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KS. JANUSZ ST. PASIERB

JAKO MIEJSCE TEOLOGICZNE.
SZKIC O TOMIKU �DO�WIADCZANIE ZIEMI�

Wstêp

Poetycki pogl¹d na �wiat jest obowi¹zkiem chrze�cijanina � ow¹ tezê
kardyna³a Newmana potwierdza ¿ycie i twórczo�æ ks. Janusza Stanis³awa
Pasierba (1929�1993) � prezbitera, poety, pedagoga. Wykorzystuj¹c pojêcie
�miejsca teologicznego�, postaramy siê przedstawiæ poezjê pelpliñskiego pisa-
rza jako �wiadectwo wiary, czyni¹c to na podstawie wybranego tomiku jego
wierszy (Do�wiadczanie Ziemi).

1. Pojêcie locus theologicus

Pojêcie �miejsce teologiczne� (locus theologicus) oznacza �ród³o,
z którego teologia czerpie argumenty do przedk³adania swojej nauki (locus
theologicus � sedes argumentationis theologicae)1 i odgrywa wa¿n¹ rolê
w procesach konstytutywnych dla poznania teologicznego. Spopularyzowanie
tego pojêcia zawdziêczamy hiszpañskiemu przedstawicielowi scholastyki cza-
sów Soboru Trydenckiego Melchiorowi Cano (1509�1560), który w wydanym
po�miertnie dziele De locis theologicis (Salamancae 1563) uporz¹dkowa³
loci wed³ug kryterium powagi stoj¹cego za nimi autorytetu.

Melchior Cano by³ dominikaninem, profesorem w Salamance, potem bisku-
pem kanaryjskim, klasykiem i ugruntowanym znawc¹ jêzyków wschodnich2.

�Kieleckie Studia Teologiczne�
10 (2011), s. 215�230

1 Por. J. Buxakowski, Objawienie i wiara, Pelplin 1997, s. 79; H. Vorgrilmer, Nowy
leksykon teologiczny. Wiara � objawienie � dogmat, Warszawa 2005, s. 173.

2 Por. has³o: Cano Melchjor, w: Wielka ilustrowana encyklopedja powszechna
Wydawnictwa Gutenberga, reprint, Poznañ 1995.
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 Wyró¿ni³ on dziesiêæ zasadniczych miejsc teologicznych, z których siedem �
opieraj¹cych siê na powadze Boskiej � nazwa³ miejscami �w³asnymi� teologii.
Dwa z nich, tj. Pismo �wiête i Tradycja Apostolska, to �ród³a apodyktyczne
i fundamentalne, poniewa¿ zawieraj¹ zdania objawione. Trzy dalsze: Ko�ció³
katolicki, Sobory powszechne i Ko�ció³ rzymski (Stolica Apostolska), maj¹
równie¿ charakter apodyktyczny, choæ s¹ tylko deklaratywne. I wreszcie
dwa ostatnie �ród³a �w³asne� teologii, to powaga Ojców Ko�cio³a oraz po-
waga teologów i kanonistów. Maj¹ one charakter jedynie prawdopodobny
i deklaratywny. Oprócz siedmiu wspomnianych, Cano wylicza trzy �ród³a �po-
mocnicze� teologii, wtórne i zewnêtrzne, bo oparte na autorytecie wy³¹cznie
ludzkim. Jedno z nich � rozum � ma charakter apodyktyczny, a dwa pozosta³e
prawdopodobny. Chodzi tu o powagê filozofów i jurystów oraz �wiadectwo
ludzkiej historii3. Rekonstrukcjê tego zachowuj¹cego �cis³¹ hierarchiê systemu
mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹co:

LOCI PROPRII � AUCTORITAS

(miejsca w³asne teologii, oparte na Boskim autorytecie):
� miejsca konstytutywne fundamentalne � zawieraj¹ zdania objawione,

zasadnicze, natomist pozosta³e s³u¿¹ tylko do ich wyja�nieñ, to: Pismo �wiête,
Tradycja, Ko�ció³ katolicki, Sobory powszechne, Ko�ció³ Rzymski � Stolica
Apostolska

� miejsca deklaratywne � Ojcowie Ko�cio³a, teologowie i kanoni�ci

LOCI ALIENI � RATIO

(miejsca pomocnicze teologii, wtórne i zewnêtrzne,
oparte wy³¹cznie na ludzkim autorytecie):

� apodyktyczne � rozum
� prawdopodobne � filozofowie i jury�ci, historia4.

W�ród badaczy tematu pojawili siê z czasem my�liciele, którzy dojrzeli
w literaturze artystycznej locum theologicum i wezwali poetów, by stali siê,
obok teologów, �wiadkami ¿ycia S³owa Bo¿ego w �wiadomo�ci ludzkiej5. W�ród
teologów XX wieku nale¿y wymieniæ w tym miejscu m.in. kap³anów: F. Sa-
wickiego, A. Dunajskiego i J. Szymika. Dowodzili oni, ¿e literatura piêkna mo¿e
byæ rozpatrywana jako locus theologicus tylko o tyle, o ile faktycznie stanowi

3 Por. A. Dunajski, Literatura piêkna jako �locus theologicus�, �Studia Pelpliñ-
skie�, 12 (1981), s. 106.

4 Por. J. Szymik, Wspó³czesne modele topiki teologicznej. Literatura piêkna jako
�locus theologicus�, w: Do�wiadczam i wierzê, red. St. C. Napiórkowski, K. Kowalik,
Lublin 1999, s. 31.

5 Por. J. St. Pasierb, Miasto na górze, Pelplin 2000, s. 63.
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przekaz �wiadectwa wiary (i niewiary). �Ostatecznie bowiem miejscem do-
�wiadczenia wiary jest osoba pisarza�6.

2. Fikcja literacka a prawdziwo�æ �wiadectwa

W kontek�cie rozpatrywania literatury jako locus theologicus, a szcze-
gólnie przypatruj¹c siê jej �wiadectwu wiary, pojawia siê problem fikcyjnego
�wiata przedstawionego w utworze literackim. Zanim przyjrzymy siê twór-
czo�ci ks. Janusza St. Pasierba, przywo³ajmy kilka opinii na temat fikcji lite-
rackiej w utworach, które maj¹ wyra�ny walor �wiadectwa.

