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Religijna kultura poetycka

   Anno Domini 2013 ukazuje się książka-pokłosie z trzeciego konkur-
su poetyckiego, zorganizowanego przez Wydawnictwo św. Macieja 
Apostoła na Górnym Śląsku. Niewątpliwie Edward Przebieracz – 
pomysłodawca i organizator owego konkursu – może mieć powody 
do radości, bo na konkurs wpłynęło sto pięćdziesiąt utworów autor-
stwa stu pięćdziesięciu poetów i poetek z Belgii, Francji, Hiszpanii, 
Holandii, Szkocji, Irlandii Północnej, Anglii, Niemiec, Polski oraz 
USA, zatem mamy do czynienia z wydarzeniem międzynarodowym. 
Wszystkie wiersze zostały jednak napisane po polsku, choć autorzy 
mieszkają w dziesięciu krajach na dwóch kontynentach.
   Każdy konkurs poetycki charakteryzuje się jakąś formułą, np.         
w Polsce popularny jest turniej jednego wiersza. Organizatorzy obec-
nego konkursu wybrali tę najprostszą, dość przejrzystą formułę, aby  
w jakiś sposób zapanować formalnie nad nadsyłanymi materiałami. 
Każdy autor miał w tej edycji konkursu tylko jedną szansę. Każdy 
uczestnik nadesłał więc jeden utwór, chcąc zmierzyć się z innymi 
autorami w sztuce poetyckiej metodą rycerską w szlachetnej walce 
‘jeden na jednego’ (jedna na jedną, jeden na jedną, jedna na jednego – 
zależy jak rzecz ujmiemy). Turniej rycerski, sięgający tradycją do śre-
dniowiecza i starożytności został zaszczepiony na grunt kultury lite-
rackiej i tu się przyjął. Zmienił się oręż – zamiast mieczy, tarcz, zbroi                                                                                                              
i kopii – zawodnicy występują z piórem w ręku (tworząc jednak 
owym piórem oryginały lub ‘kopie’), czasami z otwartą przyłbicą – 
stają na placu boju pod swoim imieniem i nazwiskiem, czasami zaś 
ukryci pod pseudonimami, zwanymi „godłem”. Tak to dawne rycer-
skie słownictwo ‘herbowe’ (godło, turniej) przeniknęło do kultury 
poetyckiej, co warto zauważyć. Dawniej tylko mężczyźni stawali                   
w bojowe szranki, także o laury poetyckie, obecnie mamy równo-
uprawnienie, zatem także płeć piękna zajmuje poczesne miejsce         
w turniejowych zmaganiach literackich, co należy podkreślić. 
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   Kiedyś szlachetni rycerze walczyli o rękę księżniczki albo o jakieś 
cenne trofeum władcy (laury, czyli wawrzyny), teraz poeci i poetki 
starają się o względy jury, o względy sędziowskich dusz, ich upodo-
bań, smaków artystycznych, podpartych czasem wiedzą z literaturo-
znawstwa, jeśli członkami jury są filolodzy mający podstawy teore-
tyczne do oceniania nadesłanego materiału. Wiele zależy od jury, bo to 
ono kwalifikuje utwory, rozdziela laury. Należy jednak zauważyć, że 
jury działa pozytywnie, tj. wybiera najlepsze wiersze (według własne-
go mniemania) i im przyznaje nagrody. Jury natomiast nie przyznaje 
‘antynagród’ za utwory najgorsze, za największe kicze, za najbardziej 
zawansowaną grafomanię i najtandetniejsze ‘pismactwo’ lub najwięk-
sze „knoty” (choć np. Stanisław Barańczak wydał kiedyś zbiór recen-
zji pt. Książki najgorsze, zatem precedens już zaistniał).
   Takie współzawodnictwo poetyckie ma zatem swoje pozytywne       
i negatywne strony. Pozytywną stroną konkursów literackich są wier-
sze nagrodzone, wyróżnione, a przynajmniej nominowane do nagrody 
lub wyróżnienia, czyli jakoś zauważone przez jury. Negatywną stroną 
turniejów poetyckich jest ‘salon odrzuconych’, czyli zbiór pozostałych 
utworów, które nie zyskały aprobaty w oczach jury, co oczywiście nie 
zawsze musi oznaczać, że wszystkie utwory nienagrodzone, niewyróż-
nione, nienominowane, są godne pożałowania, i że ich autorzy mogą 
być zaliczeni wyłącznie do grona grafomanów.
   Aby w sposób formalny móc wpierw wyłowić, nominować pew-
ne utwory, trzeba przyjąć zasady, kryteria, według których wiersze 
są nagradzane, punktowane. Najczęściej jury posługuje się mniej 
lub bardziej zawodną intuicją (intuicjonizm), czyli podstawą jest 
tu pragmatyzm, bez obiektywnego określania zasad czy kryteriów. 
Inną podstawą jest także zawodne kryterium subiektywizmu, według 
własnego subiektywnego upodobania każdego jurora. Subiektywizmu 
tego jurorzy są na ogół świadomi, co wcale nie znaczy, że przez ową 
świadomość ocena staje się obiektywną. Członkini jury w obecnej 
III edycji konkursu poetyckiego była świadoma swojej subiektywno-
ści, napisała bowiem następująco: „Oceniać wiersze jest niezmiernie 
ciężko i trudno jest ustrzec się subiektywizmu” (Józefa Drozdowska). 
Jednemu jurorowi podoba się to, innemu coś innego, a nie ma czegoś 
takiego jak „średnie” (uśrednione) upodobanie, statystyczne 
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upodobanie do wierszy. Kultura poetycka ma to do siebie, że dotyka 
spraw twórczych, spraw tworzenia, gdzie mimo przyjętych konwencji, 
panuje pełna dowolność pomysłów twórczych. Paleta pomysłów jest 
dość szeroka, a przez to trudniej jest ocenić jeden wiersz ‘najlepszy’. 
Grafomanię jednak rozpoznajemy bez trudu, razi nas ona swoim pro-
stactwem, nieudolnością, nieporadnością, słabością warsztatu formal-
nego i przegadaniem, publicystycznością utworu pełnego banałów, 
rymów częstochowskich, itd. Poezję ‘prawdziwą’ także rozpoznajemy 
od razu po przeczytaniu, pod warunkiem, że mamy wystarczające 
obycie literackie i doświadczenie w czytaniu wierszy.
   Specyfiką konkursów organizowanych przez Wydawnictwo św. Ma-
cieja jest ich poetycko-religijny charakter. Nie są to konkursy jedyne 
w naszym kraju, które promują w szczególny sposób poezję religijną 
lub twórczość, która ma przynajmniej ambicję za takową uchodzić. 
Dość przypomnieć tylko dwa znane, zasłużone, ogólnopolskie kon-
kursy – Tischnerowski w Ludźmierzu / Białym Dunajcu na Podhalu 
(organizowany przez ks. Tadeusza Juchasa) oraz konkurs „O ludzką 
twarz człowieka” w Krośnicach na Dolnym Śląsku (prowadzony przez 
ks. Wacława Buryłę). Turniej górnośląski „O Puchar św. Macieja” 
(sugerowałbym opuszczenie słowa „Wydawnictwa”, tak lepiej, krócej 
brzmi), który dopiero raczkuje, wszak to trzecia ledwie edycja, zaczy-
na wpisywać się w krajobraz polskich konkursów poetyckich, skon-
centrowanych na tematyce religijnej, chrześcijańskiej, których nigdy 
za wiele. 
   Dobrą poezję religijną zawsze warto odszukiwać, pokazywać, 
promować i drukować. Grafomanii nie warto drukować ani promo-
wać, ani jej pokazywać, ani szukać. Gdzie nieurodzaj poezji religijnej 
– tam zwykle urodzaj grafomanii. Chodzi jednak o to, aby poprzez 
umiejętne, publiczne działania kulturowo-formacyjne m.in. z zakresu 
andragogiki społeczno-kulturalnej, poprzez animację religijnej kultury 
literackiej – te niekorzystne proporcje odwrócić, aby sprawić, że do-
brej poezji religijnej pojawiło się znacznie więcej i o wyższej jakości 
artystycznej. Czy z każdego grafomana można uczynić poetę? Czy     
z każdej grafomanki można uczynić poetkę? To wątpliwe. Natomiast 
wielu dojrzewającym do twórczości poetom amatorom (poetkom ama-
torkom), osobom początkującym w tym zakresie można skutecznie
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pomóc we wzrastaniu poetyckim, podsuwając im stosowne lektury, 
organizując właściwie i fachowo przygotowane formalno-artystyczne 
warsztaty literackie.
   Dydaktyka poezji religijnej obecnie w zasadzie u nas nie funkcjonu-
je, nie ma jakichkolwiek szkół czy kursów, gdzie by uczono, jak pisać, 
jak tworzyć dobrą formalnie, warsztatowo poezję religijną. Poezja 
religijna została zepchnięta na margines kultury i całkowicie poza 
margines systemu edukacyjnego w Polsce. Niechaj więc zastępczo ni-
niejszy tekst – w jakiejś mierze próbujący uzupełnić istniejącą lukę – 
będzie pożytecznym wykładem pozytywnym owych kwestii istotnych 
dla każdego poety religijnego (i każdej poetki religijnej), przynajmniej 
w jakiejś drobnej cząstce. Pierwsza część wykładu pt. O różnicy 
pomiędzy poetą a grafomanem wraz z poleconą literaturą przedmiotu 
znajduje się jako posłowie do poprzedniej książki-pokłosia konkursu 
(Wyzłacane słowa: pokłosie II Międzynarodowego Konkursu Jednego 
Wiersza o Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła, Tarnowskie 
Góry 2011). Kolejne teksty wykładu w odcinkach będą dołączane do 
przyszłych książek-pokłosi z kolejnych edycji „Maciejowego” kon-
kursu. A corocznych wydań tegoż konkursu – oby było jak najwięcej. 
