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Poeta metafizyczny

Ksiądz prof. Janusz Artur Ihnatowicz (ur. 1929), ro-
dowity ‘wilniuk’, należy do nestorów polskiej poezji 
emigracyjnej u początków III tysiąclecia. Dobrze się 
stało, że w monumentalnej Antologii Poezji Polskiej 
wydawnictwa Hachette znalazło się miejsce na poezję 
współczesnego, wszechstronnego twórcy z Ameryki, 
mieszkającego od ponad czterech dekad w Houston 
w Teksasie. Poeta przynależy niewątpliwie do kilku 
kręgów kulturowych, bo większość swojego długiego 
życia spędził na kontynencie amerykańskim, mieszkając 
w Kanadzie (1952–1958 i 1966–1969) oraz w USA (od 
1969 do dnia dzisiejszego). Młodość spędził w Polsce, 
gdzie się wychował (1929–1946) i gdzie okresowo po-
wrócił z emigracji (1958–1966), ale także w Wielkiej 
Brytanii (1946–1948) oraz Irlandii (1948–1951), gdzie 
pobierał nauki, również w polskich instytucjach oświa-
towych (matura polska w Anglii w 1948). Należy także 
wspomnieć Włochy, gdzie zdobył doktorat z teologii 
(1984). Amerykańskość i zarazem europejskość prze-
platają się w jego twórczości poetyckiej (liczne wątki 
kulturowe, nawiązania, inspiracje).

Zakorzeniony jest w cywilizacji łacińskiej, poznał 
łacinę na tyle swobodnie,  że mógł przekładać poezję 
wczesnochrześcijańską, np. Wenancjusza Fortunatusa, 
właśc. Venantiusa Honoriusa Clementianusa Fortuna-
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tusa (ok. 530–ok. 600) oraz poezję średniowieczną, np. 
utwory Piotra Abelarda (1079–1142) i św. Hildegardy 
z Bingen (1098–1179).

Poznał również cywilizację żydowską oraz język he-
brajski w stopniu umożliwiającym mu przekład literacki 
z oryginału jednego z psalmów oraz księgi Pieśń nad 
pieśniami. Ihnatowicz uczestniczył w korekcie literac-
kiej przekładu z języków oryginalnych paru ksiąg Biblii 
Tysiąclecia w 1965 r.  Hebrajszczyzna, greka i łacina 

– zgłębiane na studiach – niewątpliwie przyczyniły się 
do pogłębienia jego znajomości kultury śródziemno-
morskiej.

Dzięki dogłębnej znajomości angielszczyzny literac-
kiej i własnemu bogatemu doświadczeniu poetyckiemu, 
jako poeta i tłumacz mógł sobie pozwolić na przekłady 
utworów poetów języka angielskiego tak różnych jak: 
Thomas Wyatt (1503–1542), Coventry Kersey Digh-
ton Patmore (1823–1896), Gerard Manley Hopkins 
(1844–1889), William Butler Yeats (1865–1939), Ezra 
Weston Loomis Pound (1885–1972), Edith Louisa Si-
twell (1887–1964), John Crowe Ransom (1888–1974), 
Wilfred Edward Salter Owens (1893–1918), Edward 
Estlin Cummings (1894–1962), Harold Hart Crane 
(1899–1932), Richard Eberhart (1904–2005), Frederick 
Louis MacNeice (1907–1963), Wystan Hugh Auden 
(1907–1973), Stephen Spender (1909–1995), Dylan 
Marlais Thomas (1914–1953). Temu ostatniemu dedyko-
wał jeden ze swoich utworów poetyckich (W łaskawości 
swej dzień – pamięci Dylana Thomasa). Warto nadmie-
nić, że na angielski przetłumaczył z kolei sztukę Sokrates 
Jerzego Zawieyskiego, co świadczy o biegłości prze-
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kładowej także i „w tę stronę”. Jednak prawie wszyscy 
wspomniani poeci anglosascy nie wpłynęli zasadniczo 
na jego formację poetycką i sposób widzenia świata tak 
jak Biblia, a potem Thomas Stearns Eliot (1888–1965), 
Ezra Weston Loomis Pound oraz Konstanty Ildefons 
Gałczyński (1905–1953) i Józef Czechowicz (1903–
1939). Fascynacja Paulem Verlainem (1844–1896) to 
osobny temat (Colloque sentimentale II).

