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   Czytelnicy i autorzy otrzymują już czwarty tom pokłosia Konkursu 
Jednego Wiersza o Puchar Wydawnictwa św. Macieja. Tom niniejszy 
jest w swojej formie kontynuacją poprzednich zbiorków wierszy (po-
kłosia I, II i III edycji konkursu). Jury już wybrało osoby do nagród      
i wyróżnień. Poszczególni jurorzy (tj. ściślej mówiąc: jeden juror                    
i dwie jurorki) wyrazili przy tym swoją opinię na temat samego kon-
kursu, dzieląc się spostrzeżeniami i wątpliwościami. 
   Jeden z jurorów – Wiesław Janusz Mikulski z Ostrołęki – napisał 
następujące słowa: „Dobrze, że Wydawnictwo św. Macieja Apostoła 
organizuje taki konkurs, bo jest to animacja życia duchowego i reli-
gijnego tych środowisk, które są bardziej wrażliwe na piękno słowa 
i poezji. Dziękuję Dyrektorowi Wydawnictwa P.T. Edwardowi Prze-
bieraczowi za tę inicjatywę i za jego służbę Kościołowi świętemu. 
Moja ocena wierszy jest zarazem jakby recenzją tychże utworów. Wy-
typowałem 10 utworów, którym przyznałem od jednego do dziesięciu 
punktów. Im więcej punktów, tym bardziej wartościowy treściowo, 
religijnie i literacko wiersz” (Wiesław Janusz Mikulski, Ostrołęka).
   Członkini jury – Izabela Zubko z Warszawy – z kolei nakreśliła 
rzecz nieco szerzej, w pewnym kontekście współczesnym, akcentując 
de facto klasyczną zasadę decorum (odpowiedniości formy do treści), 
tj. stosowności formy wiersza do treści tegoż wiersza, co przy tema-
tyce religijnej poezji ma istotne znaczenie, bo o wertykalnej i bardzo 
ważnej relacji człowieka z Bogiem, która to relacja, jak żadna inna, 
nadaje podstawowy sens życiu ludzkiemu, po prostu nie uchodzi pisać 
w sposób nieodpowiedni, nieokrzesany, wulgarny, płytki, banalny, to 
kwestia dobrego smaku, po Herbertowsku mówiąc:
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   „Szukanie Boga i sensu wiary było i jest bardzo trudne dla czło-
wieka. Wszyscy zadajemy sobie pytania, na które nawet teolodzy nie 
znajdują jednoznacznych odpowiedzi. Wątpliwości przedstawione      
w nadesłanych wierszach różnią się od siebie a ich interpretacja nie 
jest jednoznaczna. Przewijają się różne motywy poszukiwań. Jedni 
odnajdują dar wiary w wodzie z Kany Galilejskiej, inni wśród przyro-
dy, w rzeźbach, a jeszcze inni w sobie. Ilu poetów – tyle sposobów od-
krywania tajemnic wiary. Wyznania autorów są szczere i dzięki temu 
czytelnik może odebrać je bardzo osobiście. Dotykają one życiowych 
doświadczeń każdego z nas. Doświadczeń pełnych pokory, czasem 
buntu oraz wewnętrznych monologów, które poprzez wiersz stają się 
dialogiem z Bogiem. Bogactwo poetyckich świadectw wiary wskazuje 
na nieustającą potrzebę kontaktu z tym »Który był i Który jest, i Który 
przychodzi«. Zwracam dużą uwagę na estetykę wypowiedzi poetyc-
kiej. Niektóre słowa nie pasują do tematyki związanej z Bogiem. Być 
może słowa: pijany, śmierdząca, szczyn, durna (wiara) mają pełnić 
jakąś funkcję, coś podkreślić czy też za pomocą szoku zwrócić uwagę 
na intencję autora. Jednak, w moim odczuciu, nie pasują i dlatego już 
przy pierwszej selekcji utwory zawierające powyższe wyrazy zostały 
przeze mnie odrzucone” (Izabela Zubko, Warszawa).
    Przewodniczącą jury została w IV edycji konkursu – Dominika Bu-
dzanowska, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznaw-
stwa (specjalność filologia klasyczna), autorka erudycyjnej dysertacji 
doktorskiej pt. Iustitia, temperantia, fortitudo, prudentia – cnoty wład-
cy w „De elementia” Seneki Młodszego, co należy przetłumaczyć jako 
Sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo, roztropność – cnoty wład-
cy w „O łagodności” Seneki Młodszego (Uniwersytet Warszawski, 
Wydział Polonistyki, Warszawa 2010), absolwentka studiów filologii 
klasycznej (UW, 1997) oraz teologii biblijnej (Uniwersytet im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2006). Jurorka ta, ważąc           
i oszczędzając słowa, napisała od siebie takie oto zdania:
   „Werdykt bardzo trudny. Jak wybrać z wielości tematów? Z prze-
bogatej palety barw, światłocieni? Z wielości nastrojów? Jak oce-
nić nieocenialne, bo płynące z GŁĘBI? Moja najważniejsza uwaga: 
DZIĘKUJĘ za możliwość SPOTKANIA z tajemnicą serca drugiego 
człowieka!” (dr Dominika Budzanowska, Warszawa).
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    Rzeczywiście, jak zwykle, wybór stanowi pewien problem dla jury, 
bo trzeba wyłonić wiersze najlepsze, ale zdania jurorów mogą być po-
dzielone, stąd wielość nagród, ich rozmaitość, która jakby rekompen-
suje owo zróżnicowanie opinii na temat poszczególnych wierszy. Jury 
starało się nie pominąć nikogo, kto zasługiwałby na uznanie. Zawsze 
pozostaje jednak „salon odrzuconych”, co nie oznacza wcale, że au-
torzy z tej grupy osób nienagrodzonych, niewyróżnionych nie mogli-
by pisać lepiej, ale akurat ten jeden wiersz, jaki nadesłali, nie spełnił 
pewnych kryteriów, wszak każdy konkurs to swoista ruletka, nawet 
jeśli ma owa gra w wiersze swoje zasady, kryteria regulaminowe, to 
indywidualne oceny utworów bywają czasem inne, niż by się spo-
dziewali niektórzy autorzy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby twórcy 
z „salonu odrzuconych” przysłali inne, lepsze wiersze do przyszłych 
edycji turnieju, wszak sam konkurs ma także walory dydaktyczne, bo 
twórcy metodą prób i błędów uczą się czegoś nowego, jak chociażby 
zasady właściwego pisania i dobierania tekstów na konkurs według 
proponowanych kryteriów. W tej mierze twórcy uczą się cierpliwości, 
wytrwałości, samodoskonalenia przez całe życie, nie zniechęcając się 
bynajmniej, nie zrażając się chwilowymi niepowodzeniami. Repetitio 
est mater studiorum – powtarzanie jest matką uczenia się (studiowa-
nia), zatem nic nie szkodzi, jeśli tym razem nie wyszło. Może innym 
razem się uda, jeśli wiersz zostanie wycyzelowany, napisany porząd-
nie, jak trzeba, bez epatowania wulgarną terminologią i banałami?
