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Gatunki literackie w poezji religijnej (dydaktyka literatury)

1. Wstęp

    W niniejszej części dydaktycznego wykładu z zakresu poezji re-
ligijnej skupiłem się na kwestii gatunków literackich, tzn. wiadomo-
ściach przydatnych do jej pisania (zwłaszcza ad usum Delphini, czyli 
dla początkujących, ale nie tylko dla nich). Jednak aby coś więcej na-
pisać na temat gatunków w literaturze pięknej, należy wyjść od szer-
szej podstawy, tj. od rodzajów literackich, a konkretnie – od liryki, 
przedstawić ogólnie zagadnienie gatunków literackich i odmian (pod-
gatunków), aby po tak poczynionym, obszernym wstępie skupić się na 
typach wierszy (utworów) i ich zastosowaniu. Dodawałem też pew-
ne wstępne informacje z zakresu strofiki w kontekście gatunków lite-
rackich. Myślę, że tak szeroki kontekst tych rozważań okaże się po-
trzebny, aby po kolei wyłożyć poszczególne problemy literackie. Wy-
kład przez to nieco się rozrósł objętościowo, ale przynajmniej podją-
łem próbę systematycznego wyjaśnienia tych kwestii istotnych dla ar-
kanów tworzenia poezji, także religijnej. Swoista dydaktyka literatu-
ry wymaga systematycznego wykładu i wyjaśnień. Jeśli ktoś zna już 
te kwestie szkolne, to może dzięki poniższemu, popularyzatorskiemu 
tekstowi powtórzyć sobie pewne zagadnienia lub odświeżyć pamięć, 
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może zainspiruje się jakimś tematem i sam spróbuje napisać swój wła-
sny tekst poetycki w ramach konwencji danego gatunku literackiego.
    Literaturoznawstwo, jako osobna gałąź wiedzy humanistycznej zaj-
muje się rodzajami i gatunkami literackimi (w ramach tzw. genologii).

