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Literatura a teologia. Interpretacja kerygmatyczna  
jako metoda lektury tekstu poetyckiego

Głos w dyskusji dotyczącej relacji między literaturą a teologią pozwalam 
sobie zabrać z pozycji literaturoznawcy, a nie teologa, z pełną świadomością 
wynikających stąd ograniczeń i konsekwencji. Z jednej strony kierują mną po-
ważne obawy przed spłyceniem bądź zbanalizowaniem tematu wyjątkowo waż-
nego, jako że teologiem nie jestem, jednak z drugiej moja praktyka nauczyciela 
akademickiego, wykładającego przedmiot Biblia w literaturze, dowodzi pilnej 
potrzeby podejmowania tematu kerygmatycznej interpretacji poezji w piśmien-
nictwie naukowym również przez literaturoznawców, których przemyślenia po-
winny być uzupełnieniem tez teologów. Na zadawane przeze mnie podstawowe 
pytania, dotyczące aksjologii słowa poetyckiego, teologicznego wymiaru dzieła 
literackiego, kerygmatycznego aspektu literatury, studenci często nie dają wy-
starczającej odpowiedzi, co moim zdaniem wynika z problemów sytuujących się 
w obszarze relacji między warsztatem metodologicznym teologa a warsztatem 
literaturoznawcy. O ile student polonistyki zna różne metodologie badań, analizy 
i interpretacji dzieła literackiego, bez trudu potrafi odnaleźć w wierszu katego-
rię podmiotu, adresata czy sytuacji lirycznej, określić typ liryki itp., o tyle brak 
mu często wystarczającej wiedzy i adekwatnej metody badania tekstu pod ką-
tem kerygmatu. Nie potrafi wychwycić istotnych dla właściwego zrozumienia 
przesłania utworu różnic między tekstami tzw. humanizmu laickiego, tekstami 
pozornie laickimi a tekstami zakorzenionymi w kerygmacie chrześcijańskim.

Niniejszy artykuł zrodził się z konkretnych potrzeb dydaktyki litera-
tury pięknej i ma temu celowi bezpośrednio służyć, natomiast absolutnie nie 
uzurpuję sobie pretensji do wyczerpania tematu ani też do dania pełnego oglądu 
omawianego zjawiska, z racji jego złożoności. Zamierzam podjąć następujące 
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zagadnienia: jakie są cele i zagrożenia interpretacji kerygmatycznej, czym jest 
kerygmat chrześcijański oraz w jaki sposób, a konkretnie jaką przykładową 
metodą szukać relacji między kerygmatem a przesłaniem tekstu poetyckiego. 
W refleksji metodologicznej posłużę się kilkoma utworami literackimi mniej 
znanymi w powszechnym obiegu czytelniczym, a stanowiącymi egzemplifika-
cje omawianych tez. Odwołam się głównie do twórczości Jacka Kaczmarskiego, 
którego poetą religijnym zwać nie można (co więcej – chrzest przyjął dopiero 
na łożu śmieci1), ale kerygmat w jego poezji jest obecny – często w przestrzeni 
dialogu, polemiki czy kontestacji. Uproszczeniem zjawiska byłoby powoływanie 
się jedynie na poezję na wskroś kerygmatyczną – np. ks. Jana Twardowskiego 
czy papieża Jana Pawła II lub analizowanie utworów tak znanych, jak Jeździec Je-
rzego Lieberta bądź Rozmyślania Pana Cogito o odkupieniu Zbigniewa Herberta.

Artykuł jest więc prezentacją świadomie wybranego paradygmatu lektury 
tekstu poetyckiego, ukierunkowanego na konkretne cele poznawcze, znajdu-
jące się w specyficznej przestrzeni dialogiczno – krytycznego myślenia o wza-
jemnych relacjach literatury i teologii.

Zagadnienie związków między literaturą a teologią na gruncie współczesnej 
nauki polskiej doczekało się licznych opracowań. Wnikliwie omówione zostało 
przez ks. Jerzego Szymika w niezwykle ciekawej rozprawie Teologia na począ-
tek wieku, a także w innych jego publikacjach2. Sakralny i aksjologiczny wy-
miar literatury pięknej stał się przedmiotem rozpraw wielu badaczy, których 
nazwisk nie sposób wymienić w niniejszym artykule (m.in. Stefana Sawickiego, 
Marii Jasińskiej – Wojtkowskiej, Jana Błońskiego, Jerzego Starnawskiego3). Na-
tomiast pojęcie kerygmatycznej interpretacji literatury pięknej wprowadził do 
nauki o literaturze Marian Maciejewski4. Usytuowanie tematu literacko – teo-
logicznych, interdyscyplinarnych zależności i wpływów w nurcie najnowszych 
badań świadczy o jego randze – temat jest więc nienowy, natomiast wciąż jesz-
cze wiele zostało do powiedzenia i usystematyzowania i to zarówno z pozycji 
teologów, jak i literaturoznawców.

1 Por. K. Gajda, To moja droga. Biografia Jacka Kaczmarskiego, Wrocław 2009, s. 354.
2 Por. ks. J. Szymik, Teologia na początek wieku, Katowice-Ząbki 2001, idem, Problem 

teologicznego wymiaru dzieła literackiego Czesława Miłosza, Katowice 1996 (w obu 
publikacjach znajduje się bogata bibliografia przedmiotu). 

3 Por. Sacrum w literaturze, red. J. Gotfryd, M. Jasińska – Wojtkowska, S. Sawicki, Lu-
blin 1983; Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, red. S. Sawicki, A. Tysz-
czyk, Lublin 1992.

4 Por. M. Maciejewski, „Ażeby ciało powróciło w słowo”. Próba kerygmatycznej interpre-
tacji literatury, Lublin 1991.
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O tym, że literatura piękna to locus theologicus, przekonywać dziś naukow-
ców nie trzeba5. Problematyka teologiczna obecna jest na jej kartach w różnych 
stopniach jawności (explicite, implicite, a rebours) 6. Właściwa interpretacja 
wpływów i zależności napotyka jednak na poważną barierę, związaną z wypra-
cowaniem adekwatnych narzędzi badawczych, o czym ks. Jerzy Szymik pisze:

Na badacza dostrzegającego teologiczną wartość poznania literackiego czy-
hają liczne niebezpieczeństwa natury metodologicznej. Płyną one ze specyfiki 
słowa literackiego i ich świadomość winna się wyraźnie pojawić w polu refleksji 
teoretycznej, zainteresowanej poznawczym «wykorzystaniem» literatury pięk-
nej w teologii. Winna też towarzyszyć prowadzonym pod tym kątem badaniom 
konkretnych dzieł literackich7.

W niniejszym artykule zamierzam zaprezentować przykładową metodo-
logię oglądu kerygmatu w poezji, dlatego na wstępie należy sprecyzować rela-
cje teologia – kerygmat: „Kerygmat jest dla teologii pierwszą zasadą i normą, 
a jednocześnie ona sama znajduje się na usługach kerygmatu”8.

Kerygmat znajduje się w centrum nauczania Kościoła powszechnego, jest 
wspólny dla jego wszystkich odłamów. Etymologia słowa wywodzi się od grec-
kiego czasownika keryssein (głosić, przepowiadać) „i oznacza w Biblii zarówno 
głoszenie Królestwa Bożego oraz jego zbawczych skutków, jak i samą treść prze-
powiadania”9. Kerygmat jest proklamowaniem, ogłaszaniem podstawowych 
prawd Ewangelii, nauczaniem apostolskim obecnym we wszystkich chrześci-
jańskich wyznaniach i nurtach.

