwagą [Lisicki 1995, 17].  

Oświeceniowe opuszczenie sfery metafizyki oznaczało re zygna cję z my-
ślenia spekulatywnego. Nowe pytania nie dotyczyły już zgod noś ci rzeczy-
wistości z rozumem, po nieważ to rozum tworzył teraz to, co nazywa się 
rzeczywistością – ale pew noś  ci co do braku sprzeczności pomiędzy formu  ło-
wa  ny mi rozumowymi pra wa mi. Rzeczywistość tworzona przez rozum, czyli 
to z rze czywistości co dawało się zbadać za pomocą ogólnodos tępnych mier ni-
ków, poprzez zmysłowe spostrzeżenia, tysiączne eks pe ry menty i spraw dzające 
pytania przestawała być hierar chicz nie uporząd ko wa na. Rzeczywistość sta-
ła się płaska – mówi Lisicki. Inaczej mówiąc – wer  tykalnie ukierunkowany 
sys tem stopniowego dochodzenia do nie o sią gal nej Prawdy został zastąpio-
ny przez ho ry  zontalny network relatywi zu ją  cych perspektyw.

Oparta na tych preferencjach poznawczych nowa metoda naukowa, przy  -
nio sła wiele odkryć – od Bacona do Newtona – a racjonalna pewność da-
 wała nowe, nie znane dotąd poczucie bezpieczeństwa. Wszystko to jednak 
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zna czyło jed no cześ nie od cię cie od wielkiej domeny rzeczywistości: po nie-
waż tam, gdzie spostrze żenie (zmysłowa obserwacja) nie dosięga, wnioski 
nie są możliwe do for mu ło wania, ma się zatem do czynienia z pustą przes-
trze nią, negatywnością, światem domysłów, magii i szarlatanerii: 

 „Tylko to właśnie w tej sferze tradycyjnie umieszczo-
na była chrześcijańska eschatologia i tam też mieściły 
się zaświaty. To tam wędrowała wyobraźnia Dantego, 
Miltona i metafizycz nych poetów angielskich. Tam 
przebywały anielskie chó  ry, tam rozgrywała się walka 
zastępów archanioła Micha ła z wojskami piekielny-
mi. Zaświaty, ku którym odchodziła chrześ cijańska 
dusza stały się nagle puste, nierealne. Przes ta jąc być 
utwierdzonymi w rozumie, w wielkiej metafizyce 
śred niowiecznej, wydane zostały wszelkim możli-
wym do mys łom” [Lisicki 1995, 17].

II. Odnowa spekulatywnego myślenia

Jeśli uznać, że gatunkowa forma literacka zawiera implicite określo-
ny model poznawania świata, to eseje Lisickiego są przykładem ciekawej 
gry. Poprzez język i strukturę swych esejów Lisicki wydaje się zabiegać 
o to, by odnowić dyscyplinę klasycznego racjonalnego myślenia, takie-
go, któ re miałoby swój punkt ciężkości nie w myślącym podmiocie, ale 
w przedmiotach, nie unikałoby prób wyjaśniania pytań o sposób istnie-
nia tych przed miotów oraz poprzez budowanie hierarchii pytań stopnio-
wo „i nie  od zow nie” dochodziłoby do sfery metafizyki. 

Język i struktura jego esejów są logiczne, precyzyjne, podporządkowa-
ne dia  lek tycznemu rytmowi z konsekwencją porównywalną do kon sek-
wen cji scho  lastycznego wykładu formułującego tezę, roztrząsającego 
wąt pli  woś ci i po przez rozwiązanie wątpliwości dochodzącego do następ-
nej te zy. Ich for mą jest pra wie zawsze komentarz do literackich utworów 
nale żą cych do kanonu współ czes nej literatury. Kilka tekstów Lisickiego 
naś la du je formę apo kryfu.

Scholastyczno-spekulatywny komentarz do „kanonicznych” dzieł 
i apo kry ficz na mistyfikacja są tu wyrazem eksperymentowania z for-
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mą – w ce lu znalezienia naj lep sze go środka wyrazu dla kontestacji pew-
nych dominu jących tendencji w kulturze oraz sformułowania własnego 
poglądu: błys kot liwego i wymykającego się łat wym kontrargumentom, 
posługującego się cytatami jako metonimiami twier dzeń i odwołującego 
się często do włas nego doświadczenia. To formalne ekspe ry men towanie 
(widoczne spo za spokojnego rytmu dia lek tycznej kon wencji) jest najbar-
dziej cha rak te rystyczną cechą klasycznego eseju. Zostały tutaj połączone 
kon wencja scholastycznego wykładu i konwencja klasycznego eseju, cho-
ciaż są, historycznie rzecz bio rąc, wzajemnym zaprzeczeniem – połącze-
nie to gra w tekstach Lisickiego ważną ro lę.

Klasyczny esej, jak u Montaigne czy Bacona, był gatunkiem powsta-
łym z pierw szych prób wyrażenia sceptycznego i opartego na naukach 
em pirycznych po     glądu na świat, przygotowującego grunt Oświeceniu. 
Re li gijność Montaigne’a przypominała już religijność oświeceniową: 
zwią za na była raczej z po jęciem godności człowieka i „całościowej” wizji 
przy ro dy niż ze sferą meta fi zyki. Podobnie, sposób myślenia o poznaniu 
Mon taigne’a, wyrażający się w jego argu mentacji: Montaigne rezygno-
wał świa do mie ze wszystkich rozważań, gdzie nie było możliwe pokaza-
nie em pi rycz nego dowodu, swój wywód budował z jednego twierdzenia 
oraz nie skoń czonej ilości przykładów je ilustrujących i udo wadniających, 
między któ rymi prowokacyjnie zacierał hierarchie relewant ności (Lisic-
ki może zbu dować cały system rozważań wychodząc od jednej obserwa-
cji). Po łą cze nie scholastyczno-dialektycznej stylizacji z konwencją eseju, 
wzajemnie sprze cznych w założeniu, jest, jak się wydaje, jednym ze środ-
ków przy jętej w tej książce strategii „rewindykacji”, odnawiania języka, 
którym moż  na obec nie mó wić na tematy wiary. 

Strategia ta polega m.in. na stale praktykowanym tu zesta wia niu 
dwóch dyskursów racjonalistycznych1 – klasyczno-tomistycznego i oświece  -

1 Trzy rodzaje racjonalizmu przedstawione w typologii Encyklopedii Katolickiej to: 
1) racjonalizm pro tes tancki teo logicznej szkoły niemieckiej wczesnego Oświecenia; 
2) racjonalizm obejmujący ateistyczny, ma teria lis tycz ny, panteistyczny, sceptyczny itd. 
styl myślenia gdzie ludzkiemu umysłowi przydziela się miejsce najwyższego kry terium 
sądów dotyczących wiary – najczęściej używane znaczenie pojęcia; oraz 3) racjonalizm 
jako okreś le nie teologicznej metody Kościoła Katolickiego, gdzie treść Obja wie nia 
jest potraktowana i usystematyzowna w ka tegoriach rozumu prawa naturalnego (św. 
Tomasz z Akwinu).
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niowego oraz badaniu różnic między pojęciami, którymi obydwa dys-
kursy się posłu gu ją. 

III. Nazywanie „tego, co jest” 

Odbudowywać wrażliwość i wyobraźnię meta fi zyczną można po-
przez bada nie poetyckiego języka, samej „czynności nazywania”, jeśli 
zostanie ona potraktowana jako badanie granic poznania oraz granic 
przeżycia meta  fi zycz ne go. Lisicki pisze o tym w pierwszej części eseju 
poświęconego Mi ło szowi, „Drzewo istnienia”.

Ten początkowy fragment zaczyna się od postawienia pytania: jak 
to się dzieje, że pewien wiersz, sformu ło wa nie, czy określenie poety czy-
telnik odbiera jako „dobre” i „trafne”? Skąd bierze się i na czym polega 
wy si łek poety, co kieruje fascynacją czytelnika, kiedy odnajduje ważne 
dla siebie sformułowania np. w utworach poetów innych generacji? Li-
sicki odpowiada formułą Platona o tym, że podobne dąży do podob nego. 
Tworzeniem wiersza, doborem słów, rządzi ko niecz ność „łącząca” świat 
wewnętrzny i zewnętrzny, do odkrycia której zmierza wysiłek poety i na 
odsło nięcie której reaguje czytelnik. 

 W omawianym fragmencie, Lisicki pokazuje drogę pracującej wy-
obraźni, w sposób, który odnieść można do długiej (od Arystotelesa 
poprzez św. Tomasza aż do Kanta) tradycji klasycznego racjonalizmu. 
Cen tral nym cytatem jest w pierwszej części eseju fragment z „Traktatu 
poe tyc kie go” Miłosza:

„Dla innych sama wypukłość kamienia 
kiedy się weźmie go nad brzegiem rzeki
była nauką.” 
  [Miłosz 1981, 39]

– skomentowany następująco:

 „Żeby tak było musimy umieć oddzielać w umyśle to, 
co dostrzeżone i to, co przydane. (…) Za material-
nością i nieprze nikliwością martwych rzeczy coś się 
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skrywa, pewien nad miar, dzięki któremu słowo, nie 
będące prostym odbiciem rzeczywistości (kamienia 
i dłoni) zdolne jest nam ją le piej utrwalać i przedsta-
wiać niż sam zmysłowy obraz. Na dos trzeżoną rze-
czywistość kładzie się cień. Ona nigdy nie po jawia się 
wprost, lecz zawsze w przebraniu, podszyta płasz  czem 
metafor, a ten cień… nie jest moim wymysłem. Nie 
wynalazłem słowa ‘wypukłość’” [Lisicki 1995, 191].

Oddzielanie tego, co dostrzeżone od tego, co przydane to klasyczna 
rola wyobraźni, która, jako centralny element tomaszowej i kantowskiej 
triady spostrze ganie – wyobrażanie – sądzenie, pełni funkcję korygują-
cą i odpowiada za wzajemną zgodność sądów i spostrzeżeń. Zarówno 
w nauce św. Tomasza jak i u Kanta mowa i pojęcia (efekt pracy umysłu) 
nie są wystar cza jące, by ująć rzecz w jej indywidualności czy isto to woś ci. 
Material ność i nieprzenikalność rzeczy powoduje, że sło wa i pojęcia ich 
nie wy czer pują i to właśnie dlatego poznający podmiot musi powracać do 
spos trze żeń, aby na zy wa nie i sądy (pojęcia) kon fron to wać z doświadcze-
niem, ja kie dają zmysły (musimy umieć oddzielać) [Capurro 1996, 49–50]. 
Tak jak w procesie budowania sądów i pojęć ze spos trzeżeń, tak i w od-
wrotnym ru chu korygowania sądów i pojęć ze spostrzeżeniami rolę po-
średnią pełnią wy o brażenia (wyobraźnia – „płaszcz meta for”). 

Dalej jednak komentarz Lisickiego nawiązuje do takich właściwości 
wyobrażeń, które wskazują wprost na polemiczną intencję wobec kan-
tow skiej koncepcji poznania. Różnica między św. Tomaszem a Kantem 
po lega na tym, że u św. Tomasza wyobraź nia posiada oprócz „media-
cyjnej” także inną rolę: rolę docierania do tego, co nie może być dane 
w spostrzeżeniach, do świata pozbawionego cie les ności (na rzeczywi-
stość kła dzie się cień), poza naoczność – ale także i poza ramy umysłu 
– podczas gdy Kant rezygnuje z dotarcia do nieprzenikalności rzeczy 
i za miast umiejscowienia ich w niepojętym wszech świe cie, umieszcza 
je w za kreś lonym kategoriami a priori uniwersum umy słu. Jeśli u Lisic-
kiego za nie  prze nikalnością rzeczy coś się skrywa, coś, które jest możli-
we do uch wycenia za pomocą pojęcia czy „płaszcza metafor”, to znaczy 
to, że uwzględnia on także tę rolę wyobraźni, która, jak u Tomasza, opi-
suje to, co niecielesne, indywi dual ność, isto to wość rzeczy samych w sobie 
po przez ich związek ze sferą meta fi zy ki – wbrew kantowskiemu okraja-
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niu rzeczy z tego, co niewyrażalne i za my ka niu rze czy wistości w umyśle 
poznającego podmiotu (a ten cień… nie jest moim wy mys łem. Nie wyna-
lazłem słowa ‘wypukłość’). 

 „Nigdy nie mamy do czynienia po prostu z rzecza-
mi, ale z przedmiotami, które są, istnieją, bytują. I je-
śli chcemy to wy razić, musimy sięgać do takich słów 
i takich wyobrażeń, któ re pozwoliłyby przedstawia-
nym rzeczom pojawić się jako istniejącym, to znaczy 
posiadającym korzenie nie w zmien nym świecie, ale 
w wieczności, skąd ich jest wypływa” [Lisicki 1995, 
194–195].

Praca wyobraźni i umysłu, szukanie trafnej nazwy prowadzi do gra-
nic poznania, do doświadczenia czystego istnienia, na które nie ma słów 
i poza którym nie ma słów, tak jak u Miłosza:

 „Na to mi przyszło, że po tylu próbach nazywania 
świata umiem już tylko w kółko powtarzać jedy-
ne, najwyższe wyznanie, poza które żadna moc nie 
może sięgnąć: ja jestem, ono jest” [cyt. za: Lisicki 
1995, 192].

Z doświadczenia tej granicy wyobraźnia czerpie swoją moc. Doświad-
czenie czystego istnienia wywołuje pytania o jedność by cia, o możliwość 
dotar cia i opisania tej jedności, a zatem również o pod sta wy gra ma tycz-
nych dy feren cjacji, które są więcej niż gramatyką: 

 „Co to znaczy, że coś w ogóle jest? Ten kamień, ten 
krzak, to drzewo są. Ja jestem, ona jest. Odbierzmy 
tym wszystkim rzeczom słowo jest i co wtedy z nich 
zostanie? Czy bez jest jest nadal coś? Powiedzmy, że 
jest znaczy być postrzeganym. Ale czy wtedy, jeśli 
coś nie jest postrzegane, wcale go nie ma? Zdziwie-
nie tym, że coś jest, wyklucza rozumienie istnienia 
w sensie bycia postrzeganym. Żeby wykrzykiwać, że 
coś jest, żeby podziwiać istnienie, trzeba dostrzec, że 
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bycie nie jest częścią nas samych (...). Czy coś jest mi-
nus coś daje jest?” [Lisicki 1995, 192].

Pytania te dotyczą samego centrum refleksji teologicznej św. To-
masza. Czym jest bycie, które nie jest częścią nas samych, nikt nie wie, 
tak jak nikt nie wie, kim jest Bóg. Poznanie „twarzą w twarz” nie jest 
możliwe, możliwe jest jednak zbliżenie, poprzez intelektualne wniosko-
wanie, wychodzą ce od właściwości dostępnych naszemu oglądowi rze-
czy i poprzez „lustrzane odbicia” odkrywane poprzez pracę wyobraźni 
i utrwalane za po mo cą metafor: mało podobnych – jak mówi św. Tomasz 
– podo bieństw, któ re wyszukuje wyobraźnia dla wyrażenia tej strony każ-
dej rze czy, która nie jest wy rażalna. 

IV. Odnowienie języka teologii 

Tomistyczna tradycja była dla Miłosza raczej figurą dogmatycznego 
skostnie nia w myśleniu religijnym niż żywą tradycją. Wydaje się jednak, 
iż mimo to Lisicki uważa, że nie które problemy tomistycznej teologii i in-
tuicje wy rażane przez poezję Mi łosza oświetlają się wzajemnie. Tomizm, 
w ujęciu ta kim, w jakim jest od jakiegoś czasu dyskutowany, i do jakiego, 
jak się wydaje, odwołuje się Lisicki, byłby bliski myśli Miłosza ze względu 
na dwa zagadnienia. Po pierwsze, w dyskusji filozoficznej kwestionować 
zaczęto zarzut Heideggera, który długo określał sposób myślenia o św. 
Tomaszu i jego szkole, a który dotyczył za nied ba nia [przez św. Tomasza] 
bycia jako takiego, samego w sobie i postawienia w centrum uwagi by cia 
poszczególnego: poszczególnych rzeczy. Starano się zatem eksponować 
elementy mistyczne w myśli Tomasza oraz udowodnić, że jego system 
jest połączeniem myśli Arystotelesa i Platona i przezwyciężeniem prze-
ciw noś ci między nimi [Caputo 1982]. Związek Tomasza z myślą Plato-
na wi dzia no poprzez ideę „udziału”, ideę, którą sugeruje Lisicki cytatem 
z „Summa Theologiae”, będącym mottem tego eseju: 

 „Rzeczy, które istnieją przez Boga, są do niego po-
dobne – w takim stopniu, w jakim są bytami – jako 
do pierwszej i powszechnej przyczyny tego, co jest 
[św. Tomasz z Akwinu, ST I, Q. 4, Art. 3].
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Po drugie, coraz częściej wskazuje się na możliwości, jakie przed teo-
logią otwiera sam fakt mocnego zakorzenienia myśli św. Tomasza w świe-
cie fizycz nym: „[św. Tomasz] twierdzi explicite, że dowodu na istnienie 
rzeczy nie ma te rial nych dostarcza nie metafizyka ale fizyka, to jest nauki 
przyrodnicze, których pod  sta wo wym podmiotem jest nie bycie jako ta-
kie, ale bycie zmienne, ens mobile” [Ashley 1999]. Uważa się coraz czę-
ściej, że refleksja Tomasza nad ro dza ja mi zmienności rzeczy ens mobile 
otwiera możliwość porozumienia teologii ze współczesną nauką. 

Zasygnalizowane tu „przewartościowania”, jak kolwiek czasem sprzecz-
ne w pewnych aspektach – i stale dys ku to wa ne – wydają się mieć wspólny 
mianownik. Wydaje się że to m.in. właśnie skierowanie uwagi na tę część 
myśli Tomasza, która dotyczy badania szeroko rozumianej wyobraźni, 
pro cesu poznania, dało możliwość nowego spojrzenia na tomizm. 

Te dwa wymienione aspekty przypominają motywy powracające 
w twór czoś ci i wypowiedziach Miłosza. Z jednej strony jego myślenie na 
temat wiary, mistyki i meta fizyki dociera do platonicznej idei o bycie sa-
mym w sobie, gdzie wszystko równoczesne i chyba wieczne. Ta niezmien-
ność jednak, jak pokazuje Lisicki – i przede wszystkim ona – stanowi 
problem dla Miłoszowej myśli, która często skłonna jest wycofywać się 
w sferę bycia rzeczy po szcze gól nych i porusza się właś ci wie stale pomię-
dzy tymi dwoma wy obra że nia mi. 