Także poetki i poeci uczestniczący w tym górnośląskim konkursie     
w następnych edycjach – oby pisali coraz to lepiej, coraz to piękniej, 
coraz to prawdziwiej, coraz sprawniejszym piórem z wykorzystaniem 
różnorodnych gatunków, form, środków, sposobów, technik i metod.

Poeta a grafoman  

Ponieważ pytanie: „poeta czy grafoman?” nurtuje wielu twórców, 
zwłaszcza początkujących, warto powracać do tego zagadnienia, 
przypatrując się mu z różnych stron. Tu niejako dla uzupełnienia 
podstawowego wątku o różnicy pomiędzy poetą a grafomanem – war-
to dla odmiany zacytować zdania innego krytyka literackiego. Dla 
przykładu poeta i krytyk w jednej osobie – Michał Zabłocki na swoim 
blogu (http://www.szkolaczytania.org.pl) na pytanie: „Jaka jest różni-
ca pomiędzy poetą a grafomanem?” wskazał na różnicę jakości, przy 
czym zaznaczył, że „tę jakość jest trudno zmierzyć”, bo granica bywa 
płynna, skoro „Często to, co było grafomanią czy grafomaństwem
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przeradza się z czasem w ciekawą twórczość”. Ponadto dodał, że 
„Coś, co osobie przyzwyczajonej do zwięzłości może się wydawać 
rozwlekłą grafomanią, ludzie wychowani w nieco innych kategoriach 
estetycznych odbierają nierzadko jako bardzo ciekawe”. Z drugiej 
strony jednak słusznie ów autor twierdzi, że „Często za sztukę uważa 
się rzeczy, które mogą budzić poważne wątpliwości estetyczne”.
   Michał Zabłocki również prezentuje typowy dla krytyków intu-
icjonizm („wyczucie”) jako kryterium oceny utworu i konkluzywnej 
kwalifikacji danego tekstu albo do zbioru poezji albo do zbioru grafo-
manii (wniosek, konkluzja: albo-albo). Czytamy: „Za każdym razem 
rozróżnienie pomiędzy poezją a grafomaństwem to kwestia wyczucia 
osoby odpowiedzialnej za przyporządkowanie konkretnego utworu do 
jednej z tych dwóch kategorii”. Drugim obok intuicjonizmu kryterium 
jest dlań subiektywizm (kryterium subiektywne, subiektywistyczne), 
skoro pisze ów autor następująco: „(...) staram się oddzielić to, co 
według mnie jest banalne, od tego, co takim dla mnie nie jest” (kry-
terium banalności jest subiektywne w najwyższym stopniu, bo to, co 
dla jednego krytyka jest banalne, dla innego może być niebanalne). 
Michał Zabłocki przyjął następującą definicję rozgraniczającą twór-
czość poetycką i grafomanię: „Twórczość zachwycona / swą własną 
wielkością / nie jest już wcale twórczością”. Pycha twórcy prowadzi 
na manowce, bo „zachwycony własną twórczością twórca – w istocie 
ją traci”. Poeta powinien cechować się pokorą i stosować obok sztuki 
pisania – sztukę skreślania. M. Zabłocki tak określił ów proces syn-
tezowania wiersza i jego granice: „Tak wiele odrzucam i tak wiele 
zmieniam, aż się znajdą słowa nie do odrzucenia” (adagio rymowane).
   Z tej lekcji ‘syntezy przez skreślanie’ powinniśmy korzystać dla 
ulepszenia pisanej przez nas poezji religijnej, nawet jeśli na początku 
nasze pisanie jest tylko grafomanią. Michał Zabłocki dopuszcza prze-
mianę grafomana w poetę, co ma rozmaite uwarunkowania (literackie 
lub osobiste-życiowe). Jego zdaniem, nie da się precyzyjnie określić 
reguł określających przemianę grafomana w poetę, przypuszcza, że 
chodzi o pracę nad sobą i lektury lub o jakieś doświadczenie życiowe, 
co w sumie powoduje przekroczenie tzw. „masy krytycznej” i sprawia, 
że jest możliwy skok jakościowy z pozycji „grafomana” na pozycję 
„poety”. Krytyk ów pisze następująco: „Czasami osoba, która przez 
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długi czas pisze beznadziejnie, nagle się zmienia, (...). Nie wiadomo, 
dlaczego i w jaki sposób. Jakaś masa krytyczna zostaje przekroczona. 
Może coś zostało przeczytane, może jakaś lekcja w życiu odrobiona        
i w efekcie coś zaskoczyło. Nie musiało dokonać się to w życiu lite-
rackim, równie dobrze mogło dotyczyć życia osobistego”.
   Michał Zabłocki doradza jednak delikatne, „psychologiczne” po-
stępowanie z autorami tekstów, jeśli widzimy, że są bardzo słabe, 
grafomańskie. W istocie bowiem grafomanowi nie można doradzać, 
aby zaprzestał pisania, bo on ma przymus tworzenia, to jest silniejsze 
od niego, pisanie spełnia tu funkcję leczniczą, jako swoista autopsy-
choterapia przez twórczość własną. „Stwierdzenie »lepiej nie pisz« 
może stać się źródłem kompleksu, może zablokować kogoś już na całe 
życie. Pisanie jest po to, żeby w pewnym sensie leczyć osobowość. 
Już sam proces pisania jest leczniczy. A jeśli jeszcze tak się składa, 
że to, co napisane, jest piękne, to wspaniale, ale tak być nie musi. 
W związku z tym powiedzieć komuś »lepiej nie pisz« po prostu nie 
można. Można komuś doradzić: »Lepiej nie publikuj«. (...) Trzeba 
pisać, nawet jeśli decydujemy się tego nie publikować i trzymać pod 
kluczem. (...) U wielu osób sam proces pisania powoduje, że stają 
się bardziej świadomi siebie. (...) Powinni pisać, choć niekoniecznie 
powstanie z tego wielkie dzieło literackie” (cytowany tekst pochodzi 
ze wspomnianego blogu).
   Poezję religijną należy odróżnić od grafomanii religijnej. Nie może-
my jednak przekreślać z góry nikogo, bo nie znamy jego przyszłości, 
a może właśnie poprzez umiejętną pomoc – w takim autorze nastąpi 
jakiś nagły zwrot pod wpływem lektury czyjegoś wybitnego dzieła 
lub ekstremalnego doświadczenia życiowego i duchowość jego uze-
wnętrzni się pięknymi utworami poetyckimi, zupełnie niepodobnymi 
do wcześniejszych tekstów grafomańskich, pisanych przez tę samą 
osobę? 
   Osobiście optowałbym za rozumną koncepcją sztuki i za tym, że 
formalnego warsztatu literackiego można kogoś innego nauczyć albo 
samemu się nauczyć sprawnego władania piórem w oparciu o cudze 
dobre przykłady (dydaktyka literatury jest możliwa). W zasadzie tego 
formalnego warsztatu literackiego tylko brakuje grafomanom, bo wolę 
pisania i uczucia już mają, tylko rozumnych zasad tworzenia form
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poetyckich nikt ich jeszcze nie nauczył ani oni sami nie nauczyli się 
tego, stąd tylko przez zaniedbanie brakuje im obycia kulturowego       
i rozeznania w literaturze, ale to jest do nadrobienia poprzez rozumne 
oraz systematyczne działanie. Wątek nauczania formalnego warsztatu 
poetyckiego wymagałby wielu osobnych wykładów, nie sposób wy-
łożyć form literackich w jednym krótkim posłowiu do pokłosia, skoro 
podręczniki „poetyki” to często bardzo opasłe tomy.

Poezja religijna – czym jest?

   W istocie swojej poezja religijna bywała, jest i będzie tym, co 
człowiek wierzący, posiadający talent i szlifujący ów talent poprzez 
ciężką pracę nad warsztatem artystycznym – może pokazać światu 
dla przedstawienia subtelnej relacji łączącej człowieka z Bogiem. 
Poezja religijna, ta najwyższych lotów, z jaką mamy do czynienia np. 
w wierszach Jerzego Lieberta, Anny Kamieńskiej, ks. Jana Twardow-
skiego, ks. Karola Wojtyły/Jana Pawła II rzeczywiście potrafi porwać, 
zachwycić, unieść człowieka ku Bogu. Literaturoznawcy chcieliby 
widzieć w poezji religijnej bliżej nieokreślone sacrum, ale to chodzi 
o osobowego Boga, ku któremu zwraca się człowiek, a nie o bliżej 
nieokreślone, bezosobowe pojęcie (sacrum, świętość, to, co święte, to, 
co dotyczy ofiary dla bóstwa, przeciwieństwo profanum, które dotyczy 
świata).
   Czym jest poezja religijna? Czym powinna być poezja religijna? 
Te dwa różne pytania badawcze ukierunkowują nasze myślenie na to, 
co jest (realność) i to, co być powinno (powinność), ale czego nie ma 
obecnie. Tak rozumiane Kantowskie rozróżnienie (na byt i powinność) 
stawia badaczy poezji religijnej w dużym kłopocie. Z jednej strony 
mamy do czynienia z realnie istniejącą wybitną twórczością (autorów 
uznanych, jak np. Kamieńska, Liebert, Twardowski, Wojtyła, itd.), 
nadto z taką a nie inną „produkcją” o tematyce religijnej, która ma 
bardzo zróżnicowany poziom artystyczny, od wierszy bardzo dobrych 
po bardzo słabe, zahaczające o grafomanię. Taka sama sytuacja wystę-
puje w każdym rodzaju twórczości i na każdy temat, to nic nowego. 