   Kwestia zasad rządzących doborem wierszy najlepszych jest w za-
sadzie formalnie jasna (dorozumiana). Wiersze powinny być z ducha 
chrześcijańskie, wszak jest to konkurs religijnej poezji chrześcijań-
skiej. Tematyka zatem w jakiś sposób dotyczyć powinna relacji czło-
wieka do Boga. Treści zawarte w utworach powinny być niebanalne, 
oryginalne, niepowtarzalne, z pewnością świeże, nowe spojrzenie na 
relacje międzyludzkie i relacje pomiędzy człowiekiem a Bogiem – jest 
zawsze dodatkowo punktowane. Forma wierszy powinna być popraw-
na warsztatowo, zatem każdy autor powinien szczególnie starannie 
wycyzelować swój tekst przed wysłaniem na konkurs. Oczywistą jest 
rzeczą poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, gramatyczna (zob. 
np. Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i inter-
punkcji, oprac. zasad pisowni i interpunkcji polskiej Edward Polański, 
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Warszawa 2003, lub wyd. późniejsze).
   Nadto liczy się pewna logiczna konstrukcja utworu, tj. uporząd-
kowanie materii wiersza, brak chaosu w strukturze oraz brak usterek 
formalnych w języku tekstu. Dotyczy to szczególnie utworów typu 
„Różewiczowskiego”, posługujących się tekstem bez interpunkcji 
i wielkich liter, gdzie funkcję zastępczą interpunkcji pełnią odstę-
py między cząstkami wiersza (zamiast kropek) bądź odpowiednie 
ukształtowanie poszczególnych linijek (wersów), zakończonych w od-
powiednim miejscu celem uzyskania stosownego efektu poetyckiego 
(np. kontaminacji frazeologicznej). Tak to widzę ogólnie jako kryteria 
oczywiste, jakkolwiek szczegółowe preferencje jury mogą być tu zin-
dywidualizowane. Wiersz na pewno powinien poruszać pozytywnie 
odbiorcę swoim pięknem, pokazywać mu jakieś podstawowe, ludzkie 
dobro, wzruszać, zadziwiać, zachwycać. Epatowanie złem na pewno 
nie jest celem poezji religijnej, skoro religia (tu: chrześcijaństwo) dąży 
ku dobru, wskazuje na dobro, na człowieka, na Boga. W szczególności 
owym dobrem jest chrześcijańska miłość duchowa rozumiana np. jako 
caritas albo agape. Humanistyczny aspekt konkursu poświęconego                                                                                                
w tej edycji tematycznie miłości nie ulega wątpliwości. Nic, co ludz-
kie, nie jest nam obce, a wiersz wyraża wszak ową najgłębszą tajemni-
cę naszego człowieczeństwa. Dlatego w każdym wierszu zawarta jest 
swego rodzaju antropologia, możemy z niego odczytać wizję człowie-
ka, wizję indywidualną, ukazaną przez danego autora w taki lub inny 
sposób w jakimś fragmencie. Wiersz, który powstaje zawsze niejako 
„na obraz i podobieństwo” autora, odzwierciedla opinie, przekonania, 
światopogląd twórcy, czyli sposób widzenia świata przez konkretną 
osobę, która ma za sobą konkretne doświadczenie życiowe, nadto nosi 
w pamięci echa lektur cudzych utworów. Nasze preferencje poetyc-
kie, ulubione tematy, ukochani poeci, etc. odzywają się echem we-
wnętrznym podczas pisania nowych wierszy przez nas jako swoiste 
reminiscencje, parafrazy, nawiązania, inspiracje, stylizacje. Czerpie-
my natchnienie nie tylko z przyrody, ale przede wszystkim z kultury,                                                                                                                      
z otaczającej nas sfery wartości (tu: wartości chrześcijańskich). Sposób 
widzenia świata w wierszu wynika z naszego wychowania, uformo-
wania naszej osobowości, wykształcenia kulturowego, jakie odebrali-
śmy w domu rodzinnym, w szkole, Kościele i dzięki samokształceniu, 
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tj. dzięki własnym, intensywnym lekturom określonych książek, któ-
rych dobór zależy od nas i nie powinien być przypadkowy. Istnieją 
pewne kanony lektur oczywiste dla chrześcijańskiego poety religijne-
go (także w Polsce), np. Biblia czy nasi wielcy poeci narodowi. Nie-
stety, ostatnio celowo „wycinani” są oni z lektur szkolnych lub pro-
gramowo tam nieobecni, w imię lewicowo-liberalnej, współczesnej 
przebudowy świadomości społecznej, kierowanej w stronę zaprogra-
mowanej ateizacji, sekularyzacji, laicyzacji kultury polskiej. 
    Książki powstają wskutek czytania innych książek, na co nakłada 
się własne doświadczenie indywidualne, a wiersze są odbiciem ducho-
wości ich autorów. Rozmaite typy osobowości poetów piszących po 
polsku łączy jednak w jedno wspólna, chrześcijańska kultura polska. 
Powinniśmy bronić chrześcijańskiej tożsamości naszego Narodu po-
przez tematyczne zanurzenie naszych wierszy w przebogatej tradycji 
chrystianizmu. Naszą indywidualną duchowość wyrażamy wszak po-
przez jakiś konkretny temat, treść i formę ujęcia owej treści. Takie są 
podstawowe zadania poetów religijnych w Polsce: budować, wzboga-
cać kulturę chrześcijańską oraz bronić chrześcijańskiego dziedzictwa 
narodowego swoją obecnością w kulturze. Ten konkurs m.in. służy 
wyłonieniu się swoistej forpoczty chrześcijańskiej. Wysoka poprzecz-
ka postawiona twórcom nie zawsze bywa możliwa do spełnienia. To 
zależy wszak od „iskry Bożej” i bystrości umysłu, potrafiącego stwo-
rzyć inteligentnie coś nowego, ciekawego, niepowtarzalnego, nieba-
nalnego, świeżego, oryginalnego i zachwycającego, co nie nuży, nie 
nudzi i jest pozbawione „waty” słownej. Wysokie, maksymalistyczne 
oczekiwania jury czasem rozmijają się z minimalistycznymi oczeki-
waniami wielu autorów (np. byle tylko coś napisać i wysłać na kon-
kurs, bo właśnie mija termin, a nuż się uda?). Jak było tym razem? Czy 
aspiracje jury spotkały się z aspiracjami autorów „w połowie drogi”? 
   Zgodnie z werdyktem jury – w 2014 r. Puchar Wydawnictwa św. 
Macieja Apostoła otrzymała Marta Sas-Nowosielska z kanadyjskiej 
prowincji Ontario. Drugą nagrodę przyznano Piotrowi Nowakowi                   
z miejscowości Kolonia Bogoria, trzecią – siedemnastoletniej Domini-
ce Grabowieckiej z Warszawy. Równorzędne wyróżnienia jury powę-
drowały do Danuty Bartoszuk z Piaseczna, Mariana Flunta z Brzegu 
Dolnego, Agnieszki Lubos z Bielska-Białej, Edwarda Marszałka z Kro-
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ścienka Wyżnego i Mirosława Welza z Iwonicza-Zdroju. Wyróżnienie 
specjalne Dyrektora Wydawnictwa św. Macieja Apostoła – Edwarda 
Przebieracza otrzymał ks. Grzegorz Bartko z Zamościa.