Mimo zawirowań biograficznych i bogatych do-
świadczeń z obcymi kulturami – ks. J.A. Ihnatowicz 
jest poetą na wskroś polskim, choć np. prof. Charles 
Kraszewski z USA zaliczał go do poezji brytyjskiej 
o korzeniach etnicznych polskich, a to li tylko z ra-
cji przynależności do grupy poetyckiej „Kontynenty”, 
działającej na przełomie lat 50. i 60. w Londynie. Ih-
natowicz niewątpliwie przynależy do pokolenia po-
etów „Kontynentów”, choć jego twórczość zajmuje tu 
odrębne miejsce. Ową zasłużoną dla literatury pięknej 
pokoleniową grupę literacką tworzyli Polacy-emigranci 
(w tym rodowici ‘kresowianie’): Andrzej Busza (1938–), 
Bogdan Czaykowski (1932–2007), Adam Czerniaw-
ski (1934–), Jan Darowski (1926–2008), Janusz Artur 
Ihnatowicz (1929–), Zygmunt Ławrynowicz (1925–
1987), Jerzy Stanisław Sito (1934–2011), Florian Śmieja 
(1925–), Bolesław Taborski (1927–2010). Emigracyjna, 
pokoleniowa grupa literacka „Kontynenty” składała się 
z twórców urodzonych w latach 20. i 30. XX w., zatem 
odpowiadało to w kraju –  pokoleniu wojennemu („My 
pokolenie wojenne” – napisał Ihnatowicz w wierszu Wy-
znanie), tj. generacji twórców urodzonych w latach 20.), 
po części zaś – pokoleniu „Współczesności” (twórców 
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urodzonych głównie w latach 30.). Poeci „Kontynen-
tów” debiutowali na emigracji przeważnie w latach 50., 
równolegle do debiutów literatów krajowych z kręgu 

„Współczesności”.
Ks. Ihnatowicz mocno wrósł w polskie środowisko 

emigracyjne na Zachodzie i jest tam stale obecny po-
przez swoje wydane na obczyźnie tomiki, publikacje 
w czasopismach polonijnych, udział w antologiach. Jego 
językiem ojczystym i poetyckim jest jednak polszczyzna, 
angielski natomiast pojawił się w jego twórczości wtór-
nie, choć bywało, że pisał niektóre wiersze wpierw po 
angielsku (np. tom pt. Displeasure, Londyn 1975), a na-
stępnie dopiero publikował je w wersji polskiej, przez 
siebie samego zresztą tłumaczonej.