1. Rodzaje literackie a poezja

  Rodzaj literacki to sposób klasyfikowania dzieł literackich ze wzglę-
du na formę wypowiedzi oraz budowę dzieła. Klasycznie, od czasów 
Arystotelesa wyróżnia się trzy rodzaje literackie: 
1) dramat – składający się z a) dialogów, b) didaskaliów, tzn. tekstów 
pobocznych, wskazówek do odegrania dzieła na scenie teatralnej (np. 
Wesele Stanisława Wyspiańskiego); 
2) epika – składająca się z opowieści narracyjnej, z udziałem tzw. nar-
ratora, zwykle prozą (np. Quo vadis Henryka Sienkiewicza), ale także 
i czasem wierszem (np. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza);
3) liryka – cechująca się przeważnie rytmicznością i metaforyczno-
ścią języka, z udziałem tzw. podmiotu lirycznego (np. Księga Psalmów      
w Starym Testamencie).
   Można powiedzieć, że termin ‘poezja’ przy bliższej analizie jawi się 
dość nieostro, jako twór mało uchwytny, o granicach dość szerokich, 
rozciągliwych niemal bez końca. Poezja nie ogranicza się wyłącznie 
do jednego rodzaju literackiego, tj. np. do liryki, choć z liryką najczę-
ściej potocznie bywa utożsamiana, lecz nie do końca, bo to utożsa-
mienie nie jest prawidłowe z punktu widzenia teorii literatury. Istnieje 
wszak w obiegu kulturowym nie tylko ‘poezja liryczna’, ale i ‘poezja 
epiczna’ (czyli ‘poezja narracyjna’, poezja z jakąś narracją), a nawet 
– ‘poezja dramatyczna’ (jako element dramatu), co sugeruje, że także 
epika oraz dramat, a nie tylko sama liryka – mogą wkraczać na teren 
poezji, rozumianej w szczególności jako tzw. ‘mowa wiązana’. Z dru-
giej strony, to może nie tyle liryka, epika i dramat wkraczają na teren 
‘poezji’, ale także rzecz można ująć tu na odwrót – że to poezja sko-
lonizowała te trzy rodzaje literackie. W liryce, owszem, może najsil-
niej pobrzmiewają cechy mowy wiązanej (poezji), ale i w epice można 
wskazać nie tylko na tzw. prozę poetycką a w dramacie na tzw. dramat
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poetycki – jako na obszar urzeczywistniania się cech owej specyficz-
nej ‘wiązanej mowy’.
    Termin ‘poezja’ (z greckiego – ποίησις |poíesis|) oznacza, według 
Słownika grecko-polskiego Oktawiusza Jurewicza (t. 2, Warszawa 
2001), następujące desygnaty: 1) wytwarzanie, wyrabianie, produko-
wanie, robienie, sporządzanie; 2) tworzenie, komponowanie; 3) po-
ezja, sztuka poetycka, poemat, dzieło poetyckie; 4) przysposobienie, 
uznanie za własne dziecko, adopcja.
    Oczywiście, z jednej strony w analizowanym wypadku nie chodzi    
o czwarte znaczenie terminu poíesis, bo nie o adopcji, przysposobie-
niu, uznaniu dziecka za własne – tu mowa (należy je oczywiście pomi-
nąć przy analizie tytułowego tematu). Z drugiej strony, wcale nie wy-
stępuje tu także owo pierwsze, zbyt szerokie znaczenie, tj. nie chodzi                 
o nazwę ogólnej czynności wytwarzania czegokolwiek, wyrabiania 
