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Original title: 

Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education 
 

Working and up-to-date website of the journal (Address): 

http://www.religious-and-sacred-poetry.info [The Internet service of the quarterly] 
 

The primary version of the periodical is the electronic format 

The quarterly is indexed in the specified databases: 
 

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.) Frankfurt am Main (Germany),  

[Online Distribution License Agreement, 13.03.2013] 

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (C.E.J.S.H.), Poznań (Poland),  

Praha (Czech Republic), Bratislava (Slovak Republic), Budapest (Hungary), 

[Abstracts License Agreement, 03.03.2013, Full Texts License Agreement 07.09.2014] 

BazHum (B.H.), Warsaw (Poland) [Full Texts License Agreement 07.09.2014] 
  

Evaluation: The quarterly will be evaluated by the Polish Ministry of Sciences and Higher Education / 

the Universities in Warsaw in 2015 (these points concern all publications since the year 2013) 

Profile of the Quarterly: Humanistic sciences (humanities), Social sciences. 
 

Main scientific disciplines: 1. Literature, 2. Pedagogy. 

Other scientific disciplines: 3. Cultural studies, 4. Philosophy, 5. Theological sciences 

 Main scientific area: 1. Field of the humanities. 

Other scientific areas: 2. Field of social sciences, 3. Field of theological sciences. 

Thomson Reuters category: 1. Cultural studies, 2. Literature, Slavic, 3. Poetry, 4. Religion,  

5. Education & Educational research. 
  

Journal's affiliation (through Editor-in-Chief): Jagiellonian University (Cracow, Poland) 
  

The International External Reviewers of the Quarterly: 

Rev. Prof. dr Janusz Artur Ihnatowicz, Th.D. – The University of St. Thomas (Houston, Texas,  

the United States of America),  

Prof. Dr Eric Ziolkowski, Ph.D. – The Lafayette College (Easton, Pennsylvania, the United States  

of America),  

Prof. Dr Margaret Ziolkowski, Ph.D. – The Miami University (Oxford, Ohio, the United States  
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Prof. Oksana Anatol'evna Kravčenko, Donetsk University (Donetsk, Ukraine), 

Dr hab. Peter Káša, Ph.D. – The University of Prešov (Prešov, Slovakia),  

Prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc. – The University of Hradec Kralove (Hradec Kralove, Czechia), 

 Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.– The University of Ostrava (Ostrava, Czechia), 

doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. – Masaryk University (Brno, Czechia), 

Em. Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc. – Palacký University (Olomouc, Czech Republic). 
 

The Polish External Reviewers of the Quarterly: 

Prof. UG dr hab. Izabela Kępka Ph.D. – The University of Gdańsk (Gdańsk, Poland), 

Prof. UKSW dr hab. Krzysztof Koehler, Ph.D. – The University of Cardinal Stefan Wyszyński  

(Warsaw, Poland), 

Prof. UR dr hab. Marek Nalepa, Ph.D. – The University of Rzeszów (Rzeszów, Poland), 

Prof. dr hab. Kazimierz Prus, Ph.D. – The University of Rzeszów (Rzeszów, Poland). 
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The International Scholarly Council: 
 

Em. Prof. UJ dr hab. Bogusław Żurakowski, Ph.D. (chief of the International Board, Gdańsk, Poland), 

Dr hum. sc. Marek Mariusz Tytko, Ph.D. (secretary, Cracow, Poland), Univ.-Prof. Mag. Dr. Alois 

Woldan (Austria/Wien), Doc. Dr philol. sc., C.Sci., Ph.D. Âŭgen Arkadz′evìč Pan′koŭ [Eugeniusz 

Pańkow] (Belarus, Grodno), Doc. Dr philol. sc., C.Sci. Ph.D., Vol′ga Âŭgen′eŭna Pan′kova [Olga 

Pańkowa] (Belarus, Grodno), Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (Czech Republic, Praha), Doc. PhDr. 

Hana Bočkova, Dr. (Czech Republic, Brno), Prof. UWr. Doc. Ph.Dr Libor Martinek (Czech Republic, 

Opava), Doc. PhDr. Martin Pilař, CSc. (Czech Republic, Ostrava), Prof. Ph.Dr Michaela Soleiman 

pour Hashemi CSc., (Czech Republic, Brno), Prof. Ph.D., M.A. Janina Falkowska (Canada, London, 

Ontario), Prof. Dr Peter Drews, apl. Prof., Ph.D. (Germany, Freiburg im Breisgau), Prof. Dr hab. phil. 

sc. Alicja Teresa Nagórko, Ph.D. (Germany, Berlin), Prof. WSE Dr hab. Teresa Jadwiga Bela Ph.D. 

(Poland, Cracow), rev. father Dr hab. Roman Bogacz, Th.D. (Poland, Cracow), Dr hab. Beata Maria 

Gaj Ph.D. (Poland, Opole), Prof. KUL JPII Dr hab. Piotr Juliusz Jaroszyński, Ph.D. (Poland, Lublin), 

Prof. UKSW Dr hab. Wojciech Feliks Kudyba, Ph.D. (Poland, Warsaw), rev. sister Prof. UPJPII Dr 

hab., Th.D. Adelajda Sielepin, CHR (Poland, Cracow), Prof. UŚ Dr hab. Urszula Jolanta Szuścik, 

Ph.D. (Poland, Katowice – Cieszyn), Prof. UJ Dr hab. Maciej Jan Urbanowski, Ph.D. (Poland, Cra-

cow), Prof. UMCS Dr hab. Anna Marta Żukowska, Ph.D. (Poland, Lublin), rev. father Ass. Prof. Dr 

Vladimir Vukašinoviđ, Th.D. (Serbia, Beograd), Doc. PhDr. Marián Andričík, Ph.D. (Slovakia, 

Košice), rev. father Prof. PhDr. Pavol Dancák, Ph.D. (Slovakia, Prešov), Doc. PhDr. PaedDr. Miroslav 

Gejdoš, Ph.D. (Slovakia, Ružomberok), M.Prof. KU doc.PaedDr. Tomaš Jablonský, Ph.D. (Slovakia, 

Ružomberok), Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc. (Slovakia, Bratislva), rev. father Prof. PaedDr. 

ThDr. Jozef Leštinský, Th.D. (Slovakia, Ružomberok), Prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc. (Slovakia, 

Prešov), rev. father Akad. Prof. Dr Jože Krašovec, Th.D. (Slovenia, Ljubljana), Prof. Dr Jens Herlth, 

Ph.D. (Switzerland/Helvetia, Freiburg/Fribourg), Prof. Dr hab. Volodimir Ìvanovič Antofìjčuk, Ph.D. 

(Ukraine, Chernivtsi), Prof. dr. hab. Oleksandr Grigorovič Astaf′ȇv, Ph.D. (Ukraine, Kiev), Prof. Dr 

hab. Boris Ivanovič Bunčuk, Ph.D. (Ukraine, Chernivtsi), Prof. Dr hab. Nadìâ Georgìїvna Kološuk, 

Ph.D. (Ukraine, Luck), Prof. Dr hab. Svìtlana Ìvanìvna Kravčenko, Ph.D. (Ukraine, Luck), Prof. Dr 

hab. Mar’âna Bogdanìvna Lanovik, Ph.D. (Ukraine, Ternopil), Prof. Dr hab. Zorâna Bogdanìvna 

Lanovik, Ph.D. (Ukraine, Ternopil), Prof. Dr hab. Luїza Konstantinovna Olander, Ph.D. (Ukraine, 

Luck), Prof. Dr hab. Natalìâ Mikolaїvna Sidorenko Ph.D. (Ukraine, Kiev), Prof. Dr hab. Lidiâ Vìtalìїv-
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Members of the Editorial Board (the Editorial Team): 

 

Editor-in-Chief: Dr hum. sc. Marek Mariusz Tytko, Ph.D. (marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl),  
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Subject Editors (Sub-editors): 
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guslaw.zurakowski[at]gmail.com), Prof. WSE Dr hab. Teresa Jadwiga Bela Ph.D. – English and 

American literature (terbela[at]gmail.com), rev. father Dr hab. Roman Bogacz Th.D. – Biblical theolo-

gy and Biblical studies (atbogacz[at]cyf-kr.edu.pl), rev. sr. Prof. UPJPII Dr hab. Adelajda Sielepin 

CHR, Th.D. – liturgical theology and liturgical spirituality (s.adelajda[at]gmail.com), Dr hab. Beata 

Maria Gaj, Ph.D. – Greek and Latin literature, ancient culture, modern classical culture, classical stud-
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ies, classical tradition (beatagaj8[at]wp.pl), Prof. KUL JPII Dr hab. Piotr Juliusz Jaroszyński, Ph.D. – 

philosophy of culture and aesthetics (jarosz[at]kul.lublin.pl), Prof. UKSW Dr hab. Wojciech Feliks 

Kudyba, Ph.D. – literature (kudyba[at]op.pl), Prof. UJ Dr hab. Maciej Jan Urbanowski, Ph.D. – 

literature and contemporary literature (maciej.urbanowski[at]uj.edu.pl), Prof. UŚ Dr hab. Urszula 

Jolanta Szuścik, Ph.D. – psychology of creativity (ulaszus[at]poczta.onet.pl), Prof. UMCS Dr hab. 

Anna Marta Żukowska, Ph.D. – pedagogy, history of education and upbringing 

(anmartzuk[at]interia.pl), Prof. Dr hab. Svìtlana Ìvanìvna Kravčenko, Ph.D. – Russian philology, 

Ukrainian philology and social communication (grelya64[at]mail.ru), Prof. UWr., Doc. Ph.Dr. Libor 

Martinek Ph.D. – Czech philology (libor.martinek[at]fpf.slu.cz), Doc. PhDr. Marián Andričík, Ph.D. 

– Slovak philology, Slovak literature, English philology, theory of literary translation, theory of interpre-

tation of literature (marian.andricik[at]upjs.sk), PaedDr. Ivica Hajdučeková, Ph.D. – Slovak philology, 

Slovak literature (hajducekova[at]gmail.com), Prof. Dr hab. Mar’âna Bogdanìvna Lanovik, Ph.D. – 

foreign literature, Russian and Ukrainian literature, literary theory, comparative studies, sacrology, the 

Bible in literature, literary translation theory (m-z[at]ukr.net), Prof. Dr hab. Zorâna Bogdanìvna La-

novik, Ph.D. – foreign literature, Russian and Ukrainian literature, literary theory, comparative studies, 

sacrology and hermeneutics, the Bible in literature (m-z[at]ukr.net)  

 

Statistical editor: 
 

Em. Prof. AGH Dr hab. Adam Michał Nodzeński D.Tech. – statistics (nodzen[at]agh.edu.pl),  

 

Language editors for Polish and native speakers (Polish language consultants): 

 

Agnieszka Luiza Kubicka, M.A. – language editor for Polish language (agnieszkaluiza[at]wp.pl) 

 

Language editors for English and native speakers (English language consultants): 
 

rev. sr. Prof. UPJPII Dr hab., Th.D. Adelajda Sielepin, CHR – language editor for English language, 

chief of English Section (s.adelajda[at]gmail.com), Prof. WSE Dr hab. Teresa Jadwiga Bela Ph.D. – 

special editor for texts in English (terbela[at]gmail.com), Muir Alan Evenden (the United States) – 

English native speaker (mevenden[at]gmail.com), Thomas Koziara M.A. (the United States) – Eng-

lish native speaker (thomas.koziara.polska[at]gmail.com), Linda Tytko B.A. (the United States) – 

English native speaker (ltytko[at]sbcglobal.net), Mark Simon Bonnett (the United Kingdom) – English 

native speaker (Bignoze1[at]hotmail.com), Doc. PhDr. Marián Andričík, Ph.D. – English philology 

(marian.andricik[at]upjs.sk), Mgr. Aleksander Vadzimavič Babuk, M.A. – language editor for English 

language (alexander-babuk[at]yandex.ru) 

 

Language editors for Russian and Ukrainian, native speakers (Russian and Ukrainian language 

consultants): 
 

Prof. Dr hab. Svìtlana Ìvanìvna Kravčenko – language editor for Russian language and native speaker 

(grelya64[at]mail.ru), Prof. dr hab. Nadìâ Georgìїvna Kološuk – language editor for Russian and 

Ukrainian language and native speaker (n_koloshuk[at]ukr.net) 
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Language editor for Slovak and native speaker: 
 

PaedDr. Ivica Hajdučeková, Ph.D. language editor for Slovak language and native speaker (haj-

ducekova[at]gmail.com), 

 

Language editor for Czech and native speaker: 
 

Prof. UWr. Doc. Ph.Dr. Libor Martinek Ph.D. – language editor for Czech language, Bohemian native 

speaker (libor.martinek[at]fpf.slu.cz),  

 

Language editors for Belarusian and Polish, native speakers: 
 

Doc. Dr philol.sc., C.Sci., Ph.D. Âŭgen Arkadz′evìč Pan′koŭ [Eugeniusz Pańkow], subject editor for 

Belarusian and Polish literature, Polish and Belarusian philology (olgapankov[at]interia.pl, 

pankov_graal[at]mail.ru), Doc. Dr philol. sc., C.Sci., Ph.D., Vol′ga Âŭgen′eŭna Pan′kova [Olga 

Pańkowa] subject editor for Belarusian and Polish literature, Belarusian and Polish philology, Russian 

language editor (olgapankov[at]interia.pl, pankov_graal[at]mail.ru). 

 

Language editor for Greek and Latin (Greek and Latin consultant): 
 

Dr hab. Beata Maria Gaj, Ph.D. – Greek and Latin literature, ancient culture, modern classical culture, 

classical studies, classical tradition (beatagaj8[at]wp.pl), 

 

Technical editors and webmaster: 
 

M.Sc. Eng. Krzysztof Kubicki – technical editor, webmaster (krzysiek.kubicki[at]gmail.com), Bacc. 

Beata Anna Tytko, Baccalaureate, technical editor (beata.tytko[at]poczta.fm), Andrzej Szełęga M.A. – 

technical editor, photographer, graphic image technology editor, computer graphics, cameraman and 
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Dr hum. sc. Marek Mariusz Tytko, Ph.D., 

 

Address of the editorial office: 

ul. Włoska 17/27, 30-638 Kraków (Cracow), Poland 

phone: +48 511 350 665 

e-mail: religious.and.sacred.poetry[at]gmail.com 

 

The Patronage: 

The journal “Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Educa-

tion” is published under the scholarly patronage of the Polish Theological Society in Cracow 

 

(Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie) 

http://www.ptt.net.pl/ 
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javascript:main.compose('new',%20't=olgapankov@interia.pl')
mailto:pankov_graal@mail.ru
javascript:main.compose('new',%20't=olgapankov@interia.pl')
mailto:pankov_graal@mail.ru


 

 

 

6 

The Publisher: 

Fundacja Naukowa Katolików ‘Eschaton’ (Kraków, Polska)  

[The Scholarly Foundation of Catholics ‘Eschaton’, Cracow, Poland] 
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Address of the Publisher: 

ul. Włoska 17/27, 30-638 Kraków (Cracow), Poland 

phone: +48 511 350 665; e-mail: fundacja.eschaton[at]gmail.com 

 

President of the Scholarly Foundation of Catholics ‘Eschaton’: 

Dr hum. sc. Marek Mariusz Tytko, Ph.D. 

 

Roman Catholic Church Assistants of the Publisher: 

Father Dr hab. Roman Bogacz Th.D. – Church Assistant (atbogacz[at]cyf-kr.edu.pl), 
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On the cover of the periodical (first page of the cover): 

Anna Marta Żukowska, Picture of Our Lady of the Priests (21st century)  

 

On the cover of the periodical (the last page of the cover): 

Adam Bujak and Marek Mariusz Tytko, Cracow, November 23rd, 2014 (the PSALM)  

(photo: Andrzej Szełęga) 

 

The text on the last page of the cover: 

Marek Mariusz Tytko, transl. into English by Adelajda Sielepin CHR, Muir Evenden & Mark Bonnet 
 

Cover design: 
The cover was designed by Krzysztof Kubicki and inspired by Marek Mariusz Tytko, 

Design consultant: Jarosław Kubicki 
  

The graphic trademark of the Quarterly and the Foundation (a Christian fish): 

Edward Przebieracz and Krzysztof Kubicki inspired by Marek Mariusz Tytko 
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Additional information on 

Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education 
 

The journal is published both in electronic and in paper version. Both versions of 2013 and 2014 and 

2015 are provided with a list of reviewers. 

The journal uses a reviewing procedure which is described in the electronic and paper version.  

It follows the rules presented in the Communication of the Polish Ministry of Science and Higher 

Education. 

The volume and issue number of the journal that contains a description of the reviewing procedure: 

3/2014. 

Direct link to the website containing the description of the reviewing procedure: 

http://religious-and-sacred-poetry.info/wordpress/?page_id=104 

The journal has a working and up-to-date website. 

 

All the journal reviewers in 2013-2015 were external reviewers. 

All the scholarly articles published in the journal in 2013-2015 are provided with a title and an abstract 

in English. 

 

In 2013-2015 no joint (double) issues of the journal were published. 

In 2013-2014 there was a six-month delay in publishing the journal, due to editorial reasons. 

 

There were 8 issues of the journal published in 2013-2014. 

 

Over 50% of the authors of scholarly articles published in the journal in 2013-2015 are academics 

working at the universities or other scholarly institutions in the countries other than the country where 

the journal is published (i.e. Poland) 

 

29 scholarly articles were published in the journal in 2014. 

 

Over 50 % of the people reviewing articles for the journal in 2013-2015 were affiliated to scholarly 

institutions in the countries outside Poland. 

 

The frequency of publication: every three months 

 

Over 50 % of scholarly articles published in the journal in 2013-2015 were written in English or Rus-

sian. 

 

32 members of the Editorial Board work for scholarly or educational institutions in the countries out-

side Poland, that is outside the country where the journal is published  

(it refers to the situation on 31.12.2014). 

 

10 members of the Editorial Board work in scholarly or teaching institutions in Poland, that is the 

country where the journal is published (it refers to the situation on 31.12.2014). 

 

100 % of scholarly articles published in the journal in 2013-2015 are accessible on the Website. 

 

The first year of the journal’s publication : 2013. 



 

 

 

8 

Dodatkowa informacja na temat 

“Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education” 
 

Czasopismo jest publikowane w wersji zarówno elektronicznej, jak i papierowej. Obydwie wersje z lat 

2013, 2014 i 2015 zawierają listę recenzentów. 

Czasopismo stosuje procedurę recenzowania, która jest opisana w wersji elektronicznej i papierowej.  

Procedura ta uwzględnia zasady przedstawione w komunikacie polskiego Ministerstwa Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego. 

Tom oraz numer czasopisma, który zawiera opis procedury recenzowania: 3/2014. 

Bezpośredni link do strony internetowej zawierającej opis procedury recenzowania: 

http://religious-and-sacred-poetry.info/wordpress/?page_id=104 

Czasopismo ma aktywną i uzuepełnianą na bieżaco stronę internetową. 

 

Wszyscy recenzenci czasopisma w latach 2013-2015 byli rezenzentami zewnętrznymi. 

Wszytskie artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie w latach 2013-2015 są zaopatrzone 

w angielski tytuł oraz abstrakt po angielsku. 

 

W latach 2013-2015 nie opublikowano jakichkolwiek łączonych (podwójnych) numerów czasopisma  

W latach 2013-2014 było sześciomiesięczne opóźnienie w publikowaniu czasopisma, z powodów 

redakcyjnych. 

 

W latach 2013-2014 opublikowano osiem numerów czasopisma. 

 

Ponad 50% autorów artykułów naukowych, którzy publikowali je w czasopiśmie w latach 2013-2015, 

są akademikami pracującymi na uniwersytetach lub w innych instytucjach naukowych w krajach 

innych, niż kraj, gdzie czasopismo jest publikowane (tj. Polska). 

 

W czasopiśmie w 2014 r. opublikowano 29 artykułów naukowych.  

Ponad 50 % osób recenzujących artykuły naukowe dla czasopisma w latach 2013-2015 było afiliowa-

nych w instytucjach naukowych w krajach poza Polską. 

 

Częstotliwość publikacji: kwartalna (co trzy miesiące). 

 

Ponad 50 % artykułów naukowych publikowanych w czasopiśmie w latach 2013-2015 było napisa-

nych po angielsku lub rosyjsku. 

 

32 członków Rady Naukowej pracowało w naukowych lub edukacyjnych instytucjach w krajach poza 

Polską, to jest poza krajem, gdzie czasopismo jest publikowane. 

(to odnosi się do sytuacji z dnia 31.12.2014). 

 

10 członków Rady Naukowej pracuje w naukowych lub dydaktycznych instytucjach w Polsce, to jest 

w kraju, gdzie czasopismo jest publikowane (to odnosi się do sytuacji na dzień 31.12.2014). 

 

100 % naukowych artykułów publikowanych w czasopiśmie w latach 2013-2015 jest dostępne 

w Internecie. 

 

Pierwszy rok publikacji czasopisma : 2013. 
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O „Poezji Religijnej i Sakralnej” (10) 
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Szczęść Boże! 

Laudetur Jesus Christus! Benefaciat vobis Deus! 

Ἐυλογήμενος ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς! Ὁ Θεός ὑμᾶς αὐτούς ἐυλογεῖ! 
 

 

Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny (już dziesiąty) 

numer naszego czasopisma „Religious and Sacred Poetry”. Nasz kwartalnik nau-

kowy wypełnia lukę tematyczną pośród międzynarodowych czasopism akademic-

kich. Periodyk stworzony został przez wspólnotę naukowców z dwunastu krajów 

świata. Jesteśmy czasopismem spełniającym warunki naukowości, nie jesteśmy 

natomiast pismem konfesyjnym. Skupiamy badaczy wielu państw wokół zagad-

nień religijnej kultury literackiej, w tym szczególnie wokół problemów poezji reli-

gijnej i sakralnej (ale także chrześcijańskiej prozy i dramatu chrześcijanskiego). 

Prezentujemy wyniki badań nad kulturą chrześcijańską, stąd w poszczególnych 

woluminach można znaleźć opracowania naukowe dotyczące twórców zarówno 

prawosławnych, katolickich, jak i protestanckich. Więcej informacji o naszym 

czasopiśmie naukowym znajduje się na naszej stronie internetowej (pod adresem: 

www.religious-and-sacred-poetry.info). 

W obecnym tomie w części pierwszej pt. Rozprawy i artykuły czytelnik 

znajdzie kilka oryginalnych tekstów. Oksana Mikolaïvna Slìpuško z Kijowa (Ukra-

ina) ukazała zagadnienie Religijnej interpretacji obrazu Świętego Włodzimierza 

Wielkiego w rękopisach z Rusi Kijowskiej, tekst w języku angielskim pt. Religious 

Interpretation of Saint Volodymyr the Great’s Image in Kyiv-Rus’ Manuscripts 

oraz w języku rosyjskim inna wersja pt. Религиозная интерпретация образа 

святого князя Киевской Руси – Владимира Великого в киеворуських памят-

никах. 

 Ol'ga Ciganok także z Kijowa zanalizowała zagadnienie pt. Poezja religij-

na w poetyce jezuickiego Kolegium Krzemienieckiego Apollo Sarmaticus (1712), 

tekst po rosyjsku pt. Религиозная поэзия в поэтике Кременецкого иезуитского 

коллегиума Apollo Sarmaticus (1712). Temat oryginalny, szerzej dotąd nieznany. 

Następnie Nadìâ Georgiìïvna Kološuk z Łucka na Ukrainie poświęciła 

swoje studium naq temat poezji religijnej jednego z ukraińskich duchownych pt. 

„Nie święty, a z kobzą Kozak Mamaiu”. Późna liryka M. Sarmy-Sokołowskiego 
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(tekst po rosyjsku pt. „Не святой, а с кобзою казак Мамай”: поздняя лирика 

М. Сармы-Соколовского). 

 Charles Stephen Kraszewski z (z Uniwersytetu Chrustusa Króla w Wilkes-

Barre, Pennsylvania, USA), katolicki uczony amerykański o polskich i słowackich 

korzeniach, skupił się w swoim eseju na nietypowym dla naszego periodyku tema-

cie pt. Śmierć na ulicy Augusta. Nowy humanizm Tedi López Mills (tekst po angiel-

sku pt. Death on Rúa Augusta. The New Humanism of Tedi López Mills). Esej tej 

poświęcony został wybitnej pisarce meksykańskiej, rzadko obecnej w środkowoeu-

ropejskim literaturoznawstwie. 

 Z kolei Dorota Heck z polskiego Wrocławia ukazuje studium na temat 

poezji Wojciecha Kudyby, wspolczesnego poety katolickiego, pt. „Efekt poruszonej 

formy” – między ironią a mistyką w poezji Wojciecha Kudyby (tekst w dwóch 

wersjach – po angielsku (pt. „The Effect of a Moved Form” – Between Irony and 

Mysticism in Wojciech Kudyba’s poetry) oraz po polsku. 

Następnie Agnieszka Luiza Kubicka z Krakowa analizuje kwestię pt. Pieśń 

III z Fragmentów Jana Kochanowskiego („...Oko śmiertelne Boga nie widziało”). 

Tekst po polsku sięga do rzadko opracowywanego tematu jednej z pieśni w poezji 

religijnej Jana z Czarnolasu, zawsze wartego podjęcia na nowo. 

 Na zakończenie tej części artykułów naukowych ks. Stefan Radziszewski z 

Kielc, wykładający od niedawna na uczelni w Radomiu, zajął się tematem pt. Infu-

łat od świętej Tereski (Notatnik liryczny ks. Jerzego Banaśkiewicza). Tekst napisany 

po polsku został poświęcony współczesnemu, polskiemu księdzu-poecie, rzadko 

obecnemu w opracowaniach. 

Natomiast w części drugiej naszego czasopisma (Recenzje książek / Book 

Reviews) publikujemy recenzję autorstwa Janiny Kwiek-Osiowskiej (z Krakowa), 

która dotyczy książki o. Eligiusza Dymowskiego OFM pt. Dotyk pamięci. Wiersze 

wybrane (tekst po polsku). Kolejne recenzje tej autorki będzoiemy publikować 

sukcesywnie w następnych numerach. 

W części trzeciej, poświęconej chrześcijańskiemu obrazowi sakralnemu 

(Obraz sakralny), tym razem publikujemy tekst Anny Marty Żukowskiej z Lublina 

na temat obrazu Matka Boska Kapłańska, zamieszczonego na okładce obecnego 

numeru naszego czasopisma. Autorką tego obrazu jest taże sama artystka lubelska 

(A. M. Żukowska), zatem to rodzaj autokomentarza do swojego obrazu. 

 W części czwartej, przeznaczonej dla autorów (Informacje dla autorów) 

zamieszczono przedruk tekstu autorstwa polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego pt. Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 

czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych, nadto 

wzór formularza recenzyjnego w języku angielskim, rosyjskim i polskim dla na-

szego czasopisma. W części tej dodano alfabetyczne wykazy autorów tekstów 

zamieszczonych w obecnym numerze. 



 21 

 Czytelników zapraszamy do lektury. Autorów zachęcamy do współpracy. 

Prosimy o kontakt oraz nadsyłanie propozycji oryginalnych tekstów dotąd niepu-

blikowanych i niezłożonych do druku u innych wydawców (listy kierować na 

adres: marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl). Dla bezpieczeństwa stosujemy zapis [at] 

zamiast @ w adresach e-mail. Informacje o czasopiśmie można znaleźć na stronie 

internetowej: www.religious-and-sacred-poetry.info 

 Liczymy na ciekawą współpracę naukową z uczonymi różnych dyscyplin 

(teologii, filozofii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, psychologii, pedagogiki 

itd.) i różnych krajów, zwłaszcza – słowiańskich. 

 Dziękuję całemu zespołowi redakcyjnemu, szczególnie zaś redaktorom 

językowym: prof. Teresie Beli, prof. Nadyji Koloszuk, prof. Switłanie Krawczen-

ko, prof. Mar’janie i Zor’janie Łanowykównom, doc. Oldze i Eugeniuszowi Pań-

kowom, prof. Liborowi Martinkowi, dr Ivicy Hajdučekowej, Muirowi Evendeno-

wi, Markowi Bonnettowi, Thomasowi Koziarze za wszystko. Nadto mgr. inż. 

Krzysztofowi Kubickiemu – za okładkę i serwis internetowy naszego kwartalnika. 

Recenzentom dziękuję za wnikliwe uwagi. Czytającym – za lekturę. 

Podejmujemy na naszych lamach problematykę religijną w poszczegól-

nych literaturach narodowych (jakkolwiek „naród” można rozumieć jako ethnos 

albo jako zasadę kulturową, swoiste „principium”)1. 

 

Marek Mariusz Tytko 

Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief “Religious and Sacred Poetry” 
(e-mail: marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl) 

 

 

Abstrakt (Streszczenie) po polsku / Abstract (Summary) in Polish 

 

Tekst jest wprowadzeniem do numeru 10-ego czasopisma pt. „Religious 

and Sacred Poetry”. Autor głównie omawia cele periodyku i zawartość numeru. 

 

Słowa-klucze po polsku / Key words in Polish: 

 

poezja religijna, poezja sakralna, literatura, kultura, wychowanie, czasopismo nau-

kowe, religijna kultura literacka, filologia słowiańska, kultura chrześcijańska, 

 

Ttitle in English / Tytuł po angielsku: 

 

On “Religious and Sacred Poetry”, No. 10 

                                                 
1 Maciejewski Janusz, Rasa czy „principium”. O dziejach przemian formuły polskości w XIX i XX 

wieku, [in:] „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, r. 2010, nr 4, s. 241-256. 
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Abstrakt (Streszczenie) po angielsku / Abstract (Summary) in English 

 

The text is an intruduction to the issue No. 10 of the journal entitled „Reli-

gious and Sacred Poetry”. The author discuss mainly the goals of the periodical and 

content of the issue. 

 

Key words in English / Słowa-klucze po angielsku: 

 

religious poetry, sacred poetry, literature, culture, education, scholarly periodical, 

religious literary culture, Slavic philology, Christian culture, 

 

Bibliography (Literature): 

 

Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and 

Education. Edited by Marek Mariusz Tytko. Year 3: 2015. Volume 2 (6). April – 

May – Juni 2015. 

Maciejewski Janusz, Rasa czy „principium”. O dziejach przemian formuły pol-

skości w XIX i XX wieku, [in:] „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, r. 2010, nr 4, s. 

241-256. 
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OKSANA MIKOLAЇVNA SLÌPUŠKO  

[OKSANA MIKOLAIVNA SLIPUSHKO] 

[ОКСАНА МИКОЛАЇВНА СЛІПУШКО] (Kiev, Ukraine) 
E-mail: oksana-slipushko[at]ukr.net  

 

Religious Interpretation of Saint Volodymyr the Great’s Image 

in Kyiv-Rus’ Manuscripts  
 

 

The activities of Volodymyr the Great, especially Christianization of Rus', 

changed the geopolitical contours of the contemporary Europe, where a new 

Christian state appeared. It was recognized and accepted in the European 

community. Since that time Rus’ became a part of Christian Europe. The image of 

Volodymyr as a statesman and educator confirms the Ukrainian character of the 

heritage of Kyiv Rus’, its European position and orientation. The Prince imple-

mented the idea of the central Kyiv land and developed the ethnic and religious 

tradition into the national one. In 2015 Ukraine and the Othodox world commemo-

rate the 1000th anniversary of the death of Volodymyr the Great who carried out the 

baptism of Rus’. He is remembered as a saint who first established the Ruthenian 

state. On May 23rd, 2015, the monument to Volodymyr was unveiled in Gdansk 

(Poland). The main activities of Volodymyr are associated with the times before the 

division of Christianity, the times of Orthodoxy and Catholicism. The image of St. 

Volodymyr is widely revered. There is an icon St. Volodymyr with a trident in 

Saint Peter’s and Paul’s Cathedrals in Vatican. Thus, Ukraine is the country whose 

national symbol is presented there. 

 On July 15th, 1015 Volodymyr died. His body was placed in a marble 

sarcophagus and buried in the church of the Tithes. He built this spiritual Palladium 

of Rus’ as a sign of the world’s approval of the Christian star of the country. In 

1240 the Mongol-Tatars destroyed the church. In 1635 the Kyiv Metropolitan Petro 

Mohyla conducted excavations of the church of the Tithes, and simultaneously he 

found the remains of the Prince Volodymyr. Later, Petro Mohyla built the church 

of St. Nicolas on that place. In the 17th century the relics of the Prince were “pre-

sented” to the Assumption Cathedral of the Kremlin in Moscow. They were laid 

there for four centuries. During the Soviet times, Volodymyr relics were buried in 

the archives of museums. A silver pall with the head of the prince remained in a 
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niche near the iconostasis of the Assumption Cathedral. Just before World War II 

the remains of the Prince were taken to Leningrad for the recreation of the Prince’s 

face. 

During the siege of the city the relics disappeared. They were searched for, 

but without any success. Only during the democratization in the former Soviet 

Union the remains of the Prince’s body without a head were found in Rostov Ca-

thedral of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. Finally, the darkest hour was just 

before the dawn – on July 25th 2005 the relics of St. Volodymyr were brought to 

Kiev-Pechersk Lavra. 

The literature of Kyiv-Rus’ preserved and brought the image of Vo-

lodymyr, where the ancient pagan idea and tradition were combined with a new 

vision of the Christian figure of the Prince. Thus, the type of the future saint was 

created. The image of Volodymyr is based on the real facts that refer to Moses of 

the Old Testament and Jesus Christ of the New Testament. In general, the literature 

represents the image of Volodymyr as a spiritual phenomenon, based on the real 

historical prototype. Volodymyr’s figure is represented by such literary monuments 

as: “The Tale of Bygone Years”, “The Word on the Law and the Grace” (Illarion), 

“Remembrance and Praise of Prince Volodymyr Rus’” (Jacob Mnich). The chroni-

cler was the most objective scribe among the others. Illarion and Jacob saw Vo-

lodymyr as the central character, so the degree of idealization is equal to canoni-

zation. In general, Volodymyr the Great is an exemplary literary character, who, 

according to I. Isichenko:  

 
“Represented the voluntary recognition of himself – the central governmental figure in Rus’ 

(»Hagan«) - the servant of the King of Heaven”1. 

  

The basic historical data concerning Volodymyr are provided by the chron-

icle. He was the son of Prince Svyatoslav and Malusha - the housekeeper of Prin-

cess Olga. Perhaps her origin is linked to the ancient genus of the Prince Mala (that 

is confirmed by her name) and she became Olga’s prisoner. Volodymyr was called 

“robychych”, i.e. a son of a slave. However, Volodymyr became the most honora-

ble son of Svyatoslav. After the death of Princess Olga in 970, Svyatoslav’s sons sat 

on the throne: Yaropolk in Kiev, Oleg in Vruche (the land of Drevliany), and Vo-

lodymyr in Novgorod. He was famous for the authority over rebellious nobility. 

The chronicler shows Vladimir’s coming to Kyiv table as a natural result of his 

wise and cunning confrontation with his brother Yaropolk. He warned Yaropolk 

about his opposition to him, and sent ambassadors to Rohvold the Prince of Polotsk 

                                                 
1 Ісіченко Ігорь [Архієпископ Юрій Андрійович Ісіченко], Аскетична література Київської Русі: 

монографія, Акта, Харків 2007, с. 226 [Ìsičenko Ìgor′ (Arhìèpiskop Ûrìj Andrìjovič Ìsičenko)], Aske-

tična lìterature Kiїvs′koї Rusì: monografìâ, Akta, Harkìv 2007, s. 226]; [Isichenko Igor (Archepiscop 

Yurij Andriyovich Isichenko), Ascetic literature of Kievan Rus: monograph, Acta, Kharkiv 2007, p. 226]. 
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to ask for his daughter Rohnida’s hand. However, the Princess said that she had 

chosen Yaropolk instead of Vladimir. Offended and full of revenge Volodymyr 

defeated Rohvold, killed him and his sons, and made Rohnida his wife. After that 

Volodymyr went to Kyiv and conquered the city. Yaropolk was killed and Vo-

lodymyr spent nights with his Greek wife without being married to her. At that time 

she was already pregnant, and eventually gave birth to Sviatopolk. The chronicler 

calls Volodymyr an adulterer, mentioning several wives of the Prince. Rohnida 

gave birth to Izyaslav, Mstyslav, Yaroslav, Vsevolod and two daughters. The Greek 

wife gave birth to Svyatopolk, the Czekh girl bore Vysheslav, the second Czekh 

girl bore Svyatoslav and Stanislav. The Bulgarian girl bore Borys and Glib. The 

Prince had many concubines as he was “zhonolyubetz” (a man who loved many 

women) like King Solomon. 