Interpretacja kerygmatyczna literatury otwiera przed badaczem wielorakie 
możliwości i kierunki działań:

Można również badać kerygmatyczną „moc” literatury (zwłaszcza poezji, dla 
pewnego typu odbiorcy), tzn. postrzegać ją jako skuteczny sposób przekazu, 
odpowiednią formę dla kerygmatu (rozumianego jako treść przepowiadania) 
czy metodę kerygmatu (rozumianego jako głoszenie). W szczególnych przy-

5 Locus theologicus: „wg Melchiora Cano (1509‒1560) miejsce pozwalające ustalać sto-
pień dogmatycznej pewności twierdzeń teologicznych i budowanych na ich podsta-
wie dowodów. Cano wyróżnił 10 miejsc teologicznych, porządkując je według powagi 
stojącego za nimi autorytetu (od Pisma Świętego do historii). Dziś loci theologici rozu-
mie się głównie jako źródła argumentacji teologicznej, jako miejsca, w których znaj-
dują sie miarodajne dla teologii zdania będące argumentami teologicznymi, w których 
należy szukać właściwej dla teologii argumentacji” – ks. J. Szymik, Teologia… op. cit., 
s. 264. Por. również wnikliwą argumentację ks. J. Szymika – ibidem, s. 264‒266.

6 Por. ibidem, s. 300‒302.
7 Ibidem, s. 251.
8 Ibidem, s. 327.
9 Ibidem, s. 326.
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padkach można ją traktować jako nośnik samej treści kerygmatu. Na jeszcze 
innym poziomie refleksja może dotyczyć sposobów „wykorzystania” literatury 
w służbie chrześcijańskiego przepowiadania (…). Listę możliwości metodolo-
gicznego podejścia do problemu funkcji kerygmatycznej literatury dałoby się 
niewątpliwie przedłużyć. (…) Choć badania te wchodzą zasadniczo w zakres 
interpretacji teologicznej, to jednak domagają się konstrukcji takiego aparatu 
metodologicznego, w którym elementy teologiczne i literaturoznawcze tworzy-
łyby funkcjonalną syntezę10.

Celem tak specyficznie ukierunkowanego oglądu dzieła literackiego jest 
uchwycenie kerygmatycznego wymiaru tekstu i oddzielenie tego, co chrześci-
jańskie, od tego, co religijne, ale nie chrześcijańskie oraz od tego, co rozumiemy 
pod pojęciem literatury laickiej lub literatury niosącej przesłanie zakorzenione 
w aksjologii humanistycznej, ale nie sensu stricto w myśli chrześcijańskiej11. 
Sens oraz cel podejmowania tego typu badań literackich Marian Maciejewski 
rozumie następująco: „Proponowana kerygmatyczna interpretacja dzieła lite-
rackiego zidentyfikuje i obnaży względną wartość utworów, które w różnych 
formach eskapizmu – także estetycznego – wystawiają receptę na szczęście czy 
przynajmniej chcą dać sposób «na przeżycie»”12.

Zagadnienie jest skomplikowane i wymaga szczególnych predyspozycji 
hermeneutycznych naukowców13, ponieważ w tak różnorodnym materiale ba-
dawczym, jakim jest poezja, czynienie prostych klasyfikacji i wydawanie kate-
gorycznych sądów mogłoby przekłamać sens dzieła literackiego lub prowadzić 
do jego nadinterpretacji. Istnieje przecież taka granica sądów oraz wniosków, 
za którą wszystko to, co powiemy o tekście, jest życzeniowym podejściem niego 
i szukaniem w nim tego, czego w nim po prostu nie ma. Trudności piętrzą 
się wraz ze świadomością, że kerygmat może występować w dziele literackim 
w różnym stopniu jawności, podobnie zresztą do obecności teologii, o czym 
już wspomniałam (explicite, implicite, a rebours). Obok poezji ściśle religijnej 
jest przecież poezja chrześcijaństwu bliska w wymiarze aksjologicznym, a także 

10 Ibidem, s. 330. 
11 Na temat celów interpretacji kerygmatycznej por.: M. Maciejewski, op. cit., s. 16 i s. 52: 

„W tej redukcjonistycznej refleksji nie chodzi wyłącznie o zawężenie zakresu tzw. li-
teratury religijnej, ale przede wszystkim o to, iż literatura ta, mając niewiele wspól-
nego z myśleniem i doświadczeniem chrześcijańskim, potocznie uważana za wielką 
sojuszniczkę Kościoła, w gruncie rzeczy zamazuje jego obraz. (…) Tylko ona [ke-
rygmatyczna interpretacja literatury – M.K.] pozwala uchwycić chrześcijański wy-
miar tekstu, oddzielając wyraźnie to, co tylko «religijne», od tego, co chrześcijańskie, 
uchylając «mgławicową» identyfikację religiologiczną”. 

12 Ibidem, s. s. 10‒11.
13 Por. Ibidem, s. 12.
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poezja „pozornie laicka, a jednak wierna podskórnie ewangelicznemu przesłaniu 
duc in altum, ze stale rosnącym na jej obrzeżach wymiarem metafizycznym”14.

Literaturoznawca narażony jest na liczne pułapki – z jednej strony może 
życzeniowo „chrzcić na siłę” teksty nie mające nic wspólnego z kerygmatem, 
z drugiej – nie dostrzegać przesłania kerygmatycznego tam, gdzie ono de facto 
jest głęboko w dziele literackim zakorzenione, ale ukryte pod warstwą poetyc-
kiego słowa.

Kolejnym zagrożeniem jest stawianie znaku równości między tekstem reli-
gijnym a chrześcijańskim, ponieważ ten pierwszy może zacierać bądź przekła-
mywać sens kerygmatu, dlatego Marian Maciejewski słusznie zauważa:

Specyfika kerygmatycznej interpretacji literatury polega na tym, że usiłuje 
badać doświadczenie wiary chrześcijańskiej, a nie religii w sensie religijności 
tak zwanej naturalnej czy tylko doktrynalne wyposażenie tekstu. Brak spraw-
dzonych metod badawczych w tym zakresie lub niebywałe trudności w roz-
szyfrowywaniu fenomenu wiary nie zwalniają nas od konieczności stawiania 
pytań najistotniejszych: pytań o literackie sposoby «powrotu ciała w słowo», 
pytań o literacką manifestację «nowego człowieka» tożsamego z Chrystusem15.

Następna trudność związana jest z wydawaniem sądów uogólniających, 
dotyczących konfesyjności konkretnego pisarza, jego całej twórczości, a także 
nurtu, szkoły poetyckiej, okresu literackiego itp. Marian Maciejewski pisze: 
„Był czas, że wystarczały badaczom religijne motywy bądź związek z rytami, 
by wyrokować na podstawie tylko tekstów o konfesyjności samego poety”16. 
We współczesnych badaniach literaturoznawczych tego typu przesłanki nie są 
wystarczające. Analiza, zarówno diachroniczna, jak i synchroniczna, powinna 
dążyć do odkrywania prawdy dzieła, a nie zadowalania się uproszczeniami czy 
łatwymi odpowiedziami. Sprawa tym bardziej się komplikuje, im szerszy krąg 
badania obejmą. Możemy przecież kerygmatycznie interpretować jeden tekst 
poetycki w jego kontekście macierzystym, immanentnym, możemy też ten 
ogląd badawczy zastosować do tomu poezji, do kilku tekstów tego samego poety 
i okaże się, że ich kerygmatyczne przesłanie jest niespójne, a nawet odmienne. 
Pisarz ma przecież prawo do własnej drogi twórczej, na różnych etapach spe-
cyficznie ewokującej relacje tekst – kerygmat, czego oczywistym przykładem 
jest liryka Jana Kasprowicza. Są poeci, którzy się wadzą z Bogiem, bluźnią, mil-
czą o kerygmacie bądź go negują, zamazują lub reinterpretują jego sens, głoszą 
humanistyczne, ale laickie credo, są też na wskroś kerygmatyczni, jak chociażby 
wspomniany już ks. Jan Twardowski.

14 Ks. J. Szymik, Teologia… op. cit., s. 409.
15 M. Maciejewski, op. cit., s. 21.
16 M. Maciejewski, op. cit., s. 49.
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Na wstępie należy powiedzieć o jeszcze jednym aspekcie analiz kerygma-
tycznych – nie znajdziemy często w konkretnym wierszu wszystkich aspektów 
kerygmatu – ich szukanie na siłę byłoby błędem metodologicznym, a ocze-
kiwanie znalezienia – naiwnością. Zbieramy raczej elementy mozaiki, która 
w pełni objawić się może (ale nie musi) dopiero po analizie tomu bądź nawet 
całej twórczości danego autora. Może być i tak, że poszczególne elementy tej 
mozaiki przestaną do siebie pasować, będą sobie przeczyć.