czegokolwiek, produkowania czegokolwiek, robienia czegokolwiek, 
sporządzania jakiejkolwiek rzeczy. Te znaczenia tu należy pominąć 
jako niewłaściwe. Pozostają zatem źródłowe, dwa znaczenia poíesis 
(drugie i trzecie) jako 2) tworzenie lub komponowanie (czynność) lub 
3) poezja, sztuka poetycka, poemat, dzieło poetyckie (wytwór). Pisząc 
o poezji, mamy zatem na myśli albo czynność albo wytwór owej czyn-
ności. O czynnościach prowadzących do powstania wytworów zwa-
nych ‘poezją’ należałoby napisać w osobnym miejscu szerzej.
    W każdym razie ‘twórczość’, ‘tworzenie’, ‘wytwórczość’, ‘sztukę 
poetycką’ w starożytnej Grecji określano szerzej, ogólnie każdą kre-
ację (np. literacką lub muzyczną), a węziej – tylko twórczość wier-
szem (utwory pisane mową wiązaną). W XIX, XX i XXI wieku ‘po-
ezja’ to ‘mowa wiązana’, czyli w potocznym rozumieniu – utwór na-
pisany wierszem, podzielona na nieciągłe, ale powiązane ze sobą wer-
sy (w tym sensie poezja to przeciwieństwo ‘prozy”, która jest ‘ciągła’), 
stąd wzięła się uproszczona identyfikacja ‘poezji’ z ‘liryką’ (liryczny-
mi utworami wierszowanymi).

2. Gatunek literacki

    Gatunek literacki – to forma utworu literackiego, podrzędna w sto-
sunku do rodzaju literackiego, nadrzędna zaś do odmiany gatunkowej.



~ 60 ~

    Próby zdefiniowania gatunku literackiego pojawiały się już w sta-
rożytnej Grecji (Platon podzielił sztuki na opisujące rzeczywistość lub 
naśladujące ją, zaś Arystoteles utworzył w swej Poetyce zasady po-
działu gatunku literackiego). W czasach późniejszych w Renesansie 
próbowano w oparciu o starożytne reguły wzbogacić listę gatunków li-
terackich o np. romans, zaś w romantyzmie powstały gatunki miesza-
ne, jak ballada.
     Dziś brak jednej teorii gatunku literackiego, każda ze szkół metodo-
logicznych inaczej określa jego cechy charakterystyczne. Nauka o ga-
tunkach i rodzajach literackich to genologia.
    W literaturach Zachodu do najważniejszych gatunków literackich    
w obrębie liryki należą elegia, fraszka, hymn, oda, pieśń, tren i psalm. 
Do ważniejszych gatunków epickich nowela, opowiadanie, powieść, 
epopeja (epos). Do dramatycznych dramat właściwy, komedia, opera 
(libretto) i tragedia. Gatunki mieszane to te, które łączą cechy różnych 
rodzajów literackich – np. ballada, satyra, poemat dygresyjny, poemat 
heroikomiczny czy powieść poetycka. Gatunki pograniczne to gatunki 
z pogranicza literatury, nauki i publicystyki, np. esej, felieton, reportaż.
    W literaturze przedmiotu spotyka się także pojęcie „odmiany gatun-
kowej”, która stanowi, innymi słowy, podgatunek danego gatunku lite-
rackiego. Podgatunek (odmianę gatunkową) określa się pewnymi zasa-
dami dotyczącymi tematyki, struktury utworu literackiego, np. istnieje 
podział (morfologiczny) sonetu na 1) sonet francuski, 2) sonet włoski.