Z drugiej strony Miłosz mówił także o swym zatroskaniu sprawą 
rozwoju teologii, o – jak się wyraża – odnowieniu języka teologii przez 
powiązanie go z językiem nauk matematycznych i przyrodniczych. W wy-
wiadzie pt. „Znaki nadchodzących czasów”, udzielonym Lisickiemu dla 
miesięcznika „Znak” – Miłosz powiedział: 

 „Odnowienie języka teologii jest sprawą, która mnie 
osobiście głęboko obchodzi i interesuje. Jej właśnie 
w dużej mierze poświęcona jest przetłumaczona prze-
ze mnie książka Oskara Miłosza ‹‹Storge››. ‘Storge’ to 
znaczy miłość do potom stwa, do dzieci, do nowych 
pokoleń. W książce tej znaj du je się próba przystoso-
wania pojęć teologicznych do no we go obrazu świata 
według nowej poeinsteinowskiej nauki. Jak to zrobić? 
Nie wiem. Znalazłem tę samą myśl u księdza Hellera, 
który też pisał w ‹‹Znaku››, że powinno się wziąć pod 
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uwagę zmianę kosmologii, że teologia musi dostoso-
wać się do zmienionej kosmologii. Zarzucenie wizji 
Newtona po wo du je olbrzymie konsekwencje. Zarzu-
cenie wizji Newtona to za rzucenie pojęcia wiecznej 
przestrzeni, w której wszystko się odbywa i która jest 
nieskończenie rozciągła, i czasu jako po jemnika roz-
ciągającego się wiecznie wstecz i w przód” [Lisicki, 
http://www.znak.com.pl].

Lisicki należy do tych krytyków, którzy w silnym strumieniu twór-
czej wyo  braźni Miłosza widzą szukanie dróg wyjścia ze zredukowanej 
przez kon cept poznawczy rzeczy wistości oraz intuicje przecierające drogę 
odnowio nej reli gij noś ci. Miłoszowy „płaszcz metafor” nie wypełnia obra-
zami pus tych zaświatów, ale przypomina o sile, która jest w stanie genero-
wać ta kie obrazy; która pozwala zarówno formułować „obiektywne” sądy 
o rze czach, jak i docierać do  głębokiego indywidualnego doświadczenia, 
tam, gdzie kończą się możliwości sądzenia i na zy wa nia, ale zaczyna się 
wielka pra ca konfrontowania spostrzeżeń i sądów z tym, co jest. Te dwie 
współ za leżne drogi wyobraźni mogą odkrywać istnienie rzeczy w najbliż-
szym oto czeniu człowieka i mogą prowadzić do przełomowych odkryć 
nau ko wych. Te zawrotne perspektywy mieszczą się w twórczości Miłosza 
i wy da  je się, że propozycja Lisickiego, aby jego poezję tłumaczyć poprzez 
współ  cześ nie po dejmowane wątki tomistycznej teologii jest równie traf-
na jak intuicja, by po przez tę poezję odkrywać możliwość budowania ję-
zyka, któ rym moż  na byłoby obecnie mó wić na tematy wiary.
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SUMMARY

‘A shadow is lying on reality’. On the concept of imagination in Paw-
el Lisicki’s essays 

The essays by Pawel Lisicki gathered in the volume Non-Human God 
have as a common thread a critical approach to post-Enlightenment cul-
ture. Our time has much in common with the interests, opinions and 
prejudices of the Enlightenment, particularly a kind of ‘banalized’ imag-
ination. In this view, Lisicki consciously carries forward the argumen-
tation of Czeslaw Milosz, who argued that the Enlightenment destroyed 
the basis of the religious imagination. 

In my article I attempt to describe some important characteristics of 
Lisicki’s efforts to re-establish language that would be able to carry reli-
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gious thought and imagination. On the one hand, he uses the very form 
of the essay specifically and paradoxically: within its framework, which 
arose as a liberation from scholastic speculative thinking, he experiments 
with the old forms of religious literature – mainly with the course of 
speculative scholastic tracts. On the other hand, I argue that Lisicki anal-
yses the poetry of Milosz using, in a discrete way, the notion of imagina-
tion embedded in the thought of St. Thomas, a doctrine Milosz strongly 
mistrusted. It is St. Thomas’ notion of imagination which connects his 
speculative rationalism with the elements of Platonic idealism and mys-
ticism. Such an understanding of the thought of St. Thomas, which has 
been brought forward by the discussions of the last decades, enables us 
to see Milosz as closer than ever to the Thomistic tradition, above all in 
his understanding of the language of poetry as searching for the ‘neces-
sary names’ of things, as catching the individual essence of things and 
approaching Being itself – but even in his thoughts about regenerating 
the language of theology with the help of the natural sciences.
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Ze sfery sacrum do profanum1 
Groteskowa wizja polskiego katolicyzmu 

w powieści Güntera Grassa „Blaszany bębenek”

Niemiecki pisarz, Günter Grass, urodził się 27. X. 1927 roku w Gdań-
sku, w rodzinie niemiecko-kaszubskiej: ojciec był Niemcem, matka Ka-
szubką. Jego rodzice byli nie tylko różnych narodowości, lecz także 
odmiennych wyznań: ojciec był protestantem, matka katoliczką. Wspo-
minając dzieciństwo, pisarz podkreśla, że matka – jako silniejsza strona 
w małżeństwie, zadecydowała, że dzieci (Günter i jego siostra Waltraud) 
zostaną wychowywane w wierze katolickiej. Nie był to, zdaniem pisa-
rza, fanatyczny katolicyzm, ponieważ matka nie zmuszała ich nawet do 
uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej, czego zresztą sama nie prakty-
kowała. Grass był człowiekiem wierzącym do dziewiętnastego roku ży-
cia, kiedy to zrodziły się w nim wątpliwości religijne. W roku 1974, po 
okresie wewnętrznych zmagań, ostatecznie wystąpił z Kościoła Katolic-
kiego. Można więc przyjąć, że katolicyzm – a zwłaszcza jego polska od-
miana – był autorowi „Blaszanego bębenka” dobrze znany. Ochrzczony 
i wychowany po katolicku oraz otoczony polsko-kaszubskimi krewny-
mi był Grass doskonale obeznany z tradycjami i obrzędami religijnymi 
panującymi w Gdańsku i okolicznych wioskach. 

Ukazanie się w 1959 roku „Blaszanego bębenka” stało się ważnym 
wydarzeniem literackim nie tylko w Niemczech. Obrana wówczas przez 

1 W analizie wybranych fragmentów powieści „Blaszany bębenek” [Bb] posłużę 
się opozycją sacrum – profanum. Pojęcia te będą stosowane w znaczeniu, które nadał 
im Mircea Eliade. Będzie mnie interesować sfera sacrum związana z polskim kręgiem 
kulturowym. Por. M. Eliade, 1957, Das Heilige und das Profane. Vom Wesen des 
Religiösen, Hamburg.
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Grassa konwencja groteski w przedstawianiu okrucieństwa faszyzmu 
i wojny była nowością. W wielu wywiadach pisarz podkreślał, że taki 
sposób mówienia o przeszłości wydawał mu się jedynym z możliwych. 
W swojej powieści rozprawiał się Grass z problemem winy niemieckiej 
i ostro krytykował drobnomieszczaństwo; poruszał także wiele innych 
aspektów życia społecznego i politycznego lat dwudziestych i trzydzie-
stych XX wieku. Pisarz zastanawiał się poza tym nad stanowiskiem in-
stytucji Kościoła wobec faszyzmu.

W powieści „Blaszany bębenek” odnajdujemy wiele wątków związa-
nych z katolicyzmem. Grass odwołuje się przy tym często do polskich 
znaków kulturowych i symboli religijnych, których znajomość wyniósł 
z domu rodzinnego. Tematyka religijna jego utworu wywołała w Niem-
czech szeroką dyskusję nad problemami wiary i sprowokowała wiele 
demonstracji (zarówno ze strony katolików jak i protestantów) skiero-
wanych przeciwko groteskowej, a czasem także ironicznej wizji religii 
ukazanej w książce. W Polsce jednak ta warstwa powieści zupełnie nie 
została zauważona, co z pewnością spowodowane było faktem, iż uwa-
ga polskiego czytelnika skoncentrowała się głównie na polityczno-hi-
storycznej problematyce utworu – obrazie obrony Poczty Gdańskiej we 
wrześniu 1939 roku. 

Wolne Miasto Gdańsk – miejsce koegzystencji wielu narodowości, kultur 
i wyznań

Fabuła powieści „Blaszany bębenek” rozgrywa się w Gdańsku, w cza-
sach, kiedy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości miasto to otrzy-
mało status Wolnego Miasta. Większość mieszkańców stanowili tam 
wówczas Niemcy – ponad 90%, Polacy natomiast byli największą mniej-
szością narodową. 

Główny bohater i zarazem narrator powieści, Oskar Matzerath, po-
dobnie zresztą jak Günter Grass, jest dzieckiem niemiecko-kaszubskiego 
małżeństwa, mieszanego także pod względem wyznaniowym. Chłopiec, 
chociaż jego ojciec jest protestantem, zostaje ochrzczony w Kościele ka-
tolickim i tym samym przyjęty do wspólnoty wyznaniowej. Zwyczaje re-
ligijne, obowiązujące w rodzinie Oskara, przedstawia pisarz w powieści 
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na przykładzie sposobu obchodzenia różnych świąt. Jak wiadomo, nie-
które święta są dniami wolnymi od pracy, inne pozostają tylko świętami 
kościelnymi. Rodzice Oskara, Alfred i Agnieszka, którzy są właściciela-
mi sklepu kolonialnego, muszą podjąć decyzję, w jakie święta sklep na-
leży zamknąć. Problem poruszony w utworze dotyczy przede wszystkim 
Wielkiego Piątku, który jest dniem wolnym od pracy dla protestantów 
oraz Bożego Ciała – święta ważnego dla katolików. Małżonkowie zawie-
rają w tej kwestii kompromis: matka Oskara zgadza się na zamknięcie 
sklepu w Wielki Piątek, mimo że jest to szczyt handlu przedświąteczne-
go i nieczynny sklep oznacza dla rodziny duże straty finansowe, w za-
mian za to domaga się jednak, aby mąż nie otwierał sklepu w czwartek 
Bożego Ciała. W tym dniu bowiem Agnieszka manifestuje swoją przy-
należność religijną: usuwa z wystawy sklepowej wszystkie paczki z Per-
silem oraz atrapy kawy firmy Hag i zastępuje je kolorowym, elektrycznie 
oświetlonym obrazkiem maryjnym [Bb, 148], a następnie udaje się na 
procesję do Oliwy.

Klienci Matzerathów zostają oczywiście poinformowani o przyczy-
nach zamknięcia sklepu, czemu służy „tekturowa pokrywka”, wywie-
szana na drzwiach. Po obu jej stronach są napisy odmiennej treści: na 
jednej stronie: „Zamknięte z powodu Wielkiego Piątku”, na drugiej zaś 
– „Zamknięte z powodu Bożego Ciała” [Bb, 148].

Przedstawiony przez Grassa zwyczaj przystrajania okien i wystaw 
sklepowych obrazkami maryjnymi jest polskiemu czytelnikowi dosko-
nale znany i bywa nadal praktykowany na terenie całego kraju. Rów-
nież sposób informowania klientów o przyczynie zamknięcia sklepu 
jest wciąż powszechnie stosowany. Widoczne w powieści odstępstwo 
od normy kulturowej dotyczy nie obchodów samych świąt, ale treści 
tekstów na tabliczce sklepu Matzerathów. Powszechnie znane odbiorcy 
informacje umieszczane na podobnych ogłoszeniach dotyczą przecież 
sfery nie mającej nic wspólnego z sacrum, gdyż przekazują wiadomo-
ści typu: „Zamknięte z powodu choroby”, „Zamknięte z powodu wy-
jazdu”, „Zaraz wracam” itp. Na tekturce z drzwi sklepu Matzerathów 
język sfery sacrum zostaje włączony do języka potocznego – sfery profa-
num. Dochodzi w ten sposób do połączenia ze sobą tych dwóch odręb-
nych sfer życia ludzkiego, co w powieści daje efekt komiczny: Grass lubi 
szokować czytelnika nie tylko konstruowaniem zadziwiających sytuacji 
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narracyjnych, lecz także przy pomocy języka i środków stylistycznych, 
co wyraźnie osiąga.

Różnice wyznaniowe nie wywierają istotnego wpływu na funkcjono-
wanie życia rodzinnego Matzerathów – rodzice Oskara doszli bowiem 
w końcu do porozumienia i uszanowali wzajemne przekonania religij-
ne, a rodzina zyskała w ten sposób dodatkowy dzień wolny od pracy. 
Praktyki religijne nie stały się więc powodem konfliktów między mał-
żonkami. 

Podobnie jak w rodzinie Matzerathów – w skali mikrokosmosu, gdzie 
odmienne wyznania wyznaczają bieg życia, dzieje się także w życiu całego 
miasta – w skali makrokosmosu. Również tutaj święta religijne decydują 
o funkcjonowaniu całej zbiorowości miejskiej. Różnice wyznaniowe za-
znaczają się szczególnie wyraźnie w Wielki Piątek. Dotyczy to zwłaszcza 
rytmu życia i wyglądu ulic, przy których zamieszkują zarówno katolicy, 
jak i protestanci. Oskar komentuje obraz swojej ulicy w dniu Wielkiego 
Piątku w następujący sposób: 

 „(...) nasza ulica przeżywała rozdwojenie. Protestanci 
szli do kościoła, katolicy myli okna i trzepali na po-
dwórzach wszystko, co choćby z daleka było podob-
ne do dywanu, tak mocno i donośnie, iż wydawało 
się, że to biblijni pachołkowie na wszystkich podwó-
rzach kamienic równocześnie przybijają zwielokrot-
nionego Zbawiciela do zwielokrotnionych krzyży” 
[Bb, 148–149].

W książce Grassa widzimy więc z jednej strony ogarniętych szałem 
przedświątecznych porządków katolików, trzepiących w wielkim zapa-
miętaniu dywany: jest to sfera profanum. Znajdują się tam także prote-
stanci, dla których Wielki Piątek jest wielkim świętem – dniem wolnym 
od pracy, w którym należy pójść do kościoła. Jest to więc sfera sacrum. 
Ironiczne porównanie wierzących do pachołków biblijnych przybijają-
cych Jezusa do krzyża wyraża jednoznacznie negatywny stosunek Gras-
sa do katolików. 

Sądzić należy, że z kolei w czwartek Bożego Ciała, kiedy katolicy 
uczestniczyć będą w procesji, protestanci, aby podkreślić swoją tożsamość 
religijną, zaczną wykonywać ciężkie prace fizyczne. Ostentacyjne mani-
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festowanie przynależności religijnej przez poszczególne grupy wyznanio-
we nie jest jeszcze jawnym konfliktem, lecz sygnalizuje i uwidacznia ich 
utajone życzenia i potrzebę deklarowania swojego religijnego „ja”. 

Przedstawione w „Blaszanym bębenku” wzory zachowań katolików 
i protestantów należały do charakterystycznego kolorytu międzywojen-
nego Gdańska, ale są jeszcze do dziś powszechne na terenach zamiesz-
kałych przez ludność niejednolitą pod względem wyznaniowym. Grass 
chętnie posługuje się ironią i kpiną w celu ośmieszenia czy skrytyko-
wania pewnych przejawów religijności. Można przypuszczać, że ostrze 
ironii skierowane jest tu przeciwko polskiemu i/lub kaszubskiemu kato-
licyzmowi, ale nie tylko: także protestanci mogą być w swych uczuciach 
religijnych urażeni, czemu przecież dali wyraz po ukazaniu się powieści 
Grassa w swoich licznych protestacjach na terenie Niemiec. 

W „Blaszanym bębenku” przedstawiona została przede wszystkim 
jedna warstwa społeczna – drobnomieszczaństwo, reprezentowane m.in. 
przez rodziców Oskara. Grass chętnie sięga do stereotypów zarówno 
w prezentowaniu postaci, jak i w szerszych opisach czy konstruowaniu 
sytuacji narracyjnych. Przykładem takiego stereotypu, a zarazem wy-
korzystania symboliki religijnej w umeblowaniu domu jest opis sypialni 
rodziców Oskara. Pokój urządzony jest w stylu świadczącym o wyjąt-
kowo złym smaku mieszkańców, ale w jego opisie ujawnione również 
zostały wszystkie dążenia, niespełnione marzenia i ułomności drobno-
mieszczaństwa. 

Wystrój pokoju utrzymany jest w kolorze żółtym. Najważniejszym 
meblem jest oczywiście „szerokie małżeńskie łoże”, nad którym zwisa 
baldachim. Zgodnie z obowiązującym dawniej w katolickich rodzinach 
zwyczajem nad łóżkiem wisi obraz o tematyce religijnej. Nie jest to jed-
nak wizerunek Świętej Rodziny czy Dobrego Pasterza, lecz Pokutującej 
Magdaleny:

 „(...) u wezgłowia w jasnoniebieskim blasku leżała 
w pieczarze, oprawiona w ramy, oszklona, pokutu-
jąca Magdalena w kolorze cielistym, kierowała wes-
tchnienia w prawy górny róg obrazu i na wysokości 
piersi załamywała ręce o tylu palcach, że zawsze, po-
dejrzewając, iż jest ich więcej niż dziesięć, trzeba je 
było od nowa przeliczyć” [Bb, 42].
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W opisie sypialni dochodzi ponownie do zderzenia sfery sacrum ze 
sferą profanum. Ironia polega tutaj przede wszystkim na tym, że matka 
Oskara zdradza męża, ma kochanka i wciąż żyje w grzechu. Podobień-
stwa między obydwiema kobietami, Agnieszką Matzerath i Magdale-
ną-jawnogrzesznicą są zatem oczywiste [por. Łk. 7, 37–38]. Agnieszka 
spotyka się co czwartek w pobliskim hotelu ze swoim ukochanym, Ja-
nem Brońskim, natomiast w soboty chodzi do kościoła, do spowiedzi. 
Jej skrucha, chęć poprawy i „nawrócenie” nie trwa jednak nigdy dłużej 
niż do następnego spotkania z kochankiem. 

Obraz pokutującej Magdaleny nie tylko zawiera więc krytykę kiczo-
watej sztuki sakralnej, lecz także w ironiczny sposób ujawnia niedosko-
nałość istoty ludzkiej. Agnieszka różni się jednak od Magdaleny tym, że 
nigdy nie zostanie „nawróconą jawnogrzesznicą”. Mimo usilnych starań 
nie potrafi zrezygnować z kochanka i rozkoszy miłości. Oskar, bardzo do-
brze zdający sobie sprawę z sytuacji, mówi: mama trudziła się całą zimę, 
aby spowiedzią nadążyć za swoim romansem z Janem Brońskim [Bb, 144]. 
W komentarzu tym Grass wyraża ponownie swój negatywny stosunek 
do praktykowanego przez katolików sakramentu spowiedzi, którego ce-
lem jest prośba o przebaczenie i oczyszczenie z grzechów. W przypadku 
Agnieszki nigdy jednak nie następuje poprawa.

Katolicyzm, patriotyzm i polityka

Grass podejmuje w swojej powieści problem typowego – jego zdaniem 
– dla Polaków łączenia elementów religijnych z patriotyzmem. Pisarzo-
wi znana jest historia Polski i sławny w całej Europie polski patriotyzm, 
jak również swojski, ludowy charakter polskiej wiary katolickiej. Nie jest 
autorowi „Blaszanego bębenka” także obca głęboka wiara Polaków w po-
moc Matki Boskiej Częstochowskiej. 