   Konkurs ma charakter publiczny, wyniki są upubliczniane, co po-
woduje, że pojawia się pewien odzew czytelników i autorów ze śro-
dowiska miłośników poezji. Blogowicze po ogłoszeniu wyników ww. 
konkursu podzielili się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami. Kilka 
z owych opinii tu warto przytoczyć dla przykładu w ramach dysku-
sji środowiskowej. Krystyna Ring z Warszawy napisała: „Gratuluję 
wszystkim laureatom i biorącym udział w Konkursie Jednego Wier-
sza, którego wyniki zostały ogłoszone dzisiaj. To piękny, wartościowy 
dzień, dla ludzi pióra. Bardzo ważne dla człowieka jest potwierdzenie, 
że inni go doceniają – tak jak w tym przypadku. Z niecierpliwością 
czekam na ogłoszenie następnego konkursu”. Marta Sas-Nowosielska 
z Kanady, główna laureatka, zdobywczyni Pucharu, wyraziła swo-
je emocje następująco: „Bardzo dziękuję, jestem miło zaskoczona, 
bo nie liczyłam na tak wysoką pozycję. Naprawdę czuję się bardzo 
zaszczycona, wyróżniona i serdecznie się cieszę! Prosiłam kiedyś                       
w swych modlitwach dobrego Boga, aby nieść ukojenie i pocieszenie 
swoją poezją, która jest przecież darem od Niego – Najdoskonalszego 
Poety i Artysty... Jeszcze raz dziękuję! Cała szczęśliwa. Oczywiście 
dziękuję również świętemu Maciejowi!”. Reakcja wyróżnionej Danu-
ty Bartoszuk z Piaseczna na ogłoszenie werdyktu była bardziej stono-
wana: „Serdecznie dziękuję za wiadomość o rozstrzygnięciu IV KJW. 
Zostałam bardzo miło zaskoczona, znajdując swoje nazwisko wśród 
wyróżnionych osób. Cieszę się, że mój sposób odczuwania wiary do-
tarł do jury”. Wyróżniony Edward Marszałek z Krościenka Wyżnego 
z kolei stwierdził: „Bardzo dziękuję za informację – jestem wzruszony 
werdyktem. Wyróżnienie w Waszym konkursie bardzo sobie cenię”.

Chrześcijański poeta religijny

   Pokłosie obecnej, już czwartej edycji konkursu, nosi tytuł Miłość, 
która zachwyca. Wiersze koncentrują się wokół tematyki relacji du-
chowej zwanej miłością. Chodzi o miłość chrześcijańską, widzianą 
z perspektywy chrześcijanina/chrześcijanki. Religijny aspekt miłości
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odnosi się do Boga (relacja pionowa. wertykalizm), a humanistyczny 
aspekt miłości chrześcijańskiej odnosi się do człowieka (relacja pozio-
ma, horyzontalizm). W zasadzie relacje te uzupełniają się wzajemnie. 
Miłość Boga do człowieka jest oczywiście „bezmierna”, tj. nie ma 
miary, co podkreśla papież Franciszek (rozważania na Anioł Pański, 
Watykan, 22 czerwca 2014 r.). A miłość człowieka do Boga natomiast 
– czy ma jakąś miarę? Jak zmierzyć miłość w ogóle? Czy istnieje jakaś 
ludzka, obiektywna miara miłości? A miłość człowieka do człowieka, 
rozumiana duchowo (nie chodzi tu bynajmniej o seks) czy ma jakąś 
miarę obiektywną? Jak ją zmierzyć? Jak określić to, co nieokreślone? 
Takie pytania nasuwają się piszącemu przy analizie tytułu: Miłość, 
która zachwyca. A jeśli miarą miłości duchowej jest zachwyt, to –         
z kolei – jak zmierzyć zachwyt, równie niedookreślony, nieogarnialny 
rozumem? I jak ów zachwyt wyrazić poprzez wiersze?
   Władysław Tatarkiewicz definiował kiedyś piękno w sposób kla-
syczny jako to, co wzrusza, zachwyca lub budzi grozę. Jeśli miłość 
zachwyca, to jest piękna. Inaczej: jeśli miłość zachwyca, to jest pięk-
nem. A czy wiersze o miłości zachwycają? Jeśli zachwycają, to są 
piękne (inaczej: są pięknymi), a jeśli nie zachwycają, to nie są piękne 
(nie są pięknymi). Miarą piękna jest tu wiersz, który zachwyca. Pyta-
nie: kogo zachwyca? A jeśli zachwyca tylko samego autora i nikogo 
więcej, to pięknym nie jest? Wchodzimy w obszar definicji poezji, 
definicji sztuki.
   Moim zdaniem, poezja, rozumiana jako utwór artystyczny, zachwyca 
(powinna zachwycać) także innych, istniejąc interpersonalnie w prze-
strzeni kultury. Weryfikacja wartości artystycznej wiersza zachodzi na 
poziomie międzyosobowej komunikacji. Nie wystarczy, aby sam twór-
ca uznał dany swój tekst utwór poetycki (za dzieło sztuki). Koniecz-
ne jest, aby za takowe dzieło sztuki (utwór poetycki) uznali ów tekst 
także inni, filolodzy, literaturoznawcy, krytycy, znawcy zagadnienia. 
Sztuka jednak nie jest kwestią arbitralnej uznaniowości, ale podlega 
stosownym, formalnym kryteriom rozumnym (według zwięzłej for-
muły św. Tomasza z Akwinu wyrażonej przezeń po łacinie: recta ratio 
factibilium). Aby utwór został uznany w środowisku literackim, musi 
wejść wpierw w obieg literacki. Dlatego utwory publikuje się, taki jest 
obyczaj w ramach życia literackiego. Nie wszystkie teksty napisane
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są dziełami literackimi. Nie wszystkie teksty wierszowane (zapisa-
ne mową wiązaną, w wersach) są utworami poetyckimi. Nie każdy 
wiersz jest od razu poezją, a i nie każda poezja jest wierszem. Trzeba 
o tym pamiętać, kiedy bierze się „pióro” do ręki.
   Może być wszak „poezja malarstwa”, „poezja muzyki” rozumiana 
jako poetyczność pewnych obrazów malarskich, muzycznych, itd. Na 
temat relacji pomiędzy poszczególnymi sztukami (literaturą, muzyką, 
malarstwem, teatrem, etc.) istnieje bardzo bogata literatura przedmio-
tu. Znane są od starożytności motywy poezji jak muzyki (ut musica 
poesis) i muzyki jak poezji (ut poesis musica), wątki poezji jak ma-
larstwa (ut pictura poesis) i malarstwa jak poezji (ut poesis pictura). 
Nadto w kulturze wiadomo o motywach poezji jako teatrze (ut the-
atrum poesis) i wątkach teatru jako poezji (ut poesis theatrum). Poza 
tym spotykamy w dziejach kultury wątek malarstwa jako teatru (ut 
theatrum pictura) i teatru jako malarstwa (ut pictura theatrum), ma-
larstwa jako muzyki (ut musica pictura) i muzyki jako malarstwa (ut 
pictura musica), itd. Owe relacje znane są w teorii sztuki jako tzw. 
korespondencja sztuk i bywają bardzo inspirujące, także w zakresie 
poezji religijnej. Warto o tym pamiętać, konstruując wiersze, dobie-
rając metafory, aby ubogacić jedną sztukę poprzez np. nazewnictwo 
(terminologię) ze sfery innej sztuki, to rzecz niezwykle ciekawa i po-
żyteczna, pozwalająca na zaskakujące odkrycia.