Zagrożeń kerygmatycznej lektury tekstu jest oczywiście znacznie więcej 
i nie da się ich omówić w krótkim artykule, dlatego na zakończenie wstępnych 
rozważań wspomnę jeszcze o subiektywizmie wynikającym z wieloznaczności 
słowa poetyckiego 17, ale jest to problem dotyczący każdej filologicznej inter-
pretacji poezji, nakazujący badaczowi hermeneutyczną ostrożność.

Pod adresem kerygmatycznej interpretacji może paść oskarżenie o tenden-
cyjność i jednostronność, o przeakcentowanie pewnych aspektów wymowy 
dzieła literackiego. Traci ono jednak rację bytu, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, 
iż różne inne typy oglądu literatury pięknej, inne metodologie też wydobywają 
z niego pewien określony aspekt poznawczy. Badacz ma prawo do specyficz-
nie ukierunkowanej lektury tekstu, a granicą jego filologicznych dociekań jest 
moim zdaniem odwaga poszukiwania prawdy dzieła literackiego, a nie nagi-
nania jego wymowy do własnych poglądów czy życzeń. Poza tym interpretacja 
kerygmatyczna poezji musi bazować na metodologii literaturoznawczej i ściśle 
łączyć się z podstawowym, dobrze znanym, ogólnie obowiązującym w literatu-
roznawstwie aparatem krytycznym analizy i interpretacji tekstu. Nie może ne-
gować wypracowanych przez literaturoznawstwo i powszechnie stosowanych 
kategorii (podmiotu, adresata, sytuacji lirycznej itp.), ale ma być dopełnieniem 
analiz i interpretacji, ukierunkowanym pod pewnym kątem. Ma dopowiadać 
o tekście literackim tę prawdę, która sytuuje się w perspektywie kerygmatu, 
przez co nie tylko nie zubaża interpretacji, ale ją ubogaca, uzupełnia, naświe-
tla z kolejnej perspektywy.

Odpowiedź na pytanie, które teksty kultury (nie tylko dzieła literackie, ale też 
malarskie, filmowe itp.), poddać kerygmatycznemu oglądowi, wynika z postawy 
odważnego wejścia chrześcijaństwa w dialog z kulturą w całej jej różnorodności 
i złożoności. Dlatego można, a nawet należy badać nie tylko utwory chrześci-
jańskie ze swej istoty, ale też te, które sprzeciwiają się kerygmatowi lub go ne-
gują. Marian Maciejewski tą metodą analizuje twórczość Adama Mickiewicza, 

17 Por. ks. J. Szymik, Teologia… op.cit., s. 251‒252: „Parabole, metafory, obrazy, symbole 
posiadają (wewnątrz tekstu i poza nim) różne plany odniesienia i są nośnikami całych 
złożonych zespołów znaczeń. Interpretowane jednostronnie, nie pogłębiają poznania, 
a nawet mogą stać się źródłem epistemologicznych zafałszowań. (…) Uproszczona 
jednostronność interpretacji jest kusząca”. 
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Antoniego Malczewskiego, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, 
a także Franza Kafki, Samuela Becketta, Alberta Camusa, Güntera Grassa, Frie-
dricha Dürrenmatta. Interpretację twórczości pisarzy obcojęzycznych podsu-
mowuje on następująco:

Ta właśnie literatura, podejmująca «przeklęte problemy», jest – jak się wy-
daje  – z kerygmatycznego punktu widzenia najbardziej frapująca, gdyż ma 
możliwość ujawnienia najgłębszej prawdy o człowieku. Bywa także zazwyczaj 
najbardziej odkrywcza i dysponuje dużą wirtualnością artystyczną w przeci-
wieństwie do literatury wywołującej kerygmat pozytywny, która z konieczności 
«skazana» jest na powielanie biblijnych paradygmatów zdarzeniowych oraz bi-
blijnych wzorców osobowych18.

Interpretacja kerygmatyczna ma być świadomym, twórczym dialogiem 
chrześcijaństwa z kulturą (dawną i współczesną), nie uchylającym się przed 
tematami trudnymi czy kontrowersyjnymi, dlatego powinna dotyczyć rów-
nież dzieł spornych, polemicznych, dyskusyjnych lub dostrzegających wybrane 
aspekty kerygmatu. Powinna prowadzić do ukazania prawdy dzieła literackiego, 
a nie do naginania tej prawdy dla różnie pojętych założeń badawczych. Jej istota 
sprowadza się do spojrzenia na dzieło pod kątem obecnego lub nieobecnego 
w nim doświadczenia wiary oraz Bożej miłości, która przemienia życie ludz-
kie. W tym kontekście okazuje się, że teksty kultury obwieszczające bohater-
ski aktywizm, egzystencjalny heroizm, solidarność międzyludzką czy wytrwale 
moralizujące na różne tematy mogą z chrześcijaństwem mieć niewiele wspól-
nego, a nawet przekłamywać jego głębię. Ks. Jerzy Szymik pisze:

Literatura zawiera również przykłady tzw. «teologii a rebours». Pojęcie to 
obejmuje różne typy wyrażonej «przez przeczenie» (stąd propozycja nazwy), 
a obecnej w «głębi dzieła literackiego», swoistej «teologizującej dyskusji» 
z myślą chrześcijańską, nierzadko – w sposób tylko pozornie paradoksalny – 
wyrażającej afirmację tej ostatniej. To literatura (…) rozwijająca i snująca myśl 
teologiczną «w negatywie» (en negatif), o zróżnicowanych stopniach «teolo-
gicznej inwersji» (l’inversion theologique), uprawiana w formie quasi-teolo-
gicznej (sous une forme quasi theologique). Może ona przybrać postać teologii 
«zbuntowanej», a występować nawet (…) w kształcie para-, quasi- czy antyteo-
logicznych summ, będących transformacją chrześcijańskich prawd19.

Kerygmat chrześcijański

Podstawowe prawdy kerygmatu, obecne w nauczaniu wszystkich wyznań 
chrześcijańskich, zawierają się w tzw. prawach życia duchowego, głoszących: 
18 M. Maciejewski, op. cit., s. 18.
19 Ks. J. Szymik, op. cit., s. 301.
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miłość Boga, grzech człowieka, zbawienie dokonujące w Chrystusie, potrzebę 
przyjęcia Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, posłannictwo Ducha Świętego oraz 
tajemnicę Kościoła. W niniejszym artykule skupię się na omówieniu propo-
zycji metodologii analizy czterech pierwszych aspektów kerygmatu, obecnego 
w dziele literackim zarówno na płaszczyźnie nośnika samej treści, jak i w aspek-
cie głębszym – ukrytego pod warstwą semantyki poetyckiego słowa.

Miłość Boga

Pierwsze prawo życia duchowego mówi, iż Bóg kocha człowieka i ma dla 
niego wspaniały plan. Potwierdzeniem tego prawa jest zarówno nauczanie Ko-
ścioła, jak i autorytet Biblii, w której znajdujemy liczne perykopy głoszące uprze-
dzającą, absolutną miłość Boga do ludzi. W Księdze Izajasza czytamy:

Bo góry mogą ustąpić
i pagórki się zachwiać,
ale miłość moja nie odstąpi od ciebie
i nie zachwieje się moje przymierze pokoju,
mówi Pan, który ma litość nad tobą (Iz 54,10).

Nic nie może przeszkodzić miłosiernej miłości Boga względem człowieka. 
To miłość wyprzedzająca wszelkie ludzkie działania i starania, zarazem perso-
nalistyczna, nakierowana na osobistą relację do konkretnej jednostki. W oczach 
Boga każdy człowiek jest cenny, potrzebny, ważny. Wiele perykop biblijnych za-
pewnia o nieustannej miłości Stwórcy, pochylającego się z troską nad słabym 
człowiekiem. W sytuacji całkowitego opuszczenia istota ludzka nigdy nie jest 
sama, ponieważ zawsze może liczyć na swego obrońcę – przykładowo psalmi-
sta zapewnia: „Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka,/to jednak Pan mnie 
przygarnie” (Ps 27,10). W 1 Liście św. Jana czytamy o Bogu, który jest miłością 
wychodzącą do człowieka i ofiarowującą mu swego Syna:

Kto nie miłuje, nie zna Boga,
bo Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki niemu. (1 J 4,8‒9).

