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BÓG JEST POET¥� W POSZUKIWANIU SACRUM

WE WSPÓ£CZESNEJ POEZJI

Ta sama wieczna mi³o�æ wszystkie pie�ni �piewa
(Wojciech Wencel)

Zdaniem Alfreda N. Whiteheada Bóg jest �poet¹, który zbawia �wiat �
prowadz¹c go ku warto�ciom prawdy, piêkna i dobra�1. Rzeczywi�cie, �kieru-
nek do�wiadczeñ poetyckich i religijnych jest podobny. Poezja przekraczaj¹c
to, co zmys³owo oczywiste, pojêciowo ujmowalne, przekraczaj¹c wszelkie
granice: s³owa i tego, na co s³owo wskazuje, zmierza do rzeczywisto�ci, która
¿ywi religiê�2. Wszak jednym z najbardziej spektakularnych przejawów poezji
s¹ psalmy, cz³owiek wielbi w nich Boga i spiera siê z Bogiem. We wspó³czes-
nej poezji polskiej sacrum uobecnia siê w rozmaitych wersjach; celem referatu
nie jest omówienie wszystkich mo¿liwych form tekstów �z sacrum w tle�.
Bardziej interesuje mnie krótki rekonesans po �wiecie poezji, w którym
fascynacja Bogiem, �wiêt¹ ksiêg¹ Objawienia, tajemnic¹ Odkupienia, przyob-
leka formê literack¹.

W niniejszym tek�cie postaram siê przedstawiæ piêæ ró¿nych strategii
poetyckich, w których uobecnia siê sacrum: poemat Missa pagana Edwarda
Stachury, Gorzkie ¿ale Julii Hartwig, Brewiarz Zbigniewa Herberta, Golgota
Ernesta Brylla oraz De profundis Wojciecha Wencla. Poniewa¿ ju¿ w samym
tytule w wymienionych dzie³ach s³yszymy sygna³ sakralno�ci, wiêc wydaje siê,
i¿ powy¿sze strofy powinny odnosiæ siê do Boga i sfery sakralnej. Jednak

1 Cyt. za: S. Kowalczyk, Bóg w my�li wspó³czesnej, Wroc³aw 1979, s. 301.
2 S. Sawicki, Religijny horyzont poezji (wyk³ad w ramach publicznego zebrania

Towarzystwa Naukowego KUL z okazji otrzymania Nagrody im. Ks. I. Radziszew-
skiego, 23 marca 2000 roku), Lublin 2000, s. 31.
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czêsto literaturê cechuje swoista ambiwalencja w stosunku do sfery sacrum3.
We wszystkich analizowanych tekstach � mocniej b¹d� s³abiej � realizuje siê
transpozycja sacrum, które w postaci semów �wiêto�ci (sacrosemów) buduje
nowy sens, nowy �wiat poetycki, w jaki wprowadza �ja� liryczne zarówno
wierz¹cego, jak i ateusza. Podobnie w poezji Anny Kamieñskiej, w której
�wiêta opowie�æ stanowi tylko pretekst, aby nape³niæ serce s³uchacza-czytel-
nika �wiêto�ci¹ Boga, który ocala4. W piêciu wypowiedziach poetyckich,
stanowi¹cych temat mojego opracowania, poeci nie tyle dowodz¹ swojej
wiary lub niewiary, co � i w tym rzeczywi�cie s¹ zgodni � podejmuj¹ w³asne
poszukiwania Boga.

Stachura

Edward Stachura nie pozwala siê ³atwo sklasyfikowaæ. Zapewne nie
mo¿na nazywaæ go poet¹ religijnym, którym jest ks. Jan Twardowski i ks.
Janusz Stanis³aw Pasierb, Jerzy Liebert i Wojciech B¹k. Co prawda pó�na
proza Stachury (Fabula rasa, Oto, Pogodziæ siê ze �wiatem) stanowi
przejmuj¹cy zapis poszukiwania Absolutu, jednak poetycka Missa pagana5,
poemat datowany 1971�1977, wcale nie jest wyznaniem wiary w Boga. Po-
emat oparty na kolejnych czê�ciach liturgii nie wejdzie do kanonu ksi¹g litur-
gicznych Ko�cio³a katolickiego � nawet spisany w jêzyku ³aciñskim � bowiem
jest panteistycznym hymnem ku czci �wiata i cz³owieka, a nie uwielbieniem
¿ywego i wiekuistego Stwórcy. Gloria, Sanctus i Prefacja to stylizacje litur-
giczne; dla wierz¹cego �tr¹c¹� �w. Franciszkiem z Asy¿u, jednak wprawne
ucho teologa s³yszy w nich pochwa³ê stworzenia, ale bez po�wiêcania wiêk-
szej uwagi samemu Stwórcy. Poezja Edwarda Stachury jest jednak g³êboko
osadzona w kontek�cie biblijnym i religijnym, to poezja gotowa na przyjêcie
Tajemnicy, oczekuj¹ca na spotkanie z Nieznanym w Emaus6. Zgodnie z kon-
cepcj¹ poezji-¿ycia, która charakteryzuje pisarstwo autora Siekierezady,

3 Zob. Z. Zarêbianka, Sacrum na cenzurowanym. Nowa metafizyczno�æ na nowe
tysi¹clecie, w: tej¿e, Tropy sacrum w literaturze XX wieku. Od zagadnieñ motywicz-
nych do perspektyw hermeneutycznych, Bydgoszcz 2001, s. 165.

4 Wiêcej o sakrosemach piszê w swojej analizie pisarstwa Anny Kamieñskiej:
wiersza Chustka (z tomu Rzeczy nietrwa³e, 1963) oraz fragmentu prozy (Twarze ksiêgi,
1982); zob. S. Radziszewski, Czarna suknia. O jednym wspomnieniu, które niepokoi
(Anna Kamieñska), w: tego¿, Kot czarny. Literatura dla odwa¿nych, Kielce 2011,
s. 172�185.

5 E. Stachura, Missa pagana, w: tego¿, Poezja i proza, t. I Wiersze, poematy,
piosenki, przek³ady, red. tomu Z. Fedecki, Warszawa 1987, s. 183�196.

6 Zob. B. Chrz¹stowska, Paradoksy obecno�ci Biblii w literaturze wspó³czes-
nej, �Przegl¹d Powszechny� 1991, nr 4, s. 79.
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jego twórczo�æ liryczna jest �wypowiedzi¹ o wêdrówce do Tajemnicy,
o wpisaniu siê w niebo, jest wiêc poezj¹ o nie nazwanym Bogu�7. Bóg Sta-
chury to Bóg ukryty za dzie³em stworzenia.

W hymnie Gloria s³yszymy pochwa³ê czterech ¿ywio³ów, które tworz¹
nasze ziemskie universum: ognia (s³oñce), wody, powietrza (wiatr) i ziemi
(trawa).

