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Wszyscy g³upcy s¹ uparci, a ludzie uparci  to g³upcy. Im bardziej
myl¹ siê w pogl¹dach, tym wiêcej przy nich obstaj¹. Nawet gdy masz racjê
i zupe³n¹ pewnoæ, dobrze jest czasem ust¹piæ. Bo wtedy nikt nie w¹tpi, po
czyjej stronie s³usznoæ. I widaæ nadto, ¿e s³usznoci towarzyszy uprzejmoæ. ( ) Bywaj¹ takie zakute ³by, których nie sposób przekonaæ1.
W dniu twych narodzin, wszyscy byli weseli, tylko ty p³aka³e.
¯yj tak, by w twej ostatniej godzinie p³akali wszyscy inni,
Ty jeden  by ³zy nie mia³ w oku,
I mieræ spotyka³ spokojnie, kiedykolwiek przyjdzie2.
Jestem z Tob¹ i kocham Ciê!3

NIEBIESKA DYPLOMACJA.
WIARA W DZIENNIKU PAULA CLAUDELA
I DROGOWSKAZACH DAGA HAMMARSKJÖLDA
Ks. Pra³atowi Henrykowi Jagodziñskiemu
W 1989 roku powsta³ Konsul (re¿. Miros³aw Bork), przedstawiaj¹cy
kuriozaln¹ karierê konsula-oszusta w groteskowej rzeczywistoci PRL. Filmowa historia Czes³awa Winiaka vel Jacka Ben Silbersteina (w tej roli Piotr
B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny, t³um. B. Gajewicz, Warszawa 2004, s. 206
207; dalej cytowany jedynie tytu³, zgodnie z intencj¹ Baltazara Gracjana  sam autor,
jezuita hiszpañski, chcia³ ukryæ siê za pokorn¹ formu³¹ AMDG.
2
D. Hammarskjöld, Drogowskazy, t³um. J. Zieja, Kraków 1967, s. 171 (dalej cytowane jako H); jeszcze jako dziesiêcioletni ch³opiec Dag Hammarskjöld prze³o¿y³ ten
czterowiersz z angielskiego na jêzyk szwedzki, przepisa³ na osobn¹ kartkê i ofiarowa³
swojej matce; po mierci matki znaleziono tê kartkê w jej Biblii.
3
P. Claudel, Dziennik 19041955, t³um. J. Rogoziñski, Warszawa 1977, s. 249
(dalej cytowany jako C).
1
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Fronczewski), podaj¹cego siê za konsula austriackiego, oparta jest na biografii
Czes³awa liwy, s³ynnego hochsztaplera z lat szeædziesi¹tych. Ogl¹daj¹c
przygody sprytnego kanciarza, nie myla³em, ¿e kiedykolwiek spotkam prawdziwego konsula. Tymczasem najpierw pojawi³ siê Ernest Bryll (w latach
19911995 ambasador Rzeczypospolitej w Irlandii)  na ¿ywo, za po nim
wielcy dyplomaci: Paul Claudel i Dag Hammarskjöld  w przestrzeni literatury. Wiara przedstawiona w dzienniku Claudela (19041955) i zapiskach
Hammarskjölda (19251961) stanowi temat niniejszego szkicu. W czasach,
w których dziennikarze piewaj¹ swoje trele o aferze Vatileaks, warto popatrzeæ na wielkich ludzi wiary.

1.
Paul Claudel (18681955): czterdzieci cztery lata spêdzone w podró¿y.
Od 1893 roku Claudel reprezentuje Francjê jako konsul i ambasador. Kolejne
pañstwa4. Kolejne miasta5. Od jego dzia³alnoci dyplomatycznej bardziej istotna jest jednak twórczoæ pisarska (pozostawi³ oko³o 50 tomów) oraz poszukiwania duchowe (Claudel prze¿ywa nawrócenie w Bo¿e Narodzenie 1886 roku,
w paryskiej katedrze Notre-Dame). A zatem Paul Claudel to dyplomata, który
by³ poet¹, oraz poeta, który sta³ siê gorliwym katolikiem.
Dag Hammarskjöld (19051961)  w przeciwieñstwie do Claudela 
zosta³ laureatem pokojowej Nagrody Nobla6. Przyznano j¹ sekretarzowi
generalnemu ONZ pomiertnie, w roku 1961. Szwedzki polityk, ekonomista
i prawnik zgin¹³ w katastrofie lotniczej 18 wrzenia 1961 roku. Przy zw³okach
Hammarskjölda, le¿¹cych obok szcz¹tków rozbitego i spalonego samolotu,
znaleziono w kieszeni marynarki ksi¹¿eczkê Tomasza à Kempis O naladowaniu Chrystusa (H, 171).
Francuz i Szwed wydaj¹ siê najlepszymi arbitrami dla wspó³czesnych
wielkich tego wiata. wiadkami innej rzeczywistoci, która pozwala cz³owiekowi nie utraciæ najcenniejszego skarbu  cz³owieczeñstwa. Wraz z ks.
Alfredem Wilsonem mog¹ elitom w³adzy postawiæ krêpuj¹ce pytanie: Czy
maj¹c w³adzê, uchyla³em siê od odpowiedzialnoci? Czy pozostawia³em dostateczn¹ swobodê dzia³ania moim podw³adnym i zastêpcom? Czy traktowa³em
Czechos³owacja. Niemcy. Chiny. USA. W³ochy. Brazylia. Dania. Japonia. Belgia.
Praga. Hamburg. Frankfurt. Rio de Janeiro. Kopenhaga. Tokio. Waszyngton.
Bruksela.
6
Nagroda Nobla by³a jednym z najwiêkszych zmartwieñ Claudela. Nie tyle sama
nagroda kusi³a pisarza (chocia¿ uwa¿a³, ¿e w pe³ni zas³uguje na to wyró¿nienie), co
bardziej doprowadza³ do wciek³oci fakt, i¿ najwy¿szy literacki laur przyznano innemu
Francuzowi  Andre Gide otrzyma³ nagrodê w roku 1947.
4
5
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swoje stanowisko jako gwarancjê nieomylnoci?7. Ten rachunek sprzed pó³
wieku nie straci³ nic ze swego oskar¿ycielskiego impetu. Skierowany jest do
ka¿dego cz³owieka:
Czy otacza³em siê wiadomie ludmi miernymi, pochlebcami, uleg³ymi manekinami, którymi mogê powodowaæ i co do których nie muszê siê obawiaæ, ¿e mnie
przerosn¹ lub ¿e dostrzeg¹ szybko moje wady i braki? Czy hamowa³em, wiadomie
lub nie, awans ludzi utalentowanych, czy wykazywa³em szczególn¹ i nadmiern¹
troskê o ich cnotê pokory, o ich brak dowiadczenia? Nasz stosunek do najzdolniejszych z naszych podw³adnych zas³uguje zawsze na baczn¹ uwagê!8

Paul Claudel i Dag Hammarskjöld na szczyt doskona³oci kroczyli drog¹
wiary, a swoim ¿yciem udowodnili, i¿ mo¿na zdobyæ najwiêksze zaszczyty
i zachowaæ wiernoæ Temu, który jest. Ojcu w niebie.