Bóg powołał ludzi do istnienia z absolutnie bezinteresownej miłości, uczynił 
ich na swój obraz i podobieństwo, ponieważ wlał w nich cząstkę samego siebie 
(por. Rdz 1,26‒27). Pragnie, by wiedli oni życie szczęśliwe, obfite w Jego łaskę, 
spełnione. Kocha ich bezgranicznie oraz obdarowuje ich możliwością kocha-
nia siebie nawzajem. Ostatecznym powołaniem, a zarazem warunkiem samo-
realizacji człowieka okazuje się więc miłość ofiarowana innym.
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Przykładów biblijnych perykop potwierdzających pierwsze prawo życia du-
chowego jest wiele i nie ma potrzeby dalszego cytowania ich na tym miejscu, 
natomiast należy zastanowić się, w jaki sposób szukać tego prawa w tekście po-
etyckim. Można je odnajdywać licznymi metodami, a zaprezentowana poni-
żej nie jest ani jedyną, ani wyczerpującą zagadnienie. Prawo to mówi bowiem 
o Bogu i człowieku – dotyczy teologii i antropologii filozoficznej, dlatego lek-
tura kerygmatyczna powinna objąć oba aspekty. Przede wszystkim sięgamy do 
zagadnienia badania obrazu Boga w literaturze – tematu literaturoznawstwu 
już dobrze znanemu, ale bardzo złożonemu20. Moja wieloletnia praktyka dy-
daktyczna pokazuje, że studenci zagadnienie obrazu Boga często spłycają do 
obiegowych sądów czy skrajnych uproszczeń, sprowadzających się do prze-
ciwstawienia: groźny Bóg Starego Testamentu – miłosierny Chrystus Nowego 
Testamentu. Kerygmatyczny ogląd tekstu literackiego musi mieć solidną pod-
budowę teologiczną, by nie sprowadził się właśnie do takich banałów, dlatego 
przed postawieniem pytań o obraz Boga w poezji, zalecam lekturę odpowied-
nich dzieł teologów 21.

W kontekście słowa poetyckiego proponuję postawienie następujących py-
tań: Jaki obraz Boga jest tu ukazany? Na ile zgodny jest z obrazem Boga, który 
jest miłością, miłosierdziem, który kocha bezwarunkowo, absolutnie wszystkich 
ludzi i dla każdego osobiście ma plan zbawienia? Na ile jest to miłość uprzedza-
jąca i ofiarowująca samą siebie, bezinteresowna, zatroskana o człowieka? W ja-
kim stopniu akceptuje naturę ludzką? Na ile od prawdy kerygmatu odbiega? 
W czym się jej sprzeciwia?

Przyjrzyjmy się przykładowo fragmentowi piosenki Jacka Kaczmarskiego 
Pusty raj, której sytuacja liryczna przedstawia Boga i archanioła Gabriela w raju 
po wygnaniu pierwszych ludzi:

W pustym raju dni po wygnaniu
Stwórca trawi na długich spacerach
Nocą leży na chmurnym posłaniu
Jasność własna sen mu odbiera
Swoich praw się uczy na pamięć
Sam ich musi przestrzegać by trwały (…)

Słyszy Stwórca rytm uporczywy
Z drzewa wiedzy dobrego i złego
Lecą jabłka w wysokie pokrzywy (…)

20 Por.: Obraz Boga w kulturze, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, U. Mazurczak, Lublin 
2000.

21 Przede wszystkim polecam świetną książkę ks. J. Kudasiewicza, Poznawanie Boga 
Ojca. Szkice z teologii biblijnej, Kielce 2000.
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Stwórca czeka z rękami wzdłuż ciała
Panujący światu skazaniec
Dożywocie wyłącznej chwały
Życie Pana jest wiecznym czuwaniem
Wśród niewysłowionych problemów
W pustym raju cokolwiek się stanie
Zawsze stanie się przeciw Niemu”22.

Ten Bóg nic wspólnego z chrześcijaństwem nie ma. Brak mu nie tylko 
wszechmocy czy mądrości, ale przede wszystkim miłości i miłosierdzia. Wykre-
owany został na znudzonego tyrana, ofiarę własnych absurdalnych przepisów, 
zabawianego od czasu do czasu nieciekawymi rozmowami ze zdegustowanym, 
groteskowo – żałosnym archaniołem Gabrielem. Gorzka ironia poetyckiego 
słowa pokazuje Stwórcę – skazańca swojej doskonałości i chwały, który wymy-
ślił jakieś bezsensowne zakazy (wszak jabłka spadają teraz z drzewa bez żad-
nych negatywnych konsekwencji) i nie może już tych zakazów odwołać. Nie ma 
kim się zainteresować, nie może spać, nie ma czym się ‘rozerwać’ – wszak wy-
gnał jedyne istoty, które wnosiły prawdziwe życie do rajskich przestrzeni. To-
pos odwrócony raju jako miejsca nudy, pustki, beznadziejności i braku inwencji 
zestawiony jest w wierszu na zasadzie kontrastu z obrazem ziemi, na której to-
czy się pełne życie, dalekie od sztucznej doskonałości, ale za to barwne i praw-
dziwie, głęboko ludzkie.

Zaprzeczeniem kerygmatu jest również obraz Boga ukazany w wierszu Wi-
sławy Szymborskiej Noc, stanowiącym polemikę z biblijnym opowiadaniem 
o ofierze Abrahama (Rdz 22,1‒18). Podmiot liryczny (mała dziewczynka, która 
na katechezie usłyszała historię ofiarowania Izaaka, później dorosła kobieta) 
przeżywa ogromny lęk przed Bogiem i uporczywie trwa w tym lęku, ponieważ 
nie wierzy w Bożą miłość. Ironiczny obraz Stwórcy frunącego przez okno i trą-
biącego „z dużej trąby” nasuwa skojarzenia z tandetnym obrazkiem o tematyce 
religijnej, brak tu natomiast patosu, dostojeństwa, wszechmocy, dobroci, łaski, 
miłosierdzia i troski. Przed takim Bogiem trzeba się schować, by przypadkiem 
nie powołał człowieka do jakichś swoich celów:

(…) Gdzie się skryję,
gdy biblijne oko boże
spocznie na mnie
jak spoczęło na Izaaku?23

Takiemu Bogu trzeba się też sprzeciwić, by zniszczyć Jego zamierzenia i zni-
weczyć konszachty. Konsekwencją negacji prawdy o miłości Boga jest negacja 
22 J. Kaczmarski, Pusty raj, [w:] idem, Antologia poezji, Warszawa 2012, s. 108‒109. 
23 W. Szymborska, Wiersze wybrane, Kraków 2000, s. 23.
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prawdy o Jego wspaniałym planie względem życia ludzkiego oraz sprzeciw 
wobec powołania. Podmiot liryczny woli na przekór wszystkim dokonać aktu 
samozagłady niż dać się uratować. Bóg będący miłością miłosierną nie może 
przyjść do ludzkiego życia. W zamian pojawia się Bóg – bezlitosny kat, nieczule 
spoglądający z chmur na unicestwienie bezbronnej istoty ludzkiej:

W żadną dobroć, w żadną miłość
nie uwierzę,
bezbronniejsza
od listopadowych liści.
Ani ufać,
nic nie warte jest ufanie.
Ani kochać,
żywe serce nosić w piersiach. (…)

Czeka Pan Bóg
i z balkonu chmur spoziera,
czy się ładnie, czy się równo
stos zapali
i zobaczy,
jak na przekór się umiera,
bo ja umrę,
nie pozwolę się ocalić!