Mamy zawsze w kulturze niewiele arcydzieł, dzieł wybitnych, sporo 
dobrych i średnich i całą masę rzeczy formalnie poniżej dopuszczal-
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nego poziomu, które nazywamy umownie kiczami, a w literaturze – 
grafomanią, wierszami grafomańskimi. Realność każdego konkursu 
poetyckiego odsłania zwykle masę grafomanii, sporo rzeczy słabych, 
średnich, niewiele dobrych i bardzo dobrych, natomiast arcydzieł 
prawie nie ma, zdarzają się niezwykle rzadko. Tak jest i tym razem         
w obecnej edycji konkursu. Większość utworów aspirujących do bycia 
poezją religijną – nie dotrzymuje formalnie wysokim wymaganiom 
Poezji przez duże „P”. Nie znaczy to wcale, że nie ma wśród wier-
szy nadesłanych wierszy dobrych, albo przynajmniej – możliwych 
do przyjęcia. Takich „perełek” (bynajmniej jeszcze nie ‘arcydziełek’ 
na miarę wierszy Kamieńskiej czy ks. kard. Wojtyły) pojawiło się 
niezwykle mało, dostrzeżone zostały zapewne przez jury. Owa uhono-
rowana mniejszość może oczywiście cieszyć (nas jako czytelników) 
i cieszyć się (ze względnego „sukcesu”). Na tej podstawie możemy 
tylko orzekać, czym jest ‘ta oto tu’ poezja religijna, nadesłana przez 
autorów na ‘ten oto tu’ konkurs. Bynajmniej nie możemy na tej pod-
stawie twierdzić o poezji religijnej „w ogóle” i „każdej”, jaka ona 
jest? Należy tu sięgnąć do setek dobrych wierszy mistrzów i mistrzyń 
poetyckiej frazy, których tu tylko kilkoro wymieniono dla przykładu. 
Należy czytać dobrą poezję religijną, studiować wybitną, arcydzielną 
twórczość poetycką o zacięciu metafizycznym, duchowym, aby się na 
konkretnych przykładach przekonać, jaka jest poezja religijna realnie 
istniejąca już w kanonie naszej polskiej kultury i w innych kulturach 
narodowych, czerpiących z chrześcijaństwa tak samo jak i kultura 
rodzima.
   Czym jest poezja religijna? To pytanie należałoby zawęzić w kul-
turze polskiej, chrześcijańskiej w istocie – do pytania: czym jest 
religijna poezja chrześcijańska? Czy istnieje wspólny wyróżnik – 
poza tematyką (chrześcijańską) dla poezji katolickiej, prawosławnej, 
protestanckiej? Postawienie tego pytania nie oznacza wcale, że zosta-
nie udzielona odpowiedź na nie, ale że sygnalizuje się tylko ważne 
zagadnienie. Czy w istocie ma to jakieś znaczenie dla chrześcijańskiej 
poezji religijnej, że poeta jest katolikiem, prawosławnym czy prote-
stantem? Czy widać to w jakimś specyficznym sposobie ujmowania 
tematów religijnych? Moim zdaniem – nie.
   Poezja religijna pisana przez chrześcijanina, jeśli oczywiście jest to 
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twórczość artystycznie, formalnie poprawnie wykończona i nie jest 
ona grafomanią, może być klasyfikowana tak samo, jak każda poezja, 
według rodzajów literackich – na lirykę (tu: lirykę religijną, religijną 
poezję liryczną), epikę (religijną poezję epiczną) i dramat (tu: religij-
ną poezję dramatyczną, religijny dramat poetycki). W poezji religij-
nej możemy wyróżnić tak samo jak w każdej innej poezji – gatunki 
literackie: np. sonet (tu: sonet religijny), odę (odę religijną), fraszkę 
(fraszkę religijną), poemat (poemat religijny), itd. itp. oraz wiersz 
wolny (wolny wiersz religijny), który oczywiście jest ‘gatunkiem’ 
umownym, bo w istocie pochodzącym z innego podziału poezji (wg 
systemów) na wiersze sylabiczne, sylabotoniczne, toniczne i wiersze 
wolne. Poezja religijna może być sylabiczna, sylabotoniczna, toniczna 
lub być pisana wierszem wolnym. Od poezji religijnej (we właści-
wym znaczeniu) należy odróżnić poetycką prozę religijną, czyli prozę 
o tematyce religijnej, charakteryzującą się poetyckimi inklinacjami, 
poetyckim (lirycznym lub epicznym) ujmowaniem świata przedsta-
wionego.
   Mamy tak wielki wachlarz możliwości tworzenia poezji religijnej, 
że aż dziwne jest to, iż nie są owe możliwości wykorzystywane przez 
współczesnych twórców III tysiąclecia, ograniczających się zwykle do 
wiersza wolnego, impresyjnego czy ekspresyjnego o nieokreślonym 
kształcie „nowoczesnym”, a klasyczny wiersz wcale nie został zużyty 
do końca, drzemią w nim jeszcze spore możliwości do podjęcia wzor-
ców i ich przeprowadzenia na nowo, według współczesnych nam, 
formalnych kryteriów ‘artystyczności’, ‘literackości’.
   Poezja religijna wyróżnia się tematem, motywem, wątkiem religij-
nym. Z pewnością jest to kryterium jasne, zrozumiałe, np. w kulturze 
chrześcijańskiej. Chrześcijańska poezja religijna koncentruje się na 
Bogu, na relacji Bóg – człowiek i człowiek – Bóg, nadto na motywach 
typowych dla chrześcijaństwa, jakimi są wątki biblijne, ewangelicz-
ne, apokryficzne, hagiograficzne, nawiązujące do Tradycji Kościoła, 
patrystyczne, prawdziwe czy legendarne – związane z wydarzeniami 
przypisywanymi świętym, itd. Motywika religijna w poezji może 
dotyczyć teologii chrześcijańskiej (motywika teologiczna, np. dotyka-
jąca prawd wiary). Motywika religijna w poezji może dotykać kwestii 
filozofii chrześcijańskiej, (np. spraw moralności – dobra; nadto kwestii 
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estetycznych – piękna; kwestii poznawczych – zagadnień prawdy                  
o życiu, istnieniu, wpisanej w Tajemnicę Stwórcy i Stworzenia). 
Poprzez wiersze religijne uobecnia się religijny światopogląd poety/ 
poetki, jego/jej (mniej lub bardziej oryginalne) widzenie świata, spraw 
ostatecznych (eschatologicznych), duchowych (metafizycznych). Dla-
tego warto czytać Biblię, warto czytać innych dobrych poetów, warto 
czytać Katechizm Kościoła Katolickiego – może jakieś jedno zdanie 
zainspiruje, uruchomi proces twórczy w poecie/poetce, spowoduje, że 
powstanie dobry wiersz, jeśli poeta/poetka potrafi formalnie dotrzy-
mać artystycznej próby i „uniesie” inspirację zewnętrzną na wysokim 
poziomie formalnym, bez przegadanej publicystyki, bez dłużyzn         
i lichej produkcji ‘poetyckopodobnej’. Czytając wiersze Wojtyły czy 
Kamieńskiej – widzimy, poza wybitnym formalnym warsztatem, że 
są one przeniknięte chrześcijańskim widzeniem świata, chrześcijań-
ską filozofią, chrześcijańskim ujmowaniem istnienia w kategoriach, 
‘aporiach’ oraz ‘imponderabiliach’ – uznanych za charakterystyczne 
dla wzorca chrześcijańskiego człowieka. Nie ma oczywiście jednego 
wzorca bycia chrześcijaninem (chrześcijanką), bo chrześcijaninem 
(chrześcijanką) można być na różne sposoby. Tak samo nie ma jed-
nego wzorca bycia poetą chrześcijańskim (poetką chrześcijańską), bo 
religijna poezja chrześcijańska ma różne oblicza, rozmaite odcienie, 
różnorodne tonacje, zróżnicowane ujęcia, urozmaiconą motywikę. 
Zapewne Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek zajmuje w tej poezji waż-
ne miejsce, ale także Trójca Święta, Duch, Ojciec, nadto aniołowie           
i wszelkie duchy niebieskie, a z bohaterów ludzkich – Maryja, święci, 
błogosławieni, słudzy Boży, ludzie dobrej woli urzeczywistniający 
Królestwo Boże na ziemi. Stwórca i Stworzenie – są tematem poezji 
religijnej, jaką spotykamy w różnych religijnych antologiach i almana-
chach poetyckich, zbiorach wierszy poetów i poetek religijnych. Nie 
sposób tu wymienić wszystkich motywów religijnych, jakie pojawiają 
się w tej poezji, nieprzebrane tematyczne bogactwo rekwizytorium 
poetyckiego wciąż się powiększa wraz z przybywaniem nowych 
świętych i błogosławionych, nowych cudów, objawień prywatnych             
i zdarzeń religijnych uznanych przez Kościół.
