
Marek Mariusz Tytko (Kraków)

Co mi dał ks. Jan Twardowski, poeta?

Pisząc zimą 2006 roku list do teologa — magistra Edwarda Przebieracza (z propozycją
stworzenia antologii wierszy poświęconych zmarłemu właśnie ks. Janowi Twardowskiemu),
nie spodziewałem się, że stanę się inicjatorem i współsprawcą niniejszej antologii poetyckiej i
prozatorskiej  pt.  Żegnamy księdza Jana Twardowskiego. Ksiądz Jan od malwy — dotąd z
żyjących  — pierwszy poeta  religijny  Rzeczypospolitej  Katolickiej  — przeszedł  na  tamtą
stronę historii,  dla nas już niewidoczną.  Pozostała poezja i  dobroć, i więcej nic (jak pisał
Cyprian  Norwid).  Rozproszone  wspomnienia  oraz  impresje  o  najwybitniejszym  polskim
poecie religijnym XX wieku należało (choć częściowo) zebrać i ocalić od zapomnienia. Taki
też charakter mają teksty eseistyczne zgromadzone w tej książce.

Księdza Jana Twardowskiego poznałem osobiście w połowie lat osiemdziesiątych XX
wieku  w  Rybniku  na  Górnym  Śląsku,  w  Kościele  Księży  Misjonarzy  pod  wezwaniem
Królowej Apostołów przy ul. Tadeusza Kościuszki. Ksiądz Jan od poezji, wówczas dziarski
siedemdziesięciolatek  w  sutannie,  przybył  tam  na  swój  wieczór  autorski.  Jako  wiecznie
początkujący poeta nie mogłem przegapić takiej okazji i nie być na spotkaniu z mistrzem. Po
lekcjach w rybnickim liceum poszedłem  do kościoła na popołudniową ucztę artystyczno-
religijną.  Wieczór  autorski  miał  miejsce  w  porze  ciepłej,  prawdopodobnie  w  1985  roku
(dokładnej daty nie pamiętam). Autor inteligentnych wierszy o Bogu, przyrodzie i człowieku,
stojąc przy lektorskim pulpicie w prezbiterium, czytał swoje fascynujące utwory. Słuchałem
mistrza z zapartym tchem, nie mogąc opanować wzruszenia. Siedziałem w ławce zaledwie
kilka  metrów  od  sławnego  księdza  Jana  od  biedronek,  widziałem  ruchy  jego  twarzy,
serdeczny  uśmiech,  radosne  usta,  z  których  wychodziły  precyzyjnie  deklamowane  frazy,
skupione oczy, skoncentrowane na tekście, ale co chwilę podnoszące się i ogarniające tłumnie
przybyłą publiczność — wspólnotę wiernych czytelników. Zapamiętałem na zawsze obrazy i
frazy: „Nie przyszedłem pana nawracać”, „Na osiołku”, „Który stwarzasz jagody”, ale przede
wszystkim największe wrażenie na mnie zrobił utwór, w którym mowa była o tym, iż pies
bardzo  rzadko  chodzi  do  kościoła.  Utwór  ten  podziałał  piorunująco  na  młodego,
zbuntowanego  człowieka,  przeżywającego  ostry  kryzys  wiary,  czas  zwątpienia  w
ontologiczne istnienie Stwórcy,  okres młodzieńczego ateizmu,  zrodzonego może trochę na
przekór, choć przecież był ów kawaler osobą ochrzczoną, bierzmowaną, uczęszczającą pilnie
w  szkole  średniej  na  (nadobowiązkowe!)  katechezy  do  czernickiej,  przykościelnej  salki.
Ksiądz Jan Twardowski przybył na Śląsk, aby ewangelizować poezją, ewangelizować sztuką
takich  młodych,  zbuntowanych  ludzi,  uważających,  iż   „pozjadali  wszystkie  rozumy”
(zwłaszcza w kwestii  Boga),  jak ówczesny rybnicki,  niepokorny licealista  nazywający się
Marek Mariusz Tytko. Z perspektywy czasu widzę, że ksiądz Jan wtedy przybył nie na darmo
i  w samą  porę.  Duchowe procesy  wychowawcze  nie  należą  do  zjawisk  błyskawicznych,
często  mówi  się  w  pedagogice  o  tzw.  „skutkach  odległych”.  W  tym  sensie  ks.  Jan
Twardowski wtedy (~1985) w ciągu jednej zaledwie godziny spotkania nie nawrócił mnie, ale
spowodował,  iż  rozpoczął  się  pewien  (początkowo)  nieświadomy  dla  mnie  proces,  który
doprowadził  w ciągu  następnych  lat  do  zwrotu  w sposobie  patrzenia  na  świat,  na  ludzi.
Można  powiedzieć,  iż  ks.  Jan  Twardowski  był  dla  mnie  (i  jest  nadal)  wzorem
wychowawczym:  niestandardowym,  nietuzinkowym,  niezwykłym  autorytetem,
wychowującym  przez  poezję  kolejne  pokolenia  Polaków  (i  nie  tylko).  Sztukmistrz
wychowawczy z tegoż poety był nie lada, skoro jedno spotkanie poetyckie potrafiło rozpalić
w młodym, zbuntowanym „ateiście” tyle żaru duchowego, iż po latach ów żar (zapał) Ducha