 However, the negative features of his character of him were completely 

overshadowed by his leadership qualities. Oral and written sources emphasize the 

fact that Volodymyr united the huge parts of Rus’ into one state, subjecting separate 

principalities to Kyiv authorities. Hrushevsky wrote:  

 
“The first years of the reign of Volodymyr had to be spent on the collection of »scattered tabernacle« of 

the Rus’ state after ten years (after the death of Olga) of the knights’ »rehentsias«. The state demanded a 

radical reformation”2.  

 

The Prince initiated military campaigns to the lands, visited by Oleg, Igor 

and Svyatoslav. In fact, it underlined the inheritance of his power in the eyes of the 

conquered lands. He was the first of the Kyiv Princes who began to reform his 

international relations with the West. Vlodymyr expanded the borders of Rus’, 

gained the territories of Novgorod, the banks of the river Volkhov, Neva, Msty, 

Alkalis and land Belozerskaya, Rostov, Smolensk, the upper reaches of the Dnieper 

and Volga, Dvina on the Polotsk land, land of the siverian on Desna and Sejm, land 

Drevlyanski, and, possibly, Western Volyn. Starting reign in Kyiv, Volodymyr 

stated the pagan idols on the hill behind the yard, proclaiming it as a state religious 

pantheon. 

 Nevertheless, the main achievement of the Prince was his introduction of 

Christianity into Rus’. According to historical records, Volodymyr listened to the 

representatives of contemporary religions, and sent his men to other countries, so 

that they could find out by themselves what those religions were like. As a result, 

Volodymyr accepted Christianity. Obviously, chronicles about the christening of 

                                                 
2 Грушевський Михайло, Історія України-Русі: в 11 т., 12 кн. – Т. І. До початку ХІ віка, Науко-

ва думка, Київ 1991, с. 485. [Gruševs′kij Mihajlo, Ìstorìâ Ukraїni-Rusì: v 11 t., 12 kn. – T. І. Do 

počatku ХІ vìka, Naukova dumka, Kiїv 1991, ss. 485]; [Hrushevskiy Mikhaylo, History of Ukraina 

and Rus: in 11 vol., 12 books, Vol. 1. Until the beginning of the 11th century, Kiev 1991, Scholarly 

Thought, pp. 485]. 
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Rus’ and the depiction of the Greek philosophers are a later interpolation. The de-

scriptions of the visits and figures of the Greek philosophers that were to decide 

about the acceptance of Christianity in Rus’ are probably literary legends of later 

origin. Rus’ was christened not because of external missionary actions, but as a 

result of its own beliefs, particularly beliefs of its leaders. 

In 988 Volodymyr went to Korsun. He surrounded the city, but could not 

take it. Then Anastas from Korsun shot an arrow which carried written advice to 

dig wells and cut off water from the city. Volodymyr promised to become a Chris-

tian if it came true. Later, the city was surrounded and the Prince of the Rus’ sent 

the matchmakers to the kings Vasyl and Constantyn. In response Byzantine rulers 

wanted Volodymyr to become a Christian. When the Byzantine princess Anna 

arrived, Volodymyr became blind. Anna said that if the Prince became Christian, he 

would be able to see again. Volodymyr responded:  

 
“Ащє сє истина будєть, поистЂнЂ вєликъ Бог крестьянєскъ”3  

 

[“It may be true, the God of Christians is great and merciful”].  

 

After that bishop from Korsun christened Prince Volodymyr and the blind-

ness disappeared. Afterward Volodymyr’s army became Christians. The chronicler 

says that there are rumors that Volodymyr was christened in Kiev or in Vasyliv 

near Kyiv because the Christian name of Prince is Vasyl. Volodymyr’s prayer: “I 

believe in one God, the Father Almighty” characterizes Volodymyr as an enlight-

ened Christian. 

 After the christening Volodymyr built the Church of St. John the Baptist in 

Korsun and returned to Kyiv. He ordered the destruction of all pagan idols and 

conducted the christening of the inhabitants of Kyiv. The Prince gave the order to 

build a church where pagan idols had been previously situated. Volodymyr built 

temples in other cities: 

 
„Володимир жє просвЂщЂнъ сам, а сынови єго, и зємля єго”4  

 

[„Vladimir became Christian, his brothers and his land became Christian”].  

 

                                                 
3 Повісті врем’яних літ: Літопис (за Іпатським списком), [в:] Золоте слово. Хрестоматія 

літератури України-Русі епохи Середньовіччя ІХ–ХV століть: в 2 кн., Кн. 1., Аконіт, Київ 

2002, с. 585-600. [Povìstì vrem’ânyh lìt: Lìtopis (za Ìpats′kim spiskom), [v:] Zolote slovo. Hrestomatìâ 

lìteraturi Ukraїni-Rusì epohi Seredn′ovìččâ ІХ–ХV stolit′: v 2 kn., Kn. 1., Akonìt, Kiїv 2002, s. 585-

600]; [The Story of the past years: Chronicle (by Ipatsky’s list), [in:] Golden word. Chrestomathy of 

literature in Ukraine and Rus’ in era of the Middle Ages 9th – 15th centuries: in 2 books, Book 1. 

Akonit, Kiev 2002, p. 585-600. 
4 Ibidem. 
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Now he was proclaimed as Prince the Builder. By his order, the banks of 

the rivers Oster, Gums, Trubezh, Sula Stugna were filled by new cities. In 991 

Volodymyr built the Holy Virgin Church, in 992 he founded the city of Belgorod. 

In 993 there was an open duel between a Pechenig warrior and a Rus’ warrior. The 

Rus’ man won, and the Prince Volodymyr established the city of Pereyaslav. In 996 

after the completion of the church of the Holy Virgin Volodymyr took the famous 

decision:  

 
“Сє даю церкви сєй святьй Богородиць отъ имЂния своєго и отъ моихъ градъ дєсятую часть” 5  

 

[“I give the tenth part of my property to the church of the Holy Virgin”].  

 

So the church was called Tithe. 

 After winning Pechenegs near Vasiliv, Volodymyr started to build the 

church of Transfiguration. The defining qualities of the Prince were love of books, 

charity, helping the poor, honoring principles of the Gospel: “Blessed be the merci-

ful, because they shall obtain mercy”, “Sell your estates and distribute to the poor”, 

“Do not store treasures for ourselves on earth where moth and gnawing thieves 

break, but keep yourselves treasures in heaven, where neither moth nor sharpening, 

nor thieves steal them”. Considering the words of Solomon “who gives to the poor 

– that lends to God” Volodymyr ordered to distribute the food and money to the 

poor, and those who could not come by themselves, were brought there. The 

Chronicle shows the enormous banquets of Volodymyr, which included almost the 

whole of Kyiv. In the Chronicle all these feasts naturally have Christian connota-

tions. A. Gurevich emphasized their religious magic character whereby the direct 

communication between the ruler and the people was the key to successful devel-

opment of the state. The Prince loved his wife very much; he consulted all his deci-

sions with her, especially those concerning the development of the state, laws, and 

wars. He lived with the neighboring Kings - Boleslaw Lyadsky, Stefan Hungarian, 

and Czech Andronicus - in peace and fear of God. So eventually Volodymyr mas-

tered all Christian virtues. 

 The death of Volodymyr was a great loss for the land of Rus’:  

 
“Сєжє увидЂвшє людьє, и снидошася бещисла и плакашася по нємъ, боярє акы заступника 

зємли ихъ, у бози иакы заступника и кормитєля; и вложиша и въ гробъ мраморяни, спрятавшє 

тєло єго с палієм великим, блажєнаго князя”6  

 

[“А lot of people saw it and came and cried because of him, the nobles looked at him like the protector 

of their land and as their breadwinner, and he was layed in the marble coffin down, they buried his 

body with big cry, because he was the blessed Prince”].  

                                                 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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The chronicler compares Volodymyr with Constantine, who christened 

Rome. Volodymyr died  

 
„во исповЂдании добрЂмь, пока а ньємь расыпа грЂхы своя, милостинями, ижє єсть 

пачєв с єго добрЂй”7.  

 

[„with good, because he destroyed our sins by charities, because he is very kind”] 

 

There are eloquent biblical parallels to the image of Volodmyr. He is com-

pared to Solomon, Ishmael, and Jacob. It is said that – like Ishmael and Jacob - 

Volodymyr had twelve sons. The chronicler’s comparison of Volodymyr to Ish-

mael, the son of Abraham, also emphasizes the unity between the Prince and his 

people. The the chronicler shows the evolution of the character of the Prince, his 

grasping of the Christian moral values. After the christening of Volodymyr every-

thing is interpreted by the chronicler as a manifestation of Divine Providence. In 

general, the meaning of the image of Volodymyr is defined in the chronicle as the 

image of the repentant sinner who has reached the top of moral perfection. 

 Hence, the main merit of Volodymyr is his apostolic feat - the christening 

of Kyiv Rus’. Before 988 Rus’ knew a few Christians, including Princess Olga and 

her entourage. But officially on the state level the new religion was brought by 

Volodymyr. External factors had a key influence on the decision, but it is not ap-

propriate to forget about the internal causes of such radical decisions, both for the 

entire country and for each of its representative. Volodymyr’s decisions corre-

sponded not only with socio-political interests of Rus’, but were also in harmony 

with the general views of the Prince as a thinker and statesman. 

Іn the description of Volodymyr’s, like that of Olga before him, the 

chronicler makes a significant pioneering step. The pagan princes Oleg, Igor, 

Svyatoslav, who had been Olga’s and Vladymyr’s predecessors, had died quite 

young, whereas Olga and Volodymyr lived to a ripe old age. As A. Shaykin has 

pointed out,  

 
«if the biographies of pagan princes are the “biographies of punishment”, the biographies of 

Olga and Volodymyr, who overcame paganism are the “biographies of salvation”8.  

 

So Christianity was an important point of reference for this matter. 

                                                 
7 Ibidem, pp. 607-608. 
8 Шайкин Александер Александрович, Повесть временных лет. История и поэтика, Русская 

панорама, Москва 2011, с. 125 [Šajkin Alekander Aleksandrovič, Povest′ vremennyh let. Istoriâ i 

poètika, Russkaâ panorama, Moskva 2011, s. 125]; [Shaykin Aleksander Aleksandrovich, The Story of 

the past years: history and poetics, Russian panorama, Moscow 2012, p. 125]. 
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Illarion’s “Sermon on Law and Grace” also presents the author’s vision of 

the image of Volodymyr. The second part of the text is a praise of Prince Vo-

lodymyr, which is actually a glorification of Rus’ and the man who led it to bap-

tism. This part is divided into three chapters. The first is historical, which describes 

how all territories and people honored and glorified their teacher who taught them 

the Orthodox faith. Volodymyr is presented as a knight of Spirit and also praised for 

responding to the call of the world. In the second part Illarion tries to assert the idea 

that the Prince Volodymyr provided Christianity not because of the Greek influ-

ences, but because of his own deep inner conviction inspired by God. He compares 

Volodymyr with biblical and historical figures. Volodymyr is person of the same 

mind as the Roman Emperor Constantine the Great who proclaimed Christianity as 

the state religion of the Byzantine Empire. We see the Great Prince put on a par 

with the Apostles John, Thomas and Mark who are known for converting other 

nations to Christianity. Illarion demonstrated the necessity of Vlodymyr’s canoniza-

tion, he placed the Prince into the pantheon of saints, although the actual canoniza-

tion was done later. Volodymyr’s choice of Christianity is treated as a free, personal 

decision of the prince at the time when the “good faith and power” were united. 

Illarion describes in detail Vlodymyr’s qualities. The Prince believed in Christ alt-

hough he had not seen Jesus; he did a lot of works of charity and, in such a way, 

atoned for his past sins. The comparison of Volodymyr and Constantine was di-

rected against the Greek objections to Volodymyr’s canonization, as the common 

qualities in both rulers demanded equal respect:  

 
“Подобничє великааго Коньстантина. Равноумнєн. Равнохристолюбчє. Равночєститєлю сло-

ужитєлємь єго”9.  

 

[“Like Constantine the Great. The same-minded. The same love for Christ. The same service to him”]. 

 

The patriotic pathos of Illarion’s depiction of Volodymyr is a new feature 

in the style of the medieval scribe. In the Middle Ages the elite had a state-forming 

mission, but the secular authorities acknowledged themselves in subordination to 

the highest i.e. divine authorities. Consequently, what was required was a maxi-

mum integration of the lay with ecclesiastical authority which represented God on 

Earth. Volodymyr’s literary image includes the recognition of the Prince as a carrier 

of a higher ruling power, as a servant of God. Illarion describes him not only as a 

                                                 
9 Іларіон Київський, Слово про Закон і Благодать, [в:] Золоте слово. Хрестоматія літератури 

України-Русі епохи Середньовіччя ІХ–ХV століть: в 2 кн., Кн. 1., Аконіт, Київ 2002, с. 302 

[Ìlarìon Kiїvs′kij, Slovo pro Zakon ì Blagodat′, Zolote slovo. Hrestomatìâ lìteraturi Ukraїni-Rusì epohi 

Seredn′oviččâ ІХ–ХV stolìt′: v 2 kn., Kn. 1., Akonìt, Kiїv 2002, s. 302]; Hilarion of Kyiv, The Word on 

Law and Grace, [in:] Golden word. Chrestomathy of literature in Ukraine and Rus’ in era of the Mid-

dle Ages 9th – 15th centuries: in 2 books, Book 1. Akonit, Kiev 2002, p. 302]. 
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state leader whose main merit is the introduction of Christianity into Rus’, but also 

as a person endowed with God's grace and concerned with the salvation of his soul: 

 
“Пріиде на ньпосЂщеніе Вышняго, призрЂна нь всемилостивое око благаго Бога, и въсия 

разумъвъ сердци его, яко разумЂти суету идольскы і льстии взыскати единаго Бога”10. 

 

[“The forgiveness of God will come, the eye of kind God will see everything and put the wise into his 

heart for understanding the fuss of pagan’s flattery and looking for one God”]. 

 

Using Volodymyr’s example Illarion promotes the idea that the way to sal-

vation and spiritual growth is in the learning of the tenets of the Christian religion, 

which is open to all. In the image of Volodymyr the idea of  the respect for the par-

ents is implemented which was interpreted in the church social doctrine as a bless-

ing of the suzerainty-vassalage relationship. These relationships are determined by 

the mutual obligations, the implementation of which strengthens the credibility of 

the overlord. Illarion describes Volodymyr’s image in the global context: the Ro-

man land glorifies Peter and Paul – the apostles of Jesus Christ; Asia, Ephesus, 

Patmos – St. John the Divine, India – Thomas, Egypt – Mark. All people praise 

those teachers who taught them the Orthodox faith. For the land of Rus, Prince 

Volodymyr is a mentor. His grandfather Igor and father Svyatoslav were famous 

for their courage and bravery. Volodymyr was not only persistent and strong, intel-

ligent and able to conquer many lands, but also he was able to know the true God. 

As God threw off himself the human nature, so Volodymyr rejected everything 

perishable, the dust of unbelief and had faith in Christ. Illarion stressed that Vo-

lodymyr took the true faith into his heart, even without seeing the Apostle, without 

seeing how the demons were cast off in the name of Christ, how the sick were 

healed, the dumb began to speak, the dead rose, etc. He believed because of the 

sharpness of his mind and God’s will. Ruthenian people followed him. Illarion 

remembers Olga who first brought the grain of Christianity to Rus’. The first part of 

the work is devoted to Jesus Christ, the second to Volodymyr. Hence, the Kyiv 

Prince and the future saint finds himself at the center of a Christian saints’ pantheon. 

This is the first application of the necessity of the canonization of Vladymyr – the 

father of Yaroslav the Wise (the latter being the ruler of Rus at the time when Illari-

on was actually writing his Sermon).  

The image of Volodymyr was included in Orthodox hagiography. Despite 

the great apostolic feat of the Prince, his canonization took place with some opposi-

tion. Apparently, the reason was a lack of miracles usually recognized as a neces-

sary argument for holiness. The statements about Volodymyr in literature are vari-

                                                 
10 Hilarion of Kyiv. Word on Law and Grace // Golden word. Readings literature Ukraine-Rus Middle 

Ages IX-XV centuries: in 2 books. / [Emphasis. V. Yaremenko, O. Slipushko, preface. V. Yaremenko]. 

- Book. 1. - C.: aconite, 2002, p. 296. 
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ous and that is why his written lives reflect a controversial image of the Prince, 

whose nature combined conflicting qualities such as wisdom, a military genius, 

chivalry, virtue, cruelty. His life was characterized by the highest moral virtues by 

numerous sins. Therefore, the task of the hagiography is to explain the actions of the 

Prince, to reconcile them with the traditional image of holiness. In general, the bio-

graphical information about Volodymyr who was an illegitimate “robychych” 

(born in illegal marriage), an adulterer and persistent pagan presented him in oppo-

sition to the image of holiness. Hagiography overcame this problem: there was 

virtually no information on the origin of Volodymyr's maternal line and attention 

was paid only to his paternal line belonging to the famous princely family. Illarion 

was the first to emphasize this fact and said that “the glory from the glorious was 

born, the noble from the noble”. In fact, nothing was said about the fratricidal war 

between Yaropolk, Oleg and Volodymyr. His pagan past was ignored because the 

story about a sinful and unjust Prince could harm the gradual enlightenment and 

choice of ways pleasing to God. The explanation of Volodymyr’s past is one – it 

was paganism that justified his sinful actions. The Prince became a true example of 

the divine enlightenment and this was a proof that even the greatest sinner could be 

turned into a saint through the Christian faith.  

Volodymyr’s life after the acceptance of Christianity is an example of 

the Christian redemption. The main condition of transformation of the 

Prince’s personality the authors see in the change of consciousness, his libera-

tion from injustice and sin. Volodymyr’s transformation was an act of God's 

will which is inseparable from the efforts and intelligence of the chosen per-

son. Illarion said that the Prince accepted baptism thanks to his own conscious 

decision because he was wise. The cognition of the Christian truth opened the way 

to an“enlightenment” which was a moral perfection. Volodymyr’s wisdom is con-

sidered as the act of knowing, as a ripening of his cognitive ability. Volodymyr 

chose Christianity because he was “enlightened by the light of Heaven”. 

The main goal of the work “Remembrance and Praise” by Jacob Mnich 

was to justify the canonization of Volodymyr and destroy the doubts about his 

holiness. Perhaps the occasion for writing the text was the beatification of Vo-

lodymyr, because the author does not mention Saint Volodymyr, Borys and Glib, 

and speaks of him as of a blissful, beatific person. In fact, in Kyiv Rus’ literature the 

words holy and blessed are synonymous. Jacob Mnich’s reverence for Volodymyr 

is the starting point on the way to approve the necessity of his canonization. The 

historical and biographica part of the work was written on the basis of recorded 

stories of the baptism of Rus’, although the author did not use the Korsun legend. 

The work begins with the mention of the apostles Paul and Luke who described the 

way of Jesus Christ. Jacob says that he followed the example of these great men. 

He heard a lot from many people about Volodymyr the Prince of the entire Rus’ 

land, the son of Sviatoslav. Later he decided to write about him, how the grace of 
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God enlightened the heart of the Rus’ Prince Volodymyr, how God had chosen and 

loved him and how brought him to the true mind so that Prince wanted baptism:  

 
“Тако же иазъ худыи мних Іаковь, слыша вь умногых о благовЂрнемь князи Володимери всея 

Рускіа земля, исну Святославль, и малось бравь у многыя добродЂтели его, написах”11.  

 

[“As the same Jacob Mnich who heard from many people about prince Vladimir’s goodness and about 

all Rus’ (‘all Ruthenian land’), and about his good son Sviatoslav, and gathered a lot of his virtue and 

wrote the story”].  

 

The scribe writes that Volodymyr (his name in baptism was Basil) changed 

since discovered the true God, because the gift of God blessed him with the grace of 

the Holy Ghost that illuminated his heart. So the Prince began to fulfill the com-

mandments of God and live righteously, according to the laws of God and adhered 

firmly to the faith. Jacob stresses that holiness is not necessary to prove the Prince’s 

wonders, but that it should be known it from his deeds, not from miracles:  

 
“А ты, о блаженныи княже Володимире, бывь князЂхь, всю землю Рускую привекъ Богу 

святым крщеніем, и научи люди своя кланятися Богу, славити Отца и Сына и Святого Духа”12.  

 

[“And you, the blessed prince, put all your lands into God by baptism and taught your people to bow to 

God, to glorify the Father, and the Son, and the Holy Spirit”).  

 

Jacob Mnich, preparing the ground for the canonization of Volodymyr, 

said that the Prince could be called holy, because all holy men, even as he said, John 

Chrysostom, were known for their deeds. And Volodymyr's deeds were presented 

just as holy. So in this way the scribe affirmed the need for the canonization of 

Volodymyr. According to him, Volodymyr accepted Christianity in 987 and was 

baptized in Kyiv or in Vasylkiv near the capital. 

In his work Jacob magnifies the main deed of Prince Volodymyr’s life – 

the Baptism of Rus’, speaking of this outstanding event in different contexts - reli-

gious, spiritual, social, political and moral. The scribe emphasizes the importance of 

Christianity for the Rus’ state as a whole and for each individual in particular who 

finds salvation in eternal life. Jacob is quite critical of paganism. Hence, in Jacob’s 

                                                 
11 Бугославский Сергей Алексеевич, K литературной истории «Памяти и похвалы» князю 

Владимиру, Оттиск из т. 39 «Известий отделения русского языка и словесности РАН», Ленин-

град 1925, с. 142-145. [Bugoslavskij Sergej Alekseevič, K literaturnoj istorii «Pamâti i pohvaly» 

knâzû Vladimiru, Ottisk iz t. 39 «Izvestij otdeleniâ russkogo âzyka i slovesnosti RАN», Leningrad 

1925, s. 142-145]; [Buhoslavskiy Serhej Alekeevich, On literary history “Memory and praise” of 

Prince Volodymyr. – a print from vol. 39 "Izvestia otdelenie of Russian Language and Literature of 

Russian Academy of Sciences", Leningrad 1925, p. 142-145]. 
12 Ibidem. 
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text Prince Volodymyr repeatedly regrets his actions before he got to know Christi-

anity. James compares Volodymyr to the Byzantine Emperor Constantine:  

 
„И ты, блаженный княжє Володимерю, подобно сьтвори Костянтиноу вєликомоу”13. 

 

[“And you are blessed, Prince Volodymyr, like Constantine the Great”]  

 

The work contains a prayer of Prince Volodymyr, which emphasizes that 

God enlightened him through baptism. Jacob rebuked Rusich because of the re-

sistance against the canonization of Volodymyr. The Lord did not glorify the holy 

remains with wonderworking gifts. The author is not concerned about the lack of 

miracles because in the hierarchy of values which bring holiness he considers 

“good work” to be more important than the miracle. The scribe wrote that the holy 

man should be known not by the miracles, but by deeds. In addition, many episodes 

from the life of Volodymyr did not fit the canon of the established image of the 

Christian saint. The official canonization of Volodymyr took place in the thirteenth 

century. In 1254 Volodymyr was called Saint in the Hypation list record, and in 

1236 - Laurentian.  

Jacob's work is primarily a panegyric, historical facts are secondary in im-

portance, and most attention is paid to of the image of St. Prince Volodymyr. The 

historical information serves as the material for the praise of the prince, which is the 

main objective of the work. 

Jacob completed his work with a prayer for Prince Volodymyr’s Rus’ and 

his Christian people. According to Volodymyr Gorsky, “The image of St. Prince 

relies, to a great extent, upon the embodiment of the national idea. And this motif 

displays the features of the Kyiv Rus’ Christian consciousness. The national patriot-

ic idea has not found any ground in the traditions of ancient Christianity, or in the 

Byzantine church. The Roman Empire, in the bosom of which was historically 

nascent Christianity, and its successor aware of its role as a global kingdom, and 

their culture did not provide any incentive to ripen nationalist ideals”14.  

On the other hand, in the image of St. Volodymyr, created within the Rus’ 

literary tradition, special attention was paid to the activities of the state-Prince, in-

cluding his contribution to the gathering of the lands under the authority of Kyiv, 

                                                 
13 Повісті врем'яних літ. Літопис (за Іпатським списком), [in:] Золоте слово. Хрестоматія 

літератури України-Руси епохи Середнеьовіччя ІХ-ХV століть. У 2 кн. -- Кн. 1. Аконіт, Київ 

2002. С. 257. [Povìstì vrem’ânyh lìt: Lìtopis (za Ìpats′kim spiskom), [v:] Zolote slovo. Hrestomatìâ lìtera-

turi Ukraїni-Rusì epohi Seredn′ovìččâ ІХ–ХV stolit′: v 2 kn., Kn. 1., Akonìt, Kiїv 2002, s. 257. [The Story 

of the past years: Chronicle (by Ipatsky’s list), [in:] Golden word. Chrestomathy of literature in Ukraine 

and Rus’ in era of the Middle Ages 9th – 15th centuries: in 2 books, Book 1. Akonit, Kiev 2002, p. 257]. 
14 Горський Вілен Сергійович, Святі Київської Русі, Абрис, Київ 1994, с. 84 [Gors′kij Vìlen 

Sergìjovič, Svâti Kiїvs′koї Rusi, Abris, Kiїv 1994, s. 84]; [Gorskiy Vilen Serhijovich, Saints of Kievan 

Rus’, Abris, Kiev 1994, p. 84]. 
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and establishing peace in Rus. Volodymyr 's reign was a period of the formation of 

the Russian state, and the prince was its creator. Therefore the literary tradition 

passed to the descendants his image as the embodiment of the wise ruler, spokes-

man for the interests of the people, their defender against external and internal ene-

mies. The ideal image of the Prince was perceived as being worthy to be chosen by 

God, being called to convey to the Russian people the light of the true faith - Chris-

tianity. In addition, Christianity for Volodymyr was the religion of love and mercy, 

as the prince was able to give generous alms, to donate to the church and the poor. 

He firmly and persistently adhered to the Christian commandment "Thou shalt not 

kill your neighbor.” 

This feature was crucial and to some extent final in the formation of the 

image of holiness in the literature of Kyiv Rus’. It was based on the apostolic feat of 

Prince Volodymyr, his glorious military activities, his care for the poor and the sick. 

Thus, everything that Volodymyr the Christian did was part of his grand feat of 

sacrificial service to others. It is obvious that in these statements of the scribes there 

is a certain exaggeration as a tribute to the Christian tradition. Hence, Volodymyr 

accepted Christianity because of quite rational motives and of the state needs. Also, 

he was guided by his own spiritual quest. So it is rational to talk about the existence 

of a combination of mental, moral and political reasons for the adoption of Christi-

anity in Rus. 

The idea that Volodymyr accepted Christianity through Bulgaria looks the 

most appropriate. First, he sought allies in the fight against the Pechenegs. Second, 

the personal reasons could play a significant role: one of his wives was a Bulgarian 

Christian, she gave birth to Volodymyr's sons - Borys and Glib. Taking this into 

account, the orientation of Prince Volodymyr towards Bulgaria could also be de-

fined by the international situation (Bulgaria was closest to Russia as a Christian 

state, apart from also being Slavic) as well as by the personal circumstances of his 

family life. It seems that the ruler of Rus’ sought to make the Ruthenian Church as 

independent of Byzantium as the Bulgarian Church. The latter maintained relations 

with Constantinople, enjoyed its spiritual and cultural traditions, but left the right not 

to renounce the good relations with Rome. And Volodymyr just thought like that. 

He was not interested in Rus’s affairs only as regards the eastern policy direction 

(i.e. dominated by Byzantium). He needed contacts with the West. Thus, Bulgaria 

could fulfill an important intermediary role between Rus’ and Byzantium as the 

center of the Christian religion. To educate his spiritual shepherds Volodymyr or-

dered to implement in Rus’, as the chronicler writes, the “book studies” for the 

children of the boyars. The Prince also introduced “Volodymyr's Charter” which 

regulated the appropriate ecclesiastical order.  

After the introduction of the new religion, Prince Volodymyr began to mint 

money. In golden coins called “zlatnyk” he was depicted with a crown on his head. 

There is a legend that Vladimir due to his victorious campaign against Korsun 
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forced the Byzantine emperor to marry him to Princess Anne with royal insignia. 

Some historians believe that the crown on the money is the usual imitation of Byz-

antine designs. It is known that Byzantium conducted three embassies to Vo-

lodymyr. In 989 the third one brought Princess Anne and the crown. Perhaps Byz-

antine embassy did not crown the Rus’ prince and sent him consignments, which 

were just the ordinary gift of decoration and not the act. This is confirmed by the 

fact that in the Byzantine sources there was no statements about the coronation of 

Volodymyr. Whatever it was, in the eyes of Byzantium Rus’ was still a “barbarous” 

country, and giving barbarians the Crown was prohibited by the Byzantine Emper-

or Constantine Porfirorodny. Yet it is unlikely that Vladimir allowed to mint gold 

coins of his country with a “false” crown on his head. The pride of the Rus’ prince 

and the state etiquette contradict this. Thus, the crown on the head of Volodymyr 

depicted on zlatnyk coins could be a political and legal distinction, and not usual 

decoration. Perhaps Volodymyr was crowned by the Pope.  

This is evidenced by a significant number of embassies which were held at 

the time: four from Rome and two to Rome. The coronation of the Rus’ king Vo-

lodymyr could be made by the embassy of Rome which was established ca. 1000. 

The Roman mission visited several states when they crowned Stephen of Hungary. 

Then, together with the Czech and Hungarian ambassadors papal envoys arrived in 

Kyiv. The exact purpose of the visit is unknown. Possibly, they came here to dis-

cuss certain issues regarding the organization of the Rus’ Church. In order to domi-

nate Rus’ in the matters of church politics, the representatives of the Pope could 

offer the crown to Volodymyr. Later, the Roman Curia would use the title of the 

“King” (rex), regarding Volodymyr and his successors, whereas Polish and Mus-

covite princes were called “Prince” (dux). 

Prince Volodymyr’s age was a golden era in the history of Kyiv Rus’. He 

made a number of successful campaigns in the West Balkans, the Black Sea, result-

ing in magnificent victory and territorial gains. He introduced a new religion – 

Christianity - into his country that opened the way to the world stage for Rus. Vo-

lodymyr was a talented statesman and diplomat. The chronicles describe him as an 

extraordinary person, very impulsive, active, strongly bent on achieving his goals. 

 

Abstract (Summary) in English: 

 

 This article is part of the thesis Evolution and functions of literary images in 

the paradigm of literary manuscripts of the Early and High Middle Ages (from the 

11th to the 1st half of the 13th century). The aim of the article is an exploration of the 

interpretation and reception of one of the most popular images of national saints – 

Volodymyr the Great. In 2015 the Orthodox world and the Orthodox Church are 

celebrating the 1000th anniversary of the death of Volodymyr the Great - the man 

who carried out the baptism of Rus’. The present article deals with the interpretation 
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and reception of the characteristic fetures of the image of Volodymyr in the literary 

manuscripts of from the 11th to the first half of the 13th century. The paradigm of the 

image is represented in various medieval genres, e.g. the chronicle “Povist 

vremjanyh lit”, the sermon “Slovo pro Zakon I Blahodat” by metropolitan Ilarion, 

the hagiography “Zhytije knjazja Volodymyra” by Jacob Mnyh. The article also 

analyzes medieval literary views of the artistic and religious interpretations of 

Prince Volodymyr’s path to holiness..  

The image of Volodymyr is based on real facts which to the authors of the 

texts reveal parallels between him and Moses from the Old Testament and Jesus 

from the New Testament. In general, the literary texts present the image of Vo-

lodymyr as a spiritual phenomenon based on the real historical prototype. The most 

objective text is the chronicle; in the other texts, i.e. by Illarion and Jacob, Vo-

lodymyr functions as a central and dominant protagonist. That is why the level of 

idealization there is identical with that of canonization. The image of Volodymyr is 

idealized, that is it involves the understanding of the symbol of the state leader and 

God’s servant. In this image special attention is paid to Volodymyr’s work for the 

state and his great religious reform – the baptism of Kyiv Rus. He represented the 

image of the wise state ruler and the speaker for the nation. He is a national saint 

whose image comprised the idea of the state – Rus’. There are two aspects of this 

image – Volodymyr the pagan and Volodymyr the Christian. There is a long way 

from a pagan life and pagan outlook to a Christian life. In general, Prince Vo-

lodymyr introduces Christianity on the rational and state basis, at the same time 

embracing Christianity on the personal and spiritual level. It was a specific psycho-

logical, moral and political combination. Nowadays Volodymyr the Great is the 

Ukrainian national symbol of the European type of the state leader. His image rep-

resents the idea of the pro-European position of Rus’ since the Middle Ages. 

 

Key words:  

 

art, religion, interpretation, reception, hagiographic literature, sermon, chronicle, 

saint, Volodymyr the Great, Kyiv Rus’-Ukraine. 
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Религиозная интерпретация образа святого князя Киевской 

Руси – Владимира Великого в киеворуських памятниках 
 

 

Деятельность руського1 равноапостольного князя Владимира Велико-

го, в частности крещение Руси, изменило геополитическую картину Европы, в 

которой появилось новое христианское государство. Его признали и приняли в 

европейское сообщество. С того времени Русь – в Европе. Личность Владими-

ра как государственника и просветителя подтверждает украинский характер 

наследия Киевской Руси, ее европейскую позицию и ориентацию. Князь во-

плотил собой идею киевоцентризма, развив этноконфессиональную традицию 

в национальную и государственную. В 2015 г. Украина и мир отмечают 1000 

лет смерти князя Владимира – крестителя Руси, первого строителя Руського 

государства, святого. 23 мая этого года открыт памятник Владимиру в городе 

Гданьске (Польша). Деятельность Владимира относится ко временам до рас-

кола христианства на православие и католицизм, поэтому образ этого святого 

почитают все христиане. В Соборе Святых Петра и Павла в Ватикане есть 

икона Святого Владимира с тризубом. То есть Украина – единственное госу-

дарство, чей государственный знак присутствует тут.  

15 июля 1015 г. князь Владимир ушел из земной жизни. Его тело по-

ложили в мраморный саркофаг и поставили в Десятинной церкви. Он постро-

ил этот духовный палладиум Руси на знак утверждения христианской звезды 

государства в мире. В 1240 г. монголо-татары разрушили церковь. В 1635 г. 

киевский митрополит Петр Могила провел раскопки Десятинной церкви, во 

время которых было найдено останки князя Владимира. На месте Десятинной 

церкви Петр Могила построил церковь св. Николая. А мощи великого князя в 

ХVІІ в. Украина «подарила» Успенскому собору Кремля в Москве. Там они 

                                                 
1 «Руський» не равно «русский», а употребляется для обозначения украинского государствен-

ного и культурного наследия эпохи Средневековья, Х-ХV ст. 
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пролежали четыре столетия. В советские времена мощи Владимира прятали в 

архивах музеев. А серебряная рака с головой князя осталась в нише возле ико-

ностаса Успенского собора. Перед второй мировой войной останки князя по-

везли в Ленинград, чтобы реконструировать его лик. Во время блокады города 

святые мощи исчезли. Их искали, но безрезультатно. И только во времена 

демократизации на просторах прежнего СССР останки князя без головы 

нашли в ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. 

Наконец-то восторжествовала справедливость – мощи святого Владимира 25 

июля 2005 р. привезли в Киево-Печерскую Лавру.  

Киеворуськая словесность сохранила и донесла образ Владимира, в ко-

тором древние языческие представления и пересказы соединились с новым 

христианским видением личности князя, создав тип будущего святого. Образ 

Владимира основан на реальных фактах, апеллируя к старозаветному Моисею 

и новозаветному Иисусу Христу. В общем, словесность представляет образ 

Владимира как феномен духовный, основанный на реальном историче-

ском прототипе. Личность Владимира представлена в первую очередь такими 

книжными памятниками, как «Повесть временных лет», «Слово о Законе и 

Благодати» Иллариона, «Память и похвала князю руському Владимиру» Иа-

кова Мниха. Наиболее объективным среди этих книжников был летописец. В 

то же время Илларион и Иаков видели Владимира центральным героем, по-

этому уровень идеализации тут равняется канонизации. В общем Влади-

мир Великий – примерный литературный персонаж, который, как подчеркива-

ет И. Исиченко,  

 
«представлял добровольное признание себя – носителя высшей государственной вла-

сти Руси («кагана») – слугой Небесного Царя»2.  

 

Исторические данные о Владимире дает в основном летопись. Он – 

сын князя Святослава и ключницы княгини Ольги – Малуши. Возможно, де-

вушка происходила из рода древлянского князя Мала (что подтверждает ее 

имя) и стала пленницей Ольги. Поэтому Владимира называли «робочичем», то 

есть сыном рабыни. Но именно Владимир оказался самым достойным из всех 

сыновей Святослава. После смерти княгини Ольги в 970 г. Святослав посадил 

своих сыновей на престолы – Ярополка в Киеве, Олега – во Вручем (Древлян-

ская земля), а Владимира – в Новгороде, который славился властью непокор-

ного боярства. Летописец показывает приход Владимира на киевский престол 

как закономерный результат его разумного и хитрого противостояния с братом 

Ярополком. Он предупредил Ярополка, что выступает против него, а также 

                                                 
2 Исиченко Игорь, арх., Аскетическая литература Киевской Руси: монография, Акта, Харь-

ков 2007, с. 226. 
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отправил послов к полоцкому князю Рогволду, сватаясь к его дочке Рогнеде. 

