
Jako w niebie
O wierszach ks. Tomasza Nowaka

Bezpretensjonalne w formie wiersze Tomasza Nowaka wpisu
ją się w formułę twórczości religijnej, jeśli tę ostatnią definiować 
jako poezję mówiącą o człowieku w przestrzeni Boga. Nie tyle cho
dziłoby jednak o samą tematykę utworów czy uruchamianą przez 
autora motywikę i rodzaj obrazowania (choć zdarzają się również 
teksty wyraźnie sytuujące się w sferze tak rozumianego wymiaru 
religijnego), ile o specyficzną kreację przestrzeni. Przestrzeń w tych 
tekstach nie jest mianowicie przestrzenią sakralną, lecz przestrze
nią zwyczajną, a mimo to, paradoksalnie, jawi się jako przestrzeń 
święta, stworzona przez Boga i do Niego odsyłająca. Wiersze No
waka dzieją się zatem na ulicach miast, na polnych drogach, w polu, 
w hospicjum, w szpitalu, w domu, wreszcie, z rzadka, również na 
plebanii, ale nie w samej świątyni. W tym sensie liryczne dzianie się 
tych wierszy rozgrywa się więc w przestrzeni wspólnej, którą sta
nowi przestrzeń ogólnoludzkiego doświadczenia egzystencjalnego. 
Nie jest to zatem jakiś obszar wydzielony konfesyjnie i ograniczony 
kościelnym czy klasztornym murem. Także bohaterowie wierszy 
Tomasza Nowaka pozostają zanurzeni w codzienności i ukazywa
ni są w zwyczajnych sytuacjach ludzkiego życia. Te wszakże, na co 
warto zwrócić uwagę, ujmowane są przez poetę zazwyczaj w per
spektywie odniesień do ostatecznego sensu. Wydaje się więc, że 
właśnie zarysowane wyżej zderzenie zwyczajnego z nadprzyro
dzonym oraz nadprzyrodzonego z codziennym staje się w poezji 
ks. Tomasza Nowaka źródłem szczególnego rodzaju zaskoczeń. Tak 
dzieje się choćby w inicjalnym wierszu tomu zatytułowanym Pan 
mój i Bóg mój, gdzie Chrystusowe rany z jednej strony prowadzą 

59



do krwiobiegu kosmosu, z drugiej zaś są drogą do kameralnego 
spotkania człowieka z człowiekiem, z chorym, z ułomnym, wresz
cie z księdzem mozolnie ślęczącym nad niedzielnym kazaniem. 
W umiejętności wydobywania z szarej codzienności, z tego wszyst
kiego, z czego tka się materia naszego życia, znaczeń, które słusznie 
byłoby nazwać znaczeniami fundamentalnymi, zawiera się, jak są
dzę, nie tylko siła poetycka tych wierszy, ale także ich wartość i ory
ginalność, rozpatrywana na tle współczesnych wierszy religijnych, 
zwłaszcza tych pisanych przez księży poetów. 

Podmiot zebranych w analizowanym tomiku utworów w prze
ważającej ich liczbie nie określa siebie poprzez duchowną profesję 
uprawianą przez rzeczywistego autora. To również wnosi pewną 
zasadniczą odmianę w stosunku do twórczości poetyckiej upra
wianej przez kapłanów. Liryczny bohater rzeczonych wierszy nie 
eksponuje więc, ale też nie ukrywa swojej kapłańskiej tożsamości. 
Jest po prostu człowiekiem, uczestnikiem życia, obserwatorem 
i komentatorem rzeczywistości, niekiedy nadającym wydarzeniom 
trafne filozoficzne, religijne lub etyczne formuły. Ja liryczne poezji 
ks. Jana Twardowskiego zawsze nosiło sutannę. Ja liryczne ks. No
waka występuje na ogół bez dystynkcji kapłańskich, choć poprzez 
liryczne sytuacje ujawnia się niekiedy jego przynależność do stanu 
duchownego. 

Znaczący wydaje się też obowiązujący w tych wierszach kie
runek ruchu. Wertykalną oś organizuje w utworach ks. Nowaka 
dwojakiego rodzaju układ: z jednej strony będzie to najczęściej ruch 
wstępujący, od ziemi do nieba, od wydarzeń powszednich, ludzkich 
ku perspektywie wyznaczonej przez absolutny horyzont. Z dru
giej strony — i te wiersze osobiście uważam za poetycko ciekawsze 
— kierunek ten ulega odwróceniu, przybierając postać od nieba, 
od znaczeń boskich, ku sensom ziemskim, ludzkim i codziennym. 
Przykładu tego wariantu dostarcza wiersz Communio, w którym 
chleb eucharystyczny, przyjmowany przez wiernych podczas mszy, 
prowokuje do pytań o chleb zaspokajający zwykły fizjologiczny głód 
oraz o samych, uczestników obrzędu, o ich zdolność do dzielenia 
się z potrzebującymi. Innym świetnym wierszem, pokazującym,
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podobnie jak w Comtnunio, związek obydwu rzeczywistości i oby
dwu wymiarów: boskiego i ludzkiego, jest tekst o naszych boskich 
ranach (Rany boskie). Tu wszakże kierunek byłby odmienny, bar
dziej skomplikowany. Mamy w nim bowiem do czynienia z równo
czesnym ewokowaniem obydwu wektorów: wstępującego (ludzkie 
rany ujrzane zostają w perspektywie ran Zbawiciela) oraz zstępują
cego (Rany Chrystusa są niejako powtarzane w cierpieniach wszyst
kich ludzi). Równoczesność bądź — innym razem — równoległość 
obydwu kierunków skutkuje integralnością kreowanej w wierszach 
Nowaka wizji świata. „Ziemskie” kieruje tu ku „niebieskiemu”, 
„niebieskie” zespala się z ziemskim.

Najnowszy zbiorek wierszy ks. Tomasza Nowaka jest niewąt
pliwie interesującą propozycją poetycką, stanowi też zapowiedź dal
szych spełnień artystycznych. Duchowej głębi towarzyszy tu nieba
nalny namysł intelektualny, powadze podejmowanej problematyki 
— ukryty zmysł humoru i delikatnej ironii, kosmicznym i abso
lutnym rzeczywistościom odpowiadają sprawy małe, zwyczajne 
i konkretne. Dzięki temu to, co duchowe, zostaje wcielone i znaj
duje wyraz w namacalnym konkrecie, bez którego poezja przestaje 
być poezją.

Zofia Zarębianka
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