poetyckiego stworzył  we mnie  poetę  religijnego (m.  in.  autora książki  pt.  Eschatologizm,
wydanej w Krakowie w 1998 roku). Oczywiście, oddziaływał także święty papież Jan Paweł
II (z biegiem lat coraz bardziej), ale ks. Jan od lilii ma w moim sercu niezastąpioną zasługę i
wieczną wdzięczność (samym swoim istnieniem i pisaniem fantastycznych poezji religijnych
w duchu franciszkańskim — i nie tylko). 

Niniejszy tekst może być potraktowany jako świadectwo nawróconego, jako drobna
cegiełka indywidualna do procesu beatyfikacyjnego Poety od mrówek, który to proces, mam
nadzieję, wierzę, że nastąpi oraz doprowadzi do wyniesienia na ołtarze człowieka swiętości i
mistrza artyzmu, który sztuką służył Bogu wprost i nie wprost (jako wychowawca zza grobu).
Wtedy, w rybnickim Kościele Misjonarzy ksiądz Jan prowadził rzeczywiste misje (poetyckie,
niekonwencjonalne),  na  co  mało  kto  z  obecnych  tam miłośników  sztuki  zwrócił  uwagę.
Wychowanie przez sztukę, wychowanie przez poezję — oto była istota metody działania ks.
Jana Twardowskiego w celu przybliżenia  ludzi  do Boga oraz człowieka do człowieka (w
obliczu Boga). Po zakończonym wieczorze autorskim poszedłem wraz z innymi tam, gdzie
spodziewalem się spotkać mistrza. Jeśli dobrze pamiętam, udało mi się zamienić z księdzem
poetą kilka zdań. Treści rozmowy nie pamiętam. Czułem tylko wielkie przeżycie ze spotkania
z  prawdziwie  Wielkim  Poetą,  który  był  bardzo  ciepły  i  serdeczny.  Wrażenie  niezwykle
pozytywnej, klarownej postaci w negatywnych, nieklarownych czasach realnego socjalizmu
w  Polsce.  Ksiądz  Jan  w  czasach  zniewolenia  emanował  w  swoich  wierszach  niezwykłą
wolnością,  dawał  prztyczki  władzy,  rzucał  aluzje,  wyśmiewał  się  dyskretnie  z  ludzkich
przywar, chwalił Boga nie półgębkiem, ale pełnym głosem. Czuło się wielką prawdę, dobro i
piękno promieniujące z wierszy i z osoby samego dostojnego Autora. Kupiłem wtedy poezje
ks. Jana od pszczółek, aby nasycić się miodem jego metafor i obrazów. Z utworami mistrza
od bezpartyjnych bocianów w czasach władzy totalnej partii komunistycznej nie mogłem się
rozstać przez kilkadziesiąt lat. Wracam do nich co jakiś czas, czytam na nowo, odkrywam
istotę rzeczy, która przedtem była dla mnie zakryta sztafażem dekoracji tropów poetyckich.
Wtedy, w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku nie zdawałem sobie sprawy, że obcuję ze
świętym.  Teraz sprawa ta jawi się niezwykle jasno. Cień przechodzącego,  świętego poety
Słowa, ukrytego pod postacią skromnego robotnika w winnicy Pańskiej —  padł na mnie,
grzesznika.   