Emigracyjność stanowi w jego twórczości zaledwie 
jedną stronę medalu, bo tylko cztery poetyckie tomy 
z dziewięciu dotychczas opublikowanych – wydał wy-
łącznie na obczyźnie: debiutancki Pejzaż z postaciami 
(Londyn 1972), wspomniany Displeasure (Londyn 1975), 
Wiersze wybrane II (Houston 1990) oraz Od czasu kto 
nas wyzwoli? Wiersze 1950–2006 (formalnie: Toronto 
2007). Pozostałe pięć książek poetyckich publikował 
faktycznie w kraju, począwszy od tomu pt. Wiersze 
wybrane (Kraków 1973), poprzez zbiory Niewidomy 
z Betsaidy (Warszawa–Leszno 1991), Czas co pochła-
nia (Rzeszów 2002) Epigramat o nadziei i inne wiersze 
1992–2003 (Rzeszów 2004) aż po Poezje zebrane, To-
ronto–Rzeszów 2012). Drugą stronę medalu stanowi 
‘krajowość’. W Polsce jest stale obecny w rozmaitych 
publikacjach, ostatnimi czasy przyjeżdża tu także często 
na wakacje, aby cieszyć się pięknem polskiej przyrody. 
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‘Krajowe’ odniesienia poetyckie Ihnatowicza to przede 
wszystkim Konstanty Ildefons Gałczyński (1905–1953) 
i jego surrealistyczno-groteskowa wizja poezji popular-
nej (np. Mój bal na Antywawelu – dedykowany „pamięci 
mistrza Konstantego Ildefonsa”), ale także rodzima 
poezja romantyczna (np. I znów leją się łzy), nadto wi-
zja poetycka Józefa Czechowicza (1903–1939) i Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (1891–1945), którym 
dedykował swoje utwory (Safo uchodząca – pamięci 
Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, Na wsi II – pamięci 
Józefa Czechowicza). Mistrzów zapewne można by tu 
wskazać wielu, lecz ten najważniejszy Mistrz Ihnato-
wicza, za którym poszedł w życiu – to Jezus Chrystus. 
Zadziwiające jest jednak to, że polski kapłan poeta uka-
zuje Jego Obecność niezwykle dyskretnie, oszczędnie, 
preferując drogę do Stwórcy poprzez Stworzenie, eks-
ponując w poezji raczej piękno Dzieła, a nie samego 
Sprawcę wszechrzeczy.

Wiersze ks. Ihnatowicza można zaliczyć do nurtu 
kulturalizmu, ponieważ z kultury czerpie on inspirację. 
Z pewnością nie należy do naturalistów, choć piękne 
krajobrazy, dziewicza natura nie są mu obce jako temat, 
ulotna inspiracja poetycka, uchwycenie piękna niepo-
wtarzalnej chwili na łonie przyrody. Kultura-natura 
wcale nie są opozycyjne względem siebie w jego utwo-
rach, ponieważ natura przyrody i natura człowieka-

-twórcy kultury – są częścią Stworzenia, zatem kultura 
i natura pochodzą z tego samego Źródła, z czego zdaje 
sobie sprawę Ihnatowicz-teolog.

Pytanie o klucz (albo klucze) do poezji autora Pej-
zażu z postaciami może wprawić w zakłopotanie krytykę 
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literacką. Autor jest kapłanem-poetą, zatem niewątpli-
wie jego twórczość przynależy do poezji kapłańskiej, 
co dostrzegł już ks. kardynał Karol Wojtyła, pisząc 
wstęp do ekskluzywnej, bibliofilskiej książki pt. Słowa 
na pustyni. Antologia współczesnej poezji kapłańskiej 
(Londyn 1971), w której swoje wiersze ogłosił także 
ks. J.A.Ihnatowicz – obok takich prezbiterów jak: ks. 
Tadeusz Chabrowski, ks. Paweł Heintsch, ks. Franciszek 
Kamecki, ks. Bonifacy Miązek, ks. Jan Twardowski. 
Poezja kapłańska sama w sobie nie jest jednolita, obej-
muje rozmaite nurty i odmiany, a kapłan kapłanowi 
niepodobny w poezji, każdy chciałby być odrębny, od-
mienny, oryginalny, różny od pozostałych. Określenie 
twórczości ks. Ihnatowicza ‘poezją kapłańską’ zatem nic 
w zasadzie nie mówi o niej, jaka ona w rzeczywistości 
jest? Czym się cechuje? Co ją wyróżnia? Warto zapytać: 
czy jego poezja kapłańska jest zarazem poezją religijną? 
Z pewnością jest poezją metafizyczną, uduchowioną,  
nasyconą duchowo chrześcijańskimi odniesieniami, 
aluzjami, symbolami biblijnymi, poezją ukazaną na 
różne sposoby, od bogatych obrazowo jego wczesnych 
utworów po lakoniczne, prawie bezobrazowe epigra-
maty lat ostatnich. Imagopeja (ikonopeja), logopeja, 
melopeja – te trzy terminy bliskiego mu Ezry Pounda 
doskonale pasują do poezji Ihnatowicza, bo malarskość 
(ikoniczność), myśl (logos) i melodia (muzyczność) są 
ważne dla wierszy tego polskiego kapłana. Poeta tworzy 
wiersze wolne, stara się stosować nowoczesną – Eliotow-
ską, Poundowską formę. Zaśpiewność i obrazowość są 
istotnymi wartościami wielu jego wierszy. Kluczami tej 
poezji są odniesienia do kultury chrześcijańskiej, choć 
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twierdzi on, że w zasadzie nie tworzy poezji religijnej 
jako takiej. Motywikę religijną nazwaną wprost po 
imieniu – sporadycznie można jednak spotkać w jego 
oeuvre. Z uwagi na nowoczesną formę i liczne podteksty 
metafizyczne w wierszach o treści kulturowej lub przy-
rodniczej – można go nazwać poetą nowej metafizycz-
ności, bo wnosi nowe światło do metafizyki poetyckiej. 
Wątki eschatologiczne (np. śmierci, zmartwychwstania) 
są także u niego dyskretnie obecne, również w postaci 
stylizacji (stąd eschatologizm czy chrześcijański egzy-
stencjalizm, szukanie Sensu Ostatecznego poprzez Na-
turę i Sztukę). Karol Wojtyła (1920–2005) ps. Andrzej 
Jawień – to ważny dlań poeta – dedykował mu swój 
wiersz Niewidomy z Betsaidy: „Andrzejowi Jawieniowi 
za słowa ładu i całości te ułomki chaosu poświęcam”. 
Widać, za co cenił tę poezję.