Но княжна сказала, что не хочет за Владимира, выбрав Ярополка. Обиженный 

и полный чувства мести, Владимир победил Рогволда, убил его и сыновей, а 

Рогнеду силой взял в жены. После этого Владимир пошел на Киев. Вследствие 

предательства Ярополка Блудом он вошел в город. Ярополк был убит, а Вла-

димир сошёлся с его женой-гречанкой, не будучи с ней в браке. Она в то время 

уже была беременна, и позже родился Святополк. Летописец называет Влади-

мира прелюбодейником, ведь у него одновременно было несколько жен: Рог-

неда, родившая Изяслава, Мстислава, Ярослава, Всеволода и двух дочерей, 

гречанка – мать Святополка, чешка – родившая? Вышеслава, другая чешка – 

мать Святослава и Станислава, болгарка – мать Бориса и Глеба. Было у него 

также много наложниц, ведь был князь «женолюбцем», как царь Соломон.  

Впрочем, эта негативная черта характера властителя в определенной 

степени нивелируется рядом – с его государственным талантом. Книжные 

источники акцентируют, что, заняв великий киевский стол, Владимир собира-

ет огромную Русь в единое целое, подчиняя удельные княжества власти Киева. 

М. Грушевский писал, что  

 
«первые годы княжения Владимира должны были уйти на собирание «разрушенного 

храма» Руського государства, которое очень потерпело во времена десятилетнего (после смерти 

Ольги) правления боярских регенств и требовало радикального направления»3.  

 

В это время князь совершает военные походы в земли, где бывали 

Олег, Игорь и Святослав, что подчеркивает наследственность его власти в 

глазах присоединенных земель. Он – первый среди киевских князей, который 

начал формировать внешнюю политику государства, ориентируясь на Запад. 

Владимир расширил границы Руси, завоевав земли новгородские над берегами 

рек Волхвы, Невы, Мсти, Луги, а также земли белозерские, ростовские, смо-

ленские в верховьях Днепра и Волги, земли полоцкие на Двине, земли сивер-

ские над Десною и Сеймом, земли древлянские, не исключено, что и западную 

Волынь. Начав княжение в Киеве, Владимир поставил языческих кумиров на 

горе за княжеским двором, создав государственный религиозный пантеон.  

Но главная заслуга князя – его апостольский подвиг в деле утвержде-

ния и распространения в Руси христианства. Согласно летописи, Владимир 

выслушал представителей религий того времени, а потом послал своих людей 

в другие земли, чтобы они посмотрели все сами. В результате Владимир при-

нял христианство. Очевидно, что летописная повесть о крещении Руси, изоб-

ражение посольств и личности греческого философа, литературные легенды 

                                                 
3 Грушевський Михайло, Історія України-Русі: в 11 т., 12 кн. – Т. І. До початку ХІ віка, Науко-

ва думка, Київ 1991, с. 485 [Грушевский Михайло, История Украины-Руси: в 11 т., 12 кн. – Т. І. 

До начала ХІ века, Научная мысль, Киев 1991, с. 485.]. 
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более позднего происхождения. Русь приняла христианство не в результате 

чужой миссионерской акции, а пришла к этому через собственные убеж-

дения ее лидеров. В 988 г. Владимир ходил войной на Корсунь. Он окружил 

город, но не смог его взять. Тогда корсунянин Анастас пустил стрелу, на кото-

рой написал совет перекопать колодезь и перекрыть воду городу. Владимир 

пообещал креститься, если это свершится. Вскоре город сдался, а руський 

князь послал к византийским императорам Василию и Константину сватов. В 

ответ византийские правители захотели, чтобы Владимир крестился. Когда 

приехала византийская принцесса Анна, Владимир заболел глазной болезнью 

и ослеп. Анна сказала, если князь крестится, то прозреет, на что Владимир 

ответил:  

 
«Ащє сє истина будєть, по истЂнЂ вєликъ Бог крестьянєскъ»4.  

 

Вскоре корсуньский епископ окрестил Владимира, и князь прозрел. За 

ним и вся дружина приняла крещение. Летописец говорит, что существуют 

слухи, вроде бы Владимир крестился в Киеве или Василеве возле Киева, ибо 

христианское имя князя – Василий. Тут же подается молитва «Верую в едино-

го Бога Отца, Вседержителя», что характеризирует Владимира как просве-

щенного христианина.  

После крещения Владимир поставил церковь святого Иоанна Предте-

чи в Корсуне и вернулся в Киев. Он приказал свергнуть всех языческих идолов 

и провел крещение киевлян. Князь отдал приказ ставить церкви там, где рань-

ше были языческие идолы. Владимир возвел храмы и в других городах, послав 

детей бояр на книжное обучение:  

 
«Володимир жє просвЂщЂнъ сам, а сынови єго, и зємля єго»5. 

 

С этого момента он – христианский князь-строитель. По его воле во-

круг Киева, на берегах рек Остер, Десна, Трубеж, Сула, Стугна поднимаются 

новые города. В 991 г. Владимир заложил церковь святой Богородицы, в 992 г. 

основал город Белгород. В 993 г. в открытом поединке сражались печенеж-

ский и руський воины. Русич победил, в честь этого события князь Владимир 

заложил город Переяслав. В 996 г. после завершения строительства церкви 

святой Богородицы Владимир решил:  

                                                 
4 Повісті врем’яних літ: Літопис (за Іпатським списком), [в:] Золоте слово. Хрестоматія 

літератури України-Русі епохи Середньовіччя ІХ–ХV століть: в 2 кн., Кн. 1., Аконіт, Київ 2002, 

с. 485 [Повести времянных лет: Летопись (по Ипатьевскому списку), Золотое слово. Хресто-

матия литературы Украины-Руси епохи Средневековья ІХ–ХVстолетий: в 2 кн., Кн. 1., Ако-

нит, Киев 2002, с. 485].  
5 Ibidem, с. 596. 
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«Сє даю церкви сєй святьй Богородиць отъ имЂния своєго и отъ моихъ градъ дєсятую 

часть»6,  

 

поэтому церковь стала называться Десятинной. Спасшись от печенегов 

возле Василева, Владимир заложил там церковь святого Преображения. Опре-

деляющими чертами характера князя-христианина есть любовь к книгам, ми-

лосердие, помощь бедным, руководство принципами из Евангелия:  

 
«Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут» 7, «Продайте добро ваше и раздайте убо-

гим» 8, «Не сохраняйте для себя богатств на земле, где моль точит и злодеи стерегут, но сохра-

няйте себе богатства на небесах, где ни моль не точит, ни злодеи не крадут» 9.  

 

 

 

Приняв слова Соломона  

 
«Кто дает убогим – Богу отдает» 10,  

 

Владимир приказал раздавать при княжеском дворе еду и деньги бед-

някам, а тем, которые не могли приходить сюда, отвозили. Летопись свиде-

тельствует о колоссальных банкетах – Владимира, на которые собирался почти 

весь Киев. В летописи эти банкеты, конечно же, имеют христианский харак-

тер. А. Гуревич подчеркивает их религиозно-магический характер, согласно 

которому непосредственное общение властителя и народа было гарантом бла-

гополучного развития государства. Князь очень любил свою дружину, обо 

всем советовался с ней, особенно о развитии государства, законах, войнах. С 

соседними королями – Болеславом Лядским, Стефаном Венгерским, Андро-

ником Чешским – жил в мире и Божьем страхе. Так Владимир овладел всеми 

христианскими добродетелями.  

                                                 
6 Ibidem, с. 600. 
7 Евангелия от Матвея, 5:7 // Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту / із 

мови давньоєврейської та грецької на українську наново перекладені. - Українське біблійте 

товариство. - 1993. - 959 с., 296. - С. 7. 
8 Евіангелие от МАтвея, 19:21 // Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту / 

із мови давньоєврейської та грецької на українську наново перекладені. - Українське біблійте 

товариство. - 1993. - 959 с., 296. - С. 28. 
9 Евангелие от Матвея, 6:19 // Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту / із 

мови давньоєврейської та грецької на українську наново перекладені. - Українське біблійте 

товариство. - 1993. - 959 с., 296. - С. 9. 
10 Притчи Соломона 19:17, ibidem, Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового За-

повіту / із мови давньоєврейської та грецької на українську наново перекладені. - Українське 

біблійте товариство. - 1993. С. 651 
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Смерть Владимира стала великим горем для Руськой земли: 

 
«Сє жє увидЂвшє людьє, и снидошася бещисла и плакашася по нємъ, боярє акы за-

ступника зємли ихъ, убозии акы заступника и кормитєля; и вложиша и въ гробъ мраморяни, 

спрятавшє тєло єго с палієм великим, блажєнаго князя»11.  

 

Летописец сравнивает Владимира с Константином, который крестил 

Рим. Владимир умер  

 
«во исповЂдании добрЂмь, покааньємь расыпа грЂхы своя, милостинями, ижє єсть 

пачє всєго добрЂй»12.  

 

Показательны библейские параллели к образу Владимира, сравнения 

его с Соломоном, Измаилом, Яковом. Говорится, что у Владимира было две-

надцать сыновей, как у Якова и Измаила. Летописец сравнивает Владимира с 

Измаилом, сыном Авраама, акцентирует на единстве мировоззрения князя и 

народа. Пиетет к правителю обусловлен его христианской религиозностью, 

поэтому книжник показывает эволюцию характера князя, его самостоятель-

ный приход к христианским моральным ценностям. После крещения Влади-

мира всё интерпретируется летописцем как проявление Божественного Про-

мысла. В целом в летописи смысл образа Владимира определяется как образ 

грешника, который покаялся и благодаря этому достиг вершин.  

То есть главная заслуга Владимира – его апостольский подвиг – кре-

щение Киевской Руси. До 988 г. на Руси были христиане, в частности княгиня 

Ольга и ее самое близкое окружение. Но официально, на государственном 

уровне, новую религию ввел Владимир. Внешние факторы имели определя-

ющее влияние на это решение, но нельзя забывать и о внутренних причинах 

такого кардинального как для всего государства, так и для каждого его граж-

данина решения. Владимир был личностью целостной. Решение великого 

киевского князя соответствовало не только общественно-политическим инте-

ресам Руси, но и соотносилось с общим мировоззрением самого князя как 

мыслителя и государственника. Летописец в описании жизни Владимира, 

как прежде в жизнеописании Ольги, делает существенный новаторский 

шаг. Их предшественники, князья-язычники Олег, Игорь, Святослав погибли, 

а Ольга и Владимир дожили до глубокой старости. Как подчеркивает А. Шай-

кин,  

 
«если биографии князей-язычников – это «биографии наказания», то биографии Ольги 

и Владимира, которые преодолели язычество, – «биографии спасения»13. 

                                                 
11 Ibidem, с. 607-608. 
12 Ibidem, с. 608. 
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И все это благодаря христианству.  

Свое видение образа Владимира дал Илларион в «Слове о Законе и 

Благодати». Вторая его часть – похвала князю Владимиру – фактически есть 

возвеличивание Руси и её крестителя. Делится эта часть на три раздела / главы. 

Первый – исторический, где описано, как все земли чтят и прославляют своего 

учителя, который научил их православной вере. Тут Владимир представлен 

как рыцарь Духа, а также помещена похвала ему и завершающий призыв. Во 

втором разделе Илларион пытается утвердить мысль о том, что князь Влади-

мир ввел христианство не в результате греческих влияний, а по собственному 

глубокому внутреннему убеждению, вдохновленный Богом. Илларион срав-

нивает Владимира с библейскими и историческими деятелями. Владимир – 

«равноумен» римскому императору Константину Великому, который провоз-

гласил христианство государственной религией Византии. Видим великого 

киевского князя рядом с апостолами Иоанном, Фомою, Марком, известными 

приведением к христианству других народов. Так Илларион обосновал необ-

ходимость канонизации Владимира, введение его в пантеон святых, что и бы-

ло сделано позже. Выбор Владимиром христианства интерпретируется как 

свободный, как личное деяние князя, когда соединились «благоверие и 

власть». Илларион детально описывает качества Владимира: поверил в Хри-

ста, не увидев его, творил милостыню, чем искупил свои бывшие грехи. Срав-

нение Владимира с Константином было направлено против греческих проти-

водействий канонизации Владимира, поскольку равные дела требуют равного 

почтения:  

 
«Подобничє великааго Коньстантина. Равноумнє. Равнохристолюбчє. Равно чєститєлю 

слоужитєлємь єго»14.  

 

Патриотический пафос Иллариона при изображении образа князя Вла-

димира является новаторством средневекового книжника. В эпоху Средневе-

ковья элита исполняла государственную миссию, но светская власть признава-

ла себя подчиненной власти высшей – божественной. Отсюда ее максимальная 

интеграция с церковной властью, которая представляет Бога на земле. Именно 

Владимир выступает тем литературным образом, который доказывает призна-

ние князя, то есть носителя высшей государственной власти, слугой Бога. Ил-

                                                                                                                        
13 Шайкин Александер Александрович, Повесть временных лет. История и поэтика, 

Русская панорама, Москва 2011, с. 125. 
14 Іларіон Київський, Слово про Закон і Благодать, [в:] Золоте слово. Хрестоматія літерату-

ри України-Русі епохи Середньовіччя ІХ–ХV століть: в 2 кн., Кн. 1., Аконіт, Київ 2002, с. 302 

[Илларион Киевский, Слово о Законе и Благодати, Золотое слово. Хрестоматия литературы 

Украины-Руси епохи Средневековья ІХ–ХV столетий: в 2 кн., Кн. 1., Аконит, Киев 2002, с. 302]. 
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ларион рисует его не только как государственного лидера, главная заслуга 

которого – введение христианства на Руси, но и как личность, одаренную Бо-

жьей лаской и исполненную заботой о спасении души:  

 
«Пріиде нань посЂщеніе Вышняго, призрЂ нань всемилостивое око благаго Бога, и 

въсия разумъ въ сердци его, яко разумЂти суету идольскыі льсти и взыскати единаго Бога»15. 

 

Примером Владимира Илларион утверждает мысль о том, что путь к 

спасению и духовному росту лежит через познание христианской религии, он 

открыт для всех. В образе Владимира также воплощена идея уважения к роди-

телям, которая интерпретируется в церковной социальной доктрине как благо-

словение отношений вассалитета-сюзеренитета. Эти отношения определяются 

взаимными обязательствами, исполнение которых укрепляет авторитет сюзе-

рена. Илларион вводит образ Владимира в контекст мировой истории – Рим-

ская земля величает Петра и Павла – апостолов Иисуса Христа, Азия, Эфес, 

Паты – Иоанна Богослова, Индия – Фому, Египет – Марка. Все земли славят 

того учителя, который привел их к христианской вере. Для Руси таким настав-

ником является князь Владимир. Его дед Игорь и отец Святослав прослави-

лись мужеством и храбростью, а Владимир был не только сильным, умным 

покорителем земель, но и властителем, способным познать истинного Бога. 

Как Бог снял с себя человеческое естество, так Владимир выбросил из себя все 

тленное, прах неверия, поверив во Христа. Илларион подчеркивает, что Вла-

димир принял истинную веру в свое сердце, хотя не видел апостола, не видел, 

как бесов выгоняли именем Христа, как исцелялись больные, немые стали 

говорить, мертвые вставали и т. п. Он поверил благодаря остроте ума и благим 

размышлениям. За ним пошел руський народ. Вспоминает Илларион и Ольгу, 

которая первой принесла зерна христианства в Русь. Первая часть произведе-

ния посвящена Иисусу Христу, вторая – Владимиру. Так киевский князь и 

будущий святой оказываются в центре пантеона христианских святых. Это 

первая заявка о необходимости канонизации отца Ярослава Мудрого, во вре-

мена которого писал Илларион.  

Образ Владимира постепенно входил в житийную литературу. Не 

смотря на апостольский подвиг князя, его канонизация состоялась не без опре-

деленного сопротивления. Очевидно, причиной тому было отсутствие чудо-

творений, которые признавались необходимым аргументом в пользу святости. 

Вспоминания о Владимире в житийной литературе разные, поэтому в общем 

жития отображают неординарный образ князя, в характере которого соедини-

лись часто противоречивые черты, как мудрость, военный гений, рыцарство, 

добродетельность, жестокость. Его жизненный путь характеризируется как 

                                                 
15 Ibidem, с. 296. 



 53 

высшими моральными добродетелями, так и многими грехами. Поэтому зада-

ча агиографа – объяснить поступки князя, согласовать их с традиционным 

образом святости. В общем, биографические данные о Владимире – незакон-

норожденном «робочиче», братоубийце, прелюбодее и упрямом язычнике 

являются антитезой к образу святости. Но житийная литература преодолевает 

эту проблему, здесь фактически отсутствуют упоминания о происхождении 

Владимира по материнской линии. Внимание акцентируется на его принад-

лежности по отцовской линии к славному княжескому роду. Первым сказал об 

этом еще Илларион, подчеркнув, что «славный от славных родился, благород-

ный от благородных». Фактически ничего не говорится и о братоубийственной 

войне Ярополка, Олега и Владимира. Игнорируется также языческое прошлое 

Владимира, ведь рассказ о грешном и неправедном может помешать прише-

ствию просвещения и богоугодным делам. Объяснение прошлого Владимира 

одно – оно было языческим, что оправдывает его греховные поступки. Но 

князь стал примером настоящего Божественного просветления – это доказа-

тельство того, что и самого большого грешника христианская вера может пре-

вратить в святого. Жизнь Владимира после принятия христианства есть 

пример христианского покаяния. Главное условие трансформации лич-

ности князя авторы агиографических произведений видят в изменениях 

сознания, освобождении от неправедности и греховности. Превращение 

Владимира было актом Божьей воли, неотделимым от прикладывания 

усилий и ума избранного. Илларион говорит, что князь совершил крещение 

через собственное самосознание, ведь он был мудрым. Познание христианской 

истины открывает человеку путь к «просвещению», которое есть моральным 

усовершенствованием. Мудрость Владимира понимается как «хитрость ума», 

«смысленность». Владимир выбрал христианство, ведь был «небесным светом 

просвещен».  

Главная цель произведения «Память и похвала» Иакова Мниха – 

оправдать идею канонизации Владимира и уничтожить сомнения по поводу 

его святости. Возможно, речь идет о беатификации Владимира, ведь автор не 

называет Владимира святым, как Бориса и Глеба, а говорит о нем как о бла-

женном, триблаженном. Фактически в киеворуськой литературе святой и бла-

женный являются синонимами. Иаков Мних идет от благоговения перед Вла-

димиром до утверждения идеи о необходимости его канонизации. Историко-

биографическая часть произведения написана на основе летописной повести о 

крещении Руси, хотя автор не использует Корсунской легенды. Начинается 

произведение воспоминанием об апостолах Павле и Луке, которые описали 

путь Иисуса Христа. Иаков говорит, что следует примеру этих великих людей. 

Он, недостойный монах Иаков, услышав от многих о благоверном князе всей 

Руськой земли Владимире, сыне Святослава, решил написать о нем, о том, как 
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просветила благодать Божья его сердце, как выбрал и полюбил его Бог, как 

привел его к уму истинному, чтобы захотел князь святого крещения:  

 
«Тако же и азъ худыи мних Іаковь, слышавь у многых о благовЂрнемь князи Володи-

мери всея Рускіа земля, и сну Святославль, и мало сьбравь у многыя добродЂтели его, напи-

сах»16.  

 

Книжник пишет, что Владимир (в крещении Василий) изменился по-

сле того, как нашёл истинного Бога, ибо дар Божий осенил его, благодать Свя-

того Духа осветила сердце его, и начал он заповеди Божьи исполнять, жить 

праведно, в соответствии с законами Божьими, веры твердо и нерушимо при-

держиваться. Иаков акцентирует, что святость князя не нужно доказывать 

чудесами, а надо познать её из его дел, а не чудес:  

 
«А ты, о блаженныи княже Володимире, бывь князЂхь, всю землю Рускую приве къ 

Богу святым крщеніем, и научи люди своя кланятися Богу, славити Отца и Сына и Святого 

Духа»17.  

 

Иаков Мних, готовя основу для канонизации Владимира, подчеркива-

ет, что этот князь может быть назван святым, ибо святого человека, как гово-

рил еще Иоанн Златоуст, узнают по его делам. А дела Владимира подаются 

именно как святые. Таким образом, книжник утверждает необходимость кано-

низации Владимира. По его данным, Владимир принял христианство в 987 г., 

крестился в Киеве или Василькове возле столицы. 

В своем произведении Иаков прославляет главное дело жизни князя 

Владимира – крещение Руси, говоря об этом выдающемся событии в разных 

контекстах – религиозном, духовном, общественно-политическом и мораль-

ном. Книжник подчеркивает значимость принятия христианства как для Русь-

кого государства в общем, так и для каждой личности в частности, которая 

найдет спасение в вечной жизни. Чувствуется достаточно критическое отно-

шение Иакова к язычеству. Так, князь Владимир несколько раз кается через 

поступки, совершенные, когда он еще не знал христианства. Иаков сравнивает 

Владимира с византийским императором Константином:  

 
«И ты, блажении княже Володимиру, подобно Костянтину великому створи»18.  

 

                                                 
16 Бугославский Сергей Алексеевич, К литературной истории «Памяти и похвалы» князю 

Владимиру, Оттиск из т. 39 «Известий отделения русского языка и словесности РАН», Ленин-

град 1925, с. 142. 
17 Ibidem, с. 144. 
18 Ibidem, с. 145. 
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В произведении представлена молитва князя Владимира, в которой 

подчеркивается, что Бог просветил его через святое крещение. Иаков укоряет 

русичей, ведь через сопротивление канонизации Владимира Господь не про-

славляет святые останки дарами чудотворения. Автор не переживает из-за 

отсутствиея чудес, ибо в иерархии ценностей, которые доказывают святость, 

важнее чуда считает «доброе дело». Книжник пишет, что святого человека 

надо познавать не по чудесам, а по делам. Кроме того, много эпизодов из жиз-

ни Владимира не вкладывались в канон – установленный образ христианского 

святого. Очевидно, официальная канонизация Владимира была осуществлена 

в ХІІІ в. В 1254 г. Владимир назван святым в Ипатиевском списке летописи, а в 

1236 г. – в Лаврентьевском. Произведению Иакова присущ выспренний стиль 

панегирика, исторические факты здесь на втором плане, а на первом – образ 

Владимира как святого князя. Исторические сведения исполняют роль матери-

ала для похвалы князю, что и есть главным заданием произведения.  

Заканчивается произведение Иакова молитвой князя Владимира за 

Русь и ее народ христианский. Соглашаемся с мыслью В. Горского о том, что  

 
«в образе святого князя на Руси издавна получает воплощение национальная 

идея. И такой мотив чуть ли не наиболее ярко отражает особенности именно киеворуського 

христианского сознания. Дело в том, что национальная, патриотическая идея не нашла себе 

основы ни в традициях давнего христианства, ни в Византийской церкви. Римская империя, в 

лоне которой исторически зарождается христианство, и ее наследница империя Ромеев осозна-

вали себя всемирным царством, и на этом культурном поле негде было вызреть национальной 

идее»19.  

 

Поэтому в образе святого Владимира, созданном руськой литератур-

ной традицией, особенное внимание обращается на государственную деятель-

ность князя, в частности его вклад в собирание Руських земель под властью 

Киева, установление мира на Руси. Времена княжества Владимира были пери-

одом формирования Руського государства, а князь выступал ее творцом. По-

этому книжность донесла будущим поколениям его образ как воплощение 

мудрого правителя, представителя интересов народа, защитника от внешних и 

внутренних врагов. Идеальный образ князя воспринимался как такой, который 

достоин быть избранным Богом, призванным донести до руського народа свет 

истинной веры – христианства. Кроме того, для Владимира христианство – 

религия любви и милосердия, поэтому сам князь способен давать щедрую 

милостыню, жертвовать на церкви и бедным. Он твердо и последовательно 

держится христианской заповеди «не убей ближнего своего». Эта черта явля-

ется определяющей и в некоторой степени завершающей формирование обра-

                                                 
19 Горський Вілен Сергійович, Святі Київської Русі, Абрис, Київ 1994, с. 84 [Горский Вилем 

Сергейович, Святые Киевской Руси, Абрис, Киев 1994, с. 84]. 
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за святости в киеворуськой книжности. В ее основе лежит апостольский по-

двиг князя Владимира, его славная военная деятельность, забота о бедных и 

больных. В общем все, что делает Владимир-христианин, есть элементами его 

великого подвига жертвенного служения людям. Очевидно, что в этих утвер-

ждениях книжников есть определенные преувеличения – дань христианской 

традиции. В общем же Владимир принял христианство как по рациональ-

ным причинам и государственной надобности, так и руководствуясь соб-

ственными духовными поисками. Поэтому можем говорить о существо-

вании своеобразного психически-морально-политического комплекса 

причин принятия христианства на Руси. 

Наиболее правдивой выглядит мысль о том, что Владимир принял 

христианство через Болгарию. Во-первых, он искал союзников в борьбе с пе-

ченегами. Во-вторых, существенную роль могли сыграть и личные причины: 

одна из его жен была болгаркой-христианкой, от нее родились любимые сы-

новья Владимира – Борис и Глеб. Поэтому ориентация князя Владимира 

именно на Болгарию определялась как международной ситуацией (Болгария 

была ближайшим к Руси христианским государством, к тому же славянским), 

так и личными обстоятельствами его семейной жизни. Очевидно, что власти-

тель Руси хотел, чтобы руськая церковь была так же независима от Византии, 

как и болгарская. Последняя поддерживала отношения с Царьградом, пользо-

валась его духовными и культурными традициями, но оставляла за собой пра-

во не отрекаться от добрых отношений с Римом. Так же мыслил и Владимир. 

Он не был заинтересован в том, чтобы Русь определила для себя только во-

сточное направление политики, то есть то, на котором доминировала Визан-

тия. Ему нужны были контакты и с Западом. Таким образом, Болгария полно-

стью могла исполнить важную роль посредницы между Русью и Византией 

как центром христианской религии. Для воспитания местных духовных пас-

тырей Владимир приказал ввести на Руси, как пишет летописец, «научениє 

книжное» для детей бояр. Также было уложено «Владимиров Устав», который 

регламентировал соответствующий церковный правопорядок. После введения 

новой религии князь Владимир начал печатать деньги. На золотых монетах – 

златниках – сам он изображен с короной на голове. Существует легенда, что 

Владимир в результате своего победного похода на Корсунь заставил визан-

тийских императоров прислать ему вместе с княжной Анной королевские 

регалии. Некоторые историки считают, что эта корона на деньгах – обыкно-

венная имитация византийских образцов. Известно, что Византия посылала к 

Владимиру три посольства, и третье в 989 г. привезло княжну Анну и корону. 

Возможно, византийское посольство руського князя не короновало, а прислан-

ные ему регалии были только обыкновенным подарком-украшением, а не 

правовым актом. В византийских источниках нет ни одного упоминания о 

коронации Владимира. Как бы там ни было, но в глазах Византии Русь еще 
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была «варварским» государством, а дарение варварам короны было запрещено 

византийским императором Константином Порфирородным.  

Все ж вряд ли Владимир велел бы печатать золотые деньги своего гос-

ударства с «ненастоящей» короной на своей голове. Гордый характер руського 

князя и государственный этикет противоречат этому. То есть корона на голове 

Владимира, изображённая на златниках, вполне могла быть политико-

правовым отличием, а не обыкновенным украшением. Возможно, Владимир 

был коронован Папой Римским. Об этом свидетельствует значительное коли-

чество посольств, которые состоялись именно в то время: четыре из Рима и два 

в Рим. Коронацию руського властителя Владимира могло осуществить по-

сольство из Рима, которое прибыло приблизительно в 1000 г. Тогда римская 

миссия посетила несколько государств, короновав Степана Венгерского. Вме-

сте с чешскими и венгерскими послами папские послы прибыли в Киев. Точ-

ная цель визита не известна. Вполне возможно, что приехали они сюда для 

обсуждения определенных вопросов относительно организации руськой церк-

ви. Для того, чтобы в Руси доминировала церковная политика Рима, а не Ви-

зантии, представители Папы Римского могли предложить Владимиру корону. 

Позже Римская Курия будет употреблять по отношению к Владимиру и его 

последователям титул «король» (rex). А польских и московских князей назы-

вает «князь» (dux).  

Эпоха князя Владимира – золотые времена в истории Киевской Руси. 

Он совершил ряд успешных походов на Запад, Балканы, Черное море, резуль-

татом чего стали великие победы и территориальные расширения страны. 

Введенная им новая христианская религия открыла выход Руси на мировую 

арену. Владимир был талантливым государственником и дипломатом. Лето-

писи показывают его как личность неординарную, даже импульсивную, ак-

тивную, направленную на достижение поставленной цели.  

 

 

 

Аннотация по-русски / Abstract in Russian: 

 

 Эта статья есть частью монографии «Эволюция и функционирование 

литературных образов в парадигме письменных памятников Раннего и Вы-

сокого Средневековья (11- первая половина 13 веков)». Цель статьи – про-

анализировать особенности интерпретации и рецепции одного из самых 

популярных образов национальных святых – Владимира Великого. В 2015 

году Православный мир и Православная церковь отмечали 1000-летие со дня 

смерти Владимира Великого – человека, который ввел христианство на Руси. 

В статье анализируются особенности интерпретации и рецепции образа 

Владимира в книжных памятниках 11 – первой половины 13 веков. Пара-
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дигма образа представлена в разных средневековых жанрах, в частности в 

летописи «Повесть временных лет», проповеди «Слово о Законе и Благода-

ти» митрополита Иллариона, агиографическом произведении «Житие князя 

Владимира» Иакова Мниха. В статье также анализируются средневековых 

литературные взгляды на художественный и религиозный образ князя Вла-

димира, его путь к святости.  

 Образ Владимира основывается на реальных фактах, также автор 

текста сравнивает его образ с Моисеем из Старого Завета и Иисусом с Ново-

го Завета. В основном литературный текст представляет образ Владимира 

как духовный феномен, который основывается на историческом прототипе. 

Наиболее объективным текстом есть летопись; в других произведениях Ил-

лариона и Иакова Владимир представлен как центральный и главный образ. 

Поэтому уровень идеализации здесь есть идентичным канонизации. Образ 

Владимира идеализирован, он является символом государственного лидера и 

Слуги Бога. Особенное внимание в этом образе обращено на роль Владими-

ра утверждении государства и проведении религиозной реформы – христиа-

низации Руси. Он представлен как мудрый государственник и лидер нации. 

Он – национальный святой, чей образ воплощает идею Руси. Есть два аспек-

та в образе Владимира – Владимир-язычник и Владимир-христианин. Он 

прошел долгий путь от языческой жизни до Христианской. В основном 

князь Владимир утвердил Христианство на национальном и государствен-

ном уровнях, в то же время воспринял Христианство на личном и духовном 

уровнях. Это было своеобразное психологическое, моральное и политиче-

ское единение. Сейчас Владимир Великий – украинский национальный сим-

вол и государственный лидер европейского типа. Его образ представляет 

идею про-европейской позиции Руси в Средневековье.  

 

 

Ключевые слова по-русски / Key words in Russian:  

 

искусство, религия, интерпретация, рецепция, агиографическая литература, 

проповедь, летопись, святой, Владимир Великий, Киевская Русь, Украина.  

 

Title in English: 

 

Religious Interpretation of Saint Volodymyr the Great’s Image in Kyiv-Rus’ Manu-

scripts  
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Abstract (Summary) in English: 

 

 This article is a part of the thesis Evolution and functions of literary images 

in the paradigm of literary manuscripts of the Early and High Middle Ages (from 

the 11th to the 1st half of the 13th century. The aim of the article is an exploration of 

the interpretation and reception of one of the most popular images of national saints 

– Volodymyr the Great. In 2015 the Orthodox world and the Orthodox Church are 

celebrating the 1000th anniversary of the death of Volodymir the Great - the man 

who varied out the baptism of Rus’. The present article deals with the interpretation 

and reception of the characteristic fetures of the image of Volodymyr in the literary 

manuscripts of from the 11th to the first half of the 13th century. The paradigm of the 

image is represented in various medieval genres, e.g. the chronicle “Povist 

vremjanyh lit”, the sermon “Slovo pro Zakon I Blahodat” by metropolitan Ilarion, 

the hagiography “Zhytije knjazja Volodymyra” by Jacob Mnyh. The article also 

analyzes medieval literary views of the artistic and religious interpretations of 

Prince Volodymyr’s path to holiness..  

The image of Volodymyr is based on real facts which to the authors of the 

texts reveal parallels between him and Moses from the Old Testament and Jesus 

from the New Testament. In general, the literary texts present the image of Vo-

lodymyr as a spiritual phenomenon which is based on the real historical prototype. 

The most objective text is the chronicle; in the other texts, i.e. by Illarion and Jacob, 

Volodymyr functions as a central and dominant protagonist. That is why the level 

of idealization there is identical with that of canonization. The image of Volodymyr 

is idealized, that is it involves the understanding of the symbol of the state leader 

and God’s servant. Special attention in this image is paid to Volodymyr’s work for 

the state and his great religious reform – the baptism of Kyiv Rus. He represented 

the image of the wise state ruler and the speaker for the nation. He is a national saint 

whose image comprised the idea of the state – Rus’. There are two aspects of this 

image – Volodymyr the pagan and Volodymyr the Christian. It is about a long way 

from a pagan life and pagan outlook to a Christian life. In general, Prince Vo-

lodymyr introduces Christianity on the rational and state basis, at the same time 

embracing Christianity on a personal and spiritual level. It was a specific psycho-

logical, moral and political combination. Nowadays Volodymyr the Great is the 

Ukrainian national symbol of the European type of the state leader. His image rep-

resents the idea of the pro-European position of Rus’ since the Middle Ages. 

 

Key words in English:  

 

art, religion, interpretation, reception, hagiographic literature, sermon, chronicle, 

saint, Volodymyr the Great, Kyiv Rus’, Ukraine. 
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Религиозная поэзия в поэтике Кременецкого иезуитского 

коллегиума Apollo Sarmaticus (1712) 
 

  

 В Украине хранятся конспекты авторских курсов лекций о стихосло-

жении (поэтики) и красноречии (риторики) Киево-Могилянской академии и 

других учебных заведений различной конфессиональной принадлежности 

(православных, иезуитских, пиярских и т. д.). Это пособия из Кракова, Пере-

мишля, Несвижа, Ряшева, Бреста, Люблина, Ченстоховы, Вареза, Холма, 

Свенявы, Ярослава, Вильна, Каменца, Львова, Луцка, Кременца, Чернигова, 

Харькова, Москвы, Смоленска, Белгорода, Пскова, Суздаля, Брунсберга и 

других городов. Как местные, так и «привозные» поэтики и риторики играли 

важную роль в поступи образованности на украинских землях. 

 

І. Учебники словесности Кременецкого иезуитского коллегиума 

 

О Кременецком коллегиуме – учебном заведении при монастыре ор-

дена иезуитов в городе Кременец на Волыни – пишут, что основал его около 

1720 г. князь Михал Серваций Вишневецкий1. Согласно другому источнику, 

местный иезуитский коллегиум ведет начало с 1712 г. 2. В настоящее время 

нам известно три кременецких учебника XVIII века: поэтика и две риторики. 

В 1904 г. их описал «король киевских архивов» Николай Петров. О поэтике 

сообщалось следующее: «№ 677 (465)3. Apollo Sarmaticus varia supellectili 

poetica illustratus, in Athenaeo Cremenecensi anno Domini 1712 Die 25 Januarii, 

quo et nostro rabIDUs seCessIt SueCUs ab orbe, traditus, cъ приложеніемъ 

Арифметики, поздравленій кіевскому митрополиту Іоасафу Кроковскому, и 

                                                 
1  Кременецький колегіум, http://uk.wikipedia.org/wiki/Кременецький_колегіум [доступ 

10.06.2015]. 
2 Товариство Ісуса або Єзуїтський орден, http://uk.wikipedia.org/wiki/Товариство_Ісуса [доступ 

10.06.2015]. 
3 Порядковые номера из описи Петрова до сих пор используются как шифры, под которыми 

рукописи хранятся в Институте рукописей Национальной библиотеки Украины им. В. И. 

Вернадского (далее – ИР НБУВ, ІР НБУВ). 
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проч., рукопись in 4°, на 89-х листкахъ. На первом листке – запись Матфея 

Гижацкого. Рукопись значится в Кіево-Соф. Каталоге 1803 г. (латын., № 53)»4. 

В приведенной здесь информации Николая Петрова – описка: на самом деле 

в названии рукописи фигурирует не «illustratus», а «instructus», о чем позже. 