Chwa³a najsampierw komu
Komu gloria na wysoko�ciach?
Chwa³a najsampierw tobie
Trawo przychylna ka¿demu
Kraino na dó³ od Edenu
Gloria! Gloria!
Chwa³a teraz tobie, s³oñce (�)
Gloria! Gloria! Gloria in excelsis soli!
Z s³oñcem pochwalonym teraz pêd�my razem
Na nim, na odyñcu, galopujmy dalej
Chwa³a teraz tobie, wietrze (...)
Z wiatrem pochwalonym teraz pêd�my spo³em
Na nim, na koniku, galopujmy polem
(�)

Chwa³a wam ptaszki �piewaj¹ce
Chwa³a wam ryby pluskaj¹ce
Chwa³a wam zaj¹ce na ³¹ce
Zakochane w biedronce8.

Panteistycznej pochwale stworzenia towarzyszy sielankowy klimat,
w którym cz³owiek przedstawiony jest jako wêdrowiec, id¹cy poprzez piêkno
tego �wiata w nieznane. Mijaj¹ kolejne pory roku, ale wêdrowiec nie podlega
zniechêceniu lub znu¿eniu, wci¹¿ niesie w sobie apetyt na ¿ycie i wra¿liwo�æ
na jego piêkno:

Chwa³a wam: zimy wiosny lata i jesienie
Chwa³a temu, co bez gniewu idzie
Poprzez �niegi deszcze blaski oraz cienie
W piersi pod koszul¹ � ca³e jego mienie
Gloria! Gloria! Gloria!9

Poetyckie uwielbienie �wiata, �gloria� �piewane wszystkim ¿ywio³om,
pozwala na nowo zdefiniowaæ kondycjê cz³owieka. Bohaterem liryki Stachury
jest zwyczajny cz³owiek, mo¿na rzec poetycki everyman, który potrafi

7 Tam¿e.
8 E. Stachura, Gloria, w: tego¿, Poezja i proza, s. 186�187.
9 Tam¿e, s. 187.
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dostrzec to, co wulgarny i prymitywny osobnik przeoczy i czego nie doceni.
�Msza stanowi w utworze Stachury stylizowan¹ ramê dla wypowiedzi o �wie-
cie i cz³owieku, mo¿na by powiedzieæ, ¿e jest to msza odprawiana przez
wra¿liwego humanistê, który wykorzystuje obrzêdowe motywy do sakralizacji
i dramatyzacji opisywanego �wiata�10. Piêkno �wiata zaprasza cz³owieka do
czystego uwielbienia i dokonuje w nim konsekracji, tzn. u�wiêca wêdrowca.
Skoro �wiêta jest ziemia, to �wiête bêd¹ nogi pielgrzyma; skoro �wiêty jest
chleb, to �wiêty bêdzie g³ód tego, który zatrzyma³ siê w drodze na posi³ek.
Ta �wiêto�æ w poemacie Stachury zorientowana jest nie tylko panteistycznie
� to równie¿ �wiêto�æ, któr¹ daje Wêdrowiec z Ewangelii, Ten, który nazywa
siebie �wiat³o�ci¹ �wiata i Wod¹ ¿ycia, czyli Jezus z Nazaretu.

�wiêty �wiêty �wiêty � blask k³uj¹cy w oczy
�wiêta �wiêta �wiêta � ziemia co nas nosi

�wiêty kurz na drodze
�wiêty kij przy nodze
�wiête krople potu
�wiête wêdrowanie
�wiêty kamieñ w polu
Przysi¹d� na nim, panie
�wiêty p³omyk rosy
�wiêta �wiêta �wiêta � ziemia co nas nosi11.

Sacrum w poemacie Stachury realizuje siê poprzez przywo³anie staro¿yt-
nych formu³ i gestów. To sacrum kultury ludzkiej, w której cz³owiek spotyka
cz³owieka, aby wspólnie szukaæ sensu ¿ycia. W³a�ciwie, w tak ukazanym �wiecie
poezji, Bóg (rozumiany jako osobowy Bóg, który objawia siê w chrze�cijañ-
stwie) nie jest wcale potrzebny. Nie jest g³osem sumienia, wzywaj¹cego do
przestrzegania norm Dekalogu. Nie przekazuje recepty na szczê�cie, która
polega na na�ladowaniu Jezusa z Nazaretu. Pe³nia szczê�cia polega tu na
osi¹gniêciu szczytu doskona³o�ci, na humanistycznym zachwycie nad sam¹
istot¹ cz³owieka.

�wiêty chleb � chleba ³amanie
�wiêta sól � sol¹ witanie
�wiêta cisza, �wiêty �piew
Znojny ³omot prawych serc
S³upy oczu zapatrzonych
Bicie powiek zadziwionych
�wiêty ruch i drobne stopy
�wiêta �wiêta �wiêta � ziemia co nas nosi12.

10 B. Chrz¹stowska, dz. cyt., s. 80.
11 E. Stachura, Sanctus, w: tego¿, Poezja i proza, s. 192.
12 Tam¿e.
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A zatem w poemacie Stachury nie dochodzi do spotkania Boga z cz³o-
wiekiem. Nade wszystko ta humanistyczna deklaracja wielko�ci cz³owieka
zostaje og³oszona w Prefacji:

Zaprawdê godnym i sprawiedliwym
S³usznym i zbawiennym jest
�miaæ siê g³o�no
P³akaæ cicho
Deszcz ustaje sady kwitn¹
I tego trzymaæ siê trzeba13.

Samotna i pozbawiona oparcia kondycja ludzka, której �tragiczna wizja
wynika z aluzji jêzykowej do zmartwychwstania: cz³owiek musi i�æ i padaæ/
z-pad³ych-wstawaæ � wstawaæ po to, aby osi¹gaæ rzeczy s³uszne i zbawien-
ne, czyli warto�ci duchowe: pasjê twórcz¹ i niezale¿no�æ, mi³o�æ i cz³owie-
czeñstwo�14 . Ocaleniem cz³owieka jest poezja, astronomia i muzyka � to
prawdziwa religia nowego mieszkañca Ziemi:

Zaprawdê godnym i sprawiedliwym
S³usznym i zbawiennym jest
�ledziæ gwiazdy
Graæ na skrzypcach
Astronomia i muzyka
I tego trzymaæ siê trzeba15.

Ta nowa droga cz³owieka, droga swoistego autosoteryzmu, w którym Bóg
staje siê zbyteczny, otrzymuje �b³ogos³awieñstwo� ptaków, które gwi¿d¿¹,
li�ci, które lec¹ z drzew i wiatru wiej¹cego w lesie, który jak weso³y urwis
zaplata z w³osów warkocz16. Cz³owiek musi byæ uwa¿ny i pe³ny pasji, musi po
prostu byæ sob¹ � i to stanowi kwintesencjê poetyckiego humanizmu Stachury
w poemacie Missa pagana:

Zaprawdê godnym i sprawiedliwym
S³usznym i zbawiennym jest
¯eby cz³owiek
W ¿yciu onym
Sprawiedliwym
By³ i godnym

¯eby cz³owiek
By³ cz³owiekiem17.