    Wspomniane relacje są bardzo twórcze, zapładniają umysły artystów 
nowymi koncepcjami. Poeta religijny powinien znać owe podstawowe 
relacje pomiędzy sztukami, bo mogą się mu przydać przy koncypo-
waniu wierszy. Autor – im bardziej będzie oczytany, obyty z tematy-
ką sztuki, tym będzie miał większą świadomość artystyczną. Jednak 
od samej świadomości teoretycznej nie powstaną wiersze. Znani są 
wszak liczni teoretycy literatury, literaturoznawcy, specjaliści od po-
etyki (czyli teorii literatury), którzy nie napisali w życiu ani jednego 
utworu literackiego, ani jednego wersu, a nie przeszkadza to być im 
wybitnymi znawcami zagadnienia, do książek których warto sięgać.
   Komunikacyjna teoria sztuki, wzięta z kolei z Romana Jakobso-
na, traktuje autora wiersza jako nadawcę, a czytelnika jako odbiorcę 
utworu. Twórca wiersza posługuje się pewnym kodem (językiem), 
który jest do odczytania przez odbiorcę (czytelnika) w pewnym
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kontekście (kulturowym). Zakłada się, że twórca (nadawca komunika-
tu-wiersza) i odbiorca (czytelnik komunikatu-wiersza) znają ten sam 
kod kulturowy, jaki jest zawarty w owym komunikacie, potrafią się 
nim posługiwać, wiedzą, co oznaczają pewne symbole, alegorie, znaki 
itd. Mamy jako Polacy wspólny kod kulturowy – kod chrześcijańskiej 
kultury polskiej, zakorzenionej w cywilizacji łacińskiej (np. prawo, 
sztuka, gramatyka i leksyka języka), greckiej (np. filozofia, poezja, 
leksyka itd.) i judaistycznej (np. Biblia, tj. Stary Testament, moralność 
oparta o Dekalog, itd.). To jest nasze niezwykle istotne doświadczenie 
wspólne jako twórców, które kształtuje naszą świadomość: polskość    
i chrześcijańskość.
   W przypadku utworów religijnych wchodzi w rachubę język pojęć 
i wyobrażeń dotyczących danej religii, Dla nas oczywistym kodem 
w literaturze jest język symboli (i znaków) chrześcijańskich, a kon-
tekstem jest chrześcijaństwo jako całość i jego poszczególne konfesje 
(ogólnie mówiąc: typy wyznań, np. katolickie, prawosławne, prote-
stanckie). 
   Zakłada się, że autor piszący wiersz religijny (o tematyce chrześci-
jańskiej) zna ów kod językowy (system pojęć i symboli używanych 
w chrześcijaństwie) oraz zna przynajmniej w stopniu podstawowym 
chrześcijaństwo, np. czyta Biblię ze zrozumieniem (z pomocą komen-
tarzy) i posługuje się ważnymi elementami Tradycji Kościoła (np. ta-
kimi jak modlitwy, pieśni, itd.). Lepiej by było, aby każdy piszący 
pogłębił ową znajomość Biblii, a najlepiej, aby przeczytał ją w ca-
łości i to nie tylko jeden raz. W szczególności chodzi o powracanie 
do pewnych wątków, obrazów, symboli biblijnych, wokół których 
krąży następnie wyobraźnia autora wierszy i skutecznie go inspiruje 
do pisania własnych parafraz, wariacji na tematy biblijne (np. psalmy 
bardzo inspirują poezję), itd. Metodę tę stosują skutecznie niektórzy 
poeci, np. o. dr Kazimierz Wójtowicz, zmartwychwstaniec, w swojej 
znakomitej książce Dookoła Emaus i dalej (Wydawnictwo Alleluja, 
Kraków 2012). Znajomość symboli biblijnych można pogłębić, czy-
tając rozmaite słowniki symboli biblijnych, leksykony symboli chrze-
ścijańskich itd., których wydano bardzo wiele współcześnie w języku 
polskim w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat (także tłumaczenia słow-
ników symboli z języków obcych). Ich zestaw wstępny dodałem do
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do posłowia w pokłosiu II edycji niniejszego konkursu i poniżej po-
wtarzam.
   Mamy zatem taki oto wstępny obraz lektur przydatnych dla kształto-
wania warsztatu autora poezji religijnych, a przynajmniej twórcy, któ-
ry aspiruje do bycia takowym poetą religijnym i dąży ku temu, to jest 
jego cel. Każdy poeta powinien mieć w swojej podręcznej bibliotecz-
ce jakieś niezbędne dzieła przez siebie wybrane i zgromadzone, które 
mu służą pomocą. Podaję tematycznie, przykładowe kręgi lektur: 
   Po pierwsze - Biblia, ze szczególnymi uwzględnieniem komentarzy 
kulturowych, teologicznych obecnych w przypisach czy słownikach 
ważniejszych pojęć, zamieszczonych w krytycznych edycjach Biblii 
lub osobno w specjalnych tekstach omówień poszczególnych ksiąg. 
Należy uwzględnić różne współczesne tłumaczenia na język polski 
(wydania katolickie z rozmaitymi komentarzami), skoro jesteśmy 
twórcami polskimi.
   Chodzi o wydania takie, jak np. „Biblia warszawsko-praska” (Pismo 
Święte Starego i Nowego Testamentu „Biblia warszawsko-praska”,      
w przekładzie z języków oryginalnych opracował Kazimierz Roma-
niuk, wyd. drugie poprawione, Warszawa 1998); „Biblia poznańska” 
(Pismo Święte. Stary i Nowy Testament w przekładzie z języków orygi-
nalnych, opracował zespół pod redakcją ks. Michała Petera i ks. Ma-
riana Wolniewicza, wyd. 1, dodruk, Wydawnictwo Święty Wojciech, 
Poznań 2010); „Biblia jerozolimska” ze znakomitymi komentarza-
mi (Biblia jerozolimska, wyd. 1, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 
2006), nadto szczególnie piękna w przekładzie „Biblia paulistów” 
(Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład              
z języków oryginalnych z komentarzem, opracował Zespół Biblistów 
Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, Święty Paweł, 
Częstochowa 2009). Każdy z tych przekładów jest inny, każdy z nich 
może inaczej zainspirować poetę danym motywem biblijnym, od-
miennym ujęciem tego samego zdania (warto porównywać różne tłu-
maczenia na język polski tych samych fragmentów Biblii, aby lepiej 
zrozumieć tekst danej perykopy).
  Polecić można także np. tłumaczenia poszczególnych ksiąg, np. 
Księgę Psalmów w przekładzie Czesława Miłosza (bardzo poetycką) 
lub w przekładzie Marka Skwarnickiego (także poety), itd. Porówna-
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nie różnych, frapujących tłumaczeń tych samych fragmentów Pisma 
Świętego może być inspirujące twórczo dla poety (jakich słów używa 
się, aby oddać to samo?) przy pisaniu. Wszelkie poznanie przez po-
równanie, zgodnie z grecką maksymą.