В этом же издании Николая Петрова кратко описаны кременецкие 

риторики: «№ 677 (466). Реторическій сборникъ, in 4°, на 214 листкахъ, въ 

коемъ заключаются: 1, Prima vernantis facundiae planta ad felix Koributorum 

sydus jacta., sev Eloquentia in Tusculo Cremenecensi suis auditoribus explicata 

anno aed. fructum excolente Christi 1712 die 20 Septembris, съ подписью внизу 

заглавнаго листка «R. M. Piątkowski», а на обороте – 44-го листка «Mathaei 

Giżacki (л. 1-47). 2, Principia sacrae et profanae solutae et ligatae eloquentiae, 

reducta ad unum principium... anno Domini 1713, sub R. Patre Przanowski 

Cremeneci, съ подписью Маркаеі Giżacki (л. 48–84). 3, Dialectica, с подписью 

на 205 листке: «P. Przanowski (л. 85–214). На последнемъ листке приписана 

«Kopia listu I. O. I. O. metropolyty Rezanskego S. Jaworskego de P. I. Oyca 

Wiszniowskego suasoria do poiazdu za morże de Carewny dla nauracania 

heretykow, писаннаго въ 1716 году изъ Нежина»5.  

Описывая риторики Киево-Могилянской академии, историк фило-

софии и переводчик Владимир Литвинов описал кременецкие курсы среди 

конспектов лекций, привезенных в Киев из других учебных заведений. Уче-

ный подает информацию в таком виде:  

 
«Матвей Гижацкий 

 

№ 155 

Prima vernantis facundiae planta ad felix Koributorum sydus jacta seu eloquentia in Tusculo 

Cremenecensi suis auditoribus explicatа anno 1712 die 20. Septembris (Первый росток ве-

сеннего красноречия, к счастливой звезде Корибутов положенный, или красноречие в 

Тускуло-Кременецком своим слушателям изложенное в году 1712-м, дня 20, сентяб-

ря), 1712 г., шифр 678/466C, лл. 1–47. Переписчик – Пятковский. Прочитана в Кре-

менце. 

  

Матвей Гижацкий № 156 

 
Principia sacrae et profanae solutae et ligatae eloquentiae reducta ad unum principium, con-

tenta hoc versu anno 1713 (Принципы священного и светского, свободного и связного 

красноречия, сведенные к одному принципу, удовлетворенные этой строкой в году 

1713), 1713 г., шифр 678/466C, лл. 48–214. Состоит из собственно риторики (лл. 48–84) 

и диалектики (лл. 85–128). Прочитана в Кременце (?)»6.  

                                                 
4 Н. И. Петров, Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве , вып. 3, Москва 

1904, с. 286. 
5 Н. И. Петров, op. cit., c. 286–287.  
6 Я. М. Cтратий, В. Д. Литвинов, В. А. Андрушко, Описание курсов философии и риторики 

профессоров Киево-Могилянской академии, Киев 1982, с. 143. 
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«Лист использования рукописи», которым сопровождаются конво-

лют по крайней мере с 1980 г., показывает, что, кроме Владимира Литвинова, 

кременецкими риториками никто из ученых не интересовался. Поэтику 

вспоминает только Николай Петров. Таким образом, информация о всех трех 

трактатах в научной литературе достаточно скромная. 

Мы ставим перед собой задание проанализировать стихи религиоз-

ного содержания, которые приводятся в кременецкой поэтике 1712 г. в каче-

стве образцов. Представляются также материалы для описания трактата. Это 

фрагмент работы над современным научным описанием поэтик, которые 

хранятся в Украине. В рамках этого проекта нами описаны киевские курсы 

1637 г.7, 1724 г. 8 и др.  

 

ІІ. Об особенностях и структуре кременецкой поэтики 1712 г.9 

 

Название поэтики условно делится на две части – начальную и допи-

санную позже. Основное название – Сарматский Аполлон, разным поэтиче-

ским оснащением наделенный, в Кременецком Атенеи в лето Господне 1712 

дня 25 января изложенный10. После «января» дописано мелким почерком 

“когда из нашего мира отошел неистовый швед(?)11”. Возможно, в этом до-

писанном фрагменте – упоминание о шведском короле Карле XII. Однознач-

но здесь хроностих, зашифрован фрагмент даты: I + D + U + C + I + C + U = 

1+500+5+100+I+100+5 = 712. Отсутствует буква M – 1000, с которой дата 

была бы полной (1712 г.). Поэтика написанная в форме катехизиса, парагра-

фы начинаются со “Спрашивается”12, дальше следует “Отвечается13”. 

Курс стихосложения написан в честь покровителя Польши святого 

Станислава Костки14. Кременецкий коллегиум в поэтике зовется Атенеем15. 

Считаем, что лексема „Sarmaticus” в названии курса лекций указывает на 

регион и прямо не связана с идентичностью, с самосознанием польской 

                                                 
7 О. М. Циганок, «Liber artis poeticae [...]» [Книга про поетичне мистецтво] (1637): матеріали 

для опису та перипетії дослідження, «Мандрівець», р.: 2014, № 4, с. 56–59. 
8 Циганок Ольга. Схема опису давніх українських поетик (на прикладі київського курсу 1724 р. 

„Via” [Шлях]), “Літературознавчі обрії”, вип. 43, ч. 2, Київ 2015, с. 300–310. 
9 Apollo Sarmaticus varia supellectili poetica instructus, in Athenaeo Cremenecensi anno Domini 1712 

die 25 Januarii [...] traditus, ІР НБУВ, фонд 312, шифр 677/465, 89 лл. 
10 Apollo Sarmaticus varia supellectili poetica instructus, in Athenaeo Cremenecensi anno Domini 

1712 die 25 Januarii traditus. 
11 ...Quo et nostro rabIDUs seCessIt SueCUs ab orbe. 
12 Quaeritur. 
13 Responditur. 
14 Divinissimi Poloniae tutoris Stanislavi Kostcae. 
15 В античности это был храм Афины (Минервы) в Афинах, в котором поэты и ораторы де-

кламировали свои произведения. 
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шляхты16. Текст поэтики и часть упражнений писались в разное время (раз-

ные чернила), хотя и одним почерком. Очевидно, при записи курса оставляли 

пустые страницы, которые потом заполнили. Вероятно, в конце января 1712 г. 

Кременецкий иезуитский коллегиум только начал свою деятельность. Этим 

можно объяснить, что преподавать поэтику начали не в сентябре или октябре, 

как обычно. 

 Поэтика начинается со второго листа. На первом – школьные упраж-

нения на польском и латинском языках, внизу на обороте – “написанная в 

лето Господне 1708 [...] Матей Гижацкий”17. Это имя (вероятно – автора кон-

спекта лекций) видим еще раз внизу девятого листа18. Структура кременец-

кой поэтики 1712 г. такова: 

 

Лист 2. Вступление19. Начало: “К такому роду несчастья доведен божествен-

ный дар поэзии”20.  

Лист 2 (оборот). Часть первая. О родах стихов21. Начало: “Спрашивается во-

первых, что такое поэзия?”22. 

Лист 4 (оборот). Раздел первый. Об эпиграмме23.  

Лист 11. Раздел второй. Об эмблеме24.  

Лист 12 (оборот). Раздел третий. О стихотворной технике25. 

Лист 18. Раздел второй. Об элегии26.  

Лист 18 (оборот). Раздел третий. Об эпической поэзии27.  

Лист 19 (оборот). Раздел четвертый. О лирической поэзии28.  

Лист 21. Часть вторая. О письмах29. Начало: “Хотя науку, как нужно писать 

письма, и наставления”30. 

                                                 
16 Vide: Piotr Urbański, Cultural and National Identity in Jesuit Neo-Latin Poetry in Poland in the 

Seventeenth Century. The Case of Sarbiewski, [in:] Latinitas in the polish crown and the grand duchy of 

Lithuania: its impact on the development of identities, G. Siedina (ed.), Firenze 2014, ss. 81–97. 
17 Scriptam anno Domini 1708 [...] Matheus Gizacki. 
18 Mathaeі Gizackii. 
19 Prolusio. 
20 Ad id infortunii genus divinior Poeseos devoluta facultas... 
21 Pars I. De generibus carminum. 
22 Quaeritur primo quid sit poesis. 
23 Punctum primum. De epigrammate. 
24 Punctum secundum. De emblemate. 
25 Punctum tertium. De artificio carminum. 
26 Punctum secundum. De elegia. 
27 Punctum tertium. De epico poemate. 
28 Punctum quartum. De lyrico poemate. 
29 Pars secunda. De epistolis. 
30 Etsi epistolarum scribendarum doctrinas et praecepta... 
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Лист 33 (оборот). Часть третья. О хрии31. Раздел первый. Спрашивается во-

первых, что такое хрия?32 

Лист 37. Раздел второй. О басне33.  

Лист 38 (оборот). Подраздел первый. О периоде34. 

Лист 40 (оборот). Подраздел второй. Об амплификации35. 

Лист 44 (оборот). Подраздел третий. О способах обрамления речи36.  

Лист 45. Подраздел четвертый. О переходе37.  

Лист 45 (оборот). Подраздел пятый. О кратком изложении38.  

Лист 47. Конец39. Дальше – стихи, речи, заметки, выписки на польском, ла-

тинским и церковнославянском языках. 

 

Таким образом, трактат Сарматский Аполлон (1712) состоит из трех 

частей. О собственно теории поэзии посвященная лишь первая из них40. В 

этой части кое-где сбита нумерация разделов – очевидно, Раздел второй. Об 

эмблеме и Раздел третий. О стихотворной технике должны были быть 

подразделами (параграфами). Вторая часть, посвященная письмам, меньше41 

и без внутреннего деления. Третья часть, которая содержит первичные све-

дения по риторике42, за объемом приблизительно такая же, как и вторая. 

Здесь видим уже не puncta, а сapita и articuli. Это указывает на компилятив-

ный характер учебника. Он короткий, что характерно для многих иезуитских 

рукописных трактатов – ученики школ ордена имели доступ к печатным 

изданиям, поэтому не было надобности в лекциях большого объема. 

  Собственно стихотворному языку уделено меньше внимания, чем 

прозе, хотя в поэтике именно стихосложение должно было быть в центре 

внимания. Подобную ситуацию наблюдаем в ряде курсов Киево-

Могилянской академии. Риторика в то время имела более широкое практиче-

ское применение, поэтому о красноречии часто говорили уже в курсе поэти-

ки, мотивируя тем, что эта информация нужна как стихотворцу, так и оратору. 

Элементы риторики проникли в поэзию еще во времена Овидия, поэтому 

формальные основания для такой экспансии были. Например, киевская поэ-

                                                 
31 Pars tertia. De chria. 
32 Caput 1-mum. Queritur primo quid sit chria? 
33 Сaput 2-dum. De fabula. 
34 Articulus primus. De periodo. 
35 Articulus 2-dus. De amplificatione. 
36 Articulus tertius. De modis ornandi orationis. 
37 Articulus quartus. De transitione. 
38 Articulus quintus. De propositione 
39 Finis. 
40 Apollo Sarmaticus, ff. 2 v. –20. 
41 Ibid., ff. 21–33. 
42 Ibid., ff. 33 v. – 47. 
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тика Камена на Парнассе (1686) начинается разделом об общих ресурсах как 

ораторов, так и поэтов, где говорится о периодах, тропах и фигурах, ампли-

фикации, письмах и хрии43. Раздел о стихосложении в этой поэтике значи-

тельно короче44. В трактате Кастальский источник (1685) объем поэтическо-

го и риторического материала примерно одинаковый. Первая часть расска-

зывает о периоде, хрии, фабуле, тропах, письмах45, вторая – о поэзии46. В 

поэтике Киево-Могилянской академии Киферон с двумя вершинами (1694/95) 

о средствах, общих для поэтов и ораторов, говорится вдвое больше, чем о 

самом стихосложении47. Перечень таких «риторических курсов стихосложе-

ния» можно продолжить – речь идет о тенденции. В кременецкой поэтике 

1712 г. привлекают внимание также колонтитулы, но об этом – в другой пуб-

ликации48.  

 

ІІІ. Элементы исторического фона 

 

Название второго из курсов риторики указывает на меценатов Кре-

менецкого коллегиума – князей герба Корибут. Это роды Корецких (с рези-

денцией в Корце) и Вишневецких (с замком в Вишневце). Как известно, 

именно за средства семьи Вишневецких в 1731–1743 гг. был построен архи-

тектурный комплекс Кременецкого коллегиума. С волынскими меценатами 

связан пример серьезной эпитафии из поэтики «Сарматский Аполлон» 

(1712)49.  

Повествуется о славном потомке известного рода, т. е. сначала упо-

минается благородное, княжеское происхождение. Дальше перечисляются 

военные подвиги героя эпитафии, его небывалое мужество: 

 
Сlara ducum suboles alto de sanguine natus 

Militia primus dum vixit gloria gentis 

Lechiade Moschi fervor, victorque fugacis 

Tartareae aequales tantum virtute feraci 

Exuperans quantum te Cynthia vincit Apollo 

Lumine etc.   

 

 

                                                 
43 Camoena in Parnasso, 1686, ff. 6–81.  
44 Ibid., ff. 82–119. 
45 Fons Castalius, 1685, ff. 2–44. 
46 Ibid., ff. 45–82. 
47 Сytheron bivertex, 1694/95. 
48 Vide: Ольга Циганок, Деякі особливості Кременецької поетики „Apollo Sarmaticus” [Сар-

матський Аполлон] (1712), „Київські полоністичні студії”, Т. XXVI, Київ 2015, с. 497–502. 
49 Apollo Sarmaticus, f. 17 v. 
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[Славный отпрыск князей, рожденный от благородной крови ,, 

Первый в военном деле, пока жил, и слава рода 

Польского, волнение московита и победитель трусливого 

Татарина, он настолько превосходит ровесников благотворной добродетелью, 

Насколько тебя, Кинфия, побеждает Аполлон  

 

Светом и т. д.]. 

 

Это немного измененное начало эпитафии Самийлу Корецкому, ко-

торую записал и опубликовал в 1655 г. Шимон Старовольский:  

 
D. O. M.

 50 

 

Сlara ducum suboles Olgerdi sanguine cretus 

Princeps militia et dum vixit gloria gentis, 

Lechiacae, Moschi terror, terrorque fugacis 

Tartariae...51  

 
[Славный отпрыск князей, рожденный от крови Ольгерда, 

Лучший в военном деле, пока жил, и слава рода  

Польского, ужас московита и ужас трусливого 

Татарина...] 

 

Изменения здесь в основном формальные (лексемы «cretus – natus», 

«princeps – primus» близки по смыслу). Возможно, автор курса поэтики ци-

тировал эпитафии по памяти, отсюда мелкие отклонения от прототекста. Не 

исключено также, что по какому-то поводу преподаватель решил слегка 

«улучшить» текст. Лишь одно уточнение существенно влияет на содержание. 

Речь идет об устранении из эпитафии имени Ольгерда (около 1296–1377), 

сына Гедимина, Великого князя Литовского. Как известно, потомки Гедими-

на стали основателями многих знаменитых родов, среди которых были поль-

ская королевская династия Ягеллонов; польские, литовские и русские (укра-

инские) княжеские роды Збаражских, Вишневецких, Сангушков, Несвицких, 

Ровенских, Порицьких, Воронецких, Чорторыйских, Корецких, киевские 

князья Олельковичи, российские роды Голицыных, Куракиных, Хованских и 

Трубецких. Возможно, в замалчивании Ольгерда была своя политика, о ли-

товских корнях Корибутовичей решили лишний раз не напоминать. Эпита-

фию Самийлу Корецкому в иных сохранившихся в Украине курсах словес-

ности мы не встречали. 

 

 

                                                 
50 Сокращенно от Deo Optimo Maximo [Богу наилучшему и наибольшему].  
51 Szymon Starowolski, Monumenta Sarmatarum [... ], Krakow 1655, p. 503. 
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IV. Религиозная поэзия 

 

Религиозные примеры в кременецкой поэтике 1712 г. сосредоточены 

в первой части. Прежде всего, они иллюстрируют источники острот (fontes 

acuminum) в разделе об эпиграмме. Цитируется дистих на поясной портрет 

святого католической церкви Карло Борромео52:  
 

Quae te dimidium depinxerit Carole dextra 

Norat quod totum pingere nemo potest53. 

 
[Десница, которая изобразила тебя, Кароль, по пояс, 

Знала, что в полный рост тебя никто не сумеет нарисовать]. 

 

Как известно, кардинал Карло Борромео был одним из самых вид-

ных деятелей Контрреформации, инициатором реформы монашеских орде-

нов, борцом за моральное обновление церкви. Таким образом, эпиграмма 

гласит о величии этого человека.  

Указанная эпиграмма принадлежит перу иезуитского поэта Бернарда 

Баухусиуса. Во втором антверпенском издании его стихов 1620 года54 она 

помещена под заглавием Портрет святого Карло Борромео55 и имеет такую 

же вторую строку, как и в кременецкой поэтике 1712 года. Первая строка – с 

небольшими изменениями56. Отметим, что на Бернарда Баухусиуса ссылает-

ся и Митрофан Довгалевский – автор одного из самих известных курсов 

лекций по поэтике Киево-Могилянской академии Сад поэтический (1736)57. 

Еще один пример употребления остроты в трактате Сарматский Аполлон 

(1712) – эпиграмма о Христе58:  

 
...Plantam 

Sistere non poteras nobiliore loco. 

 
[Сажанец 

Ты не мог поместить в лучшем месте]. 

 

 

                                                 
52 De D. Carolo Borromeo ad medium pincto. 
53 Apollo Sarmaticus, f. 7 v. 
54 Bernardi Bauhusii [...] Epigrammatum libri V [...], Antverpiae 1620, p. 94. 
55 S. Caroli Borromaei effigies. 
56 Dimidium pinxit quae dextera Borromaeum. 
57 Митрофан Довгалевський, Поетика («Сад поетичний»), В. П. Маслюк (пер. i прим.) , Київ 

1973, с. 211. 
58 De Christo. 
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Возможно, из этой строки возникло название кременецкого учебника 

красноречия, о котором упоминалось выше – Prima vernantis facundiae planta... 

[Первый росток весеннего красноречия...] (1712)59.  

В кременецкой поэтике приводится также эпиграмма о Христе и 

Блаженной Деве, повествующая о всемогуществе Иисуса Христа и Богоро-

дицы:  

 
Cuncta potest natus, et potens est omnia Mater, 

Vi tamen ille sua, tu prece Virgo tua. 

 
[Все может сын и все может мать,  

Он – своей силой, а ты, Дево, твоей молитвой]. 

 

Это немного видоизмененные строки из стихотворения Алтарь в 

храме Божественного Михаила60 иезуита Адама Берга из книги Баварские 

трофеи святому Архангелу Михаилу (1597)61. 

 Эпиграмма о святой Варваре62 иллюстрирует противоположное не-

сходство в значении и в словесном выражении63. 

 
Barbara ego, genitorque Dioscurus, o mala fata, 

Vera Dioscura ego, barbarus ille fuit. 

 
[Я – Варвара, отец – Диоскур, о злой рок: 

Я – настоящая Диоскура, а он был варваром]. 

 

В этом дистихе обыгрывается этимология имени «Варвара» – чуже-

земка, варварка. Диоскур в мифологии – сын Зевса, Диоскура – дочь Зевса. В 

более поздние времена «Диоскур» имел значение «Божий ребенок». Как 

известно, святая Варвара жила в III веке в городе Илиополе Финикийском. Её 

отец — Диоскур (Диоскор) — был язычником и представителем аристокра-

тии в Малой Азии при императоре Максимиане. Варвара приняла крещение. 

Когда отец узнал о религии дочери, ее жестоко пытали. Правитель города 

Мартиан дал отцу право свершить суд над дочерью, который обезглавил 

святую Варвару. Таким образом, в эпиграмме утверждается, что варваром 

был отец Варвары Диоскур, о сама она – дитятей Божьим.  

 Примеры религиозного содержания в трактате Сарматский Аполлон 

(1712) используются также для иллюстрирования предписаний, как созда-

                                                 
59 Prima vernantis facundiae planta... (1712). 
60 Altaria in templo D. Michaelis. 
61 Trophaea Bovarica sancto Michaeli Archangelo [...], 1597, p. G 4 verso. 
62 Apollo Sarmaticus, 1712, fol. 7 verso. 
63 Сontrarium dissimilitudinem referens, tam in sensu quam in verbis 
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вать анаграммы. Например, буквы, взяты со святого имени ИИСУС, в другом 

порядке по латыни образуют выражение ты сила или ты право64. 

Следующий пример опять иезуитского происхождения. Он иллю-

стрирует игру близкими по звучанию, но разными по смыслу словами (пара-

номасию). Иезуит Мартин Латерна (1552–1598) известен как теолог, деятель 

Контрреформации, религиозный писатель, преподаватель иезуитского колле-

гиума в Браневе, Виленской академии, ректор Львовского коллегиума. Погиб 

мучеником: сторонники Карла Зедерманландского на море отрезали ему 

руки и утопили. Laterna (lanterna) в переводе с латыни значит фонарь, лампа. 

Построенная на парономасии эпиграмма Об отце Мартине Латерне65 по-

вествует о смерти миссионера:  

 
Spargitur in cava? Martinus tethyos undas, 

Romam portans per maria astra fidem. 

Non tamen extinguit fidei tethis impia tamen 

Cur? Quia laterna est non penetratur aquis66. 

 

[Мартин погружается в глубины моря,  

Неся по морям и небесам веру в Рим.  

Но все же не затушило губительное море веру.  

Почему? Потому что в фонарь не проникла вода]. 

 

Еще одна эпиграмма на религиозную тему в кременецкой поэтике 

1712 года посвящена Деве Марии. Это пример речевой ситуации, когда со-

общается что-то противоположное общепринятому мнению и имеется при-

емлемое для всех решение67: 

 
Non adiit caelum moriens Nazareia Diva 

(O scelus, exclamas, verbaque digna cruce!) 

Non adiit certe; causa est, nam venit ad illam 

Caelum et stellatis gloria tota domus68. 

 
[Умирая, Назаретская Богиня не поднялась на небо.  

(Ты кричишь: «О безчестная речь, за такую – на казнь!»).  

Не поднялась, конечно, на это есть причина, ведь к ней  

Спустились небо и вся слава звездного дома]. 

 

                                                 
64 Apollo Sarmaticus, 1712, fol. 8: ex ss. nomine IESUS litterae sumptae et variatae faciunt hanc dictio-

nem vis es vel jus es. 
65 De P. Martino Laterna. 
66 Apollo Sarmaticus, 1712, fol. 9 verso. 
67 Ibid.: si contrarium opinioni humanae vel consuetudini afferetur et possidetur solutio, quam omnes 

concedunt.  
68 Ibid. 
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Это эпиграмма иезуитского поэта Бернарда Баухусиуса На смерть 

Найсвятейшей Дивы Марии69. 

 

Иллюстрируя один из источников риторических мест – adjunctum как 

обстоятельство места, времени и лиц, автор поэтики приводит в качестве 

примера эпиграмму на слова Евангелия были каменные сосуды для воды70:  

 
Vinum servatur generosum in saxea vasa71. 

 

[Благородное вино хранится в каменных сосудах]. 

 

Религиозные примеры-эпиграммы встречаются также в разделе, где анали-

зируется техника стихосложения – artificium carminum. Первый пример ис-

кусства создания анаграммы – Jesus [Иисус](programma) и Jus es [Ты право] 

(anagramma), Maria [Мария] (programma) и jarma? (anagramma), Ignatius de 

Loyola (programma) и O ignis illatus a Deo [Огонь, принесенный Богом] 

(anagramma) etc.72. 

Один из примеров загадки – гриф об имени Иисуса73:  

 
Dicito, quale putas nomen, quod recta columna 

Inchoat, inde tridens suscina nectit idem; 

Flexus utrimque uncus secat, hinc bivii nota claudit 

Inde uncus, medio qui stetit ante loco?74. 

 

[Скажи, как ты считаешь, какое имя начинается  

Как прямой столб, затем то же самое соединяет трезубец;  

После этого изогнутый с обеих сторон крючок отделяет знак распутья двух дорог,  

А завершает крючок, который раньше стоял посредине?]. 

 

Эта загадка нам встретилась в нескольких учебниках словесности 

XVIII века: под заглавием ИИСУС75 – в курсе отца-иезуита Антония Форти 

Риторический и поэтический воин, или краткое пособие риторического и 

                                                 
69 In mortem Sanctissimae Virginis Matris Mariae. Vide: Bernardi Bauhusij e Societate Iesu Epi-

grammaton selectorum libri V, Antverpiae 1616, p. 93.  
70...Epigramma in illa verba Evangelii: erant lapideae hydriae (vide: Ioannes 2:6 Biblia Sacra Vulgata). 
71 Apollo Sarmaticus, 1712, f. 10 v. 
72 Ibid., f. 13. 
73 Gryphus de nomine Jesu. 
74 Ibid., f. 14. 
75 IESUS. 
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поэтического исскуства (Флоренсия, 1711)76 , под заглавием Буквы имени 

Иисус77 – в третьем франкфуртском издании 1712 г. трактата Пантеон крас-

норечия с остротами и всяческой учености, автором которого был теолог 

Гетано Феличе Верани78, а также в неапольском курсе 1724 г. Церковная 

риторика для обучения начинающих авторства Фомы Бари79. Отметим, что 

последний трактат был переиздан василианами в Почаеве (рядом с Кремен-

цем) в 1776 г. 80.  

Акростих в кременецкой поэтике определяется как стих, в котором 

начальные и конечные буквы образуют какое-то имя (название). Пример – 

акростих, буквы которого образуют имя IESUS81:  
 

I n s t r u i t  r u t i l a n s  P h a e t o n  p e r  c l i m a t a  m u n d I 

E m p y r i a  f e r r i s i m i s  d e m i s s u s  a b  a r c E 

S u r g i t  h o m o  p a r v a s  P a t r i s  s a n c t i s s i m a  p r o l e S 

V u l t u  f o r m o s u s  s a n c t o  c l a r i s s i m u s  o r t U 

S u b  m o r t e m  i n f a m i a m  r e p a r a v e r i t  e t  a b s t u l i t  o r b i S 

 

[Блистающий Фаэтон был отправлен  

Из самого священного огненного дворца в мир;  

Став человеком, он возвысил малых отпрысков Отца,  

Прекрасный ликом и очень славный святым происхождением, 

Своей смертью он снял с мира бесславие]. 

 

В поэтике приводится еще один пример акростиха, в котором заглав-

ные, серединные и последние буквы образуют имя святой Марии82. Здесь 

имеем дело с акро- мезо и телестихом:  

 
M a r i a M iraculum M a t e r M i t i s s i m a M a t r u M 

Astripotens A u g u s t a A l m a Admirabilis A l t A 

R i t e  c u i R e g e s R e g i n a e R e g n a ReguntuR 

I u d i c i s I n  C a e l o  genetrIx Ius t i s suma I u s t I 

A m p l i f i c A  s e r v A  exorn A t a  M a r i A SerenA83 

 

                                                 
76 Forti Antonio, Miles rhetoricus et poeticus sive Artis rhetoricae, et poeticae сompendium, Florentiae 

1711, p. 500.  
77 Litterae nominis JESUS. 
78 Verani Gaetano Felice, Pantheon argutae elocutionis, et omnigenae eruditionis selectiori ..., Tomus 

2, Francofurti 1712, p. 73. 
79 Bari Thoma, Rhetorica ecclesiastica ad tyronum institutionem..., Neapoli 1724, p. 76. 
80 Bari Thoma, Rhetorica ecclesiastica ad tyronum institutionem ..., Typis S. R. M. apud PP. O. S. B. 

M., Poczajoviae 1776. 
81 Apollo Sarmaticus, 1712, fol. 15 verso. Источник этого акро- и телестиха не установлен, воз-

можно, произведение принадлежит перу самого преподавателя курса. 
82 Ibid.  
83 Ibid.  
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[Мария, чудо, мать, самая ласковая из матерей,  

Управляющая звездами, Августа, кормящая, замечательная, высокая, 

По праву которой управляются цари, царицы, царства,  

Самая справедливая мать справедливого судьи на небе,  

 Великолепная, подвластная, увенчанная, Мария радостная].  

 

Следующий пример религиозного содержания иллюстрирует стих со 

внутренней рифмой – сarmen aequivocum. Как утверждает автор поэтики, 

такое стихотворение не может читаться прямо, нужно перемешать слоги с 

первой и второй строки, потом с третьей и четвертой и т. д.  

 
Qu  an  di  tri  de fu  stra  

 os  guis  rus  sti  nere  vit84 

H  san  mi  Chri  de vul  la  

 

В обычной записи стихотворение выглядит таким образом:  

 
Quos anguis dirus tristi de funere stravit, 

Hos sanguis mirus Christi de vulnere lavit. 

 

[Тех, которых страшный змей обрек на скорбную смерть,  

Омыла необыкновенная кровь из раны Христа]. 

 

Это видоизмененные строки из Салернского кодекса здоровья Ар-

нольда из Виллановы (XIII век), которые часто встречаются в европейских 

изданиях XVIII века85. 

Таким образом, кременецкая поэтика Сарматский Аполлон (1712) – 

интересный историко-литературный документ. Она подтверждает наличие 

иезуитского коллегиума в Кременце уже в январе 1712 г., расширяет наши 

знания об учебных заведениях Украины вообще и Волыни в частности, о 

теории литературы XVIII в. Религиозные примеры в кременецкой поэтике 

1712 г. сосредоточены в разделах об эпиграмме и стихотворной технике. Они 

преимущественно иллюстрируют источники острот и служат примерами 

стихов, для создания которых нужно высокое мастерство. Почему именно 

эти две области иллюстрировались цитатами из религиозной поэзии? Счита-

ем, что свою роль сыграли несколько моментов. Во-первых, эпиграмма – 

самый распространенный литературный род (sic!) в поэзии начала XVIII века.  

                                                 
84 Ibid. 
85  Code of Health OF TUB School of Salernum, 

http://www.forgottenbooks.com/readbook_text/Regimen_Sanitatis_ 

Salernitanum_1000372358/37 [доступ 10.06.2015]. 
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Можно сказать, это был главный род на практике, а иногда и в тео-

рии. Эпиграмму ставили на первое место в некоторых барочных учебниках 

(в то время как эпосу «теоретически» отдавали первенство преподаватели – 

приверженцы классицизма). Не случайно автор кременецкой поэтики рас-

сматривает эпиграмму первой из литературных родов. Во-вторых, острота – 

сердце эпиграммы, ее душа. Умение создавать остроты чрезвычайно цени-

лось и считалось вершиной литературного мастерства, как и творение слож-

ных стихотворных форм. Именно в этом отчетливо проявлялось божествен-

ное происхождение поэтического вдохновения. Источники цитат не всегда 

удается установить, но нередко в качестве примеров приводятся фрагменты 

известных в то время иезуитских поэтов, и лишь в эпитафиях задействован 

местный материал. 

 

Религиозная поэзия в поэтике Кременецкого иезуитского коллегиума “Apollo 

Sarmaticus” (1712) 

 

Summary in Russian / Аннотация на русском языке: 

 

Целью исследования является представление религиозной поэзии в 

учебнике поэтического искусства под заглавием “Apollo sarmaticus” [Сар-

матский Аполлон] (1712) иезуитского коллегиума в Кременце. Это руковод-

ство – интересный историко-литературный документ. Он подтверждает 

существование иезуитского коллегиума в Кременце в январе 1712 года, рас-

ширяет наши знания об учебных заведениях Украины в целом и Волыни в 

частности, предоставляет информацию о литературной теории XVIII века. 

Религиозные примеры в поэтике 1712 г. из Кременца сосредоточены в раз-

делах об эпиграмме и поэтической технике. Прежде всего, они представляют 

собой источники острот (fontes acuminum) и служат примерами стихов, для 

создания которых необходимо поэтическое мастерство [умение писать стихи] 

(artificium carminum). Почему именно эти две области были проиллюстриро-

ваны цитатами из религиозной поэзии? Я предполагаю, что существенны 

несколько моментов. Во-первых, эпиграмма была наиболее распространен-

ным литературным родом (именно родом!) в поэзии начала восемнадцатого 

века. Можно сказать, что это был основной род литературной “практики”, а 

иногда даже теории в некоторых барочных учебниках поэтического искус-

ства. Это не случайно, что автор кременецкой поэтики анализирует эпи-

грамму первой из литературных родов. Во-вторых, острота – сердце эпи-

грамм. Умение создавать остроты чрезвычайно ценилось и считалось вер-

шиной литературного мастерства, как и творение сложных стихотворных 

форм. Именно в этом отчетливо проявлялось божественное происхождение 

поэтического вдохновения. Источники цитат не всегда удается установить, 
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но нередко в качестве примеров приводятся фрагменты сочинений извест-

ных в то время иезуитских поэтов. Лишь в эпитафиях видим обращение к 

местному материалу. 

Дополнительно сделано научное описание учебника поэтического 

искусства под названием ”Apollo sarmaticus” [Сарматский Аполлон] (1712) 

из иезуитского коллегиума в Кременце. 

 

Ключевые слова:  

 

религиозная поэзия, иезуитский коллегиум в г. Кременец, Кременецкий 

иезуитский коллегиум, поэтики, XVIII век. 

 

The title in English: 

 

Religious poetry in the poetics manual of the Kremenets Jesuit College “Apollo 

Sarmaticus” (1712) 

 

Abstract (Summary) in English: 

 

The aim of the study is to present religious poetry quoted in the textbook on 

poetic art, of the Kremenets Jesuit College, entitled Apollo Sarmaticus [Sarmatian 

Apollo] (1712). This manual is an interesting historical and literary document. It 

confirms the founding of the Jesuit College in Kremenets in January 1712, expands 

our knowledge of the educational institutions of Ukraine in general and of Volyn’ in 

particular, and it broadens our knowledge of the theory of literature of the 18th 

century. Religious examples in Kremenets poetics of 1712 are included in the sec-

tions concerning the epigram and poetic technique. They primarily illustrate the 

sources of witty remarks (fontes acuminum) and serve as examples of poetic texts 

the composition of which requires the art of versifying (artificium carminum). Why 

were these two areas illustrated with quotations from religious poetry? We can 

assume that at least two points are important in this context. Firstly, the epigram was 

the most common kind of poetic genres (sic!) at the beginning of the 18th century. It 

was the main kind in literary “practice”, and also the main theoretical item in the 

Baroque manuals. It is not accidental that the author of the Kremenets poetics anal-

yses the epigram as the first of the literary genres. Secondly, wit was the heart and 

the soul of the epigram. The ability to create witty poems was extremely valued and 

considered as the top literary skill, equalling the creation of complicated poetic 

forms. This view clearly points to the divine origin of the poetic inspiration. It is not 

always possible to establish the sources of quotations, but very often examples that 

are provided come from the texts of the well-known Jesuit poets. Only in the epi-

taphs local material is used. 
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Apart from the presentation of religious verses in the textbook, the article 

also provides a scholarly description of the poetics teaching manual of the Kre-

menets Jesuit College Apollo Sarmaticus [Sarmatian Apollo] (1712).  
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Abstract (Summary) in Polish / Abstrakt (Streszczenie) po polsku: 

 

Celem pracy jest przedstawienie poezji religijnej w podręczniku sztuki 

poetyckiej (poetyki) pod tytułem Apollo Sarmaticus [Sarmacki Apollo] (1712) z 

Kolegium Jezuickiego w Krzemieńcu. Ten podręcznik jest ciekawym dokumentem 

historycznoliterackim. Potwierdza on istnienie Kolegium Jezuickiego w Krzemień-

cu już w styczniu 1712 roku, poszerza naszą wiedzę na temat instytucji edukacyj-

nych [obecnej] Ukrainy w ogóle i Wołynia w szczególności, podaje wiadomości do 

teorii literatury XVIII wieku. Przykłady religijne w poetyce 1712 r. z Krzemieńca 

koncentrują się w sekcjach o epigramacie i technice poetyckiej. Przede wszystkim, 

przedstawiają one źródła dowcipów (fontes acuminum) i służą jako przykłady poe-

zji, do stworzenia której niezbędna jest sztuka wierszowania [umiejętność pisania 

wierszy] (artificium carminum). Dlaczego te dwa obszary były ilustrowane cytata-

mi z poezji religijnej? Przypuszczam, że istotne jest tu kilka punktów. Po pierwsze, 

epigram był najczęściej używanym rodzajem (sic!) literackim w poezji początku 

XVIII wieku. Można powiedzieć, że to był główny rodzaj „praktyki” literackiej, a 

nawet teorii w niektórych barokowych podręcznikach sztuki poetyckiej. To nie 

przypadek, że autor poetyki z Krzemieńca analizuje epigram pierwszym z rodza-

jów literackich. Po drugie, dowcip jest sercem fraszki. Sztuka tworzenia dowcipów 

była bardzo ceniona i uważana za umiejętność najwyższą, razem z kreacją złożo-

nych form poetyckich. Jest to wyraźnie objawem boskiego pochodzenia inspiracji 

poetyckiej. Źródła cytatów nie zawsze są możliwe do znalezienia, ale często podaje 

się jako przykłady fragmenty utworów znanych poetów jezuickich. Jedynie w 

epitafiach zachował się materiał lokalny. 