Społeczność polska jest w powieści niezbyt licznie reprezentowana. 
Jedną z opisanych postaci jest Wincenty Broński: 

 „Wincenty był to brat mojej babki. Po wczesnej śmier-
ci żony udał się w pielgrzymkę do Częstochowy i od 
Matki Boskiej Częstochowskiej otrzymał wskazów-
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kę, że ma w niej widzieć przyszłą królową Polski. Od-
tąd szperał już tylko w dziwnych księgach, w każdym 
zdaniu znajdując potwierdzenie praw Bożej Rodzi-
cielki do polskiego tronu, a obejście i parę zagonów 
zostawił na głowie siostry” [Bb, 21]. 

Wincenty zaczyna przejawiać skłonności do fanatyzmu religijnego, 
porzuca sferę profanum i „przenosi się” do sfery sacrum. W miarę upły-
wu czasu traci stopniowo kontakt z rzeczywistością i zapada na chorobę 
umysłową, która nasila się po I wojnie światowej, kiedy to – jak twierdzi 
– coraz częściej „obcuje i rozmawia z Niepokalaną Królową Polski” [Bb, 
40]. Zawarte w opisie polskie symbole religijne: Częstochowa będąca ce-
lem pielgrzymek i najważniejszym ośrodkiem kultu maryjnego w Pol-
sce oraz fakt uznania Matki Boskiej za Królową Polski, stanowią sferę 
polskiego sacrum. Ale ukazana w powieści Grassa religijność katolików 
przybiera formy groteskowe.

Inny reprezentant opisanych w powieści Polaków to dziadek Oska-
ra ze strony matki – Józef Koljaczek. Jest on człowiekiem wierzącym 
i praktykującym. W czasach, gdy Polska była pod zaborami, walczył 
o niepodległość ojczyzny. Koljaczek jest niewykształconym człowiekiem, 
pracującym jako robotnik w tartakach. Nie był świadomy politycznie, 
ale mimo to na swój sposób usiłował walczyć z wrogiem. Kiedy praco-
wał w tartaku pod Świeciem, „prowokacyjnie” pomalował płot na „bia-
ło-czerwono” [Bb, 22]. Stało się to wówczas powodem kłótni z majstrem. 
W końcu majster wyrwał z płotu dwie łaty, białą i czerwoną, i na kaszub-
skich plecach Koljaczka rozbił te łaty na biało-czerwone drzazgi [Bb, 22]. 
To wydarzenie dało początek samotnie prowadzonej przez mężczyznę 
walce przeciwko zaborcom w hołdzie podzielonej co prawda, ale właśnie 
dlatego zjednoczonej Polsce [Bb, 22]. 

Pomalowanie płotu w polskie barwy narodowe było próbą zaakcen-
towania przez Koljaczka swej tożsamości narodowej i faktu, że na terenie 
Prus Wschodnich mieszkała również ludność polska. Jest sprawą oczy-
wistą, że czyn ten w latach, kiedy Polska znajdowała się pod zaborami, 
musiał zostać uznany za prowokację polityczną. Swoją miłość do ojczy-
zny – jak pisze Grass – Koljaczek wyrażał jednak przede wszystkim pod-
palając tartaki i składy drzewa:
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 „Koljaczek był więc podpalaczem, wielokrotnym pod-
palaczem, bo od tego czasu w całych Prusach Zachod-
nich tartaki i składy drzewa dostarczały hubki dla 
rozbłyskujących dwubarwnie narodowych uczuć. Jak 
zawsze, gdy chodzi o przyszłość Polski, tak i w tych 
pożarach miała swój udział Najświętsza Maria Pan-
na, i byli podobno naoczni świadkowie – może dziś 
jeszcze ktoś z nich żyje – którzy utrzymywali, że na 
walących się dachach wielu tartaków widzieli Mat-
kę Boską w Polskiej Koronie. Tłum, jaki zwykle gro-
madzi się przy wielkiej pożodze, intonował jakoby 
‹‹Bogurodzicę›› – wolno nam sądzić, że podpalenia, 
których sprawcą był Koljaczek, miały uroczystą opra-
wę: padały przysięgi i zaklęcia” [Bb, 22–23].

Również w tej wypowiedzi Grassa dotyczącej patriotyzmu mężczy-
zny pojawia się wiele polskich symboli religijnych i narodowych. Roz-
błyskujące dwubarwnie narodowe uczucia to oczywiście aluzja dotycząca 
dwukolorowej polskiej flagi. Flaga symbolizuje przynależność narodową 
określonej grupy ludzi, jest więc elementem łączącym daną zbiorowość. 
W czasach opisanych w „Blaszanym bębenku” sztandar spełniał oprócz 
roli scalającej Polaków zamieszkałych w Gdańsku, także rolę odróżnia-
jącą ich od Niemców i innych narodowości. Poza tym używany był nie 
tylko przy okazji ważnych wydarzeń politycznych czy społecznych, ale 
towarzyszył również obchodom świąt religijnych, w pewien więc sposób 
przynależał do sfery sacrum.

Opisując piromańskie czyny Koljaczka, wymienia Grass również i in-
ne polskie symbole religijne: Matkę Boską w Polskiej Koronie oraz pieśń 
„Bogurodzicę”. Pisarzowi znany jest fakt, że Matka Jezusa od roku 1656 
uznawana jest za Królową Polski. Nie ma on natomiast całkowitej pew-
ności, czy śpiewaną w czasie pożaru pieśnią był pierwszy polski hymn 
narodowy, ponieważ stwierdza: tłum intonował jakoby „Bogurodzicę”. 
Jest więc możliwe, że była to inna pieśń maryjna. 

Zwyczaj śpiewania pieśni religijnych przy pożarze, a więc poza ko-
ściołem, to wkraczanie sfery sacrum w obszar profanum. Pieśń religij-
na spełnia tu jednak rolę pomocniczą: ma na celu wzmocnienie działań 
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ludzkich w walce z niebezpieczeństwem – żywiołem ognia, oraz ma do-
pomóc gaszącym w przywróceniu porządku. 

Podpalenia, których sprawcą jest Koljaczek przebiegają w podnio-
słym nastroju i zamieniają się w patriotyczno-religijne manifestacje, bę-
dące źródłem nadziei polskiej mniejszości narodowej. Zastosowane tu 
połączenie sfery profanum (podłożenie ognia, a więc czyn przestępczy) 
ze sferą sacrum, obejmującą wymienione wyżej symbole religijne, nadaje 
pospolitemu przestępstwu wartości ideowe, niemalże znamię świętości. 
Nie bez powodu: w latach rozbiorów Kościół był dla ludności nie tylko 
miejscem kultu religijnego, lecz także oparciem duchowym i moralnym. 
Między innymi dzięki Kościołowi i stosowanej przez niego symbolice 
religijnej podtrzymywana była w społeczeństwie polskim nadzieja na 
odzyskanie niepodległości. Sfera sacrum spełniała więc ważną rolę poli-
tyczno-społeczną w dziejach Polski. Desakralizacja i przeniesienie przez 
Grassa tej istotnej dla Polaków symboliki do sfery profanum powodu-
je, że cytowany wyżej fragment wydawać się może na pierwszy rzut oka 
ironiczny. Pisarz kpi z patriotycznych uczuć Polaków i z ich form wal-
ki o niepodległość ojczyzny. Biorąc jednak pod uwagę zdanie: w hoł-
dzie podzielonej co prawda, ale właśnie dlatego zjednoczonej Polsce [Bb, 
22], dochodzimy do wniosku, że Grass zna historię Polski i sytuację po-
lityczną, panującą w okresie zaborów oraz fakt, że cały naród starał się 
w miarę swoich możliwości protestować i walczyć z obcymi władzami. 
Była to nie tylko walka zbrojna – zorganizowane powstania, ale przede 
wszystkim walka jednostki o zachowanie języka, kultury i tożsamości 
narodowej. Ten cel łączył wszystkich Polaków, bez względu na to, w któ-
rym zaborze mieszkali. 

Innym przykładem przenikania się sfer sacrum i profanum w „Bla-
szanym bębenku” jest fragment komentujący zwycięstwo Polaków nad 
Armią Czerwoną w 1920 roku:

 „W roku dwudziestym, gdy marszałek Piłsudski po-
bił pod Warszawą Armię Czerwoną, a ludzie pokroju 
Wincentego Brońskiego przypisywali cud nad Wisłą 
Najświętszej Pannie Marii, zaś rzeczoznawcy woj-
skowi albo generałowi Sikorskiemu, albo generało-
wi Weygandowi (...)” [Bb, 40].
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Zwycięska bitwa nad Rosjanami, nazywana w polskich źródłach histo-
rycznych „cudem nad Wisłą”, była najprawdopodobniej wynikiem zręcz-
nych posunięć taktycznych dowódców Armii Polskiej. Niewykształcone 
warstwy społeczne widziały w tym zwycięstwie jednak ingerencję boską, 
szczególnie zaś pomoc Matki Bożej, Królowej Polski. W tym przypadku 
przywołanie symbolu ze sfery sacrum, jakim – jak pisze Grass – dla „lu-
dzi pokroju Wincentego Brońskiego”, a więc dla chorych umysłowo, była 
Matka Boska, ośmiesza przekonania religijne Polaków. Znowu następu-
je degradacja sfery polskiego sacrum. Co więcej, w drugiej części zdania 
czytelnik otrzymuje wyjaśnienie, że rzeczoznawcy całkowicie wyłącza-
ją możliwość cudu z tego przyczynowo-skutkowego ciągu wydarzeń i są 
w stanie ocenić sytuację w realistyczny sposób. 

Wnioski

Przytoczone powyżej fragmenty tekstu z „Blaszanego bębenka” za-
wierają polskie symbole religijne oraz polskie znaki kulturowe, które są 
dobrze znane Polakom i zostają przez nich właściwie odczytane. Obcy 
odbiorca albo ich w ogóle nie dostrzeże, albo je niezupełnie zrozumie, 
czego dowodem mogą być wypowiedzi szwedzkiej krytyki literackiej na 
temat utworu. W Niemczech pisarz został ostro zaatakowany przez pra-
sę katolicką i protestancką, zarzucającą mu bluźnierstwa i prowadzenie 
walki z Kościołem. Przez krytykę szwedzką aspekt ten został zupełnie 
pominięty. Interesujący jest fakt, że również w Polsce, kraju katolickim, 
„Blaszany bębenek” nie zwrócił uwagi krytyków obrazowaniem sfery 
sacrum, która poddana została w powieści różnym formom desakra-
lizacji: za pomocą groteski, ironii, komizmu, satyry. Odczytanie dzieła 
Grassa przez polskich czytelników głównie w kategoriach politycznych 
przysłoniło w znacznej mierze ukazany w krzywym zwierciadle obraz 
polskiego katolicyzmu. 

Przechodzenie ze sfery sacrum do profanum w „Blaszanym bębenku” 
odbywa się nie tylko na płaszczyźnie tekstu i symboliki, lecz manifestuje 
się również w zastosowanych przez pisarza środkach stylistycznych. Nie 
tylko treściowe przerysowania i wyolbrzymienia, ale również ironiczne 
przedstawienie rzeczywistości stosowane jest przez pisarza w celu zaszo-
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kowania czytelnika i sprowokowania go do namysłu i refleksji. Powieść 
może być odczytywana z różnych perspektyw, a odkrywanie w utworze 
symboli religijnych i odniesień sakralnych jest tylko jedną z wielu różno-
rodnych warstw powieści, szkoda tylko, że zupełnie niezauważaną przez 
polskich recenzentów tego jakże znanego utworu.
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SUMMARY

Among the spheres of the sacred and profane. A view on Polish Cathol-
icism from an antic perspective in Günter Grass’ novel The tin drum

Mircea Eliade’s introduction of the term sacrum is well suited for 
a more detailed examination of the numerous religious motifs which 
can be found in Günter Grass’ novel The tin drum. 

The novelist, who was born in Gdansk in 1927, was raised in a Cath-
olic home and is familiar with Polish religious traditions and customs. 
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In The tin drum the use of the grotesque becomes a major stylistic device 
for expressing social criticism. The grotesque is also used in combination 
with religious motifs. While this subject was left almost unmentioned 
in the Polish literary debate concerning The tin drum, it was discussed 
thoroughly in Germany. 

A search for religious symbols in The tin drum is only one of many 
valid approaches with which to deal with the novel and it opens up an 
interesting aspect of research on Günter Grass. 
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Język werbalny a sacrum w sztuce xx wieku

Zagadnienie stosunku sztuki do słowa i obecności słowa w sztukach 
plastycznych ma swoją długą tradycję1, a chociaż wydawałoby się, że po-
wiedziano w tej sprawie, jeśli nie wszystko, to w każdym razie bardzo 
wiele, zagadnienie korespondencji sztuk nadal przyciąga uwagę pod co-
raz to innym aspektem. Nie rozważa się więc wyższości żadnej z nich, 
ale wobec wyzwań semiotyki, dyskutuje się nad wzajemnymi wpływami 
i „znakowością” wszystkich sztuk, łącznie z literaturą, co jest niezwykle 
aktualne wobec współczesnej twórczości „intermedialnej”. Wprawdzie 
apogeum zaintere sowania tą problematyką w Polsce przypadło na lata 
siedemdziesiąte, ale dobrym przykładem nośności omawianego tematu 
może być ubiegłoroczna konferencja naukowa na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim, która odbyła się w Krakowie 28–30 października pod wy-
mownym tytułem „Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk 
(i odwrotnie)”. Rozważano tam po raz kolejny teorię intersemiotyczno-
ści, mówiono o związkach muzyki i literatury, a także literatury i sztuk 
plastycznych. Zauważyć przy tym należy, że wobec tego, że współcze-
sna sztuka wizualna posługuje się coraz częściej przekazem niejedno-
rodnym, mamy w niej do czynienia z „wieloznakowością”. Tak więc np. 
sztuki plastyczne korzystają ze środków wyrazu przynależnych rzeźbie, 
teatrowi, fotografice, filmowi, literaturze, muzyce. Trzeba rozważać zło-
żony (polifoniczny) i mieszany charakter dzieł sztuki współczesnej. Nie 
możemy już mówić o czystym malarstwie, rzeźbie, teatrze, bo ich ele-

1 Zestawienie słowa i obrazu stało się hasłem wywoławczym problematyki 
dotyczącej porównania literatury (tekstu) ze sztuką – nieadekwatność obu składników 
jest wynikiem wieloznaczności użytych wyrażeń. Nie oznacza to oczywiście, żeby 
obraz był odpowiednikiem słowa w tekście. 
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menty składowe przynależą do różnych pierwotnie sztuk, współtworząc 
happeningi, przedstawienia, reprezentacje, inscenizacje, żywe obrazy, 
rzeźby, instalacje itp. W rezultacie zarówno przedmiot refleksji – sztuka, 
jak i metody badawcze nad nią uległy w ostatnich czasach po raz kolejny 
przemianom. Sama zaś semiotyka, dzięki różnym szkołom i metodom 
badawczym zyskująca na znaczeniu w humanistyce, przekształca się ra-
czej w „bardzo pojemny styl myślenia” [Wysłouch 2001, 7]. 

Związek sztuki z sacrum jest obecny od samego początku. Idea Boga 
jako Najwyższego Artysty i symbolu doskonałości, do której zmierza 
sztuka człowieka, pojawia się zarówno w tradycji chrześcijańskiej, an-
tycznej, jak i orientalnej. Początkowo sztuki plastyczne uważane były 
tylko za umiejętność, kunszt, rzemiosło, ale już Platon przyjmował bo-
ski ogień natchnienia, a w „Summie” św. Tomasza z Akwinu [1, 74, 3] 
jest mowa o tym, że podobnie, jak uformowanie dzieła zależy od idei 
w umyśle artysty, który ją może nazwać swoim słowem, tak stworze-
nie wszystkiego stworzonego zależy od słowa Bożego [Marchianò 1977, 
111]. Kiedy sztuka osiąga „boskość”, następuje koniec materii. I to jest 
cel, ku któremu dąży artysta. Dla św. Tomasza istota i wola są tożsame 
tylko w tym bycie, w którym dobro wypełnia całkowicie istotę zamie-
rzenia. Myśl chrześcijańska wreszcie, interpretując Platona, wyróżnia 
Sztukę Wielką, sztukę pierwszego rzędu, która zbliża się do świętości. 
W procesie tworzenia uwaga artysty skierowana jest ku ciszy i samot-
ności. Stąd pochodzi natchnienie, które przyobleka się w słowa i formy 
[Marchianò 1977, 109–116]. Sztuka prawdziwie wielka potrafi porządko-
wać wszystkie aspekty natury i zwracać wszystkie stworzenia z powro-
tem do Boga. Odbicie związku aktu kreacji artystycznej z Istotą Boską 
znajdujemy w słownictwie – w polszczyźnie będą to np. iskra boża, oł-
tarz sztuki, powołanie, natchnienie, twórca, kreacja itp.

Sztuki wolne i wyzwolone, tradycja antyczna i średniowieczna wy-
znaczają poszczególne etapy rozwoju sztuki, jak i zmiany stosunku słowa 
do obrazu. Wspomnieć tu można np. piętnastowieczne teorie malarstwa, 
wzorowane na retoryce i zalecające retoryczne środki wyrazu. Proble-
matyka ta, dostrzeżona przez Arystotelesa, poprzez Platońskie idee, po-
jawia się w klasycznej formule ut pictura poesis, która stała się hasłem 
oznaczającym nie tyle nawet porównywalność, co wręcz jedność sztuk 
plastycznych i literatury. Znalazło to swój wyraz w renesansowej i baro-
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kowej emblematyce, gdzie znaleźć można zarówno ujęcia poesis tacens, 
jak i pictura loquens [Pelc 1982, 50–63]. 

Dzieje napisów i tytułów dzieł sztuki to dwie odrębne historie, dwie 
tradycje. Pierwsza to enklawy semantyczne, znane już w średniowieczu, 
a służące przede wszystkim celom informacyjnym. Ułatwiały one inter-
pretację alegorii, symboli, bądź też stanowiły wypowiedzi osób przed-
stawionych [Wallis 1983, 190–225]. Szczególne znaczenie ma obecność 
słowa w malarstwie protestanckim, gdzie spełnia często rolę Verbum Dei. 
I tak, wiara w normatywną moc Pisma św. znajduje swój wyraz w na-
pisach i inskrypcjach, jak np. w dziełach Dürera czy Grünewalda [Mi-
chalski 1982, 176–179 i n]. 

Osobnym problemem, występującym w różnych epokach i opisy-
wanym przez historyków sztuki, jest używanie słów, napisów, pisma 
w celach nie semantycznych, nadawanie słowu funkcji tylko obrazowej, 
i odwrotnie – używanie obrazu w funkcjach językowych. Historia tytułu 
dzieła sztuki jest natomiast stosunkowo niedawna. Pojawił się on wraz 
z pierwszymi kolekcjami i katalogami, na przełomie XVI i XVII wieku 
[Wallis 1983, 228–229]. 