   Po drugie – słowniki obrazów i symboli biblijnych i kulturowych 
oraz konkordancja biblijna (jako swoisty rodzaj rejestru słów użytych 
w Biblii, np. ks. dr Jan Flis, Konkordancja Starego i Nowego Testa-
mentu do Biblii Tysiąclecia, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warsza-
wa 1996). Można tu podać przykładowo:
Biedermann Hans, Leksykon symboli, [tłum. Jan Rubinowicz], wyd. 3, 
„Muza”, Warszawa 2003. 
Carr-Gomm Sarah, Słownik symboli w sztuce. Motywy, mity, legendy w ma-
larstwie i rzeźbie, [tłum. Bożena Stokłosa] wyd. 2, Wydawnictwo „RM”, 
Warszawa 2005.
Chenel Álvaro Pascual, Simarro Alfonso Serrano, Słownik symboli, z hiszp. 
przeł. Marta Boberska, „Świat Książki”, Warszawa 2008.
Cirlot Juan-Eduardo, Słownik symboli, przekł. Ireneusz Kania, wyd. 3, Wyd. 
„Znak”, Kraków 2012.
Feiullet Michel, Leksykon symboli chrześcijańskich, [tłum. Magdalena Pa-
leń], Księgarnia św. Wojciecha, Poznań cop. 2006.
Kopaliński Władysław, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987 
(lub wyd. późniejsze).
Kopaliński Władysław, Słownik symboli, Oficyna Wydawnicza „Rytm”, 
Warszawa cop. 2012.
Leksykon symboli - Herder, [oprac. oryg. Marianne Oesterreicher-Mollwo], 
przeł. Jerzy Prokopiuk, red. wyd. Lech Robakiewicz, Dom Wyd. tChu, War-
szawa 2009.
Leksykon teologii fundamentalnej, red. Marian Rusecki et al, Wyd. „M”, Lu-
blin-Kraków 2002.
Leksykon teologii pastoralnej, red. Ryszard Kamiński Wiesław Przygoda, 
Marek Fiałkowski,, TN KUL JPII, Lublin cop. 2006.
Nadolski Bogusław, Leksykon symboli liturgicznych. Per visibilia an invisi-
bilia, Wydawnictwo “Salwator”, Kraków cop. 2012. 
Ryken Lelend, Wilhoit James C., Longman Tremper, Słownik symboliki bi-
blijnej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki lite-
rackie w Piśmie Świętym, [przekł. Zbigniew Kościuk], Oficyna Wydawnicza 
„Vocatio”, Warszawa [2003]. 
Seibert Jutta, Leksykon sztuki chrześcijańskiej. Tematy, postacie, symbole, 
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[przekł. z j. niem. Dominik Petruk], Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2007.
Tresidder Jack, Słownik symboli. Ilustrowany przewodnik po tradycyjnych 
wyrażeniach obrazowych, znakach ikonicznych i emblematach, [tłum. Bo-
żena Stokłosa], Wyd. „RM”, Łódź 2001, [nast. wyd. 2] Warszawa 2005.
   Po trzecie – dobre artystycznie dzieła poezji religijnej (szerzej: 
chrześcijańskiej), które można przeczytać jako przykłady udanych 
realizacji twórczych. Polecam tu szczególnie współczesnych poetów 
polskich – duchownych (księży-poetów), takich jak np. (w porządku 
alfabetycznym): ks. Wacław Buryła, o. Eligiusz Dymowski OFM, ks. 
Jerzy Hajduga CRL, ks. Janusz A. Ihnatowicz, ks. Stanisław Kobie-
lus, ks. Janusz A.Kobierski, ks. Ireneusz Okarmus, o. Wacław Oszaj-
ca SJ, ks. Stanisław Pasierb, ks. Józef Pastuszka, ks. Jan Sochoń, ks. 
Grzegorz Stachura, ks. Jerzy Szymik, ks. Jan Twardowski, ks. Ka-
rol Wojtyła (papież Jan Paweł II), o. Kazimierz Wójtowicz CR, ks. 
Kazimierz Wójtowicz SCJ oraz inni. Polecam tu także lekturę tomi-
ków poetyckich współczesnych, religijnych (metafizycznych) poetów 
„świeckich”, takich jak np.: Leszek Elektorowicz, Krzysztof Koehler, 
Wojciech Kudyba, Wojciech Wencel. Warto sięgnąć także do polskiej 
klasyki poetyckiej XX w., w której obecne są wątki metafizyczne i re-
ligijne, np. chodzi o takich poetów jak m.in.: Wojciech Bąk, Zbigniew 
Herbert, Anna Kamieńska, Jerzy Liebert, Czesław Miłosz (ten ostatni 
po koniec życia szukał Boga, kwestionując, wątpiąc, aż Go zapewne 
znalazł). Zawsze aktualni są „klasycy” polskiej poezji, wybitni twórcy 
piszący także znakomite poezje religijne i/lub metafizyczne, np. Jan 
Kochanowski, Mikołaj Sęp-Szarzyński, Maciej Kazimierz Sarbiew-
ski, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Norwid, Stanisław 
Wyspiański. Ich tomiki dostępne są w większych bibliotekach. Czy-
tając czyjeś doskonałe wiersze – sami uczymy się, jak można dobrze 
pisać utwory poetyckie. Co nie znaczy, że mamy kogoś kopiować, 
chodzi o studiowanie treści i formy tekstów poezji (najprościej rzecz 
ujmując).
    Po czwarte – podręczniki poetyki, traktujące o teorii literatury 
(opasłe lektury polonistyczne pod rozmaitymi tytułami w rodzaju: Po-
etyka). Można sobie wybrać, przykładowo biorąc, jakieś lektury z za-
kresu poetyki, aby wzbogacić swoją racjonalną wiedzę na temat kon-
strukcji wierszy (zasad tworzenia utworów literackich), nie oznacza
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to wcale, że po przeczytaniu różnych „poetyk” ktoś stanie się poetą. 
Polecam m.in. przykładowo następujące pozycje:
Arystoteles, Retoryka. Poetyka, przekład i komentarz Henryk Podbielski, 
PWN, Warszawa 1988.
Arystoteles, Poetyka, przeł. i oprac. Henryk Podbielski, PWN, Wrocław-
Warszawa 2006. 
Chrząstowska Bożena, Poetyka stosowana, wyd. 3 zm., WSiP, Warszawa 
[2000]. 
Dobrzyńska Teresa, Metafora, IBL PAN, Ossolineum, Wrocław 1984.
Handke Ryszard, Poetyka dzieła literackiego: instrumenty lektury, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Korwin-Piotrowska Dorota, Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów, WUJ, 
Kraków 2011. 
Kulawik Adam, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, wyd. 3, Anty-
kwa, Kraków 1997.
Łużny Ryszard, Poetyka „wiersza duchownego” – zapomnianego i nie ba-
danego gatunku rosyjskiej epiki ludowej, Wyd. Ucz. WSP, Bydgoszcz 1977. 