Wielokulturowość przejawia się m.in. tytułami zapi-
sanymi w różnych językach, np. Colloque sentimental III, 
Quis dives in regno pauperum, Journalesque, Filii Patriae, 

“Climbing the Big Sugar Loaf ”, Entr̀ acte, Il fabro, Ho-
ratius Flaccus Mater Saeva, L̀ aubade, Laudes Mariae, 
Sinfonica concertante, La Precieuse III, Lento cantabile, 
Ad Laudes, Confiteor). Ten ostatni tytuł nawiązuje do 
Stanisława Przybyszewskiego (1868–1927) i do wyzna-
nia wiary (confiteor – łac. ‘wyznaję’). Wiersz Il Fabro au-
tor dedykował „pamięci Ezry” Pounda, co jest znaczące, 
kiedy szukamy podobieństw poetyckich.

Wątki mitologiczne pojawiają się np. w wierszach 
Beatrice i satyr, Dante na brzegu Styksu. Mitologiczna 
erotyka nie jest mu obca (Amor przelatujący). Do po-
staci poetki starogreckiej nawiązuje wspomniany wiersz 
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Safo uchodząca. Wątki kultury starożytnej – to także 
Owidiuszowe Metamorfozy. Wątki rustykalne – sen-
tymentalne obrazki wsi pojawiają się dość często (np. 
Na wsi II – „pamięci Józefa Czechowicza”). Motywy 
szekspirowskie dostrzec można np. w wierszach: Biedna 
Ofelia, Sen nocy letniej, Romeo i Julia o poranku. Ma-
larskość jest widoczna w wielu utworach np. Sosny na 
Taborze – apostrofa pielgrzymkowa, Malarstwo holen-
derskie, Ucieczka ikon, Akwarela, Mały traktat o pry-
watyzacji – „pamięci Beaty Obertyńskiej” (1898–1980) 
itp. Muzyczność przewija się w dziesiątkach jego utwo-
rów, przenika je melodyjnie i rytmicznie, do wartości 
muzycznych sięgają także tytuły wierszy, np. Scherzo, 
Moja piosenka, Biały mazur, Kolęda złodziei grobów czy 
programowo nawiązujący do znanego wiersza młodo-
polskiego Kazimierza Przerwy-Tetmajera (1865–1940) 
utwór pt. Melodia mgieł nocnych itd.