Sztuka XX wieku w różny sposób traktowała słowo, bądź głosząc ha-
sło autonomii sztuk, bądź zbliżając pozycję obrazu i słowa, czy ściślej: li-
teratury (tekstu) i sztuki. Odejście od idei podobieństwa, tendencje sztuki 
abstrakcyjnej, czy tzw. konceptualnej, do wyrażania treści ontologicz-
nych, sprzyjają próbom tworzenia systemu znaków wizualnych, kodu 
ikonicznego. Abstrakcyjne dzieło sztuki ma oddawać w zamierzeniu 
naturę rzeczy, a nie ich wygląd. Obraz jednak nie może jednoznacznie 
przekazać treści filozoficznej, rolę tę przejmują wypowiedzi samych ar-
tystów oraz teksty krytyków, choć subiektywny charakter dzieła sztuki 
wskazywałby na jego samowystarczalność. 

Przykładem ingerencji pozawerbalnej, ale o charakterze lingwistycz-
nym w dzieło plastyczne są procedury stylizacyjne, jakim Stanisław Fijał-
kowski, wybitny współczesny malarz abstrakcyjno-symboliczny, poddał 
ryciny ilustrujące „Postyllę” Mikołaja Reja. Celem artysty było przekształ-
cenie ilustracji wydarzenia historycznego w symbol sytuacji duchowej 
[Okoniowa, Okoń 2000, 73]. Zabiegi, jakie przeprowadził na grafikach, 
były dość proste: środkiem wyrazu stały się podstawowe figury geo-
metryczne, jak koła i trójkąty oraz skontrastowane ze sobą biel i czerń, 
w układach liczbowych, mających odniesienia archetypiczne. Rozwiąza-
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nie to ma charakter interpretacyjny: artysta „zastosował w sztuce kody 
kulturowe, przejęte z kręgu dyscyplin słownych i obecne tam zwłaszcza 
w obrębie semiotyki i lingwistyki” [Okoniowa, Okoń 2000, 81–82]. 

Pytanie, czy sztuka jest językiem, stawiali sobie teoretycy sztuki i fi-
lozofowie, odpowiadali na nie także artyści. Próby odtworzenia kodu 
ikonicznego, a równocześnie obecne od pewnego czasu przeświadczenie 
samych artystów o nieprzetłumaczalności „prawdziwej” (to jest abstrak-
cyjnej) sztuki, która nie poddaje się werbalizacji, zubożającej przekaz, 
chwilowo zepchnęły w pewnym typie nowoczesnego malarstwa słowo 
z piedestału, redukując je często do składnika spisów inwentarzowych. 
Z drugiej strony, obserwuje się jednak nadal obecność i użycie słowa za-
równo w funkcji ikonicznej, asemantycznej, jak i semantycznej. I nie jest 
to tylko użycie dla celów informacyjnych, ale także jako pełnoprawnych 
środków wyrazu. I tak, w rozpowszechniającej się coraz bardziej modzie 
na cytowanie, pojawiają się nie tylko cytaty malarskie z dzieł innych twór-
ców-malarzy, ale także cytaty z Pisma św., literatury, poezji, tekstów fi-
lozoficznych [Kloch 1990, 194–195].

Przykładem takiej postawy niech będzie ostatnia instalacja Marka 
Chlandy, znanego krakowskiego plastyka, pod tytułem „Pamiętniki Bo-
ga”2. Składa się ona z trzech serii: „Pamiętniki Boga”, „Zaświaty” i „Pu-
dełka nagrobne”. Tytuł pierwszej serii oraz wszystkie teksty pochodzą 
od Pära Lagerkvista, szwedzkiego poety, prozaika i dramaturga, laure-
ata nagrody Nobla. Zmarły w 1974 roku pisarz, zafascynowany nowymi 
kierunkami w malarstwie, był między innymi autorem manifestu arty-
stycznego na temat sztuki słowa i sztuki wizualnej (1914). Jego utwory 
literackie skupiają się wokół spraw wiary. Cytaty wchodzące w skład in-
stalacji Chlandy pochodzą z polskiego wydania książki Lagerkvista, pt. 
„W sercu Genesis” (Warszawa 1992). Należy tu jeszcze neon, z cytatem 
„Pan powiedział, że będzie mieszkał w mroku” [1 Krl, VIII, 12] oraz mo-
del konfesjonału, wykonany ze sklejki, w którym wyświetlany jest film. 
„Pudełka nagrobne” to obiekty z tektury i drewna, o różnych wymiarach. 
Analiza instalacji wskazuje na autonomiczny, nie służebny charakter sło-
wa użytego do eksplikacji przesłania. 

2 Publikacja związana z wystawą: Marek Chlanda, Pamiętniki Boga, Galeria 
Starmach, maj/czerwiec 2004.
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Postawy twórców wobec tytułów były różne, zwłaszcza w XX wie-
ku – czasami tytuły stawały się przedmiotem działania artysty, niemal 
odpowiednikiem dekompozycji surrealistycznego obrazu. Malarstwo 
abstrakcyjne albo odrzucało semantyczną funkcję tytułu, albo też wy-
korzystywało go, wskazując odbiorcy, jaką postawę ma zająć, dając „pod-
powiedź” interpretacyjną, stanowiąc rodzaj komentarza autorskiego, 
metatekstu. Przedstawiona niedawno próba analizy tytułów, haseł, ma-
nifestów Tadeusza Kantora pokazuje, że do różnorodnej wypowiedzi 
artysty, korzystającego z wielu środków wyrazu dodać można analizę 
słów-kluczy, stanowiących swoiste dopełnienie jego twórczości [Oko-
niowa 1997].

Twórczość Kantora przynależy do wielu dziedzin sztuki, sam artysta 
uważał się przede wszystkim za malarza, ale wypowiadał się niejedno-
krotnie o silnym związku twórczości malarskiej z teatrem, o zacieraniu 
się granic między sztukami i przechodzeniu jednych w drugie. Jeśli jed-
nak zatrzymamy się dłużej przy jakiejkolwiek uprawianej przez niego 
dziedzinie, okaże się, że wszystkim przejawom jego sztuki towarzyszy 
słowo. Słowo zresztą nie byle jakie, nie przypadkowe, ale przeciwnie – 
starannie obmyślone, ukształtowane, czasem nawet „odkryte”. W tek-
stach Kantora znajdujemy odpowiedź na pytania dotyczące filozofii 
sztuki. Jest tu wyraźne nawiązanie do sztuki jako sacrum oraz sztuki 
i życia jako Wędrówki i Podróży. Tytuły stanowią fragment wypowiedzi 
artysty, częściowy komentarz do jego życia i twórczości. Do tytułów do-
chodzą też napisy w obrazach, hasła i tytuły scenariuszy, happeningów 
i manifestów. W zakresie semantyki część istotną stanowi słownictwo 
związane z tradycją chrześcijańską. Należą tu na przykład: Apokalipsa, 
nie-boska komedia, Bóg, diabeł, Drugi Świat, ekskomunikowany, Ewan-
gelia, kapłan, kapłaństwo, katedra, księga, małżeństwo, modlitwa, ołtarz, 
piekło, szatański protest, rzecz święta, sakralny, święty, Syn Marnotraw-
ny, Sąd Ostateczny, św. Franciszek, świętość, urodziny, Zmartwychwsta-
nie, Żyd Wieczny Tułacz. Zaskakująca na pierwszy rzut oka duża liczba 
leksemów związanych z tematyką religijną uzyskuje inny wymiar przy 
uwzględnieniu kontekstów. Przytoczmy parę przykładów: Święta Abs-
trakcja i Ekskomunikowany Symbolizm, Sakralne prawo sztuki do repre-
zentowania rzeczywistości, Katedry gotyckie nie są formą modlitwy, Sąd 
Ostateczny Michała Anioła, Kwadrat Malewicza jest bogiem. Jak widać, są 
to w dużej mierze użycia zleksykalizowane bądź metaforyczne. Wskazują 
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one na sztukę jako na sacrum. Por. np. zdanie: Źródła sztuki i Ewangelii 
biją z głębokich warstw egzystencji. Czytamy też, że dla artysty istnieje 
Święty Kościół Malarstwa i Święty Kościół Teatru, zaś swoją Sztuką, któ-
ra jest walką ze Śmiercią i przeczuciem drugiego świata, działa on nor-
malnie ponad materią ulegającą destrukcji. 

Przebadanie konotacji i denotacji słów użytych przez Kantora po-
zwala wykryć podstawowe mechanizmy, jakim poddaje on swoje frazy 
tytułowe. Należy tu zwłaszcza przenoszenie nazw z klasy do klasy, per-
sonifikacja przedmiotów, reifikacja osób, zmiana atrybutu w podmiot, 
metaforyzacja, kontaminacja itp. Wprowadza też niekiedy Kantor nowe 
słowa na oznaczenie aktów twórczych, którym poddaje przedmioty, za-
nim staną się dziełami sztuki. Tak w sztuce, jak i w słowie, które jej to-
warzyszy, stara się pozbawić przedmioty ich cech przedmiotowych, zaś 
postaci ich cech osobowych. Wszystkie je traktuje jak obiekty o niezna-
nej zawartości, wyabstrahowując je z rzeczywistości i pozbawiając cech 
pragmatycznych, i stąd może je przenieść w sferę sztuki (wyobraźni). Naj-
częściej używanym przez Kantora środkiem staje się negacja, w szerokim 
sensie tego słowa – służy ona do wyrażenia sprzeciwu wobec stereotypów. 
Z tytułów dzieł sztuki, napisów na obrazach, tekstów autotematycznych 
wyłania się postawa artysty, który poprzez swoją sztukę podejmuje walkę 
ze śmiercią. Sztuka ta, wyrosła ze sprzeciwu, działa ponad materią i jest 
przeczuciem drugiego świata. Indyferentny religijnie Kantor dochodzi 
w ten sposób do wniosków bliskich chrześcijańskiej teorii sztuki.

Przytoczone przykłady wskazują na trzy różne zastosowania tekstu 
w plastyce i chociaż z pewnością nie wyczerpują tematu, pokazują na-
wet na tak skromnym materiale możliwości interpretacyjne, które tkwią 
w tekstach pomocniczych, wskazują na ważną pozycję słowa w komuni-
kacji. Język, „eksplikując” znaczenia obrazów, jest także systemem po-
średniczącym, umożliwiającym przekład i interpretację. W pierwszym 
wypadku werbalizacja jest możliwa dzięki wypowiedzi porte parole arty-
sty, w drugim przesłanie artystyczne zostaje przekazane za pomocą cy-
tatu, w trzecim wreszcie – na podstawie analizy językowej i stylistycznej 
tytułów udaje się dopowiedzieć ważne myśli o sztuce i życiu artysty. 
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SUMMARY

Verbal language and the sacred in 20th century art

This article deals with the function of the word in contemporary visual 
art. On the basis of an analysis of titles and expressions by the authors, it 
may be concluded that the visual arts are not self-sufficient. Their depen-
dence on verbal language is seen in its presence in the art object itself, in 
the author’s interpretation (meta-text), or hidden in the title. The ques-
tion concerning the relation of art and words as well as the presence of 
words in visual arts has a long tradition, and although it might seem that 
enough has been said on the matter, the question of the correspondence 
of arts attracts the attention of many from a variety of perspectives. The 
superiority of any one of the arts is no longer discussed, but mutual in-
fluences and the ‘sign character’ of all of them, including literature, are 
frequently considered. This is an extremely up-to-date approach with 
respect to current ‘inter-media’ production. Although interest in these 
problems in Poland peaked in the 1970s, the problem of inter-semiotic 
qualities returns in many contexts, referring to both literature and the 
visual arts. This also concerns the topics related to the sacred. 

In this article, the thesis of the importance of the word and overly 
linguistic ambitions of artists is illustrated with examples of three con-
temporary creators – Stanisław Fiałkowski, Marek Chlanda and Tadeusz 
Kantor. The artistic activities cited here concern their various ways of 
applying a text in visual arts. Although they still do not exhaust the sub-
ject matter completely, they point to interpretative possibilities which are 
hidden in auxiliary texts, indicating the essential position of the word 
in communication. Language, by means of ‘explaining’ the meanings of 
such images, is also a system of intermediation, making translation and 
interpretation possible. In the first case, verbalization is possible thanks 
to the artist’s porte parole; in the second, the artistic message is rendered 
by means of a quotation; in the third,important messages about the art-
ist’s life and art can be communicated through linguistic and stylistic 
analysis of the titles.
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Kazania gwarowe

Gwara – według „Encyklopedii języka polskiego” – to „mowa ludności 
wiejskiej z niewielkiego terytorium, przeważnie z kilku czy kilkunastu 
wsi (...) podrzędna w stosunku do dialektu” [Urbańczyk, Kucała 1999, 
122], natomiast dialekt – to „mowa ludności wiejskiej pewnej dzielnicy 
kraju różniąca się od jęz. ogólnonarodowego i innych dialektów swoisty-
mi cechami, głównie fonetycznymi i leksykalnymi” [tamże, 66]. Autor 
zaznacza jednak, że terminy „gwara” i „dialekt” są często używane wy-
miennie. W moim wystąpieniu będę je traktować jako synonimy. Dru-
gim pojęciem, które trzeba zdefiniować, jest język religijny. Posłużę się 
tu definicją podaną przez Wiesława Przyczynę i Gerarda Siwka: 

 „Język religijny jest (...) swoistą odmianą języka ogól-
nego, będącą środkiem komunikacji w życiu religij-
nym” [Przyczyna, Siwek 1999, 130]. 

Przedmiotem mojego wystąpienia jest język kazań. Kazanie jest to 
niewątpliwie podstawowa, niejako reprezentacyjna forma języka religij-
nego. Homiletyka w Polsce ma niezwykle bogatą, sięgającą XIII wieku 
tradycję. W każdej epoce możemy wymienić wybitnych kaznodziejów, 
poczynając od autora „Kazań świętokrzyskich”, przez Mikołaja Reja, Ja-
kuba Wujka, Piotra Skargę, Macieja Sarbiewskiego, Jana Pawła Woroni-
cza, Aleksandra Jełowieckiego, Józefa Sebastiana Pelczara, Józefa Teofila 
Teodorowicza aż po współczesnych Stefana Wyszyńskiego, Jana Pietrasz-
kę, Janusza Pasierba i Jana Pawła II [Panuś 2001]. Autorzy kazań w zna-
czącej mierze współuczestniczą w kształtowaniu polszczyzny literackiej 
poszczególnych epok.
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W kulturze polskiej opozycja: język ogólny – gwara ma charakter 
opozycji wartościującej. Według Zenona Klemensiewicza: 

 „W nauczaniu szkolnym (...) w zależności od wieku 
i stopnia rozwoju wychowanków [gwara] jest w pew-
nej, z czasem coraz malejącej mierze tolerowana, aby 
na koniec jeśli nie całkowicie ustąpić, to przynajmniej 
stanąć obok odmiany pierwszej [czyli języka ogólne-
go], uznanej świadomie za niezbędny (...) i (...) wy-
żej ceniony środek językowego obcowania z innymi 
członkami narodu” [Klemensiewicz 1961, 109].

 
W ujęciu tego autora, gwara to język przede wszystkim starszych, nie-

wykształconych mieszkańców wsi. W wydanej w r. 1971 książce „Kul-
tura języka polskiego” autorki stwierdzają, że „funkcja gwary ogranicza 
się zasadniczo do porozumiewania się w sprawach codziennych” [But-
tler 1971, 48]1.

Charakteryzując język religijny, Irena Bajerowa zwróciła uwagę, że 
jego celem „jest jakieś nawiązanie kontaktu ze sferą nadprzyrodzoną” 
[Bajerowa 1988, 13–14] i wobec tego jako główne narzędzie pracy dusz-
pasterza powinien być na tyle bliski słuchaczom, żeby mogli go zrozu-
mieć, a zarazem na tyle odrębny, żeby nazywać zjawiska wykraczające 
poza sprawy codzienne i przyziemne. „Język religijny realizuje się jak 
gdyby wzdłuż linii: potoczność – hieratyczność” [Bajerowa 1988, 17]. 
Wydaje się, że dla użytkownika gwary owa dychotomia przekłada się 
na przeciwstawienie dwóch kodów: gwarowego i literackiego, przy czym 
pierwszy z nich obsługuje sferę kontaktów codziennych i przyziemnych, 
natomiast drugi – przede wszystkim sferę sakralną. Dlatego słuchacze, 
nawet mówiący gwarą, nie oczekują od kaznodziei wprowadzania jej na 
ambonę. Z kolei kaznodzieja całą zdobytą wiedzę teologiczną, pedago-
giczną i retoryczną przyswoił sobie w języku ogólnym. Tak więc ani ze 
strony mówiącego, ani ze strony słuchaczy nie ma zapotrzebowania na 
kazania gwarowe. Pojawiające się niekiedy w kazaniach elementy gwarowe 

1 Odmienne stanowisko reprezentuje Jerzy Bartmiński, który uważa, że „Dialekty 
ludowe (...) dzielą się na dwa style językowe: potoczny i artystyczny” [Bartmiński 
2001, 224].
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– przede wszystkim fonetyczne – wynikają z faktu, że księża wywodzący 
się z rodzin robotniczych i chłopskich polszczyznę ogólną przyswoili so-
bie jako system wtórny i występujące u nich cechy gwarowe nie w pełni 
sobie uświadamiają [Przyczyna, Siwek 1999, 133]. Cechy te są traktowa-
ne jako błędy językowe. Eliminacja właściwości gwarowych stanowi je-
den z ważnych elementów przygotowania kleryków do przyszłych zadań 
duszpasterskich. „Kulturze słowa, zwłaszcza słowa mówionego, poświęca 
się (...) sporo uwagi w wyższych seminariach duchownych i akademiach 
teologicznych” [Markowski, Puzynina 2001, 68]. 

Zacytowany pogląd Klemensiewicza, że jedynie język ogólny jest zdol-
ny do wyrażenia treści bardziej złożonych, wykraczających poza sprawy 
codzienne, jest dość powszechnie podzielany, nie tylko przez osoby, któ-
re posługują się od dziecka wyłącznie tą odmianą, ale i tych, dla których 
językiem pierwszym była gwara. Przytoczę tu zdanie wielkiego miłośni-
ka gwary śląskiej, księdza i poety Jerzego Szymika: 

 
 „Sądzę (...), że status i struktura naszej gwary nie po-
zwalają jej unieść ciężaru tekstu liturgicznego. (...) 
Dlatego nie marzę o głoszeniu kazań w gwarze, bo 
uważam to za niezbyt realne” – autor dodaje jednak 
ciekawe spostrzeżenie – „podczas nauczania religii 
mierzyłem stopień mojej zażyłości z klasą tym, czy 
było nas stać na przejście na gwarę podczas dysku-
sji, rozmów nieoficjalnych, przerw międzylekcyjnych. 
Było to możliwe dopiero po jakimś czasie, kiedy się 
zżyliśmy” [Szymik 2002, 32]. 

Z tego, co dotąd zostało powiedziane można wnioskować, że funkcja 
gwary w kazaniach jest i musi być ograniczona do nieuświadomionych 
cech fonetycznych, zdradzających niewystarczające opanowanie kodu 
wyższego, czyli języka ogólnopolskiego. Kod ten, dysponuje wypracowa-
ną w ciągu wieków terminologią teologiczną i wzorcami retorycznymi. 
Trzeba jednak odnotować zjawisko poszukiwania nowych form wyrazu 
dla treści niewyrażalnej w pełni także w języku ogólnym. 