2.
Zdaniem ks. Pasierba dziennik Hammarskjölda jest zaskakuj¹cy:
Na pewno nie mo¿na bez wzruszenia myleæ, ¿e po naszej epoce nie pozostan¹
tylko dokumenty przemocy, pychy, g³upoty i zastraszenia, ale ¿e pozostanie po
niej mo¿e kilka takich ksi¹¿ek jak Drogowskazy: czystych, g³êboko ludzkich,
zakochanych w Bogu. Ksi¹¿ek o ¿yciu ofiarnym. O wartoci wyrzeczenia9.

Notatki sekretarza ONZ dotar³y do polskiego czytelnika dziêki osobie duchownej  ks. Jan Zieja nauczy³ siê jêzyka szwedzkiego, aby prze³o¿yæ Vägmärken.
W Drogowskazach nie odnajdujemy ¿adnej wzmianki o Polsce, chocia¿ Dag
Hammarskjöld w czerwcu 1956 r. goci³ w Poznaniu (na targach), gdzie dosz³o do
strajków robotniczych i krwawych staræ z policj¹. Jako sekretarz ONZ protestowa³ (bezskutecznie) przeciwko u¿yciu si³y przez komunistyczne w³adze PRL.
Du¿o wiêcej miejsca powiêca Polsce i Polakom Paul Claudel. W swoich
chiñskich zapiskach obok Miltona wspomina mêczeñstwo polskiego jezuity, Andrzeja Boboli: oczy wy³upione, rêce odarte z cia³a a¿ do koci, nos
i wargi uciête, wieniec ze zmoczonych witek, które siê kurcz¹, jêzyk wydarty,
ofiara le¿y na gnoju, ca³a broczy krwi¹ (C, 19)10. Z oburzeniem przypomina
7
A. Wilson, W³adza, w: Wspó³czesny rachunek sumienia, oprac. M. Garnysz,
Znak 1961, nr 12, s. 1683. Dzie³o Wilsona, z którego pochodzi W³adza  Pardon
and Peace, London and New York 1957.
8
Tam¿e.
9
J. Pasierb, Dag Hammarskjöld, w: tego¿, wiat³o i sól, Paris 1982, s. 114.
10
Wed³ug t³umacza, J. Rogoziñskiego, Claudel zna³ biografiê wiêtego z Essai
historique sur le bienheureux André Bobola Victora de Buck lub z Vie du bienheureux André Bobola o. Olivant.
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o zbrodni, któr¹ wobec Rzeczpospolitej pope³ni³y s¹siednie mocarstwa u schy³ku XVIII stulecia: Od czasu rozbioru Polski Europa jest w stanie grzechu
miertelnego (C, 25)11. Po dziesiêciu latach w dzienniku Claudela znajdziemy
pe³en dumy wpis  datowany 19 sierpnia 1918  Uzyskujê od rz¹du brazylijskiego uznanie niepodleg³oci Polski (C, 116). Podobnie  pe³ni¹c s³u¿bê dyplomatyczn¹ w USA  Claudel, przyjaciel Polski, z wyran¹ satysfakcj¹ notuje
swoj¹ obecnoæ na koncercie Paderewskiego w Bia³ym Domu (C, 236), koncert Artura Rubinsteina (C, 203) albo wyprawê z polskim pos³em Stanis³awem
Patkiem na Fud¿ijamê (C, 182). Z sierpnia 1941 roku pochodzi³a wzmianka
Claudela, i¿ uroczycie zawiesi³ nad drzwiami swojego gabinetu wizerunek
Czarnej Madonny, Matki Bo¿ej Czêstochowskiej (C, 374).

3.
Nie wystarczy byæ genialnym12  poucza³ Baltazar Gracjan  potrzebna
jest jeszcze praca. Parafrazuj¹c myl jezuity, mo¿na powiedzieæ: nie wystarczy sam rozum, potrzebne jest jeszcze serce. Modlitwa o serce, skierowana
do Boga, stanowi przejmuj¹ce wyznanie wiary szwedzkiego dyplomaty:
Daj mi serce czyste  bym Ciebie móg³ ogl¹daæ,
serce pokorne  bym Ciebie móg³ s³uchaæ,
serce mi³uj¹ce  bym Tobie móg³ s³u¿yæ,
serce wierz¹ce  bym w Tobie móg³ przebywaæ
(H, 6970).