Przy okazji poczyniono opis naukowy podręcznika sztuki poetyckiej (poe-

tyki) pod tytułem Apollo Sarmaticus [Sarmacki Apollo] (1712) z Kolegium Jezuic-

kiego w Krzemieńcu.  
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„Не святой, а с кобзою казак Мамай”: поздняя лирика 

М. Сармы-Соколовского 
 

Николай Александрович Соколовский1 прожил длинную и трудную 

жизнь (1910-2001), перенёс тяжёлые утраты и испытал авантюрные поворо-

ты фортуны. Он был художником и кобзарём, священником Украинской 

автокефальной православной церкви (УАПЦ) и заключённым советского 

ГУЛАГа, рабочим и пенсионером под неусыпным наблюдением КГБ... С 

казаком Мамаем2 он сам трижды сравнил своего лирического субъекта в 

последней, посмертной поэтической книге: “...цвітує Україна, / мій рідний 

край. / А я у нім – як той козак Мамай...”(“Тиша”)3; “Мене немає, / одначе – 

ще не край: / уже віками граю / та весело співаю / я, козак Мамай” (“Скриня 

                                                 
1 Поэтический псевдоним “Мыкола Сарма” появился в 1980 году вместе с первым стихотвор-

ным сборником “На осонье лета”. Диалектное слово “сáрма” / “сармá”, как объяснял сам Со-

коловский, означает место течения реки, где вода не высыхает летом и не замерзает зимой. 

Диалектологические словари подают близкое значение слова “сармá” – яма, глубокий омут.  
2 Каза́к Мама́й (казак-странник, бродяга) – идеализированный образ казака и украинца вооб-

ще, созданный в украинской мифологии и народном искусстве: защитник украинского народа, 

степняк, странник, воин, мудрец, сказочник, кобзарь и “характерник” (ведун) в одном лице. 

Его изображения в досоветские времена можно было встретить почти в каждой украинской 

хате наравне с иконами. С именем Мамая тесно связаны давние фразеологические обороты 

“мамаювáты” (путешествовать, казаковать, вести казачий образ жизни), “ходыты на мамая” 

(ходить наобум, куда глаза глядят) [из Википедии].  
3 “...цветёт Украина, / мой родной край. / А я в нём – как тот казак Мамай...” (“Тишина”). Под-

строчный перевод стихов сделан нами по тексту, доступному в электронном варианте: 

М. О. Сарма-Соколовський, Срібне перо соколиного лету: поезії, Киев – Херсон 2009, 110 с. 

http://prosvilib.ipsys.net/books/sarma/pero/pero.htm [доступ: 28.07.2015]. В дальнейшем  

цитаты из сборника далее даются без ссылок на текст; в скобках указаны оригинальные назва-

ния стихотворений и перевод с украинского.  
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з малюнком”)4; “...на звичайній дошці тій / не святий, / а з кобзою козак Ма-

май” (“Ікона”)5. Поэтическое призвание было в его жизни, видимо, наиваж-

нейшим: “Крізь все життя тягну струну / поезії моєї...” (“Павлові Дорожи-

нському”)6. Особенно в поздние годы, когда былые занятия отошли в про-

шлое или стали непосильны, а перо в руке, даже после паралича, мог удер-

жать. Тогда и родились стихи, составившие основу последнего поэтического 

сборника с неповторимым авторским названием – “Серебряное перо соко-

линого полёта”. Сборник издан в 2009 году и доныне является единственной 

доступной (благодаря Интернету) поэтической книгой М. Сармы. Другие его 

книги трудно найти даже в академических библиотеках Украины.  

Пережив уничтожающие обстоятельства и всяческие запреты, 

М. Сарма-Соколовский опубликовал в поздние годы почти десяток книг: 

стихотворный сборник “На осонье лета” (1980)7, поэму-думу “Анафема” 

(1993), книгу избранных стихов разных лет “Корни памяти” (1997), повесть 

“Плащаница” (опубликована в 1997 году журналом “Київ”), автобиографи-

ческую повесть “Моя причастность к ОУН” (писал с 1959 года, датирована 

1974-1996)8, книгу стихов и прозы “Дорогой жатвы” (2000). Вышли из печа-

ти также “Документальные новеллы” (2001). Поэтический сборник “Сереб-

ряное перо соколиного полёта” (2009) и повесть “УСЛОНовцы” (2011) 

опубликованы посмертно.  

Но задолго до появления книг в жизни неутомимого ветерана ОУН 

(Організація Українських Націоналістів) были аресты и жуткие приговоры 

(впервые арестован и осуждён в 1929 году), побеги и долгие месяцы пребы-

вания на нелегальном положении, под чужим именем; учёба на богослов-

ских курсах УАПЦ и рукоположение в сан священника, пасторская служба в 

буковинском селе Раранча, прерванная очередным арестом в 1948-м и 

смертным приговором, который в итоге заменили на 25 лет заключения. На 

                                                 
4 “Меня нет, / но ещё не конец: / уже века играю / и весело пою / я, казак Мамай” (“Сундук с 

рисунком”).  
5 “...на обычной доске той / не святой / а с кобзою казак Мамай” (“Икона”).  

6 “Сквозь всю жизнь тяну струну / поэзии моей...” (“Павлу Дорожинскому”). Vide: Микола 

Сарма-Соколовський. Коріння пам’яті. Поезії, Київ 1997, с. 64.  
7 После легального (по недосмотру КГБ) выхода в свет первого поэтического сборника все-

сильная спецслужба организовала травлю автора в печати. Историк диссидентского движения 

в Украине В. Овсиенко в биографической статье указывает порочащие М. Соколовского 

публикации в советской периодике с красноречивыми названиями: “Возмездие” (газета “При-

карпатська правда”, 1980, 1 июля); “Под маской художника” (журнал “Жовтень”, № 6, 1984); 

“Четыреликий предатель” (газета “Зоря”, 1984, 14 июля). Vide: В. В. Овсієнко, Микола Сарма-

Соколовський (30.04.2008), сайт Віртуальний музей “Дисидентський рух в Україні”, 

http://archive.khpg.org/index.php?id=1209543453 [доступ: 22.07.2015].  
8  Vide: М. Сарма-Соколовський, Моя причетність до ОУН, Торонто 2000, 224 с. 

http://ruthenos.org.ua/HTML/Biblioteka/sarma.html [доступ: 06.01.2013].  
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первый взгляд, в этот ряд жизненных событий никак не вписывается свя-

щенничество. Но в кубанском роду Соколовских прадед, дед, отец и дядя 

Мыколы были священниками. Священник УАПЦ Александр Соколовский 

умер тридцатитрёхлетним в 1923 году при странных обстоятельствах, после 

посещения чекистов, которые интересовались похоронами убитых украин-

ских повстанцев в соседнем селе (о. Александр отправил по ним заупокой-

ную службу). У М. Сармы есть стихотворение о том, как воспринимает (то 

есть до поры до времени не понимает!) детская психика жестокие удары 

судьбы; оно примечательно глубоко спрятанной внутри горькой иронией и 

печалью:  

 
Я ріс без батька.  

 

Материн брат,  

мій дядько,  

подарував мені  

свої чоботи –  

справжні, юхтові...  

Звичайно, великі на мене,  

але – добре взуття!  

Я радів, що вже не босий.  

А вночі на печі,  

гріючи ноги в просі, 

думав: “Яке ж гарне життя!”  

 

(26.07.1988)9 

 

В жизни М. Соколовского было много неимоверных приключений – 

например, подделка документов (об этом рассказал он сам в интервью газете 

“День”10). А если бы не было попыток обмануть смерть и лютую власть, то, 

несомненно, и самого Соколовского не было бы в живых с молодых лет. Его 

первую жену Дину Шматько в 1942 году в Полтаве расстреляли гестаповцы. 

Вторая жена Варвара Климко отсидела “за мужа” восемь лет в советских 

лагерях. За “связь с врагом народа” были репрессированы и другие род-

ственники. В. Овсиенко скупо сообщает: “В 1948 году попал в западню [то 

есть побег из-под ареста в начале 1948 года и месяцы скитаний закончились 

                                                 
9 “Я рос без отца. / Брат матери, / мой дядя, / подарил мне / свои сапоги – настоящие, юфте-

вые.../ Конечно, велики мне, / но – хорошая обувь!/ Я радовался, что уже не босой. / А ночью на 

печи, / грея ноги в просе, / думал: ʼКак же хороша жизнь!̓ ”. Vide: Микола Сарма-

Соколовський. Коріння пам’яті. Поезії, Київ 1997, с. 134.  
10 Интервью Лесе Ганже: Микола Сарма-Соколовський: “Не думав я дожить до ветхих літ”, 

“День”, Київ 2007, 13 червня. http://www.day.kiev.ua/ru/article/obshchestvo/mikola-sarma-

sokolovskiy-ne-dumav-ya-dozhit-do-vethih-lit [доступ: 22.07.2015].  
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поимкой беглеца – Н. К.]. Связанного С. отвезли в Станиславское МГБ. [...] 

Трибунал Прикарпатского военного округа осудил С. на казнь. В камере 

смертников он пробыл 15 суток. Расстрел заменили на 25 лет лагерей. На 

такой же срок засудили и его жену Варвару, братьев Леонида и Анатолия, 

шурина Ивана. [...] Отбывал наказание в Инте, Абези Коми АССР. На его 

’деле’ была красная полоса –’Весьма опасен, склонен к побегам, использо-

вать только на общих работах’”11.  

Видимо, изучение этой биографии – дело будущих исследователей; 

нынешние авторы публикаций о М. Сарме (в том числе и указанные в нашем 

списке В. Овсиенко, Л. Ганжа, В. Рыжков) ссылаются на рассказы самого 

писателя в автобиографических книгах и интервью. Основательных науч-

ных исследований творчества тоже нет – только краткие сообщения в Ин-

тернете “по случаю”, причём статья в Википедии ощутимо не полна, в опуб-

ликованных интервью странные несоответствия12 , читательские отклики, 

как правило, отсутствуют.  

Вопреки всем запретам, М. Соколовский и в неволе писал стихи, ри-

совал, тайно смастерил бандуру, учил товарищей играть на ней, а после 

смерти Сталина в лагере около Инты даже организовал ансамбль бандури-

стов. В то время в Интинском лагере возникло содружество интеллектуалов, 

авторитетом для которых был украинский переводчик Григорий Кочур. К 

нему тянулись люди, жаждавшие творческого труда и позже ставшие из-

вестными литераторами, мемуаристами, культурно-общественными деяте-

лями: Дмитрий Паламарчук, Иван Савич (Лукьяненко), Андрей Химко (Хи-

менко). Мыкола Василенко, Евгений Дацюк, Юрий Лисняк, Иван Гришин-

Грищук, Григорий Полянкер, Михаил Хорунжий, Иван Микульский, Лю-

бомир Полюга, Кузьма Хобзей, Александр Гринько (будущий актёр украин-

ского театра и кино); а также Василь Супрун (белорусский поэт), Рауль Ка-

бидзе (грузинский писатель), Гасан Ахвердиев (азербайджанский писатель), 

Виктор Василенко (русский поэт, профессор МГУ) etc.13 М. Соколовский 

тоже был в этом кругу и до конца своих дней вспоминал Г. Кочура как учи-

теля и наставника, с глубоким почтением: “Умер мій учитель, / не тільки 

мій...[...]” (“Одного разу Григорій Кочур”)14. Они были почти одногодки – 

Кочур только двумя годами старше. Но ко времени их знакомства Кочур – 

продолжатель культурной миссии “неоклассиков”, ученик уничтоженного в 

                                                 
11 В. В. Овсієнко, op. cit.  
12 Например, указанное выше интервью Лесе Ганже можно отыскать в интернетном архиве 

газеты за 2007 год, хотя записано, видимо, в 1997-м. В публикации не упомянуто о смерти 

писателя.  
13 В разных источниках это перечисление выглядит по-разному. Исходим из биографических 

данных о Гр. Кочуре, М. Сарме-Соколовском и других названных узниках Интинского лагеря.  
14 “Умер мой учитель, / не только мой” (“Однажды Григорий Кочур”). 
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1937-м украинского учёного, поэта и переводчика Мыколы Зерова, – был 

намного опытнее в литературном и переводческом деле. Через Кочура – 

единственное живое звено в ряду многих уничтоженных представителей 

“Расстрелянного Возрождения” 1920-1930-х годов – сохранялась преем-

ственность искореняемой советской империей украинской культуры.  

В сентябре 1961 года М. Соколовский был “освобождён”, хотя и 

дальше пребывал под надзором спецслужб, испытал притеснения и издева-

тельства (формальной реабилитации не получил до конца жизни). Работал на 

заводе в Ворошиловграде, некоторое время вёл кружок бандуристов при 

местном педагогическом институте. В 1974-м был уволен с работы. Видимо, 

чтобы облегчить давление неусыпной “опеки”, поменял квартиру и переехал 

с семьёй в городок Новомосковск (бывшая Новоселица) Днепропетровской 

области, на свою “малую родину”. Там вышел на пенсию и даже сумел из-

дать упомянутый сборник стихов. Это вызвало месть кагэбистов, не усле-

дивших за подопечным. В 1984 году Соколовского снова арестовали и об-

маном вынудили подписать заявление, в котором оплёвывались его друзья-

диссиденты15.  

В 1991 году М. Соколовский стал настоятелем небольшой церкви 

УАПЦ в Новомосковске, возобновил общественную деятельность в ОУН и 

организации “Просвіта”, приобщив к ней и членов своей семьи. Стал лауреа-

том Международной премии Фонда Тараса Шевченко, литературных пре-

мий имени Богдана Лепкого и имени Яра Славутича. Печатался в газете 

“Літературна Україна”, в журналах “Ранок”, “Жовтень”, “Дніпро”, издал 

несколько книг и давал интервью; его рассказы о кобзарях, которых знал в 

юности и уважал как “украинских Гомеров”, были записаны в 1993 году на 

видео16 – в свои восемьдесят с лишним он выглядел неожиданно молодым, 

владел точной памятью и ярким даром рассказчика. Его дом часто посещали 

друзья – в том числе бывшие диссиденты. Не случайно в последнем стихо-

творном сборнике столько посвящений, среди них и посвящения младшим 

деятелям культуры Приднепровья – Гавриле Прокопенко, Ивану Иову, 

Александре (Олесе) Ковалёвой, Татьяне Назаренко и другим.  

Сборник “Серебряное перо соколиного полёта”17 вобрал не только 

позднюю лирику М. Сармы-Соколовского, но именно голос зрелого челове-

ка на закате долгой жизни звучит в нём наиболее выразительно. Отдельные 

                                                 
15 Vide: В. В. Овсієнко, op. cit.; Рижков В., Доля, що вмістила “всі болі ХХ століття”, “День”, 

Київ, 2012, № 3 (13 14 січня), с. 10.  
16  Vide: Микола Олександрович Сарма-Соколовський (відеозапис 24.10.1993, чч. 3, 4). 

http://videohit.tv/video/gFkWbgDQWjMBiUSvgVEbcrCU/ut8h5p6jVr8/ [доступ: 19.07.2015]. 
17 Названием стала строка из стихотворения “В окружении зеркал”, которое не вошло в книгу. 

Датировано 6.10.91. Впервые напечатано в антологии: Очима серця: Ув’язнена лірика, 

В. І. Боровий (ред.), Харків 1992, с. 292.  
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стихи датированы 1953-м, 1966-м, 1975-м и прочими годами (обстоятельства 

публикации того или иного текста ещё надлежит выяснить). Основной мас-

сив текстов датирован 1990-ми; есть и подписанные датами последних меся-

цев жизни, обозначенные чувством неизбежного конца: “[...] Осліп, / однак 

радію ранку, / що проступа крізь сліпоту – / мов крізь густу фіранку” 

(“Скарга несамохіть”)18. Это книга жизненных итогов и раздумий о послед-

нем пределе: “Усе минає, / мов білий тополиний пух,– / тому й мене уже 

немає. / Лиш по мені – / Міцний козацький дух, / який / і нині сущий, живе в 

мізерній шкаралущі, / що ребрами гранчата. [...]” (“Граната”)19; “[...] А я на-

віть не знатиму, / що мене / вже нема” (“Аж дивно, що я – ще є”)20. И неве-

сёлых наблюдений и насмешек над собственной старостью: “Живу як жи-

веться, / зболіла старість – моя фортеця. / [...] В день мого народження / 

друзі подарували квіти, / а дружина – нові милиці. [...]” (“Милиці”)21; “Вже 

не боюся ніякого греця: / ні КГБ, / ні міліції. / Старість – моя фортеця, / 

зброя – милиці” (“Тепер”)22. И всё ещё ноющих воспоминаний о прошлом: 

“його ані забути / ані спинити / хоча воно нерухоме / як могили / як історія 

давня / над ним завжди крилить / моя невсипуща пам’ять” (“Минуле дале-

ніє”)23; “[...] Часе, ти взяв / мою молодість, / а чом з нею не взяв / мою 

пам’ять? – / щоб я не журився!..” (“Упоєний сумною мелодією”) 24 ; 

“[...]...ніяк не можу забути / колючих дротів стежу.../...а білющі хащі Інти / 

гудуть,.. гудуть,.. гудуть,..[...]” (“Білий образóк”)25.  

Несмотря на болезни и неминуемое одиночество старости, лириче-

ский герой этой книги удивительно молод душой, имеет пристальный и 

доброжелательный взгляд художника и цепкую память: “[...] Я молився Бо-

гові щиро / і від нього маю дар –/ пресвітлу пам’ять. / в якій палю думок пох-

                                                 
18 “[...] Ослеп, / но радуюсь утру, / проступающему сквозь слепоту. / как сквозь густую занавес-

ку” (“Жалоба поневоле”).  
19 “Всё проходит, / словно белый тополиный пух,– / потому и меня уже нет. / Лишь после меня 

– / Крепкий казацкий дух, / который / и ныне сущий, живёт в жалкой скорлупе, / гранёной 

рёбрами. [...]” (“Граната”).  
20 “[...] А я даже не буду знать, / что меня / уже нет” (“Даже странно, что я – ещё есть”). 
21 “Живу как живётся, / наболевшая старость – моя крепость. / [...] В день моего рождения / 

друзья подарили цветы. / а жена – новые костыли. [...]” (“Костыли”).  
22 “Уже не боюсь ни черта: / ни КГБ, / ни милиции. / Старость – моя крепость, / оружие – ко-

стыли” (“Теперь”).  
23 “его ни забыть / ни остановить / хотя оно неподвижно / как могилы / как история древняя / 

над ним всегда крылит / моя неусыпная память”(“Прошлое отдаляется”).  
24 “[...] Время, ты взяло / мою молодость, / а почему с нею не взяло / мою память? – / чтоб я не 

кручинился!” (“Упоённый грустной мелодией”).  
25 “[...] ...никак не могу забыть / колючей проволоки след... / ...а белые заросли Инты / гудят,.. 

гудят,... гудят,.. [...]” (“Белый образóк”). Как и всюду в стихотворных цитатах, сохраняем автор-

скую пунктуацию.  
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мурих рам’я. [...]” (“Світло пам’яті”)26; “[...] Однак моє дивне серце / і досі, / 

навіть у пізню осінь, / жайворонить” (“Срібний образóк”)27. Поражает его 

неиссякаемая душевная щедрость, открытость миру, отказ от обид и ненави-

сти, способность чувствовать себя счастливым и не бояться неминуемого 

конца: “[...] На когось воронько чека – / швидкий, окрилений Пегас. / А мій 

уже на схилку час. / Коли умру, / останнього не дописавши вірша, – / для 

мене заніміє тиша” (“Тиша”)28; “[...] Радію наче сонях” (“Сад над морем”)29; 

“[...]...сприймаю за дотацію Господню / наступне завтра” (“Усіх ровесників 

я пережив,”)30. Собственно, название первого раздела сборника – “Обнимая 

крыльями мир” – именно о таком содержании и говорит читателю.  

Сборник состоит из жанрово и тематически разнообразных трёх раз-

делов: свыше сотни стихотворений в первом, значительно меньше во втором 

– “Слеза Господнего глаза” (12 стихотворений), и в третьем – “Две тучки 

обнялись” (11 стихотворений). В предыдущей поэтической книге “Корни 

памяти” подобная трёхчастная структура была названа “тризубом”. Хотя 

автор – ровесник тех украинских поэтов, которые приходили в литературу на 

переломе 1920-1930-х, и содержанием, и стилем его книга ни на кого не по-

хожа. Если рассматривать её в украинском историко-литературном контек-

сте советского и постсоветского ХХ века, она поражает новизной: образный 

мир и проблематика, идеи, конфликты лирического героя с миром и их вы-

ражение ярко индивидуальны. Автор свободно чувствует себя вне правил 

печатаемой в Украине поэзии – просто делает многое иначе, чем делали 

другие стихотворцы. К примеру, иначе пишет заглавия и посвящения: в его 

книгах они являются частью стихотворения – первой строкой, хотя и выде-

лены шрифтом и размером. Не использует обычного хронологического (как, 

впрочем, и узко тематического) принципа размещения стихотворений, но 

почти всюду ставит точные даты, как в дневнике. Не боится эксперименти-

ровать со словом, используя лексику из разных исторических пластов языка 

– архаическую, фольклорную, диалектную, современную, просторечную (в 

том числе и суржиковую), – включая неологизмы (в приводимых примерах 

они уже встречались: пам’ять крилить, серце жайворонить – созданы по 

присущей языку словотворческой модели и органически вписываются в 

                                                 
26 “[...] Я молился Богу искренне / и от него имею дар – / пресветлую память, / в которой сжи-

гаю угрюмых мыслей ветошь. [...]” (“Свет памяти”).  
27 “[...] Но моё странное сердце / и поныне, / даже поздней осенью, / жаворонит” (“Серебряный 

образóк”) [разрядка авторская].  
28 “[...] На кого-то вороной ждёт – / быстрый, окрылённый Пегас. / А моё уже на закате время. / 

Когда умру, / не дописав последнее стихотворение, – / для мене онемеет тишина” (“Тишина”).  
29 “[...] Радуюсь словно подсолнух” (“Сад над морем”).  
30 “[...] ...воспринимаю как дотацию Господню / следующее завтра” (“Всех одногодков я пере-

жил,”).  
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стилистическую ткань текста). Не ограничивает себя правилами традицион-

ной пунктуации, метрики и строфики. При этом лексическая и синтаксиче-

ская фактура его стиха легка, прозрачна, разнообразна и богата. Он – мастер 

необычных рифм и внутренних созвучий (хотя использует чаще всего сво-

бодный стих), оригинальной ритмики и метрики. Среди стихов сборника 

есть несколько визуальных стихотворений: “Окно зрительной поэзии”, 

“Мельница”, “Туннель” (наследие М. Сармы уже привлекло внимание лю-

бителей экспериментальной визуальной поэзии31).  

Ещё одна формальная изюминка в сборнике – цикл из 16 миниатюр 

“Неожиданные хайку” (к примеру: “Сірість дня / із плямами осені / черга в 

поліклініці”32). На то, что экспериментальные формы – не случайность, ука-

зывает наличие визуальных стихотворений (“Колокол гетмана Ивана Мазе-

пы”, “Кобзарям Колиивщины”, “Самое сердечное сердце”) и в предыдущей 

поэтической книге “Корни памяти”; был там и цикл “Пятистишия” (1982), 

соотносимый с японской формой танка. Не говоря уж о том, что в обеих 

книгах большинство стихотворений тоже, фактически, являются оригиналь-

ными миниатюрными формами – объёмом до десяти строк. Приведём при-

меры из двух-трёх строк, считая заглавие: “Молодик на хмаринці шовковій 

– / наче срібна серга на вухові / Івана Підкови”33; «Безсоння –/ це відсутність 

вимикача в голові»34. В целом эта книга – интереснейший материал для тех, 

кто хочет видеть в поэзии прежде всего “отступления от правил”. В своём 

неожиданном “формализме” М. Сарма выглядит исключением среди по-

этов-лагерников своего поколения (к которым, безусловно, принадлежит, 

поскольку как поэт сформировался в Инте), ведь из них практически никто 

не декларировал эстетические поиски и не демонстрировал формальные 

эксперименты.  

У поэта, озабоченного оригинальностью формы, вполне предсказуе-

мы мотивы предназначения поэзии, художнического призвания, которые 

встречаем и в других сборниках М. Сармы. В “Серебряном пере...” можно 

выделить так называемый неавторский (не выделенный самим поэтом в 

отдельное целое) цикл стихов на указанную тему – по традиции назовём её 

ars poetica – между которыми ощутима тематически-идейная дистанционная 

связь, то есть не подсказываемая соседством стихотворений: “На чёрном 

стекле зимней ночи”, “Григорию Кочуру”, “Однажды Григорий Кочур”, 

                                                 
31  Vide: Візуальна (зорова) поезія сьогодні (М. Мірошниченко, В. Женченко, М. Сарма-

Соколовський, А. Мойсієнко) : [конспект уроку в 9 кл.] [в: ] Методична скарбничка (ВКонтак-

те). http://metoduchka.com/vizualna-zorova-poezija-sohodni-m-miroshnychenko-v-zhenchenko-m-

sarma-sokolovskyj-a-mojsijenko/ [доступ: 19.07.2015]. 
32 “Серость дня / с пятнами осени / очередь в поликлинике”.  
33 “Молодой месяц в тучке шелковой – / будто серебряная серьга в ухе / Ивана Подковы”.  
34 “Бессонница – / это отсутствие выключателя в голове”.  
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“Мыколе Мирошниченку в Киев”, “Ищу как искал”, “Игорю Трачу”, “Гав-

риле Прокопенку”, “Тишина (Петру Перебийносу)” etc. Посвящения в 

названиях или вместо них закономерны, поскольку голос лирического субъ-

екта звучит как обращение в диалогах с собеседниками-художниками. Гри-

горию Кочуру отведено особое место, подчёркнутое соседством двух по-

свящённых ему стихотворений (единственный пример непосредственного 

соседства в цикле), хотя тексты разделены более чем двумя десятилетиями: 

первое датировано 7.11.1975 и обращено к живому Мастеру, второе – 

17.02.1998, когда Кочур уже ушёл из жизни. И его ученик чувствует себя 

оставленным: “Одного разу Григорій Кочур / мені сказав: не треба писати 

багато, / але треба, щоб кожен вірш / був подією. [...] Я нині написав, як 

завше, вірш / і хочу знати / – але нема в кого спитати – / подія це, / а чи зви-

чайний собі вірш”35. Видимо, сомнения не покидали поэта, лишённого есте-

ственной связи с читателями-современниками, хотя он и считал свой талант 

Божьим даром и одновременно гражданским долгом: “[...] Але кому потрі-

бен / такий буремний зміст? [...] Я – України син, / а ще від Бога маю хист. 

[...]” (“Миколі Мірошниченкові у Київ”)36. Примечательно, что это стихо-

творение – одно из немногих – обозначено несколькими датами, которые 

свидетельствуют о неоднократном возвращении автора к тексту: 

23.09-25.11.1998, 22.01.2000.  

По идейно-тематическому и образно-тематическому принципам 

можно выделить в первом разделе книги ещё несколько неавторских циклов. 

Второй и третий разделы, очевидно, можно считать авторскими циклами, 

поскольку второй раскрывает авторские отношения с Богом, а третий объ-

единяет самые интимные стихи – некоторые посвящены жене, другие – вос-

поминаниям о погибшей любимой, о давней разлуке и непреходящей боли 

этой утраты. Трёхчастная структура-“тризуб” подобного содержания в анно-

тации предыдущего сборника “Корни памяти” (редактор 

М. Мирошниченко) определена таким образом: “...поэзия борьбы и страда-

ний ради утверждения украинской идеи... философская и богоискательская 

изысканно-рефлективная лирика... стихи о любви”37. Кроме цикла ars poetica, 

в последнем сборнике можно определить циклы соответственно главным 

мотивам – “воспоминания о давнем”, “старость”, “современность” etc.  

                                                 
35 “Однажды Григорий Кочур / мне сказал: не нужно писать много, / но нужно, чтобы каждое 

стихотворение / было событием. [...] Я сегодня написал, как всегда, стихотворение / и хочу 

знать / – да не у кого спросить – / событие ли это, / или обычное стихотворение” “Однажды 

Григорий Кочур”.  
36 “[...] Но кому нужно / такое бурное содержание? [...] Я – Украины сын, / а ещё от Бога имею 

талант. [...]” (“Мыколе Мирошниченку в Киев”).  
37 Микола Сарма-Соколовський, Коріння пам’яті. Поезії, Київ 1997, с. 2.  
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Поэт не чуждался злободневных тем (в том числе и политических), каждый 

раз выражая неординарное и независимое от чужих мнений понимание ми-

ра, в котором всегда был воителем, а не наблюдателем. Прямые авторские 

аттестации в стихотворениях, открывающих книгу, – “Сумерк” (это один из 

авторских неологизмов – “Смерк”), “Мир состоит” и особенно “Постоялец 

сталинских тисков” (поэтический автопортрет с цитатой-лозунгом из скан-

дально известного с 1948 года “националистического” стихотворения 

В. Сосюры) – искушают к восприятию этой лирики как декларативно патри-

отической, идеологически ангажированной. Но прочитаем внимательнее, к 

примеру, второй из названных текстов: 

 
Світ складається  

 

з осоння та мли  

де квіти і руїна  

Туга серце тлить  

вже час мені геть піти  

а як же  

Україна  

 

А так як і по тих  

що раніше пішли 38 (24.04.1998) 

 

Сохраняем все особенности – вплоть до графического размещения 

строк на странице, чтобы показать, как насыщенно и ёмко это рефлексивное 

(а не декларативное) стихотворение: важна каждая пауза и спонтанная риф-

ма, отсутствие пунктуации и присутствие заглавных букв, как и каждый 

излом строки в непредсказуемом ритмическом и интонационном рисунке, 

выраженном графикой. Следует подчеркнуть, что автор, будучи художни-

ком по образованию, владел графикой и прикладными искусствами. К при-

меру, пропуск строки перед двумя последними – это длинная пауза после 

вопроса, который читатель сам должен заметить, поскольку нет вопроси-

тельного знака. И прочитать в нём и в заключительном двустишии горький 

скептицизм и постоянную, давнюю боль в авторском пунктирном, спрятан-

ном в подтексте раздумье: насколько ценна единственная человеческая 

жизнь в ряду многих погибших, не дождавшихся свободы родной стране? И 

что ты, старый человек, можешь сделать с этой обесцененной жизнью? Ни-

какого пафоса – ни восклицания – просто нет, зато концентрируется внима-

ние на трагической безысходности.  

                                                 
38 “Мир состоит / из осонья и мглы / где цветы и руины / Тоска сердце гложет / уже время мне 

прочь уйти / а как же / Украина // А так же как и после тех / что раньше ушли”.  
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По поводу предмета таких раздумий в сборнике нередки оригинальные об-

щественно-политические сентенции, сатирические аллегории: “[...] Україна – 

наш постійний щем, / ми на неї / задовго / ждем” (“Іванові Іову”)39; “Велет-

удав / на маленького їжачка напав [...]” (“Росія і Чечня”)40; “[...] Добродію з 

села! / Я знаю твої болі й жалі: / ти в колгоспі поховав / любов до землі” 

(“Аграрні колючки”)41. Образы из давней украинской истории, как и совре-

менная политика, приобретают карнавально-балаганный колорит: “[...] На 

конику Богдан – / як вершник каруселі. [...] В розгубі Президент шукає думку 

влучну, / та бракує голови – / лиш має кучму” (“Де височіє постать з ме-

чем”)42. Остро звучат инвективы против тех современников, кто в глазах 

старого священника-патриота был коварнейшим врагом собственного наро-

да, – против служителей московской церкви в Украине: “Ви не пастирі – 

попи Гапони... [...] Пописька-землячки, / ви – мов у рані гробачки. [...] Як і в 

старі часи, / фальшують ваші голоси...[...]” (“Церковним служителям мос-

ковської конфесії”)43.  

В сборнике пульсирует неуёмная энергия действия – творческого и 

гражданского кредо художника, выраженного словами: “Я люблю неспокій, 

/ і моє серце розраховане / на сто років. / Але мені потрібна і тиша, / в якій 

віршами сню. / Коли напишу останнього вірша – / сам своє серце спиню”44. 

Воинственный темперамент не единожды вспыхивает метафорами костра, 

сгорания в огне (“Коли спахну востаннє, / мій вірш / здмухне / із себе по-

піл”45; “[...] Допоки жевріє душі моєї ватра...[...]” – “Усіх ровесників я пере-

жив,”46), воспоминаниями о боевых друзьях – украинских повстанцах, по-

гибших молодыми: “[...] Лежу, хворий, на білій постелі, / а мені здається, що 

                                                 
39 “[...] Украина – наша постоянная боль, / мы её / слишком долго / ждём” (“Ивану Иову”).  
40 “Великан-удав / на маленького ёжика напал [...]” (“Россия и Чечня”).  
41 “[...] Благодетель из села! / Я знаю твои болячки и жалобы: / ты в колхозе похоронил / лю-

бовь к земле” (“Аграрные шипы”).  
42 “[...] На лошадке Богдан – / как всадник карусели. [...] В растерянности Президент ищет 

мысль меткую, / да не хватает головы – / имеет только кучму” (“Где возвышается фигура с 

мечом”). Имеется в виду монумент Родине-матери на киевских холмах над Днепром. Украин-

ское разговорное слово “кучма” означает “лохматая голова”, “копна волос” (игра слов с фами-

лией тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы). “На конику Богдан” – памятник 

Богдану Хмельницкому на Софиевской площади в Киеве. 
43 “Вы не пастыри – попы Гапоны...[...] Попища-землячки, / вы – будто в ране червячки. [...] 

Как и в старые времена, / фальшивят ваши голоса.../ [...]” (“Церковным служителям москов-

ской конфессии”).  
44 “Я люблю беспокойство, / и моё сердце рассчитано / на сто лет. / Но мне нужна и тишина, / в 

которой снятся мне стихи. / Когда напишу последнее стихотворение – / сам своё сердце оста-

новлю” (“Я люблю беспокойство,”).  
45 “Когда вспыхну в последний раз, / мой стих / сдунет с себя пепел” (“Когда вспыхну в по-

следний раз,”).  
46 “[...] Пока теплится очаг моей души...[...]” (“Всех ровесников я пережил”).  
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я у Карпатах / молюся на скелі / за хлопців полеглих” (“Марення”)47. Не раз 

вспоминает оружие – казацкую саблю (“Козак Голота”), “гранчасту парти-

занську гранату” (“Донечці Оксані”48, “Граната” etc.) или наган: “Щільно 

римуються / туман і наган / тому я / поет-партизан [...]” (“Щільно”, “Мої 

руки пам’ятають зброю,”)49. И даже воинственно заявляет: “[...] ...друкую 

вірш – / немов гострю багнет, / шкодуючи, що моя машинка / не сучасний 

кулемет” (“У холодних буднях”)50.  

В то же время поэту присуще благоговейное отношение к Слову и 

поэзии, поскольку в них видит проявление Господнего присутствия в мире: 

“Сутність людства / без поезії / була б дуже вбога – / тому поезія потрібна, 

/ як і віра в Бога” (“Ігореві Трачеві”)51. Иным проявлением такого присут-

ствия для Сармы была природа – он полон пантеистического восхищения 

перед Богом-природой, перед красотой каждого дня: “[...]...це дивне світання, 

/ якому хочеться молитись. [...]” (“Набридло і серцю в зимових снах,”)52. В 

то же время вера в Царство Небесное в душе поэта-священника была далека 

от догм ортодоксального православья и преисполнена привязанностью к 

земле: “[...] Знаю, ой знаю, / моєї душі Бог не пустить до раю – / одна блука-

тиме без краю, / бо я грішив у довгому щоденні / і маю на душі плями, / а 

тому вона ночуватиме на клені / разом із дикими голубами” (“Кожен листок 

клена –”)53.  