   Należy jednak dodać do już wymienionych uprzednio 1) ujęć „teolo-
gizujących” czy 2) ujęć „filozofujących” (etycznych, estetycznych,
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poznawczych) także ujęcie ‘artystyczne’ (zainspirowane sztuką, napi-
sane na motywach innych artystycznych dzieł religijnych). Zaliczyć 
tu możemy poetyckie utwory religijne, których motywem jest opis 
(np. impresyjny) dzieł sztuki religijnej. Jeśli poeta opisuje, dajmy na 
to, malarskie dzieło Rafaela – jakąś Madonnę, to przy okazji opisu 
tej madonny Rafaelowskiej – wyraża na swój sposób motyw religijny 
(dotyczący Matki Boskiej). Dlatego poezję opisującą religijne dzieła 
malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne, graficzne, rzemieślniczo-
artystyczne, muzyczne, teatralne, filmowe, itd. – także można zali-
czyć do poezji religijnej, choć temat religijny jest tu zapośredniczony        
w opisywanym dziele sztuki plastycznej, muzycznej, filmowej czy te-
atralnej. Kulturowe zapośredniczenie tematu religijnego w sztuce nie 
ma znaczenia, dlatego że motywika religijna – tak czy inaczej – jest 
tu obecna w utworze poetyckim. Jeśli Jan Paweł II opisuje w Trypty-
ku Rzymskim dzieło Michała Anioła Sąd Ostateczny w watykańskiej 
Sykstynie, to mamy do czynienia z poezją religijną zapośredniczoną  
w dziele malarskim. Znajomość pojęć i ujęć z historii sztuki przydaje 
się poetom/poetkom religijnym, opisującym poprzez swoje wiersze re-
ligijną rzeczywistość wyrażaną genialnie przez sztukę chrześcijańską. 
Każdy poeta/każda poetka ma swoich ulubionych twórców, wielu ma 
swoich ulubionych malarzy, rzeźbiarzy czy architektów, dramaturgów 
lub filmowców. Dlatego często z owych fascynacji sztuką chrześci-
jańską rodzi się poezja religijna, jak pokazuje przykład Jana Pawła II 
– znakomita, metafizyczna, uduchowiona, choć zakorzeniona w sztuce 
(np. w renesansowym psałterzu czy manierystycznym malarstwie). 
Przykład poezji religijnej Jana Pawła II jest o tyle dobry, że ów twórca 
łączył ‘artystyczne’ (czy wręcz ‘artystowskie’) spojrzenie na poezję    
z ujęciem filozoficznym i teologicznym, wszystkie te wątki przeplatał 
ze sobą, umiejętnie scalając, tworząc nową jakość poetycką w wier-
szach. Historia sztuki, a w zasadzie historia sztuki europejskiej od 
starożytności po współczesność, przepojona jest sztuką chrześcijań-
ską. W niektórych epokach sztuka chrześcijańska wyraźnie dominuje 
w europejskim malarstwie, rzeźbie, architekturze czy muzyce. Dlatego 
poeci religijni mogli i mogą nadal z powodzeniem szukać inspiracji   
w sztuce dawnej – wczesnochrześcijańskiej, bizantyńskiej, sztuce śre-
dniowiecznej (karolińskiej, romańskiej, gotyckiej), sztuce renesansu,
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manieryzmu, baroku i rokoka, sztuce klasycyzmu, romantyzmu, 
eklektyzmu, historyzmu, a także w sztuce „nowej” - nawet wśród 
dzieł tak „nowoczesnych”, jak impresjonistyczne, ekspresjonistyczne, 
secesyjne, ‘modernistyczne’ – nawet tam niektórzy szukają inspiracji 
poetyckiej, bo temat religijny był i tam poruszany (np. Żółty Chrystus 
Vincenta Van Gogha). 
   W religijnej sztuce poetyckiej liczy się nie tylko „co” (temat reli-
gijny, temat nawiązujący do religii, tu: temat nawiązujący do chrze-
ścijaństwa), wyrażony poprzez religijną treść, ale i „jak” (sposób) 
wyrażenia owego tematu, sposób (forma) przeprowadzenia ujęcia 
poetyckiego owej „treści”, poetyckiej materii religijnej. Możemy 
uczyć się od wybitnych poetów – nie tylko od Jana Pawła II – jak 
to zrobić? Jak sprawić, aby martwy świat sztuki religijnej ożywić, 
zdynamizować? Paradoksalnie śpieszy tu z pomocą szereg dobrych 
wzorców – jak chociażby Stara pieśń na Binnarową Mirona Biało-
szewskiego, w której ożywił on ludowe świątki w wiejskiej kaplicy-
kościółku, stawiając czytelnikowi przed oczyma żywe, dynamiczne 
theatrum zapisane tak fascynująco, że prawie naocznie czytelnik widzi 
swoją wyobraźnią ruchomą „akcję” poetycką w wierszu. Ten przykład 
pokazuje, że nawet u twórców, których wzorce osobowe dalekie są od 
chrześcijaństwa, można szukać sposobów ujęcia tematów religijnych 
na nowoczesny sposób. Dobre wiersze religijne trafiały się także wy-
bitnym artystom-ateistom, jeśli szczerze szukali Boga. 
   Poeci religijni (i poetki religijne) to grupa szeroko rozumiana, moż-
na tu wyróżnić w naszej kulturze: 1) poetów chrześcijańskich/poetki 
chrześcijańskie, ale także 2) poetów ochrzczonych/poetki ochrzczone, 
którzy/które jednak odeszli/odeszły od Boga, stali/stały się obojętni/ 
obojętne religijnie w pewnym okresie swego życia, lecz jednak temat 
religijny w postaci sztuki religijnej do nich powracał w kolejnych 
wierszach. 
   Twórczość poetycka jest darem Boga, ale i darem człowieka stwo-
rzonego przez Boga, darem możliwym do urzeczywistnienia, jeśli 
dany twórca/dana twórczyni pracuje nad sobą, nad swoimi dziełami, 
nad swoim warsztatem poetyckim. Samo natchnienie Ducha Świę-
tego nie wystarczy, kiedy brak elementarnego warsztatu formalnego            
i brak poetyckiej wizji tego, co chciałoby się stworzyć: jaką treść, 
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jakie przesłanie, jaką myśl?
   Poeci chrześcijańscy, tacy jak Leszek Elektorowicz (ur. 1924 we 
Lwowie) czy ks. prof. Janusz Artur Ihnatowicz (ur. 1929 w Wilnie) 
wcale nie piszą typowych poezji religijnych lecz „kulturowe” (jak 
Ezra Pound i Thomas Sterns Eliot). Wybitny polski poeta emigracyjny 
ks. J.A. Ihnatowicz wręcz mówi o sobie, że nie pisze poezji religij-
nych, ale w jego poetyckich opisach przyrody czy muzyki dostrze-
gamy czystą poezję chrześcijańską, przepojoną pokornym i pięknym 
duchem chrześcijańskim, umiłowaniem piękna Stworzenia. Podobnie 
wybitny polski poeta L.Elektorowicz – współczesny „książę” polskich 
poetów metafizycznych, żyjący obecnie w Krakowie, mówi o sobie, 
że nie jest wcale poetą religijnym, ale poetą metafizycznym. Jednak 
czytając jego wiersze, mamy do czynienia z najczystszej próby poezją 
chrześcijańską na wysokim poziomie artystycznym.
   Czym jest poezja religijna? Na to pytanie możemy dawać rozmaite 
odpowiedzi, a z pewnością nie wyczerpiemy tematu. Poezja religijna 
jaka jest, każdy widzi: wybitna, dobra, średnia i taka sobie, zawsze 
zależy od danego twórcy (lub danej twórczyni), od siły jego/jej ducha, 
od mocy jego/jej osobowości, indywidualizmu, bogactwa jego/jej 
wnętrza, od jego/jej oczytania w literaturze, obycia w kulturze, głębo-
kości zanurzenia w religii, od doświadczeń religijnych czy mistycz-
nych, nadto filozoficznych, artystycznych, naukowych i życiowych 
– wszystko to sprawia, że każdy twórca (każda twórczyni) poezji 
religijnej jest inny/inna, indywidualny/indywidualna, odmienny/od-
mienna, niepowtarzalny/niepowtarzalna, że potrafi inaczej opisać, ująć 
ten sam temat, niż czynią to inni poeci/poetki. Istotą poezji religijnej 
jest jej odniesienie do spraw religii, a istotą religijnej poezji chrześci-
jańskiej jest odniesienie do spraw religii chrześcijańskiej. Nie należy  
o tym zapominać, czytając wiersze poetów chrześcijańskich. Nie każ-
dy poeta chrześcijański pisze wiersze o tematyce religijnej, ponadto 
nie każdy poeta chrześcijański przepaja swoje wiersze duchem chrze-
ścijańskim. Poezja religijna w chrześcijaństwie może być dwojaka:        
1) wyrażająca pewne religijne motywy chrześcijańskie (wprost lub nie 
wprost) albo tylko 2) wyrażająca pewne postawy chrześcijańskie (np. 
miłosierdzie, miłość bliźniego), nawet bez uwidocznienia wątków reli-
gijnych w danym utworze.
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   Poezja religijna, tak jak wewnętrzna modlitwa w Kościele, może być 
poezją uwielbienia Boga, poezją prośby do Boga, poezją dziękczynie-
nia Bogu (wprost lub za pośrednictwem świętych). Poezja religijna 
może być także zewnętrznym opisem przyrody jako piękna Stworze-
nia dokonanego przez Stwórcę (piękna natury). Poezja religijna może 
być również opisem dzieł kultury chrześcijańskiej (piękna kultury), 
tj. np. piękna dzieł sztuki wykonanych przez człowieka-Stworzenie, 
na chwałę, dla dziękczynienia lub jako prośba – skierowane do Boga 
pośrednio lub bezpośrednio.
   W prezentowanym tu tomie także widzimy zróżnicowany poziom 
‘produkcji’ poetyckiej, skoncentrowanej jednak na tematyce religijnej. 