Podobnie w dzienniku Claudela prawdziwe ¿ycie polega na tym, aby myleæ sercem. Poeta nieustannie powraca do serca  jednak nie jako rezerwuaru emocji i uczuæ. Dla Claudela liczy siê tylko jedno serce  Najwiêtsze
Serce Jezusa (Cor Iesu). St¹d w jego zapiskach pojawia siê wizja b³. Ma³gorzaty Marii Alacoque (C, 35), wiêto Serca Jezusowego  Praga, 3 czerwca
1910 (C, 38), Niedziela Serca Jezusowego  22 czerwca 1941 (C, 373) czy
szczególna data pokoju wersalskiego, który  w wersji Claudela  podpisano
28 czerwca 1919, na drugi dzieñ po wiêcie Serca Jezusowego (C, 121).
11
Myl ksiêdza Gratry, którego czêsto w swoim dzienniku cytuje Claudel, brzmi
nastêpuj¹co: St¹d przera¿aj¹ca i wiêtokradcza przewrotnoæ ducha podboju miêdzy
narodami chrzecijañskimi. St¹d na przyk³ad przekleñstwo niezmazalne a¿ do chwili
kompletnego naprawienia, ci¹¿¹ce na cesarstwach, które, jak wyrazi³ siê Joseph de
Maistre, dopuci³y siê ohydnego rozbioru narodu chrzecijañskiego, Polski. Dopóki
ten punkt nie znajdzie zrozumienia, Europa nie odzyska sprawiedliwoci i pokoju (C,
s. 26). Chiñska notatka Claudela o Polsce pochodzi z listopada (lub grudnia) 1908 r.
12
Brewiarz dyplomatyczny, s. 46.
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Claudel i Hammarskjöld, wybitni dyplomaci, nie nale¿¹ do grona ch³odnych intelektualistów. Wiêcej, w ich dziennikach s³ychaæ bicie serca, które
poszukuje sensu ¿ycia i mierci, drogi do prawdy i tego, co nie przemija.
W przypadku Claudela poety widoczna jest sk³onnoæ do pojmowania ¿ycia
jako przygody, w której nastêpuje wci¹¿ nowe oczarowanie, poetycki zachwyt
nad wiatem, pragnienie odkrycia czego wiêcej. Rozum nie wystarczy
cz³owiekowi, który jest nade wszystko istot¹ duchow¹. Autor Zwiastowania
przywo³uje Pascala, który jest w³aciwym autorytetem w sprawach wiary
i rozumu:
Pascal s³usznie powiedzia³: Sta³a elokwencja nudzi. Mia³bym ochotê sparafrazowaæ tê sentencjê: Ci¹g³a poezja nudzi. Dusza nie pozostaje wci¹¿ w tym samym
stanie napiêcia, a mam na myli zarówno widowniê, jak i aktorów na scenie. Potrzeba jej od czasu do czasu zetkniêcia z ziemi¹, choæby dla znalezienia punktu
oparcia do nowego skoku13.

To nieustanna potrzeba nowoci, eksploracja dziedziny ducha, znana by³a
w pismach Baltazara Gracjana: Unikajcie ci¹g³ej ostentacji, bo wkrótce
przestan¹ was podziwiaæ. Trzeba zawsze zachowaæ co nowego na jutro14.
Podobnie jak w stosunkach miêdzyludzkich nale¿y unikaæ rutyny i sztucznej
konwencji, tak rzeczywistoæ duchowa odnawia siê z dnia na dzieñ (Lm
3,23)  to nie inteligencja jest niemiertelna, ale dusza (C, 81). Potrzebne jest
nowe serce  niczym w naukach proroka Jeremiasza (31,31-34)  które
potrafi otworzyæ siê na najwiêksz¹ tajemnicê, objawion¹ w jedynym Sercu,
przebitym dla zbawienia wiata na krzy¿u Golgoty.

4.
W swoim opracowaniu wiat³o i sól ks. Janusz Pasierb przywo³uje
czterech wybitnych wiêtych, których nie naznaczono stygmatem kanonizacji. Obok Daga Hammarskjölda ksi¹dz poeta umieszcza Erazma z Rotterdamu, Alberta Schweitzera i Jana XXIII15. Do tego grona mo¿na dorzuciæ
wybitnego konwertytê, kard. Newmana, który podaje swoj¹ receptê na
wiêtoæ:
Jego Krótka droga do doskona³oci spisana 27 wrzenia 1856 zawiera zalecenia
nastêpuj¹ce: Jeli zapytasz mnie, co masz czyniæ, aby byæ doskona³ym, odpowiem: Nie le¿ w ³ó¿ku d³u¿ej, ni¿ wymaga tego czas odpoczynku, pierwsze myli
P. Claudel, Dramat i muzyka, t³um. M. Skibniewska, Dialog 1968, nr 12, s. 58.
Brewiarz dyplomatyczny, s. 88.
15
wiat³o i sól wydano w roku 1982, natomiast papie¿ Jan XXIII zosta³ beatyfikowany w roku 2000, a kard. John Henry Newman w 2010.
13
14
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kieruj ku Bogu, pobo¿nie odwiedzaj Najwiêtszy Sakrament, odmawiaj w skupieniu Anio³ Pañski, jedz i pij na chwa³ê Bo¿¹, dobrze odmawiaj ró¿aniec, b¹d
skupiony, wystrzegaj siê z³ych myli, nale¿ycie odbywaj wieczorn¹ medytacjê,
codziennie rób rachunek sumienia, k³ad siê w odpowiednim czasie  i ju¿
jeste doskona³y16.

Hammarskjöld w swoim dzienniku-poemacie wielokrotnie powraca do
tematu wiêtoci. Na kartach Drogowskazów zapisano wiadectwo mistycznych prze¿yæ prezydenta wiata17, które wspieraj¹ wypisy ze redniowiecznych mistyków niemieckich, Teresy Wielkiej, Jana od Krzy¿a. ¯ycie jest drog¹
do wiêtoci  do stanu, w którym mo¿na dowiadczyæ obecnoci Boga, który
jest mi³oci¹. Podobnie dyplomatycznie zamyka zbiór trzystu maksym siedemnastowieczny jezuita z Hiszpanii: I wreszcie maksyma trzechsetna: ¯yj
wi¹tobliwie!18.
Walka o wiêtoæ to codzienne zmaganie z w³asn¹ ma³oci¹. Dla Hammarskjölda polega ona na pokonaniu gadulstwa: mieszna jest ta potrzeba
wypowiadania siê! (H, 61) oraz pychy i egoizmu:
Pró¿noæ podnosi mieszn¹ g³ówkê i stawia przed sob¹ krzywe zwierciad³o. Przez
jedn¹ chwilê mieje siê b³azen i stroi miny do swej roli. Przez jedn¹ tylko chwilê
 ale w³anie o tê jedn¹  za wiele. W takich bowiem chwilach sprowadzasz
na siebie klêskê i zdradzasz Tego, któremu s³u¿ysz (H, 104).

W tej walce wewnêtrznej nie wolno popaæ w pu³apkê faryzeizmu  Kokietujesz  nawet przy robieniu notatek o swej kokieterii (H, 81)19. Zdaniem
szwedzkiego dyplomaty cz³owiek w wielkiej samotnoci prowadzi zmagania
o czyste serce, za Bóg okazuje mu ³askê i daje si³ê, aby osi¹gn¹æ doskona³oæ.
Wszystko to wymaga wielkiej pokory  znosz¹c swoje s³aboci, stajemy siê
godni spotkania z tajemnic¹ Boga. Wszystko to dokonuje siê w ci¹g³ym wysi³ku sumienia, które niepokoi i upomina:
Do póna w noc,
zasn¹æ nie daj¹ pytania:
Czym s³usznie post¹pi³?
I  dlaczego post¹pi³em
w³anie  tak?
(H, 154).