R. Ingarden wyra¿a pogl¹d, ¿e �prawdziwe dzie³o literackie nie zawiera
zdañ prawdziwych, bo nie mog¹ one wynikaæ ze zdañ nie bêd¹cych s¹dami,
z qasi-s¹dów�7. S³owo literackie � komentuje ks. J. Szymik � �tylko pozornie
co� stwierdza, o czym� orzeka, co� problematyzuje�8. �Autentyczno�æ dzie³a
� stwierdza z kolei A. Stêpieñ � sama przez siê nie pe³ni ¿adnej funkcji
poznawczej�9. Nie jest rzecz¹ w³a�ciw¹ �popadaæ w skrajno�ci i twierdziæ, ¿e
�wiat przedstawiony utworu literackiego pozwala siê w ca³o�ci weryfikowaæ
przez zestawienie go ze znanym sk¹din¹d wycinkiem rzeczywisto�ci, lub od-
wrotnie: ¿e �wiat ten w ogóle nie podlega ¿adnej tego rodzaju weryfikacji�10.
Nale¿y zatem � jak zauwa¿a ks. J. Szymik � unikn¹æ naiwno�ci, prowadz¹cej
do banalnych uproszczeñ. Otwiera to jednocze�nie mo¿liwo�ci twórczego
epistemologicznie wykorzystania poznawczych osi¹gniêæ literatury. Jak zatem
ten proces powinien wygl¹daæ?

Adwersarze R. Ingardena (K. Górski, W. Borowy) opieraj¹ siê na
przekonaniu, ¿e poezja jest wyrazem ca³okszta³tu ¿ycia duchowego. Przy
tym za³o¿eniu fikcja przestaje byæ celem samym w sobie, ale staje siê je-
dnym ze �rodków owego wyrazu11. Bardzo interesuj¹ca wydaje siê byæ za-
sada P. Ricoeura: �im bardziej fikcyjny jest tekst, tym wiêcej ods³ania
prawdy, mówi najprawdziwsze rzeczy�12. Fikcyjno�æ tekstu w tym kontek�cie

6 A. Dunajski, Literatura piêkna�, art. cyt., s. 107 i 119�120.
7 R. Ingarden, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii jêzy-

ka i filozofii literatury, Warszawa 1988, s. 382.
8 J. Szymik, W poszukiwaniu teologicznej g³êbi literatury. Literatura piêkna

jako �locus theologicus�, Katowice 1994, s. 79.
9 A. B. Stêpieñ, Propedeutyka estetyki, Warszawa 1975, s. 102.
10 M. G³owiñski, A. Okopieñ-S³awiñska, J. S³awiñski, Zarys teorii literatury,

Warszawa 1986, s. 40�47.
11 Por. J. Szymik, W poszukiwaniu�, dz. cyt., s. 80.
12 H. Seweryniak, Koncepcja s³owa w hermeneutycznym ujêciu Paula Ricoeura,

�Studia P³ockie�, 9 (1981), s. 31.
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sprawia, ¿e poznanie literackie jawi siê nam jako bardziej no�ne dla teolo-
gicznych tre�ci.

Fikcja literacka okazuje siê sprzymierzeñcem g³êbi procesu poznawcze-
go. Wróæmy zatem do elementu �wiadectwa w s³owie poetyckim. �U chrze-
�cijan � pisze ks. J. Pasierb w Czasie otwartym � poetycki pogl¹d na �wiat
jest obowi¹zkiem � musimy wszystkim rzeczom nadawaæ zabarwienie wiary,
musimy widzieæ Boski sens w ka¿dym zdarzeniu i ponadludzk¹ d¹¿no�æ�13.
Postêpowanie �w �wietle wiary� determinuje niejako w cz³owieku poetyckie
postrzeganie �wiata, ale tak¿e powo³uje do interpretowania i stwarzania nowej
rzeczywisto�ci w perspektywie �Boskiego sensu�. �Pod pewnym wzglêdem �
czytamy u ks. A. Dunajskiego � jedyne teologiczne miejsce we w³a�ciwym
tego s³owa znaczeniu stanowi wiara�14. To wiara jest elementem koniecznym
do samego zaistnienia miejsca teologicznego. Jak ju¿ wcze�niej wspominano,
literatura piêkna bêdzie rzeczywistym �ród³em poznania teologicznego, je¿eli
bêdzie mia³a udzia³ w permanentnym przekazie �wiadectwa, bêdzie zawiera³a
walor �wiadectwa15, je¿eli oka¿e siê, ¿e ze swej natury jest zdolna do �dawa-
nia �wiadectwa�, do �bycia �wiadkiem�. Je�li � zgodnie z my�l¹ P. Ricoeura �
przyjmiemy, ¿e �do istoty prawdy nale¿y objawianie (�), to jêzyk poetycki,
owo «s³owo pe³ne», jêzyk �wiadków «mowy bytu» staje siê «�wiadkiem
prawdy», szczególnie do tej roli powo³anym�16. W Czasie otwartym ks. J. St.
Pasierb pisze, ¿e do tradycji chrze�cijañskiej nale¿y powo³ywanie literatury
na �wiadka prawd zbawczych:

Od �w. Paw³a pocz¹wszy, pisarze i poeci powo³ywani s¹ na �wiadków Objawienia,
cytaty z nich wystêpuj¹ ju¿ w Nowym Testamencie nie w charakterze ornamentów,
ale jako �wiadectwo o Prawdzie, która jest jedna i która wypowiada siê nie tylko
w ksiêgach uwa¿anych �ex professo� za �wiête. �wiadomo�æ Boga i cz³owieka
w naszych czasach jest bardzo ¿ywa w literaturze, w sztuce w ogóle17.

E. Auerbach, w ksi¹¿ce pt. Mimesis. Rzeczywisto�æ przedstawiona
w literaturze Zachodu, dochodzi do wniosku, który mo¿na sformu³owaæ
nastêpuj¹co: autor musi wierzyæ w obiektywn¹ prawdziwo�æ opowie�ci,
które pisze, musi wierzyæ w tê prawdê z ca³¹ namiêtno�ci¹ � wtedy bêdzie
bliski S³owu18.