„Podczas czytania wierszy miałam prawdziwe rekolekcje” – napisała 
Józefa Drodzowska, jurorka. Według jej opinii, wiersze były różne – 
„Niektóre były szczególnej urody, inne zaś jakoś zawikłane i czasem 
mało zrozumiałe” (o czym możemy przeczytać na blogu Edwarda 
Przebieracza w zakładce ‘Konkursy poetyckie’). Z pewnością nade-
słane wiersze nie dorównują swoim artystycznym poziomem poezjom 
Libertowym, Wojtyłowym czy wierszom Kamieńskiej lub Twardow-
skiego, chodzi tu o poziom formalny, artystyczny, a nie o indywidu-
alną wizję poetycką – bo tej poetom nagrodzonym czy wyróżnionym 
lub tylko nominowanym nie brakuje, choć z jej realizacją w konkret-
nym wierszu bywa gorzej.

Poezja religijna – czym być powinna?

   Na pytanie drugie: czym powinna być poezja religijna? – odpo-
wiedzieć jest znacznie trudniej. To pytanie przywodzi na myśl inną 
kwestię: czego brakuje dotychczasowej poezji religijnej, dotychczas 
stworzonej poezji chrześcijańskiej, że należałoby ją wzbogacić nowy-
mi, oryginalnymi formami i treściami, dotąd niespotykanymi w naszej 
kulturze?
   Z pewnością współczesne życie chrześcijanina niesie ze sobą nowe 
wyzwania, na które musi on w jakiś sposób odpowiedzieć, a poeta 
religijny może odpowiedzieć na sposób sobie właściwy – pięknymi 
wierszami. To jest jednak inna strona twórczości: powinności człowie-
ka-twórcy.
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   Co ma robić twórca religijny? Co powinien czynić twórca chrze-
ścijański? Co powinien pisać poeta religijny, poeta chrześcijański,          
w szczególności poeta katolicki, prawosławny czy protestancki? 
   Czego natomiast ów twórca religijny, chrześcijański, katolicki, itd. – 
czynić nie powinien? To pytania normatywne, pedagogiczne niejako, 
bo odnoszące się do jakiegoś obiektywnego kryterium pozytywnego 
albo negatywnego, a powinność albo ‘niepowinność’ są wynikiem 
czynnej odpowiedzi (odpowiedzi w czynie, poprzez czyn) na owo 
kryterium.
   Co współczesny poeta-katolik powinien czynić, aby móc swoją 
twórczością dobrze służyć Bogu i ludziom? Pojęcie służby poetyckiej 
jest tu istotne. Piszemy wszak poezję nie dla siebie, ale dla innych, 
chcemy przekazać cząstkę siebie, cząstkę własnego świata, własnej, 
niepowtarzalnej wizji istnienia – innemu człowiekowi, bliźniemu. 
Sztuka to jest służba, i poezja to jest służba: służba czytelnikowi, 
miłośnikowi sztuki. Motyw egoistyczny – pisanie tylko dla siebie, 
tylko dla własnej pychy jest tu wykluczony, ponieważ już przez sam 
fakt upublicznienia, publikacji wierszy – wchodzą one w obieg li-
teracki, stają się publicznie dostępne, znane, służą w taki czy inny 
sposób innemu człowiekowi, odbiorcy, czytelnikowi, miłośnikowi 
sztuki. Sztuka religijna, w tym poezja religijna, to jest służba podwój-
na: człowiekowi i Bogu. Poeta religijny służy Panu Bogu i bliźniemu,              
i trzeba dodać także: Ojczyźnie, kulturze ojczystej poprzez jej uboga-
canie. Służy społeczności chrześcijańskiej, dając świadectwo wiary       
w poezji, dając świadectwo chrześcijańskie poprzez jak najlepszą po-
ezję, pokazując, że i wśród dobrej poezji, może być także obecna do-
bra poezja religijna, wcale nie gorsza od tej niereligijnej, lansowanej 
powszechnie przez bezideowe, laickie mass media, nastawione nega-
tywnie do wiary. Poeta chrześcijański to człowiek odważny, bo przez 
samo poruszenie tematu Boga czy świętych Kościoła – daje publicz-
nie świadectwo swojego przywiązania do wiary, także w środowisku 
świeckim. A jeśli temat religijny ujmie dobrze, stosownie, z pomocą 
właściwych środków poetyckich, jeśli temat zaprezentuje niebanalnie, 
wtedy podwójnie przyczyni się do dobra ogólnego. Gorzej, jeśli temat 
wiary, Boga, twórca zaprzepaści poprzez słaby formalnie utwór grafo-
mański, wtedy szkodę przynosi większą niż pożytek, bo przyczynia
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się do ugruntowania mniemania-przeświadczenia, że cała poezja 
religijna to grafomania, choć oczywiście tak nie jest. Dlatego lepiej 
by było nie publikować grafomańskiego utworu o tematyce religijnej, 
niż publikować go. Tak samo lepiej nie publikować jakiejkolwiek 
grafomanii, niż upubliczniać ją dla próżnej i złudnej pychy autora. 
Konkursy poetyckie rządzą się jednak swoimi prawami i grafomania 
bywa publikowana z racji pozamerytorycznych. Z perspektywy dal-
szej jednak widać, że więcej wstydu przynoszą autorce czy autorowi 
ich grafomańskie produkcje, niż nieobecność w druku. Wiersz niedo-
robiony, rozwlekły, przegadany, słaby formalnie, itd. – zawsze można 
ulepszyć, zmienić, dopóki tkwi w szufladzie u autora czy autorki.       
Z chwilą publikacji, nawet w pokłosiu konkursu – idzie ów wiersz 
w świat i nie da się go już ‘cofnąć’ z powrotem do szuflady. Dlatego 
twórcy powinni ze szczególną starannością wybierać i dopracowywać 
w każdym calu swoje utwory, zanim wyślą je na konkurs poetycki,          
o którym wiadomo, że w pokłosiu są drukowane wszystkie nadesłane 
wiersze,  a nie tylko te najlepsze, nagrodzone, wyróżnione.
   Jednak czy można w ogóle wyznaczać, co poeta powinien, a cze-
go nie powinien czynić w swoim życiu i twórczości? Co jest w tym 
niesłusznego, że próbujemy stawiać pytania o powinność i ‘niepowin-
ność’ twórcy, a co bywa dziś kwestionowane jako nienaukowe, staro-
modne, staroświeckie? W czasach „wyzwolonych” z religii przez wo-
jujący ateizm, laicyzm – od XVIII w, po nasze tysiąclecie, w czasach 
„wyzwolonych” od piękna przez wojującą awangardę pseudosztuki,  
w czasach pogardy dla prawdy, kiedy kłamstwo zdobywa sobie pierw-
sze miejsce w mass-mediach jako wykwit propagandy, w czasach, w 
których zaprzecza się podstawowym dobrom człowieka, jego rozumo-
wi, wierze, cóż powinien czynić poeta szukający prawdy, dobra i pięk-
na? Cóż powinien czynić poeta religijny szukający nadto świętości – 
czy musi poddać się antychrześcijańskiej cywilizacji śmierci i złamać 
pióro? Czy polemizować publicystycznie z kłamstwem, brzydotą                                                                                                          
i złem – lansowanymi powszechnie w antychrześcijańskich mass 
mediach, gdzie grzech jest propagowany jako coś rzekomo ‘pozytyw-
nego’? Wydaje się, że taka polemika negatywna na niewiele by się 
przydała. 
   Więcej dobra przyniesie rzeczywiście pozytywne działanie: rzetelna 
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twórczość poetycka, tworzenie wizji chrześcijańskiej w wierszach, 
tworzenie pozytywnego obrazu Boga i Stworzenia, Kościoła, po-
kazywanie dobroci Stwórcy i odbicia owego dobra w człowieku. 
Obowiązkiem chrześcijańskiego poety religijnego jest albo dawać 
czytelnikom-bliźnim rzetelne formalnie, na wysokim poziomie arty-
stycznym zrobione utwory o tematyce religijnej, albo utwory tak samo 
formalnie bez zarzutu pozostające w artyzmie swoim – przekazują-
ce chrześcijańską postawę w widzeniu świata, choć nie poruszające 
tematyki religijnej wprost. Poeta chrześcijański nie może pozwolić 
sobie na grafomanię, powinien doskonalić swój warsztat twórczy, 
swoje literackie obycie, pogłębiać swoje kulturowe zakorzenienie                                
w chrześcijaństwie, w religii. Czytać, czytać i jeszcze raz – czytać: 
innych, nie tylko siebie (a u siebie: skreślać, skreślać i jeszcze raz 
skreślać to, co słabe). Trzeba czytać dużo dobrych wzorców poezji 
autorstwa wybitnych poetów polskich i zagranicznych, podpatry-
wać sposoby ujęć tematów u innych, próbować tworzyć coś nowego           
i dobrego, pięknego i prawdziwego, próbować wytworzyć dzieła na 
jak najwyższym poziomie artystycznym, aby dorównać tym i prze-
wyższyć tych, którzy mniemają, że są ateistami i którzy tematykę 
chrześcijańską mają w głębokiej pogardzie lub przynajmniej są obo-
jętni na Boga i Kościół, nie uwidaczniają religii w swojej twórczości.
   Chrześcijański poeta religijny – kierując się znajomością swojej reli-
gii i swojej kultury narodowej – powinien przyczyniać się do ubogace-
nia skarbca własnej kultury – o dzieła jak najlepsze, jak najwybitniej-
sze. Praca nad chrześcijańskimi dziełami poetyckimi u każdego poety 
niech będzie rzetelna, ze znajomością rzeczy, od strony formalnego 
warsztatu, od strony przekazywanych treści – w tym treści wiary. Nie 
może to być nachalny dydaktyzm, prymitywne pouczanie, bo tego ża-
den czytelnik poezji nie lubi. Kwestia wychowania przez piękno niech 
przebiega inaczej: przez tworzenie pięknej wizji poetyckiej, porywają-
cego obrazu świata poetyckiego, zachwycającego rytmu, niebanalnej 
konstrukcji, nieszablonowego podejścia do tematów, zaskakujących 
ujęć, niespodziewanych zwrotów, zadziwiających pięknem i harmonią 
chwytów poetyckich (artystycznych tropów). Poezja religijna powinna 
stać się równoprawną, tak samo obecną twórczością, jak i inne tema-
tycznie utwory: w podręcznikach szkolnych języka ojczystego, 
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w czasopismach, w telewizji, radiu oraz w internecie. Powinno się lan-
sować modę na dobrą poezję religijną, tak jak to czyni Radio Maryja 
w swojej coniedzielnej, popołudniowej audycji literackiej.