 „Zadaniem języka religijnego jest przybliżenie czło-
wiekowi świata sacrum, przedstawienie jego ludzkiej 
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wizji. Jednocześnie ludzie zdają sobie sprawę z tego, 
że wobec całkowitej odmienności natury desygnatu 
można o nim mówić tylko za pomocą symboli, po-
równań, metafor, paradoksów. Pod tym względem 
język religijny podobny jest do języka poezji” [Ma-
kuchowska 2001, 370]. 

Nie można sobie chyba wyobrazić przełożenia na gwarę terminów: 
byt transcendentalny czy trynitarna egzystencja Ducha Świętego, ale ka-
znodzieja na ogół nie posługuje się tymi terminami, natomiast gdy mówi 
o przypowieściach lub zdarzeniach zapisanych w Ewangeliach, może od-
wołać się do doświadczeń, nazwanych prymarnie w gwarze, bez potrze-
by przekładania ich na kod literacki. Taki zabieg wymaga jednak swoistej 
nobilitacji gwary. Nie jest rzeczą przypadku, że tego rodzaju próby do-
tyczą tych terenów, gdzie gwara ma pozycję wysoką w hierarchii kodów 
językowych tj. na Podhalu i na Kaszubach. Nie podejmując polemiki co 
do statusu kaszubszczyzny, zatrzymajmy się na kazaniach gwarowych 
ks. Józefa Tischnera. Swoje uwagi podaję na podstawie zbioru kazań za-
tytułowanym: „Słowo o ślebodzie” [Tischner 2003]. Wszystkie kazania 
zawarte w tym zbiorze były wygłoszone w czasie sierpniowych Mszy św. 
pod gołym niebem na Polanie Rusnakowej w Gorcach, w latach 1981–
–1997, najpierw do ludzi z Łopusznej i okolic, głównie członków Związ-
ku Podhalan, potem do coraz większej grupy uczestników. 

Nobilitacja gwary podhalańskiej, umożliwiająca powstanie tych kazań 
sięga przełomu XIX i XX w. i wiąże się z „odkryciem” Tatr, zapisanym 
w twórczości pisarzy młodopolskich, zwłaszcza Witkiewicza i Tetmaje-
ra. Do twórczości Tetmajera bardzo często nawiązuje sam ks. Tischner 
w swoich kazaniach. Korzysta również z twórczości poetów piszących 
gwarą, zwłaszcza Hanki Nowobilskiej. Drugim źródłem inspiracji są 
dla autora pieśni ludowe. 

Znanym zabiegiem homiletycznym jest przytaczanie przykładów. 
Zacytuję dwa z nich, pochodzące z tego samego kazania: 

 „Był chłop, pono kasi w Krausowie, a pole mioł pono 
po babie w Zoskalu. Nei jechoł hań orać, ale ni mioł, 
jako to trza teroz, odblaskowyk światełek przy wozie. 
No a po dródze milicjo. Zapłacił hrubom kore, bo to 
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było jakosi koło piyrsego, kie władza wyrobiała plan. 
No to drugi roz chłop, kie sie zeźlił, to poprzybijoł 
światełka ka ino mógł. Na dyślu przybił i na kłoni-
cy, na zowojnie, nawet na chomoncie. I se myśli: ‘No 
teroz bedzie tak jak trza’. Toz to przyjechoł na pole 
i dopiyro spostrzóg, ze zabocył pług”.

 „Seł baca z jarmaku, a w plecoku niósł psy, co ik hań 
nakupił. A co pore kroków useł, to trząs tym pleco-
kiem. A wte we worku robiył sie strasny pisk i zgiełk. 
‘E, coz tak baco trzęsiecie tym workiem?’ ‘Bo wiycie 
– godo baca – kie ik spokojnie niesym, to mnie gry-
zom, a jak ik potrząsom, to się gryzom między so-
bom i jo mom spokój’. Jo się tu spytom: nie wiecie 
Wy przypodkiem, cyja to ręka tak casem nami trzę-
sie, co na siebie niepotrzebnie warcymy?” [1986, 44–
–45, 48]2. 

Przytoczone przykłady, mające wyraźnie formę przypowieści ewan-
gelicznych, odnoszą się do sytuacji, znanych słuchaczom (przynajmniej 
części z nich) z życia codziennego. Użycie gwary jest tu w pełni upraw-
nione: uwydatnia plastyczność opisu i charakterystykę bohaterów. Wy-
dawać by się mogło, że mamy tu do czynienia z klasycznym przykładem 
stylizacji – a więc środkiem od dawna stosowanym w języku artystycz-
nym. Jednak w kazaniach Tischnera gwara nie jest tylko elementem 
dekoracyjnym; jest podstawowym kodem, którym posługuje się autor. 
Przy pomocy gwary przekazuje także treści wykraczające poza sferę co-
dzienności: 

 „Przybacujem se, ze przed kieloma rokami Ociec 
Święty wysiod piyrsy roz na polskiej ziemi, klęknon 
i ucałowoł jom. A wtedy przez całom Polske jak-
by ciarki przesły. Moja ziem, święto ziem... Patrzem 
tu na Wos, starych i młodych, widzem tych ojców, 

2 W nawiasach podaję rok, kiedy kazanie było wygłoszone i strony wersji wydru-
kowanej [por. Tischner 2003]. 
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dziadków, co na tyj ziemi zycie styrali. Siednijcie na 
tom ziem, dotknijcie jom rękom. W tej ziemi jest trud 
wasyk ojców. Dotknijcie jom jesce roz – w tej ziemi 
jest krew ojców, i dziadów, i braci. To jest ziem pol-
sko, nasa ziem” [1994, 103].

Autor stosuje różne środki stylistyczne, charakterystyczne dla języ-
ka poetyckiego, np. personifikację: 

 „Mądrość chodzi pomiędzy chałupami. Zajrzy oknem 
do izby, stanie cicho w progu twojej chałupy, casym 
siednie Ci na ramieniu – i tak se ceko. Ceko cobyś Ty 
jom do środka zaprosił. I cy Ty jom zaprosis? Cy po-
wiys do totej mądrości: Siadoj i daj mi dobrom rade, 
a beem cie słuchoł?” [1986, 43–44];

składnię paralelną: 

 „Bo trza w cłeku ducha utrzimać, coby nie był bo-
jący. Trza cłowiekowi ducha posyrzyć, coby nie był 
ciasny. I trza w cłeku ducha ozywić, coby nie był 
umarty” [1987, 55];

pytanie retoryczne: 

 „Cy nie cujecie, ze casy się nom zmieniły?” 
[1992, 84]. 

Stopień nasycenia dialektyzmami tekstów kazań jest różny. W kaza-
niu z roku 1981 autor przywołuje fragment piosenki ludowej i dokonuje 
swoistej reinterpretacji gwarowego słowa śleboda:

 „Pieśni góralskie są rozmaite. I są pieśni góralskie, 
które w krótki sposób, w krótkich słowach wydo-
bywają jakąś piękną, wielką myśl. I człowiek, kiedy 
karmi się taką myślą, to w jego sercu prawość rośnie. 
Zaczyna się ona tak: ‘Zatonie, zatonie piórecko na wo-
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dzie, ale nie zaginie piosnka o ślebodzie’. Nie zagi-
nie piosnka o ślebodzie! Moi drodzy! Kiedy się tutaj 
jest, to tu się widzi, co znaczy to słowo ‘śleboda’ i jak 
śleboda łączy się z prawością. W języku literackim to 
jest ‘swoboda’ – ale [śleboda] to nie jest to samo, co 
swoboda. Śleboda moi drodzy, to jest coś takiego, co 
czuje gospodarz w swoim gospodarstwie. To jest coś 
różnego od swawoli. Swawola niszczy, swawola dep-
cze. Nie patrzy: trawa nie trawa, zboże nie zboże... 
Swawola niszczy. Śleboda jest mądra. Śleboda umie 
po gospodarsku zadbać, po gospodarsku umie tę zie-
mię uprawić. Las chroni, żeby był lasem. A z czło-
wieka ta śleboda potrafi wydobyć to, co w człowieku 
najlepsze” [1981, 12].

Jest rzeczą charakterystyczną, że kaznodzieja przeciwstawia ślebodzie 
najbliższy odpowiednik literacki, czyli swobodę, jednak w dalszym wy-
wodzie niepostrzeżenie zmienia ją na swawolę: swawola niszczy, swawo-
la depcze, podczas gdy śleboda wiąże się z odpowiedzialnym używaniem 
wolności. Może warto wspomnieć, że w materiałach do „Słownika gwar 
polskich”3 nie mamy potwierdzenia tego odcienia znaczeniowego. Z koń-
ca XIX wieku pochodzą ślebiedny, ślebiednie w znaczeniu ‘łatwy’, ‘łatwo’ 
i – zapisany właśnie w Łopusznej, rodzinnej miejscowości Tischnera – 
opał ślebodny w znaczeniu ‘prawo zbiórki drzewa na opał’. Pojawiają się 
także zapisy odnoszące się do wolności, np.: puścił ik na ślebode (żywiec-
kie) czy: terozek ślebodno obrócem sie wdzie fcem (nowotarskie)4, nigdzie 
jednak nie zanotowano znaczenia, o którym mowa w kazaniu. 

Warto zwrócić uwagę na drugi wyraz góralski, który Tischner ko-
mentuje już całkowicie gwarą: 

 „Jest takie porzekadło góralskie: ‘Wse wiyrchowoł nie 
bedzies, ale byłoby źle, kieby cłowiek nigda nie wiyr-
chowoł’. Wse nie bees wiyrchowoł, ale kie prziycho-

3 Korzystam z kartoteki Zakładu Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego 
PAN w Krakowie.

4 W zapisach tekstów gwarowych stosuję pisownię uproszczoną.
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dzi cas wiyrchowania, trza powiyrchować, coby cłek 
wiedzioł na co go stać. I tymu tyz sie śpiywo: ‘Zato-
nie, zatonie piórecko na wodzie, ale nie zaniknie nuta 
o ślebodzie’. A bez kogo nie zaniknie? Bez tych, co 
wiyrchowali. (...) Był cas w Polsce, cas wiyrchowania. 
Powiyrchowali my se troche. Wysło rozmaicie, ale nie 
bójcie się – ‘zatonie, zatonie piórecko na wodzie, ale 
nie zaniknie nuta o ślebodzie’” [1983, 19].

Objaśnienie owego wierchowania nastręcza pewne problemy. W ma-
teriałach gwarowych zanotowano z Podhala wirhować nad kim ‘prze-
wodzić’ oraz z południowej Małopolski wierchować się ‘mocować się; 
walczyć o pierwszeństwo’. Żadne z tych znaczeń nie tłumaczy występu-
jącego w kazaniu sensu, który można by chyba przełożyć na ‘zdobywać 
szczyty, osiągać coś wielkiego’5. 

W niektórych kazaniach nie tylko komentarze do tekstów Ewangelii 
czy pism Ojców Kościoła, ale nawet same teksty przytoczone są w wersji 
gwarowej. Oto dwa fragmenty:

 
 „Jest w psalmie tako piykno modlitwa: ‘Panie, pokoz 
mi drógę, ftórom trza mi iść, bo duse wznoszę ku To-
bie’. Bedziemy dziś ozwozać tą modlitwę. Ale coby sie 
nom lepiej ozwazało, wznieśmy duse ku Bogu i po-
modlijmy sie słowami, ftore powstały, kie tu Papiyż 
przyjezdzoł. Pomodlijmy sie śpiewajęcy” [1989, 73].

 „A zaś święty Augustyn pedzioł tak: ‘Cłeku, kochoj 
i rób, co fces’. Wyrozumiejcie te słowa świętego: ko-
choj – a potym rób, co fces. Bo to znacy, ze w środku 
miłości jest wypisane prawo miłości. Jak bees kochoł, 

5 Za taką interpretacją przemawiałaby modlitwa w czasie Mszy św. związanej 
z odsłonięciem tablicy pamiątkowej ku czci ks. Józefa Tischnera: „Modlijmy sie: Za 
świntyj pamiynci ks. Jegomościa prof. Józefa – coby za Jego robote duspastyrskom (...) 
Bóg nagrodzył Go scynśliwościom wiecnom i przyzwolył mu wiecnie wiyrchować hań 
tam na niebiańskik pyrciak. Ciebie pytomy …”.

(http: //www. goszczynski.nowytarg.pl/odsloniecie.htm).
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to bees wiedzioł, jakie jest prawo. Wsłuchoj sie w to 
prawo miłości, a bees wiedzioł, co robić. Starym po-
wiedziano tak: ‘Nie bees zabijoł’. Ale fto sie wsłucho 
w prawo miłości, ten nie ino nie zabije, ale som zgi-
nie za swojom miłość. (...) Powiedzieli starym: ‘Nie 
kradnij’. Ale jak ty, cłeku, bees mioł miłość, to ty nie 
ino nie ukradnies, ale ty jesce ze swojego dos. A sta-
rym pedziano tak: ‘Nie cudzołóż’. Ale ty, cłeku, jak 
bees mioł miłość, to ty bees wiedzioł, ze ‘błogosła-
wieni cystego serca, bo óni Boga oglądać bedom’” 
[1994, 109].

Spróbujmy postawić pytanie, jaką funkcję pełni gwara w omawia-
nych tekstach? W teorii aktów mowy jako podstawowe funkcje języka 
wymienia się trzy: funkcję symboliczną, zwaną także komunikatywną, 
umożliwiającą porozumienie się nadawcy i odbiorcy, funkcję ekspresyw-
ną, polegającą na ujawnieniu pewnych cech nadawcy i funkcję impresyw-
ną, określaną także jako funkcja perswazyjna, która wyraża się w tym, że 
nadawca chce wpłynąć na odbiorcę [Urbańczyk, Kucała 1999, 106–107]. 
Prócz nich różni badacze wyróżniają jeszcze kilka innych. Można po-
wiedzieć, że w kazaniach ks. Tischnera gwara pełni wszystkie podsta-
wowe funkcje: jest narzędziem przekazu, informuje o nadawcy i wpływa 
na odbiorcę. Cechą charakterystyczną kazania jest połączenie funkcji 
komunikatywnej i funkcji perswazyjnej. W warstwie komunikatywnej 
gwara okazała się kodem, który jest zdolny do przekazania różnych tre-
ści; nie tylko odnoszących się do spraw codziennych, ale także takich, 
które wkraczają w sferę wartości wyższych, a nawet w sferę sacrum. Są-
dzę, że także funkcja perswazyjna uległa wzmocnieniu dzięki zastoso-
waniu gwary. Można jednak założyć, że obie te funkcje byłyby możliwe 
także przy zastosowaniu odmiany ogólnopolskiej. Jest jednak funk-
cja, którą Renata Grzegorczykowa nazwała funkcją socjalizującą, a któ-
ra polega na scalaniu członków danej społeczności, budowaniu między 
nimi więzi. Ściśle wiąże się ona z – wyróżnioną przez tę samą autorkę 
– funkcją kulturotwórczą, która polega na „gromadzeniu i przechowy-
waniu wiedzy, doświadczenia pokoleń, świata wartości” [Grzegorczy-
kowa 1991, 25]. W wypadku kazań głoszonych przez ks. Tischnera na 
Rusnakowej Polanie obie te funkcje ujawniły się szczególnie wyraziście. 
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Użycie gwary w omawianych kazaniach było jednym z ważnych skład-
ników budowania więzi, opartej na wspólnym dziedzictwie religijnym 
i kulturowym. Okazała się ona tak silna, że pod Turbaczem gromadziło 
się od kilkuset do 15 tysięcy uczestników, nie tylko Związku Podhalan, 
dla którego ks. Tischner był kapelanem, ale także przybyszów z różnych 
stron Polski i świata, związanych z prezentowanym w kazaniach świa-
tem wartości, a także po prostu z górami i gwarą góralską [Bonowicz 
2003, 143 i 154]. 
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SUMMARY

Sermons in the Podhalański dialect

The aim of this article is to analyse the sermons preached in the 
Podhalański dialect by Rev. Józef Tischner (1931–2000) during the years 
1981–1997. The sermons were published in the book Słowo o ślebodzie 
(2003). The author of the article begins by defining such terms as dia-
lect and religious language. A dialect is the language of country people 
in a certain region of the state territory which differs from the standard 
language, mainly phonetically and lexically. The religious language is 
a variety of the standard language used in religious life. 

It is generally assumed that a dialect is used to communicate exclu-
sively in everyday life. In contrast, it is said that the standard language 
is used to express more complex utterances, e.g. referring to religious 
purposes. However, in Podhale and Kaszuby, the dialect is used also in 
a high style. In Podhale, the tradition of using dialect in literature dates 
from the beginning of 20th century. 

The author analyses excerpts from Tishner’s sermons and argues that 
they have the same stylistic features as those used in the standard lan-
guage: personification, parallelism, rhetorical questions. Also, she focus-
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es attention on the positive meaning of such dialectal words, frequently 
mentioned in the sermons, as śleboda and wierchować.

Finally, the author examines the function of dialect in Tischner’s ser-
mons and maintains that their socializing function, which is to build a re-
lationship between the members of the given community by collecting 
and storing knowledge and the system of values, is a significant one. 
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Święta i obrzędy religijne 
z perspektywy użytkowników gwary

Pierwotnym wyznacznikiem ludowego rytmu czasu był cykl ży-
cia przyrody. Zwykło się w tym kontekście mówić o agrarnym, wegeta-
cyjnym charakterze czasu, a także o cyklu solarnym, w którym chodzi 
o zmiany punktów wschodu i zachodu słońca na horyzoncie, co wiąże się 
z mniej lub bardziej widocznymi zmianami długości trwania dnia, i co 
z kolei miało pierwszorzędne znaczenie w przedchrześcijańskich kultu-
rach europejskich i zaznaczało się w tzw. dorocznych obrzędach przej-
ścia. A wszystko sprowadzało i sprowadza się do obserwacji natury, do 
jej stałego odnawiania, narodzin, wzrostu, śmierci.

Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa mamy w kulturze ludowej do czy-
nienia z recepcją czasu kościelnego, chrześcijańskiego. Kościół nie prze-
kreślił – mówiąc w bardzo wielkim uproszczeniu, ponieważ są to sprawy 
o wiele bardziej skomplikowane – ludowego rytmu czasu. W ciągu stuleci 
nastąpiło sprzęgnięcie tradycji pierwotnej z rytmem roku liturgicznego, 
następowała chrystianizacja pewnej części obrzędów i wierzeń. Kościół 
nadał im religijną interpretację, a to pozwoliło im przetrwać, gdyż wciąż 
się na nowo aktualizują.