13 J. St. Pasierb, Czas otwarty, Pelplin 1992, s. 16.
14 A. Dunajski, Literatura piêkna�, art. cyt., s. 124.
15 Por. tam¿e.
16 J. Szymik, W poszukiwaniu�, dz. cyt., s. 91.
17 J. St. Pasierb, Czas otwarty, dz. cyt., s. 15.
18 Por. E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywisto�æ przedstawiona w literaturze Za-

chodu, t. 1, Warszawa 1968, s. 62.
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Wiara i ¿ycie domagaj¹ siê ze swej istoty wyra¿enia w �wiadectwie
i wyznaniu. Jak jednak rozpatrywaæ trudno�ci, wynikaj¹ce z (naturalnej prze-
cie¿) relacji pisarz � tekst literacki? Wydaje siê � jak proponuje ks. A. Dunaj-
ski � ¿e stanowiskiem poprawnym z punktu widzenia teologii i teorii literatury
jest taka oto zasada: �badamy �wiadectwo do�wiadczenia wiary osoby wyra-
¿one w tek�cie literackim�19. Nie do koñca podziela tê my�l B. Mizia, który
twierdzi, ¿e nie tylko twórca konstytuuje literaturê jako locus theologicus.
Podobn¹ sytuacjê spe³nia czytelnik. Odbiór czytelniczy nie jest bowiem jedy-
nie biern¹ reprodukcj¹. Mówi siê nawet o wspó³tworzeniu w trakcie lektury.
A zatem nie mo¿e byæ s³uszne twierdzenie, uzale¿niaj¹ce warto�æ teologicz-
nych badañ nad utworem od autentyczno�ci wiary jego twórcy20.

W tym kontek�cie istotn¹ wydaje siê wypowied� J. Puzyniny:

s³owo mo¿e byæ broni¹ w s³u¿bie dobra, je�li u¿ywa go cz³owiek m¹dry i dobry,
broni¹ bez jadu, bez k³amstwa, bez nienawi�ci, pogardy i potêpienia. S³owo takie
mo¿e byæ znakiem sprzeciwu, a przecie¿ pozostaje jednocze�nie znakiem ogólno-
ludzkiej wspólnoty, �s³owem ¿ycia�, jak je okre�la Pismo �w. Takie s³owo nie boi
siê konfrontacji z czynem, ono staje siê Norwidowym �testamentem czynu�, czy-
nu opartego o prawdy Bo¿e i ludzkie sumienie21.

Warto przywo³aæ tu tak¿e ks. J. Sochonia, który wyra¿a przekonanie,
¿e do�wiadczenie religijne jest do�wiadczeniem spe³niaj¹cym siê. Je¿eli
w tekstach poetyckich pojawiaj¹ siê bezpo�rednio nawi¹zania do problema-
tyki religijnej, to s¹ one wywo³ane przez do�wiadczenie samego autora. Moc
perswazyjna s³owa poetyckiego nie tworzy rzeczywisto�ci religijnej. Utrwala
natomiast to, co tworzy siê w g³êbi ducha twórcy. Prze¿ycie religijne jest
zawsze pierwsze. Sztuka autentyczna nie boi siê nago�ci w tym sensie, ¿e
opisuj¹c do�wiadczanie rzeczywisto�ci, nie upiêksza tego prze¿ycia, ani �
tym bardziej go nie ³agodzi. Prawda zawsze pozostaje prawd¹. Ks. Sochoñ
pisze, ¿e

wybór s³owa poetyckiego nie jest wyborem dowolnym. Zawsze ma na celu
mówienie prawdy. (�) Rzecz¹ sztuki nie jest przymus, lecz �wiadectwo. W ten
sposób dochodzi do pojednania pomiêdzy s³owem poezji a aktami decyzji, które
wszyscy podejmujemy. Jêzyk � u¿yjmy terminu Heideggera � to stró¿ prawdy
i bytu, dlatego pozwala odnale�æ drugiego cz³owieka, przybli¿a do Jezusa �
Nadziei, tak niezwyk³ej w naszych ponurych czasach22.

19 Por. A. Dunajski, Literatura piêkna�, art. cyt., s. 120.
20 Por. B. Mizia, Teologia w lirykach Juliusza S³owackiego, Lublin 1985 (ma-

szynopis), s. 7.
21 J. Puzynina, S³owo � warto�æ � kultura, Lublin 1997, s. 16.
22 J. Sochoñ, U drzwi Godot. Szkice o poezji, filozofii i teologii, Warszawa 1995,

s. 24, 46�47, 51�52.
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Literatura spe³nia funkcjê wyznania wiary, przekazuje bogate jej do�wiad-
czenie, �jest form¹ �wiadectwa, sk³adanego Ewangelii�23. Na kanwie powy¿ej
ukazanych stanowisk nale¿a³oby podkre�liæ znaczenie s³owa poetyckiego i li-
ryki w ogóle w ca³ym tym procesie �dawania �wiadectwa Prawdzie�. Stefan
Sawicki podkre�la, ¿e �ca³a nasza poezja jest w³a�ciwie w jakim� stopniu
poezj¹ religijn¹. Ca³¹ nasz¹ literaturê uznaæ by mo¿na � upraszczaj¹c nieco
zagadnienie � za literaturê chrze�cijañsk¹. O ka¿dym niemal polskim poecie
da³oby siê napisaæ artyku³ dotycz¹cy elementów religijnych w jego twórczo-
�ci�24. S³owo poetyckie, z ca³ym swym bogactwem i mo¿liwo�ciami, zdaje siê
byæ najw³a�ciwszym no�nikiem prawd zbawczych i miejscem na wyra¿enie
do�wiadczeñ wiary.

3. Ks. Janusz St. Pasierb � poeta i �wiadek

Polski Thomas Merton25 � takim mianem ju¿ za ¿ycia okrzykniêto ks.
Janusza Stanis³awa Pasierba (1929�1993), kap³ana zwi¹zanego z Pelplinem,
wybitnego historyka sztuki i znakomitego pisarza. Wszed³ on do kanonu litera-
tury religijnej i kap³añskiej jako autor czternastu tomików wierszy (nie licz¹c
wydanych po�miertnie antologii) i o�miu tomów esejów.

Debiutowa³ jako poeta do�æ pó�no. W 1971 r. na ³amach �Tygodnika Po-
wszechnego� opublikowa³ wiersz pt. Notatka o powrocie jesieni¹. Pierwszy
zbiór poetycki zatytu³owany Kategoria przestrzeni ukaza³ siê w 1978 r.,
kiedy jego autor posiada³ ju¿ ugruntowan¹ pozycjê w �wiecie nauki. W Obro-
cie rzeczy czytamy:

Nie lubiê byæ uznawany za profesora, który pisze wiersze. Historia polskiej litera-
tury zna odstraszaj¹ce przyk³ady profesorów-poetów. Nie napisa³em ani jednego
wiersza o zabytkach, o jakich� dawnych dzie³ach sztuki. Wszystkie moje wiersze
mówi¹ o cz³owieku lat sze�ædziesi¹tych, siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych
naszego wieku. Ten cz³owiek ¿yje w Polsce, która le¿y w Europie i na �wiecie, i to
ja jestem tym cz³owiekiem26.