3. Liryka

   Nazwa ‘liryka’ wywodzi się od ‘liry’, czyli starożytnego instrumen-
tu muzycznego w Grecji. Liryka (grec. λυρικóς [lyrikos] – dotyczący 
liry) jest jednym z trzech rodzajów literackich, (pozostałe dwa to epi-
ka i dramat). Liry używano w Helladzie jako instrumentu towarzyszą-
cego pieśniom śpiewanym przez antycznych poetów. Do liryki moż-
na zaliczyć utwory wyrażające wewnętrzne przeżycia, komunikowane 
na zewnątrz w postaci monologu (czasem: dialogu). Utwory te cechuje 
subiektywizm, ekspresja i kreacja językowa z użyciem tropów literac-
kich np. przenośni (zmetaforyzowanie języka liryki). W każdym utwo-
rze lirycznym można wyróżnić tzw. podmiot liryczny. 
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4. Gatunki w liryce (gatunki liryczne)

   Gatunki liryczne w Europie mają przeważnie swoją genezę już 
w starożytności (poezja helleńska i rzymska, Biblia hebrajska – Stary 
Testament). Średniowiecze przyniosło rozwój gatunków lirycznych na 
dworach rycerskich, gdzie powstawała tzw. liryka dworska (np. can-
zona). Renesans powrócił do antycznych gatunków, natomiast barok 
oznacza rozkwit sonetu. Oświecenie powracało znów do klasycznych 
gatunków liryki. Romantyzm obfitował w liczne nowości gatunkowe 
(poemat liryczny, poemat dygresyjny, ballada, improwizacja).
    Ze względu na budowę/strukturę (morfologię), wyróżnia się np. na-
stępujące gatunki w liryce europejskiej (podaję w porządku alfabetycz-
nym przykładowo te najbardziej znane – lista nie jest pełna): 1) ana-
kreontyk, 2) ballada, 3) canzona, 4) duma (dumka), 5) dytyramb, 6) 
elegia, 7) epicedium, 8) epigramat, 9) epitafium, 10) epitalamium, 11) 
fraszka, 12) hymn, 13) limeryk, 14) madrygał, 15) oda, 16) epinikion, 
17) pieśń, 18) poemat liryczny, 19) poemat dygresyjny, 20) psalm, 21) 
sielanka, 22) ekloga, 23) sonet, 24) tren, 25) triolet itd. Spośród egzo-
tycznych gatunków lirycznych pochodzących spoza Europy, w kultu-
rach europejskich zadomowiły się także inne, np. japońskie haiku czy 
arabska tzw. gazela. Oczywiście, nie jest to pełny rejestr wszystkich 
gatunków literackich, a tylko przykładowa lista. Nie wszystkie z nich 
tu omawiam, a tylko niektóre, dla ilustracji problemu.
    Gatunki te można próbować wykorzystać w zakresie poezji religijnej 
/ metafizycznej / duchowej, według uznania danej twórczyni czy twór-
cy dzieła literackiego. Wybór gatunku zależy od inwencji autorki czy 
autora. Wpierw jednak trzeba opanować umiejętność tworzenia dzieł 
(utworów) należących do danego gatunku. Sprawność warsztatowa 
wydaje się tu istotna, jak warunek konieczny do powstawania dobrych 
dzieł w ogóle. Trzeba wpierw wiele ćwiczyć, powtarzać sobie, tak jak 
w muzyce – na zasadzie grania szkolnych etiud czy solfeży, aby dojść 
do pewnego poziomu wprawy pisarskiej. Nie od razu Kraków zbudo-
wano, a niestrudzone, coraz lepsze powtarzanie nowych, gatunkowych 
ćwiczeń pisarskich, bardzo długa praca organiczna nad własnym pisa-
niem – zwykle czynią mistrza w danym gatunku. Efekty przyjdą raczej 
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później, niż prędzej, nie należy się zniechęcać przedwcześnie, ale trze-
ba mieć wpierw świadomość: w jakim gatunku chce się napisać dany 
utwór? Czym dany utwór ma być? Odą? Psalmem? Madrygałem? So-
netem? A może jeszcze innym gatunkiem? Ta decyzja indywidualna 
należy do każdego twórcy czy też każdej twórczyni.