   Powinno się stworzyć jak najwięcej możliwości (samo)kształcenia 
się, (samo)doskonalenia się poetom religijnym, poetkom religijnym. 
Ludzie wiary, wierzący ludzie sztuki – zjednoczeni mogą więcej. 
Razem możemy więcej – to jest istota Kościoła: razem z Bogiem 
możemy więcej, niż bez Boga, A razem z bliźnimi możemy w Bogu 
więcej, niż bez bliźnich. Oto jest zasada uniwersalna, relacjonalna 
w społeczności ludzi wierzących, dotyczy ona także poetów, poetek. 
W relacji do Boga i do bliźniego, we wspólnym działaniu w ramach 
Kościoła ku wspólnemu dobru, prawdzie i pięknu – możemy osiągnąć 
lepsze wyniki, choć wiadomo, że twórczość poetycka to rzecz indywi-
dualna, oryginalna, niepowtarzalna, jednak razem – nie pogubimy się, 
mając Chrystusa za Przewodnika i kapłanów mających zrozumienie 
dla sztuki, i „poezję kapłańską”. To samo dotyczy kwestii twórczości 
religijnej: jeśli możesz ubogacić Kościół dobrym wierszem, to go 
ubogać, ale jeśli nie potrafisz pisać dobrych wierszy, to się wpierw 
naucz, a ludzie Kościoła – inni twórcy chrześcijańscy, o ile są w stanie 
Ci pomóc, niech ci pomogą tak, jak umieją najlepiej.
   Czy można nauczyć kogoś pisać wiersze? Czy można z kogoś uczy-
nić twórcę, jeśli nie ma on ku temu wewnętrznego talentu, zdolności, 
jeśli nie słyszy poetyckiego głosu? Wydaje się, że nie, ale należy spy-
tać: jak rozpoznać w sobie ów głos powołania do pisania poezji? Jak 
rozpoznać, czy poezja religijna to moje powołanie? Głos wewnętrzny 
człowieka, czyli nasze sumienie, mówi nam, co powinniśmy jako 
poeci czynić. Sumienie prawe, niezdeprawowane, sumienie niezafał-
szowane, nieskażone relatywizmami współczesnego świata – podpo-
wiada nam bezbłędnie, co powinniśmy czynić, co pisać, jakie tematy 
podejmować, jak służyć bliźnim, jak służyć Kościołowi i Bogu. 
Oczywiście, nasze powinności dotyczą nas samych, my je odczytu-
jemy z sumienia własnego. Tu rozpoznajemy w głębi naszego serca,     
w głębi naszego umysłu, we wnętrzu naszej duszy – nasze powołanie, 
także powołanie poetyckie. Nie każdy rodzi się poetą, nie każdy jest 
powołany na to, aby być poetą. Nie każda rodzi się poetką, nie każda 
jest powołana do bycia poetką. To powołanie rozpoznajemy w sobie

202



stopniowo albo nagle, ale na ogół od dzieciństwa czujemy się wrażli-
wi (wrażliwe) na piękno przyrody, na muzykę, na taniec czy rysunki. 
Stopniowo wrastamy w kulturę, wychodząc z natury, a socjalizacja, 
czyli nasze uspołecznienie, dokonuje się tylko w relacji z innymi ludź-
mi. Tak samo jest i z naszym uspołecznieniem poetyckim, poetycką 
socjalizacją – wrastamy stopniowo w społeczność poetycką wpierw 
przez słuchanie cudzych poezji: w szkole (lektury, akademie), w radiu 
(słuchowiska literackie), w domu (przez czytanie poezji – dobrych 
książek poetyckich z domowej biblioteki lub pożyczonych), w Ko-
ściele (np. poprzez poetyckie psalmy responsoryjne, itd.). Wszystko 
to powoduje, że oswajamy się z poezją, iż staje się ona nam bliższa, 
zaczynamy traktować ją jako coś dobrego, coś potrzebnego do życia 
duchowego, tak samo jak powietrze niezbędne nam do istnienia. 
   Kiedy czujemy serce napełnione jakąś wewnętrzną, przemożną 
potrzebą uczuciową, kiedy poznajemy, że nasz umysł napełniony jest 
jakimś wewnętrznym pragnieniem piękna, a wola nasza podpowia-
da (nakazuje): czyń, pisz, chwyć za pióro, zanotuj to, co czujesz, co      
„w duszy gra”, wtedy idąc za nakazem woli, aby oddać to, co czuje-
my, co nas napełnia, piszemy wiersz. I ma w tym swój udział – rozum, 
bo i alfabet, język, mowa i cała kultura – to rzeczy wytworzone przez 
rozum. Nie jest zatem tak, że poezja to rzecz bezrozumna, jak chciał 
Platon, każąc nam widzieć w poetach jedynie szaleńców – ofiary ma-
nii (manii pisania, czyli grafomanii). 
   Pierwszy wiersz u jednych pojawia się w wieku kilku lat, przeważ-
nie, kiedy umieją już pisać lub w wieku lat kilkunastu, kiedy są mło-
dzieńcami (chłopcy) czy pannami (dziewczęta) i odczuwają gwałtow-
ną potrzebę pisania, zapisywania swoich odczuć, przeżyć, miłostek, 
doświadczeń wewnętrznych lub zewnętrznych – a literatura jest tym 
typem sztuki, że nie wymaga wiele w sensie posiadania specjalistycz-
nego sprzętu, jak u malarzy czy rzeźbiarzy lub architektów. Tu wystar-
czy papier i coś do pisania, Wiersz przelany na papier jest spełnieniem 
jakiejś powinności wewnętrznej, którą Czesław Miłosz niesłusznie 
zwał z grecka daimonionem, tj. demonem (duchem), bo poezja to 
rzecz dobra, a nie zła, poezja sama w sobie nie może pochodzić od 
diabła, bo ona jest dobrem-pięknem. Moim zdaniem, poezja to rzecz 
anielska (pozytywna), a nie demoniczna (negatywna). Anioł nam
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podpowiada to, co piękne-i-dobre, a nie demon (Miłosz się mylił          
w nazewnictwie, choć wiemy, że z tym daimonionem chodziło mu 
szerzej o „ducha”, ale tu bardziej niż grec. daimonion  pasowałby 
grecki termin pneuma - duch, tchnienie, natchnienie, bo poeta jest 
wszak pneumatophoros – nosicielem ducha).
   Nasza wyobraźnia pomaga nam w tym, aby powstało to, co powin-
no powstać. Nasza pamięć, wiedza o kulturze i naturze zgromadzona      
w czeluściach pamięci – wydobywa na jaw to, co tam kiedyś włożono 
(poprzez lekturę i obserwację, poprzez słuchanie i oglądanie, poprzez 
dotykanie i smakowanie, węch i wszelkie zmysły), podpowiada nam 
rozwiązania, a umysł przetwarza to wszystko, co posiadamy, w od-
powiednim wycinku i fragmencie i nagle – heureka! – pojawia się 
nasz własny, nowy wiersz, niczym deus ex machina, jako natchnienie, 
jako ingenium, ale na to, aby się nam ujawnił, my sami pracowaliśmy 
uprzednio przez wiele lat: czytając, chłonąc kulturę, doświadczając 
sztuki, wrastając w religię.
   Poeta może powiedzieć o sobie tak, parafrazując słynne zdanie 
Romana Dmowskiego: jestem poetą i mam obowiązki poetyckie. 
Poetka – rzec może odpowiednio to samo. Bycie poetą, bycie po-
etką – w świadomości potocznej to jednak żaden awans społeczny, 
żaden przywilej, bo pisać może jakoby każdy, lecz w rzeczywistości 
to jest służba dla sztuki. Poeta religijny, poetka religijna – służą Bogu 
i bliźniemu, każdy i każda na swój sposób – wszyscy poeci religijni, 
wszystkie poetki religijne – mają obowiązki poetyckie i religijne, 
są więc na służbie podwójnej: służą sztuce (człowiekowi) i religii 
(Bogu). Podwójnie zatem będą rozliczeni: czy pomnożyli swój talent 
(w znaczeniu biblijnym, tu: talent poetycki) i czy pomnożyli swoją 
wiarę, czy wydoskonalili nie tylko poezję, ale i własną duchowość, 
własną duszę? Wszak to z duszy pochodzi ów głos wewnętrzny 
Boga, zwany sumieniem, który nam podpowiada, co mamy czynić, 
co mamy pisać, czego zaś pisać nie powinniśmy. Nie dajmoniona, ale 
Ducha Świętego – Jego dobrych podszeptów mamy słuchać w naszym 
sumieniu, aby dobrze napisać wiersz, ale bez znajomości warsztatu 
literackiego – próżne są owe anielskie podpowiedzi Ducha, trafiają na 
kamień, na ziemię jałową, kamienistą, na której nic nie wyrośnie.
   Jakie są nasze powinności względem ludzi? Jakie względem poezji?