By³ �poet¹ wiary tragicznej� � jak pisa³ Ryszard Przybylski, zwracaj¹c
uwagê na to, ¿e w jego wierszach przewija siê motyw rany, a tak¿e tragizmu

23 St. C. Napiórkowski, Teologia. Zagadnienia wstêpne, Katowice 1986, s. 98.
24 S. Sawicki, Chrze�cijañskie warto�ci poezji Norwida, Lublin 1986, s. 5.
25 Thomas Merton (1915�1968) to jeden z najwa¿niejszych pisarzy katolickich

XX wieku. By³ mnichem-trapist¹ w amerykañskim Opactwie Gethsemani, wybitnym
teologiem, poet¹, pisarzem i dzia³aczem spo³ecznym. Jest autorem wielu ksi¹¿ek, w tym
s³ynnej autobiografii � Siedmiopiêtrowej góry.

26 J. St. Pasierb, Obrót rzeczy. Rok 1991, Poznañ 1993, s. 8.
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wiary, wynikaj¹cego z prze�wiadczenia o podwójnym charakterze naszej eg-
zystencji27. Bardziej zasadne wydaje siê jednak w tym kontek�cie okre�lenie
ks. Pasierba poet¹ trudnej nadziei.

Ks. Jan Sochoñ dostrzega w nim poetê �ogl¹daj¹cego Boga przez cz³o-
wieka�, twórcê, którego poezja rozpiêta jest miêdzy religi¹ a kultur¹28.

Poezja by³a dla ks. Pasierba miejscem, z którego móg³ mówiæ o osta-
tecznych sprawach cz³owieka. Miejscem bardziej uniwersalnym ni¿ ambona29.
Unika³ jednak przy tym cierpiêtniczego tonu i p³aczliwej pobo¿no�ci30.

�Kim¿e ja w³a�ciwie jestem?� � pyta³ samego siebie. By³ kap³anem, teo-
logiem, kaznodziej¹, historykiem sztuki, eseist¹, znawc¹ kultury, profesorem
i artyst¹, jednym z najwiêkszych luminarzy doby wspó³czesnej. A we wszyst-
kich swoich talentach przede wszystkim by³ poet¹. Znajduje to wyraz w jego
¿yciu i twórczo�ci. Twórczo�ci, która zdobywa coraz wiêksz¹ publiczno�æ, ale
jednocze�nie wymaga kolejnych opracowañ i badañ.

Czym dla ks. Pasierba by³a poezja? Ks. Pasierb by³ przekonany o �cis³ej
wiêzi, ³¹cz¹cej kulturê i sztukê z religi¹: �kultura, której sercem jest sztuka,
a dusz¹ religia, jest wiêc nie tylko zadaniem ludzkim, lecz tak¿e powo³aniem
chrze�cijañskim�31. Zgodnie z maksym¹: �Co ma ¿yæ w pie�ni musi umrzeæ
w ¿yciu�, twierdzi³, ¿e tylko sztuka mo¿e uczyniæ cz³owieka nie�miertelnym.
By³ przekonany, ¿e �w³a�nie arty�ci, a nie teologowie, mieli dar widzenia
�wiata i czasu. Sztuka jest tak¿e czynnikiem soterycznym i eschatycznym
przez to, ¿e wymierza sprawiedliwo�æ widzialnemu �wiatu�32. W swym dzien-
niku pisa³:

Wiersze zawsze bêd¹ potrzebne poszczególnym sercom niby �wiat³o samotnej
�wiecy w domu wieczorem. Poezja jest wewnêtrznym barometrem cz³owieka, jego
rozproszenia b¹d� skupienia. Niemcy maj¹ dobre s³owo na jej okre�lenie � Dich-
tung, co znaczy zagêszczanie. Poezja to zagêszczanie tre�ci. (�) S¹dzê, ¿e poezja

27 Por. R. Przybylski, Poezja wiary tragicznej, w: J. St. Pasierb, Wiersze wybrane,
Warszawa 1988, s. 377�389.

28 Por. prace J. Sochonia, m.in. Ufno�æ eschatologiczna, w: J. St. Pasierb, Puste
£¹ki, Warszawa 1993, s. 81�85; W Jezusie jest cierpienie i zachwyt. (O poezji ks.
Janusza St. Pasierba), w: J. St. Pasierb, Po walce z anio³em, Warszawa 1996, s. 159�171;
Geografia zbawienia. Kilka uwag o eseistyce i poezji ksiêdza Janusza Pasierba,
w: Ksi¹dz Janusz St. Pasierb. Kap³an, poeta, cz³owiek nauki. Materia³y z sesji
w pierwsz¹ rocznicê �mierci, Pelplin 1995 s. 18�23.

29 Por. J. St. Pasierb, Obrót..., dz. cyt., s. 160.
30 Por. J. St. Pasierb, Przywracaæ zmy�l podziwu i tajemnicy (Przedmowa do tomi-

ku wierszy s. B. A. Flak, Piszê Ci moj¹ mi³o�æ), cyt. za: �Gazeta Niedzielna� (Londyn)
13.02.1994, s. 5.

31 J. St. Pasierb, Miasto na górze, Kraków 1973, s. 6.
32 J. St. Pasierb, Czas otwarty, dz. cyt., s. 15.
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chrze�cijañska musi wyci¹gaæ wnioski z faktu Wcielenia. Przecie¿ Bóg sta³ siê
cz³owiekiem, a S³owo cia³em. Poezja, pozostaj¹c wierna Bogu, musi jak On byæ
zakochana w �wiecie stworzonym, widzialnym, dotykalnym, zw³aszcza w cz³owie-
ku, który jest jedno�ci¹ psychofizyczn¹33.