J. Pasierb, dz. cyt., s. 110111.
Zob. tam¿e, s. 109.
18
Brewiarz dyplomatyczny, s. 304.
19
Taka sama uwaga w wersji Claudela: S¹ ludzie, którym udaje siê maskowaæ
nawet ob³udê (C, 230).
16
17
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Droga do wiêtoci to droga przez cierpienie. Ks. Pasierb  czytaj¹c
poezjê Hammarskjölda, która stanowi jego poetycki autoportret  porównuje
autora Drogowskazów do w. Sebastiana20:
Czekam
tam, gdzie mnie postawili,
nagi przy tarczy strzelniczej,
przeszyty na wylot strza³ami.
£uk siê napina na nowo.
wiszcz¹c
 omija mnie strza³a.
Czy siê bawi¹?
Czy rêka zadr¿a³a?
A mo¿e to by³ wiatr?
(H, 154155)21.

Podobnie w dzienniku Claudela  wiêci pojawiaj¹ siê nieustannie. Na
jednej tylko stronicy znajdziemy wypisy z trzech wiêtych: w. Jan Chryzostom, w. Alfons Liguori i w. Teresa Wielka. Hiszpañska karmelitanka
zostaje przywo³ana w cytacie: Niech nic was nie trwo¿y, niech nic was nie
niepokoi; wszystko mija (C, 14)22. Na tej¿e stronie Claudel przywo³uje
równie¿ fragment z listu w. Paw³a, biblijnego Dawida i Symeona, a tak¿e
maksymê bpa Tomasza de Villeneuve dotycz¹c¹ modlitwy.
O ile u Hammarskjölda, pónego wnuka wielkiego szwedzkiego mistyka,
Swedenborga, czêsto pojawia siê Mistrz Eckhart i Jan Tauler, Claudel z wyran¹ predylekcj¹ przywo³uje szesnastowiecznych mistyków hiszpañskich.
I tak, w. Teresa z Avila powiada, ¿e nie otrzymujemy ³aski, poniewa¿ zamykamy okna (C, 57)23. Natomiast w. Jan od Krzy¿a zachêca: Nie ¿alcie siê
na nikogo. Nie ¿¹dajcie niczego. Nie sprzeciwiajcie siê niczemu (C, 59).
Bliskoæ wiêtych Karmelu nie dziwi, bowiem Claudel czêsto wspomina francuskie karmelitanki  w. Teresê z Lisieux (C, 143), w. El¿bietê od Trójcy
wiêtej (C, 260) oraz swoj¹ przyjañ z siostr¹ Mari¹ od Dzieci¹tka Jezus24.
J. Pasierb, dz. cyt., s. 117.
Tekst datowany: 7 lipca 1960  wiosna 1961.
22
(Nie)wiadomie Claudel zjad³ koñcowe: Bóg sam wystarczy. Byæ mo¿e to
dla niego oczywiste, albo pragn¹³ mocniej wyakcentowaæ negacjê lêku  wszak w Biblii
formu³a Nie bój siê / Nie lêkaj powtarzana jest 365 razy.
23
30 czerwca 1925 roku Claudel nawiedza katedrê w Avila: Spêdzam rozkoszn¹
godzinê, wpatruj¹c siê w moj¹ matkê, Teresê, mówi¹c do niej, modl¹c siê za wszystkich,
których kocham i za wszystkich moich klientów. Wielkie wzruszenie (C, 197).
24
W Hanoi widzia³em siê dwa razy z moj¹ karmelitank¹, matk¹ od Dzieci¹tka
Jezus, która okazuje mi wzruszaj¹c¹ serdecznoæ. Daje mi relikwie ma³ej matki Tereski
i powiada, ¿ebym wys³a³ je Henrykowi. Mo¿e zdzia³aæ cud. Jeli to zrobi, napiszê co
20
21
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W dzienniku Paula Claudela odnajdujemy raz po raz notatki powiêcone
wiêtym oraz kolejnym wydarzeniom roku liturgicznego. Poeta przelewa na
stronice swoje duchowe refleksje w czasie Adwentu (C, 245), Bo¿ego Narodzenia (C, 250, 334, 466), Wielkiego Postu (C, 191), Wielkanocy (C, 457),
Wniebowst¹pienia (C, 272, 371, 504), Zes³ania Ducha wiêtego (C, 54, 73).
Opisuje swoje pielgrzymki i modlitwê w rozmaitych kocio³ach. Z niezwyk³¹
starannoci¹ zapisuje wspomnienia rodzinne. Pamiêæ o zmar³ych jest czym
charakterystycznym w duchowoci Claudela:
15 marca 1906.  lub z Reine Sainte-Marie-Perrin w przytu³ku dla nieuleczalnie
chorych dziewcz¹t, za³o¿onym w Lyonie przez Adelajdê Perrin, stryjeczn¹ prababkê mojej ¿ony. Uroczystoæ odby³a siê w rocznicê jej mierci, w kaplicy, któr¹
zbudowa³ mój teæ. Wspania³y, s³oneczny dzieñ.
W niedzielê, 18 marca, odjazd do Chin (C, 16).
5 wrzenia [1909] chrzest Piotrusia, powiêconego nastêpnie Najwiêtszej Pannie.
Id¹c pomodliæ siê na grobie mojego dziadka, spostrzegam siê, ¿e to rocznica jego
mierci, 5 wrzenia 1881 (C, 31).

Po mierci swojej matki Claudel modli siê o jej zbawienie, odmawiaj¹c
oficjum za zmar³ych oraz wzywaj¹c wstawiennictwa Matki Bo¿ej: Matko
Jezusa Chrystusa, ulituj siê nad moj¹ matk¹ (C, 252). Wierzy, ¿e zmar³a
odnalaz³a w niebie mojego dziadka i mojego wujecznego dziadka, proboszcza
w Villeneuve, swojego brata Paw³a, swoj¹ matkê, mojego braciszka Henryka,
który prze¿y³ dwa tygodnie (C, 252).
Pobo¿noæ Claudela to nie tylko pamiêæ o zmar³ych, wielki poeta i dyplomata to cz³owiek, którego wiara jest czym codziennym i rodzinnym.
wiadczy o tym zapis datowany: 14 lipca 1927  Instalujemy siê na zamku
Brangues. Po raz pierwszy znalaz³em siê w otoczeniu mojej ¿ony i piêciorga
dzieci pod w³asnym dachem. Odmawiamy wszyscy pacierz wokó³ figury
Najwiêtszej Panny (C, 229).