 „Historia religii wyprowadza powstanie świąt od 
zjawisk przyrody, okresowo się powtarzających, jak 
zmiany księżyca i pory roku, i związanych z tymi zja-
wiskami okresów życia rolniczego. U wszystkich nie-
mal ludów napotykamy święta wiosenne i jesienne, 
istniejące od najdawniejszych czasów oraz co tydzień 
się pojawiające święto wypoczynku (szabat; niedzie-
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la), pozostające w związku z tygodniowymi zmiana-
mi faz księżyca. Związek pomiędzy systemem świąt 
a biegiem życia przyrody pozostaje nienaruszony na-
wet w religiach stojących na wyższym stopniu udu-
chowienia i ustanawiających święta według zdarzeń 
historycznych. Nie zerwała tego związku religia chrze-
ścijańska, ustanawiając swe święta według zdarzeń 
z życia Chrystusa, które są istotą chrześcijańskiego 
systemu świątecznego” [Piekarski 1930, 391].

A jak pisał M. Eliade: 

 „Człowiek domaga się znaku, aby położyć kres napię-
ciu spowodowanemu przez względność oraz trwodze 
wynikającej z dezorientacji, jednym słowem – aby 
znaleźć absolutny punkt oparcia” [Eliade 1974, 55].

Nieodłączną częścią tych wszystkich ludzkich działań i poszukiwań 
„absolutnego punktu oparcia” jest język. J. Anusiewicz w artykule „Kul-
turowa teoria języka. Zarys problematyki” za istotę języka przyjmuje 

 „(…) zawarty w nim dorobek kulturowy pewnej spo-
łeczności, będący zarazem magazynem informacji 
o rzeczywistości, w której ta społeczność egzystowa-
ła i egzystuje, jak i wyrazem, zbiorem doświadczeń 
społecznych wyrosłych z określonej praktyki społecz-
nej, wyrosłych w obcowaniu z tą rzeczywistością, ze-
branych i nagromadzonych w ciągu wielu pokoleń, 
utrwalonych [w nim] i przekazywanych z pokolenia 
na pokolenie” [Anusiewicz 1991, 18]. 

Utrwalony w języku – opartym, jak twierdzi M. A. Krąpiec, na zdro-
wym rozsądku – system norm, wartości, pogląd na świat nie nadąża za 
szybko zmieniającą się rzeczywistością. Użytkownicy języka niejedno-
krotnie już nieświadomie powtarzają formuły, gesty, obrzędy, nie zda-
jąc sobie sprawy z magii języka, słowa, jego siły sprawczej [por. Krąpiec 
1995; Engelking 2000, passim]. 
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Gwary są w tym względzie szczególnie konserwatywne, dzięki temu 
możemy dzisiaj szukać i znajdywać zapisany w nich stosunek do świata, 
własnych działań, zarówno w sferze materialnej jak i duchowej. Materia-
łem najistotniejszym dla tej problematyki jest słownictwo. Przyjąwszy tę 
tezę, wróćmy do głównego wątku naszych rozważań, do tych momen-
tów w ludowym rytmie czasu, które przynależą do sacrum, są przeciw-
wagą dnia codziennego i zostały utrwalone w języku. 

Niedziela w języku polskim ma etymologiczne znaczenie: ‘dzień 
odpoczynku’. Tę samą etymologię mają nazwy niedzieli we wszystkich 
językach słowiańskich (z tym, że obecnie tylko w gwarach j. rosyjskie-
go), też w staropruskim i dialektach litewskich, gdzie jest to pożycz-
ka słowiańska [Waniakowa 1998, 36–37, 42]. Ponieważ nie pojawia się 
w Nowym Testamencie, uważa się, że jest to nazwa przedcyrylome-
todejska i łączy z wpływem języków bałkańskich [Moszyński 1985, 
225]. Wyraz niedziela w języku polskim funkcjonuje od XIV wieku, 
też w znaczeniu ‘tydzień’. W gwarach oprócz niedzieli (z różnymi re-
alizacjami fonetycznymi) mamy niedziółkę, niedziółeczkę, niedziółeń-
kę, niedzielinę, niedzieliczkę, niedzielinkę, niedzieleńkę (przeważnie 
w pieśniach), sporadycznie dzień boży, niedzielny dzień, dzień odpo-
czynku, odpoczynkowy dzień. Dodajmy, że niedziela ma w językach 
indoeuropejskich jeszcze co najmniej kilka innych etymologicznych 
znaczeń: ‘dzień Słońca’, ‘dzień Pański’, ‘dzień Zmartwychwstania’, 
‘święty dzień’, ‘pierwszy dzień tygodnia’, ‘siódmy dzień tygodnia’ [Wa-
niakowa 1998, 26].

Święto w znaczeniu ‘dzień wyznaczony na obrzędy religijne, uroczy-
stość związana z kultem’ znajdujemy już w zabytkach staropolskich [SłStp 
IX, 69]; od prasłowiańskiego *svętъ, pierwotnie ‘silny’. Znaczenie ‘sanctus’ 
pojawiło się dopiero w chrześcijaństwie. We współczesnych słownikach 
języka polskiego na pierwsze miejsce wysuwa się znaczenie ‘dzień zwy-
kle wolny od pracy’, co świadczy o zanikaniu „komponentu religijnego” 
we współczesnym języku polskim [por. Bajerowa 1988, 22]. 

W języku polskim od staropolszczyzny funkcjonowały synonimy 
święta – świątek, świątko. Obecnie w języku ogólnym w tym znaczeniu 
właściwie tylko w stałym połączeniu świątek-piątek ‘codziennie, cią-
gle, bez przerwy’ i nazwie święta: Zielone Świątki ‘święto obchodzone 
na pamiątkę zesłania Ducha Świętego’. W gwarach zachowało się pod-
stawowe znaczenie tego leksemu: świotek dzisioj, do kościoła trza iś (ił-
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żecki)1, też w nazwie świąt: Białe Świątki ‘Boże Narodzenie’, Świątki lub 
Zielone Świątki, Świętoduszne Świątki. W gwarach mamy też świątko 
w znaczeniu ‘święto’ i czasownik świątkować. Tutaj synonimem świę-
ta jest również obchod: jak obchod świntego Jerzego, ubchudzili Jerze-
go, Agaty, Marka, trzy dni pud rząd (suwalski). Na określenie ważnych 
świąt używa się wyrażeń: twarde święto, roczne święto ‘najważniejsze 
w roku; wielkie, wielgie święto’. Częściej od święto występują inne wy-
razy z rodziny o rdzeniu święt-. W gwarach jest ich około stu [Indeks 
SGP]. O ile święto może odnosić się do każdego dnia tygodnia, na któ-
ry ono przypada, jest bowiem nazwą ogólną, o tyle niedziela oznacza 
dzień ściśle określony. W zasadzie w gwarach nie spotykamy się z opi-
sywaniem niedzieli jako święta.

 „Każdy rodzaj święta wprowadza nas poza i ponad 
codzienność, ale tylko święto religijne ma moc prze-
kształcania tej rzeczywistości” [Kłoczowski, Tisch-
ner 1982, 192]. 

Rozumienie święta i niedzieli w kulturze wiejskiej w świetle gwaro-
wego materiału językowego sprowadza się do odpowiedniego przygo-
towania do nich, zaniechania różnych prac i uczczenia uczestnictwem 
w przepisanych obrzędach: a na drugi dżień biło szwento. Biło szwenco-
no, nic szie nie robżiło (szczycieński); w śwento to chodzim do kościoła 
(sierpecki); w świynta i niedziele się nie robi (nowotomyski); kostuje to, 
te diwany (‘narzuty’), ale dobrze we śwynta pozaścielać (grajewski); ta-
kie dzisiej uroczyste świnto, a ty jezdeś nie ubrany (koniński); trza urznoć 
siecki na świeto (dąbrowsko-tarnowski); cięzko robić w niedziele nie wol-
no, bo to śmieterny grzych (dębicki); Wielganoc jezd nojwienksem świen-
tem, bo wtedy Pan Jezus zmartwychwstoł (dębicki). Ludowe porzekadło 
przestrzega: Kto w święto jarmarczy, tymu ani na sól nie starczy (cieszyń-
ski). Ale też w święto muszą być wykonywane pewne prace: czy w bud-
ni dzień czy w szwienta żywioła musi sia dugliondać (Łopatowszczyzna, 

1 Stosujemy zapis gwarowy uproszczony – półfonetyczny. W nawiasach podajemy 
lokalizacje geograficzne w postaci nazw powiatów (sporadycznie obszar dialektyczny) 
według podziału administracyjnego z 1952 r., który w dużej mierze pokrywa się 
z obecnym.
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Litwa). W niedzielę i święto nosi się lepsze, specjalnie na te okazje prze-
znaczone ubrania, które określane są jako: od święta, na święto, do świę-
ta, świętalne, w przeciwieństwie do zakładanego na co dzień, czyli do 
chodu, od chodu. 

Bogactwo polskiego ludowego słownictwa ludowego związanego 
z wiarą, kultem, obrzędem, zwyczajem dokumentują słowniki gwarowe 
(choćby J. Karłowicza, pierwsze tomy SGP, IndeksSGP). A. Krawczyk-
-Tyrpa w artykule „Słownictwo gwarowe a religia” policzyła, że w obrębie 
liter A–C w SGP znalazło się 295 interesujących nas leksemów, „włączając 
do omawianej grupy zarówno słowa należące w sposób ewidentny do ję-
zyka religijnego (...), jak i te, które wchodzą doń tylko w niektórych zna-
czeniach (np. brat, baranek, bagienko )” [Krawczyk-Tyrpa 1998, 129].

Przyjrzyjmy się teraz słownictwu gwarowemu, związanemu z nie-
którymi katolickimi świętami i okresami liturgicznymi. Rok liturgicz-
ny rozpoczyna się adwentem. Adwynt obchodzi się jak post (pszczyński), 
twierdzą mieszkańcy wsi, co ma swoje odbicie w zestawieniu adwento-
we tygodnie i adwentowe niedziele (niedziela ‘tydzień’), analogicznym do 
postne tygodnie, postne niedziele (z niem. Fastwoche). Poza tym: na God-
nie Świenta muso się ludzie przez cały jadwent przysposobiać (dębicki). 
Okres ten poza oficjalną nazwą znaną we wszystkich gwarach i spora-
dycznie występującymi, wymienionymi wyżej zestawieniami, nie ma in-
nych nazw. Sporo mamy natomiast realizacji fonetycznych tego leksemu: 
adwemt, adwańt, adwient, adwiet, andwent, andwient, agwent, angwańt, 
agwient, angwet, angwiet, anwent, anwient [SGP I]. W nagłosie bardzo 
często pojawia się proteza, i to z reguły niezgłoskotwórcze i (występu-
je prawie z wszystkimi wymienionymi wyżej formami) oraz w: janwiet, 
jamwiet, też janwieta, janwenta, czyli adwenta, podobnie jak przed in-
nymi najstarszymi zapożyczeniami w polszczyźnie. Nitsch pisze: „A jak 
już w przedpolskim zapożyczone [wyrazy] na a- utrzymywały w nagło-
sie j- (np. jawor z niem. Ahorn), tak samo działo się i w najstarszej pol-
szczyźnie” [Nitsch 1946, 163]. Sporadycznie spotykamy protezę h jak 
w hadwent. O nieprzejrzystym semantycznie charakterze tego leksemu 
w gwarach świadczy szczególnie forma wienwieta. Najpewniej jest ona 
wynikiem substantywizacji prawdopodobnego ciągu fonicznego *w jen-
wienta. Tę hipotezę potwierdza autentyczny zapis w janwieta (tarnob.). 
Nie ulega wątpliwości, że przyczyną zmian była nie tylko nieprzejrzystość 
semantyczna tego wyrazu dla posługujących się gwarą, ale również obca 
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polskiemu systemowi fonetycznemu grupa spółgłoskowa adw-. Przema-
wia za tym również mnogość form wyrazu adwokat w gwarach [SGP I]. 
O sakralnym charakterze adwentu świadczy porzekadło, iż w adwencie 
lepij wilka widzieć niż gospodorza na polu (pszczyński). Wykonywanie 
prac polowych w tym okresie miało pociągać za sobą niepłodność ziemi 
[Klimaszewska 1981, 130; Tomiccy 1975, 156]. 

W kulturze ludowej okres Świąt Bożego Narodzenia rozpoczyna wi-
gilia (łac. vigilia) ‘uroczysta kolacja w przeddzień Bożego Narodzenia’. 
W gwarach nazywana jest wigilią, wiliją, wilią, postnikiem, pośnikiem. 
O tym, że w świadomości ludowej wigilia była jakby powrotem do raju, 
do sytuacji, kiedy nie znano śmierci ani wrogości, nieszczęść, chorób 
świadczą różnorodne obrzędy, rytuały, wierzenia, o których tu nie bę-
dziemy mówić. W gwarowych nazwach wigilii, nielicznych, jak widzi-
my, odzwierciedla się tyko jej postny charakter. W gwarach zachowały 
się jeszcze szczątkowo staropolskie znaczenia tego leksemu: ‘dzień przed 
świętem’; ‘egzekwie’ czyli specjalne modlitwy za zmarłego. Święta Boże-
go Narodzenia, obchodzone w czasie przesilenia zimowego, nawiązują 
do pradawnego przekonania, że właśnie w tym okresie wszystko zaczy-
na się od początku (przypomnijmy, że w kulturze rzymskiej był to dzień 
boga słońca). Mają one w gwarach kilka własnych nazw: 1) Gody; 2) God-
nie Święta, Święta Godnie; 3) Godne Święta, Święta Godne; 4) Boże Naro-
dzenie, Narodzenie Boże; i sporadycznie: 5) Boże Gody; 6) Dzieciątko; 7) 
Gwiazdka; 8) Białe Świątki; 9) Święte Wieczory. Gody i nazwy pokrew-
ne występują w wielu polskich gwarach w takim między innymi znacze-
niu też w staropolszczyźnie [MAGP XII m 572]. Nazwa Gody pochodzi 
od prasłowiańskiego *godъ, którego znaczenie już wtedy zróżnicowane 
było geograficznie. Wszystkie jednak znaczenia zawierały w sobie bądź 
aspekt czasu (często wyjątkowego), bądź oznaczały ‘coś dogadzającego, 
odpowiadającego komuś, podobającego się komuś’. Stąd w różnych ję-
zykach i gwarach słowiańskich leksem ten występuje w znaczeniu ‘uczta 
z różnych okazji’, ‘świętowanie’, ‘imieniny’, ‘święta Bożego Narodzenia’, 
‘każde ważne święto’, ‘odpust’, ‘rok’ itp. [Słpsł VIII: 18–20].

Godami nazywano w gwarach polskich też cały okres od Bożego Na-
rodzenia do Trzech Króli lub do drugiego lutego (święto Ofiarowania 
Pańskiego). W tym okresie dawniej bogaci gospodarze tradycyjnie regu-
lowali płatności wobec służby i zawierali nowe umowy. Stąd też w ma-
teriałach gwarowych sugestie pochodzenia nazwy Gody od godzić: na 
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gody to grube gospodorze godzili suzbe (gor.). Pochodzeniu prasłowiań-
skiego *godъ od *goditi sprzeciwia się Sławski [Sławski, Słpsł VIII, 13–
–16, 18–20], który prasłowiańskie *goditi traktuje jako denominativum 
od *godъ. Należy również zaznaczyć, że godny ‘związany z Godami’ jest 
homonimiczny w stosunku do godny ‘zasługujący na coś, wzbudzają-
cy szacunek, poważny’; pierwszy pochodzi od *godъ, drugi od *goditi 
[Słpsł VIII, 22].

Drugim okresem liturgicznym, najważniejszym w kalendarzu Ko-
ścioła rzymskokatolickiego, jest okres świąt Wielkiej Nocy. Poprzedza je 
Wielki Post – w gwarach: Wielki, Wielgi, Wieli Post; postowe tygodnie, po-
stne tygodnie, postowe niedziele. Zaczyna się od Środy Popielcowej, która 
w gwarach określana bywa jako Szkaradna, Szkaredna, Śkaradna, Śka-
redna, Krzywa, Popielcowa, Popielna, Sucha, Wstępna. Cztery pierwsze 
nazwy, będące właściwie odmiankami fonetycznymi, znając wymowę 
i symbolikę Środy Popielcowej, wiązać należy ze staropolskim znacze-
niem wyrazu szkaradny ‘niezwykle ciężki, bardzo przykry’ i ‘budzący 
odrazę fizyczną i moralną’, zwłaszcza z tym drugim komponentem do-
tyczącym strony moralnej [Słstp VIII, 559–560; por. też szkaradość ‘zły 
postępek, grzech’, ibid.]. Podobnie przydawkę krzywa – ze staropolskim 
i XVI-wiecznym znaczeniem tego leksemu ‘winny, zasługujący na karę’ 
[Słstp III, 418–419, SłXVIw XI, 351] i takim samym w gwarach (O przy-
dawce sucha zob. niżej).

Każda niedziela Wielkiego Postu ma w gwarach swoją nazwę, cza-
sem tak samo nazywane są tygodnie, które po nich następują. I – Wstęp-
na (najczęściej w formie Stempna, Stympna), Kusa; II – Sucha, Chuda, 
Postna; III – Głucha, Stara; IV – Środopostna, Śródpostna, Środupostna, 
rzadko Różowa; V – Biała, Czarna, Śmiertna, Śmiertelna, Marzania, Mo-
rzana, Marzanna, Gaikowa, Gajowa, Gaiczna, VI – Palmowa, Palmianna, 
Kwietna, Kwietnia, Wierzbowa, Wierzbna, Zielona, Różdżkowa. W sta-
ropolszczyźnie, przeważnie w kalendarzach, poświadczone są nazwy: 
odpowiednio – Wstępna, Sucha, Głucha, Środopostna, Biała, Kwietna, 
Kwieca, Palmowa [Wierzbowski 1908, 26, SłXVIw XVII, 256]. 

Należy zaznaczyć, że w gwarach znajomość nazw poszczególnych 
niedziel jest niedokładna. Mylone są nazwy kolejnych, zamieniane; za-
równo w materiałach SGP, jak i w specjalistycznych publikacjach etno-
graficznych. Dotyczy to przede wszystkim nazw pierwszych czterech. 
Wynika stąd to, że nie mają one jakiejś własnej, specyficznej obrzędowo-
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ści. Ich nazwy konotują jakby poszczególne elementy definicji Wielkiego 
Postu. Niedziela Sucha nazwę swą zawdzięcza być może temu, że nastę-
powała po tzw. suchych dniach, które, jak to wynika z tekstu staropol-
skiego, przypadały bezpośrednio przed nią: po Popyelczu szroda pyrwa, 
suche dny, tak kosczyol trzyma [Słstp VIII, 502]. Suche dni były to wy-
znaczone w danym kwartale trzy dni (środa, piątek i sobota), w których 
obowiązywał post. W gwarach występuje też czasownik suszyć, który 
ma znaczenie ‘pościć’: W Wielgi Piontek to ja susze tylko o chlebie (sie-
miatycki). Przydawkę głucha wiązać by należało ze znaczeniem zano-
towanym w SłXVIw ‘pozbawiony wszelkich dźwięków, odludny, pusty, 
pozbawiony akustyki’; podobnie w gwarach ‘smutny, pusty, pozbawiony 
czyjejś obecności, a więc też oddźwięków czyjejś obecności’, co byłoby 
odzwierciedleniem charakteru omawianego okresu, kiedy to nie można 
urządzać zabaw, wesel, dawniej nie można też było śpiewać świeckich 
pieśni, a gdzieniegdzie zasłaniano nawet lustra i lusterka [SłXVIw VII, 
433]. Ciekawe wydają się przydawki: chuda i stara obok odpowiednio: 
sucha i głucha, które sugerują inne rozumienie dwu pierwszych. Przypa-
dająca w połowie okresu wielkopostnego Niedziela Różowa nazwę swą 
zawdzięcza kolorowi szat liturgicznych. 