В книге свыше трёх десятков посвящений коллегам и друзьям, среди 

них и побратимам интинской неволи. Поэт будто мысленно собирал вокруг 

себя единомышленников, делясь с ними своими думами и болью. Осознавая, 

сколь многие уже ушли, обращался ко всем соотечественникам, как бы очи-

щая свою память и совесть: “Постійник сталінських лабет, / невеличкий 

художник, / трохи більший поет / і такий же кобзар, / але ж у сані – прото-

ієрея, – / все згадане / маю за Божий дар, / котрий отримав як дивосвіт, / де 

бандура – мій щит, / фелон – кирея, / а хрест – криця столеза, / що в дії не-

                                                 
47 “[...] Лежу, больной, в белой постели, / а мне кажется, что я в Карпатах / молюсь на скале / за 

павших парней” (“Бред”).  
48 “гранёную партизанскую гранату” (“Доченьке Оксане”).  
49 “Плотно рифмуются / туман и наган / поэтому я / поэт-партизан [...]” (“Плотно”); “Мои руки 

помнят оружие,”.  
50 “[...] ...печатаю стихотворение – / будто точу штык, / жалея, что моя (пишущая) машинка / не 

современный пулемёт” (“В холодных буднях”).  
51 “Сущность человечества / без поэзии / была бы очень убогой – / поэтому поэзия нужна, / как 

и вера в Бога” (“Игорю Трачу”).  
52 “[...]...этот удивительный рассвет, / которому хочется молиться. [...]” (“Надоело и сердцу в 

зимних снах,”).  
53 “[...] Знаю, ой знаю, / мою душу Бог не пустит в рай – / одна будет бродить без конца, / пото-

му что я грешил в долгих буднях / и имею на душе пятна, / а потому она будет ночевать на 

клёне / вместе с дикими голубями” (“Каждый листик клёна – ”).  
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має загину: / поруч молитви моєї – / Володимира Сосюри теза: / Любіть 

Україну!”54 (17.01.1994).  

Сравним с одним из первых стихотворений автора, написанным в камере 

смертников в 1948 году (восстановлено по памяти в повести “Моя причаст-

ность к ОУН”):  

 
Я захлинаюсь смертною журбою,  

вона, мов присок той, пече мене!  

Життя,  

я вже прощаюся з тобою,  

можливо, із останнім днем?  

[...]  

А все за ту, майбутню Україну,  

яка ніколи не зазна загину,  

й не стане тільки міражем:  

ми смертю нашою, як і повинно,  

її безсмертя збережем!55  

 

Между двумя стихотворениями прошло почти полвека (точнее – 45 

лет) трудной жизни автора. Они не сломили и не согнули его, не заставили 

разочароваться в идее, за которую был гоним. Зато сделали его мудрым, 

рассудительным, требовательным к себе и самоироничным. Не отняли у 

него радости, потому что радость он умел лелеять в сердце: “[...] Крізь ґрати 

я дивився / і бачив там лиш сонце і життя...[...]” (“Камера смерті”56; стихо-

творение впервые опубликовано в подборке лагерных стихотворений поэта в 

антологии “Глазами сердца”, без даты)57.  

Лирика М. Сармы-Соколовского заслуживает значительно более глубокого 

и пристального изучения – стиховедческого, мифопоэтического, стилисти-

ческого анализа etc. В данном случае ограничиваемся лишь обзором главных 

тем и мотивов позднего сборника, указывая на то, что составляет тематиче-

ский стержень: патриотическая идея, истовая преданность автора Украине – 

                                                 
54 “Постоялец сталинских тисков, / небольшой художник, / немного больше – поэт / и такой же 

кобзарь, / но ведь – в сане протоиерея,– / всё упомянутое / считаю Божьим даром, / который 

получил как чудо-свет, / где бандура – мой щит, / фелонь – мантия, / а крест – сталь в сто лез-

вий, / которая в действии не имеет погибели: / рядом с молитвой моей – / Владимира Сосюры 

тезис: / Любите Украину!”  
55 “Я захлёбываюсь смертной тоской, / она, как огонь, меня жжёт! / Жизнь, я уже прощаюсь с 

тобой, / может, с последним днём? / [...] А всё за ту, будущую Украину, / которая никогда не 

умрёт, / не станет только миражем: / мы смертью нашей, как и должно, / её бессмертие сохра-

ним!”. Vide: М. Сарма-Соколовський Моя причетність до ОУН, 

http://ruthenos.org.ua/HTML/Biblioteka/sarma.html [доступ: 06.01.2013].  
56 “[...] Сквозь решётку я смотрел / и видел там лишь солнце и жизнь...[...]” (“Камера смерти”).  
57 Очима серця: Ув’язнена лірика, В. І. Боровий (ред.), Харків 1992, с. 284 
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и открытость миру, способность радоваться его красоте, постоянное чувство 

Господнего благословения и ответственности перед Богом за творческий дар 

и земную жизнь. Свободно владея метрикой классического стиха (об этом 

свидетельствуют предыдущие сборники, в частности и лагерные стихи, сре-

ди которых есть, например, сонеты), М. Сарма использовал в поздней лири-

ке главным образом переходную к верлибру форму стиха и не чуждался 

экспериментов. Это было проявлением той внутренней свободы, к которой 

он всю жизнь стремился с неукротимой силой и энергией.  

 

Аннотация 

 

“Не святой, а с кобзою казак Мамай”: поздняя лирика М. Сармы-

Соколовского.  

 

Цель исследования – рассмотрение образно-тематического содер-

жания посмертного лирического сборника “Серебряное перо соколиного 

полёта”, автор которого – украинский священник и бывший заключённый 

ГУЛАГа Николай Соколовский (поэтический псевдоним – Мыкóла Сáрма). 

Биография и творчество необычного поэта практически не изучены. В дан-

ном исследовании использованы историко-литературный и проблемно-

тематический подходы к прочтению его поздней лирики. Актуальность 

обусловлена значительной общественной и культурно-эстетической ценно-

стью творчества поэта. Новизна исследования в том, что сборник “Серебря-

ное перо соколиного полёта” (издан посмертно в 2009 году) впервые рас-

смотрен в литературно-исторической перспективе, проанализированы глав-

ные тематически-образные мотивы и идейные аспекты. Индивидуальной 

поэтической манере поэта дана литературоведческая оценка. Главные вы-

воды. М. Сарма-Соколовский стал поэтом в неволе – в лагере Инта, где от-

бывал срок в 1949-1961 годах. Его можно отнести к “Интинской школе” 

украинской поэзии в ХХ веке – кругу интеллектуалов, испытавших на себе 

влияние выдающегося украинского переводчика Григория Кочура, который 

в заключении не прекращал творческую работу и “заразил” ею многих сола-

герников в Инте. Будучи почти ровесником Кочура, Соколовский считал 

себя его учеником. Кроме литературного таланта, он был одарённым худож-

ником и музыкантом-кобзарём, но после заключения не смог вполне реали-

зовать свои творческие силы, находясь под надзором КГБ. Последняя книга 

М. Сармы – это “книга старости”, жизненных итогов и расцвет его таланта. 

Она во многом по-новому раскрыла поэта и художника, обнаружив его тягу 

к экспериментам с поэтическим словом и образом, со стихотворной формой. 

Творчество М. Сармы требует более глубокого изучения – стиховедческого, 

мифопоэтического; но прежде всего биографического и текстологического.  
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Ключевые слова: лирика М. Сармы-Соколовского, “Интинская школа” в 

украинской поэзии, сборник “Серебряное перо соколиного полёта”, образно-

тематические мотивы, визуальная поэзия.  

 

 

Title in Polish / Tytuł po polsku: 

 

„Nie jest święty, a z kobzą Kozak Mamai”: późna liryka M. Sarmy-Sokołowskiego.  

 

Streszczenie (abstrakt) po polsku: 

 

Celem badań – jest rozpatrzenie treści obrazowo-tematycznego, pośmiert-

nego zbioru wierszy lirycznych “Srebrne pióro lotu sokoła”, którego autorem jest 

ukraiński ksiądz i były więzień Gułagu Mikołaj Sokołowski (pseudonim poetycki - 

Mykoła Sarma). Biografia i twórczość niezwykłego poety są praktycznie jeszcze 

niezbadane. W badaniu wykorzystano ujęcia historycznoliterackie i problemowo-

tematyczne do odczytania późnej liryki tego poety. Znaczenie tekstów wynika 

z dużej społecznej i kulturowo-estetycznej wartości jego twórczości. Nowość ba-

dania polega na tym, że zbiór "Srebrne pióro lotu sokoła" (wydany pośmiertnie 

w 2009 roku) po raz pierwszy ujęto w historycznoliterackiej perspektywie, zanali-

zowano główne tematyczne motywy i aspekty ideowe. Indywidualnemu, poetyc-

kiemu sposobowi pisania wierszy, który stosował poeta, dodano ocenę pod wzglę-

dem estetycznym i literaturoznawczym. Główne wnioski. M. Sarma-Sokołowski 

został poetą w niewoli – w obozie Inta, gdzie odbywał karę w latach 1949-1961. 

Poetę można uważać w poezji ukraińskiej w XX wieku za ucznia „Szkoły w Incie” 

– kółka kreatywnych osób, które były zainteresowane literaturą i znajdowały się 

pod wpływem Grzegorza Kochura. Ten słynny ukraiński tłumacz nigdy nie od-

chodził od swej twórczej pracy, nawet w więzieniu i „zaraził” nią wielu "współła-

gierników" (współtowarzyszy w więzieniu) w Incie. Będąc prawie rówieśnikiem 

Kochura, Sokołowski uważał się za jego ucznia. Poza uprawianiem literatury, był 

on także utalentowanym artystą i muzykiem-kobziarzem, ale po więzieniu pod 

nadzorem KGB nie był w stanie w pełni realizować swoje siły twórcze. Ostatnia 

książka M. Sarma-Sokołowskiego – to „księga starości”, czyli księga wniosków z 

życia i rozkwit jego talentu. Jest to pod wieloma względami nowy, otwarty poeta i 

artysta, który ujawnił swoją skłonność do eksperymentowania z poetyckimi sło-

wami i obrazami w poetyckiej formie. Twórczość M. Sarma-Sokołowskiego wy-

maga dalszych badań – poznania wierszy, mitów poetyckich; ale przede wszystkim 

biografii i tekstów. 
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Słowa kluczowe: liryka M. Sarmy-Sokołowskiego, „Szkoła w Incie” w ukraińskiej 

poezji, zbiór wierszy „Srebrne pióro lotu sokoła”, obrazowo-tematowe motywy, 

poezja wizualna.  

 

Title in English: 

 

Title in English: 

 

 “He’s not a saint, but with a bag-pipe – Cossock Mamay”: M. Sarma-

Sokolovskiy’s late lyric poetry. 

 

Summary (abstract) in English: 
 

The purpose of the article is to examine the themes and images of the post-

humous lyric collection “A silver feather of falcon flight” (published in 2009) , 

written by the Ukrainian priest and former prisoner of Gulag – Mikolai Sokolov-

skiy (his poetic pseudonym was Mykola Sarma). The biography and the work of 

this extraordinary poet has practically not been a subject of scholarly study, hence 

the novelty quality of the research that gave rise to the present paper. The article 

focuses on M. Sarma-Sokolovskiy’s late lyric poetry to the reading of which we 

applied a historical and literary approach combined with close attention paid to 

thematic and ideological aspects of the texts. The significance of M. Sarma-

Sokolovskiy’s poetry is related to the great social, cultural and esthetic value of his 

texts. In the present paper his posthumously published work, which very well re-

veals his individual poetic style, has been estimated from theoretical and esthetical 

perspectives. Main conclusions. M. Sarma-Sokolovskiy became a poet when he 

was imprisoned – in the camp in Inta, where he served his time in 1949-1961. He 

can be considered as a member of the Inta-school of Ukrainian poetry in the 20th 
century. It was a group of creative people who were interested in literature and were 

under the influence of the prominent Ukrainian translator Grigory Kochur. He 

never stopped his literary activity, even when he was in prison, and in this way he 

deeply affected the other inmates in Inta. M. Sarma-Sokolovskiy was a near-

contemporary of Kochur, but he regarded himself as Kochur’s disciple. Apart from 

writing poetry, he was also a talented artist and a bagpipe-player, but after the time 

spent in prison under the KGB’s surveillance, he was not able to fully carry out 

creative work. His last work was “a book of old age”, that is a book of conclusions 

drawn from his life; it represented the blossoming of his talent. In many ways M. 

Sarma-Sokolovskiy can be considered as a new, modern, open-minded poet and 

artist who revealed his ability to experiment with poetic words and poetic images. 

M. Sarma’s oeuvre calls for a more profound study which would include examina-

tion of his poems, of poetic myths, and first of all biographical and textual criticism..  
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Keywords: M. Sarma-Sokolovskiy’s lyric poetry, the Inta-school of Ukrainian 

poetry, poetry collection “Silver feather of falcon flight”, thematic and imaginal 

motifs, visual poetry.  
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Death on Rúa Augusta. The New Humanism of Tedi López Mills 
 

 

 Each of the three so-called Abrahamic faiths puts forward, to a greater or 

lesser degree, comparative claims to exclusivity. Thus, depending on one’s personal 

acceptance of, or aversion to, ecumenism, the famous words of Joseph Campbell 

are either positively encouraging, or inexcusably adrift: 

 
“Looking back today over the twelve delightful years that I spent on this richly rewarding enterprise, I 

find that its main result for me has been its confirmation of a thought I have long and faithfully enter-

tained: of the unity of the race of man, not only in its biology but also in its spiritual history, which has 

everywhere unfolded in the manner of a single symphony, with its themes announced, developed, 

amplified and turned about, distorted, reasserted, and, today, in a grand fortissimo of all sections sound-

ing together, irresistibly advancing to some kind of mighty climax, out of which the next great move-

ment will emerge.”1 

  

 Whether or not Campbell’s admittedly syncretistic picture of the future is 

inevitable, or even possible, it is true that recent studies of the past have proven that 

all men and women, regardless of race or generation, have a distinct, shared sense 

of supernature, and our intimate relation to it. To give but one example of this, we 

may cite the visceral sense of being at the centre of the universe, which anthropolo-

gist Mircea Eliade finds spread about the globe. Not only does the fact that “the 

blood of the Saviour [falls] upon Adam’s skull, buried precisely at the foot of the 

Cross” testify to the Christian assertion that “Golgotha is situated at the centre of the 

world,” but such a sacred omphalos can be found in the religious systems of people 

of all races and climes. He continues: 

 
“According to Indian beliefs, Mount Meru rises at the centre of the world, and above it shines the 

polestar. The Ural-Altaic peoples also know of a central mountain, Sumeru, to whose summit the 

polestar is fixed. Iranian beliefs hold that the sacred mountain Haraberezaiti (Elburz) is situated at the 

centre of the earth and is linked with heaven. The Buddhist population of Laos [...] know of Mount 

                                                 
1 Joseph Campbell, “On Completion of The Masks of God,,” preface to The Masks of God, vol. iv, 

Creative Mythology (Middlesex: Penguin Books, 1982), p. xx. The cynical might add to my introduc-

tory list “inexcusably interminable, syntax-wise.” 
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Zinnalo, at the centre of the world. In the Edda, Himinbjorg, as its name indicates, is a “celestial moun-

tain;” it is here that the rainbow (Bifrost) reaches the dome of the sky. Similar beliefs are found among 

the Finns, the Japanese, and other peoples.”2 

 

 Exactly fifty years ago, in 1965, the college of bishops of the Roman Cath-

olic Church published the declaration Nostra aetate, which contains language strik-

ingly similar to the words of religious scholars such as Campbell and Eliade: 

 
“Una enim communitas sunt omnes gentes, unam habent originem, cum Deus omne genus hominum 

inhabitare fecerit super universam faciem terrae, unum etiam habent finem ultimum, Deum, cuius 

providentia ac bonitatis testimonium et consilia salutis ad omnes se extendunt, donec uniantur electi in 

Civitate Sancta, quam claritas Dei illuminabit, ubi gentes ambulabunt in lumine eius.”3 

 

[One is the community of all peoples, one their origin, for God made the whole human race to live over 

the face of the earth. One also is their final goal, God. His providence, His manifestations of goodness, 

His saving design extend to all men, until that time when the elect will be united in the Holy City, the 

city ablaze with the glory of God, where the nations will walk in His light.] 

 

And thus, Ecclesia catholica nihil eorum, quae in his religionibus vera et 

sancta sunt, reicit [“The Catholic Church rejects nothing that is true and holy in 

these religions”], a fact borne out, but not always acknowledged, in the Christian 

world, although Les grandes expériences ne se ressemblent pas seulement par leur 

contenu, mais souvent aussi par leur expression. Rudolf Otto a relevé des ressem-

blances surprenantes entre le lexique et les formules de Maître Eckardt [sic] et ceux 

de çankara [“The great religious experiences resemble one another not only in their 

content, but also, often in their expression. Rudolf Otto has met with surprising 

resemblances between both the lexicon and the formulas of Master Eckhart and 

those of Sankara”].4 Finally, it is a simple fact of human existence that men and 

women of all religious traditions — or, seemingly, of none — feel a deep and real 

attachment to some numen, greater than themselves, and of which they are the 

intimate, if not exceptional, concern: 

 

                                                 
2 Mircea Eliade, The Myth of the Eternal Return, or, Cosmos and History (Princeton: Princeton Uni-

versity Press, 1971), pp. 12-14 ff. 
3  The Latin text of Nostra aetate is available online at the Vatican website: 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_decl_19651028_nostra-aetate_lt.html. The English translation of the same is given there as well: 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html 
4 Mircea Eliade, Traité d’histoire des religions (Paris: Payot, 1970), pp. 16-17. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html
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All these beliefs express the same feeling, which is profoundly religious: “our world” is holy ground 

because it is the place nearest to heaven, because from here, from our abode, it is possible to reach 

heaven; hence our world is a high place.5  

 

 These facts are borne out admirably in Death on Rúa Augusta (2010),6 the 

subtle verse novel by the Mexican poet Tedi López Mills7. For, although confess-

edly agnostic, having been raised in an anti-clerical household,8 in her work she has 

created a profoundly moving story of the life and death of a very grey man — the 

blandness and anonymity of whom bring thoughts of one’s own mortality and 

relationship to God more strikingly to the fore, than many a sermon on the Four 

Last Things delivered from the pulpit. 

 Death on Rúa Augusta can be summarized in a deceptively simple, 

straightforward fashion. Gordon Smith, a nondescript California bookkeeper fond 

                                                 
5 Mircea Eliade, The Sacred and the Profane. The Nature of Religion; the Significance of Religious 

Myth, Symbolism and Ritual within Life and Culture (New York: Harcourt, Brace and World, 1959), 

pp. 38-39. 
6 Tedi López Mills, Muerte en la rúa Augusta (Oaxaca de Járez: Almadía, 2010). The entirety of the 

work has been translated into English at least twice. The first ten chapters of my Death on Rúa Augusta 

was published in March, 2013 by the In Translation supplement of The Brooklyn Rail (URL: 

http://intranslation.brooklynrail.org/spanish/from-death-on-rua-augusta-a-verse-novel-by-tedi-lopez-

mills), and the entirety of David Shook’s Death on Rua Augusta was published a year later (London: 

Eyewear Publishing, 2014). I have also translated the work into Polish (Śmierć na Rúa Augusta), for 

which translation I am actively seeking a publisher. The English versions included in this article are, of 

course, from my translation, which has the advantage of having gone through several revisions by the 

poet herself. For a description of the difficulties encountered in this translation, and the unusually fruitful 

cooperation between poet and translator in creating the English equivalent of the Spanish original, see 

the introduction to my Rossetti’s Armadillo (Newcastle-on-Tyne: Cambridge Scholars Press, 2013). 
7 Information about Tedi López Mills: “Tedi López Mills was born in Mexico City in 1959. In 1994, 

she won a scholarship from the Jóvenes Creadores program of FONCA, and in 1998 was awarded the 

first poetry scholarship of the Octavio Paz Foundation, which resulted in her fifth book of poetry: 

Horas (Premio Juan Pablos al Mérito Editorial, CANIEM). Her other volumes of poetry include: 

Cinco estaciones, Un lugar ajeno, Segunda persona (winner of the 1994 Efraín Huerta National Prize 

for Literature), Glosas, Luz por aire y agua, Un jardín, cinco noches (y otros poemas), Contracorriente 

(winner of the 2008 José Fuentes Mares National Literary Prize), Parafrasear, and Muerte en la rúa 

Augusta (for which she was awarded the 2009 Xavier Villaurrutia Prize, awarded to writers by their 

peers). She has translated numerous works herself, including an anthology of the American poet Gustaf 

Sobin and Anne Carson’s Autobiography of Red). In 2012, her first volume of essays, La noche en 

blanco de Mallarmé was published by the Fondo de Cultura Económica in 2004; this was followed by 

Libro de las explicaciones, essays (Almadía, 2012). Tedi López Mills is a member of the Sistema 

Nacional de Creadores de Arte. The July 2011 edition of InTranslation included several of her poems 

in the English translation of Wendy Burk, who recently was awarded an NEA grant to translate 

Contracorriente” (Bios by Charles S. Kraszewski [in:] InTranslation, URL: 

http://intranslation.brooklynrail.org/spanish/from-death-on-rua-augusta-a-verse-novel-by-tedi-lopez-

mills [Access: 03.02.2015]). 
8 Letter to the author, June 2012. 

http://intranslation.brooklynrail.org/spanish/from-death-on-rua-augusta-a-verse-novel-by-tedi-lopez-mills
http://intranslation.brooklynrail.org/spanish/from-death-on-rua-augusta-a-verse-novel-by-tedi-lopez-mills
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of drawing and children, suddenly short-circuits one day at work. Neither his wife 

Donna, nor his friends Don Jaime and Ralph — who treat him, respectively, with 

antagonistic frustration, kindness, and sly condescension — are able to pull him out 

of his debilitating funk. A grey, difficult existence of home care ensues, and no one, 

including the reader, is quite able to decipher Gordon’s situation. Is he truly help-

less? Or has his consciousness been raised to a higher level? Is he the dupe of Don-

na and Ralph, or above them, able to see through all of their plots and treacheries? 

To the mix is added the marvellously ambiguous character of Anonymous. Wheth-

er this entity, unseen by anyone save Gordon himself, is a spiritual reality who seeks 

to help him, a demon who possesses him, an imaginary friend or a symptom of his 

breakdown, it is difficult to say. However, he does interject a teasingly spiritual 

dimension to the novel, surprising in the work of a woman who seemingly has no 

strong religious conviction. However, that is not the point. López Mills keeps our 

eyes firmly fixed on the physical passion of her protagonist. We follow the progres-

sion of his disease from its inception to its climax, in a very public death on the 

Lisbon street which gives the title its name — and our emotions are engaged in 

sorrowful empathy. This is where I find what I term the “new humanism” of Tedi 

López Mills. As an a-religious author, she is not writing confessional verse. Still, 

her point is not that of the tired materialist or existentialist who sneers at the dis-

placed human being, as does Antoine Roquentin, Ils croient que la beauté leur est 

compatissante. Les cons [“They believe that beauty feels a human compassion for 

them. The fools!”]9 On the contrary: López Mills is as aware of the excruciating 

exceptionalism of all human beings as the most ardent believer, and when her nar-

rator exclaims at the very end of Gordon’s story (Y ese día Gordon murió / y ese día 

yo lo vi.)10 [(And on that day Gordon died / and on that day I saw him)] we cannot 

but sense the great compassion she has for him; her words ring out like a defiant 

epitaph, that wishes to fix the passing, the existence, the importance of this seem-

ingly unimportant human being, forever. For that is what each and every human life 

strives for, and deserves. Adolfo Castañón sees something of this in his discussion 

of López Mills’ verse, where he compares her to the Baroque mystic Angelus Sile-

sius: 

 
Para Angelo Silesio, el calendario espiritual se inicia con el invierno del pecado y concluye con el otoño 

de la plenitud. La quinta estación seria la muerte que deja al hombre in hueso, reducido a una semilla 

inmortal. Las Cinco estaciones de Tedi López Mills [...] traen a la memoria este ciclo de crecimiento y 

penitencia.11 

 

                                                 
9 Jean-Paul Sartre, La nausée (Paris: Gallimard, 1938), p. 244. 
10 López Mills, Muerte en la Rúa Augusta, ch. 34, p. 148. 
11 Adolfo Castañón, Arbitrario de literatura mexicana (México: Lectorum, 1993), p. 260 
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[For Angelus Silesius, the spiritual calendar begins with the winter of sin, and concludes with the au-

tumn of plenitude. The fifth station would be death, which leaves man in his bones, reduced to an 

immortal seed. The Five Seasons of Tedi López Mills (...) recalls to us this cycle of growth and peni-

tence.] 

  

 And so, returning to our work, Gordon Smith is dead. Those of us who 

have seen his drama play out, from Fullerton, California to the fateful street in Lis-

bon where he slips from this mortal coil, stand there and wait, like Fortinbras, pon-

dering the slaughter in Elsinore. Yet, one thinks at this moment, not so much of 

Shakespeare’s character, but that of one of López Mills’ favourite contemporary 

poets, the Pole Zbigniew Herbert. Towards the end of his “Tren Fortynbrasa” [“The 

Lament of Fortinbras,”] the eponymous narrator bids farewell to the prince with: 

 
“Tak czy owak musiałeś zginąć Hamlecie nie byłeś do życia 

wierzyłeś w kryształowe pojęcia a nie glinę ludzką [...] 

nie umiałeś żadnej ludzkiej rzeczy nawet oddychać nie umiałeś 

[...] 

Żegnaj książę czeka na mnie projekt kanalizacji 

i dekret w sprawie prostytutek i żebraków 

muszę także obmyślić lepszy system więzień 

gdyż jak zauważyłeś słusznie Dania jest więzieniem 

Odchodzę do moich spraw Dziś w nocy urodzi się  

gwiazda Hamlet Nigdy się nie spotkamy 

[...] 

żyjemy na archipelagach”12 

 

In English translation: 

 
[Anyway you had to die, Hamlet you were not meant for life 

you believed in crystal notions not in human clay (...) 

you knew no human thing you did not even know how to breathe 

[...] 

Farewell Prince I have work to do a sewer project 

and an edict on whores and beggars 

I’ve also got to think up a better penal system 

since as you rightly put it Denmark is a prison 

I go to my work Tonight was born 

a star named Hamlet We shall never meet 

[...] 

We live on archipelagos] 

 

There are quite a few places in this passage — whether it is known to our 

poet or not, I do not know — that throw an interesting light on the character of 

                                                 
12 Zbigniew Herbert, from “Tren Fortynbrasa,” in Studium przedmiotu (Wrocław: Wydawnictwo 

Dolnośląskie, 1996), p. 44. 
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Gordon Smith. For now, I should like to point out just one. In Fortinbras’ reasoning, 

Hamlet had to die. He was not “made” for this world; he had no place in it. 

Fortinbras, on the other hand, is a man of action, a practical human being with the 

common-sense and know-how necessary to survive in this world, indeed to domi-

nate it. Are we not in the same position as Fortinbras, at the end of López Mills’ 

verse novel? Do we not stand over the corpse of the little man and think, well, yes, it 

had to happen this way. Gordon was not meant for this world? Just imagine what 

would have been our surprise had Gordon “won out” in the end, and the character 

to shuffle off at the end was the much more able Donna, or the wily, handsome and 

capable Ralph? That sort of ending to the story would have raised more questions 

than it would have answered. 

 Now, Gordon Smith is no Hamlet. In reading Fortinbras’ words, which 

cannot be understood without reference to Shakespeare’s play, we are at liberty to 

agree, or disagree, with him. That depends, basically, on our personal understanding 

of heroism. Do we appreciate the character of the Norwegian prince, masculine, 

angry, willing “to do battle for an egg-shell,” who, in a similar position to that of 

Hamlet (his father, too, was unjustly killed, in his understanding), didn’t dither 

about, but rushed off (like Laertes, too!) to revenge. Or are we closer to Hamlet, the 

thinker, the man of moral scruples who, while not adverse to violence, wants to 

make sure that his revenge is justified, and “dithers” so long as to effect his revenge 

only at the cost of his own life? Are we, in short, Aristotelian, or Platonic? 

 Such a quandary does not exist with Gordon Smith. Gordon Smith is a 

nobody, by our common understanding of the term, a “zero,” as the mysterious 

Anonymous calls him. What on earth is there in him to arouse our interest, let alone 

our sympathy? And yet, we’ve made it to the end of the novel; he’s held our interest 

for thirty-five chapters. And there at the very end stands the narrator with her last 

words: “And on that day Gordon died / and on that day I saw him.” As we have 

previously remarked, these words carry an unexpectedly powerful charge of gravity 

and respect for a character that, perhaps, we have so far brushed off lightly, a man 

we deemed deserving of our pity, rather than respect... What does López Mills 

expect us to see, pointing her finger at the corpse of the little man crumpled on Rúa 

Augusta? 

 There is not much to impress us in this forgettable chap with the unimpres-

sively common name, Smith, which in its etymologically historical sense signified 

a skilled craftsman, but over the centuries, like its near-neighbor Jones, has become 

the benchmark of anonymity, of blandness. His days are uneventful: 
 

“hoy saqué la basura, 

hoy desayuné dos panes con mermelada, 

hoy me lavé los dientes, 

hoy salí al jardín y saludé a los vecinos, 

hoy no estaban los nietos de los vecinos, 
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hoy no estaba don jaime, 

hoy comí mucho, más tarde cené.”13  

 

[today I took out the trash, 

today I had rolls and marmalade for breakfast, 

today I brushed my teeth, 

today I went out into the garden and greeted the neighbors 

today the grandchildren of the neighbors were not around, 

today don jaime wasn’t around, 

today I ate a lot, and later had dinner]. 

 

Granted, this is a description of his life after the breakdown described in 

chapter 3, which effectively brought an end to all activity more strenuous and de-

manding than sketching childish drawings, obsessively collecting images of 

swimming pools, or doing origami — which last activity smacks strongly of the 

stereotypical “basket-weaving” of the mentally impaired. But even before, in his 

heyday, as it were, his was a life that stretched past the normal into the most insig-

nificant vanilla: 

 
“antes, querido diario, mi vida 

no era complicada: 

yo, el señor Gordon Smith, 

de Fullerton, California,  

salía de mi casa todas las mañanas 

con un portafolios lleno de papeles y números 

Donna se despedía con un beso al aire 

y en la noche cenábamos en silencio 

 

era otra época 

no había Anónimo ni cuadernos 

al 1 lo seguía el 2 al 1423 el 1424 

al lunes el martes al día la noche“14 

 

[way back when, dear diary, my life 

was not complicated: 

I, Mr. Gordon Smith 

of Fullerton, California,  

would leave home in the mornings 

with a briefcase full of papers and numbers 

Donna would see me off by blowing me a kiss 

and at night we’d eat supper in silence 

 

it was another time 

there was no Anonymous no notebooks 

                                                 
13 López Mills, ch. 5, p. 22. 
14 López Mills, ch. 31, pp. 128-129. 
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1 was followed by 2 and 1423 by 1424 

Monday by Tuesday and day by night] 

 

 Most of the novel is taken up by Gordon Smith’s present predicament, 

whatever that may be. However, the poet provides us with such glimpses of his 

back-story, so that we come to see that his final breakdown is something predicta-

ble: a natural, if perverse, blossoming, rather than a sudden wrong turn off the 

straight and narrow path that led him down to a surprisingly bad place. After all, 

Gordon is abnormal from the very first time we come across him. Although he’s 

been to college (where his one accomplishment before predictably dropping out — 

see chapter 22 — was meeting Ralph), here we have a native of Southern Califor-

nia who never saw the ocean until he was an adult — on his first date with Donna! 

 
“se quedó tan impresionado que ya no pudo 

pensar en nada ese día ni esa noche. 

De pie en la arena, descalzo, 

sus piernas blancas dos columnas 

delgadas frente al horizonte, 

le comentó a Donna: 

nunca lo habría imaginado tan grande, tan inestable: 

¿Es gris o azul? 

[...] 

¿Quién eres?, lo espetó al mar, 

porque alguien se removía allá dentro, 

alguien hacía ruido en el agua, 

complicaba el silencio 

en la esfera perfecta de ese domingo 

tan preparado por Gordon en su mente”15 

 

[it made such an impression on him that he couldn’t 

think of anything else all that day or night. 

Standing with his feet in the sand, barefoot, 

his white legs two columns 

thinly facing the horizon, 

he confessed to Donna: 

I never imagined it would be so big, so unstable. 

Is it gray or blue? 

[...] 

Who are you? Gordon asked the ocean, 

because somebody was stirring about inside there, 

somebody was making noise in the water 

complicating the silence 

in that perfect sphere of a Sunday 

that Gordon had prepared so carefully in his head] 

                                                 
15 López Mills, ch. 7, pp. 30-31. 
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Really? Yes, it seems so. Really. Even Donna is taken aback by that one: 

no seas payaso [“don’t act stupid”], she says to him, before running off to the surf 

he is both attracted to and repulsed by.  

 Yet she seems to think that he is joking here. She mustn’t have noticed 

anything “wrong” with him yet; otherwise, why would a healthy young girl agree 

to this date? We, however, are in the privileged position of accompanying the om-

niscient, third-person narrator. We witness what she doesn’t: his irrational jealousy 

at the way the sea “embraces” her, his alarming anger directed at the water, personi-

fied into a monstrous rival; the manner in which his subconscious — if it is that — 

begins to murmur its frightened incantatory gibberish: 

 
“tú, yo, tú, yo, so sol, sol, 

pícate los ojos, 

cuervo de pacotilla, cuervo de cartón. 

Ya déjame, dijo Gordon, 

mar pastoso no eres más que lo mismo mareado”16 

 

[you, me, you, me, sun, sun, sun 

pricking your eyes 

fake raven, cardboard raven 

Leave me alone said Gordon, 

pasty sea pasty water back and forth you make my head spin] 

 

This is the first use of imagery such as the merciless sun, the birds picking 

at his eyes, that will return to the narrative later, in the full bloom of Gordon’s mad-

ness. 

 Again, we must say if it be madness. One of the most powerful aspects of 

great poetry is narrative ambiguity, and Tedi López Mills shows herself a great 

master of this in her anti-epic. As Laurence Boudon puts it, López Mills’ is a poesía 

que observa, cuestiona e investiga la realidad en busca de respuestas que satisfa-

gan la curiosidad de la que no acepta respuestas convencionales [“poetry which 

observes, questions, and investigates reality, in search of replies which satisfy the 

curiosity of a person who does not accept conventional answers”].17 That said, there 

are, of course, good “conventional” reasons for considering Gordon mad. There is, 

first and foremost, the breakdown at the office (in chapter 3), when his demons, or 

his sickness, finally get the upper hand and he must be pried away from his desk by 

Ralph and Donna, before the “man in the white coat” gets him under control 

                                                 
16López Mills, ch. 7, p. 31. 
17 Lawrence Boudon, Handbook of Latin American Studies (Austin: Univ. of Texas Press, 2005), p. 

588. 
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through the agency of a hypodermic. There are his obsessions, such as his need to 

label even the simplest objects in his drawings: 

 
“[...] coloreaba  

una cordillera nocturna con su lápiz azul marino 

y le ponía estrellas amarillas al cielo 

por encima de las montañas y en un rincón 

de la hoja con su lápiz marfil la franja 

apenas visible de la luna. 

Escribió el nombre de cada cosa 

para no olvidarlo la próxima vez 

y repetir el mismo paisaje 

como ya le había pasado 

página tras página 

con un árbol simple en el centro 

y una cabaña roja del lado izquierdo.”18 

 

[coloring 

a mountain range at night with his sea-blue pencil 

and yellow stars in the heavens 

above the mountains, and in one corner 

of the page with his ivory pencil the fringe 

barely visible of the moon. 

He wrote down the name of each thing 

so as not to forget them next time 

and have to repeat the same landscape 

as happened before 

page after page 

with a simple tree in the middle 

and a little red cabin on the left.] 

 

Perhaps no stronger image of a human being, desperately striving to keep a 

grip on objective reality, exists in world literature. There is the creepy hint toward a 

split personality given in chapter 20, which must have sent chills up the spine of 

Don Jaime, when the latter promised to come and find Gordon some morning un-

der the “tree of a thousand leaves” and show him his own notebook: 

 
“Cuidado con mí sombra, eh, don jaime, 

no la vaya a confundir conmigo. 

Asegúrese antes de enseñarme la ciudad, 

pues mí sombra roba. 

Y con una larga risa, 

Gordon se dirige a su casa.”19 

 

                                                 
18 López Mills, ch. 8, p. 32. 
19 López Mills, ch. 20, p. 78. 
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[Be careful with my shadow, eh, don Jaime? 

don’t confuse it with me. 

Make sure it’s me before you show it your city, 

because my shadow is a thief. 

And with a long laugh, 

Gordon sets off for home.] 

 

Or there is the convoluted reasoning with which he explains to Anony-

mous his answers to the IQ test he found in a woman’s magazine; answers re-

splendent with a logic that can only be followed, and sincerely believed in, by an 

insane person: 

 
“una decía, por ejemplo, si ardilla es igual a rata, 

lagartija es igual a: zorro o sapo o caracol o colibri.  

Siempre hay truco, 

circulé caracol po la baba en las plantas: 

cría piel de lagartija con sus brotes de perla y escama.”20 

 

[one asked, for example, if squirrel equals rat, 

lizard equals: fox, toad, snail, hummingbird. 