Motywika religijna, treści inspirowane Biblią lub 
postaciami świętych, wiersze pisane w związku z figu-
rami Kościoła – pojawiają się stosunkowo rzadko albo 
w tle, np. Rozmyślanie plebana, Zakonnica przemieniona 
w krzyk, Św. Cecylia płynąca w obłoku, Balaam, Mo-
dlitwa wieczorna, Wigilia wspomnień w Combermere, 
Wigilia, Matka Boska czekająca (pierwotny tytuł: Wi-
gilia Matki Boskiej), Nabożeństwo majowe, Niewidomy 
z Betsaidy, Na Zmartwychwstanie Pańskie kantata na 
soprany i alty rozpisana, Papież w USA, Pielgrzym itd. 
Patriotyczne wątki dostrzegamy np. w utworach Niobe 
polska 1939 (pierwotny tytuł: Wrzesień znów odnale-
ziony), Tryptyk o historii, Tryptyk rzymski, Ogród w So-
plicowie, Proroctwo Wernyhory.
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Wiersze metafizyczne pisane harmonią krajobrazów, 
mają zadanie w swej warstwie dosłownej – uchwycić 
widziany pejzaż, usłyszane głosy natury, ale w war-
stwie głębszej – odsyłają poprzez obrazową metaforę 
i tajemniczy symbol faktycznie do Transcendencji, bo 
poprzez piękno Stworzenia – poznajemy Boga-Piękno, 
Stwórcę wszelkiego piękna. To jest jedna z siedmiu dróg 
św. Tomasza z Akwinu, a warto przypomnieć, że ks. 
Ihnatowicz, teolog, filozof – to długoletni wykładowca 
Uniwersytetu św. Tomasza w Houston i jego doktor 
honorowy, myśl tomistyczna traktująca o pięknie nie 
jest mu obca, poświęcił jej swoje prace. Metafizyczność 
wielu jego wierszy wynika z nawiązania do określonych 
tematów czy utrwalonych toposów w literaturze, choć 
wprost przez Ihnatowicza nieprzywoływanych. Np. 
jego Tygrys nawiązuje do słynnego wiersza romantycz-
nego metafizyka Williama Blake’a (1757–1827), temuż 
samemu motywowi poświęconemu, choć całkowicie 
inaczej go traktuje, utożsamiając świat z drapieżnikiem 
(bestią?). Drugie dno Ihnatowiczowskich wierszy meta-
fizycznych wynika z ukrytych odniesień do określonych 
kontekstów kulturowych (transcendentnych). Pamięć 
dla ocalenia tożsamości poety w czasie, dla identyfikacji 
trwania osobowego staje się istotna. Różnorodności 
odniesień do rozmaitych kontekstów kulturowych i bo-
gactwa obrazowania w poezji autora nie da się zamknąć 
w kilku prostych formułkach „-izmów”. Ta poezja wy-
myka się łatwym klasyfikacjom, jednoznacznym katego-
ryzacjom, prezentuje wciąż na nowo swoje różnorodne 
oblicze w kolejnych odsłonach. Z pewnością lektura 
jego tekstów poetyckich przynosi dużą dawkę estetycz-
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nej satysfakcji, dlatego warto czytać wiersze polskiego 
księdza-emigranta z Houston. Główne źródło jego po-
ezji jest jednak w Polsce, w naszej kulturze, a kluczem 

– polskość i chrześcijaństwo. Choć często pisze o wielu 
obcych nam wątkach – patrzy na nie oczami poety pol-
skiego, myśli po polsku, zapisuje siebie w polszczyźnie. 
Do Boga-Tajemnicy podchodzi, choć tego nie ujawnia 
często w poezji, delikatnie i łagodnie, ewangelicznie, 
kultywując drogę ośmiu błogosławieństw, na wzór Mi-
strza z Nazaretu.

Marek Mariusz Tytko

Kraków, dnia 13 czerwca 2013 r.