Mayenowa Maria Renata, Poetyka opisowa. Opis utworu literackiego. 
Książka pomocnicza dla nauczyciela, PZWS, Warszawa 1949. 
Mayenowa Maria Renata, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, wyd. 3 
popr. i uzup., „Ossolineum”, Wrocław 2000. 
Michałowska Teresa, Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie, PWN, 
Warszawa 1982. 
Nadolski Bogusław, Poetyka znaku krzyża, „Pallotinum”, Poznań 2012. 
Poetics = Poetyka, [the ed. board R. Jakobson et al], Institute of Literary 
Research, Polish Academy of Sciences, PWN, Mouton & Co, Warszawa - 
Hague 1966.
Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze, red. Agniesz-
ka Bielak, Piotr Nowaczyński, KUL JPII, Wydział Nauk Humanistycznych, 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
Poetyka, T.1, wybór i wstęp Danuta Ulicka, wyd. 4, Wydział Polonistyki 
UW, Warszawa 2005.
Poetyka, T.2, wybór i wstęp Danuta Ulicka, [wyd. 2], UW, Warszawa 2001.
Poetyka, T.3, (Genologia, interpretacje), wybór i wstęp Danuta Ulicka, UW, 
Warszawa 1997.
Poetyka. (Struktura dzieła literackiego), wyboru dokonał Antoni Chojnacki, 
UW, Warszawa 1996. 
Poetyka. Wybór materiałów, red. Anna Kubale i Ewa Nawrocka, Wydawnic-
two UG, Gdańsk 1997.
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Pszczołowska Lucylla, Wiersz nieregularny, IBL PAN, „Ossolineum”, 
Wrocław 1987.
Sawicki Stefan, Poetyka, interpretacja, sacrum, PWN, Warszawa 1981.
Strofika. Praca zbiorowa, pod red. Marii Renaty Mayenowej, IBL PAN, 
”Ossolineum”, Wrocław 1964.
Todorov Tzvetan, Poetyka, [z franc. tłum. Stanisław Cichowicz]. Mayeno-
wa Maria Renata, O perspektywie poetyki inaczej, Wiedza Powszechna, 
Warszawa 1984.
   Po piąte – słowniki pojęć literackich, traktujące o gatunkach, 
formach, środkach literackich, wyjaśniających terminy, np. czym są 
podstawowe tropy artystyczne (metafora, metonimia, etc.), czym są 
poszczególne gatunki literackie (np. oda, sonet, etc.). Nadto przydat-
ne są słowniki motywów literackich. Ich zestaw podałem już przy 
pokłosiu do II edycji Konkursu Jednego Wiersza o Puchar Wydaw-
nictwa św. Macieja Apostoła (2011), tu pozwolę sobie na ich powtó-
rzenie:
Bernacki Marek, Pawlus Marta, Słownik gatunków literackich, wstęp Stani-
sław Jaworski, wyd. 2., Bielsko-Biała 1999.
Czachowska Jadwiga, Loth Roman, Przewodnik polonisty. Bibliografie, bi-
blioteki, muzea literackie, wyd. 3., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-
Łódź 1989.
Głowiński Michał, Kostkiewiczowa Teresa, Okopień-Sławińska Aleksandra, 
Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, wyd. 2., Wrocław-
Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989.
Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, 
wyd. 18., Warszawa 1989 (lub wyd. późniejsze).
Krassowski Maciej, Leksykon terminów literackich, wyd. 2, „Twój Styl”, 
Warszawa 1996. 
Literatura i nauka o języku. Encyklopedia szkolna, Warszawa 1999.
Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze. Renesans. Barok, pod red. 
Teresy Michałowskiej, Warszawa-Wrocław-Kraków 2002. 
Słownik literatury polskiego oświecenia, pod red. Teresy Kostkiewiczowej, 
wyd. 2., Warszawa-Wrocław-Kraków 1996.
Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. Józefa Bachórza i Aliny Ko-
walczykowej, Warszawa-Wrocław-Kraków 1994.
Słownik literatury polskiej XX wieku, zespół red. Alina Brodzka et al, War-
szawa-Wrocław-Kraków 1993.
Słownik motywów literackich, oprac. Teresa Kosiek et al, Kraków 2005.
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Słownik poezji, oprac. Elżbieta Górecka, Anna Popławska, Kraków 2005.
   Po szóste – inne pozycje książkowe, „wspomagające” poetę, jego 
drogę poetycką, w osobistym wyborze według własnego uznania. Dla 
przykładu (listę tę można dowolnie rozszerzyć, każdy może znaleźć 
jakąś publikację go inspirującą w zakresie poezji):
Pound Ezra, ABC of reading, New York 1960.
Pound Ezra, Sztuka maszyny i inne pisma, wybór, oprac. i wstęp Maria Luisa 
Ardizzone, przeł. Ewa Mikina, Warszawa 2003.
Szuman Stefan, O kunszcie i istocie poezji lirycznej, Toruń 1948.
Szuman Stefan, Pochwała dyletantów. Rzecz o znaczeniu samorodnej twór-
czości w wychowaniu estetycznym społeczeństwa, Warszawa 1947.
Tatarkiewicz Władysław, Historia estetyki, t. 1-3, wyd. III i IV, Warszawa 
1991.
Tytko Marek Mariusz, Bogusława Żurakowskiego metody wychowania mło-
dzieży przez literaturę, „Dydaktyka Literatury”, r. 28: 2008, s. 193-205. 
Tytko Marek Mariusz, Bogusława Żurakowskiego metody animacji kultury 
literackiej, [w:] Literatura-człowiek-wartość, pod red. Dariusza Piotra Klim-
czaka i Agnieszki Sojki, Kraków 2007, s. 85-94.
   To wszystko są jakby rzeczy znane, ale zapomina się, że wpierw cho-
dzi o porządne wykształcenie ogólne człowieka. Na owym ogólnym 
obyciu w kulturze dopiero nadbudowuje się twórca, który kształtu-
je samodzielnie swoje własne, indywidualne, poszczególne sposoby 
tworzenia wierszy religijnych. Uważam, że ludzie bez wykształcenia 
ogólnego (edukacji ogólnej) i religijnego (formacji religijnej) nie mają 
szans, aby tworzyć dobre wiersze religijne (choć zapewne samouków 
nie brakuje i oni tworzą tu wyjątki). Dobre wykształcenie warunkuje 
ogólne obycie w kulturze, bo kultura jest wychowaniem a wychowa-
nie kulturą (grec. paidea). Pisałem o tym wielokrotnie. Człowiek ma-
jący maturę, po dobrej szkole, powinien kojarzyć podstawowe fakty 
z zakresu kultury i wiedzieć, gdzie szukać wzorców twórczych. Czło-
wiek z wykształceniem wyższym (humanistycznym) jest tu w znacz-
nie lepszej sytuacji, ma ułatwione zadanie, bo w ciągu pięcioletnich 
studiów przeczytał setki książek (a przynajmniej powinien to zrobić, 
jeśli jest uczciwy wobec samego siebie oraz innych), które pozwalają 
mu na dość swobodne poruszanie się w zakresie kultury.
   W uprzywilejowanej sytuacji są filolodzy, którzy zawodowo czytają 
książki poświęcone literaturze pięknej, teorii literatury.