There’s always a trick, 

i circled snail because of the slime on the leaves: 

it makes lizard skin with its stains of pearl and scales.] 

 

 And then, of course, there is “Anonymous.” But, as we shall see, it is no 

clear-cut matter that this character is further proof of Gordon’s madness. Let us 

depart from that question for a moment, to consider the matter of Gordon’s victimi-

sation more closely. He is not always the passive sufferer, the “pitiful” creature, we 

have so far described him as. In fact, he can be sadistic.  

 Although, as he confesses to Don Jaime (see chapter 28) he and Donna 

“weren’t able” to have children, that’s not for any lack of libido on Gordon’s part. 

He is aroused by his wife; he mira / el cuerpo en movimiento de Donna [“watches 

the body of Donna in motion”] while she makes him lunch in chapter 24;21 in one 

of the most moving lines of the work, after Donna’s immobilization of his hands 

and final rejections of all his erotic overtures, Alguna vez toqué estos labios con la 

lengua [“I once touched those lips with my tongue”], he says to Anonymous wist-

fully in the same chapter.22 But the fact remains that tenderness, for whatever rea-

son, is not Gordon’s long suit. His frustration — surely it must be that — boils over 

time and again into attacks upon the body of his wife that are quite simply brutal 

                                                 
20 López Mills, ch. 13, p. 54. 
21 López Mills, ch. 24, p. 96. 
22López Mills, ch. 24, p. 97. 
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spousal rapes. Quieres que te la meta verdad? [“You want me to stick it in?”]23 he 

whispers into her ear near the beginning of his story, after he has chased her around 

the house and pulled her hair, falling down, at last, onto the floor with her. And 

although Donna soon gets the upper hand here, as Gordon begins to cry into the rug 

and she kicks him like a dog, the line just quoted is heavy with threat, rather than 

invitation. Two chapters earlier, the manual coitus he attempts with his wife is de-

scribed in a repulsively vicious way that will be repeated more than once: 

 
“¿Corto, Donna, o pellizco? 

Y le ponía su mano en la cadera, 

y luego sola su mano bajaba 

hasta la orilla del calzón 

y luego sola se metía y caminaba 

con sus cinco dedos hacia el pelo 

y ahí se detenía: 

déjame, Gordon, le pedía Donna 

y la mano se sumía entre los pelos 

y clavaba uno de sus dedos largos en la ranura”24 

 

[Cut, Donna, or pinch?  

And he put his hand on her hip 

and then his hand all by itself crawled down 

to the elastic band of her panties 

and all by itself crawled in and walked  

on its five fingers all the way to the hairline 

and here it stopped: 

leave me alone, Gordon, said Donna 

but the hand sunk itself into her curly hair 

and stuck one of its long fingers into the slit] 

 

He has fantasies of “sinking the fangs” of his origami coyote into her skin 

as punishment for her neglect of his needs,25 a fantasy that becomes all the more 

chilling in chapter 24, where it is repeated: 

 
“Donna no me puede amarrar la lengua: 

¿entonces? 

A Donna la voy a lamer hoy, 

voy a lamerle la cara, el cuello, 

los hombros, las tetas viejas, 

la panza colgante, 

hasta llegar a la zona prohibida 

donde voy a clavar los dientes... 

                                                 
23 López Mills, ch. 6, p. 26. 
24 López Mills, ch. 4, p. 19. 
25 López Mills, ch. 9, p. 38. 
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¿Como una rata? 

No, como un coyote, yo so coyote, Anónimo...”26 

 

[Donna can’t tie up my tongue: 

so? 

i’m going to lick Donna today. 

i’m going to lick her face, her neck, 

her shoulders, her old tits, 

her flabby stomach, 

until i arrive at the prohibited zone 

where i’m going to sink my teeth... 

like a rat? 

No, like a coyote, i’m a coyote, Anonymous...] 
 

The brutality of the statement is underscored here doubly. First, they are 

Gordon’s own teeth here that are mentioned, not the seemingly innocuous paper 

fangs of an origami coyote. He has become the coyote. Second, the lines just quot-

ed come directly after that heartrendingly sincere line we mentioned above, “I once 

touched those lips with my tongue,” and their proximity, the sudden shift of emo-

tion and intent, completely undercut the tenderness just expressed, and the pity that 

line aroused in us. 

 Finally, in the very last chapter of the poetic cycle, the narrator allows us to 

witness an intimate — and ferocious — quarrel scene in the Lisbon hotel room 

such as we have not yet come across in the back and forth between Gordon and 

Donna: 

 
“Ella se encerró en el baño llorando y él golpeó 

la puerta 

con el puño varias veces: 

—Anda, sal, no te pongas a llorar como siempre. 

Cuando salió Donna la empujó hacia la cama, 

le arrancó la ropa, le pellizcó la panza y las nalgas, 

le mordió los pezones como un coyote, 

le lamió la cara, el cuello, 

le metió el dedo entre las piernas hasta dentro 

ye ella sollozaba, rogaba: 

— Déjame, Gordon, suéltame, Gordon... 

Pero él sólo se reía y seguía hurgando con el dedo.”27 

 

[She locked herself in the bathroom weeping and he banged 

on the door 

several times with his fist: 

—Come out, come on out, don’t start sobbing like always. 

                                                 
26 López Mills, ch. 24, p. 97. 
27 López Mills, ch. 34, p. 142. 
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When Donna came out, he pushed her on the bed, 

tore off her clothes, pinched her stomach and her buttocks,  

bit her teats like a coyote 

licked her face, her neck 

stuck his finger between her thighs, all the way inside 

and she sobbed and begged him: 

—Leave me alone, Gordon, let me alone, Gordon... 

But he just laughed and kept on digging in with his finger.] 

 

 Moving past the objectionable violence of Gordon’s behaviour, we are 

stunned. Is this the same Gordon Smith who meekly ascended the stairs that even-

ing, when he came across Donna and Ralph dancing perhaps a bit too close for his 

liking?28 Gordon is very macho here; a controlling, domineering male force that is 

far out of character with the cowed, easy-going (if neurotic) chap we have grown 

accustomed to for thirty verses. Is it possible to read those final lines without feeling 

an almost physical pain oneself?  

 By introducing this characteristic of volcanic sexual hatred, of sadism, 

López Mills deepens the character of Gordon Smith by darkening it. It makes him a 

very complex character, and inhibits the reader who would like to simplify him into 

the put-upon “good guy” of the story, the underdog we naturally pull for. He is not 

innocent; not even along the lines of Franz Kafka’s hero Gregor Samsa from the 

novella The Metamorphosis. He becomes, rather, closer to the character of the of-

ficer in charge of the slow executions in the same author’s In the Penal Colony. 

Even though he climbs onto the horrid machine himself, when he finds himself 

beaten, and offers himself up as the last victim of the terrible harrow, we cannot 

bring ourselves to feel the same sort of pity for him as we had for his victims: he, in 

a sense, is the only person who deserves what happens to him. At any rate, whether 

we come to acknowledge that rather cruel assessment of his fate, it remains true that 

he is no innocent lamb. And neither is Gordon. In his consideration of her poetry, 

Adolfo Castañón suggests that esta poeta es dueña de saberes que sólo le son ac-

cesibles a una mujer [“this poet is the mistress of wisdom which is only accessible 

to a woman”].29 Perhaps nowhere else is this insight more powerfully showcased 

than here. 

 Returning to Gordon, this is not to say that he is not alienated, disenfran-

chised, used and victimised. He is, and in no insignificant way — because it is at the 

hands of those who purport to love him. When we meet Donna, Gordon’s beloved 

wife, she does not show herself in the best possible light. Coming outside after his 

latest “fit,” she picks him up off the ground 

 

                                                 
28 López Mills, ch. 31a, p. 129. 
29 Castañón, p. 260. 
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“y lo metía en la casa y lo lavaba y lo acariciaba 

eres mi animal, mi animalito 

y le tocaba los labios con la punta 

de un trapo y le decía en susurros, 

Gordon, te odio, y él se reía.”30 

 

[and took him into the house and washed him and stroked him 

my beast, you’re my little beast 

and touched his lips with the point 

of a rag, whispering 

I hate you, Gordon, and he laughed.] 

 

That’s a fairly rough thing to say, even joking. Despite Donna’s under-

standable exasperation, acting as caretaker — for who knows how long already? — 

for a debilitated husband, there seems to be just a hint of anger bubbling below the 

surface here. And when we take note of the fact that it might be filthy lucre at the 

bottom of it all, it becomes even more difficult for us to sympathize with her. 

 
“y ella me rozó los labios con su trapo, 

olía a grasa húmeda, a lengua blanca, 

donna me aprieta, ¿dónde está el dinero, gordon?, 

me dice en voz baja, ¿dónde lo escondiste? 

¿cuál dinero, donna? ella se ríe y me lastima.”31 

 

[and she wiped my lips with her rag, 

it stank of humid oil, a sticky tongue 

donna kept pressing me where is the money, gordon? 

she said in a low voice, where did you hide it? 

what money, donna? she laughed and it hurt.] 

 

This cupidity of Donna’s is one of the frequent Leitmotivs of Death on Rúa 

Augusta. What money is she talking about? Does it even exist? With Gordon, as we 

already know, we are dealing with an arguably psychologically unstable person, 

and — as we shall not be surprised to see — the boundary between the real and the 

imaginary is not too decisively drawn in his mind. But Donna seems to think the 

money exists: she makes at least some physical effort to locate it: 

 
“¿dónde está el dinero, Gordon? 

Te lo he dicho mil veces: al fondo de mi alberca, 

y ella sale al jardín, no saluda a los vecinos 

ni a los nietos de los vecinos, 

no saluda a don Jaime que raspe un tronco 

viejo como si buscara oro,  

                                                 
30 López Mills, ch. 1, p. 13. 
31 López Mills, ch. 2, p. 16. 
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camina rápido hacia la alberca, se asoma, 

examina el agua, se pone sus lentes, se los quita, 

regresa a la casa, no seas estúpido, Gordon, ahí no hay nada, 

dime dónde está el dinero y lo mira de cerca, 

le tuerce el brazo, le muerde la mano, 

al fondo, muy al fondo de mi alberca, 

intenta besarla, Donna se escabulle, 

sube corriendo por la escalera.”32 

 

[where is the money, Gordon? 

I’ve told you a thousand times: at the bottom of my pool, 

and she would go out into the garden,  

without greeting the neighbors 

or the grandchildren of the neighbors, 

without greeting don Jaime who was scratching at an old 

stump, as if he were looking for gold, 

and walk quickly to the pool, bend down 

examining the water, putting on her glasses, taking them off, 

then coming back to the house don’t be stupid, Gordon, there isn’t anything there, 

tell me where the money is and she looked at him carefully, 

she twisted his arm, bit his hand 

at the bottom, at the very bottom of my pool, 

he tried to kiss her, Donna slid away, 

ran upstairs to the second floor.] 

 

 Ralph, too, whom Gordon describes at one point as mi amigo villano33 

[“my friend that villain”], believes in its existence, and this complicates the moral 

picture even further. For if this is a case of one spouse having to shoulder the entire 

burden of life, with all its tiny exigencies and bills, for two people, one of whom is 

no longer able to work, it makes perfect sense that that spouse would be very inter-

ested in locating any money squirreled away (as Gordon suggests that he has done) 

for a rainy day, especially when it begins to pour. But Ralph’s interest in the money 

is of a different quality. During one of Ralph’s visits to the pair, Gordon enters a 

curious trance in which he begins to speak in a highly idiosyncratic manner that 

may be gibberish (as Donna understands it), or may well have something interest-

ing behind it (as Ralph seems to realize): 

 
“Lo que digo, Ralph, 

lo que repito, Donna, 

el dinero se esfuma 

no la costumbre de quererlo, 

en la noche lo he visto vestirse de oro 

y le he echado en cara su brillo: 

                                                 
32 López Mills, ch. 13, pp. 52-53. 
33López Mills, ch. 14a, p. 56. 
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eras metal mate y mírate ahora: 

azafrán amarillo, piña, flor de tigre... 

¿Qué demonios andas diciendo? 

Ya cállate, Gordon. 

Espera, Donna, está hablando del dinero 

(susurra Ralph con un guiño). 

Claro, Gordon, tigre, Gordon, valiente, 

se esfuma el dinero, dices, ¿dónde? 

Anda, Gordon...”34 

 

[What i’m saying, Ralph, 

what i’m repeating, Donna, 

the money goes up in smoke 

money may disappear 

but not the wish to have it 

at night i’ve seen it dress itself up in gold 

and i have tossed its flashes back in its face: 

you were matte metal just look at you now: 

yellow saffron, pineapple tigerflower... 

What the hell are you gabbling on about? 

Shut up, Gordon. 

Wait, Donna, he’s talking about the money 

(whispers Ralph with a wink) 

Sure, Gordon, tiger, Gordon, brave, 

the money’s going up in smoke, you say, where? 

Come on, Gordon...] 

 

That sly, patronizing encouragement of Ralph’s for Gordon to continue, 

seems a bit too aroused, a bit too salivating, for the “villainous friend” to be interest-

ed in the matter solely from the point of view of helping out his friends by locating a 

few extra bucks. No, he seems here to be interested in the money for its own sake, 

for his own sake, and this, coupled with his ambiguous closeness to Gordon’s Don-

na, hints to the reader that her interest in the funds might also not be so noble and 

clean. Perhaps the two are conniving together? 

 At this point, we arrive at the second eventual victimisation of Gordon: 

Donna’s possible infidelity. This possibility is hinted at, broadly and frequently, in 

the book. In chapter 16, for example, we see — at least from Gordon’s perspective 

— Ralph taking advantage of Donna’s emotional exhaustion in a manner that has 

very little to do with friendly commiseration: 

 
“había visto el roce de sus rodillas 

equilibrio con los ojos de declinantes de Ralph 

que se encaminaban hacia el escote de Donna, 

al unísono los ojos, sus dos faros 

                                                 
34López Mills, ch. 25b, p. 104. 
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mezclados en un solo trayecto de luz blanda; 

había visto cómo Ralph le agarraba la mano 

mientras ella le decía los secretos 

de su vida con Gordon.”35 

 

[he saw the rub of their knees 

in equal time with the eyes of Ralph bobbing 

down through Donna’s cleavage, 

two eyes in perfect tempo two lighthouse flares 

mixing in one single trajectory of soft light; 

he saw how Ralph grabbed her hand 

while she revealed the secrets 

of her life with Gordon.] 

 

It gets worse as the chapter continues: 

 
“ay, Ralph, ya no sé qué hacer... se corta 

en el jardín, me escupe, habla solo, 

me amenaza, me acosa 

por las noches 

en la cama... 

¿Cómo? 

Me mete el dedo... 

¿Dónde? 

Aquí... 

Donna ponía la mano 

de Ralph en su entrepierna. 

¿Ahí? 

Ralph la sobaba por encima de la falda, 

y Donna acercaba su boca al oído de Ralph, 

le decía sí, sí, y los ojos de Ralph 

con sus pestañas de viejo 

se hundían en el escote hasta que Donna 

se quitaba esa cabeza de encima, 

y decía, 

ay, Ralph, ya cálmate...”36 

 

[oh, Ralph, I don’t know what to do... he cut himself 

in the garden, spat at me, speaks to himself, 

threatens me, harasses me  

at night 

in bed... 

How? 

He sticks his finger in... 

Where? 

                                                 
35 López Mills, ch. 16, p. 65. 
36 López Mills, ch. 16, p. 66. 
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Here... 

Donna set Ralph’s 

hand between her thighs, 

Here? 

Ralph stroked her through her skirt, 

and Donna drew her lips near his ear 

saying yes, yes and Ralph’s eyes 

with his old man’s eyelashes 

sank deeper in the cleavage until Donna 

pushed his head away  

and said 

oh, Ralph, calm down...] 

 

Yet we must repeat the caveat: most of the information we get about Don-

na, whether via innuendo and suspicion, or in unambiguous technicolour, as in the 

fragment just cited, we get from Gordon’s perspective. It is either him narrating 

events in the first person (as he does in the aforementioned episode from Chapter 

31, when he relates his shame and confusion at seeing Donna and Ralph dancing a 

bit too closely when, by chance, he came back downstairs for a glass of water), or it 

is the third-person omniscient narrator, narrating for him, relating to us his thoughts. 

The passages just quoted begin with Gordon directly challenging Donna: 

 
“Te gusta Ralph, 

Donna, eso es lo que pasa, 

estás enamorada de él... 

¡Qué tonto, Gordon! 

¿Cómo puedes pensar así? 

Pero el señor Gordon sabía muchas cosas, 

había oído una plática en voz baja 

en la sala entre Donna y Ralph; 

había visto el roce de sus rodillas [etc.]”37 

 

[Ralph turns you on 

Donna, that’s what this is all about, 

you’re in love with him... 

What garbage, Gordon! 

How can you even think such a thing? 

But Gordon knows a lot of things, 

he heard them chatting once in whispers 

in the parlor, Donna and Ralph: 

he saw the rub of their knees (etc.)] 

 

 Again, Gordon confronts Donna with what he believes; she denies it, em-

phatically. Then the narrator takes over. It is to be noted, however, that the narra-

                                                 
37 López Mills, ch. 16, p. 64. 
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tor’s lines are not necessarily to be understood as a dispassionate, objective account 

of something that really happened. She doesn’t say “once, they were chatting in 

whispers in the parlour,” but “he heard them chatting once in whispers in the par-

lour.” This is pure narrational technique here: the narrator is summarising Gordon’s 

story, moving it along at a quicker pace; she could just as easily have allowed him 

to continue on, in the first person, with “I heard you two once chatting in the par-

lour.” Instead, perhaps wishing to boil the confrontation down to its most salient 

points, she resorts to this thumbnailing of his speech. By saying “he heard them 

chatting once in whispers in the parlour,” the narrator is emphasising the fact that it 

is Gordon who heard them, not us, not herself. It is Gordon’s word here, that we are 

asked to believe. Or, invited to doubt, as the narrator herself seems to do, by open-

ing her summary with the evaluating comment “but Gordon knows a lot of things,” 

which it is difficult not to read with an ironic twang. It is a sentence such as we 

come across in the arguments of a person who “knows what he knows” and will 

not let that knowledge be challenged by any inconvenient facts. In short, like most 

everything in Death on rúa Augusta, the information about the rather shady erotic 

dealings between Ralph and Donna is information supplied to us by Gordon, 

through the prism of his consciousness, and, quite obviously, one of the more inter-

esting aspects of the book is our hunt for objective truth in this story of shifting 

mirrors. Gordon’s presumably afflicted mind is most definitely not the most trust-

worthy guide to objective reality. He may be telling us the truth; he may be imagin-

ing things. When are we getting a clear picture of what is going on? Conversely, 

when are we just seeing something embellished, skewed, by a debilitated man’s 

desires, or greatest fears? 

 That he loves Donna — we will not go so far in our scepticism as to admit 

of the possibility of nobody existing anywhere outside the imagination of the main 

character — is beyond doubt. That he is insanely jealous of her, is also obvious. 

After all, can anyone be so jealous as to be offended by the ocean for taking the 

body of his girlfriend into its watery embrace? 

 
“Vio la cabeza de Donna en el agua 

atravesada por un destello diagonal 

y se sintió ofendido. 

Qué mar tan poca cosa, le gritó, ya en el borde“38 

 

[He saw Donna’s head in the water 

crossed suddenly by a spark of light 

and felt offended. 

What an ocean more like a puddle! he yelled standing on the shore] 

 

                                                 
38 López Mills, ch. 7, pp. 30-31. 
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 So it may be true that Ralph, in an old-fashioned way, is in the habit of 

kissing Donna’s hand when they meet. But does he really moisten his lips before he 

does, so as to more effectively conduct an erotic charge?39 Or is that just Gordon’s 

hypersensitivity making him see what he most dreads? Donna may be impressed 

by Ralph’s savoir-faire, his easy elegance and even intellectual interests.40 But are 

those comments of hers evidence of her erotic attraction to him, clear to anyone but 

the poor devil who cannot stand to hear any man praised by his wife, especially (as 

in Chapter 16) in contrast to himself, in spheres where he himself cannot excel? 

 And thus, we see once again that since this is Gordon’s story, told almost 

entirely from his perspective, and since Gordon is afflicted with some sort of mental 

impairment, we cannot necessarily take all that he gives us as good coin. For the 

most obvious example of this problem, we need look no further than Gordon’s 

closest “friend,” the villain named Anonymous. 

 Anonymous, whoever he is, is arguably the most important person in Gor-

don’s life. Unemployed, Gordon has nowhere to go besides his home, and the yard, 

a common space shared with his neighbours. He is cared for by his wife, but that 

most intimate of relationships is highly dysfunctional. He has an old college chum 

named Ralph, but that “villain/friend” is, as we have seen, quite ambiguous. He is 

on nodding terms with his neighbours and their grandchildren,41 but little more than 

that; his presence is noted by them, but needed by no one. If we overlook his nasti-

ness towards Donna, we might say that Gordon has become childlike by virtue of 

his debilitating illness. Yet he is definitely not a child, and cannot join in their games 

even if he wished to.42 At the bottom of it all, Gordon Smith is friendless, until the 

advent of Anonymous. 

 As we have mentioned above, the person of Anonymous is tantalisingly 

ambiguous. There are reasons to believe him a figment of Gordon’s sick imagina-

tion, which he cannot control or ignore, or an imaginary friend, such as children 

sometimes invent and conjure up when the need arises. However, unlike the imagi-

nary friend, he is not always a comfort to the persecuted master who created him. 

Anonymous, like Ralph and Donna, is quite mean at times to Gordon. He seems to 

take pleasure in tormenting him; he seems to want something from him. What, 

indeed, could such a character want from him but his soul? Is Anonymous a de-

mon, then, by which Gordon is possessed? It cannot be discounted out of hand. 

Writing of López Mills in his Diccionario crítica de la literatura Mexicana (1955-

2011) Christopher Domínguez Michael comments expressly on the breadth of 

                                                 
39 López Mills, ch. 34, p. 143. 
40 Vide López Mills, ch. 16, p. 64; ch. 34, pp. 144 ff. 
41 López Mills, vide chapters 1 and 2. 
42 López Mills, ch. 22, p. 83. 
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spiritual vision which characterises her, and a large number of modern Mexican 

poets: 

 
“La gran mayoría de nuestros poetas, si fuesen inquiridos sobre sus creencias religiosas, se declararían 

agnósticos. Y, obligados a profundizar, quizá aceptarían ser tomados por gnósticos, en el modo usado 

por Harold Bloom para retratar a la religiosidad individual contemporánea. Más indiferente que atea, la 

religión de los poetas suele paliar esa ya vieja ausencia (o disminución de Dios) convocando a los lares 

y a los penates, “poderes invisibles or meras abstracciones, divinidades protectoras de dispensas, de 

estancias, de mansiones”, tal cual reza la definición escogida por López Mills en Luz por aire y agua 

(2002). No importa si hay “uno o muchos dioses”, o si están adentro o afuera, siempre y cuando esas 

figurillas se manifiesten, hic et nunc, aquí y ahora.”43 

 

[If they were to be asked about their religious beliefs, the great majority of our poets would declare 

themselves agnostics. And if they were pressed to explain themselves more fully, perhaps they would 

accept definition as gnostics, in the manner in which Harold Bloom uses the word, in his portrayal of 

the individual religiosity of our times. Having more indifference than atheism about it, the religion of 

the poets departs from the tired idea of the absence (or diminution of God) invoking instead lares and 

penates, “invisible powers or mere abstractions, divine protectors of dispensations, ranches, mansions,” 

as reads the definition chosen by López Mills in her Light for air and water (2002). It is irrelevant 

whether there are “one or many gods,” or if they are within or without; always and ever these little idols 

manifest themselves hic et nunc, here and now.”] 

 

 Can Anonymous be grouped among these “little idols?” The strength of his 

character in the work rests in our inability to get a definitive grasp on his nature. 

Whoever that person may be — and his very equivocal nature is one of the most 

fascinating parts of López Mills’ verse novel — the fact that Gordon needs him is 

beyond doubt. A dónde vas cuando te vas [Where do you go when you go], Gordon 

wonders aloud during a spell of his absence, a quién más ayudas [who else is it 

you’re helping] he pouts, like a jealous lover.44 Gordon, whose neediness is sig-

nalled by the narrator in verse 30, lets his emotional guard down completely to 

Anonymous in verse 31b: 

 
“¿Eres mi amigo, Anónimo? 

Soy amigo de todos, Gordon. 

Pero más mío, ¿verdad?”45 

 

[Are you my friend, Anonymous? 

I’m everybody’s friend, Gordon. 

But mine more than anybody else’s, right?] 

 

                                                 
43Christopher Domínguez Michael, Diccionario crítico de la literatura mexicana (1955-2011) (Méxi-

co: Fondo de Cultura Económica, 2007), unpaginated. 
44 López Mills, ch. 8, p. 34. 
45López Mills, ch. 31b, p. 131. 
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We first make the acquaintance of this character in chapter 5, when Gordon 

has begun, rather blandly, to keep a journal. His appearance, literally out of no-

where, does not help us to solve the riddle of his place in the poem. Does he actual-

ly exist, or is he merely a figment of Gordon’s overworked, sick, imagination? 

 
“Cuando colocó el punto con su pluma negra 

sintió una presencia por encima del hombro, 

volteó i no había nadie pero era alguien.”46 

 

[When he made a full stop with his black pen 

he sensed a presence above his shoulder, 

he turned around and there was no one there 

 and yet there was.] 

 

 Anonymous’ position in this book is analogous to that of the Elf-King in 

Goethe’s lyric, “Erlkönig.” In that short narrative poem of thirty-two lines, a des-

pairing father races through nighttime woods, on horseback, with a very ill child in 

his arms. The child seems to be hallucinating in his fever; he mentions seeing an 

“Elf King” off to the side of the road, gazing intently at him. He sees the “daugh-

ters” of this king dancing a round in the gloomy woods. The Elf King even speaks 

to the boy, trying to entice him with promises of games and presents to abandon his 

father and come and live with him. The father, naturally, is only all the more wor-

ried by his son’s words, and tries to calm the boy by rationalising the visions as 

tricks of the light among the trees and mist, and conquering the voices by insisting 

that what he hears is only the wind tossing through the dry leaves. Yet he himself 

cannot be sure, he spurs the horse all the more in a vain attempt to reach safety, and 

when the child dies (or departs), he shivers, paying involuntary physical homage to 

the possibility of the justice of his son’s claims. 

 We, the readers of the poem, hear the child’s story; we hear the father’s 

rationalisations. What is more, we “hear” the Elf King’s enticements of the boy 

ourselves, which culminate, in a disturbing crescendo with “Und bist du nicht wil-

lig, so brauch’ ich Gewalt!”47 (“And if thou art unwilling, so shall I take thee by 

force!”) Does that mean, therefore, that the child is telling the truth? That he is fac-

ing a different danger than that presented by mortal illness? 

 The answer is no. Appearing first in 1782, at the height of the Battle of the 

Classicists and Romanticists in Germany, “Erlkönig,” like López Mills’ Death on 

Rúa Augusta, is a masterpiece of ambiguity. When the father or the son speaks, 

Goethe marks their speech with the dash mark used by Europeans to mark living 

                                                 
46 López Mills, ch. 5, p. 22. 
47 Johann Wolfgang von Goethe, “Erlkönig,” line 26. I cite the poem from Gedichte in zeitlicher Folge 

(Wiesbaden: Insel Verlag, 1978). 
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speech. When the Elf King speaks, his words are set apart by quotation marks. That 

tells us absolutely nothing. The child may be right: the Elf King exists, and his 

speech, which both he and we hear, is audible on a different level than the spoken 

word. Conversely, the father may be right: the Elf King is a figment of the dying 

boy’s fevered imagination; in “hearing” him, we are simply witnessing what is 

going on in the poor child’s mind, at first hand. Do spirits and the unexplainable 

exist — as the Romantics insist — or are they vestiges of our primitive, supersti-

tious past — as the Classicists would reply, who acknowledge nothing but what can 

be empirically proven? It is impossible to say. In wielding the poetic strategy of 

ambiguity in such a cleverly balanced fashion, Goethe illustrates the cultural divide 

of late eighteenth century Europe in stronger fashion than any plodding essay.  

 Tedi López Mills achieves exactly the same effect with the appearance of 

Anonymous. As Gordon turns around, he both knows that there is no one there, and 

all the same, that there is. The lines continue to the end of the chapter:  

 
“Lo sabía Gordon, y cerró los ojos 

hasta que vio esa cara y le preguntó: ¿quién eres? 

La cara con los dientes chuecos, la cara vieja, 

le respondió: llámame Anónimo. 

Y al día siguiente el diario estuvo mucho mejor.”48 

 

[Gordon knew it, and closed his eyes 

until he saw the face and asked him: who are you? 

and the face with the crooked teeth, the old face, 

replied: My name is Anonymous. 

And on the next day, the diary entry was much better.] 

 

 “Gordon knew it,” or, in other words, his perception was acted upon by an 

independently existing presence which made itself known to him. Then again, he 

“closed his eyes / until he saw the face,” or, in other words, the new character arises 

from an act of will on the part of Gordon himself. Gordon, who needs a confidant, a 

helper, a friend, creates one for himself. The fact that the “presence” announces 

himself as “Anonymous” speaks, in a visceral way, to Gordon’s own sense of 

worthlessness. The fact that it is directly due to “Anonymous” that, “on the next 

day, the diary entry was much better,” does not necessarily intimate separate, au-

tonomous existence. Gordon needs Anonymous; here, he “needs” him as the trig-

ger to release his pent up creative urges. 

 Yet we cannot be too sure of anything here. As we have earlier noted, 

Anonymous is no comforter. He castigates Gordon very roughly, cruelly even: 

 

 

                                                 
48 López Mills, ch. 5, p. 23. 
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“¿Qué opinas de mí, Anónimo? 

Nada. 

No puede ser; nada no puede ser. 

Que no eres nadie. 

No digas eso... 

Pobre Gordon, oruga Gordon, gusano Gordon, 

flojo Gordon, cero Gordon... Eres un puro cero: eso 

 opino...”49 

 

[What do you think of me, Anonymous? 

Nothing. 

That can’t be; nothing can’t exist. 

That you are nothing. 

Don’t say that! 

Poor Gordon, caterpillar Gordon, centipede Gordon, 

feeble Gordon, zero Gordon... You’re a pure zero: that’s 

 what I think...] 

 

While it may not be impossible for an imagined character to be both helper 

and hinderer, bastion and sapper, the multifarious attitudinal changes it presents 

throughout the course of the history make for a very complex character; so com-

plex, in fact, as to suggest the depth of real, independent existence. But again, 

Anonymous isn’t really all that unpredictable. In nearly all of his interactions with 

Gordon, even the positive, supportive and partisan passages, it is not difficult to 

detect a sadistic self-interest on the part of the shadowy character. In 14b, Gordon is 

(literally) wallowing in the muck of his garden, when Anonymous arrives and en-

courages him to get up: 

 
“ayer me contó Anónimo esto, querido diario: 

en el Edén se paseaba él con su voz 

en la brisa de la tarde, 

¿quién eres?, le volví a preguntar, 

desde mi lodo tibio, 

Anónimo me miró sonriendo:  

El gusano que te va a comer 

entero para siempre 

si no te levantas de una vez, 

le dije ayúdame, 

me dijo NO, Gordon, ahora NO.”50 

 

[yesterday, dear diary, Anonymous told me: 

that in Eden he was walking about with his voice 

in the afternoon breeze, 

                                                 
49 López Mills, ch. 23, pp. 89-90. 
50 López Mills, ch. 14b, pp. 57-58. 
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who are you? i asked him again, 

from my tepid mud, 

Anonymous looked at me with a smile: 

the worm that’s going to eat you  

whole and forever 

if you don’t get up now once and for all, 

i said help me, 

he said NO, Gordon, NOT NOW.] 

 

Anonymous smiles, Anonymous cajoles ... like a joking parent, perhaps? 

But that chilling predicate nominative: “I am the worm that’s going to eat you / 

whole and forever,” is what sticks in one’s mind as the poem continues; which is 

reinforced, at the end, with the brusque, irritated refusal to help. There is something 

diabolical here; something that recalls to the reader familiar with Biblical texts the 

torment of the damned as described by Isaiah 66:24 (and reinforced by Christ in 

Mark 9:46); the damned, of whom it is said that their “worm shall not die, and their 

fire shall not be quenched: and they shall be a loathsome sight to all flesh.” Gordon, 

it seems, may be one of those readers familiar with the stories contained in Genesis. 

In Chapter 14a, Gordon is leafing through his book on gardening, which opens with 

a description of famous gardens. Eden is mentioned, and Gordon interjects lo 

conozco51 “i know that one,” a statement which can certainly be read as pregnant 

with irony; if so, that would only underscore Gordon’s familiarity with the Biblical 

tale. How else could he ironicise about his “paradise” if he were not familiar with 

the blessed state of Adam and Eve before the fall? Furthermore, in the passage 

quoted just above, one almost sees him crackling to life when Anonymous men-

tions Eden. Anonymous tosses out that he was “walking about in Eden” and Gor-

don can’t help butting in roughly with “who are you?”— a question, it seems, he 

has posed more than once, and upon the response to which so much depends... 

 Despite his nervous intimations that this “friend” of his might have a 

checkered past (to say the least), Gordon never finds out (nor do we, for that matter) 

who exactly Anonymous is. He certainly seems to be Gordon’s superior; he is the 

guiding force in the “relationship” between the two. He is the master, and Gordon is 

the apprentice. In a manner that recalls the uneasy, almost innocent fascination of 

Dr. Faustus with the sly Mephistopheles, Gordon will ask Anonymous a question, 

and then accept, with the disarming trust of a child, whatever explanation Anony-

mous hands him. Among the things that Anonymous “teaches” Gordon in Chapter 

6 is: 
 

“a no decir nada durante horas, 

a quedarse quieto en la silla y ver un punto de luz 

                                                 
51 López Mills, ch. 14a, p. 56. 
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en la pared blanca”52 

 

[how to say nothing for hours, 

to stay quiet in his chair and stare at a point of light 

on the white wall] 

 

An absurd exercise if there ever was one, but a perfectly desirable state 

from the perspective of the prince of nihilism, for in it, the human subject becomes 

listless, apathetic, prey to acedia and immobile: potentially unable to perform any 

meaningful positive action that might wrest him from his snares. As the lines con-

tinue, staring at that bright spot, Gordon asks: 

 
“ [...]¿es dios?, le preguntaba a Anónimo, 

la luz tenía más luz en el centro, fuego en los bordes, 

Gordon la sentía arder en su frente, 

la ronca voz de Anónimo se ahuecó enorme: 

soy yo, Gordon, dios no es mi luz sino tu sombra.”53 

 

[(...) is that god? he asked Anonymous, 

the light had more light in the middle, fire on the edges, 

Gordon felt it burning in his forehead, 

and the hoarse voice of Anonymous swelled enormous: 

it’s me, Gordon, god is not my light but your shadow.] 

 

This is an answer which means absolutely nothing; an answer meant to 

confuse and deflect, rather than clarify and satisfy. The reader of Goethe hears a 

faint, but unfailing echo of Faust here, where the hero of the drama asks the spirit, 

“who are you, then?” and he answers: Ein teil von jener Kraft / Die stets das Böse 

will, und stets das Gute schafft54 [“a part of that force, / that always would do evil, 

yet always does the good”], an answer to confuse, and calm at the same time — as 

in the case of Anonymous. 

 Possible diabolical references to Anonymous abound. They can be subtle, 

such as in this same Chapter 6, when Gordon looks at his “friend’s” mouth and 

notices it masticando algo invisible55 [“moving, chewing something invisible”], 

which again — why is it mentioned here? — evokes the image of triple-faced Luci-

fer in Dante’s Inferno, chewing in his three mouths three great traitors to a bloody 

pulp. And this in turn reminds us of that thinly-veiled threat cited above, when 

Anonymous warns Gordon of what’s waiting for him, if he doesn’t get out of that 

                                                 
52 López Mills, ch. 6, p. 28. 
53 López Mills, ch. 6, p. 28. 
54Johann Wolfgang von Goethe, Faust I und II (Kehl: SWAN, 1994), p. 60. For those consulting a 

different edition of the play, the citation comes from the third scene of the first part, “Studierzimmer.” 
55 López Mills, ch. 6, p. 27. 
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mud. These possible diabolical hints can also be shockingly forthright, as when, 

teasing Gordon toward the final “truth” that will find him dying on the rúa Augusta, 

he exclaims: 

 
“Gordon, eres mío. 

Mueres y eres mío. 

El cuerpo es lo de menos: 

¡habrá comercio en las rúas!”56 

 

[Gordon, you are mine. 

You die and you are mine. 

The body doesn’t matter: 

there will be bustle on the streets of Portugal!] 

 

It is hard to read these lines, with their almost lascivious charge of spiritual 

possession (“the body doesn’t matter;” “you die and you are mine”) and the con-

cluding, sadistic jollity (“there will be bustle on the streets of Portugal!”57) as any-

thing less than infernal. 