5. Podziały liryki

A. Podział liryki według kryterium sposobu wypowiedzi podmio-
tu lirycznego

   Lirykę można podzielić, kierując się różnymi kryteriami. Przyj-
mując jako kryterium sposób wypowiedzi podmiotu lirycznego, lirykę 
dzieli się na 1) lirykę bezpośrednią i 2) lirykę pośrednią.
Wyróżniamy zatem: 1) lirykę bezpośrednią – w której podmiot lirycz-
ny („ja liryczne” w pierwszej osobie liczby pojedynczej lub „my lirycz-
ne” w pierwszej osobie liczby mnogiej) bezpośrednio, czyli wprost, 
wyraża swoje myśli, wyznaje uczucia, komunikuje przeżycia, np. ele-
gia, duma (dumka) itd. W ramach liryki bezpośredniej można wyróż-
nić trzy typy liryki:
1a) liryka osobista – w której podmiot liryczny bezpośrednio, wprost 
przedstawia treść myśli albo uczuć poety/poetki utożsamianego/utoż-
samianej z podmiotem lirycznym;
1b) liryka roli – w której podmiot liryczny „gra rolę” jakiejś konkret-
nej postaci (osoby), np. osoby historycznej albo jakiegoś ducha osobo-
wego (np. archanioła czy anioła albo diabła) lub bóstwa (lub nawet sa-
mego Boga), tak jakby to on sam był tą konkretną postacią czy osobą 
(co oczywiście nie jest prawdą, tu rola jest umowna);
1c) liryka maski – w której podmiot liryczny wkłada na siebie ja-
kąś „maskę” nieosobową i utożsamia się z pewną rzeczą, rośliną albo 
zwierzęciem, „wkładając” w owe rzeczy, rośliny czy zwierzęta swo-
je uczucia lub myśli, obdarzając je słowami jakoby wypowiedzianymi 
przez owe rzeczy, rośliny, zwierzęta (co oczywiście nie jest prawdą, tu 
maska jest umowna).
   W trzech typach liryki bezpośredniej czytelnik/czytelniczka i autor/
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autorka liryki zawierają milcząco „umowę” między sobą. W przypad-
ku liryki osobistej, zarówno autor/autorka, jak i czytelnik/czytelnicz-
ka wiedzą, że podmiot liryczny wyraża zdanie samego autora / samej 
autorki dzieła bezpośrednio. W przypadku liryki roli oraz liryki maski 
obydwie strony owej milczącej, obustronnej, konwencjonalnej umo-
wy wiedzą, że rola i maska to tylko konwencje, obierane w liryce jako 
sposób komunikacji bezpośredniej, ale nieosobistej. Liryka maski oraz 
liryka roli (w ramach liryki bezpośredniej) nie należą jednak do liryki 
osobistej (także wszak bezpośredniej).
    Istnieje także 2) liryka pośrednia – w której podmiot liryczny zosta-
je niejako ukryty przed czytelnikiem. Komunikat podmiotu liryczne-
go zostaje wyrażony nie wprost, staje się „pośredni”. W liryce pośred-
niej podmiot liryczny ujawnia się tylko pośrednio poprzez ukazane sy-
tuacje, zdarzenia, opisy, stąd narracyjność lub dialogiczność liryki po-
średniej, co jednak nie oznacza, że liryka ta staje się epiką (przez nar-
ratora czy opisy) czy dramatem (przez dialogi). Wyróżnia się kilka ty-
pów liryki pośredniej:
2a) lirykę opisową – w której podmiot liryczny komunikuje swoje 
uczucia lub myśli pośrednio, zewnętrznie poprzez opis np. jakiegoś 
krajobrazu albo konkretnego przedmiotu (rzeczy), rośliny czy zwie-
rzęcia.
2b) lirykę sytuacyjną (narracyjną) – w której podmiot liryczny używa 
wypowiedzi dialogicznych i narracyjnych, aby pośrednio ukazać pew-
ną sytuację albo jakieś zdarzenie, której/którego sam nie był świad-
kiem (nie biorąc w czymś bezpośredniego udziału).
2c) lirykę zwrotu do adresata (tj. lirykę inwokacyjną) – w której 
podmiot liryczny (ja liryczne, my liryczne) staje się łatwo zauważalny 
i obecny w utworze, lecz swój komunikat skierowuje do jakiegoś kon-
kretnego adresata (zwykle w drugiej osobie liczby pojedynczej) lub 
do jakichś konkretnych adresatów (w drugiej osobie liczby mnogiej). 
Adresatem / adresatami takiego komunikatu lirycznego mogą być za-
równo osoby (Bóg / bóstwa, anioł / anioły, demon / demony, człowiek 
/ ludzie [żywi lub zmarli, w tym – np. święci żyjący w niebie]), jak                                                                                   
i nie-osoby (przedmiot/przedmioty, roślina / rośliny, zwierzę/zwierzę-
ta, zjawisko/zjawiska, abstrakcyjne pojęcie / abstrakcyjne pojęcia). 
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Utwory te cechują się zwykle wzniosłością (styl podniosły, dostojny 
np. w odzie, liście poetyckim).
    Należy zaznaczyć, że poza podmiotem lirycznym w liryce pośred-
niej występuje tzw. bohater liryczny. Bohater liryczny może być boha-
terem pojedynczym (indywidualnym, z reguły w pierwszej lub trzeciej 
osobie liczby pojedynczej) albo także podmiotem zbiorowym – grupą 
(tj. „my lirycznym”), wyrażającym w utworze własny, zbiorowy punkt 
widzenia (np. hymny).