5.
Szwedzki i francuski dyplomata posiadaj¹ wspóln¹ cechê. Jak w Biblii
naród wybrany jest nieustannie w drodze, w podró¿y do ziemi obiecanej  tak
oni przemierzaj¹ wiat. I podobnie jak Abraham, z wiar¹ patrz¹ na wszystko,
o niej i wybiorê siê w pielgrzymkê do Lisieux (C, 144); Siostra Maria od Dzieci¹tka
Jezus, karmelitanka, zmar³a 15 grudnia 1922 roku w Bui-chu, w Tonkinie Centralnym.
Nowa orêdowniczka w niebie (C, 163). Prawdopodobnie S. Marii zawdziêcza Claudel
dwa powiedzonka karmelitanek. Jedna z nich umieraj¹c, skar¿y siê, ¿e za ma³o cierpi:
 No i co, mój Jezu, to ju¿ siê nie kochamy, Ty i ja?  Do drugiej Zbawiciel zwraca siê
z mocnym s³owem: Zje¿d¿aj st¹d, przeszkadzasz mi (C, 190). Drug¹ anegdotê poeta
opatrzy³ komentarzem: Jezus Chrystus nie by³ osobistoci¹, by³ Osob¹.
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co ich otacza. Dzienniki duchowe to zapis wiary, b³yskotliwe credo dyplomatów, które porusza swoj¹ szczeroci¹ i g³êbi¹. Zdaniem Hammarskjölda przez
wiarê  zalubiny Boga z dusz¹  jeste jednoci¹ z Bogiem, a Bóg jest
w ca³ej pe³ni w tobie ( ) dlatego  w wietle wiary, jako zalubin Boga
z dusz¹  wszystko ma sens (H, 120). Autor Drogowskazów cytuje zdanie
w. Jana od Krzy¿a: Wiara  jest zalubieniem duszy przez Boga (H, 67).
W swoim komentarzu sam sobie udziela napomnieñ w duchu Ewangelii: Tym,
którzy dziêki zalubinom Boga z dusz¹ uznani zostali za sól ziemi, biada 
jeli wietrzej¹ (H, 73). Religijnoæ Hammarskjölda jest bardzo konkretna
i wymagaj¹ca, jego radykalizm nie pozwala na najmniejsz¹ s³aboæ, w której
oddalamy siê od Boga:
Nie wystarcza codziennie poddawaæ siê Bogu. Chodzi o to, by poddanym byæ
tylko Bogu. Ka¿de odejcie od Niego otwiera drzwi marzeniom na jawie, g³upiej
gadaninie, pok¹tnym przechwa³kom, drobnym obmowom  tym przeró¿nym
³otrzykom pêdu ku mierci (H, 77).

W powierzeniu siê Bogu nie wolno liczyæ na swoje ludzkie zdolnoci i si³y,
ale z wielk¹ pokor¹ i ufnoci¹ patrzeæ na Niego  jeszcze raz zostaje przywo³any Jan od Krzy¿a: Wiara to zalubiny Boga z dusz¹  tak, ale w tym
jest te¿ pewnoæ Bo¿ej wszechmocy, dzia³aj¹cej przez duszê: dla Boga wszystko
jest mo¿liwe, bo wiara mo¿e przenosiæ góry (H, 94). Wiara jest równie¿
podstaw¹ wielkoci cz³owieka, o czym przekonuje czytelników niezawodny
ojciec zwyciêski, Baltazar Gracjan25.
Podobnie wiara jest w centrum ¿ycia (i dzie³a) Paula Claudela, który
w m³odoci chcia³ wst¹piæ do benedyktynów (C, 185)26. Najbardziej przejmuj¹ce wyznanie wiary Claudela zostaje na kartach dziennika zapisane
21 marca 1929, poeta powtarza s³owa Marii Magdaleny obmywaj¹cej ³zami
Jezusowe stopy: Jestem z Tob¹ i kocham Ciê! (C, 249). Jako w³asne podaje Claudel s³owa w. Jana Chrzciciela: Trzeba, ¿eby Jezus wzrasta³, a ja
¿ebym mala³ (C, 163). Natomiast zapisana w innym miejscu z³oliwa uwaga:
M³ody paw myli wród spazmatycznych podrygów, ¿e roztacza ogon, a pokazuje tylko ty³ek (C, 80), przechodzi w pe³ne dumy wyznanie: od chwili
mojego powrotu do Europy g³ówny postêp: znów co dzieñ bywam na mszy.
( ) Dzi rano myl: Nic nie jest daremne, wszystko ma jaki sens duchowy
(C, 8081).
25
Bóg jest wszechmocny i nieskoñczony; tak samo wybitna postaæ musi wyró¿niaæ siê wielkoci¹ i majestatem. Ka¿dy jej czyn, a nawet s³owo, winny byæ przepojone
majestatyczn¹ wznios³oci¹ (Brewiarz dyplomatyczny, s. 302).
26
Benedyktyni uznali jednak  i s³usznie  ¿e wiêkszy bêdzie po¿ytek z Claudela-poety ni¿ Claudela-mnicha. A¿ do koñca ¿ycia Claudel myli o swoim powo³aniu:
Biedny Paul Claudel jest s³ug¹ Bo¿ym (C, 249).
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Claudel nale¿y do licznego grona konwertytów: nawróci³ siê w Bo¿e
Narodzenie 1886 roku w katedrze Notre-Dame w Pary¿u 
w momencie mojego nawrócenia spotka³em w Notre-Dame wysokiego ¿ebraka
o d³ugiej siwej brodzie, który modl¹c siê w k¹cie na klêczkach pada³ plackiem
i ca³owa³ ziemiê ( ) Niedawno spotka³em znów ¿ebraka dok³adnie takiego
samego, ta sama siwa broda, to samo padanie. I tak zapewne siê dzieje od czasu,
jak zbudowano Koció³ (C, 90).