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   Kim powinien być chrześcijański poeta religijny? Na to pytanie 
próbowałem odpowiedzieć poniekąd w swojej książce z końca XX 
w. pt. Eschatologizm. Szkice z teorii i teologii sztuki (Kraków 1998), 
gdzie zawarłem szereg luźnych uwag szczegółowych na marginesie 
twórczości poety religijnego. Tekst tej książki dostępny jest dla każ-
dego bezpłatnie w sieci internetowej w Jagiellońskiej Bibliotece Cy-
frowej (adres: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/plain-content?id=179565). 
Nie ma tu potrzeby powtarzania myśli tam zawartych. Odsyłam do 
tekstów esejów, licznych szkiców tam zgromadzonych. 
   Gdyby ktoś próbował twierdzić, że autor niniejszego tekstu tylko 
teoretyzuje na temat poezji religijnej, to nadmieniam, że piszący te 
słowa jest nie tylko „teoretykiem”, ale także i „praktykiem”, tj. twórcą 
kilku opublikowanych drukiem tomików poetyckich (w tym poezje 
religijne i metafizyczne), dodać należy – tomików w całości również 
obecnych w sieci w postaci elektronicznej w tzw. otwartym dostępie 
dla każdego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej (JBC): Spotka-
nie Innego (Kraków 1997, adres: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/plain-
content?id=179566), Znak Światła (Kraków 1998, adres: http://jbc.
bj.uj.edu.pl/dlibra/plain-content?id=179365), Koncerty metafizycz-
ne (Kraków 2000, adres: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/plain-conten-
t?id=179567). Ukazała się także książka zbiorowa z przykładowymi 
interpretacjami poezji autora pod redakcją Jerzego Piątkowskiego pt. 
Nowa metafizyczność? Eschatologizm? Studia i szkice o twórczości 
Marka Mariusza Tytko (Kraków 2000, adres: http://jbc.bj.uj.edu.pl/
dlibra/docmetadata?id=179372&from=publication). Widać, jak różne 
bywają interpretacje jednego i tego samego utworu, bo każdy krytyk 
literacki widzi coś innego w danym wierszu (także religijnym czy me-
tafizycznym). 
   Dobrym przykładem poety religijnego (metafizycznego) i teorety-
ka poezji religijnej w jednej osobie jest osoba prof. Wojciecha Ku-
dyby, specjalisty w zakresie literatury i sacrum, ucznia prof. Stefa-
na Sawickiego z KUL. Polecam tu szczególnie jego tom wierszy pt. 
Gorce Pana. Specjalistycznym czasopismem naukowym zajmującym 
się teorią poezji religijnej oraz analizą / interpretacją wierszy religij-
nych jest „Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly 
of Religion, Culture and Education” („Poezja Religijna i Sakralna:
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Międzynarodowy Kwartalnik Religii, Kultury i Wychowania”), wyda-
wany pod redakcją niżej podpisanego od 2013 r. w Krakowie, obecny 
w postaci elektronicznej w internecie w tzw. otwartym dostępie pod 
adresem www.religious-and-sacred.poetry.info – gdzie znajdują się 
także teksty wielu naukowców w języku polskim o religijnych utwo-
rach literackich. Warto tam zaglądać i czytać systematycznie, aby do-
wiadywać się więcej na temat dawnej i współczesnej chrześcijańskiej 
poezji religijnej.
   Jak to zwykle bywa, nie zawsze teoria idzie w parze z praktyką            
i na odwrót, nie zawsze praktyka stosuje się do teorii. Rzadko zdarza 
się, aby jakiś poeta religijny był zarazem teoretykiem poezji religijnej         
i próbował oddać swoje doświadczenie poetyckie oraz doświadczenie 
artystyczne innych twórców w postaci bardziej uogólnionej jako kon-
cepcję sztuki. Należy zaznaczyć, że pisanie dobrej poezji religijnej 
wymaga pracy, a pisanie o poezji religijnej jest także sztuką i wymaga 
sporej wiedzy z tego zakresu. 
    Ks. Stefan Radziszewski wydał książkę pt. Poezja w sutannie (Kiel-
ce 2011). Tamże zgromadził wiersze ośmiu współczesnych, żyjących, 
wybitnych polskich księży-poetów oraz ich wypowiedzi na tematy 
okołopoetyckie (ks. J.A.Ihnatowicz, ks. J. Szymik, ks. J.A.Kobierski, 
ks. W.Buryła, ks. S.Kobielus, ks. G.Stachura, ks. J.Sochoń, ks. K.Wój-
towicz CR). Warto po nią sięgnąć, aby przeczytać dobre przykłady 
poetyckich utworów chrześcijańskich oraz wypowiedzi ich autorów, 
co myślą na temat poezji. Nie jest to oczywiście jedyny przykład anto-
logii poezji kapłańskiej, ale z pewnością wart uwagi. Proszono mnie, 
abym podał lektury do czytania, więc wyżej podałem. Polecam nie 
tylko tę antologię, ale i wszystkie książki poetyckie ww. polskich du-
chownych. Czytelnik znajdzie je w bibliotekach uniwersyteckich.
   Przykładowe ujęcia różnic pomiędzy poetą a grafomanem nakre-
śliłem już w innym miejscu (Wyzłacane słowa. Pokłosie II Między-
narodowego Konkursu Jednego Wiersza o Puchar Wydawnictwa św. 
Macieja Apostoła, [oprac. Edward Przebieracz], Tarnowskie Góry 
2011, tamże posłowie pt. O różnicy pomiędzy poetą a grafomanem 
(s. 68-100). Szereg przydatnych dla poety religijnego uwag ogólnych 
zawarłem w posłowiu pt. Religijna kultura poetycka (s. 185-211), za-
mieszczonym w książce pt. Po drugiej stronie miłości. Pokłosie III 
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Międzynarodowego Konkursu Jednego Wiersza o Puchar Wydawnic-
twa św. Macieja Apostoła, [oprac. Edward Przebieracz], Tarnowskie 
Góry 2013).
   Nie wchodząc w indywidualne rozpoznania dwóch innych zagad-
nień: 1. czym jest poezja (religijna)? i 2. kim jest poeta (religijny)?, 
postaram się obecnie nakreślić pewien szkic kwestii: kim chrześci-
jański poeta religijny być powinien? Bynajmniej nie chciałbym roz-
strzygać tu kwestii za każdego z czytających ten tekst. Podam tylko 
wybrane inspiracje biblijne, a każdy z twórców sam niechaj stworzy 
sobie swoją własną wizję poety religijnego, korzystając z poniższych 
wskazówek i konkordancji biblijnej (poniżej podano tylko przykła-
dy perykop, nie wyczerpując całości kwestii występowania danego 
terminu w Biblii). Próżno szukalibyśmy w Biblii odpowiedzi wprost 
na pytanie: kim powinien być poeta religijny? Możemy szukać przez 
analogię terminów podobnych i próbować po lekturze konstruować 
sobie własny kanon bycia poetą religijnym.