B. Podział liryki według kryterium tematycznego wypowiedzi pod-
miotu lirycznego

    Można podzielić lirykę według kryterium typów wyrażanych prze-
żyć (kryterium odnoszącym się do tematyki. Wyróżnia się zatem nastę-
pujące typy liryki (podaję w porządku alfabetycznym):
a) lirykę agitacyjno-polityczną – w której komunikat staje się mani-
festem, który nawołuje bez wskazania konkretnego adresata, do wspar-
cia jakiejś istotnej idei lub do podjęcia jakiegoś ważnego czynu poli-
tycznego, dla dobra wspólnego (funkcja agitacyjna, szerzej: funkcja 
impresywna liryki, wpływająca, wywierająca wrażenie);
b) lirykę apelu – w której podmiot liryczny zwraca się z komunika-
tem ku danemu, konkretnemu adresatowi, apeluje doń, perswaduje, 
aby wpłynąć na jego postawę albo poglądy / opinie (funkcja apelatyw-
na, szerzej: funkcja impresywna liryki, wpływająca, wywierająca wra-
żenie);
c) lirykę autotematyczną – w której podmiot liryczny rozprawia          
o samej poezji, tj. refleksja nad zadaniami poety albo istotą poezji sta-
je się przedmiotem utworu (liryki typu: ars poetica, gdzie pojawia się 
„poezja o poezji”, funkcja: autotematyczna, autoteliczna, autopoetyc-
ka, autokreatywna liryki);
d) lirykę funeralną (łac. funerāre „pogrzebać zmarłego”), czyli liry-
kę pogrzebową – w której podmiot liryczny upamiętnia jakąś konkret-
ną osobę zmarłą lub też wyraża swój żal po śmierci danej osoby (funk-
cja ekspresywna liryki, funkcja upamiętniająca, tj. kommemoratywna 
liryki);
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e) lirykę miłosną (lirykę erotyczną) – w której podmiot liryczny ko-
munikuje treść miłosną, opisuje miłość, ukazuje jej typy, formy i obli-
cza (funkcja ekspresywna liryki);
f) lirykę patriotyczno-obywatelską (lirykę patriotyczną) – w której 
podmiot liryczny komunikuje się na tematy takie, jak: Naród, Ojczy-
zna, Państwo, własna wspólnota kulturowa, własna wspólnota narodo-
wa, własna wspólnota państwowa, w tym na temat powinności / obo-
wiązków moralnych związanych z tymi wspólnotami (np. miłość do 
Ojczyzny, czyli patriotyzm itd.);
g) lirykę przyrodniczą, lirykę natury, lirykę krajobrazu — w któ-
rej podmiot liryczny opisuje krajobraz, przyrodę (naturę), Stworzenie, 
skupiając się na relacjach człowieka z widzialnym światem, realnie 
obserwowanym, odczuwanym, rejestrowanym (przyrodą nieożywioną 
oraz ożywioną — np. roślinami i zwierzętami).
h) lirykę refleksyjną (w tym: lirykę refleksyjno-filozoficzną i lirykę 
refleksyjno-zasadniczą) – w której podmiot liryczny snuje refleksję 
filozoficzną (poezja filozoficzna, tzw. poezjozofia), rozważa pojęcia, 
prawa i prawidła, wiedzę (ludzkie poznanie), analizuje uczucie (ludz-
kie przeżycie) lub wolę (ludzkie pragnienia, chcenia), wyciągając z 
owych analiz uogólnienia (ogólne wnioski, ogólne zasady np. co do 
kondycji ludzkiej lub postrzeganego świata / natury / przyrody / Stwo-
rzenia lub kultury — funkcja poznawcza liryki);
i) lirykę religijną (duchową, metafizyczną, eschatologiczną sensu 
largo) – w której podmiot liryczny zajmuje się sprawami religii / do-
tyka kwestii duchowości, spraw ostatecznych, wiecznych (np. w Pol-
sce chrześcijańska pieśń średniowieczna – Bogurodzica); oczywiście, 
w ramach liryki religijnej można jeszcze, moim zdaniem, podzielić ten 
obszar twórczy np. wg proponowanej poniżej przeze mnie tematyki 
szczegółowej, np. w ramach religijnej liryki chrześcijańskiej: a) liry-
ka biblijna, oparta o odpowiedni kanon Biblii – w tym psalmy, lita-
nie, hymny, skargi (żale) itd. (tu możliwe dalsze podziały), b) liry-
ka apokryficzna (oparta o apokryfy Starego i Nowego Testamentu, tj.                       
o wszystkie pisma żydowskie i chrześcijańskie, nieuznane za natchnio-
ne przez Boga, czyli spoza kanonu Biblii, niekanoniczne), c) liryka ha-
giograficzna (oparta o życie i dzieła świętych), d) liryka hagiograficzna