Od tej nocy
ponad miarę złego snu,
od tej nocy
ponad miarę samotności,
zaczął Pan Bóg
pomalutku
dzień po dniu
przeprowadzkę
z dosłowności
do przenośni24.

Bogu – oprawcy nie można uwierzyć, taki Bóg nie nada sensu ludzkiemu 
życiu, dlatego „przeprowadzi się z dosłowności do przenośni”. Z przesłania bi-
blijnej sceny ukazanej w Księdze Rodzaju nie pozostało nic. Człowiek, który nie 
uwierzył w miłość i nie nawiązał osobowej relacji z Bogiem, bezbronny wege-
tuje teraz w nienawiści, samotności i rozpaczy.

Przywołanie dwóch tekstów literackich negujących pierwsze prawo ke-
rygmatu obliguje do podania przykładu jego ewokacji, choćby jednego, 
z racji szczupłości miejsca. Prawda o Bożej miłości emanuje z poezji ks. Jana 
24 Ibidem, s. 24‒25.
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Twardowskiego czy Jana Pawła II. O Bogu bezinteresownie miłującym czło-
wieka, stwarzającym Go na swój obraz i podobieństwo, obdarzającym ogromną 
godnością, czytamy w Tryptyku rzymskim (por. np. fragment pt. Obraz i po-
dobieństwo).

Wiersze, które explicite o Bogu mówią, interpretować pod kątem kerygmatu 
jest stosunkowo łatwo. Trudności mnożą się, gdy rekonstruujemy obraz Boga 
ukazany pośrednio, na podstawie lektury poetyckiego słowa, z założenia prze-
cież wieloznacznego (por. np. Jacka Kaczmarskiego wiersz Sąd ostateczny). Takie 
badania należy przeprowadzać nad każdym tekstem indywidualnie i ostroż-
nie, by nie banalizować tematu ani nie ulec błędowi życzeniowej interpretacji.

W kontekście pierwszego prawa życia duchowego paść muszą pytania nie 
tylko o teologię, ale też o antropologię filozoficzną utworu literackiego, bo prze-
cież mówi ono o ogromnej godności i pięknie stworzenia, posiadającego w so-
bie cząstkę samego Boga. Dlatego proponuję postawienie następujących pytań 
– trzech podstawowych pytań antropologii filozoficznej: skąd człowiek pocho-
dzi, kim jest, dokąd zmierza; następnie – jaka jest jego godność, kondycja, po-
wołanie.

Zacytowana przeze mnie Noc Wisławy Szymborskiej pokazuje człowieka 
nieszczęśliwego, samotnego, zagubionego, bytującego w lęku. Nie ma on ni-
czego z godności i chwały nadanej mu w dniu stworzenia, nie poczuwa się do 
bycia na obraz i podobieństwo Stwórcy. W wierszu Jacka Kaczmarskiego Pusty 
raj Bóg nudzi się w raju, ale nie ingeruje w życie wygnanych ludzi ani w żaden 
sposób nie stara się im pomóc. Natomiast Adam i Ewa całkiem dobrze radzą 
sobie na ziemi bez Niego:

Adam poluje
Ewa dzieci rodzi. (…)
Adam ma katar
Ewa sieka czosnek. (…)
Na ludzkim lądzie
Nagle już starzy
Adam wciąż błądzi
Ewa ciągle marzy25.

Kochają, cierpią, pracują, marzą, błądzą – po prostu żyją po ludzku, radząc 
sobie w trudnych chwilach. Nie nawiązują ze Stwórcą żadnej relacji, ponie-
waż nie czują troski z Jego strony. Zestawieni na zasadzie kontrastu z Bogiem, 
paradoksalnie mają w sobie więcej miłości niż On i są bardziej humanitarni. 
Troszczą się o siebie nawzajem, podczas gdy znudzony Bóg ignoruje ich ziem-
skie poczynania. Wymowa wiersza Pusty raj przeczy pierwszemu prawu życia 

25 J. Kaczmarski, op. cit., s. 108‒109.
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duchowego – Bóg ani człowieka nie miłuje, ani nie ma dla jego życia wspania-
łego planu zbawienia. Natomiast człowiek w swoim ziemskim życiu całkiem 
dobrze radzi sobie bez Boga.

Grzech człowieka

Drugie prawo kerygmatu mówi: człowiek zgrzeszył i dlatego nie przeżywa 
Bożej miłości i nie doświadcza Bożego planu zbawienia. Jest ono odpowiedzią 
na bolesne pytanie, czemu pomimo miłości Boga tak wiele w świecie cierpienia, 
zła, nieszczęścia. Pierwotny stan szczęścia i wolności istoty ludzkiej, obrazo-
wany wizją raju, był człowiekowi dany, ale też zadany. Istota grzechu wiązała się 
z niewiarą w miłość Boga, połączoną z nieposłuszeństwem, z pragnieniem de-
cydowania o tym, co ma być dobre, a co złe. Szatańskie stwierdzenie „Na pewno 
nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się 
wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło” (Rdz 3,4 b-5) sprowadzało 
się do przesłania – człowiekowi będzie lepiej bez Boga, da sobie radę, licząc 
na własny spryt, na Bogu nie można polegać, bo On istotę ludzką ogranicza, 
trzeba więc przekroczyć Jego zakazy. Skutki grzechu pojawiają się natychmia-
stowo – Adam nie czuje się w swej nagości bezpieczny przed Bogiem, nie ufa 
Stwórcy, nie potrafi stanąć przed Nim bez lęku, dlatego boi się i ukrywa. Nie 
umie przyznać się do błędu, więc zrzuca winę na Ewę. Dramatyczne konse-
kwencje grzechu stają się udziałem całego stworzenia – po wygnaniu z raju 
człowiek w pocie czoła zdobywa pożywienie, cierpi, rodzi w bólach, wreszcie 
umiera. Ta rzeczywistość dotyka wszystkich – św. Paweł pisze: „wszyscy bo-
wiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (Rz 3,23), „Albowiem zapłatą 
za grzech jest śmierć” (Rz 6,23 a).

Prawdę o pierwszym i drugim prawie kerygmatu syntetycznie ujmuje przy-
powieść o synu marnotrawnym (Łk 15,11‒32). Syn doświadcza tu własnej 
grzeszności, upodlenia, odejścia, ale zarazem ma do kogo wrócić – ojciec czeka 
na niego, przyjmuje z otwartymi ramionami, przebacza i przywraca mu utra-
coną synowską godność.

Interpretacja kerygmatyczna poezji w kontekście drugiego prawa życia du-
chowego dotyczy tego wymiaru tekstu, który sięga grzechu i jego konsekwencji 
– zła, cierpienia, śmierci. Proponuję postawienie następujących pytań: Co tekst 
literacki mówi o ludzkim grzechu? Co mówi o przyczynach grzechu? Co mówi 
o konsekwencjach grzechu? Na ile rzeczywistość grzechu jest w nim obecna? 
Być może jest zanegowana? Co wnosi grzech w ludzkie życie? W jakim stopniu 
człowiek wypiera się grzechu lub się usprawiedliwia? W jakim stopniu przy-
znaje do grzechu i go wyznaje?
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We współczesnym świecie, po doświadczeniach dwóch okrutnych wojen, 
w sytuacji nieustannego zagrożenia, związanego z licznymi niepokojącymi glo-
balnymi zjawiskami (m. in. terroryzmem), rzeczywistość grzechu i jego strasz-
nych konsekwencji w wielu tekstach kultury jest obecna explicite. Poezja mówi 
o niej na różnych płaszczyznach lektury – niekiedy podmiot wprost wyznaje 
własną grzeszność i bije się w piersi lub wręcz przeciwnie – chlubi się złem; nie-
kiedy dowiadujemy się z lektury pośrednio o potwornych skutkach grzechu; 
często cały tekst sytuuje się w płaszczyźnie medytacji nad złem, cierpieniem, 
śmiercią. Przyjrzyjmy się kilku przykładom. W wierszu Jacka Kaczmarskiego 
Wygnanie z raju, zbudowanym na zasadzie dialogu pierwszych rodziców, ma-
jącego miejsce już po grzechu, Ewa przypomina Adamowi stan pierwotnego 
szczęścia, a następnie tłumaczy, że do grzechu popchnęła ją bezczynność, upo-
jna nuda i absolutne szczęście. Miała już dość życia w posłuszeństwie i pokorze, 
wreszcie chciała zaznać tego, co zakazane. Prawda o przekornej naturze czło-
wieka objawia się tu w całej pełni:

(…) tylko posłuszeństwo
Uległość wobec Pana więcej nic
Tylko pokora wobec bezgwiezdnego nieba
Miłość do tego tylko co potrzeba
A ja nie mogłam bezczynnością żyć upojną
I zrobiłam to czego nie wolno26.