13 E. Stachura, Prefacja, w: tego¿, Poezja i proza, s. 188�189.
14 B. Chrz¹stowska, dz. cyt., s. 81.
15 E. Stachura, Prefacja, s. 188.
16 Zob. tam¿e, s. 189.
17 Tam¿e.
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Nie oznacza to oczywi�cie, i¿ Stachura neguje orêdzie Ewangelii
i og³asza prywatn¹ wojnê przeciwko osobowemu Boga. Stachura-poeta
AD 1977 jest zupe³nie inny ni¿ Stachura-prozaik AD 1979. Jego poetycki
everyman zosta³ unicestwiony przez Cz³owieka-Nikt, który w prozie Sta-
chury pojawia siê jako oryginalny rewelator spraw metafizycznych, wiêcej,
potê¿nej têsknoty na rzeczywisto�ci¹ mistyczn¹. S³usznie zatem Bo¿ena
Chrz¹stowska, pisz¹c o Li�cie do pozosta³ych Stachury, porównuje go do
Simone Weil, która �umar³a w otwartych drzwiach Ko�cio³a. Edward
Stachura zmar³ przy otwartej ksiêdze, w niepokonanej têsknocie za
Bogiem�18.

Hartwig

Wydany w 2011 roku tom Gorzkie ¿ale Julii Hartwig przywo³uje
wielkopostn¹ modlitwê, po�wiêcon¹ Chrystusowi, który przyj¹³ mêkê
i �mieræ dla zbawienia wszystkich ludzi. W wierszu A mo¿e nie dostrzegamy
jednak ¿adnych atrybutów Mêki Pañskiej � wiersz opowiada historiê mê-
czeñstwa, które prze¿ywa wspó³czesny cz³owiek. Wiêcej, podmiot liryczny
pozwala siê zidentyfikowaæ jako wiêksza zbiorowo�æ, rozwa¿aj¹ca sens
i bezsens swojej egzystencji, w³asne niepewno�ci i niewiarê, wspomnienia
i têsknoty. Widoczna w wierszu autorefleksja nad zawodno�ci¹ ludzkiego
umys³u, analiza niewystarczalno�ci zapisu czy niewystarczalno�ci rejestracji
wszystkiego, co siê nam przydarza, charakteryzuje poezjê Julii Hartwig19.
Wiersz A mo¿e jest zapisem takiej w³a�nie w¹tpliwo�ci: �A mo¿e boimy
siê ¿e ju¿ same s³owa/ popchn¹ nas w przepa�æ�20. Czym jest przepa�æ,
która czyha na homo loquens21, cz³owieka mówi¹cego, czyli po prostu
na wspó³czesnego gadu³ê? To najwiêksza z mo¿liwych otch³añ � pustka
�mierci.

18 B. Chrz¹stowska, dz. cyt., s. 86; zob. S. Radziszewski, O nawróceniu, którego
nie by³o � pó�na proza Edwarda Stachury, w: Poetyka i semantyka do�wiadczeñ
religijnych w literaturze, red. A. Bielak, P. Nowaczyñski, Lublin 2011, s. 465�485.

19 Zob. M. Telicki, Poetycka antropologia Julii Hartwig, Poznañ 2009, s. 202.
20 J. Hartwig, A mo¿e, w: tej¿e, Gorzkie ¿ale, Kraków 2011, s. 7.
21 Homo loquens jest tak¿e homo eloquens, a nawet homo e�loquens, czyli

zagubionym w s³owach cz³owiekiem, który bytuje w �wiecie wirtualnym. Pomimo swej
erudycji cz³owiek ten skazany jest na d�wiganie Syzyfowych himalaicznych ciê¿arów
pustki i bezsensu. Bohater Hartwig przypomina cz³owieka, który walczy z �gadul-
stwem nico�ci� w poezji Jana Darowskiego (zob. J. Darowski, Ucho, w: tego¿, Drzewo
sprzeczki, Londyn 1969, s. 54).
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Takim samym próbom jak materia
poddane jest s³owo
którym próbujemy dosiêgn¹æ umar³ych22.

S³owo nale¿y do domeny doczesno�ci, wiêc w ¿aden sposób nie potrafi
�dotkn¹æ� rzeczywisto�ci, do której nale¿y �wiat zmar³ych. Wydaje siê, i¿ w³a-
�ciwym gestem tych, którzy pragn¹ przywo³aæ zmar³ych jest modlitwa do Tego,
który zwyciê¿y³ �mieræ23. W³a�nie �wiat³o Ewangelii powinno o�wieciæ ciem-
no�ci �mierci, aby mo¿na by³o odczytaæ prawdziwy sens ¿ycia. Niestety,
w wierszu Julii Hartwig kategoria liczby mnogiej nie oznacza wspólnoty wiary,
ale tragiczne uczestnictwo w oddaleniu od Boga, wtajemniczenie w sceptycz-
ne rytua³y wspó³czesnego �wiata: �Nasza niewiara jest tak samo twarda/
jak nasza mi³o�æ jest niedoskona³a�24. Tytu³owe gorzkie ¿ale nie s¹ zatem op³a-
kiwaniem mêki Syna Bo¿ego, ale smutnym portretem cz³owieka, który nie po-
trafi odczytaæ zamazanych hieroglifów sensu. W pogoni za s³odkim i mi³ym
¿yciem cz³owiek zagubi³ jaki� najistotniejszy element ¿ycia � niektórzy powie-
dz¹ za Ewangeli¹, ¿e utraci³ duszê25, inni natomiast mog¹ pos³u¿yæ siê formu³¹
imponderabiliów, która w zupe³no�ci wystarczy do oddania sytuacji nieokre-
�lono�ci i dezorientacji, w jakiej zagubi³ siê wspó³czesny cz³owiek.

Wydaje siê, i¿ wszelkie starania odbudowania utraconej jedno�ci skazane
s¹ na pora¿kê, poniewa¿ do natury ludzkiej nale¿y u³omno�æ. Cz³owiek jest
tylko cz³owiekiem i nie potrafi odnale�æ drogi powrotu do utraconego raju �
nie potrafi równie¿ zapomnieæ, nawet to najtañsze lekarstwo na wszelki
smutek nie jest mu dane: �jest granica poza któr¹ wyj�æ nie umiemy/ pamiêæ
jak egzekutor bólu nas nie odstêpuje�26. Niedoskona³o�æ cz³owieka wynika
z jego fragmentaryczno�ci, izolacji i lêku, o których mówi ostatni wiersz
z tomu Gorzkie ¿ale:

Nie zawsze mo¿na us³yszeæ ca³o�æ koncertu
czasem pochwyciæ mo¿esz tylko ostatni¹ frazê
ulubionego koncertu
a to zakoñczenie to ju¿ tylko:
Do widzenia do us³yszenia
bo wszystko co wa¿ne ju¿ przebrzmia³o27.