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(oparta o życie i dzieła świętych), d) liryka modlitewna (o osobo-
wej relacji człowieka z Bogiem, aniołami czy świętymi), w tym — 
1) modlitewna liryka błagalna, 2) modlitewna liryka dziękczyn-
na, 3) modlitewna liryka chwalebna, 4) modlitewna liryka skar-
gi (do Boga), e) liryka liturgiczna sensu largo (kościelna, stosowa-
na np. w pieśniach kościelnych podczas liturgii i nabożeństw parali-
turgicznych), f) liryka eschatologiczna sensu stricto (dotycząca an-
tycypacji czasów ostatecznych), g) liryka metafizyczna sensu stric-
to, podejmująca istotne kwestie ogólne, generalne refleksje dotyczące 
Stwórcy i Stworzenia (liryka refleksyjno-religijna, liryka filozoficz-
no-religijna), h) liryka duchowa sensu stricto (dotycząca indywidu-
alnych spraw ducha ludzkiego, duszy ludzkiej), i) liryka religijno-ar-
tystyczna (dotycząca motywów sztuki religijnej w Kościele), j) liry-
ka religijno-patriotyczna albo liryka patriotyczno-religijna (łączą-
ca lirykę patriotyczną z religijną), k) liryka ewangelizacyjna (mająca 
na celu ewangelizację, nawrócenie / powrót do zasad Ewangelii, uka-
zanie ewangelicznego dobra, piękna i prawdy), l) liryka katechizacyj-
na (dydaktyczno-religijna), mająca na celu katechizację (dzieci, mło-
dzież lub dorosłych) poprzez wiersze dydaktyczne o tematyce religij-
nej, ł) liryka autotematyczno-religijna (podejmująca temat poezji re-
ligijnej, czyli tejże poezji o niej samej), m) liryka apelatywno-religij-
na (apelująca do kogoś w sprawach religijnych, podobnie, jak w liryce 
apelu), n) liryka funeralno-religijna (podejmująca sam temat śmierci 
człowieka i pogrzebu od strony religijnej i życia wiecznego), o) liryka
miłosno-religijna, w której wyraża się miłość człowieka do Boga (Ob-
lubieńca) lub innego człowieka (oblubieńca, oblubienicy, np. w mał-
żeństwie, narzeczeństwie), ale zawsze w kontekście Boga, p) liryka 
religijna pozostała (w tym – religijna liryka mieszana), o nieusta-
lonej jednoznacznie dominującej tematyce (w tym – typ mieszany, łą-
czący dowolne chrześcijańskie motywy religijne w nowe, ‘tematycz-
ne puzzle poetyckie’, złożone z wielu różnych tematyk religijnych zna-
nych z kultury chrześcijańskiej albo z jej pogranicza).
   Powyżej wymieniłem w punkcie a) lirykę biblijną, opartą o odpo-
wiedni kanon Biblii. Chciałbym powrócić do owego podtypu liryki           
i jeszcze bardziej uszczegółowić tę typologię tematyczną w poezji 
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(liryki). Otóż, moim zdaniem, ponieważ Kościół Prawosławny, Ko-
ściół Rzymskokatolicki oraz Kościoły protestanckie mają różne ka-
nony ksiąg biblijnych, tj. w zakresie Starego Testamentu. Stąd 1) bi-
blijna liryka katolicka, 2) biblijna liryka prawosławna oraz 3) bi-
blijna liryka protestancka  – nawiązujące do określonych motywów                    
z owych, ściśle określonych ksiąg, uznawanych tylko przez dany Ko-
ściół (Cerkiew) za kanoniczne, mogą mieć swoje własne, odrębne mo-
tywy, nieobecne w odnośnych lirykach dwóch pozostałych Kościołów. 
Np. biblijna liryka katolicka może nawiązywać do motywów obecnych         
w siedemdziesięciu czterech (74) księgach Biblii  – w tym w czterdzie-
stu siedmiu (47) ksiąg Starego Testamentu i dwudziestu siedmiu (27) 
ksiąg Nowego Testamentu. Sobór Trydencki w 1546 r. określił oficjal-
nie kanon ksiąg Biblii w imiennym ich wykazie (74 księgi).
    Protestanci odrzucili w XVI w. tzw. księgi deuterokanoniczne, czy-
li księgi później dołączone do Kanonu, tzn. księgi: 1) Tobiasza, 2) Ju-
dyty, 3) Barucha, 4) List Jeremiasza, 5) Pierwszą Księgę Machabejską, 
6) Drugą Księgę Machabejską, 7) Syracha, 8) Mądrości, 9) fragmen-
ty księgi Estery, 10) fragmenty księgi Daniela (te urywki istnieją w ła-
cińskim przekładzie Pisma Świętego, czyli w tzw. Wulgacie). Z kolei 
w Nowym Testamencie poddawano w wątpliwość następujące księgi: 