   W polskim tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia termin ‘artysta’ pojawia 
się trzy razy (1 Krn 29,5; 2 Krn 2,6; Syr 38,27). Należy pamiętać, 
że chodzi tu o artystę-rzemieślnika, wytwarzającego określone piękne 
przedmioty. Poeta zatem może być traktowany przez analogię jak ów 
artysta-rzemieślnik wytwarzający piękne teksty. Termin ‘artystycznie’ 
pojawia się w owym tłumaczeniu tylko raz (2 Krn 3, 10). Na kartach 
Pisma Świętego spotkamy także jednorazowo ‘autora’ (2 Mch 2,28). 
Poeta jest także ‘autorem’, więc słowa dotyczące ‘autora’ mogą do-
tyczyć także ‘poety’. Również można przez podobieństwo ‘poetę’ 
porównać do ‘budowniczego’, tj. konstruktora architektury. W tym 
sensie przez porównanie poety (konstruktora struktur tekstów) do bu-
downiczego (konstruktora struktur budowli) można zbudować sobie 
pewną wizję twórczą poetyckiego powołania. W Biblii stosunkowo 
często mamy do czynienia z ‘budowniczym’ (np. 2 Krl 12,12; 1 Kor 
3,10; Hbr 3,3; Hbr 11.10) lub z ‘budującym’ (Ne 3,37; Ps 118,22; Mt 
21,42; Mk 12.19; Łk 20,17; Dz 4,11; Ef 4,29). Moim zdaniem, poeta 
jest jakby budowniczym i budującym, obca jest mu destrukcja, nisz-
czenie, on buduje swoimi tekstami, podbudowuje ludzi (czytelników), 
tworzy coś dobrego. Na szczególną uwagę zasługuje termin ‘kapłan-
pisarz’ (Ne 8,9; Ne 12,26). Poeta pełni przez analogię funkcję kapłana-
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pisarza, spełnia rolę uświęconą poprzez swoje pisanie.
   Czasownik ‘pisać’ w rozmaitych odmianach występuje zresztą 
bardzo często w Biblii (np. Est 3,13a; 1 Mch 10,56; Rz 10,5; 1 Kor 
4,14; Ap 10,4). Czynność pisania jest czynnością podstawową także 
dla poety, dlatego znajdzie się wiele odniesień do czasownika ‘pisać’              
w Biblii. czynność ‘pisania’ także licznie występuje na kartach Pi-
sma Świętego (np. Pwt 31,24; Koh 12,12; Jr 26,2; Flp 3,1; Ap 10,4).           
W wyniku pisania powstaje przekaz ‘pisany’ (np. Pwt 9,10; Ps 149,9; 
2 Kor 3,2). W związku z pisarzem, zapisującym pojawia się przymiot-
nik ‘pisarski’ (np. Jr 36,23; Ez 9,2) przeważnie dotyczący narzędzia 
do pisania. Termin ‘pisarz’ pojawia się na kartach Biblii 44 razy, co 
świadczy o dość istotnej pozycji tego leksemu w słowniku frekwen-
cyjnym Pisma Świętego (m.in. Wj 5,6; Sdz 5,14; 2 Sm 8,17; 1 Krl 4,3; 
2 Krl 18,18; 1 Krn 2,55; 2 Krn 19,11; Ezd 4,8; Ne 8,1; Est 3,12; 1 Mch 
5,42; Ps 45,2; Iz 36,3; Jr 8,8. Ponieważ pisarze byli często prorokami 
(lub prorocy zostawali pisarzami), stąd rodzi się pewna analogia, że 
poeta jest prorokiem w Kościele, mając dar języków i dar tłumaczenia 
języków.
   W Biblii zjawia się także termin ‘pisemny’, istniejący na piśmie (np. 
1 Mch 1,44;13,35). Bardzo wiele razy mamy do czynienia z terminem 
‘pismo’ (pomijam tu wyliczenie perykop). Podobnie pomijam termin 
‘prorok’.
   To, co nas interesuje najbardziej, to termin ‘poeta’ (Dz 17,28) oraz 
‘poezja’ (Syr 44,5), nadto ‘wiersz’ (Ha 2,6). Biblia odnotowuje istnie-
nie poety, poezji i wierszy. Mamy zatem jako autorzy wierszy (poezji) 
do czego się odwoływać: wzorce terminów w Biblii. Polski termin 
‘poeta’ pochodzi oczywiście od greckiego ‘twórca’, ‘poeta’ (poietés). 
Dlatego należy szukać w Biblii także terminów pokrewnych, którymi 
są ‘tworzący’ (Wj 38,16), ‘twórca’ (np. Mdr 13,1; Syr 7,15; Iz 22,11; 
Ha 2,18). Rzeczą wytwarzaną przez twórcę jest ‘twór’ (Jr 51,8),             
a człowiek, który tworzy jest ‘twórczy’ (Mdr 8,6; Mdr 14,2. Ponadto 
odnajdujemy w Biblii inne terminy związane z twórczością, np. ‘te-
atr’ (Dz 19,29;31) i ‘tekst’ (Pwt 17,18; Dz 8,35). Inne polskie przekła-
dy Biblii czasem nieco odmiennie oddają pewne oryginalne terminy 
hebrajskie, aramejskie czy greckie, trzeba o tym pamiętać, studiując 
konkordancję biblijną do „Biblii Tysiąclecia”.
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   Moim zdaniem, poeta religijny (chrześcijański) jest i być powinien 
twórcą (tworzącym) piękne teksty, autorem pięknych wierszy (po-
ezji), budowniczym (budującym) pięknych utworów pisanych, pisa-
rzem (piszącym) i prorokiem (napominającym) w Kościele. Zarazem 
poeta mówi do czytelnika językami (np. językami symboli, obrazów, 
metafor) poprzez pewien kod kulturowy. Poeta chrześcijański nie tyl-
ko przemawia owymi językami poetyckimi do swoich odbiorców, ale 
również ma dar tłumaczenia języków, w tym sensie, że tłumaczy swo-
je ludzkie, wewnętrzne, niepowtarzalne doświadczenie duchowe na 
rzeczowy język konkretnych obrazów, symboli, słów. Po to powinien 
nabyć różne umiejętności formalne (warsztatowe), wiedzę z zakresu 
kultury i religii chrześcijańskiej, aby mógł sprawnie i rozumnie prze-
kazywać innym swoją wizję poetycką, w sposób formalnie piękny, 
nowy, świeży i współczesny, zarazem nawiązując do tradycji. Tak wi-
dzę w skrócie funkcję poety religijnego w Kościele dziś. Poeta chrze-
ścijański to ktoś więcej, niż tylko poeta, to człowiek zakorzeniony         
w Chrystusie, zanurzony w Biblii, ale patrzący na przeszłość, teraź-
niejszość i przyszłość oczami człowieka współczesnego, stosujący 
współczesne, stosowne i godne środki artystyczne dla wyższych celów 
(religijnych, moralnych, estetycznych). Prostota, mądrość i dostojeń-
stwo poezji religijnej zawartej w Biblii niechaj jednak zawsze będą tu 
wzorcowym odniesieniem do doskonałości Stwórcy, ponieważ jednym                                                                                                                      
z imion Boga jest Piękno.

dr Marek Mariusz Tytko

Kraków, dnia 29 czerwca 2014 r., Uroczystość Świętych Piotra i Pawła
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