W ostatnim wierszu-¿alu Julii Hartwig ostateczne zwyciêstwo (nieko-
niecznie pyrrusowe!) dokona siê we �nie, w �mierci i w tym, co po �mierci

22 J. Hartwig, dz. cyt., s. 7.
23 Por. 2 Tm 1,10.
24 J. Hartwig, dz. cyt., s. 7.
25 Por. Mt 16,26.
26 J. Hartwig, dz. cyt., s. 7.
27 Tej¿e, Nie zawsze, w: tej¿e, Gorzkie ¿ale, s. 57.
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(czyli równie¿ w tym, co po ¿yciu, które jest snem)28. Ten konsolacyjny klimat
fina³owego Na zawsze nie jest jeszcze obecny w sceptycznym i oskar¿y-
cielskim A mo¿e:

Powinni�my byli wiedzieæ co czynimy
ale musi tak byæ bo dobro by³o niezas³u¿one
bo odrzucili�my to co najtrudniejsze29.

Jaki jest najwiêkszy b³¹d � zdaniem Julii Hartwig � najwiêkszy grzech
cz³owieka naszych czasów? W ostatnich wersach sceptycznego credo poetki
s³ychaæ echo wyznañ �w. Tereski: jej �wszystko jest ³ask¹� to �dobro by³o
niezas³u¿one� w wierszu Hartwig. Natomiast �odrzucili�my to co najtrudniej-
sze�, ostatnie s³owo wiersza, czytam jako � nie chcemy szukaæ tego, co istot-
ne, g³êboko ukryte, duchowe. Zdaje siê, i¿ ca³y wiersz stanowi oskar¿enie
wspó³czesnego cz³owieka o pój�cie na ³atwiznê, komformizm, w którym jedy-
n¹ filozofi¹ ¿ycia staje siê hedonizm i ucieczka przed trudem poszukiwania
Prawdy. Id¹c poprzez czas, cz³owiek powinien szukaæ drogi do wieczno�ci �
sugeruje Julia Hartwig w wydanym dziesiêæ lat wcze�niej zbiorze Nie ma od-
powiedzi � niezale¿nie od tego, czy wieczno�æ nosi imiê Boga, czy te¿ jest
jedynie najwy¿szym atrybutem humanistycznej têsknoty za wielko�ci¹, która
nie przeminie30. W Wahaniu cz³owiek musi prze³amaæ swoje niezdecydowa-
nie, aby dost¹piæ tajemniczej inicjacji �bycia cz³owiekiem�: �Wchodzê w ciem-
no�æ nocy/ gotowa na jej przyjêcie/ Co mi siê przydarzy? (�) Cicho cicho
Spróbuj co� wybraæ�31. A zatem najtrudniejsze jest powierzenie siê ciemno�ci,
która jest czym� nieznanym, obcym, pe³nym lêku, ale te¿ jest Ciemno�ci¹,
o której pisze w swoich wierszach zaprzyja�niona z Juli¹ Hartwig, Anna
Kamieñska32.

Niech jednak nie zmyli czytelnika ten sceptyczny ton Juli Hartwig. Co
prawda wspó³czesny poeta patrzy sceptycznie na �wiat wokó³ siebie i na

28 Zob. tam¿e.
29 J. Hartwig, A mo¿e, s. 7.
30 Zob. tej¿e, Czas to nie wieczno�æ ani nico�æ, w: tej¿e, Wiersze wybrane, Kra-

ków 2010, s. 326.
31 J. Hartwig, Wahanie, w: tej¿e, Wiersze wybrane, s. 357.
32 Pocz¹tkowo ciemno�æ w poezji Kamieñskiej jest ciemno�ci¹ o charakterze

kosmogonicznym, w której rodzi siê �wiat i cz³owiek; ciemno�æ we wczesnej poezji
to pojmowana panteistycznie i ateistycznie materia, ale tak¿e tajemnicza i niepoko-
j¹ca sfera Boga okrytego �ob³okiem�, w którego istnienie wierz¹ wyznawcy judaizmu
i chrze�cijañstwa, który objawi³ siê Moj¿eszowi na górze Synaj. Pó�niej ciemno�æ
staje siê atrybutem cz³owieka, nios¹cego w sobie ciemno�ci, ponadto za� têsknotê za
ukrytym, nieznanym Bogiem, którego mo¿na dotkn¹æ jedynie têsknot¹ i cierpieniem
(zob. A. Kamieñska, �ród³a, Warszawa 1962; A. Kamieñska, Dwie ciemno�ci, War-
szawa 1984).
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samego siebie: �Prawda jest najwiêkszym z sekretów/ do którego nie mamy
dostêpu�33 � jednak nie oznacza to rezygnacji z walki o prawdziwe ¿ycie.
Bycie cz³owiekiem nie jest bowiem nigdy dane, ale raczej �zadane�, a Syzy-
fowy trud poszukiwania sensu ¿ycia jest w³a�ciwym powo³aniem cz³owieka.
Podobnie agnostycznie wypowiada³ siê pó³ wieku wcze�niej Jan Darowski:

W kluczu bramy niebieskiej
w kluczu od przepa�ci
przekrêcam siê w sobie przekrêcam

� nic siê nie otwiera�

Jak to piêknie ¿e nic siê nie otwiera
Jak to piêknie ¿e zostaje zamkniête

Choæ co� nie do za�miecenia!34

Darowski zachowuje wiarê w pewien wewnêtrzny �wiat, którego nic nie
jest w stanie zniszczyæ. Pomimo �mieci, które przygniataj¹ to, co prawe i szla-
chetne we wnêtrzu cz³owieka, istnieje jednak ocalaj¹ca moc poezji, która nie
pozwala na unicestwienie tego, co od wieków prowadzi³o ludzko�æ ku zba-
wieniu � istnieje prawda, dobro i piêkno. Wielkie tematy ludzko�ci wskazuj¹
drogê do ocalenia tego, co w cz³owieku najcenniejsze, co stanowi iskrê nie-
�miertelno�ci ludzkiego ducha. Tak nale¿y czytaæ i Gorzkie ¿ale, w których
Bóg jest wielkim Nieobecnym, to znaczy obecnym w ukryciu, w cichym
i pokornym ¿yciu cz³owieka, szukaj¹cego drogi do prawdziwego sensu. Sym-
bolem takiego ¿ycia jest spokojne wzrastanie ziarna � pomimo wszystko �
w poetyckiej wersji przypowie�ci: �Ale nie zazdro�ci³/ nie ugi¹³ siê/ Przecie¿
zaistnia³�35.