1) List do Hebrajczyków, 2) List św. Jakuba, 3) Drugi list św. Piotra, 
4) Drugi list św. Jana, 5) Trzeci list św. Jana, 6) List św. Judy, nadto 7) 
Apokalipsa św. Jana. 
   Z tego wynika, że biblijna liryka protestancka nie nawiązuje raczej do 
motywów zawartych w tych księgach biblijnych, uznanych za deutero-
kanoniczne, czyli później dołączone. Z tego również wynika, co moż-
na tu w szczególności postulować, że biblijna liryka katolicka powinna 
z upodobaniem, manifestacyjnie, wręcz programowo, sięgać zwłasz-
cza do tych deuterokanonicznych ksiąg biblijnych po temat, po inspi-
rację, aby zaakcentować szczególnie mocno katolicki punkt widzenia 
na Biblię. Te księgi starotestamentalne to niezwykle bogate skarbnice 
motywów dla katolickich poetek i poetów do wykorzystania, zwłasz-
cza dziś, w nowej liryce. Oczywiście, zarówno księgi protokanonicz-
ne (pierwotnie dołączone), jak i deuterokanoniczne (później dołączo-
ne), należą w Piśmie Świętym do ksiąg natchnionych (zachodzi tu tzw. 
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theopneunastia, czyli ich Boże natchnienie), czyli obdarzone zostały 
tym samym autorytetem Bożym (bez różnicy na księgi „lepsze” czy 
„gorsze” pod jakimś względem). Poezja katolicka może zatem swo-
bodnie czerpać z całej Biblii, natomiast tu chodziłoby o wskazanie 
tego, co nas (katolików) odróżnia od protestantów (w kanonie biblij-
nym) i co może nawet odróżnić w pewnym zakresie (bo nie we wszyst-
kim) poezję katolicką od poezji protestanckiej.
    Podobnie rzecz się ma z różnicami pomiędzy biblijnym kanonem 
katolickim oraz biblijnym kanonem prawosławnym. Niektóre prawo-
sławne Cerkwie odrzuciły pod wpływem protestantyzmu w nowożyt-
ności ww. starotestamentalne księgi deuterokanoniczne. W pewnym 
sensie uczyniła to Prawosławna Cerkiew Grecka, uznając je za apokry-
fy. Np. Cyryl Lukaris, patriarcha Konstantynopola uczynił to w 1633 
r., a po nim – także inni teolodzy, a także m.in. Cerekiew Rosyjska, np. 
biskup Teofan Prokopowicz, za którym poszli duchowni w Rosji. Liry-
ka schizmatycka (prawosławna) może się zatem różnić od liryki kato-
lickiej nieobecnością motywów z ksiąg deuterokanonicznych.
     Poza schizmą w Kościele w 1054 r. (podziałem na Kościół Katolic-
ki i Prawosławny), istniały już podziały Kościoła z pierwszego tysiąc-
lecia (kościoły Wschodu: monofizycki, nestoriański, koptyjski itd.). 
Owe Kościoły Wschodnie miały swoje zróżnicowane kanony Pisma 
Świętego. Obecne tam były różne księgi, których brak w Biblii kato-
lickiej, czyli niektóre Kościoły Wschodnie uznają kilka ksiąg starote-
stamentalnych, których z kolei nie ma w kanonie katolickim. Stąd li-
ryka np. koptyjska, syryjska itd. może operować motywami, w swoim 
przekonaniu, biblijnymi, jako inspiracją w swojej liryce religijnej.                                                                                                                                      
  W sensie nauczania Kościoła Katolickiego te dodatkowe księgi 
‘wschodnie’ można by uznać za apokryficzne. Stąd i poezję inspirowa-
ną tymi dodatkowymi księgami ‘wschodnimi’ trzeba by zaliczyć do re-
ligijnej liryki apokryficznej, a nie do religijnej liryki biblijnej.
      Powyższy tekst nie wyczerpuje, oczywiście, wszystkich możliwych 
tematów liryki, a tylko podstawowe jej typy. Powyżej zaproponowa-
ny mój własny podział liryki religijnej wydaje się w sposób dość pełny 
(aczkolwiek na pewno niewyczerpujący) ukazywać sferę odnośnej te-
matyki, tak przecież istotnej, dla nas – twórców sztuki religijnej.
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    Więcej na temat podziałów liryki można przeczytać w książce Ada-
ma Kulawika pt. Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego (Kraków 
1994).

dr Marek Mariusz Tytko,                                                                            
Uniwersytet Jagielloński

Kraków, w dniach 21-23 stycznia 2018 r.