Widzimy poważne skutki grzechu – cierpienie, ból, wstyd, życie w poczu-
ciu winy, słabość, ale też walkę o przetrwanie i pragnienie bycia razem, pra-
gnienie bliskości drugiej osoby („Pomóż mi przejść przez strumień/Rękę daj/
Utraciliśmy raj”). Ten przykład jest prosty i stosunkowo łatwy w kerygmatycz-
nej analizie, ponieważ bezpośrednio odwołuje się do sceny biblijnej, a tekst jest 
na tyle jednoznaczny, że w oglądzie hermeneutycznym nie pozostawia wątpli-
wości interpretacyjnych.

Kolejny wiersz poddany analizie – Siedem grzechów głównych Jacka Kacz-
marskiego (ekfraza wg grafiki A. Dürera i obrazu A. Altdorfera) stanowi gorzką 
refleksję na temat ludzkiej grzeszności. Nie doszukamy się w tym tekście prawdy 
o miłości Boga, nie doszukamy się też przyczyn grzechu, natomiast znajdziemy 
jego konsekwencje – głęboką świadomość licznych ułomności człowieczej na-
tury, z którymi ludzie muszą borykać się we wszystkich epokach historycznych, 
warunkach politycznych, w różnych religiach, systemach prawnych. Doświad-
czenie zła jest tak silnie wpisanym w człowieczeństwo piętnem, że nie sposób 
się od niego wyzwolić, ale jakoś żyć i budować rzeczywistość trzeba. Kolejne 

26 Ibidem, s. 106. 
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pokolenia doświadczają tych samych grzechów – natura ludzka pozostaje nie-
zmienna, niezależnie od czasu i przestrzeni:

A nas wiedzie siedem demonów, co nami się karmią:
Na przedzie pycha podąża z tańczącą latarnią,
Chciwość wczepiła się w siodło i grzebie po sakwach,
Broi pod zbroją lubieżność, pokusa niełatwa.
Bandzioch domaga się płynów i straw do przesytu,
Wabi rozkoszne lenistwo do łóż z aksamitu,
Gniew zrywa ze snu i groźbą na oślep wywija,
A zazdrość nie wie, co sen i po cichu zabija.

Tak zbrojni w moce, na które nie ma lekarstwa
Stawiamy nadal i obalamy mocarstwa (…)

Jesteśmy jak zwierzęta – z rytmami śmierci zżyte,
Choć człowiek w nas – do Nowej wciąż prze Jerozolimy27.

Wydawać by się mogło, że po totalnym oczyszczeniu ludzkości, którego sym-
bolem jest biblijny potop, coś się wreszcie zmieni – ocaleją jedynie szlachetni, 
którzy zbudują lepszy świat, ale to złudne myślenie rozwiewa się w wierszu Jacka 
Kaczmarskiego Arka Noego II, gdzie po opadnięciu wód potopu ocaleli mówią: 
„Idziemy żyć od nowa w rytmie starym/Żeby zbudować naszą Wieżę Babel”28.

Grzeszność człowieka łączy się w poezji Jacka Kaczmarskiego z poczuciem 
bolesnego rozdarcia – istota ludzka jest świadoma swych ograniczeń i śmier-
telności, ale w głębi jestestwa pragnie wieczności, chwały, powrotu do pierwot-
nego stanu szczęścia, symbolicznie obrazowanego w wierszu Siedem grzechów 
głównych dążeniem do Nowej Jerozolimy29. To rozdarcie, bytowanie w prze-
strzeni między sacrum a profanum, między wielkością a małością, między 
godnością a upodleniem, między ciałem a duchem, między symbolicznie rozu-
mianym postem a karnawałem, jest charakterystyczne dla wielu tekstów Kacz-
marskiego. W wierszu Wojna postu z karnawałem (ekfraza wg obrazu Pietera 

27 Ibidem, s. 484‒485.
28 Ibidem, s. 447. 
29 „Zstępujące z nieba nowe Jeruzalem, «przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty 

dla swego męża» (Ap 21,2) – to dziewicza oblubienica Baranka, przeciwstawienie 
rozmiłowanej w rozkoszach tego świata nierządnicy, jaką jest Babilon. Pełne blasku 
Bożego, upiększone drogimi kamieniami Jeruzalem, jest miastem rajskim, przez 
które przepływa strumień wody żywej (Ap 22,1), symbol wiecznej szczęśliwości” – 
M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, przeł. K. Romaniuk, Poznań 1989, 
s. 119‒120, hasło ‘miasto’.
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Bruegela starszego) podmiot liryczny wyznaje: „Dusza moja – pragnie postu 
– ciało – karnawału!”30

W niektórych piosenkach (np. we Władcy ciemności) Jacka Kaczmarskiego 
winą za zaistniały stan rzeczy obarczony jest szatan – zbuntowany, dumny 
i gniewny tytułowy władca ciemności, który ludziom szykuje nieludzki świat:

Szykujmy dla człowieka jego świat prawdziwy (…)
Przepaście, szczyty, piachy, bagna i pokrzywy.
Niech raj ogląda tylko w snach! (…)
On diabłu będzie służył klęknie przed aniołem
I obu zdusi jedną ręką
A potem zniszczy to co stworzył trudem i mozołem
Zostanie sam zostanie sam31.

Emanacja szatańskiej nienawiści znajduje realizację w budowaniu barier 
i piętrzeniu przeciwności, w konsekwencji których człowiek pozostanie skrajnie 
samotny. Paradoksalnie, w geście autodestrukcji istota ludzka obróci się prze-
ciw samej sobie, ponieważ zniszczy wytwory własnej działalności.

Dwa pierwsze prawa kerygmatu syntetycznie ujmuje piosenka Jacka Kacz-
marskiego Syn marnotrawny (ekfraza wg obrazów Hieronima Boscha i Rem-
brandta van Rijn). Grzech, czyli odejście z domu rodzinnego, owocuje pustką, 
zagubieniem, chaosem, samotnością, lękiem, poczuciem bezradności, bezwar-
tościowości, rozpaczą. Powrót do miłującego ojca przynosi uleczenie wszyst-
kich ran:

„Jakaś ciepła mnie otacza cisza wokół,
Padam z nóg i czuję ręce na ramionach (…)
Lecz panika – nie wiem skąd wiem – jest już dla mnie skończona”32.

Chrystus – jedyny Zbawiciel posłany przez Ojca

Trzecie prawo kerygmatu mówi, że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicie-
lem, posłanym przez Boga dla odkupienia ludzkości. W Ewangelii św. Jana czy-
tamy: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Św. Pa-
weł w Liście do Rzymian zapewnia: „Bóg zaś nam okazuje nam swoją miłość 
właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” 
(Rz 5,8). „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzch-
ności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co jest wysokie, ani 

30 J. Kaczmarski, op. cit., s. 455.
31 Ibidem, s. 105.
32 Ibidem, s. 462.
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co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miło-
ści Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8, 38‒39).

To prawo życia duchowego głosi dobrą nowinę o zbawieniu – Bóg nie za-
pomniał o człowieku, nie pozostawił go samemu sobie, gdy ten dopuścił się 
nieposłuszeństwa, ale w swojej bezgranicznej, darmowej miłości, posłał uko-
chanego Syna, by odkupił ludzkość od zła: „W tym przejawia się miłość, że nie 
my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako 
ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (1J 4,10).