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Jakie względem Boga i Kościoła? Obowiązkiem moralnym poety re-
ligijnego (poetki religijnej) jest stawać się coraz lepszym jako twórca 
(twórczyni), nadto zaś stawać się coraz lepszym jako chrześcijanin 
(chrześcijanka). Do polskich zaś twórców i twórczyń religijnych 
odnosi się powinność stawania coraz to lepszym Polakiem i coraz to 
lepszą Polką. Polska chrześcijańska poezja religijna tak wzmocniona, 
siłą dobrej poezji tworzonej przez wielu dobrych twórców i twórczy-
nie – ma szansę stać się jednym z przyczółków kultury niezależnej 
dziś i w przyszłości. Powinniśmy być przygotowani do obrony chrze-
ścijańskiej kultury polskiej, która jest najtrwalszą ostoją polskości       
i chrześcijaństwa w naszym kraju. Polska poezja religijna jest jednym 
z takich bezcennych skarbów, które trzeba pielęgnować i uprawiać     
z pełną świadomością, że przeciwstawiamy się w ten sposób (pozy-
tywnie, tworząc dobro) określonemu, negatywnemu modelowi kultury 
(pseudokulturze ateistycznej, pseudokulturze bez Boga, pseudokultu-
rze lewacko-liberalnej, pogańskiej, neopogańskiej, masońskiej, komu-
nistycznej, itd.).
   Idzie do nas coraz silniejsza, barbarzyńska, neopogańska, anty-
chrześcijańska, ateistyczna, lewicowo-liberalna, masońska nawałnica, 
owszem już jest w Europie, opanowała wiele krajów jak gangrena, 
jak chwast, jak zaraza, jak walec – i niszczy poprzez relatywizm                
i redukcjonizm wszystko, co chrześcijańskie i co ludzkie, a co napotka 
na swej drodze. Powinniśmy jako twórcy chrześcijańscy mieć tego 
świadomość i temu się przeciwstawić na wszelkie możliwe sposo-
by jako Polacy i jako Polki. A jako poeci i poetki – także tworząc 
pozytywne, atrakcyjne wzorce nowej poezji religijnej, które pozwa-
lałyby nam na oddech wolności dobrego słowa, na przekór złemu 
słowu, jakim codziennie jesteśmy zalewani na ulicy, w mass mediach,             
w szkole. Czas na oddech, czas na oddech czasu wolności, prawdy, 
dobra, piękna. Chodzi o nasze przetrwanie w kulturze jako Narodu – 
taka jest stawka: być albo nie być Narodu Polskiego i chrześcijaństwa                     
w Polsce. Kulturalne, chrześcijańskie rodziny polskie powinny pie-
lęgnować kulturę żywego słowa, kulturę poetycką, kulturę polską, 
kulturę religijną. Codzienne głośne, nawet krótkie czytanie Biblii – 
zwłaszcza tych fragmentów poetyckich jak psalmy czy przysłowia, 
Pieśń nad pieśniami lub temu podobne piękne perykopy – kształtują 
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dobre wzorce piękna, dobre wzorce pięknego słowa w dzieciach. 
Może spośród tych dzieci wyrosną kiedyś dobrzy poeci i dobre poet-
ki? A może tylko miłośnicy dobrej literatury religijnej? Warto uczyć 
czytania Pisma Świętego i dobrej poezji religijnej od dziecka, nie 
pod przymusem, ale z umiejętną zachętą, dobrowolnie, warto o tym 
pamiętać. To także jedno z naszych powinności jako rodziców chrze-
ścijańskich w zakresie religijnego wychowania przez literaturę i do 
literatury.
   Nie ma bowiem dobrej poezji religijnej w chrześcijaństwie bez 
odniesień biblijnych, bez świadomości biblijnej. Poeci dorośli także 
powinni regularnie czytać Biblię, to jest nasze źródło inspiracji pod-
stawowe. To jest Słowo dla naszego słowa, to jest praźródło wszelkiej 
chrześcijańskiej poezji religijnej. Bez Pisma Świętego kultura religijna 
zamiera, a literacka kultura religijna w szczególności.
   Czytanie Biblii jest więc naszą powinnością, a zarazem przywile-
jem. Karmić się Słowem Boga, Słowem natchnionym przez Ducha 
Świętego – to wielki nasz przywilej, którego nie mają inne religie. Np. 
treść Koranu podyktował jakoby archanioł Gabriel prorokowi, ale nie 
Duch Święty, nie sam Bóg, zatem religia muzułmańska nie jest oparta 
na Objawieniu przez Ducha Świętego (którego islam nie uznaje), stąd 
to objawienie jest „niższe” od chrześcijańskiego, bo zaledwie jakoby 
„anielskie’. Stąd i poezja muzułmańska, w wielu miejscach mistyczna, 
piękna, nie ma tego oparcia w Słowie-Logosie, jak poezja chrześci-
jańska (muzułmanie nie uznają Logosu-Słowa-Jezusa Chrystusa jako 
Syna Bożego).
   Powinno się korzystać z dobrodziejstwa Biblii i czerpać z niej 
natchnienie, motywy dla poezji własnej. Czynią tak różni, dobrzy 
poeci współcześnie żyjący, zwłaszcza zaś poeci-kapłani, np. ks. dr 
Kazimierz Wójtowicz CR, ks. Wacław Buryła, ks. prof. Jerzy Szymik                                      
i inni, których warto polecić, których warto czytać i czytać się powin-
no. Powinności poety są przywilejami stanu, ale także przyjemnościa-
mi dla duszy, która żywi się nie tylko dobrem i prawdą, nie tylko mi-
łością i świętością, lecz i pięknem. Każdy poeta i każda poetka tworzą 
według własnego programu poetyckiego lub przyjmują cudzy program 
za własny i go rozwijają po swojemu, na własną miarę. Metafizycz-
ność (duchowość) oraz eschatologizm (skupienie się na kwestiach
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ostatecznych człowieka: Bogu i wieczności) z pewnością stanowią 
podstawowy wyróżnik chrześcijańskiej poezji religijnej, obok ewan-
geliczności, biblijności poruszanych motywów.
   Można próbować zebrać cechy charakterystyczne dobrego, chrze-
ścijańskiego poety religijnego, postulowane jako wzorzec godny 
naśladowania, swoisty ideał twórcy. To zadanie dla nas wszystkich. 
Chrześcijański poeta religijny z pewnością: 1) jako człowiek wierzący 
powinien stale pracować nad pogłębieniem i ubogaceniem swojej wia-
ry, swojej duchowości, sumienia, i wewnętrznej wolności do czynie-
nia dobra-i-piękna, żyjąc w stanie łaski uświęcającej, bo wewnętrzny 
rozwój osobowości rzutuje na rozwój sztuki u danego autora; 2) jako 
twórca – powinien stale pracować nad samokształceniem i samodo-
skonaleniem formalnym własnego warsztatu literackiego, korzystając 
z lektury dostępnych, wybitnych arcydzieł poetyckich, czytając słow-
niki literaturoznawcze, studiując podręczniki akademickie, monografie 
literaturoznawcze dotyczące rodzajów i gatunków literackich, itd., 
czerpiąc stamtąd wiedzę „fachową” na temat formalnych zasad kon-
strukcji utworów literackich; 3) jako twórca – powinien pisać, ćwiczyć 
pisanie, odkładając teksty do szuflady, aby nabrać do nich dystan-
su, po dłuższym czasie do nich wracać, pracować rozumnie nad ich 
formą, skreślając miejsca słabe, poprawiając, ulepszając jednocześnie 
ich poetycką treść; 4) powinien korzystać z możliwości prezentowania 
swoich utworów publicznie (w szkołach, kościołach, domach kultury, 
różnorodnych ‘salonach’ literackich, konkursach literackich, gazetach 
lokalnych i ogólnopolskich, radiu, internecie), jeśli są owe utwory już 
‘wyszlifowane’ na tyle, że warto by je pokazać; 5) powinien korzy-
stać z racjonalnych rad bardziej doświadczonych poetów religijnych 
i życzliwych specjalistów-krytyków chrześcijańskich, jeśli rady te 
rzeczywiście przyczynią się do ulepszenia tekstu poetyckiego, a nie 
do jego pogorszenia; 6) poeci religijni powinni stworzyć wspólnotę – 
społeczności poetyckie, które wzajemnie się będą wspierać w samo-
doskonaleniu i samokształceniu w zakresie formalnym; 7) twórcy 
religijni powinni w miarę możliwości tworzyć lokalnie grupy poetyc-
kie, formułować programy poetyckie, wydawać manifesty grupowe na 
temat poezji religijnej, animować regionalną, lokalną kulturę literacką, 
dlatego, że grupa poetycka może więcej, jest bardziej zauważalna,
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jeśli jednocześnie występuje kilku czy kilkunastu poetów z danego 
terenu, regionu, prezentując nie tylko swoją twórczość, ale i wspólny, 
razem wypracowany program poetycki, wytyczający pewien kierunek 
w poezji religijnej. W ten sposób postępowali np. przed II wojną poeci 
awangardowi, łącząc się w grupy literackie, wydając wspólne mani-
festy poetyckie, wydając wspólne książki lub czasopisma albo tzw. 
jednodniówki. 
   Religijna kultura poetycka powinna się rozwijać na rozmaite spo-
soby, korzystając z wszelkich godziwych środków, aby osiągnąć 
cel: postawić poezję religijną na piedestale, na ważnym miejscu                    
w kulturze narodowej i regionalnej (także pisząc modlitwy religijne    
i poezję religijną w zanikających, wielobarwnych dialektach ludo-
wych, gwarach o kolorycie lokalnym, jeśli ktoś umie się posługiwać 
nimi). Istnieją nawet specjalne konkursy literackie, w których promuje 
się poezję religijną pisaną gwarą (np. konkurs ludźmierski – Tischne-
rowski, w których przyznaje się nagrody w kategorii specjalnej – za 
wiersze religijne napisane w gwarze góralskiej, podhalańskiej). Jednak 
polska kultura religijna wymaga przede wszystkim pielęgnowania 
pięknego polskiego języka literackiego i jego rozwijania, dlatego nale-
ży skupić się przede wszystkim na czystej polszczyźnie, na jej upięk-
szeniu z pomocą nowych metafor, itd.