W³anie nawrócenie jest wydarzeniem, od którego wszystko, co najwa¿niejsze w ¿yciu Claudela siê rozpoczyna. Poeta staje siê cz³owiekiem sumienia: Czy od chwili mojego nawrócenia ¿y³em naprawdê jak chrzecijanin?
( ) Co za s³aboæ! Co za przychylnoæ dla z³a! I te ustawiczne upadki!
To takie smutne, ¿e a¿ gorzko mieszne (C, 69)27.
Konwersja Claudela stanowi powód licznych wzmianek o nawróconych
na katolicyzm, które pojawiaj¹ siê na kartach dziennika28. Poeta czêsto z dum¹
mówi o swoim udziale w nawróceniu innych: spotka³em pannê Tournier, która
powiedzia³a mi, ¿e dziêki moim ksi¹¿kom odwróci³a siê od protestantyzmu
(C, 137); odwiedza mnie p. Chaigne i powiada, ¿e pewien student medycyny,
Turek, przysta³ do katolicyzmu dziêki lekturze moich ksi¹¿ek (C, 228); list
od Benedykta Charix z Fryburga, studenta teologii protestanckiej, którego
nawróci³y moje ksi¹¿ki (C, 142). W innym miejscu opisuje nawróconego
¯yda, który zamierza wst¹piæ do nowicjatu dominikanów w Amiens (C, 264),
albo spotkanie z nawróconym Jeanem Cocteau (C, 203204).

6.
Dyplomata nieustannie podró¿uje. wiat, który przemierza jest otwart¹
ksiêg¹. Dag Hammarskjöld pielgrzymuje z wiar¹ przez wiat, który jawi siê
w jego poemacie jako cud. Ten cud ma swojego autora i swój cel. Piêkno
i dobro stworzenia jest pochwa³¹ Stwórcy:
Piêkno. Dobro. Przez cudowne
tu i teraz nagle
sta³o siê realne
(H, 142).

Poeta jest wobec siebie bardzo surowy  w majowych zapiskach z roku 1913
pisze: przypadkowoæ, niespójnoæ, rozmem³anie, marnotrawstwo, niedbalstwo
w obowi¹zkach, zapominanie o biednych! Jestem niby marionetka ustawicznie zmagaj¹ca siê ze sznurkami, na których j¹ uwieszono, st¹d te nieustanne upadki i groteskowa gestykulacja (C, 73).
28
Claudel i ks. Daniel Fontaine byli inicjatorami tzw. Kooperatywy, która mia³a
zrzeszaæ nawróconych intelektualistów. W czasie najwiêkszego rozkwitu zrzeszenie,
dzia³aj¹ce w l. 19091928, liczy³o stu cz³onków (C, 77).
27
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Cudem nie jest nawet samo istnienie wiata, ale cz³owiek, który potrafi
zachwyciæ siê czystym piêknem. Epifania wielkoci i wspania³oci Boga pozwala cz³owiekowi odnaleæ sens w³asnego ¿ycia. Zrozumienie przychodzi
nagle, niczym niezas³u¿ona ³aska i wzywa do dziêkczynienia. Drogowskazy
Hammarskjölda staj¹ siê szczególnym duchowym apokryfem  Hammarskjöld
poeta (fragmenty poematu napisa³ w formie haiku) tak intensywnie pos³uguje
siê Bibli¹ (ponad siedemdziesi¹t cytatów), a w³aciwie pisze Bibli¹, i¿ tekst
wiêty ³¹czy siê z jego refleksjami. Jak gdyby Biblia  niczym ogromne morze
 wch³onê³a strumyk duchowych zapisków szwedzkiego dyplomaty i mistyka!
Ksiêga Biblii oraz ksiêga wiata (nieustannie otwarte) domagaj¹ siê dope³nienia w tej trzeciej  ksiêdze ¿ycia. A pe³ne objawienie sensu przyniesie
dopiero mieræ:
Ksiêga zamkniêta. Nic
miê nie wi¹¿e; czeka
za  wszystko. Gotów
(H, 144),

która dla Hammarskjölda nie jest przera¿aj¹c¹ nicoci¹, ale spotkaniem z Mistrzem i Przyjacielem. Drogowskazy ukazuj¹ to w sposób profetyczny.
Dziennik Claudela29 nie jest bynajmniej ubo¿szy w obecnoæ Biblii. Nieustannie odnajdujemy cytaty biblijne  z Pieni nad pieniami, Ksiêgi Hioba,
Ksiêgi Rut, Apokalipsy. Claudel komentuje ca³e fragmenty Ewangelii oraz
obrazy starotestamentowe. Zdaniem francuskiego dyplomaty wiat nie jest
iluzj¹, ale wielk¹ aluzj¹ do Boga Creatora. Biblia jest po to, by nas zmusiæ do
s³uchania i rozumienia tego, co natura tworzy na naszych oczach, o czym mówi
i co czyni. Wszystko to da siê streciæ w jednym s³owie  s³u¿ba30. W³aciwie
egzegeza Biblii sta³a siê osobnym dzia³em twórczoci Claudela. Pocz¹wszy od
niezapomnianego Bo¿ego Narodzenia 1886 roku31, kiedy w dniu nawrócenia
Paul Claudel otwiera stronice Biblii na opisie Emaus u w. £ukasza  Chrystus
objania uczniom Pisma i ³amie dla nich chleb; poprzez kolejne  genialne
w swej szczeroci i pokorze  studia nad tekstami biblijnymi; a¿ do mierci:
w ostatnich dniach lutego poecie towarzyszy Izajasz (C, 517)32.
29
Tak naprawdê dzienniki, bowiem F. Varillon wyda³ dwa tomy zapisków Claudela: Journal I (19041932) oraz Journal II (19331955).
30
P. Claudel, Umi³owaniu Pisma wiêtego, t³um. D. Eska, Warszawa 1998, s. 12.
31
Tam¿e, s. 6.
32
Wzorem umi³owania Pisma wiêtego móg³by byæ Jean Bernard, malarz fresków,
którego odwiedziny 18 sierpnia 1928 opisuje poeta: Przyj¹³ chrzest w osiemnastym
roku ¿ycia. Przepisuje w³asn¹ rêk¹ Bibliê, któr¹ ilustruje i oprawia w mied, z³oto
i platynê wysadzane drogimi kamieniami (C, 241). Wspó³czenie podobn¹ wra¿liwoæ
prezentuje Janusz Matuszewski (od maja 2012 prace prof. Matuszewskiego prezentowane by³y w Domu Praczki, Galerii Wspó³czesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach).
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7.
W opinii ks. Janusza Pasierba Drogowskazy mo¿na porównaæ z Dziennikiem duszy Jana XXIII33. Dag Hammarskjöld, protestancki mistyk, w swoim poemacie wiary wprowadza czytelnika w wiat duchowy, który nie jest
ju¿ wiatem podzia³u (katolicki  protestancki), ale stanowi przestrzeñ spotkania dla wszystkich chrzecijan, têsknotê obecnoci Tego, który umar³ i zmartwychwsta³ dla zbawienia wszystkich. Mistyczny Hammarskjöld nie jest
bynajmniej naiwny w swojej religijnoci. Pobo¿noæ mo¿e byæ równie¿ form¹
ucieczki: ¯yciowe pragnienia ludzkiego zwierzêcia nie staj¹ siê modlitw¹
przez to, ¿e o ich zaspokojenie zwracasz siê do Boga (H, 10). Dlatego nale¿y
oczyciæ serce i stan¹æ do prawdziwej modlitwy  twarz¹ w twarz z Tajemnic¹. Módl siê, by samotnoæ sta³a ci siê bodcem do znalezienia czego, by dla
tego ¿yæ; czego dostatecznie wielkiego, by za to umieraæ (H, 60)  pisze
Hammarskjöld. A zatem modlitwa odkrywa sens ¿ycia, wprowadza w wiat
wartoci, dziêki którym warto ¿yæ. W przypadku szwedzkiego dyplomaty
nie jest to ³atwa modlitwa:
¯¹dam niedorzecznoci: ¿eby ¿ycie mia³o sens.
Walczê o rzecz niemo¿liw¹: ¿eby moje ¿ycie nabra³o sensu.
Nie miem (i nie wiem, czy kiedykolwiek móg³bym) wierzyæ,
¿e nie jestem samotny
(H, 60).