Męka krzyżowa i śmierć Chrystusa objawia brzydotę grzechu, a zarazem 
nieskończone miłosierdzie Boga, który obarczył się cierpieniem, stanowiącym 
konsekwencję ludzkiej nieprawości: „Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, 
On dźwigał nasze boleści. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany 
za nasze winy” (Iz 53,4a. 5a). „On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie 
znał grzechu” (2 Kor 5,21a).

Dobra nowina przekracza próg doczesności – zmartwychwstały Chrystus, 
który jest „drogą, prawdą i życiem” (por. J 14,6), czyni człowieka zdolnym do 
dawania miłości i do bycia bezinteresownym darem z samego siebie, ponieważ 
konsekwencją doświadczenia bycia miłowanym jest rozdawanie miłości innym 
ludziom: „My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował” 
(1 J 4,19). Istota ludzka znów staje się zdolna do bycia na obraz i podobień-
stwo Boga – na mocy łaski staje się nowym stworzeniem „Jeżeli ktoś pozostaje 
w Chrystusie, jest nowym stworzeniem” (2 Kor 5,17). Chrystus jako zwycięzca 
śmieci, obdarza człowieka życiem wiecznym: „To bowiem jest wolą Ojca mego, 
aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrze-
szę w dniu ostatecznym” (J 6,40).

W kontekście trzeciego prawa kerygmatu w interpretacji poezji znów wra-
camy do zagadnienia teologii literatury, a ściślej chrystologii – szukania obrazu 
Chrystusa i Jego misji, obecnych w utworze literackim. Dla potrzeb analizy 
proponuję postawienie następujących pytań: Co tekst poetycki mówi o Jezusie 
Chrystusie? Co mówi o zbawieniu dokonującym się przez Niego? Co mówi 
o Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu? Jaki dostrzega sens męki Chrystusa? 
Może nie dostrzega żadnego sensu? Na ile jest w dziele literackim obecna wiara 
w zbawczą moc Chrystusa? W jakim stopniu jest negowana?

Trzecią prawdę kerygmatu w liryce polskiej głoszą, począwszy od epoki 
średniowiecza, pieśni religijne – pasyjne, rezurekcyjne, maryjne, kolędy itp., 
a także staropolskie mesjady. Odnajdujemy ją również w poezji współczesnej (m. 
in. u ks. Jana Twardowskiego, Jana Pawła II). W twórczości Jacka Kaczmarskiego 
wątki chrystologiczne pojawiają się sporadycznie. Obecne są przede wszyst-
kim w tomie Szukamy stajenki, wpisującym się w długą tradycję polskich ko-
lęd. Tom powiela dobrze znane i utrwalone w kulturowej konwencji motywy 
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nowo narodzonego Dzieciątka, stajenki, betlejemskiej nocy, gwiazdy, pasterzy, 
Maryi i Józefa, osiołka itp.

Obraz Chrystusa – jedynego Zbawiciela pojawia się także w wierszu Kacz-
marskiego Wigilia na Syberii, będącym ekfrazą obrazu Jacka Malczewskiego. 
Zgromadzeni wokół wigilijnego stołu zesłańcy syberyjscy z dala od bliskich 
i ojczyzny czekają na święta Bożego Narodzenia w poczuciu klęski, samotno-
ści, rozpaczy, w doświadczeniu niewoli i ubóstwa. Rodzący się w betlejemskiej 
stajni Bóg – Człowiek przynosi im wiarę, daje poczucie godności, siły, nadaje 
sens cierpieniu i przywraca nadzieję wbrew nadziei:

Król wiecznej chwały już się nam narodził
Z kajdan niewoli lud swój wyswobodził. (…)
Znów się urodzi umrze w cierpieniu
Znowu dopali się świeca
Po ciemku wolność w Jego imieniu
Jeden drugiemu obieca33.

Chrystus, który uniża się dla człowieka do tego stopnia, że „nam się do sta-
jenki mieści”, w trudnej sytuacji stanowi jedyne oparcie dla polskich zesłańców 
i ostateczną instancję odwoławczą. Daje bowiem nadzieję, która przekracza 
próg doczesności i sięga życia wiecznego.

Osobiste przyjęcie Chrystusa jako Pana i Zbawiciela

Czwarte prawo kerygmatu chrześcijańskiego stanowi dobrowolną odpo-
wiedź istoty ludzkiej na trzy pierwsze prawa. Głosi, iż osobiste przyjęcie Jezusa 
Chrystusa przez wiarę jako Pana i Zbawiciela, pozwala człowiekowi przeżyć 
Bożą miłość i doświadczyć w życiu Bożego planu zbawienia. To prawo do-
maga się jako warunku koniecznego aktu niczym nie przymuszonej woli. Nie 
wystarczy wierzyć w miłość Boga, grzech człowieka i zbawienie dokonujące 
się w Jezusie, ale konsekwencją tej wiary powinna być decyzja opowiedzenia 
się za Chrystusem i uznania Go jedynym Panem oraz Zbawicielem. Bóg, ob-
darzający ludzi wolnością, nikogo do takiej decyzji nie przymusza, ale jedy-
nie zapewnia, że wkroczy w życie ludzkie i będzie w nim działał, gdy człowiek 
tego zapragnie: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi 
otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną” (Ap 3,20). Decy-
zja opowiedzenia się za Chrystusem należy do człowieka, o czym pisze św. Pa-
weł: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim 
uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem 

33 Ibidem, s. 134‒135.
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przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do 
zbawienia”. (Rz 10,9‒10).

Oczywistym jest fakt, że analizowanie tekstu poetyckiego pod kątem czwar-
tego prawa łączy się ściśle i bezpośrednio z prawem trzecim. Dlatego w kon-
tekście czwartego prawa kerygmatu proponuję postawienie dziełu literackiemu 
następujących pytań: Na kim, na czym (na jakim świecie wartości) człowiek 
opiera swoje życie? Jak wiara bądź niewiara bohatera literackiego kształtuje jego 
wybory, postawę moralną i jakie są tego konsekwencje? Na ile moc wiary i re-
lacja wobec Chrystusa prowadzi bohatera do pełni człowieczeństwa? Co jest 
sensem życia bohatera literackiego? W jakim stopniu ten sens wypływa z rela-
cji wobec Zbawiciela i z perspektywy sacrum, ze świadomości bycia miłowa-
nym przez Boga, z perspektywy życia wiecznego? Jak człowiek odczytuje własne 
powołanie, na ile jest świadom, że idzie za głosem Boga, a w jakim stopniu się 
mu sprzeniewierza? Na ile ukazany w utworze człowiek jest już „nowym stwo-
rzeniem”, przemienionym mocą Bożą, a na ile pozostaje „starym człowiekiem”, 
żyjącym w grzechu? Co mówi o doświadczeniu własnej wiary i osobowej rela-
cji z Chrystusem? W jaki sposób wymowa dzieła ustosunkowuje się do wiary 
w zmartwychwstanie i życie wieczne, do ukierunkowania na czasy ostateczne, 
finalne? Pytań tym podobnych jest znacznie więcej, wymieniam tu dla przy-
kładu niektóre z nich.

W poezji prawo o osobistym przyjęciu Jezusa jako Pana i Zbawiciela może 
być obecne explicite – chociażby we wszelkich wyznaniach podmiotu lirycz-
nego, dla którego Chrystus jest sensem i celem życia doczesnego oraz nadzieją 
wieczności. Ks. Jan Twardowski w wierszu Wyjaśnienie wyznaje:

nie zacznę panu wlewać do ucha świętej teologii łyżeczką
po prostu usiądę przy panu
i zwierzę swój sekret
że ja ksiądz
wierzę Panu Bogu jak dziecko34

Postawa absolutnego zaufania, płynąca ze świadomości bycia miłowanym 
miłością miłosierną, bezinteresowną, zarazem doświadczenie grzeszności, 
a także dziecięctwa Bożego, ogromnej godności człowieka oraz perspektywa 
życia wiecznego to hasła wywoławcze kerygmatycznej poezji ks. Jana Twar-
dowskiego.