Julia Hartwig w Gorzkich ¿alach op³akuje swoich bliskich, którzy odeszli
z tego �wiata. Je�li powierza ich Bogu, to w modlitwie, która przystoi poecie �
w swoich wierszach. Tylko pozornie s¹ one wyznaniem sceptycyzmu; to m¹-
dre i piêkne epitafia, które swoim rodowodem siêgaj¹ m¹dro�ci Eklezjastesa.
Tak równie¿ czytam wiersz A mo¿e, który najlepiej interpretowaæ, przywo³uj¹c
jego bezpo�redni kontekst. W wierszu Tyle zapisano szlachetne wezwanie:
�Nie pochlebiaj poeto �wiatu/ szukaj formy dla swojego zachwytu/ i ciszy któ-
ra przywraca wzruszenie�36. A zatem �s³owo/ którym próbujemy dosiêgn¹æ
umar³ych�37, je�li posiada jak¹kolwiek moc i skuteczno�æ, nie jest z tego

33 J. Hartwig, Sekrety, w: tej¿e, Gorzkie ¿ale, s. 22.
34 J. Darowski, Nic, w: tego¿, Drzewo sprzeczki, s. 60.
35 J. Hartwig, Przypowie�æ, w: tej¿e, Gorzkie ¿ale, s. 30.
36 Tej¿e, Tyle, w: tej¿e, Gorzkie ¿ale, s. 6.
37 Tej¿e, A mo¿e, s. 7.
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�wiata! Podobnie jak królestwo Jezusa38. Natomiast w Rado�ci Julia
Hartwig przywo³uje swoich zmar³ych: �Tak dawno nie widzia³am was/
którzy�cie odeszli�39, by z³o¿yæ pokorne wyznanie: �Przez was poznali�my
�mieræ/ sami nie umieraj¹c// i szukali�my po�rednika bólu/ w odmêcie mowy/
kiedy s³owa milk³y upokorzone�40. Niewys³owienie owego �po�rednika bólu�
nale¿y do istoty poezji, która zawiesza g³os i nie chce mówiæ wprost. Milcz¹cy,
cichy i pokorny Baranek z liturgicznych �piewów Gorzkich ¿ali, w poezji
Julii Hartwig patrzy na czytelnika, stoj¹c na drugim planie. I w³a�nie dlatego
poetka nie lêka siê otch³ani, ciemno�ci i pustki.

Herbert

Zbigniew Herbert jest poet¹ osobnym. Mo¿e najbardziej trafn¹ wizy-
tówkê poety wrêcza nam jego twórczo�æ: Herbert to �niepojêta dusza, która
nie unasza siê nad mglistymi wodami, ale chodzi po �cie¿kach samotnych
mêdrców na czterech miêkkich ³apach�41. Dlatego w³a�nie tyle rozmaitych
nieporozumieñ, b³êdnych interpretacji i nadu¿yæ, nawet w najnowszej
lekturze poety (zw³aszcza w dziedzinie sakralnej twórczo�ci autora Pana
Cogito)42. W swoim tomie  Epilog burzy (1998) Herbert zamie�ci³ cztery
wiersze, które po³¹czy³ wspólny tytu³: Brewiarz. Poniewa¿ poeta zaniecha³
numeracji kolejnych tomów swojego �brewiarza�, jedynym wyró¿nikiem
poszczególnych wierszy s¹ incipity43. Wiersze �brewiarzowe� to quasi-
-modlitwy: Panie, dziêki Ci sk³adam za ca³y ten kram ¿ycia�, Panie,
obdarz mnie zdolno�ci¹ uk³adania zdañ d³ugich�, Panie, pomó¿ nam
wymy�liæ owoc�, Panie, wiem ¿e dni moje s¹ policzone� Brewiarz
to codzienna modlitwa, która towarzyszy przede wszystkim osobom
duchownym (ale równie¿ osobom ¿ycia konsekrowanego i wiernym �wiec-
kim). Jaka jest poetycka modlitwa w brewiarzu Zbigniewa Herberta?

38 Zob. J 18,36.
39 J. Hartwig, Rado�æ, w: tej¿e, Gorzkie ¿ale, s. 8.
40 Tam¿e.
41 Z. Herbert, Kot, w: tego¿, Wiersze wybrane, wyb. i opr. R. Krynicki, Kraków

2007, s. 382.
42 Zob. A. Zawadzki, Biblijne pojêcie �odkupienia� w poezji Zbigniewa Her-

berta?, w: Biblia kodem kulturowym Europy, red. S. Szymik, Lublin 2013, s. 179�212.
43 ***Panie, dziêki Ci sk³adam�, ***Panie, obdarz mnie zdolno�ci¹�, ***Pa-

nie, pomó¿ nam wymy�liæ owoc�, ***Panie, wiem ¿e dni moje s¹ policzone� (zob.
Z. Herbert, Wiersze wybrane, s. 342�345).
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Panie,
wiem ¿e dni moje s¹ policzone
zosta³o ich niewiele
Tak ¿ebym jeszcze zd¹¿y³ zebraæ piasek
którym przykryj¹ mi twarz44.

Wanitatywny charakter Brewiarza IV przywo³uje dramatyczne losy bo-
hatera Ksiêgi Hioba. Przypominaj¹ siê biblijne przestrogi z Ksiêgi Daniela45

oraz Psalmów46. Jedynym przedmiotem oczekiwania jest dzieñ �mierci. Twarz
zmar³ego pokryje piasek, który ewokuje biblijny obraz pustyni, czyli miejsca
do�wiadczenia i udrêki.

Z rozwa¿añ eschatologicznych Herbert przenosi nas w wymiar moralny.
Dobre chêci (zado�æuczyniæ skrzywdzonym; przeprosiæ tych, którym wy-
rz¹dzi³em z³o) niweczy brak czasu (nie zd¹¿ê ju¿). Dlatego pozostaje jedy-
nie modlitwa:

nie zd¹¿ê ju¿
zado�æuczyniæ skrzywdzonym
ani przeprosiæ tych wszystkich
którym wyrz¹dzi³em z³o
dlatego smutna jest moja dusza47.

Podmiot liryczny, zidentyfikowany uprzednio jako Hiob, zmienia siê
w Chrystusa, który modli siê w Ogrodzie Oliwnym: �Smutna jest moja dusza
a¿ do �mierci�48. Nie oznacza to, ¿e nale¿y go przeciwstawiaæ Panu Cogito,
który �kwestionuje� Bo¿¹ ekonomiê zbawienia: �Nie powinien przysy³aæ syna�49;
wprost przeciwnie � ja liryczne ma du¿y repertuar mo¿liwo�ci: �Pan Cogito
ma do wyboru/ wiele ról�50. Niestety, ca³e theatrum bohatera Herberta
koñczy siê nieuniknion¹ klêsk¹:

¿ycie moje
powinno zatoczyæ ko³o
zamkn¹æ siê jak dobrze skomponowana sonata
a teraz widzê dok³adnie

44 Z. Herbert, Brewiarz (***Panie, wiem ¿e dni moje s¹ policzone�), w: tego¿,
Wiersze wybrane, s. 345.

45 Zob. Dn 5,26.
46 Zob. Ps 139,16; Ps 89,48.
47 Z. Herbert, Brewiarz (***Panie, wiem ¿e dni moje s¹ policzone�), s. 345.
48 Mt 26,38.
49 Z. Herbert, Rozmy�lania Pana Cogito o odkupieniu, w: tego¿, Wiersze wy-

brane, s. 220.
50 Tego¿, Gra Pana Cogito, w: tego¿, Wiersze wybrane, s. 223.
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na moment przed kod¹
porwane akordy
�le zestawione kolory i s³owa
jazgot dysonans
jêzyki chaosu51.