We  wrześniu  2000  roku  ukazał  się  jeden  z  tomów  moich  wierszy  (pt.  Koncerty
metafizyczne),  a  wśród  poezji  tam zamieszczonych  — był  utwór  (na  s.  40)  dedykowany
duchowemu mistrzowi poezji:

DOZNANIE PANA CREDO

dla ks. Jana Twardowskiego 
Widziałem znak
Na pograniczu 
Światów —
Żywioły

Lecz cóż poety z głębi spojrzenie?

Więcej warte dla
Ciebie Panie
Są mrówki
Odziane w światło



Niż moja wiara jak ogień
Nadzieja jak woda
Miłość jak ziemia
I Ty jak powietrze 

Książkę z odręcznie napisaną dedykacją przesłałem ks. Janowi Twardowskiemu do
Warszawy.  Po  kilku  tygodniach  otrzymałem  własnoręcznie  napisaną  przez  ks.  Jana  od
stokrotek — pocztówkę z krótkim podziękowaniem i nader pochlebną opinią, na którą sobie
nie zasłużyłem.  Mistrz  napisał  mi:  „Dziękuję za »Koncerty metafizyczne«, wzruszył  mnie
wiersz  »Doznanie Pana Credo«  —  dziękuję  za  dobroć  dla  mnie.  Wiersze  interesujące,
niepodobne do innych” (List ks. Jana Twardowskiego z Warszawy, z dnia 30 października
2000 roku do Marka Mariusza Tytki  z Krakowa). Następnie wymieniłem z Poetą poetów
religijnych  jeszcze  bodaj  dwa listy  (długie  z  mojej  strony),  przy czym ks.  Jan,  będąc  po
operacji (katarakty) i bardzo schorowany, dyktował tekst osobie opiekującej się nim, ona zaś
(w imieniu księdza) pisała do mnie (z warszawskiej Tamki). Listy te należałoby jako istotne
dla polskiej poezji religijnej — upublicznić, gdy na to przyjdzie odpowiednia pora. Odszedł
ksiądz Jan od żabek drogą do nieba, gdzie już tylko radość i nie ma cierpienia. Miał z nami
współudział w żywocie ziemskim, przepraszam, to my mieliśmy współudział razem z Nim w
życiu doczesnym. Mieliśmy do czynienia ze świętym poetą i świętym człowiekiem. Ilu z nas
wiedziało  o  tym  wcześniej?  Serca  tylko  pałały  mocniej,  gdy  opowiadał  nam  historie
ewangeliczne  w  drodze  i  pisma  nam  wyjaśniał  (poezją).  Bardzo  nam  będzie  Ciebie
brakowało,  tu,  na  ziemskich  błoniach.  Ufamy,  iż  w  niebieskiej  dziedzinie  sprawisz  nam
jeszcze nie lada rozkosz, chwaląc Boga poezją niezniszczalną, zapisaną na wieki w Bożych
prototypach, w Boskich ideach, w istotach wartości. Kiedy się znów spotkamy w ogrodzie
raju, posłuchamy z wdzięcznością Twoich pieśni anielskich na chór żab i dwa bociany. W
niebie zaś nawet pies chodzi do kościoła, a drzewa — wszystkie są wierzące i praktykujące.  

Kraków, dnia 5 maja, 8 i 12 czerwca 2006 r.
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