Ks. Janusz St. Pasierb kilkakrotnie odwiedza³ Izrael. Sam autor wspo-
mina: �Z pierwszej pielgrzymki pozosta³o mi kilkana�cie kart w Czasie otwa-
rtym, z drugiej � sto piêædziesi¹t wierszy w zbiorze Do�wiadczanie Ziemi,
z trzeciej � ta ksi¹¿ka�34, czyli wydany siedemna�cie lat po �mierci ks. Pasier-
ba esej pt. Ziemia �wiêta. Najistotniejsz¹ z tych wizyt wydaje siê byæ piel-
grzymka do Ziemi �wiêtej, jak¹ odby³ jesieni¹ 1985 r. W wydanym cztery lata
pó�niej tomiku Do�wiadczanie Ziemi (Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1989,
74 stron) poeta zamie�ci³ sto piêædziesi¹t wierszy, bêd¹cych zapisem poe-
tyckich wra¿eñ z tej podró¿y � podró¿y do miejsc, które stanowi¹ sceneriê
wydarzeñ opisywanych w Biblii. To swoisty psa³terz, duchowy dziennik poety.
�Skomponowa³ tu (�) swoj¹ w³asn¹ Ksiêgê Psalmów, pokazuj¹c¹, jak wa¿na
jest tradycja judaistyczna dla g³êbokiego rozumienia Ewangelii�35.

Osobliwie wspomina³ ks. Pasierb ka¿d¹ ze swoich pielgrzymek do Ziemi
�wiêtej, jak choæby t¹ z 1962 r., któr¹ pó�niej relacjonowa³ na ³amach �Tygo-
dnika Powszechnego�, przedrukowan¹ nastêpnie w Czasie otwartym:

Zaczyna³o siê zmierzchaæ, gdy rok temu, id¹c spieszn¹ procesj¹, dochodzili�my
do bazyliki Grobu Pañskiego. W sklepikach, przy w¹skich, szarych uliczkach,
zapala³y siê �wiat³a. W mroku ginê³a okaleczona architektura bazyliki. Wszystko
by³o jak w ksi¹¿kach, tak¿e stra¿nicy muzu³mañscy wewn¹trz ko�cio³a, przy
wej�ciu, na wys³anym dywanami legowisku36.

Tomik Do�wiadczanie Ziemi pod wieloma wzglêdami jest poezj¹ niezwy-
k³¹. Czas wydaje siê tu szalenie ulotny, ale materia przechowuje jego �lady, za�
poeta pragnie utrwaliæ to wszystko s³owem. Jednak pisarska misja wiernego
oddania tego, co siê widzi i do�wiadcza, nie dotyczy jedynie rzetelnego opisu
egzotycznych krajobrazów. Dlatego tak czêsto jest w tych wierszach niepokój,
a w zmieniaj¹cych siê s³ownych obrazach mamy nieustann¹ dynamikê. Poeta
pragnie zapamiêtaæ i przekazaæ odbiorcy ka¿dy szczegó³, wszelkie odczucia
i wra¿enia: kolory, zapachy, d�wiêki, ka¿d¹ porê dnia i nocy, wszystkie miejsca
odwiedzane podczas pielgrzymki. Pojawiaj¹ siê tu odczucia historyka sztuki,
podawane niejednokrotnie jêzykiem profesjonalisty, ale czê�ciej odnajdziemy
s³owa oddaj¹ce kontestacjê wra¿liwego odbiorcy. Wiêcej tu prze¿yæ ni¿

33 J. St. Pasierb, Obrót rzeczy. Rok 1991, Poznañ 1993, s. 10�12.
34 J. St. Pasierb, Ziemia �wiêta, Pelplin 2010, s. 9.
35 M. Borkowska, Modlitwa, s³owo i sztuka w poezji ks. Janusza St. Pasierba,

Lublin 2003, s. 99.
36 J. St. Pasierb, U Jego grobu, �Tygodnik Powszechny�, nr 15 (742), 1962, s. 5.
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wiedzy, wiêcej uczuæ ni¿ ch³odnych rzeczowych opisów. Poeta ujawnia mi³o�æ
do natury, w której najlepiej widoczny jest Bóg.

W przedmowie do drugiego wydania tomiku (Pelplin 2010) Piotr Wojcie-
chowski pisze:

Ksi¹dz Janusz St. Pasierb stan¹³ na ziemi narodzin, krzy¿a i zmartwychwstania
z wiar¹ kap³ana, wiedz¹ teologa, historyka sztuki, z do�wiadczeniem duszpasterza,
z wra¿liwo�ci¹ poety. W naszym imieniu stan¹³ na �ladach Chrystusa, jak Polak
pielgrzymuj¹cy z kraju w roku 1985, jako europejski intelektualista nios¹cy do-
�wiadczenie dwóch totalitaryzmów37.

Kiedy mówimy o poecie jako miejscu teologicznym, a mówiæ tak mo¿emy
dziêki teologicznym wektorom jego poezji, zacz¹æ nale¿y od zbadania jej
prawdziwo�ci. Przygl¹daj¹c siê Do�wiadczaniu Ziemi pod k¹tem wyró¿-
nionych przez Romana Ingardena elementów prawdziwo�ci dzie³a litera-
ckiego (na podstawie Szkiców z filozofii literatury), nale¿y zauwa¿yæ
kilka wa¿nych elementów � charakterystycznych p³aszczyzn prawdziwo�ci
przys³uguj¹cej dzie³u z uwagi na jego stosunek do autora. Przejawia siê to
ju¿ w perspektywie szczero�ci i prawdomówno�ci wypowiadania siê autora
w dziele: �mówi siê nieraz o «prawdziwo�ci» dzie³a sztuki, je¿eli dzie³o jest
albo szczere, albo te¿ opisuje wiernie zdarzenia lub prze¿ycia, w których autor
kiedy� bra³ udzia³ lub które w nim siê rozgrywaj¹�38. W tym kontek�cie pobyt
ks. Pasierba w Ziemi �wiêtej i spisanie tam 150 utworów stanowi¹ g³ówny
argument przemawiaj¹cy za uznaniem prawdziwo�ci tomiku. Poza tym
pretenduje te¿ ku temu aspekt �prawdziwo�ci� jako wierno�ci wyra¿ania siê
autora w dziele � w Do�wiadczaniu Ziemi bowiem �z samego dzie³a mo¿na
odczytaæ, czy dzie³o jest szczere i prawdziwie nas informuje o autorze, o jego
stanie psychicznym, o jego osobowo�ci lub o osobowo�ci cz³owieka w ogó-
le�39, poniewa¿ zbiór ten jest wyrazem psychiki autora, spe³nia funkcjê
wyra¿ania. Prawdziwo�æ dzie³a pojmuje Ingarden równie¿ jako sprawno�æ
(si³ê) jego dzia³ania na perceptora. Do tego typu dzie³ nale¿y tak¿e zaliczyæ
utwory omawianego tomiku, mamy tu bowiem do czynienia z utworami, które
posiadaj¹ zdolno�æ bardzo silnego dzia³ania na czytelnika � zarówno dzia³ania
estetycznego, jak i przekonywuj¹cego i umoralniaj¹cego40. Ponadto sama
prawda jako idea zawarta w tej liryce stanowi przes³ankê do uznania jej
prawdziwo�ci41.