   Tworzyć piękne, prawdziwe i dobre poezje religijne – oto powin-
ność najważniejsza każdego poety chrześcijańskiego. Obowiązki 
wobec piękna, dobra i prawdy ma każdy szanujący się poeta, ale obo-
wiązki wobec świętości, wiary, religii – mają szczególnie każdy poeta 
religijny i każda poetka religijna. Ta nierozerwalna dwutorowość 
rozwoju (w zakresie poezji i religii) powinna być zachowana. Roz-
wój duchowości, ubogacanie religijności, wzmacnianie pobożności, 
utwierdzanie wewnętrznej relacji twórcy z Bogiem – to płaszczyzna 
„wertykalna” (ku niebu, ku Łasce Stwórcy, ku wieczności). Natomiast 
rozwój poezji własnej, nauczenie się pisania i doskonalenie warsztatu 
poetyckiego oraz ubogacanie własnej wyobraźni twórczej, wszelkie 
działania doczesne – samodzielne lub z innymi poetami i poetkami 
na rzecz poezji religijnej – to płaszczyzna „horyzontalna”, „ziemska”, 
doczesna. Na przecięciu się relacji pionowej i relacji poziomej –                    
z dwóch linii (wertykalnej i horyzontalnej) powstaje krzyż, swoisty
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znak Norwidowski, znak chrześcijański, któremu mamy być wierni 
jako twórcy religijni do końca naszych dni, bo za tę wierność zosta-
niemy nagrodzeni. „Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem – 
Polska jest Polską, a Polak Polakiem” (Adam Mickiewicz). Czytajmy 
z uwagą Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego autorstwa 
Adama Mickiewicza, tam można znaleźć wiele ciekawych uwag na 
temat postawy religijnej i patriotycznej, jakie powinny cechować Po-
laków i Polki, a więc także i polskich poetów religijnych oraz polskie 
poetki religijne.
   Wybitna literatura religijna wymaga pewnej pożywki duchowej,       
a romantyzm wieszczów Wielkiej Emigracji z lat 30. XIX w. karmi 
nas duchowo arcydziełami, trzeba tylko umiejętnie z nich korzystać, 
bo nie straciły owe arcydzieła na aktualności. W pewnym sensie arcy-
dzieła te stały się na nowo aktualne poprzez fakt wielomilionowego 
wychodźstwa polskiego na przełomie XX i XXI w. (obecnie około 
osiemnaście milionów Polaków i Polek mieszka poza granicami Oj-
czyzny), czego odbiciem jest także i prezentowany tu tomik pokłosia 
złożony z utworów autorów mieszkających nie tylko w kraju (poezja 
krajowa), ale i w ośmiu państwach poza Polską.
   Współczesna, za niedługo już prawie dwudziestomilionowa emi-
gracja polska (licząc razem wszystkie osoby polskiego pochodzenia 
żyjące poza krajem) nie ma tak wyrazistej reprezentacji twórców reli-
gijnych, jak onegdaj czasopismo „Pielgrzym Polski” wydawane przez 
Adama Mickiewicza i Bogdana Jańskiego w połowie lat 30. XIX w. 
Trzeba się zatem organizować także i na emigracji, jak kiedyś poeci 
polscy skupieni w grupie literackiej „Kontynenty” wokół czasopisma 
„Kontynenty-Nowy Merkuriusz” (1959-1964). Sami powinniśmy 
organizować lokalne salony literackie, spotkania poetyckie, wieczory 
autorskie, gdzie możemy promować polską poezję religijną (w kraju   
i poza krajem), poprzez animację społeczno-kulturalną – współtwo-
rzyć naszą rodzimą kulturę.
   Jeśli my sami tego nie zrobimy – może się zdarzyć tak, że nikt inny 
tego za nas i dla nas nie zrobi. Dlatego zachęta do tworzenia lokalnych 
wspólnot poetyckich, lokalnych grup literackich jest ze wszech miar 
słuszna. Gdzie są owe publicznie obecne grupy literackie poetów reli-
gijnych? Gdzie są owe publiczne manifesty poetów religijnych?
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Gdzie są owe dostępne dla publiczności salony poezji religijnej? 
Gdzie są publicznie dostępne czasopisma literackie lub literaturo-
znawcze – poświęcone wyłącznie problematyce poezji religijnej? 
Nie ma ich – póki co, więc to tak, jakby nie było życia literackiego 
w zakresie poezji religijnej. To tak, jakbyśmy nie mieli głosu, jak-
byśmy nie istnieli jako poeci religijni. Dlaczego tak się dzieje? Dla-
czego przy istniejących już czasopismach katolickich w Polsce (np. 
„Effatha”, „Gościu Niedzielnym”, „Homo Dei”, „Liście”, „Liście do 
Pani”, „Miłujcie się!”, „Naszej Arce”, „Niedzieli’, „(Nowej) Drodze”, 
„Posłańcu’, „Powściągliwości i Pracy”, „Przeglądzie Powszechnym”, 
„W Drodze”, „W Rodzinie”, „Wstań” „Wychowawcy”, „Źródle”, itd. 
itp.) nie powstają grupy literackie, prezentujące poetów religijnych              
i ich twórczość? Dlaczego w ramach Kościoła nie dało się jak dotąd, 
mimo upływu już prawie ćwierć wieku, w wolnym jakoby kraju po 
1989 r. zorganizować takiego religijnego ruchu poetyckiego przy 
katolickich czasopismach? Na te i temu podobne pytania należy sobie 
odpowiedzieć uczciwie i podjąć zdecydowane działania zmierzające 
do poprawy sytuacji dostępu poetów religijnych do czasopism katolic-
kich w Polsce. Same almanachy czy pokłosia z lokalnych konkursów 
nie wystarczą, zważywszy na ich symboliczny nakład (kilkadziesiąt, 
kilkaset egzemplarzy) w stosunku do wielotysięcznych nakładów 
czasopism katolickich. Kto powinien promować katolickich poetów 
religijnych, jeśli nie katolickie czasopisma? Dlaczego poeci katolic-
cy muszą się dopominać o dostęp do katolickich mediów? Czy jedna 
strona lub jedna szpalta w całym czasopiśmie katolickim poświęcona 
poezji katolickiej, religijnej – to rzecz niemożliwa do realizacji? Czy 
dane czasopismo zbankrutowałoby przez tę jedną stronę poetycko-re-
ligijną? Siła oddziaływania dobrej poezji religijnej jest niejednokroć 
większa niż artykułu publicystycznego, jeśli wyraziste obrazowanie 
poetyckie lub ciekawa, łatwa do zapamiętania, krótka fraza pozostaje 
w pamięci czytelnika. Z licznych artykułów i książek eseistycznych 
Zbigniewa Herberta nie pamiętamy prawie nic, ale pamiętamy krótkie 
„Bądź wierny / Idź’ z jego wiersza o Panu Cogito, a to właśnie jest 
przykład utrwalonej siły poezji.
   Miłość do Boga i miłość duchowa do człowieka – mogą być wyra-
żane na różne sposoby, ale poezja religijna ma tę zaletę, że jej 

210



tworzywem jest słowo, odblask Słowa, dlatego owa miłość Miłości 
odzwierciedlona w słowie człowieka tworzonym dla Boga-Słowa są 
tak ważne. Jak posiąść tę umiejętność pisania pięknie i pożytecznie 
zarazem? Jak plastycznie ukształtować ową zdolność rozumną umysłu 
do tworzenia rzeczy nowych z zadanego przedmiotu? Jak tworzyć po-
ezję religijną, niczym grecki demiurgos z zastanego materiału świata, 
z zastanej materii bytu? Każdy poeta i każda poetka próbują naślado-
wać owo tworzenie po swojemu, czując jakąś wewnętrzną powinność, 
jakiś pozytywny przymus pisania rzeczy dobrych i nowych. Mówiąc 
przez analogię ewangeliczną, twórca wydobywa rzeczy stare i nowe   
z owego skarbca, jaki posiada, a jaki zwie się kulturą. Religijna kul-
tura poetycka prowadzi ku Bogu, takie jest jej zadanie, ale prowadzi 
także ku człowiekowi żyjącemu w Bogu.
   Chodzi tu o to tylko, aby te rzeczy wydobywane ze skarbca kultu-
ry były rzeczywiście poetyckie i rzeczywiście religijne – w najlep-
szym tego słowa znaczeniu, zgodnie z rdzeniem łacińskim terminu 
‘religia’: re-eligo, ponownie wybieram, ponownie wybieram Boga 
w każdej mojej decyzji, każdym akcie twórczym, każdym wierszu, 
każdej metaforze – trwa mój wybór codzienny Stwórcy. Ja tworzę 
(przetwarzam) tylko piękne namiastki, iluzje poetyckie Stworzenia,                  
a Bóg stworzył wszelkie istnienie naprawdę, bo jest Pięknem samym, 
Źródłem wszelkiego piękna, także tego, które pojawia się jako har-
monia słów w naszych wierszach. Bycie poetą religijnym jest przez to 
niezwykle fascynujące, bo dotyka się poprzez piękno słowa pisanego 
– owo Piękno-i-Dobro (Kalokagathía), które jest emanacją Stwórcy, 
Jego odblaskiem i oddźwiękiem, obrazem i echem, odbiciem i podo-
bieństwem Słowa. 

dr Marek Mariusz Tytko

Kraków, dnia 22-23 czerwca 2013 r.
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