Zamiast zbawienia, powrotu do utraconego raju, cz³owiek zostaje ponow-
nie zanurzony w chaos. Gest stworzenia, którym Bóg w Ksiêdze Genesis
powo³uje do istnienia wszystko, co by³o dobre i piêkne, w brewiarzu Herberta
ulega odwróceniu. Pan Cogito, alias Hiob i Chrystus, nie potrafi dopisaæ do
swego ¿ycia ¿adnego happy endu. Teologiczna formu³a Cur Deus Homo?
w wersji Herberta ulega odkszta³ceniu: Cur Homo Nihil? Dlaczego cz³owiek
musi przemin¹æ, obróciæ siê w nico�æ?

Z tej pesymistycznej wizji cz³owieka wznosi siê do niebios poetycka
modlitwa. Od dlaczego rozpoczyna siê subtelne rozmy�lanie o ¿yciu, koñ-
cz¹ce siê powierzeniem Niepojêtemu Bogu:

dlaczego
¿ycie moje
nie by³o jak krêgi na wodzie
obudzonym w nieskoñczonych g³êbinach
pocz¹tkiem który ro�nie
uk³ada siê w s³oje stopni fa³dy
by skonaæ spokojnie
u twoich nieodgadnionych kolan52.

Skonaæ spokojnie to ostatnia modlitwa brewiarzowa (tzw. Kompleta), któr¹
cz³owiek wierz¹cy koñczy ka¿dy dzieñ: Noc spokojn¹ i �mieræ szczê�liw¹
niech nam da Bóg wszechmog¹cy� To w Nim zyskuje dope³nienie ¿ycie
cz³owieka, bêd¹ce czêsto pasmem bólu, cierpienia i trwogi. Które koñczy siê
�mierci¹. Niezale¿nie od cnót i zbrodni le¿¹cych na wyci¹gniêcie rêki ka¿dego
spo�ród synów ludzkich. A zatem Brewiarz IV nale¿y odczytaæ jako poetycki
wiatyk Herberta, modlitwê o dobr¹ �mieræ i o niebo, które nie by³oby �rajem
teologów�53.

Bryll

Bohater liryczny Golgoty jasnogórskiej Ernesta Brylla jest uczestni-
kiem drogi krzy¿owej, stoj¹cym pod kolejnymi stacjami, których autorem
jest Jerzy Duda Gracz. Dzie³o artysty powstawa³o od kwietnia 2000 roku

51 Tego¿, Brewiarz (***Panie, wiem ¿e dni moje s¹ policzone�), s. 345.
52 Tam¿e.
53 Z. Herbert, Raj teologów, w: tego¿, Wiersze wybrane, s. 83.
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do marca 2001 roku � i stanowi wotum malarza na progu trzeciego tysi¹c-
lecia54. Droga krzy¿owa w wersji Dudy Gracza i Brylla zawiera osiemna�cie
wierszy-stacji (14 tradycyjnych oraz 4 dodane przez artystê), których domi-
nantê gatunkow¹ stanowi ekfraza. Bryll � poeta i pielgrzym � swoje religijne
wiersze umieszcza jako zapis kontemplacji dzie³ Dudy Gracza55.

W Stacji IX: Jezus po raz trzeci upada Bryll relacjonuje trzeci upadek
Jezusa niejako na marginesie g³ównych zdarzeñ ¿ycia. Wiersz stanowi zapis
zwyczajnej rozmowy o ¿yciu (jako odpowied� na domniemane pytanie, co
u was s³ychaæ?), podczas której trzykrotnie pojawia siê lakoniczne: Bóg
upad³. Zderzenie tego faktu z drogi krzy¿owej Jezusa z banaln¹ gadanin¹
o niczym jest wprost wstrz¹saj¹ce:

Co u nas? Jak to u nas. Lepiej byæ nie mo¿e
Bóg upad³. Lecz w ogóle u nas nie najgorzej
¯yjemy �wietnie, bo jeszcze ¿yjemy
I nie zginê³o nam nic oprócz kraju
Trochê go ludzie po nocach szukaj¹
Bóg upad³. Lecz w ogóle zwyczajnie siê dzieje
Jake�my tu zwyczajni, ¿e siê zawsze dzia³o
Ka¿dy dowcipy pêdzi i do gard³a leje

Jak ci opowiem, strasznie siê u�miejesz
To, co siê dzia³o gdzie� siê zapodzia³o.
Dzieñ zwyczajny. Bóg upad³. Wiêc nic siê nie sta³o56.

G³êbsza analiza wiersza-stacji ujawnia, i¿ zapisano w nim upadek cz³o-
wieka, a nawet upadek narodu. Polacy spokojnie gadaj¹ o niczym, �lepi i g³usi
na mêkê Jezusa, który d�wiga krzy¿, id¹c obok. Sacrum Brylla nie nosi litur-
gicznej, od�wiêtnej szaty � obleczone w szar¹ codzienno�æ, czêsto skazane
jest na nierozpoznanie.

Natomiast w wierszu-stacji XIV: Jezus do grobu z³o¿ony �mieræ Jezusa
na krzy¿u przedstawiona zosta³a z ca³kiem bliskiej perspektywy. Poprzednio
niegodziwo�æ obojêtno�ci cechowa³a ca³y naród (wszystkich Polaków), tym
razem oskar¿ony jest sam poeta, cz³owiek zwany Bryllem, który spotyka
Jezusa samotnego, zagubionego pomiêdzy Wielkim Pi¹tkiem a Porankiem
Niedzieli Zmartwychwstania. Sen, z którego Jezus (w wierszu nie pojawia

54 Zob. J. Duda Gracz, Golgota Jasnogórska Trzeciego Tysi¹clecia, Jasna Góra
2004 (wydanie nie posiada paginacji!).

55 Podobnie ekfratyczny charakter cechuje album Tam bije serce Twoje. Opo-
wie�æ o pielgrzymowaniu, poezja E. Bryll, fotografie K. �wiertok, Czêstochowa 2011;
dzie³o poety i fotografika portretuje pielgrzymów, którzy przybywali do jasnogórskiego
sanktuarium Matki Bo¿ej pod koniec pierwszej dekady trzeciego tysi¹clecia.

56 E. Bryll, Nie proszê o wielkie znaki, Warszawa 2002, s. 346 (podkr. � SR).
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siê Jego imiê) budzi poetê, jest metafor¹ �mierci. Teologiczne przes³anie
wiersza dotyczy najg³êbszej tajemnicy wiary chrze�cijañskiej � przez swoj¹
�mieræ i zmartwychwstanie Chrystus przywraca nam ¿ycie.

Wczoraj by³ w moim ¿yciu znowu gorzki pi¹tek
Sucho i czarno. Nagle Go spotka³em
I jak to bywa zawsze � nie pozna³em
Choæ mia³ na d³oniach krwawych blizn zacz¹tek57.

Nierozpoznany Chrystus przypomina Wêdrowca, który po zmartwych-
wstaniu towarzyszy uczniom id¹cym do Emaus. Co prawda spotkany jest
nagle, jednak na pewno nie jest to pierwsze spotkanie (jak to bywa zawsze).
Stacja XIV nie jest bowiem tylko z³o¿eniem do grobu cia³a Jezusa, ale w wier-
szu oznacza ka¿dy grzech cz³owieka, który zamienia ludzkie serce w grób,
w którym pogrzebany jest Bóg i Jego ³aska. Poetycka teologia grzechu nie
przypomina o konieczno�ci wyznania grzechów podczas spowiedzi, ale kon-
centruje siê na postanowieniu poprawy.