Piąta niedziela Wielkiego Postu ma, jak już wspominaliśmy, kilka 
nazw. Niektóre z nich wiążą się ze zwyczajem topienia, umieszczania 
na drągu lub palenia manekina zwanego Marzanną, Marzaną (Morza-
ną – forma prawdopodobnie z gwar z terenu obecnych Czech), Marzeną, 
Marzanką, Marzakiem, Marzochą, gdzie indziej Śmierztecką, Śmiertec-
ką, Śmierciuchą (w jednych rejonach, np. na Śląsku ubranego w łach-
many, w innych, np. na Spiszu na biało, wyjątkowo strojnie), w czwartą 
lub piątą niedzielę Wielkiego Postu. Symbolizował on zimę-śmierć, a je-
go wyniesienie poza obręb wsi zwiastowało nadchodzącą wiosnę-ży-
cie: Marzana topiyli, żeby śmierć wygnać ze wsi (rybnicki). Zwyczaj ten 
jest, a raczej był żywotny na Śląsku, w Wielkopolsce i na niektórych te-
renach południowej i zachodniej Małopolski. Znany był już w średnio-
wieczu i zwalczany przez Kościół; przywędrował prawdopodobnie przez 
Czechy z Niemiec, gdzie sławne były zwłaszcza w Norymberdze obcho-
dy wypędzania śmierci w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, tzw. La-
etare [Bytnar-Suboczowa 1963, 58; Kopaliński 2003, 739]. W „Kronice” 
Bielskiego czytamy: W Wielkiej Polszcze i w Śląsku siódmego dnia marca 
topią Marzanę, ubrawszy jako niewiastę [cyt. za: Gloger 1958, 195]. Ety-
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mologia Marzanny, Marzany nastręcza wiele trudności. Najpierw, czy 
jest taka sama jak marzanny, marzany, znanej także od staropolszczyzny 
w botanice jako nazwa rośliny farbiarskiej i innej leczniczej (w systema-
tyce świata roślin występuje cała rodzina marzanowatych). Bańkow-
ski [2000, 148] dopatruje się tu pośrednictwa czeskiego, gdzie byłaby to 
pożyczka z niejasnego źródła, może germańskiego. Podobnie Vassmer 
[1955, 97–98]. Obydwaj autorzy nie wspominają o interesującym nas zna-
czeniu tego słowa. Pojawia się ono u Długosza, który w „Historii Polski” 
dał opis religii Polski przed przyjęciem chrześcijaństwa, stworzony, jak 
się uważa, przez siebie, według którego Polacy czcili rzymskie bóstwa 
pod rodzimymi nazwami, i tak boginię wegetacji, Cererę, nazwał Ma-
rzaną [Słstarsł I, 347–348]. Uważa się, że Długosz przejął ją ze śląskich 
i wielkopolskich pieśni wielkopostnych, śpiewanych podczas opisanych 
wyżej obchodów. Brückner łączy to znaczenie z imieniem Maria, któ-
re do XVI wieku „u ludu” wymawiane było jako Marza, nie rozstrzy-
ga jednak też o nazwie rośliny [Brückner 1985, 323]. Jeśliby szukać dla 
leksemu marzana w znaczeniu ‘obrzędowej kukły’ polskiej etymologii, 
to można by go łączyć z wyrazem marzanie ‘uśmiercanie’ (por. morzyć, 
umorzyć), występującym w staropolszczyźnie [Słstp IV, 166] oraz gwa-
rowym marzec ‘umarły’. 

Bezpośrednio po utopieniu Marzanny chodzono po wsi z maikiem, 
gaikiem albo nowym latkiem, czyli przystrojonym małym drzewkiem 
lub gałęzią, by przywołać upragnioną wiosnę. Stąd nazwy Gajowa, Ga-
iczna, Gaikowa. Ostatnia niedziela Wielkiego Postu, rozpoczynająca 
Wielki Tydzień (w gwarach też Tydzień Jezusowy, Wielkie Dni), obcho-
dzona uroczyście, swoje gwarowe nazwy zawdzięcza rekwizytowi, pal-
mie, a dokładniej temu, jak ona wyglądała albo z czego była zrobiona. 
Najczęściej były to gałązki wierzby, już kwitnącej (mające bazie, bazicki, 
bazianki, kycicki czy kucianki) – dlatego Wierzbna, Wierzbowa. A dla-
czego wierzba, wierzbina? Drzewo w ogóle jest jednym z uniwersalnych 
symboli wszechświata i odradzającego się życia. Za święte w różnych kul-
turach uchodziło drzewo albo wiecznie zielone, albo to, które pierwsze 
się na wiosnę rozwijało. U nas wierzba rosnąca w każdym miejscu, „mi-
łująca życie”, okrywająca się zielenią wcześniej niż inne drzewa. Z ko-
lei Różdżkowa od różdżki: Gałązki wierzbowe wiążą batem albo lnem na 
bicz. Te wiązki gałązek zowią różdżkami (w Małopolsce, Stara Wieś), po-
wszechniej bagnięcią lub bagienkiem, a gdzieniegdzie palmą. Dwie nazwy 
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– Zielona i Kwietna – nawiązują do momentu cyklu, w którym ma miej-
sce przesilenie wiosenne (ziemia budzi się ze snu zimowego); Kwietnia, 
Kwietna w związku z gałązkami, które święcono, a które zdążyły zakwit-
nąć (jeżeli Wielkanoc obchodzono wcześnie, przynoszono je w tym celu 
do domu już w Środę Popielcową). Palma miała moc magiczną, tkwiąca 
w niej siła wegetacyjna wzmacniała ziemię-żywicielkę i rodzicielkę. Do 
dzisiaj zachował się zwyczaj wbijania w pole specjalnie z palmy przygo-
towanych krzyżyków, co miało zapewnić urodzaj i ochronić plon przed 
klęskami żywiołowymi.

Kolejną niedzielą jest już Niedziela Wielkanocna, następująca po 
Wielkim Tygodniu, o którym tu nie będziemy mówić. W gwarach na-
zywana bywa najczęściej Wielką, Wielgą, Dużą, Jastrową Niedzielą, 
Wielką Nocą, Wielkanocą. Wielkanoc jako święto ruchome najwcze-
śniej przypaść może 22 marca, czyli w pierwszą niedzielę po pierwszej 
wiosennej pełni księżyca. Zamyka się w ten sposób zimowo-wiosen-
ny cykl, który rozpoczął się w Środę Popielcową. Przymiotnik jastro-
wy (z Kaszub) pochodzi od kaszubskiego Jastra, Jastry ‘Wielkanoc’, co 
z kolei jest pożyczką połabsko-pomorsko-łużycką ze starym nagłoso-
wym j- [Hinze 1965, 247]. 

Coraz częściej w kulturze ludowej, wyrażanej w obrzędach, zwycza-
jach, rytuałach, w języku, widzi się tylko to, co zewnętrzne. Konotacje 
pozostają poza percepcją. Pojawiają się nawet głosy o deprecjacji sacrum. 
W tym wypadku sięgnąć należy głębiej, do początków. Działaniami czło-
wieka religijnego zawsze kierowało dążenie do uświęcenia świata wła-
snej codzienności, włączenia „wszystkich naszych dziennych spraw” do 
kręgu sacrum. Język, którego używano do opisu tego świata i związa-
nych z nim spraw – jak pisze G. van der Leeuw – znaczył, że słowa nig-
dy nie były „puste”: 

 „Świat pierwotny i antyczny, w ogóle świat religijny, 
nie wie, co to ‘puste słowa’, ‘words, words’; nigdy nie 
mówi: ‘dość już słów, przystąpmy do czynu’, a tęskno-
ta, by już nie ‘grzebać się w słowach’ jest mu obca. Nie 
bierze się to z mniejszego poczucia realności świata 
– przeciwnie: to my sztucznie uczyniliśmy słowa pu-
stymi, poniżyliśmy je, sprowadzając do rzędu przed-
miotów. Ale kiedy tylko zaczynamy rzeczywiście żyć 
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(zamiast zajmować się naukową abstrakcją), wiemy 
znów, że słowo ma życie i moc, i to moc bardzo oso-
bliwą” [Leeuw 1978, 447]. 
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SUMMARY

Religious holidays and customs of  dialect users

This article deals with religious holidays, customs and ceremonies and 
their impact on Polish dialects. There is a rich lexical material connect-
ed with the sphere of religion. We can find, for example, a wide range of 
words and expressions describing Catholic holidays or the liturgical pe-
riods of the year. This vocabulary often also relates to nature or human 
behaviour and activity during specific periods of the year. It sometimes 
reflects pre-Christian religious beliefs as well. 
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Zakres śląskiego tabu 
O wyrażaniu emocji w gwarze śląskiej 

W niniejszym szkicu posługuję się wymiennie pojęciami gwara i dia-
lekt. Czynię to świadomie. Ścisłe rozróżnienie obu terminów nie jest 
w tym przypadku konieczne. Istotny jest natomiast fakt, że w przeci-
wieństwie do innych odmian języka, które w zbiorze odmian polszczy-
zny sytuuje przekrój pionowy, i które obejmują tylko pewne sfery życia 
(socjolekty, czy tzw. style), gwary i dialekty są odmianami terytorial-
nymi, czyli mieszczącymi się w przekroju poziomym. W artykule chcę 
pokazać, jak pewne aspekty językowego tabu na Górnym Śląsku funk-
cjonują dosyć podobnie w różnych miejscach tegoż rejonu.

Zjawisko tabu w dialektach polskich szczegółowo zbadała i opisała 
Anna Krawczyk-Tyrpa, która swoją książkę „Tabu w dialektach polskich” 
rozpoczęła znamiennym stwierdzeniem:

 
 „(…) słowa gwarowe różnią się od słów standardo-
wej polszczyzny nie tylko cechami fonetycznymi, 
sposobem odmiany, repertuarem środków słowo-
twórczych, semantyką i frazeologią. Zaskakujące róż-
nice dotyczą wartości stylistycznej, oceny wyrazów 
jako wulgarne lub delikatne, zakwalifikowania ich 
do grupy przekleństw lub wręcz słów tabu” [Kraw-
czyk-Tyrpa 2001, 9].

 
Gwara jest odmianą języka obłożoną o wiele większym, silniej dzia-

łającym tabu niż język ogólnopolski, a jego odmiana potoczna w szcze-
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gólności1. Dzieje się tak zapewne dlatego, że społeczność, która gwarą 
się posługuje „jest mniej cywilizowana, mniej wykształcona (…), a więc 
bliższa mentalnie kulturom archaicznym, w których zrodziło się zjawi-
sko tabu” [Krawczyk-Tyrpa 2001, 20].

W gwarze Górnego Śląska tabu językowe jest silne, być może rów-
nież ze względu na charakterystyczną dla tego regionu stereotypową re-
ligijność. W tabuizacji można także widzieć wpływ wierzeń ludowych 
w Skarbnika, ducha kopalni, który jest duchem dosyć okrutnym. Za prze-
winienia karze bardzo surowo, nawet śmiercią. A jednym z przewinień 
człowieka jest nieodpowiednie wysławianie się, czyli używanie nieod-
poiednich słów. Górnicy do dzisiaj witają się w kopalni pozdrowieniem 
szczęść Boże, które zastępuje zwykłe dzień dobry i ma ich chronić przed 
nieszczęściem. Nie chcę w tym miejscu stawiać tezy o nadzwyczajnej 
przesądności górników, faktem jest jednak, iż zawody obciążone wiel-
kim ryzykiem niebezpieczeństwa wykształcają zwykle sporą liczbę za-
klęć, antyzaklęć i sposobów odczyniania uroków. Spędzanie zaś jednej 
trzeciej dorosłego życia kilkaset metrów pod ziemią wiąże się zdecydo-
wanie z wielkim niebezpieczeństwem. 

Podkreśla się często, że w gwarze śląskiej występuje właściwie tyl-
ko jedno śląskie „przekleństwo”. Jest nim we wszelkich postaciach flek-
syjnych i słowotwórczych słowo pieron. To wyraz, który do niedawna 
uważany był za symbol śląskości, śląskiej mowy i gwary. Używanie go 
było jakby symbolem bycia Ślązakiem (to ci śląski pieron!). Znakomi-
ta badaczka humoru śląskiego Dorota Simonides pisze, że słowo pie-
ron, weszło

 „(…) tak głęboko w język i w świadomość tutejszej 
ludności, iż – mimo długoletniego wychowawczego 
oddziaływania rodzinnego i szkolnego – nie zostało 
z niego wyrugowane. O jego popularności świadczy 
i ten fakt, iż na Ślązaków mówiono zarówno w Niem-
czech, jak i w innych regionach Polski, pierony, a sta-

1 Możemy tu mówić o gwarach w ogóle, gdyż należy przyjąć „istnienie wspólnej 
mieszkańcom wsi mentalności, której odbiciem są fakty leksykalne niezależne od 
różnic między dialektami” [Krawczyk-Tyrpa 1998, 25].
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cjonujący na początku XIX w. w Gliwicach pułk 
piechoty nazwano Pieronie-Regiment. Z kolei Francu-
zi nie nazywali Ślązaków inaczej tylko les pieronais. 
Kiedy zaś Niemcy szukali nazwy dla nowego czaso-
pisma, które miało przyciągnąć śląskich czytelników, 
dali mu tytuł «Pieron»” [Simonides 1984, 39–40].

Pieron jest słowem specyficznym: to najsłabsze, w tradycyjnej gwa-
rze górnośląskiej jedyne właściwie przekleństwo. Jest to wyzwisko, ale 
jest to także „słowo-wytrych”, które można używać w wielu zdecy-
dowanie różnych od siebie sytuacjach: na oznaczenie ogromu radości 
i smutku, wielkiego poirytowania, ale i… rozbawienia. Dorota Simo-
nides pisze:

 „Nic przeto dziwnego, iż wobec niesłychanej popular-
ności pierona jako przekleństwa i jako słowa zastęp-
czego na wiele innych określeń, sytuacji i czynności, 
szukano genezy owego upodobania. Jeden z niemiec-
kich autorów publikacji o śląskim humorze, kreśląc 
humorystyczny rodowód Górnoślązaka zaznaczył, 
iż pierwsze słowo, które z ust jego pada, nie jest jak 
u zwykłych śmiertelników mama czy matka, ale pie-
ronie. W polskim czasopiśmie wychodzącym na Ślą-
sku, w znanym «Kocyndrze», znajdujemy następującą 
anegdotę, będącą dowcipną interpretacją słowa pie-
ron i jego funkcji.
‘Synek do ojca:
– Tatulku, co to jest pieron?
Ojciec:
 – Jak powiem pieron i zrobia smutno mina, to kaś 
uderzyło; jak powiem pierona i wypluja sie, to jest 
gazeta, która nazywo sie «Pieron»; jak powiem pie-
ron i zgrzytna zębami, to jest Niemiec; jak sie łośmie-
ja, to jest jakiś wesoły nasz człowiek’” [Simonides 
1984, 40]. 
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Aby zobrazować istniejącą po dziś dzień wieloznaczność wyrazu pie-
ron, przytoczmy niektóre jego użycia z „Biblii Ślązoka” Marka Szołtyska 
[2000] (w nawiasach numery stron)2: 

a)  – Do pierona – znerwowoł sie Ponboczek. – Przeca 
żech wom zakozoł macania tego mojego drzewa 
‘Do pierona – zdenerwował się Pan Bóg. – Prze-
cież wam zakazałem dotykania tego mojego drze-
wa’ (8). 

b)  U boku aliantów Ślązoki walczyły też w I i II Kor-
pusie Polskim, w Armii Polskiej we Francji i pieron 
wie kaj jeszcze ‘U boku aliantów Ślązacy walczyli 
też w I i II Korpusie Polskim, w Armii Polskiej we 
Francji i licho wie, gdzie jeszcze’ (11).

c)  (…) a potym jeszcze w pierony sie kopruchów po-
kozało ‘a potem jeszcze mnóstwo komarów się po-
kazało’ (20).

d)  I tego już faraon niy szczimoł i padoł Żydom: A idź-
cie sie w pierony! ‘I tego już faraon nie wytrzymał 
i powiedział Żydom: A idźcie do diabła’ (20).

e)  (…) ukrop boł jak pieron ‘upał był ogromny, wiel-
ki’ (24).

f)  A pieron by wos szczeloł! ‘A piorun by was strze-
lił!’ (24).

g)  A kery to wymyśloł ta pierońsko Ziymia Obieca-
no? ‘A który to wymyślił tę nieszczęsną Ziemię 
Obiecaną?’ (24).

h)  A Mojżysz praje sloz z gory. Jak ujrzoł co Żydy na-
łonaczyły, to go omało pieron łognisty nie szcze-
loł ‘A Mojżesz akurat zszedł z góry. Jak zobaczył 

2 „Biblia Ślązoka” to bogato ilustrowana publikacja z serii „Śląskie ABC” wydawanej 
w Rybniku. Autor tych książek, Marek Szołtysek, postanowił utrwalić tradycje, obyczaje 
i fragmenty historii Śląska, poprzez pisany gwarą śląską tekst oraz mnóstwo ilustracji, 
zdjęć i szkiców. Sama „Biblia Ślązoka” to – jak reklamuje ją sam autor – „spojrzenie 
na śląską kulturę przez pryzmat biblijnych opowieści”. Zawiera napisane po śląsku 
niektóre opowieści biblijne oraz opis wybranych wydarzeń z dziejów Śląska, w których 
autor widzi podobieństwa do zdarzeń biblijnych. 
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co Żydzi narobili, to go mało co szlag nie trafił / 
o mało zawału nie dostał’ (24).

i)  I zrobioł sie taki pieroński wrzask, taki ryk, że szło 
łod niego ogupnąć ‘I zrobił się taki straszny wrzask, 
taki hałas, że można było od tego oszaleć’ (26).

j)  (…) wyciągnył szlojder, wsadzioł do niego kamiyń 
i fest prasknął Goliata w ta gupio i przemądrzało 
łeb. I trefioł pierona gynał miyndzy łoczy ‘wycią-
gnął procę, wsadził do niej kamień i mocno ude-
rzył Goliata w ten głupi i przemądrzały łeb. I trafił 
tego okropnego człowieka / paskudnika dokładnie 
między oczy’ (30).

k)  Jonasz jednak zlynk sie jak pieron ‘Jonasz się jed-
nak wystraszył bardzo’ (38).

l)  (…) zaczon wioć fest wiater, walyły pierony i lecioł 
dyszcz ‘zaczął bardzo wiać wiatr, uderzały pioruny 
i padał deszcz’ (38).