37 P. Wojciechowski, Odczytuj¹c zapis kamieni, w: J. St. Pasierb, Do�wiadczanie
Ziemi, Pelplin 2010, s. 7.

38 R. Ingarden, Szkice z filozofii literatury, Kraków 2000, s. 110.
39 Tam¿e, s. 112�114.
40 Por. tam¿e, s. 114�115.
41 Por. tam¿e, s. 116.
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Do�wiadczenia wewnêtrzne poety, które pojawiaj¹ siê w Do�wiadcza-
niu Ziemi, zwi¹zane s¹ m.in. z poezj¹ i pisaniem wierszy. Ju¿ w trzecim
utworze tego cyklu poeta przyznaje siê, ¿e znowu �mo¿e pisaæ wiersze�.
Motyw ten powraca jeszcze kilkakrotnie:

owija mnie nagle
p³omienny jêzyk poezji
czujê na skórze
jej gor¹cy oddech; (8. pierwszy dzieñ)

czego siê ba³em najbardziej
to siê nie sta³o
¿e pozostanê bez s³owa jak kamieñ
o krok od miejsca
gdzie S³owo zst¹pi³o w cia³o. (27. lêk)

Poeta do�wiadczy³ w Ziemi �wiêtej jednak czego� wiêcej ni¿ tylko po-
wrotu pisarskiej weny. Ta poezja stanowi przede wszystkim zapis �wiadectwa
wiary, zatem wewnêtrzne prze¿ycia poety dotycz¹ osobowej relacji cz³owieka
z Bogiem. Obserwujemy to w ca³ym tomiku, a szczególnie pod koniec, kiedy
pojawiaj¹ siê takie stwierdzenia, jak:

nie ruszam siê
ugodzony
pozorujê �mieræ
w nadziei dalszych ciosów; (128. pati divina)

pora¿aj¹cy stan ³aski
jaki spad³ na mnie
bez przygotowania
przera¿a mnie bardziej
ni¿ d³ugi marsz przez pustyniê
i milczenie nieba. (129. nadmiar)

�Pora¿aj¹cy stan ³aski�, jakiego do�wiadczy³ pielgrzym, wydaje siê byæ
ogromnym zaskoczeniem. Nawet pisarzowi trudno nazwaæ ten stan i na pierw-
szy plan wysuwa siê jêzyk stricte teologiczny: stan ³aski. Opisuje go jednak
takimi kwalifikatorami, jak: �pora¿aj¹cy, niejasny, zamêt�. Bo¿a interwencja
zdaje siê wymykaæ ludzkiemu poznaniu. Poeta b³aga:

Bo¿e nie proszê Ciê
by wszystko sta³o siê jasne
lecz nie chciej
¿ebym umiera³ w zamêcie. (129. nadmiar)

Ks. Pasierb, poprzez zapis w³asnych duchowych do�wiadczeñ, stara³
siê pokazaæ cz³owieka oddanego ca³ym sob¹, niekiedy bezwiednie, Bogu i Mi-
³o�ci, ale te¿ poddanego cierpieniu i �mierci, trwaj¹cego z pewno�ci¹ wiary
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pomiêdzy ¿ywio³ami ducha i cia³a, przestrzeni i czasu. �Autor, opowiadaj¹c
swoj¹ poezj¹ nasz¹ i w³asn¹ geografiê zbawienia, do�wiadczan¹ w ziemskim
wêdrowaniu, dociera s³owami swych wierszy do granic Tajemnicy�42. W in-
nych tomikach czê�ciej pojawia³y siê utwory w drugiej i trzeciej osobie, tutaj
za� o religijno�ci swego �ja� lirycznego wypowiada ju¿ w pierwszej.

Ca³y ten zbiór, pisany w drodze, odczytywaæ mo¿na i w szerszej per-
spektywie: pielgrzymowanie to uniwersalne do�wiadczenie ludzkiej kondycji.
Ks. Pasierb konsekwentnie ukazywa³, ¿e za nami nawarstwia siê coraz
wiêcej przesz³o�ci, a przed nami istnieje pustka niewiadomego losu, jednak
dla podró¿nego, który �idzie za Bogiem, wszystko jest ³atwe� � jak czytamy
w jednym z utworów. £atwiej i�æ tym, którzy wchodz¹ w relacje z otaczaj¹c¹
rzeczywisto�ci¹, którzy maj¹ nadziejê spotkania z Przewodnikiem drogi. Fina³
jest wówczas radosny, ale najpierw czeka nas trudna i ciê¿ka wêdrówka. Tak
jest choæby w wierszu wej�cie na Górê:

w milczeniu i ciemno�ci
idziemy zakosami
oddychaj¹c ciê¿ko
czasem m³ody Arab
�mignie jak kozica na skróty
nic o sobie nie wiemy
kto wyruszy³ wcze�niej
kto idzie za nami
tych co s¹ wy¿ej
�wiat³a latarek
w jedn¹ konstelacjê
³¹cz¹ z gwiazdami.

Mówi siê o tej poezji, ¿e jest to �liryka szczero�ci�, poezja oddaj¹ca jak
najpe³niej do�wiadczenia autora i adekwatnie oddaj¹ca rzeczywisto�æ43.
�S³owu Pisma �wiêtego Pasierb przyznawa³ szczególn¹ rolê, wiêc dlaczego
w jego poezji nie mia³oby ono �wieciæ blaskiem S³owa Przedwiecznego, dla-
czego nie mia³oby byæ jego wyg³osem�44. Wed³ug ks. Pasierba s³owo powinno
siê pocz¹æ w naszym ciele, czyli z naszego do�wiadczenia i kontaktu z Bogiem
� tak jest te¿ z tym s³owem, które podczas wêdrówki do Ziemi �wiêtej zosta³o
poddane pytaniu:

czy s³owo
jest tu ci¹gle nasieniem
i �pi pod ziemi¹
przywalone ciê¿kim kamieniem?