Ani Mu by³o potrzebne gadanie
Gdzie siê �wini³em, �lini³em, d³awi³em
� Obud� siê � szepn¹³. Nagle siê zbudzi³em.
� Je�li chcesz, Bryllu, jutro bêdzie Zmartwychwstanie58.

Ma³e zmartwychwstanie w wierszu-stacji XIV Brylla to powstanie z grze-
chów, nawrócenie, ponowne nape³nienie siê ³ask¹. Ka¿dy dzieñ jest takim ma³ym
zmartwychwstaniem, które sprawia, ¿e wiara nie jest czym� nudnym. Poetyc-
ka refleksja Brylla nad drog¹ krzy¿ow¹ Jezusa nie jest skoncentrowana na
wierno�ci przekazom biblijnym i orzeczeniom teologicznym, ale czerpie z tra-
dycji polskiej religijno�ci i do�wiadczeñ osobistej wiary.

Wencel

Ostatnim poet¹, którego twórczo�æ w pe³ni zas³uguje na miano poezji
biblijnej, jest Wojciech Wencel. Poeta chuligan, który w swej twórczo�ci oraz
felietonach staje w obronie patriotyzmu, warto�ci narodowych i religijnych59,
w tomie De profundis zaprasza w �wiat poezji zanurzonej w sacrum. Tytu³o-
wy wiersz przywo³uje pocz¹tek Psalmu 130: De profundis clamavi ad Te
Domine� Ju¿ pierwsze dwa wersety przynosz¹ niezwyk³¹ intensyfikacjê

57 Tam¿e, s. 351.
58 Tam¿e.
59 Wiersz De profundis dedykowany jest Andrzejowi Trzebiñskiemu, poecie

i dramaturgowi, bohaterowi walki o niepodleg³o�æ Polski, rozstrzelanemu przez
Niemców 12 listopada 1943 w Warszawie.
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nawi¹zañ biblijnych: �Z g³êboko�ci wo³a³em do Ciebie Panie/ a Ty� mnie ogniem
nama�ci³ jak mirr¹�60. Obok aluzji do Psalmu 130 pojawia siê przywo³anie
namaszczenia mirr¹ cia³a Jezusa w dniu Jego pogrzebu61 oraz Zes³ania Ducha
�wiêtego na aposto³ów zgromadzonych w Wieczerniku62. Mirra, która s³u¿y
do namaszczenia zmar³ego, przypomina równie¿ epizod z przybyciem do Be-
tlejem mêdrców ze Wschodu63. Scena opisana przez ewangelistê powraca
w rozwa¿aniach poety o upadku wiary we wspó³czesnym �wiecie. Nietzsche-
añskiej tezie o �mierci Boga przeciwstawiona zostaje m¹dro�æ staro¿ytnych
mêdrców-pielgrzymów:

Bóg umar³ �
ucz¹ nas wielcy filozofowie
ale gdy mêdrcy ze Wschodu
wyruszaj¹ w drogê
kto� wci¹¿ zapala nad nimi
latarnie gwiazd64.

Wencel zapala to samo �wiat³o w swojej liryce. To �wiat³o, które pochodzi
z wnêtrza Ksiêgi65, pozwalaj¹ce nie zagubiæ siê w wêdrówce przez �wiat. To
�wiat³o mi³o�ci, która �zawiesza lampki sensu na zwyczajnych s³owach�66.
Wiêcej, to ogieñ, którym staje siê cz³owiek wybrany przez Boga. To w³a�nie
wierno�æ Bogu daje si³ê ludowi, który potrafi odnale�æ na nowo si³ê do walki
o to, co najwa¿niejsze. Do zdobywania wiary dojrza³ej � opartej na prawdzie
i pe³nej ufno�ci w ocalaj¹c¹ moc Boga67. W poezji autora Podziemnych mo-
tyli bohater nape³nia lud pragnieniem heroizmu:

i przychodzili po ogieñ którym moje cia³o
zajê³o siê od Twojego jak od �wiecy paschalnej
�piewali psalmy dziêkczynne ³amali chleb
bo byli martwi a o¿yli zaginêli a odnale�li siê68.

Noc paschalna opisana w Ksiêdze Wyj�cia zamienia siê w chrze-
�cijañsk¹ liturgiê Wigilii Paschalnej, sprawowana przez tych, na których

60 W. Wencel, De profundis, w: tego¿, De profundis, Kraków 2012, s. 21.
61 Zob. J 19,39.
62 Zob. Dz 2,1-4.
63 Zob. Mt 2,9-12.
64 W. Wencel, ***Bóg umar³, w: tego¿, Podziemne motyle, Warszawa 2010, s. 24.
65 Zob. Rdz 1,3; Wj 13,21-22.
66 W. Wencel, Pie�ñ jedenasta: Mi³o�æ, w: tego¿, Imago mundi, Warszawa-Kra-

ków 2005, s. 47.
67 Zob. W. Kudyba, Pie�ni nawrócenia. O poemacie Imago mundi Wojciecha

Wencla, w: Poetyka i semantyka do�wiadczeñ religijnych w literaturze, dz. cyt., s. 498.
68 W. Wencel, De profundis, s. 21.
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wype³ni³o siê s³owo przebaczenia z przypowie�ci o powrocie syna marno-
trawnego69. Wencel nie tyle pos³uguje siê aluzj¹ biblijn¹, co tworzy swoisty
palimpsest � na kartach historii biblijnej zapisuje w³asn¹ opowie�æ-modlitwê.
Powierza Ksiêdze tych, którzy wo³aj¹ do Boga z g³êboko�ci swojej udrêki,
modli siê za walcz¹cych o wolno�æ Ojczyzny:

i ruszyli�my ognist¹ procesj¹ do kresu nocy
okiennice mijanych domów zatrzaskiwa³y siê
wê¿e drutów kolczastych k¹sa³y nam piêty
lecz by³o widaæ z oddali ¿e p³oniemy a nie giniemy
k¹piemy siê w ogniu a nie spalamy siê70.

Poetycka podró¿ do kresu nocy sygnowana jest pe³nym nadziei frag-
mentem z proroków. Daniel zostaje przywo³any jako prorok ocalenia m³o-
dzieñców w piecu ognistym71, za� Izajasz jako prorok uwalniaj¹cy od lêku
podczas swoistej próby ognia i wody72. Wencel staje siê przewodnikiem
w drodze do ziemi obiecanej, podobnym nie tylko do Moj¿esza73, ale i do
Abrahama74:

wspiêli�my siê na górê ¿eby obj¹æ ca³o�æ
i stamt¹d zadziwieni ujrzeli�my milion gwiazd
zupe³nie jakby kto� pochyli³ siê nad �pi¹cym
kontynentem i szepcz¹c ojcowsk¹ modlitwê
okry³ go p³aszczem nieba75.