Samotnoæ Hammarskjölda to samotnoæ kontemplacji krzy¿a, na którym
kona Chrystus. W lekturze Pisma i dzie³ mistyków mo¿na znaleæ pocieszenie,
ale ¿ycie nie polega na szukaniu pociechy. Heroicznoæ powiêcenia i ofiary,
wype³nienie do koñca swej misji i obowi¹zków to cechy, którym Hammarskjöld pozostanie wierny do koñca.
Silnie zaznaczona indywidualnoæ autora Drogowskazów kontrastuje
z katolickoci¹ Paula Claudela. Raz po raz dzienniki informuj¹ o spowiedzi
poety. Sakrament odpuszczenia grzechów towarzyszy mu w Czechach: w roku
1910 wyspowiada³em siê 28 [padziernika] w St. Sulpice u starego nieznajomego ksiêdza. Niech Bóg b³ogos³awi go za dobro, jakie mi wywiadczy³!
(C, 51); zapisane rok póniej: Wyspowiada³em siê na Zielone wi¹tki. Pod
bardzo silnym wra¿eniem s³ów spowiednika: Miej ufnoæ w nieskoñczone
bogactwo Ducha wiêtego. Podoba mi siê sens tych s³ów (C, 54). W roku
1919, zanim wyruszy do Kopenhagi, w Pary¿u: Wielki Wtorek, 15 kwietnia.
 Spowiada³em siê d³ugo u ksiêdza Daniela Fontaine, z wielk¹ pociech¹
(C, 120).
Podobnie katolickoæ Claudela poznajemy w popiesznym szukaniu mszy,
podczas pracy dyplomatycznej w Stanach Zjednoczonych: Ranek spêdzony
33

J. Pasierb, dz. cyt., s. 110.
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na poszukiwaniach kocio³a. Znalaz³em go wreszcie, wstêpuj¹c kolejno do
baptystów, metodystów, anglikanów i prezbiterianów. Komunia (C, 225).
Równie poruszaj¹ca jest modlitwa Claudela w intencji Japonii:
Najwiêtsze Serce Jezusa, które ³akniesz dusz, racz nad cesarstwem japoñskim
roztoczyæ Swego Ducha wiary i mi³oci, aby ten naród poznaj¹c Ciê, pokocha³
Ciê i sta³ siê Twoim aposto³em. Amen (C, 135)34.

Claudel katolik nieustannie uczestniczy we mszy (nie tylko jako jeden z wiernych, ale równie¿ dwigaj¹c baldachim podczas procesji Bo¿ego Cia³a b¹d
kalikuj¹c na nieszporach!), wzywa wstawiennictwa wiêtych i wszystko powierza Matce Najwiêtszej35.

8.
We wspó³czesnym wiecie biografie Claudela i Hammarskjölda s¹ czym
niezwyk³ym. W postmodernistycznym kulcie komercji i relatywizmu obaj s¹
wiadkami wiary i pokory, wiadkami Innego. Szwedzki polityk nie uznaje kompromisu w tym, co najwa¿niejsze  ¿ycie nale¿y ca³kowicie powiêciæ Temu,
który jest: Trzeba daæ wszystko za wszystko (H, 86). Francuski dramaturg
podaje definicjê prawdziwego ¿ycia: Cicho b¹d. Daj istnieæ Bogu (C, 165)36.
Jednakowo trwaj¹ w postawie autentycznej modlitwy:
Kochaæ, jak Ten, który wszystko wie,
byæ cierpliwym, jak Ten, u którego teraz jest wieczne,
byæ sprawiedliwym, jak Ten, który nigdy nie zdradzi,
byæ pokornym, jak Ten, który za ¿ycia dozna³ mo¿liwoci wszelkich zdrad
(H, 96).

W³anie modlitwa zdaje siê byæ fundamentem ¿ycia tych duchowych
gigantów. Niechaj mi Niebo oka¿e mi³osierdzie i niech ziemia p³acze
nade mn¹37  powtarza za Krzysztofem Kolumbem Paul Claudel  poeta
i podró¿nik. Zdaje siê, i¿ to pragnienie wiêtoci (a w³aciwie  pragnienie
34
S³owa modlitwy, które u³o¿y³ ksi¹dz Fontaine na probê Yamamota  nawróconego oficera japoñskiej marynarki, którego Claudel (bêd¹c ambasadorem Francji
w Tokio) wci¹gn¹³ do swej kooperatywy mod³ów.
35
W³aciwie wszystko przypomina mu o Niepokalanej  w jego poetyckim
patrzeniu na wiat nawet gwiazdy jedna po drugiej zaczynaj¹ odmawiaæ Ave Maria
(C, 136).
36
Poeta podaje w³asn¹ definicjê pokory  Pokora: umi³owanie prawdy; amor
veri (C, 164).
37
P. Claudel, Ksiêga Krzysztofa Kolumba, t³um. J. Rogoziñski, Dialog 1968,
nr 12, s. 50.
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prawdziwego ¿ycia) w³¹cza ich w wielk¹ wspólnotê wiêtych, której nie ima
siê czas. Inni poszli przede mn¹./ Inni za mn¹ id¹ (H, 155).
W wiecie p³ytkich pragnieñ i lenistwa duchowego potrzebna jest bezkompromisowa postawa, której wiadkami s¹ dwaj chrzecijañscy dyplomaci.
Z³o siê bowiem panoszy, gdy dobro milczy  g³upota szaleje, gdy m¹droæ
siedzi cicho w k¹cie. Claudel ilustruje to z sobie w³aciw¹ z³oliw¹ swad¹:
 Dlaczego pan kaza³ ci¹æ to piêkne drzewo?
 Rzuca³o cieñ, a na wiosnê by³o zapaskudzone s³owikami
(C, 30)38.