42 T. Linkner, W misji s³owa, Pelplin 1998, s. 168.
43 Por. A. Wierciñski, Dlaczego mi³o�æ, �Akcent�, 3 (1990), s. 176.
44 T. Linkner, W misji..., dz. cyt., s. 174.
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Je¿eli to s³owo ma wydaæ obfity plon, musi przetrwaæ � tak jak ziarno �
czas swojego obumierania. Zanim zostanie z niego odwalony kamieñ, zanim
zmartwychwstanie, musi �do�wiadczyæ ziemi�. �A stanie siê to wówczas,
kiedy ziemia, w której spoczywa s³owo-ziarno, zostanie ziemi¹ Pana�45. Czy-
tamy w tomiku:

nigdzie niebo nie milknie
tak g³ucho
nigdzie ziemia
nie krzyczy tak g³o�no (14. ziemia �wiêta)

Najbardziej ekspresywny wyd�wiêk znajduje w tomiku topos Terra Re-
promissionis � Ziemi Obiecanej. Poeta wchodzi w relacjê z ziemi¹ � �dotyka,
do�wiadcza� � i, wypowiadaj¹c siê za pomoc¹ lirycznego �ja�, pozwala na
bezpo�redni udzia³ odbiorcy w tym procesie poznawczym:

dotykam jej
do�wiadczam

mocujê siê
jak umiem

przecie¿ i mnie
obiecana jest
ziemia. (135. do�wiadczanie ziemi)

Wiersz charakteryzuje ufno�æ w Bo¿y plan zbawienia. �Bohater pomimo
pierwszych odruchów sprzeciwu ze spokojem i zrozumieniem aprobuje swój
los�46. Ale jaka jest ta Ziemia Obiecana wed³ug ks. Pasierba? To ziemia obie-
cana tak, jak co� niepoliczalnego, banalnego i nie do koñca uchwytnego:

kamienie i popió³
�ródziemnomorski piach
i mu³ nad Jordanem.

Czy jest to jednak ziemia nieuchwytna, nie do zdobycia?

obiecana
na czterdzie�ci lat b³¹dzenia (�)
obiecana jak fatamorgana
i twarda jak skorupa orzecha.

Poeta sugeruje jednak, ¿e nie jest to ziemia bez nadziei, gdy¿

jest jednak w �rodku czu³o�æ zmierzchu
migotliwa mika po³udnia
blask �wi¹teczny cytryn.

45 R. Przybylski, Poezja..., dz. cyt., s. 384.
46 T. Linkner, W misji..., dz. cyt., s. 192.
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Jest zatem w tej ziemi ¿ycie, jest uczucie i trud, to ziemia:

podana ciep³¹ d³oni¹
jak owoc
zadana na wieczn¹ udrêkê
obiecana do zdobywania.

W tej poezji �mieræ (tak czêsto obecna w twórczo�ci ks. Pasierba) nie
koñczy czasu, ale otwiera co� nowego, co�, o czym trudno wypowiedzieæ siê
w formie pewnika czy deklaracji, ale jedno jest dla poety oczywiste � to te¿
bêdzie ¿ycie. Czas odchodzenia mierzy ks. Pasierb czêsto mijaj¹cymi jesie-
niami, jak w ostatnim wierszu:

ju¿ jesieñ czas odlotu
noce pe³ne ch³odu
¿egnaj ziemio Jezusa
sama tragiczna udziel mi pogody
pogód� mnie ze sob¹
a¿ebym kiedy� odchodz¹c na zawsze
umia³ powiedzieæ
¿egnaj ziemio �wiêta.

Ca³e ¿ycie, zdaniem poety, powinno byæ �ziemi¹ �wiêt¹�. Do�wiadczanie
ziemi zaowocowa³o u ks. Pasierba wej�ciem w intymn¹ relacjê z ziemi¹, która
jest symbolem Bo¿ej obecno�ci i skarbnic¹ �wiadectw Wcielenia. S³owa poety
o �mierci nie budz¹ tu przera¿enia, bo ziemia jest w stanie �udzieliæ pogody,
pogodziæ mnie ze sob¹�. Ta ziemia wydaje siê byæ równie¿ perspektyw¹ escha-
tyczn¹ cz³owieka, bo przecie¿ �i mnie obiecana jest ziemia�.

W jednym ze swoich artyku³ów na ³amach �Wiêzi� autor Do�wiadczania
Ziemi pisa³, ¿e

powo³anie artystów nie odbiega od powo³ania reszty ludzi. (�) I artysta musi
byæ przede wszystkim cz³owiekiem, �agere sequitur esse�, bowiem �antropologia
stanowi podstawê etyki�. Tym, co artystê stanowi, jest zapewne wy¿sza �wia-
domo�æ potrzeby twórczo�ci, choæ �wiadomo�æ otrzymania talentu powinna
byæ powszechna: ka¿dy cz³owiek bowiem otrzymuje talent cz³owieczeñstwa. (�)
Pomna¿anie tego talentu to kultura i nikt nie uczy o tym dobitniej ni¿ Ewan-
gelia ze swoim przykazaniem mi³o�ci, ze swoim ostrze¿eniem przed egoizmem
nios¹cym samotno�æ i �mieræ. (�) Nigdzie indziej (poza mi³o�ci¹) cz³owiek nie
darowuje siebie w takim stopniu, a w przypadku wielkiej sztuki (i wielkiej mi³o�ci)
� ca³kowicie47.

W �wietle tych s³ów wypada patrzeæ na poezjê w kategoriach najwy¿szego
przekraczania cz³owieczeñstwa, bowiem maj¹c byæ najwy¿sz¹ ekspresj¹

47 J. St. Pasierb, Ka¿dy cz³owiek musi byæ twórc¹, �Wiê��, 9 (395) 1991, s. 13�17.
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48 Tam¿e, s. 16.
49 J. St. Pasierb, Sztuka ma zbawiaæ, nie bawiæ, �Przegl¹d Katolicki�, 4 (423)

1994, s. 8.
50 Z wywiadu udzielonego B. Gruszce-Zych, Niekoniecznie z ambony, �Go�æ

Niedzielny�, 35 (1990), s. 10�11.
51 Por. B. Chrz¹stowska, Wierzê wierszem, w: Religijne aspekty literatury pol-

skiej XX wieku, red. M. Jasiñska-Wojtkowska, J. �wiêch, Lublin 1997, s. 259 i 269.
52 Tam¿e, s. 278.

cz³owieka, musi byæ mi³o�ci¹. Poezja jest �wiadkiem do�wiadczenia wiary nie
na tyle, ile mówi o wierze, ale na ile o niej �wiadczy. �S³owo zawsze �wiadczy
nie tylko o tym, o czym wyrokuje, nie tylko o tym, kogo s¹dzi, o kim sk³ada
�wiadectwo, ale i o tym, kto je wypowiada: z ust twoich ciê s¹dzê�48.