ł)  Była łona modo, fest piykno i pieronym szprytno 
‘Była ona młoda, bardzo piękna i niesłychanie / 
ogromnie sprytna’ (40).

m)  To jo w takie pieroństwo mom wierzyć? ‘To ja 
w takie głupstwo mam wierzyć?’ (42).

n)  (...) na odwiedziny do ciotki do Niemiec. A potem 
po powrocie opowiadał, jak tam jest fajnie, a u nos 
takie pieroństwo ‘A potem po powrocie opowiadał, 
jak tam jest fajnie, a u nas taka nędza’ (61).

o)  Potym jechoł chop na kole. / Pieronie! Musi cie 
boleć! / Pogapioł sie, pożałowoł / I dalij popynda-
lowoł ‘Potem jechał mężczyzna na rowerze. Ojej! 
Musi cię boleć. Popatrzył, użalił się. I dalej poje-
chał (dosł. popedałował)’ (63).

p)  A trza pedzieć, co św. Paulek był pieronym szpryt-
ny i robotny ‘A trzeba powiedzieć, że święty Paweł 
był niezmiernie sprytny i pracowity’ (90).

r)  A trza pedzieć, co pierony były fest uczone i nie było 
lekko z nimi pogodać ‘A trzeba powiedzieć, że oni 
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byli bardzo mądrzy i nie było łatwo z nimi rozma-
wiać (tzn. ich przekonać do swoich racji)’ (90).

  [Szołtysek 2000]

W tekstach mówionych3 z kolei spotkać można jeszcze i takie kontek-
sty: to ci jest pieronek z tyj Agusi ‘to ci rozrabiaka (ale w gwarze to zdrob-
niałe = deminutivum) z tej Agusi’, pierona jasnego ‘o rany/ojej’, pieronowo 
haja tam bóła ‘strasznie wielka awantura tam była’, pieroński gizd z nie-
go był ‘to był wyjątkowo sprytny (ale też przewrotny) człowiek’. A gdyby 
spojrzeć na znaczenia wyrazu podstawowego, byłoby ich jeszcze więcej: 
pieron 1 – ‘piorun = zjawisko atmosferyczne’ (l), pieron 2 – ‘licho, diabeł’ 
(b), pieron 3 – określenie ‘człowieka złego, głupiego’ = wyzwisko (j), pie-
ron 4 – określenie ‘człowieka, który zaskakuje nas czymś pozytywnym’ 
(r). Rodzina wyrazu pieron jest bogata. Zawiera rzeczowniki zdrobniałe: 
pieronek, abstrakcyjne: pieroństwo, wykrzyknienia: do pierona!, piero-
nie! i wyrażenia porównawcze: jak pieron, formy przysłówkowe: piero-
nym, w pierony, przymiotniki: pieroński, pieronowy.

Z przytoczonych przykładów dosyć jasno wynika, że wyrazu pieron 
użyć możemy w zasadzie w każdej dowolnej sytuacji: od skrajnie ne-
gatywnej (c), przez częściowo neutralną (k), po skrajnie pozytywną (ł, 
a szczególnie p). Użycie jednej z form rodziny wyrazu pieron oznacza 
zazwyczaj silne natężenie emocjonalne wypowiedzi: ‘bardzo’, ‘mocno’, 
‘ogromnie’, ‘dużo’, itp.

O tym, że leksem pieron jest poręcznym wyrazem o bardzo słabej 
funkcji przekleństwa, świadczy m.in. fakt, że w Szołtyskowej „Biblii 
Ślązoka” (celowo wybrałam do analizy semantycznej i frekwencyjnej 
tę właśnie książkę o tematyce w dużej mierze religijnej) występuje on 
w różnych wariantach około czterdzieści razy. Można mieć wątpliwości 
co do osoby autora, wszak Szołtysek nie jest autorytetem w sprawach sa-
crum i profanum. Potwierdzeniem jednakże takowego rozumienia funk-

3 Wszystkie cytaty, przy których nie podaję lokalizacji, pochodzą z moich nagrań 
i ankiet. Objaśnienia i znaczenia bez zaznaczonych źródeł stanowią rezultat prowa-
dzonych przeze mnie badań nad gwarą śląską w okręgu przemysłowym Górnego 
Śląska. Fragmentaryczny opis tabu w gwarze śląskiej w niniejszym tekście jest skróconą 
i zmodyfikowaną częścią większej całości poświęconej słownictwu we współczesnej 
gwarze śląskiej, jaka występuje na badanym terenie. 

szwecja01.indb   170szwecja01.indb   170 2005-06-25   18:57:542005-06-25   18:57:54



Zakres śląskiego tabu o wyrażaniu emocji w gwarze śląskiej

171

cji wyrazu pieron w gwarze Górnego Śląska są zarówno przytoczone 
wcześniej słowa znakomitej badaczki Doroty Simonides, jak i cytowa-
ny poniżej fragment wywiadu opublikowanego w „Gazecie Wyborczej” 
z niewątpliwie ogólnopolskim autorytetem, jakim był i jest ks. prof. Jó-
zef Tischner: 

 „– Co ksiądz profesor myśli o Ślązakach, wśród któ-
rych bywa dość często?
– Bardzo ich lubię, bardzo!
– Za co?
 – Fascynuje mnie ich sposób widzenia świata. To 
widać w mowie, w autoironii, w zdolności do śmia-
nia się z siebie. Jest na Śląsku taki zdrowy, chłopski 
rozsądek pomieszany z rozsądkiem robotnika. Na 
Podhalu też jest zdrowy rozsądek, dużo poczucia 
humoru, ale brakuje tu świata techniki. Daj góralo-
wi zegarek, to go kłonicą nakręci. Natomiast Ślązacy 
mają nie tylko to widzenie świata, takie podobne do 
naszego, góralskiego, ale mają także widzenie tech-
niki. Przypomniał mi się jeden dowcip śląski. Robot-
nik pracował w fabryce wózków dziecięcych. Akurat 
mu się coś urodziło, więc myśli sobie: wyniosę po ka-
wałku, przecież nawet nikt nie zauważy, a w domu 
złożę z tych części wózek dziecięcy. Po jakimś czasie 
powiada zdumiony. – Co, do pierona, jest!? Ile razy 
chcę złożyć ten wózek, to mi wychodzi karabin ma-
szynowy! Właśnie taka wizja świata i to podejście do 
rzeczywistości bardzo mi się podobają. Jednym sło-
wem: pogodzenie realiów ciężkiego, brutalnego życia 
z fantastycznym poczuciem rzeczywistości. A z dru-
giej strony – ta sama troska o dziecko i tu, i tam.
 – Ksiądz profesor ma cały czas na myśli także gó-
rali...
 – No tak! Jak się tam jednemu w Kościelisku dziec-
ko urodziło, zresztą nieślubne, a on już miał około 
70 lat, to z kolei wyrzeźbił temu malutkiemu piękną 
kołyskę i taki wózek zrobił, jakiego we wsi w ogóle 
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nie było. Tamten wynosił części, ten wyrzeźbił, ale 
troska o dziecko jest taka sama” [cyt. za: Skudrzyko-
wa, J. Tambor, K. Urban 2001, 148–149]. 

Pieron jest wyrazem w zasadzie „nieszkodliwym”, ponieważ wie-
loznacznym. Jest jednak również, jak już wskazywałam, słabym prze-
kleństwem. Przekleństwo to jest na tyle niewinne, że chociaż podlega 
standardowemu dla przekleństw procesowi tabuizacji, to jednak proces 
ten jest słabo widoczny. Wyraz pieron ma wiele zastępników, które po-
przez fonetyczne przekształcenia łagodzą jego brzmienie i użycia. Wystę-
pują one raczej w języku kobiet i stosowane są najczęściej w towarzystwie 
dzieci, np.: jedrnie, jeronie, jeruchu, pieruchu, pietrónie, jeruła, piernika, 
jerziny, jerzina, jerzinie, farón, pierzinie, pierziński, pietroński. 

Odmienność śląskiego użycia wyrazu pieron w stosunku do innych 
regionów Polski, a nawet szerzej słowiańszczyzny, dostrzega Gieysztor 
w „Mitologii Słowian”, pisząc o jego „lekkim nalocie magicznym” w mo-
wie śląskiej w przeciwieństwie do znaczenia „ciężkiego przekleństwa” 
w starszej polszczyźnie. Jego opinię na ten temat przytacza Anna Kraw-
czyk-Tyrpa [1998, 95].

Przejdźmy z kolei do innej sfery wyrażania, która często wiąże się 
z tabu, a mianowicie do używania nazw niektórych części ciała. Bar-
dzo słabo stabuizowany w gwarze śląskiej jest wyraz dupa. Wyraz ten 
jest również możliwy do zastosowania w obecności dzieci: naklupać po 
dupie ‘sprawić lanie, zbić’. Mamy tu więc przykład słowa o zdecydowa-
nie słabszej wulgarnej wartości negatywnej w gwarze niż w języku ogól-
nopolskim. Ciekawy w tym kontekście jest fakt, że osoby, które nigdy 
nie opanowały systemu języka ogólnopolskiego w sposób wystarcza-
jący i dla których jedyną dostępną czynnie odmianą języka jest gwara, 
oceniają wyraz dupa jako ich zdaniem bardzo silnie negatywnie nace-
chowany, wręcz wulgarny. Następuje tutaj zatem pomieszanie świado-
mościowe dwóch systemów. Szczególnie widoczne jest to u osób, dla 
których nieopanowanie w dostateczny sposób ogólnej polszczyzny jest 
prawdziwym kompleksem życiowym. Osoby te twierdzą, że mówienie 
po śląsku powoduje kłopoty w szkole i w związku z tym ogranicza moż-
liwość awansu. Ludzie ci nie są w stanie powiedzieć ani jednego dobrego 
słowa o używaniu gwary. Zapatrzeni w niedostępną dla nich gramatycz-

szwecja01.indb   172szwecja01.indb   172 2005-06-25   18:57:552005-06-25   18:57:55



Zakres śląskiego tabu o wyrażaniu emocji w gwarze śląskiej

173

nie i leksykalnie polszczyznę, przejmują z tejże polszczyzny jej system 
wartościowania słownictwa. 

W inny sposób natomiast należałoby się odnieść do sposobu mó-
wienia w gwarze o sprawach religijnych. Jeśli bowiem za tabu językowe 
uznajemy „społecznie usankcjonowany zakaz mówienia o czymś lub wy-
powiadania pewnych wyrazów” [Krawczyk-Tyrpa 1998, 14], to w przy-
padku mówienia na Śląsku (czy raczej po śląsku) o Bogu i postaciach 
biblijnych w używaniu zastępników nazw oficjalnych i w religii usank-
cjonowanych nie do końca o eufemizację chyba chodzi. W używanych 
nazwach raczej należałoby widzieć pokazywanie bliskości, ponieważ „Ślą-
zoki sie zawsze z Pónbóczkiym kamraciyli” ‘Ślązacy zawsze się z Panem 
Bogiem przyjaźnili; byli z Panem Bogiem za pan brat’. Dlatego właśnie 
Pan Bóg jest Pónbóczkiym. Dla małych dzieci Bóg jest Bozią. Wreszcie 
i inne postaci biblijne mają imiona i nazwy bliskie mówiącym, pocho-
dzące z otaczającej Ślązaków codzienności, np. Matka Boska to Maryj-
ka, a św. Józef to Zeflik.

W takich postaciach językowych występują boskie osoby m.in. w przy-
taczanej już „Biblii Ślązoka”, co przez wielu czytelników, szczególnie ludzi 
mocno religijnych, z wyższym lub co najmniej średnim wykształceniem, 
niepochodzących ze Śląska, odbierane było wręcz jako lekceważenie świa-
ta sacrum i jako świętokradztwo. Takie dyskusje przetoczyły się przez 
prasę wychodzącą na Śląsku i przez sale konferencyjne na uczelniach. 
Dzisiaj spory ucichły. Być może odżyją, kiedy Śląsk doczeka się prawdzi-
wego tłumaczenia Biblii, jakie mają Kaszubi [„Swięté pismiona Nowégo 
Testameńtu. Na podstawie ‹‹Biblii Tysiąclecia››”, 1982] i górale [„Ewan-
gelie. W przekładzie Marii Matejowej Torbiarz na gwarę górali skalnopo-
dhalańskich z Zakopanego”, 2002]. Przyjrzawszy się tym tłumaczeniom, 
zauważamy, że podobnych do śląskich zmian lub podmian imion nie za-
stosowano. Występują tam jedynie pewne standardowe przekształcenia 
fonetyczne, podobnie jak w tumaczeniach Biblii na kaszubski czy gwarę 
górali skalnopodhalańskich z Zakopanego: Jon Krzciciel ‘Jan Chrzciciel’, 
Judos Iskaryjota ‘Judasz Iskariota’, Symon ‘Szymon’ (w tekście podhalań-
skim), czy Marija ‘Maria’, Jezës Christus ‘Jezus Chrystus’, Pioter ‘Piotr’ 
(w tekście kaszubskim). Z drugiej strony można przypuszczać, iż tłuma-
czenie Biblii nazw: Maryjka, Zeflik czy Pónbóczek nie zawierałoby. Tłu-
macze pewnie użyliby tutaj kanonicznej postaci. Książka Szołtyska jest 
natomiast zbiorem apokryfów, który rządzi się innymi prawami. 
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Tabu językowe, w rozumieniu przytoczonym za Krawczyk-Tyrpą, 
obejmuje użycia imion religijno-biblijnych w postaci przekleństw, zaklęć, 
wykrzykników emocjonalnych i przerywników, zastępujących pauzy. Ste-
reotyp Ślązaka pokazuje go jako osobę głęboko religijną. Myślę, iż realnie 
oceniając, tak samo religijną jak członkowie innych wspólnot ludowo-
-gwarowych. Dlatego podobnie, jak w pozostałych gwarach polskich (czy 
wszelkich słowiańskich), na użycia imion religijno-biblijnych nałożone 
jest ścisłe tabu. Sytuacja na Śląsku pod tym względem jest identyczna, 
jak w innych regionach kraju. Wywodzi się to stąd, jak pisze Krawczyk-
-Tyrpa, że istnieje wspólna ludowa mentalność „której odbiciem są fak-
ty leksykalne niezależne od różnic między dialektami” [Krawczyk-Tyrpa 
1998, 2]. W gwarach, w tym oczywiście w mowie Górnego Śląska, chodzi 
wciąż o tabu pierwotne, wynikające ze strachu przed nadprzyrodzony-
mi siłami, przywołanymi bądź rozgniewanymi niestosownym użyciem 
ich imienia i/lub nazwy4.

Do wyraźnie stabuizowanych wyrażeń należą zastępniki imion: – 
jezderkusie ‘Jezus’; pod choinkę prezenty przynosi dzieciątko; do jasnej 
ciasnej ‘O, Jezu’, Maria ‘Matka Boska’, materyjko ‘< matko + Maryjko’, 
materyny ‘< matka + Maria’, o ranysiu, rany Julek ‘rany boskie’, sakramenc-
ki leń ‘< sakrament’. Oczywiście, jak w każdej gwarze, tak i na Górnym 
Śląsku, silnej tabuizacji podlegają siły nieczyste. Jako przykład można 
przytoczyć sposoby mówienia o diable: dzioboł, diosecki, dioski, bebok 
(ten ostatni wyraz wykorzystywany jest przede wszystkim w rozmowie 
z dziećmi). Tu przytoczyć można prawdziwą anegdotę o nadludzkiej wręcz 
odwadze kilkuletniego chłopczyka, który zajrzawszy do mieszkania są-
siada z niesłychaną ulgą wykrzyknął do taty: Tata, to niy bebok, to pan 
stuka. W takim zachowaniu zawiera się też oczywiście sporo dziecięcej 
ciekawości. Wprawdzie strach przed diabłem jest ogromny, ale dobrze 
by było wiedzieć, jak w końcu ten bebok wygląda. 

Gwara śląska jest często przez obserwatorów z zewnątrz, a nawet 
przez samych jej użytkowników, oceniana jako „gruba, twarda”. Niektó-
rzy do tych określeń dodają także, że jest „wulgarna”. Są to określenia 
zazwyczaj intuicyjne, niemające oparcia w faktach. Ankietowe badania 
potwierdzają, co prawda, opinię, że owa „grubość, twardość” to odczucie 

4 O odróżnieniu tabu pierwotnego opartego na strachu i tabu nowożytnego 
opartego na wstydzie zob.: Krawczyk-Tyrpa 2001, 15–18; Miodunka 1989, 208–213.
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wywołane specyfiką zjawisk gramatycznych: fonetyką (niska barwa gło-
su, bardzo wiele samogłosek pochylonych), słowotwórstwem (mała licz-
ba zdrobnień), leksyką (pewna liczba zapożyczeń z języka niemieckiego, 
odbieranego przez Polaków właśnie jako twardszy od innych języków). 
Nie da się jednak obronić tezy o wulgarności gwary śląskiej. Przekleń-
stwa, naruszające podstawowe normy współżycia i kulturowej obyczaj-
ności, są w gwarze elementem obcym. Występują w „potocznej (niskiej?, 
kolokwialnej?)” odmianie gwary, tak samo jak u użytkowników polszczy-
zny ogólnej. Mają ten sam status, czy raczej należałoby stwierdzić: jego 
brak. Gwara wulgarności nie wykształciła. Silnie stabuizowała natomiast 
wszystko, co mogłoby podlegać krytycznej ocenie kulturowej otoczenia. 
I nawet złamała swoje wewnętrzne reguły, unikając zdrobnień. W przy-
padku tabu bowiem je dopuściła, np.: jezderkusie, Jezusicku. 

Współczesne czasy, polska demokracja oraz wstąpienie Polski do Unii 
Europejskiej sprzyjają „małym” językom, językom regionalnym. Nale-
ży więc mieć nadzieję, iż wpłyną również na zmianę opinii o dialekcie 
Górnego Śląska.
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SUMMARY

The range of Silesian taboo. Ways of expressing emotions in the 
Silesian dialect

This article is a partial description of taboo in the Silesian dialect. 
The phenomenon of taboo in Polish dialects has been explored and de-
scribed by Anna Krawczyk-Tyrpa in her book Taboo in Polish Dialects. 
Investigations of this kind are very interesting because dialects are types 
of language that are more subject to social pressure than the standard Pol-
ish language. In the dialect of Upper Silesia, language taboo is extremely 
strong. The author of the article finds one source of this in the charac-
teristics of the stereotypical religiousness of the region, and in folk be-
liefs connected with the dangers of the mining profession, which is the 
chief occupation in Upper Silesia. 

The Silesian dialect very rarely contains any swear-words, and the only 
swear-word functioning in it is ‘pieron’, which has such a wide spectrum 
of meaning (also positive), that the pejorative character of the word or its 
possible vulgarity has been completely neutralized. In the next part of this 
article, the author analyses the language taboo connected with names of 
parts of the body and related concepts, as well as the usage of names of 
concepts and persons connected with religion and the Bible. 

The Silesian dialect is often described as ‘thick’ or ‘hard’ by outside 
observers and also by its speakers themselves. Some people add ‘vulgar’ 
to this designation. These designations are usually intuitive, and are not 
supported by facts. The research to which this article refers proves that the 
source of such evaluations does not belong to the sphere of semantics.
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