Poeta traci jednak cierpliwoæ, kiedy s³yszy inteligentnych g³upców,
którzy popisuj¹ siê swoimi marzeniami o powtórnym ¿yciu (reinkarnacji):
Rozbijam w kawa³ki Wenus z Milo, nie uleg³a zniszczeniu, bo choæ nie jest
ju¿ pos¹giem, przetrwa jako kamieñ brukowy (C, 30). Claudela dra¿ni komuna³ o niemiertelnoci, która nie by³aby udzia³em duszy, a jedynie elementów
materialnych. W jego oczach ró¿a, która zamienia siê w nawóz, nie jest ju¿
ró¿¹. Bzdura, ubrana w pozory erudycji, nadal jest g³upia!
Jako wiadkowie wiary i pokory Claudel i Hammarskjöld sprawdzaj¹ siê
doskonale. Jako stra¿nicy prawdziwego cz³owieczeñstwa  bezapelacyjnie
otrzymuj¹ z³oty medal. A co najistotniejsze, nie tylko zachwycaj¹ i budz¹
podziw  prowokuj¹ do wielkich spraw, do ¿ycia naprawdê duchowego
w mia³kim wiecie, który lepo s³u¿y materii. W tym dziele walki o sens swojego istnienia  nikt nas nie wyrêczy. Jak uczy  nie ogl¹daj¹c siê na protokó³
dyplomatyczny  Dag Hammarskjöld:
Nigdy u celu! Wa¿niejsze zadanie to tylko przejcie do wy¿szej klasy w tej szkole,
w której zbli¿asz siê do egzaminu; jego wyników nie bêdzie zna³ nikt, gdy¿
bêdziesz wtedy ca³kiem samotny (H, 70).

*

*

*

W Ksiêdze Genesis zapisano scenê targów Abrahama z Bogiem. Patriarcha prosi o ocalenie Sodomy, podejmuj¹c negocjacje, których stawk¹
jest ¿ycie jego kuzyna, Lota. Postawa Abrahama, jego wadzenie siê z Bogiem,
spór w imiê mi³oci  zyskuje uznanie w oczach Stwórcy. Bóg znajduje upodobanie w mia³kach, którzy nie lêkaj¹ siê podj¹æ ryzyka. Dlatego w³anie Abraham, cz³owiek wiary, stanie siê ojcem wszystkich powo³anych do zbawienia.
Abraham  pierwszy dyplomata  jest tak¿e patronem Claudela i Hammarskjölda, dla których wiara sta³a siê najcenniejszym skarbem.

38

Autentyczna rozmowa, któr¹ zapisa³ w swoim dzienniku Claudel.
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Przemija postaæ tego wiata. Przemijaj¹ Claudel i Hammarskjöld, Guitton i Korczak, Schweitzer i Bonhoeffer. Claudela mo¿na spotkaæ ca³kiem przypadkowo na blogu powiêconym katolickiemu tradycjonalizmowi. Jego Msza
na odwrót39 jest apologi¹ prawdziwej ars serviendi  liturgii, która wierna
pozosta³a praktyce Soboru Trydenckiego. Hammarskjöld od czasu do czasu
przypomina o sobie przy okazji kolejnej katastrofy lotniczej, w której gin¹
kolejni przywódcy. Wydaje siê, ¿e nowy, wspania³y wiat nie potrzebuje ich
g³osu  wspó³czesna Sodoma (z now¹ etykiet¹ Sorbony) pluje na krzy¿
i drze w strzêpy wiêt¹ Ksiêgê. A jednak choæ przemijaj¹, okazuj¹ siê
jeszcze bardziej potrzebni w naszych czasach. Jak Abraham w czasach
Sodomy. Jak wielbiony przez Claudela Ajschylos. Jak ceniony przez Hammarskjölda Ibsen. I chocia¿ oni przemijaj¹, jednak w tym wielkim dramacie, który
nazywamy ¿yciem, wci¹¿ jest nadzieja, ¿e ju¿ pojawili siê nowi poszukiwacze
prawdy i mi³oci  na razie cicho i w ukryciu  mi³onicy wiecznoci, która
stanowi jedyne powo³anie cz³owieka. Nowi giganci ducha. Nowi aktorzy
prawdziwego Dramatu. Claudele. Hammarskjöldy.
Dyskretni pos³añcy Królestwa.
Summary
HEAVENLY DIPLOMACY.
FAITH IN PAUL CLAUDELS DIARY
AND DAG HAMMARSKJÖLDS SIGN-POSTS
Paul Claudel (18681955) and Dag Hammarskjöld (19051961) are diplomats
who acquiesced their life to the spiritual values. Their diaries determine an evidence
of a simplicity and humility. In addition, from those diaries emerge a prayer and the
faith. Claudel  an ardent Catholic lives in a companionship of Saints. Hammarskjöld
 a Protestant mystic seeks for a point of the human being in a solitude. Like Abraham
the first diplomat who quarrels with God they are the evidence for a contemporary
world that the faith does not close a path to the summits of a secular career. Moreover,
the truly deep and spiritual faith instructs an existence among people and opens
the path to Heaven.

Ks. dr Stefan RADZISZEWSKI  ur. w 1971 r. w Proszowicach, dr homiletyki
oraz dr filologii polskiej (KUL, Lublin). Prefekt Gimnazjum i Liceum Sióstr Nazaretanek w Kielcach. Wyk³adowca literatury polskiej i fonetyki pastoralnej w WSD
w Kielcach. Autor opracowañ z pogranicza literatury i teologii, m.in. ksi¹¿ek Kamieñska ostiumiczna (Kielce 2011); Kot czarny, Literatura dla odwa¿nych (Kielce 2011).
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La messe a lenvers, tekst z 29 stycznia 1955.