W wywiadzie zamieszczonym ju¿ po �mierci ks. Pasierba na ³amach
�Przegl¹du Katolickiego� czytamy, ¿e wed³ug niego

sztuka jest czê�ci¹ kerygmatu. Zawiera ona dwa jego podstawowe elementy:
przekaz i �wiadectwo. (�) Artysta musia³ zarówno w przesz³o�ci, jak i teraz odpo-
wiadaæ na pytanie: czym dla ciebie jest ta prawda, co to dla ciebie znaczy. (�)
Funkcj¹ kerygmatu jest zbawiaæ, a nie bawiæ dusze. (�) Doszli�my do tego, ¿e
wszystko musi byæ naiwne i banalnie ³adne: nawet Chrystus na krzy¿u powinien
byæ s³odki jak cukierek49.

Nie mo¿na wiêc wymagaæ od poezji, by by³a �naiwna i banalnie ³adna�, bo
by³aby wprost nieprawdziwa. Poezja ks. Pasierba nie tylko zwiastuje Boga,
lecz tak¿e wypowiada cz³owieka, opowiada cz³owieka Bogu � jak modlitwa,
bo mówi o naszych cierpieniach, s³abo�ciach, rozdarciach � o zawieszeniu
�pomiêdzy�. Przez wypowiadanie trudnej prawdy o cz³owieku zbli¿a go z Bo-
giem � odwieczn¹ Prawd¹.

Zastanawiaj¹c siê nad poezj¹ ks. Pasierba jako �wiadectwie jego do�wiad-
czenia wiary, nale¿y jeszcze zwróciæ uwagê na czêsto podejmowany w litera-
turze przedmiotu aspekt poezji kap³añskiej. Sam ks. Pasierb gor¹co protesto-
wa³ przeciwko wyodrêbnianiu takiego gatunku: �Patrzeæ z ambony na �wiat?
Zza kratek konfesjona³u? Tworzyæ duchowe getto?� � pyta³ i odpowiada³, ¿e
rola ksiêdza-poety polega na byciu �bratem w�ród braci, cz³owiekiem w�ród
ludzi�50. Autor Do�wiadczania Ziemi wymaga³ od ksiê¿y jêzyka �normalne-
go�, ksi¹dz powinien �uzwyczajniæ siê�, si¹�æ z lud�mi na schodach. Podsta-
wowy wyró¿nik poezji kap³añskiej stanowi to, i¿ istot¹ sztuki poetyckiej jest
zakorzenienie w S³owie, �ród³em i sensem poezji jest Bóg, jej elementami za�:
symbole wiary, Biblia, liturgia, modlitwy, litanie, pie�ni i tzw. tropy kap³añskie51.
Je�li chodzi o te ostatnie, mowa tu o ��rodkach stylistycznych, które zwi¹zane
s¹ z jêzykiem sakralnym, ale wywodz¹ siê z g³êbi kap³añskiego do�wiadczenia
� powo³ania, pos³ugi i egzystencji ksiêdza, s¹ osobliwo�ci¹ i w³a�ciwo�ci¹
poezji ksiê¿y�52. Przede wszystkim jednak poezja kap³añska nie ucieka od spraw
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trudnych: cierpienia, samotno�ci i alienacji, osch³o�ci duszy i udrêk wiary, nie-
pewno�ci, zw¹tpienia, grozy �mierci i lêku przed ni¹. Zawsze jednak pokonuje
tragiczn¹ ciemno�æ i rozja�nia j¹ �wiat³em wiary i nadziei. Taka w³a�nie jest
poetycka spu�cizna pelpliñskiego prezbitera.

Podsumowanie

Poeta jako miejsce teologiczne� Teza ta wydaje siê byæ przede wszyst-
kim naturaln¹ konsekwencj¹ prawdziwo�ci ¿ycia i rzetelnie wype³nianego
powo³ania prezbitera, który na solidnie wypracowanym cz³owieczeñstwie zbu-
dowa³ swoje kap³añstwo. Do lektury jego wierszy dobrze jest przystêpowaæ,
zdaj¹c sobie sprawê z tego, jakiego wymiaru cz³owiekiem by³ ich autor: ¿e by³
to kto� wnikliwy, nie tylko talentem poetyckim, ale te¿ my�l¹, wiedz¹, wra¿li-
wo�ci¹ na piêkno i brzydotê, dobro i z³o, �mieszno�æ i tragizm, a nade wszystko
� niezwyk³y mi³o�ci¹ Boga, cz³owieka, ziemi i �wiata53. Tomik Do�wiadcza-
nie Ziemi, w swoim przebogatym pod³o¿u i przes³aniu teologicznym, jest
tego rzeczywistym przyk³adem i drog¹, która z pokusy pesymizmu w spoj-
rzeniu na los cz³owieka pozwala wyprowadzaæ nies³abn¹c¹ nadziejê pok³a-
dan¹ w Bo¿ej mi³o�ci.

Sommario

PADRE JANUSZ ST. PASIERB COME LOCUS THEOLOGICUS.
SAGGIO SUL LIBRO �DO�WIADCZENIE ZIEMI�

Il concetto del locus theologicus è stato popularizzato da Melchior Cano (1509�
1560) � un dominicano spagnolo rappresentante della scolastica dell�epoca del Con-
cilio di Trento. L�autore nel suo articolo presenta la persona del p. Janusz St. Pasierb
(1929�1993) � poeta, scrittore, specialista in campo della storia di arte e sacerdote della
diocesi di Pelplin. Dalla ricca eredità di questo scrittore viene qui presentato il suo libro
�Do�wiadczenie ziemi� (L�esperienza di terra) � una raccolta di 150 poesie simile
al salterio e contenente riflessioni scritte durante un viaggio in Terra Santa. L�autore
vuole presentare lo scrittore Pasierb come un vero testimone di fede capace di dare
la speranza che scaturisce dall�amore di Dio.
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