Sam Bóg pochyla siê nad �pi¹cym, aby pojednaæ niebo z ziemi¹. �Nie
stanie siê nic z³ego nawet w chwili próby/ nie stanie siê nic z³ego (�) czarny
anio³ po¿¹dañ pychy i zgorszenia/ nie zdo³a nas od³¹czyæ od Jego mi³o�ci�76.
Wencel trawestuje s³owa �w. Paw³a aposto³a77, by og³osiæ królowanie Tego,
który Jest: �ta sama wieczna mi³o�æ wszystkie pie�ni �piewa�78. Proklamacja
mi³o�ci Bo¿ej to ostatnie s³owo poety, który jest niczym prorok.

69 Zob. £k 15,11-32.
70 W. Wencel, De profundis, s. 21.
71 Zob. Dn 3,23-24.
72 Zob. Iz 43,2.
73 Zob. Pwt 34,4-5.
74 Zob. Rdz 15,5-6.
75 W. Wencel, De profundis, s. 21.
76 Ten¿e, Pie�ñ jedenasta: Mi³o�æ, s. 47�49.
77 Zob. Rz 8,37-39.
78 W. Wencel, Pie�ñ jedenasta: Mi³o�æ, s. 48.
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*  *  *

W �wiecie, w którym ¿yjemy � po og³oszeniu �likwidacji indywiduum�
Adorna, �koñca cz³owieka� Derridy, ��mierci autora� Barthesa czy �zmierz-
chu cz³owieka� Foucaulta � warto wyruszyæ w poszukiwanie cz³owieka, który
jest podmiotem79. Jego podmiotowo�æ pochodzi od Tego, który jest Autorem
�wiata i jedyn¹ Rzeczywisto�ci¹. W Nim � jak g³osi Pismo � ¿yjemy, porusza-
my siê i jeste�my80. W Nim równie¿ tworzymy, powtarzaj¹c stwórczy gest
kreacji samego Boga. Ca³e wiêc ¿ycie cz³owieka zanurzone jest w Bogu. Za-
równo afirmacja, jak i odrzucenie sacrum, jest postaw¹ wobec Boga. Nawet
w przejawach blu�nierstwa i profanacji manifestuje siê ukryty g³ód prawdzi-
wego Boga. Wypada powtórzyæ za Zofi¹ Zarêbiank¹:

Czy wiêc degradacja, demistyfikacja, negacja sacrum (�) ca³a ta demaskatorska
gra stawiaj¹ca sacrum pod prêgierzem, nie jest w istocie podyktowana g³êb-
szym niepokojem duchowym i ponawianymi bezskutecznie próbami odnalezie-
nia Sensu?81

Taki g³êbszy niepokój duchowy cechuje poezjê. Je�li jest to wielka poezja.
Zdaniem Stefana Sawickiego prawdziwa poezja zakorzeniona jest

w sacrum.

Nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e ta rzeczywisto�æ absolutna, ujawniana, mo¿e prze-
czuwana, która zarysowuje siê na horyzoncie poezji, jest bliska rzeczywisto�ci
obecnej w prze¿yciu religijnym. Nie chodzi naturalnie o to, aby zacieraæ granice
miêdzy poezj¹ a religi¹82.

Mo¿na jednak s¹dziæ, ¿e �sztuka nie jest w stanie o w³asnych si³ach dotrzeæ
do rzeczywisto�ci sanctum, uobecniæ j¹ inaczej jak «przez zwierciad³o» ani
wprowadziæ jej realnie w ¿ycie cz³owieka�83. W niniejszym tek�cie przed-
stawi³em piêæ ró¿nych strategii poetyckich, w których uobecnia siê sacrum.
Pocz¹tkowo my�la³em, i¿ mo¿na je analizowaæ na podstawie trzech wielkich
porz¹dków, które odkrywamy w liturgii Mszy �w.: ofiarowanie, przeistoczenie
i dziêkczynienie. W tym kluczu panteistyczna Missa pagana Stachury
stanowi ofiarowanie nieznanemu Bogu swojej egzystencji, filozoficzne
Gorzkie ¿ale Hartwig i Brewiarz Herberta w spotkaniu z sacrum ulegaj¹

79 Zob. R. Nycz, Tropy �JA�. Koncepcje podmiotowo�ci w literaturze polskiej
ostatniego stulecia, w: Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze wspó³-
czesnej, red. D. �nie¿ko, Warszawa 1996, s. 39.

80 Zob. Dz 17, 28.
81 Zob. Z. Zarêbianka, dz. cyt., s. 175.
82 S. Sawicki, dz. cyt., s. 31.
83 Tam¿e.
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przemienieniu, natomiast indywidualny lament Brylla oraz narodowe tristia
Wencla wpisuj¹ siê w rzeczywisto�æ dziêkczynienia. Poniewa¿ jednak �nie
ma nic gorszego od dogmatyzmu�84, wiêc ca³y pomys³ opisania poezji w opar-
ciu o kolejne czê�ci liturgii mszalnej wydaje siê (ex post) nietrafiony. W relacji
poezja � sacrum bardziej odpowiedni by³by schemat nawi¹zuj¹cy do filozofii
dialogu, np. pragnienie (têsknota) � spotkanie � afirmacja lub negacja. A ka¿-
dy poeta jawi siê jak nowy Szawe³ z Tarsu: jego pegazowy upadek jest poe-
tyck¹ pasch¹, przej�ciem od pychy liryka, który jest �mistrzem� s³owa, do
pokory s³ugi i �wiadka, który wie, i¿ na pocz¹tku by³o S³owo85, a nasze ludzkie
s³owa (pe³ne be³kotu i jazgotu) to jedynie s³abe echo tego, co prawdziwe.
Cz³owiekowi przystoi przyoblec siê w milczenie. I tego � jak pisze Stachura �
trzymaæ siê trzeba.

Summary

GOD IS A POET ... IN SEARCH OF THE SACRED

IN THE REALM OF CONTEMPORARY POETRY

In contemporary Polish poetry of the sacred becomes present in various
forms � it is not the goal of this paper to discuss all of them. The focus of interest
is the journey into the world of poetry, in which fascination with God, the Holy Book
of Revelation, the mystery of the Redemption, takes shape of a literary form. The
author presents five poets whose works refer to the world of the sacred: E. Stachura,
J. Hartwig, Z. Herbert, E. Bryll, and W. Wencel. In all the analyzed texts the transposi-
tion of the sacrum takes place (to different extent), which builds a new meaning, a new
poetic world into which the lyrical subject introduces both a believer and atheist.
In the five poetic utterances, which are the subject of my research, the authors launch
search for God rather than present their belief or unbelief in Him.

Key words: sacred, poetry, faith, Bible

S³owa kluczowe: sacrum, poezja, wiara, Biblia

84 J. Duquesne, O wolno�æ poszukiwañ teologicznych. Rozmowy z o. M.-D. Chenu,
t³um. A. Paygert, Warszawa 1977, s. 137.

85 Zob. J 1,1.
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