W twórczości Jacka Kaczmarskiego teksty explicite odnoszące się do czwar-
tego prawa życia duchowego są sporadyczne. Uznanie Chrystusa za Pana i Boga 
dokonuje się przykładowo w adoracji nowo narodzonego Dzieciątka, ukazanej 

34 Ks. J. Twardowski, Nie przyszedłem pana nawracać. Wiersze 1945‒1985, Warszawa 
1989, s. 70. 
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w wierszu Scena to dziwna…, pochodzącym z tomu Szukamy stajenki. Kon-
templując betlejemską tajemnicę, podmiot zbiorowy wyznaje:

Choć dzieciątko – już Zbawiciel
– Siła i otucha.
Skoro ma umierać za nas
I Go męka czeka
– W niemowlęciu czcijmy Pana:
Boga – i człowieka35.

Podobne wyznanie obecne jest w pochodzącym z tego samego tomu wier-
szu Lśnij, nieboskłonie…: „Bądźże nam Panem/Dziecię kochane”36. Na tym 
miejscu podkreślam jednak z całą stanowczością, iż analiza czwartego prawa 
życia duchowego nie może zawężać się jedynie do samych wyznań podmiotu, 
ale powinna stawiać pytania głębsze – jak te wyznania przekładają się na kon-
krety codziennego życia, na ile życie jest ich odzwierciedleniem, ucieleśnie-
niem, realizacją.

Trzy zacytowane powyżej przykłady są łatwe do zanalizowania, o wiele trud-
niej natomiast interpretuje się teksty, w których czwarte prawo kerygmatu wyra-
żone jest nie wprost, ale pośrednio. O chrześcijańskim (bądź niechrześcijańskim, 
antychrześcijańskim) nacechowaniu utworu wnioskujemy wtedy na podstawie 
sytuacji lirycznej, kreacji podmiotu i adresata, obrazowania poetyckiego, prze-
słania całości itp. Omawiany przeze mnie wiersz Noc Wisławy Szymborskiej 
stanowi przykład kontestacji kerygmatu, ale bezpośrednio o Jezusie nie mówi 
niczego, ponieważ poetka reinterpretuje scenę starotestamentową i nie czyni 
żadnych aluzji do Nowego Testamentu. Podobnie jest z cytowanymi w niniejszej 
publikacji tekstami z tomiku Raj. Liczne piosenki Jacka Kaczmarskiego uka-
zują całą gamę ludzkich pragnień, możliwości, marzeń, kontekstów życiowych. 
W tej różnorodnej twórczości widzimy człowieka zagubionego, cierpiącego, sa-
motnego, grzesznego, bezradnego, uwikłanego w wielką historię własnego na-
rodu, a zarazem dumnego, zafascynowanego istnieniem, pewnego siebie, ale 
nie nawiązującego osobowej relacji z Bogiem, nie mającego oparcia w Chry-
stusie. Teksty te o Bogu, który mógłby nadać sens życiu ludzkiemu, po prostu 
milczą z przyczyny oczywistej – poeta nie miał zamiaru tworzenia liryki reli-
gijnej, ale pisząc, kierował się zupełnie innymi celami. Szukanie w takich wier-
szach kerygmatu może wydawać się sztucznym zabiegiem interpretacyjnym, 
ale tylko pozornie. Problem ten zauważył już Marian Maciejewski, który o in-
terpretacji kerygmatycznej pisze:

35 J. Kaczmarski, op. cit., s. 537. 
36 Ibidem, s. 556.
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Będą to więc z konieczności badania aspektowe, którym może zagrażać za-
rzut rozminięcia się z dominantą artystyczną konkretnego utworu czy «wma-
wiania» w tekst określony historycznie obcego mu czasowo i kulturowo kon-
tekstu interpretacyjnego, co może nieść w konsekwencji wrażenie błędnego 
czy prymitywizującego tekst artystyczny wartościowania dokonywanego z per-
spektywy ideologicznej37.

Jeżeli chcemy wypowiadać się o konfesyjności danego tekstu (nie tylko 
poetyckiego), należy postawić mu pytania dotyczące jego tożsamości religij-
nej z pełną świadomością interpretacji dokonywanej pod określonym kątem, 
interpretacji aspektowej. W poezji nie mówiącej explicite o kerygmacie zana-
lizować trzeba egzystencjalne doświadczenie ludzkie obecne w kreacji pod-
miotu, adresata, sytuacji lirycznej, wymowie tekstu. Jednocześnie należy bardzo 
uważać, by nie wyciągać pochopnych, banalnych wniosków, by nie spłycać 
problemu często bardzo skomplikowanych i delikatnych relacji między Bo-
giem a człowiekiem, by nie ulegać pokusie łatwego potępiania. Wchodzimy tu 
w obszar tajemnicy, w której ze względu na perspektywę sacrum oraz wielo-
znaczność poetyckiego słowa, nie wszystko i nie do końca wypowiedziane jest 
wprost. W wierszu Jacka Kaczmarskiego Rozmowa, mającym formę wywiadu 
autorskiego, czytamy:

– Właśnie, Bóg. Pan Boga nie lubi,
Ale mówi, że wciąż Go szuka
W pańskich trwogach można się zgubić;
Pojąć sztukę pańską to sztuka.
Pan publicznie z losem się czubi:
Jaka z tego dla nas nauka?

– Proszę pani, proszę nie czekać
Na nauki, tezy i wnioski –
Jestem egzemplarz człowieka,
A to znaczy – diabli, czyśćcowy i boski38.

Zaproponowana przeze mnie metoda kerygmatycznej lektury poezji ma 
służyć analizie dialogu chrześcijaństwa z kulturą, ale chrześcijaństwa prawdzi-
wego, głębokiego, opartego na kerygmacie, a nie zniekształconego, bazującego 
na mglistych wyobrażeniach, sloganach czy domysłach. Nie chodzi w niej też 
jedynie o badanie doktryny, ale przede wszystkim o głębię ludzkiego doświad-
czenia, zakorzenionego w konkretnym czasie, miejscu, w konkretnej rzeczywi-
stości społecznej, historycznej czy politycznej. Ten dialog interpretacyjny należy 
prowadzić odważnie z kulturą taką, jaką ona faktycznie jest, by go w żadnym 
37 M. Maciejewski, op. cit., s. 52.
38 J. Kaczmarski, op. cit., s. 487.
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stopniu nie przekłamać, by nie naginać do różnych „zbożnych celów” interpre-
tacji tekstów, które nic wspólnego z kerygmatem nie mają, ale także zauważać 
te utwory, które o nim nie mówią wprost, a jednak sytuują się w jego obrębie.

Dobra nowina o miłości Boga, o grzechu człowieka, o osobistym przyjęciu 
Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela posłanego przez Ojca, w każdej epoce 
dziejów kultury wchodzi w bezpośrednią relację z doświadczeniem ludzkim, 
którego głęboki wyraz odnajdujemy w poezji. Stefan Sawicki pisze: „Sądzę, 
że tym, co literatura m. in. wnosi do życia człowieka, jest możliwość bezpo-
średniego obcowania z wartościami. Pojęcia tylko je określają, literatura ewoku-
je”39. Z tego względu zadaniem badacza literatury jest właściwe interpretowanie 
ewokowanych przez tekst wartości i umiejętność poprawnego sytuowania ich 
w obszarze chrześcijańskiego kerygmatu.
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Literature and theology. Kerygmatic interpretation as a method  
of reading a poetic text

Abstract
This article is a presentation of the consciously chosen paradigm for interpre-

tation of a poetic text. It is embedded in research method focused on the relation-
ship between theology and literature. I am describing the specifics of the Christian 
kerygma, an example of a method of analyzing the relationship between kerygma 
and poetic message, functions and risks of this type of text interpretation. The 
purpose of such a specifically oriented research of a literary work is to capture the 
kerygmatic dimension of the text, to separate what is Christian, from what is re-
ligious, but not Christian, and from what we mean by secular literature as well as 
to separate it from literature rooted in humanistic axiology, but not in the strict 
sense in Christian thought.
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39 S. Sawicki, Problematyka aksjologiczna w badaniach literackich, [w:] Problematyka ak-
sjologiczna… op. cit., s. 99.