 Yet Anonymous is not omnipotent; Gordon, though he may not know it, is 

in charge. Just as in Christopher Marlowe’s Tragical History of Doctor Faustus, in 

which the main character has only to take a short step towards repentance, to have 

whole legions of neurotically insecure demons crowd round him, frightening him, 

cajoling him, entertaining him with buffoonery, until he leaves off his intent and 

returns to their clutches,58 so here, Anonymous lives in fear that Gordon will, some 

day, turn away from him. In Chapter 18, Gordon speaks of Anonymous trying to 

call attention to himself, for Anónimo se desespera si no lo oigo / hablar todo el día, 

a veces en la noche59 [“Anonymous is in despair if i don’t listen / to him talking all 

day long, and sometimes at night”]. Gordon may not realize this, but he has the 

power to turn away from his “friend” and tormentor, whereas Anonymous is nerv-

                                                 
56 López Mills, ch. 32, p. 133. 
57 We add “of Portugal” to our English translation, in order to elucidate to the anglophone information 

apparent to the hispanic reader. Anonymous uses the Portuguese term for street here — rúa — rather 

than the Spanish term — calle — and thus is making an obvious allusion to the trip to Portugal Gordon 

and his companions are to take. It is there, and not in California, that his brief “passion” will play out.  
58 However Marlowe himself has been blackened by agenda-driven pens, his greatest play is theologi-

cally irreproachable, from a Christian standpoint. Faustus is shown as always in control of his fate. 

Angels may encourage him, and devils may tempt him, but his ultimate salvation depends completely 

upon his freely willed acceptance, or rejection, of the salvific grace of Christ. Thus, the devils in The 

Tragical History of Doctor Faustus are quite aware of their very tenuous grasp upon him, and whenev-

er he seems ready to turn away from them, they either, as we say, distract him with humour and flashy 

toys, or terrify him into obedience by showing their claws. See, for example, Christopher Marlowe, The 

Complete Plays (Middlesex: Penguin, 1980), II:1, V:1, V:2. Other editions do not break down the play 

into acts. 
59 López Mills, ch. 18, p. 69. 
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ously aware of his precarious position. And so he plays a game of divide and con-

quer with his victim. He encourages Gordon to interact with Donna and Ralph, 

because interaction with them confuses, persecutes, weakens Gordon. ¿Qué has 

hecho, escribiste sobre la cena?60 [“What have you written about the dinner?”] he 

prods him in Chapter 11, directing Gordon’s concentration onto the sick daily 

round of nerves, confrontation and suspicion kept in motion by the whirling triangle 

of friends and possible lovers. Yet he works to separate Gordon from Don Jaime, 

the kind and sensitive gardener, whose incipient compassion and friendship for 

Gordon might well lead, if unchecked, to Gordon regaining his self-confidence and 

strength so as to live an independent life. In Chapter 28, in a moment of human 

communion that one could hardly have foreseen (Don Jaime also has a notebook of 

drawings!), the meaningful conversation between two sympathetic people, two 

equals (the first such conversation Gordon has enjoyed in the course of his story), is 

interrupted by the arrival of Anonymous: 

 
“ ([...] ¿Qué haces, Gordon,  

sentado ahí con ese hombre? 

Viendo una ciudad, Anónimo. 

Dile que se vaya, Gordon, 

dile que estás cansado.)  

 

Gordon voltea hacia don Jaime 

con la boca abierta por Anónimo: 

¿grito o canto? 

Canta.”61 

 

[(...) (What are you doing, Gordon, 

sitting here with this man? 

Looking at a city, Anonymous. 

Tell him to go, Gordon, 

tell him that you’re tired.) 

 

Gordon turns to don Jaime 

with his mouth pried open by Anonymous. 

Should I scream or sing? 

Sing.] 

 

 Don Jaime is the gardener — surely a suggestive occupation in the context 

of this book, pregnant with literary and cultural references. It would be too easy to 

suggest that, if Anonymous can be considered a Miltonic Lucifer, so Don Jaime 

plays God to Gordon’s Adam. But that would be to risk suggesting that Tedi López 

                                                 
60 López Mills, ch. 11, p. 45. 
61 López Mills, ch. 28, p. 119. 
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Mills is something that she very much isn’t, i.e. a writer of religious fables. Despite 

the individualistic religiosity that both Michael, and we after him, find in López 

Mills’ work, we must be very careful in categorising her in too Christian a fashion. 

On the other hand, we can toy with the Edenic mythos in a non-committed, agnos-

tic manner, as it is, at any rate, a story familiar to all alumni of Atlantic civilization, 

and referenced in the symbolism of poets and writers of all philosophical stripes. 

Thus, perhaps we are not taking too much liberty in suggesting that, in López Mills’ 

usage of the metaphor, here it is “God” that is expelled from the garden by “Luci-

fer,” where “Adam” remains, alone now, in his private Hell, from which now there 

will be no escape: 

 
“ [...] se golpeaba la frente Gordon, 

¿por qué llegaste, Anónimo? 

Era mi amigo, mi único amigo don Jaime. 

¿Ahora qué va a pasar? 

 

Cállate, Gordon, escúchame: 

no importa el señor de los jardines, 

tú y yo vamos a otra parte. 

Antes quiero leerte algo, 

te escribí uno carta en las terrazas 

mirando el desierto 

con los pájaros entre ceja y ceja. 

Aquí viene todo, Gordon: 

lo que pienso de veras, 

quién soy de veras, 

quién eres de veras.”62 

 

[(...) Gordon smacks his forehead, 

why did you come here, Anonymous? 

He was my friend, my only friend don Jaime. 

And now what’s going to happen? 

 

Calm down, Gordon, and listen to me: 

the man of the gardens is unimportant 

you and I are going someplace else. 

But first I want to read you something, 

I’ve written you a letter from the terraces 

facing the desert 

with birds between brow and brow. 

You’re about to learn everything, Gordon, 

what I really think, 

who I really am, 

who you really are.] 

                                                 
62 López Mills, ch. 29, p. 121. 
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Now comes the infernal catechesis; now Gordon’s story implacably rushes 

on to its climax, which will end poorly in Lisbon.63 But not without one final asser-

tion, by Gordon himself, of his human dignity. 

 We must not lose sight of the fact that the separate existence of Anony-

mous — whether benevolent, benign or neutral — is never confirmed by the poet. 

Gordon suffers from a morbid timidity which, in Chapter 12, the portion of the 

work in which his breakdown is revealed, he is compared to a mouse lost in a 

maze.64 He struggles against this impending, growing sense of disaster by protest-

ing soy gato [...] soy fiera65 [“i’m a cat (...) i’m a wild beast”] — to no avail, it 

seems, as immediately the frightened mouse overcomes him at the climax of his 

attack: 

 
“el ratón atrapado en el clip 

subía y bajaba por la curva 

repitiendo: no eres gato, 

no eres fiera. Eres nadie, Gordon, 

peor que nadie, nada... 

el ratón se caía por el borde del clip 

gritando: ¡ja, Gordon, cero de vuelta!”66 

 

[a mouse lost in a paperclip 

up and down the curves 

repeating you’re no cat, 

you’re no wild beast. You’re nobody, Gordon, 

worse than nobody, nothing... 

and the mouse fell from the edge of the clip 

screeching: ha! gordon, a zero again!] 

 

And thus, nearing the end of his story, in Chapter 31, with Anonymous a 

long familiar presence, when Gordon has already come to terms with the fact that 

Anonymous lives inside him (as a separate personality? or a possessive demon?), 

we are not surprised when that equivocal character describes himself in subtly rapa-

cious, feline terms. ¿Descansaste? [“Did you rest well?”] Gordon asks Anony-

mous, who replies: 

 
“Como gato perfecto, Gordon, 

estirado en tus costillas, 

cerda de tu corazón, 

                                                 
63 Is that the “someplace else” Anonymous is talking about? Or is it somewhere dreadful? 
64 López Mills, ch. 12, pp. 47-48. 
65 López Mills, ch. 12, p. 48. 
66 López Mills, ch. 12, p. 48. 
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el lugar más tibio de tu cuerpo.”67 

 

[Like a perfect cat, Gordon, 

stretched out along your ribs 

next to your heart, 

the warmest place in your body.] 

 

Anonymous may be nothing more (or less) than the vivid projection of 

Gordon’s ailing mind. He is his sickness personified. In Chapter 24, when Gordon 

speaks of himself, hands bound in bed, like an “inhibited rat,” and Anonymous asks 

him: ¿cómo es una rata inhibida, Gordon? [“what’s an inhibited rat like, Gor-

don?”] to which he replies Es una rata asustada con la nariz husmeando el aire68 

[“It’s a rat terrified, sniffing the air in panic”], a rather apt description of poor 

mousy Gordon, the prey of the dominant, sadistic “cat” Anonymous (a confident, 

carnivorous beast that Gordon would himself like to be) we get the sense that the 

“cat and mouse” game is coming to an end, and Gordon will soon be devoured by 

something he cannot flee, as it is something within him, something his own mind 

has created. 

 For when Gordon turns to Don Jaime at the climax of the scene excerpted 

above, and whether he sings or screams, conveys something to his friend that has 

him pick up his notebook and move off, leaving Gordon alone, we do not know 

what Gordon said, or how he said it; we do not know if Don Jaime is insulted, an-

gry, or just creeped out. But a full stop is put to their budding friendship, and it 

seems rather clear that Don Jaime is turned away by Gordon. He is not aware of the 

presence of Anonymous (whatever sort of presence that may be), and thus we re-

turn to the fascinating sense of ambiguity that underpins the story of Gordon Smith, 

and makes his consciousness so complex and interesting. 

 For just as soon as we are tempted to pity him, as mentally handicapped or 

set upon by an outside agency that deprives him of his free will; just as soon as we 

are ready to toss away all of his words as the babbling of a madman, or the soiled 

script of the possessed; suddenly, he knocks us off balance with poetry. He himself 

is surprised at its advent (but that is an experience known to all artists, after all): 

 
“de dónde vienen las frases que oigo: 

»tascando la hierba«, per ejemplo, 

o »gacela entre arbusto y lengua« o »casa de plumas« 

o »sonajas de niebla«, 

 

si yo, Gordon, el señor Gordon, 

Gordon Smith de Fullerton California, 

                                                 
67 López Mills, ch. 31b., p. 131. 
68 López Mills, ch. 24, p. 96. 
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nunca he sabido nada de nada.”69 

 

[where do these phrases come from, that I hear: 

“gnaw at the grass,” for example, 

or “gazelle between the hedgerow and the tongue,” or “house of feathers” 

or “the bells of the fog;” 

 

if i Gordon, Mr. Gordon 

Smith of Fullerton, California 

have never known anything at all.] 

 

Is Gordon Smith a poet? He wouldn’t be the first one to be tormented by a 

mental illness; in this case, might not his nervous breakdown have been caused by 

his being trapped in an unfulfilling job as a bookkeeper, which dammed up the 

swelling power of his enthusiasm and inspiration, until the dam could hold no more 

pressure and had to burst? It goes without saying that the sudden uprising of the 

surprisingly colorful phrases that fall upon him, out of nowhere, in the shower are 

indicative of another mental and spiritual process, which has nothing to do with 

pathological abnormality; Gordon’s sudden blossoming as a poet in Chapter 17 (if 

that’s what we witness here) reveals one more facet of his far from simple psychic 

makeup. 

 Yet that is not the end of the matter. In 25b, before a dinner party with 

Ralph and Donna, Gordon undergoes a painful crisis of psychic pressure, under the 

influence of which he suddenly falls to the floor and begins spitting out a stream of 

seemingly unconnected, tangled ideas:  

 
“¿Qué dices, Gordon? 

TtttttRrrrrrr 

Nuuuuuuu 

¿Qué? 

Tantos toros traen truenos. 

No entiendo, Gordon... 

¿De qué hablas? 

Nudos en la garganta. 

Ninfa en la cuerda. 

Jala, Ralph. 

Ahí está el dinero 

en la punta más distante, 

jala, o la ninfa se quiebra, 

se ahorca, jala hasta 

que sientas un dolor en el brazo, 

la ninfa nenúfar, ninfa nada 

ninguneándome“70 

                                                 
69 López Mills, ch. 17, p. 67. 
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[What’s that you say, Gordon? 

TtttttRrrrrrr 

Nuuuuuuu 

What? 

Tens of toros tugging thunder 

I don’t understand you, Gordon... 

What are you talking about? 

Knots in the throat. 

Nymph on the cord. 

Give it a tug, Ralph. 

That’s where the money is 

at the point most distant, 

tug it, or the nymph will break 

will strangle, tug until 

you feel the pain in your arms 

the nymph nenuphar, the nymph nothing 

annihilating me] 

 

 What is this seizure all about? Is it the wild raving of a sick mind? Are 

these tongue-twisters, or the sudden falling of prophetic inspiration upon the medi-

um, the thin flute in the mouth of God? For as we read on, amid his thrashings and 

gnashings Gordon begins to interpret the words that take possession of his throat, 

and reveals that the “message” he is receiving is especially intended for his wife and 

their ambiguous companion: 

 
“no Ralph, así no... 

¿De qué hablas, Gordon? 

Lo que digo, Ralph, 

lo que repito, Donna, 

el dinero se esfuma 

no la costumbre de quererlo, 

en la noche lo he visto vestirse de oro 

y le he echado en cara su brillo: 

eras metal mate y mírate ahora: 

azafrán amarillo, piña, flor de tigre... 

¿Qué demonios andas diciendo? 

Ya cállate, Gordon. 

Espera, Donna, está hablando del dinero”71 

 

[no, Ralph, not like that... 

What are you talking about, Gordon? 

What i’m saying, Ralph, 

what i’m repeating, Donna, 

                                                                                                                        
70 López Mills, ch. 25b, pp. 103-104. 
71 López Mills, ch. 25b, p. 104. 
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the money goes up in smoke 

money may disappear 

but not the wish to have it 

at night i’ve seen it dress itself up in gold 

and i have tossed its flashes back in its face: 

you were matte metal just look at you now: 

yellow saffron, pineapple tigerflower... 

What the hell are you gabbling on about? 

Shut up, Gordon. 

Wait, Donna, he’s talking about the money] 

 

It is not insignificant here that while Donna believes that this is all frighten-

ing nonsense, the avaricious Ralph’s ears prick up at the theme of money that 

stitches through the motley fabric of Gordon’s seemingly unconnected words. At 

last, he thinks, in this moment of weakness, Gordon is about to reveal where he has 

the money stashed. But Gordon is not weak at this moment, he is actually strong. 

As if he were just using Ralph’s covetousness to lure him in to listening to his 

words, once he has his friend’s attention, Gordon moves on to the real complaint he 

wishes to register: the way Ralph constantly stitches himself in to Gordon’s life, his 

intimacy with Donna, his fate, although he does not belong there: just like the 

guidebook stitching the two separate countries of Spain and Portugal is, to Gor-

don’s way of thinking, irresponsible: 

 
“También, Ralph, tú conmigo 

te juntas en mi cabeza 

donde me rayo con un lápiz, 

te juntas, sacudiendo papeles 

en la orilla de mí donde Anónimo 

borra las huellas de cualquier mar. 

El dinero está justo en ese borde 

que se desvanece cuando me pinta 

toro, toro, con la sangre en fuga, 

tú y Donna muertos de risa, 

¿no querrán que me vaya 

sin contarles la historia 

de cada moneda, cada billete?”72 

 

[In the same way, Ralph, you and me 

linked in my head, by you, 

where I scribble myself with a pencil, 

there you stitch yourself in, mixing papers 

on the shore of me where Anonymous 

blurs the traces of whatever sea. 

The money is there, right there on that shore 

                                                 
72 López Mills, ch. 25b, p. 105. 
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which vanishes when they paint me 

toro, toro, with the blood in flight, 

you and Donna dying of laughter, 

you don’t want me to go away 

without telling you the story 

of every coin, every banknote?] 

 

Gordon is the master of the situation here. And even though that is exactly 

what Ralph has been wanting to hear for so many weeks, perhaps even years now, 

Gordon will not satisfy him. He goes off, after having delivered his message: 

 
“¿Irte a dónde, Gordon? 

A ninguna parte... 

Adivinen dónde está eso. 

Y Gordon muy despacio 

se fue dejando caer al piso, 

como un cuadrúpedo 

a punto de quebrarse.”73 

 

[Go where, Gordon? 

Nowhere... 

Guess. 

And very slowly Gordon 

lets himself fall to the floor 

like a quadruped  

at the breaking point.] 

 

Although he falls to the ground now, like something spent, exhausted, he is 

triumphant, in the manner of a prophet who has rid himself of a great burden. He 

has told Ralph, as clearly as he can, that he, Gordon, is not here to be used by him 

for his own purposes; that he is Donna’s husband, and that no one, nor Ralph nor 

anyone else, has the right to slide himself in between those two people. As in the 

case of all prophets of the Western tradition, from the Old Testament to the Graeco-

Roman seers, Gordon’s message is a moral one. One does not approach Jeremiah 

or Tiresias or the Cumaean Sybil for help finding hidden treasure. When they 

speak, with the authority of the Eternal, their message deals with more elevated 

matters than money; Gordon, here, is no different. 

 However, before we get too carried away with a positive assessment of 

Gordon’s character, we cannot forget those decidedly negative traits of his. Does 

Gordon change at all, for the better, during the time we spend with him? As a writ-

er, indeed he does. Comparing his earlier jottings with his later, we see that he be-

comes a better writer with practice; his grammatical mistakes are fewer and fewer. 

                                                 
73 López Mills, ch. 25b, p. 105. 
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But as a person? We cannot overlook the fact that the same possessive jealousy that 

motivates him to snarl at the sea (!) on their first date, is still present in Gordon “on 

the last, or next to last” day of his life. In Chapter 34, over Vinho Verde, while he 

and Ralph talk over old times, Gordon stares angrily at Donna como si ella hubiera 

sido las responsable74 [“as if she were to blame for it all”]. He continues his obses-

sive fuming when they return to the hotel. So much so, that Donna locks herself in 

the bathroom weeping. Gordon, like the prototypical bully, lets his testosterone take 

control when he has a weak object before him: 

 
“él golpeó 

la puerta 

con el puño varias veces: 

— Anda, sal, no te pongas a llorar como siempre.”75 

 

[he banged 

on the door 

several times with his fist: 

—Come out, come on out, don’t start sobbing like always.] 

 

And when she comes out, he attacks her again. The rape is described in 

fierce, brutal terms that challenge any feelings of sympathy or pity that we may 

have developed for Gordon: 

 
“Cuando salió Donna la empujó hacia la cama, 

le arrancó la ropa, le pellizcó la panza y las nalgas, 

le mordió los pezones como un coyote, 

le lamió la cara, el cuello, 

le metió el dedo entre las piernas hasta dentro 

ye ella sollozaba, rogaba: 

—Déjame, Gordon, suéltame, Gordon... 

Pero él sólo se reía y seguía hurgando con el dedo.”76 

 

[When Donna came out, he pushed her on the bed, 

tore off her clothes, pinched her stomach and her buttocks,  

bit her teats like a coyote 

licked her face, her neck 

stuck his finger between her thighs, all the way inside 

and she sobbed and begged him: 

—Leave me alone, Gordon, let me alone, Gordon... 

But he just laughed and kept on digging in with his finger.] 

 

                                                 
74López Mills, ch. 34, p. 142. 
75 López Mills, ch. 34, p. 142. 
76 López Mills, ch. 34, p. 142. 
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 This is precisely the strategy of Tedi López Mills in creating the fascinat-

ing, frustrating, and repulsive character of Gordon Smith, of Fullerton, California: to 

challenge us, as human beings, faced with so difficult a person as Gordon. Why is it 

we are fascinated by him? Why is it that we keep reading, after the first few pages, 

this account of a “nobody,” the spine of whose biography would hardly catch our 

eye browsing the bookshelves, this “Smith”? It is precisely his anonymity that chal-

lenges us. Adolfo Castañon puts it best: 

 
“En su verso limpio y metálico [...López Mills ] dibuja la vida como una anunciación no cumplida, la 

vida como una hiriente confesión de impotencia ante el amanecer de la muerte in cada día, in cada 

uno.”77 

 

[In her clean, metallic verse (...López Mills) depicts life as an incomplete annunciation; life as a wound-

ing confession of impotence in the face of the dawning of death, in each day, in each one]. 

 

Gordon Smith is an Everyman for the twenty-first century. If in Christ God 

emptied Himself of His deity so that man might approach His divinity, is it too 

much to say, along with Castañón, that in the story of Gordon Smith we witness a 

via dolorosa all the more shivering, because it is such as we might experience our-

selves? De un verso a otro, salta la pregunta filial: “¿Por qué me olvidaste, 

Señor?” ¿Por qué el abandono, la muerte?78 [“From one verse to the other, leaps 

the filial question: ‘Why hast Thou forgotten me, Lord? Why have I been aban-

doned, unto death?”]  

 Gordon is neither a total villain nor is he heroic; he is ordinary, he is real. 

It’s easy to sympathise with the heroes; it’s understandable to be fascinated with the 

villain. But how do we approach the great mass of humanity that we pass on the 

street, the great mass of the average to which, like it or not, most of us belong?79 

What about the “zeros,” such as Gordon? ¡ja, Gordon, cero de vuelta!80 [“ha! gor-

don, a zero again!”] he cries in Chapter 12, when he “falls from the paperclip” like 

the mouse he takes himself to be. Yet when Anonymous tries to foist this on him, 

                                                 
77 Castañón, p. 260. 
78 Castañón, p. 260. 
79 The Czech Catholic poet Jan Zahradníček pushes this very question before us, along with the matter 

of our responsibility, when he compares the detained and tortured victims of Gottwald’s secret police to 

the “Son of Man.” There, as here, the sufferings and deaths of these ordinary human beings have no 

soteriological content. That, however, does not absolve us of standing up on their behalf, or, in the case 

of Gordon Smith, of at least showing a sympathetic interest. For Zahradníček, see Znamení moci [Sign 

of Power] in Knihy básní. [Poetic Works] (Praha: Lidové noviny [Česká knižnice], 2001). English 

readers can access the entire epic in my English translation: Sign of Power in Kosmas. 19 (2006) 1: 37-

63.  
80 López Mills, ch. 12, p. 48. 
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he rebels in horror from the abyss of nothingness, which Anonymous pretends to 

find in him: 

 
“¿Qué opinas de mí, Anónimo? 

Nada. 

No puede ser; nada no puede ser. 

Que no eres nadie. 

No digas eso... 

Pobre Gordon, oruga Gordon, gusano Gordon, 

flojo Gordon, cero Gordon... Eres un puro cero: eso opino... 

Los ceros son círculos o aros o salvavidas 

o agujeros o pozos; los hay por todas partes 

¿por qué van a ser malos? 

Los ceros son amigos, Anónimo...”81 

 

[What do you think of me, Anonymous? 

Nothing. 

That can’t be; nothing can’t exist. 

That you are nothing. 

Don’t say that! 

Poor Gordon, caterpillar Gordon, centipede Gordon, 

feeble Gordon, zero Gordon... You’re a pure zero: that’s what I think... 

But zeros are circles or rings or lifesavers 

or holes or wells; they’re all around us 

why should they be something bad? 

Zeros are our friends, Anonymous...] 

 

Gordon may refer to himself as a “zero” in the sense of abject failure, inca-

pacity or ill fortune, but when Anonymous spells out for him the real meaning of 

the term, he recoils quickly from the nothingness it signifies. Gordon Smith, one of 

those people who always need to hear the reassuring reply to the question “Do you 

love me?” wants to be noticed, wants to be, and to be recognized as existing. If 

there is any heroism at all in his character, it appears on his very last day, in his very 

last moments: 

 
“Se le dobló una rodilla, luego la otra como vidrio 

se quebró 

bajo el peso de su cuerpo. 

Voy cayendo, se dijo Gordon, voy muriendo... 

Vio una figura en la banqueta que aplaudía: 

No seas tonto, Anónimo. No te burles, 

recuerda que soy clásico a mi manera”82 

 

                                                 
81 López Mills, ch. 23, p. 90. 
82 López Mills, ch. 34, p. 147. 
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[One of his knees folded suddenly, and then the other like a pane of glass 

that was shattered 

beneath the weight of his body. 

I’m falling, Gordon said to himself, I’m dying... 

He saw a figure on the bench who applauded: 

Don’t be stupid, Anonymous. Stop your mocking, 

remember, I’m a classic after my own manner] 

 

There is an almost Shakespearean grandeur to those last two lines, that re-

buke of the laughing nihilist Anonymous. Terrified of non-being, in a panic at what 

is happening to him now, as he totters on the edge of the abyss, he still has time to 

rally the small human forces of self-respect that remain in him and take Anony-

mous to task: I am, I am here, That fact must be noted, with respect. He loses, but 

he loses with some dignity. And he is noticed: the last words belong to the poet, 

who witnesses his fall, his death, and records it. 

 Curiously enough, for a person who asserts that “zeroes are our friends,” 

the very first chapter of this book is numbered “0.” In it, Gordon’s mortal remains 

are described, and the note pinned to his chest reads esto ni se lee ni se entiende83 

[“this can neither be read nor understood”]. And that is just the point. For “this” — 

Gordon Smith — is not a thing to be read, or understood, or employed in any way. 

Gordon Smith is a human being. And human beings are not to be used. Not all of us 

can be looked up to, not all of us, perhaps, can be loved. But none of us can be 

passed over in disdain. We are all irreplaceable, all “classics after our own manner.” 

 

Abstract / Summary: 

 

 While the nineteenth century was the golden age of the religion vs. atheism 

culture wars — a struggle which continued into the twentieth century, especially 

during the Absurdist period — these days, matters of belief and doubt are cast in 

more subtle shades of gray. Agnosticism, for example, does not completely exclude 

an openness to religious belief, and modern anthropological studies have under-

scored the kinship between religious practice and artistic creation. As the post-

Vatican II Church expressly declares its acceptance of all truths contained in non-

Christian traditions, so is it appropriate, for those interested in religious and sacred 

art, to seek the wellsprings of religious wisdom further afield. 

 The self-confessed agnostic Tedi López Mills, one of the most important 

Mexican poets of the twenty-first century, provides us with just such a non-

traditional approach to metaphysical themes. Although she may not be a Christian, 

she is a human being, and in her insightful and sensitive verse novel Death on Rúa 

Augusta, she creates a meditation on the grandeur and brevity of human life which 

                                                 
83 López Mills, ch. 0, p. 11. 
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rivals ecclesiastical pronouncements on the sanctity of human life in the power of 

her defense of the same. 

 The plot of the novel is straightforward. Gordon Smith, a middle aged 

accountant from Fullerton, California, undergoes a severe nervous breakdown. 

Homebound, his unimproving mental condition puts a strain on his marriage. Don-

na, his wife, and Ralph, his friend, do not necessarily make matters any easier for 

him, through their overt concern with uncovering funds that they believe Gordon 

has hid. What is more, in their subtle, none-too-clearly defined relationship to one 

another, they exacerbate Gordon’s condition by adding to his paranoia and jeal-

ousy. 

 The plot seems almost vulgar in its blandness. Yet this is exactly the point. 

As we follow the sad history of Gordon Smith through the thirty-five chapters of his 

story, we are constantly confronted with the question: Why should we care? The 

simple answer is: because Gordon Smith is our brother. No human life can be said 

to be irrelevant, or may be treated with contempt. 

 In an age in which religious-based moral values are continually under at-

tack, it is both refreshing, and important, to note the “new humanism” of agnostic 

poets such as Tedi López Mills, who are doing God’s work — although they may 

not know it. 

 

Kyewords:  

 
Tedi López Mills (1959-), Mexican poetry, Life issues, Pro-life, Paranormal stories, Contemporary 

Angst 
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„The Effect of a Moved Form” – Between Irony and Mysticism 

in Wojciech Kudyba’s poetry 
 

 

In the poetry of Wojciech Kudyba (b. 1965), a literary critic of the middle 

generation, a specialist in Cyprian Norwid’s poetry and a monographer of the poet-

ry of Janusz St. Pasierb1, a priest-poet, one can find traces of such distinguished 

artists as: Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz (along with the notable quotation 

from his excellent volume Relief “Without a sign, without a trace, without a word”), 

Stanisław Grochowiak, Zbigniew Herbert, Jerzy Liebert, Jan Lechoń, Bolesław 

Leśmian, Cyprian Norwid or Reiner Maria Rilke. After Karol Wojtyła - Saint John 

Paul II - and many famous priests-poets (e.g. Jan Twardowski, Bonifacy Miązek, 

Janusz St. Pasierb, Jerzy Szymik, Mirosław Drzewiecki, Jan Sochoń, Wacław 

Oszajca, Wacław Buryła) in the Polish religious poetry of the 21st century there 

appeared a voice of a secular Catholic who has to be included in the history of lit-

erature, even though the circumstances are not favourable to metaphysical poetry. 

When in 2005 Krzysztof Dybciak published his book Trudne spotkanie: Literatura 

XX wieku wobec religii in the Arcana Publishing House, we were living in a reality 

which was different from today when various forms of persecutions of the Chris-

tians (especially the Roman Catholics) are greatly intensified. On the one hand, in 

many countries worldwide cruel exterminations are getting more and more fre-

quent; on the other hand, we witness an exclusion of the Christians from the public 

discourse in the countries which so far have been considered more tolerant. An 

absolute dictate is being introduced in legislation, culture, education and media. The 

                                                 
1 Wojciech Kudyba’s coherence of research and artistic attitudes should be emphasised. His books of 

poetry providing interpretation and literary criticism (Wiersze wobec innego, Generacja żle obecna), 

and above all the original, modern monograph Rana która przyzywa Bog: O twórczosci poetyckiej, 

inspired by an in-depth methodological reflection derived from a fully justified sceptical attitude to-

wards deconstruction, demonstrate consistent exploration of contemporary poetry which is open to the 

dimension of ‘the sacred’ rooted in the close cultural context, in the topographically accurate experi-

ence. Kudyba’s familiarity with the content and style of contemporary Polish religious poetry results in 

his ability to reformulate and, consequently, to improve the means of expression in his own poems.  
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stringent laws imposed by decision-makers appear to find their performers. When a 

firmly institutionalized literary criticism in Poland exclaims ‘I do not allow!’, who 

will dare now to write religious poems?  

And yet, such poems are still written by poets of different generations: 

Zbigniew Jankowski, Wojciech Bonowicz, Wojciech Wencel, Mirosław Dzień, 

Piotr Klimczak, Rafał Brasse and many others who do not pay attention to the 

swings in the circumstances. It has been almost ten years now since the first book of 

poetry by Wojciech Kudyba, recognized by the literary critics, entitled Tyszowce i 

inne miasta [Tyszowce and other towns] (2005) was published. It was the book 

whose value was also appreciated by the editors of “Przewodnik Bibliograficzny” 

[Bibliographic Guide]. In the meantime the poet has published other volumes, 

among which are Gorce Pana [The Lord’s Gorce Mountains] (2008), awarded 

with the Józef Mackiewicz Literary Prize, and Ojciec się zmienia [Father is chang-

ing] (2011). The most recent work, a selection of poems W końcu świat, is divided 

into three parts: “Inne miasta” [Other towns], “Inne góry” [Other mountains] and 

“Kogo brak” [Who is missing]. Each of them corresponds respectively to the earlier 

volume.  

In the foreword to the volume W końcu swiat the author draws the readers’ 

attention to his attempt to embrace the whole. His original, self-defining terms re-

flect the composition of the selection. Repetition of particular literary motifs resem-

bles the structure of a rosary or a sequence of mirror reflections. The coherence of 

the book has been of great importance to the author. In his autobiographical note he 

points out: “What establishes us are the places, they organize the imagination. They 

are something primeval” (Kudyba, 108)2. The favourite topos of the Classicists, 

hortus conclusus (enclosed garden) appears repeatedly in the selection of Kudyba’s 

poems, e.g.: 

 
Plewienie marchwi, dawno, skarb ukryty w roli 

Topos ogrodu, wyrywanie chwastów 

Prosta przypowieść – być może o perle; 

Trudno w nią wierzyć: ktoś w chaosie świata 

Wciąż buduje harmonię 

Ziemia jest bezładem  

 (Kudyba, 14). 

 
[Weeding carrots, long ago, a treasure hidden in the field 

Topos of the garden, weeding it out 

A simple parable - perhaps of a pearl; 

It is hard to believe it: someone in the chaos of the world 

Continuosly builds harmony 

                                                 
2 Unless stated differently, all the quotations are from the selection of poetry by Kudyba W końcu świat, 

Sopot: Biblioteka “Toposu”, 2014.  
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The earth is a chaos.3]  

 

Another poem, Ogród [The Garden], refers to the archetypal centre of the 

world: 

 
Jest zawsze obok, jakby był bukowym lasem 

Pełnym czarnych borówek i dalekich kroków 

Wszędzie tak samo, już teraz na zawsze 

Nigdy gdzie indziej, wciąż jest w samym środku  

 

(Kudyba, 41). 

 

[It is always near, as if it was a beech forest 

Full of black blueberries and distant steps 

It is the same everywhere, now and forever 

Never elsewhere, it is still in the middle] 

 

In Ogród Klasyków [The Classicists’ garden ] there is irony:  
 

Granicę zmysłów wyznaczają wiśnie / Za nim koniec: zdziczałe jabłonie / podstępne jaskry, wrogie 

kresy ostów / Rubieże lebiod, złośliwe łopuchy / Splątane zioła, ciemny chaos chwastów / Straszny bór 

pokrzyw, przed którym bezradny / Cofał się język. // Jaką pociechę niósł prostokąt grządek / Rozumne 

odległości, oswojone marchwie / Piękna swoboda umysłu, pierwiastki szczypiorków / Skrócone wzory 

mnożenia, zakopane w ziemi!” 

         

  (Kudyba, 88). 

 
[The limit of senses is defined by cherries / Then there is the end: crab apples / insidious buttercups, 

hostile ends of thistles / lines of pigweeds, malicious burdocks / Tangled herbs, dark chaos of weeds / 

Scary forest of nettles, in front on which helpless / tongue backed up. // What comfort was carried by a 

rectangle of flower beds / Intelligent distance, domesticated carrots / Beautiful freedom of the mind, the 

roots of chives / Short multiplication formulas, buried in the ground!] 

 

A promise of the beauty contained in a contemplative deepening of sensitivity leads 

to a comparison of the road, both mental and empirical, with art:  

 
Poczuć jak niesie – niczym wielki, atlantycki wiatr: / Zawsze do wewnątrz. / Ruch bywa wtedy tańcem 

/ Wędrówka – słuchaniem. / Wiele podróży ma taki charakter: muzyczny. 

 

(Kudyba, 35). 
 
 

                                                 
3 Translator’s note: Unless stated differently, the poems have been translated for the needs of this article 

to convey the meaning ; literary or artistic values have not been the main concern in the translation.  
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[To feel how it blows - like a great, Atlantic Wind: / always inside. / Movement is then a dance / Wan-

dering is listening. / Many travels are like this: musical.] 

 

 What reappears regularly in this poetry (and is not constructed, but simply 

present in the treasury of the Christian and Latin tradition) is the image of the world 

as dichotomy: heavenly harmony and earthly imperfections subordinated to the 

pursuit of excellence. Along with thinking in Christian terms, there are also frag-

ments, which seem to refer to older, Jewish religious beliefs. For God fixes the 

world collecting the scattered sparks, and Ogród Kabalistów [The Cabbalists’ Gar-

den] - slightly and keeping a little distance - evokes biblical connotations, eventually 

recalling the New Testament’s forgiveness for the neighbour, seventy seven times.  

What is of particular interest are the mysterious poems (Częstochowa, Sen, 

Historia and four letters) fully enclosed in quotation marks, where the lyrical sub-

ject remains unrevealed. It can be assumed that in two of the letters the speaker is 

the mother of “the subject of creative activity” (that is the author, a term coined by 

Janusz Sławiński4), in the two following letters it may be a transposed, generalized 

figure of the father, but in Częstochowa it may be the Virgin Mother. Historia [His-

tory] seems to give voice to Rilke. Sen [Dream], perhaps dedicated to a girl, ap-

proaches the convention of children’s literature, resembling the part of the works of 

Stanisław Grochowiak (1934-1976) which was intended for children. The status of 

this text is what distinguishes it from the whole book of poetry for adults. Hence the 

quotes, since while reading it we are taken into the reality of a dream of a child 

epitomizing innocence, like in the literature of past centuries. Children’s games are 

also referred to by the speaker in the poem Glina [Clay]. It is deliberately done in a 

very inconsistent manner. The contrast between forming the toys from modelling 

clay and the seriousness of the time of ‘character test’ is intentional and brings an 

expressive, powerful effect.  

 
Wciąż można było coś zrobić: dodać drogę z włóczki 

Przesunąć szmaciane błota, osuszyć ogródki 

Z mąki zbudować kościół, z cynamonu – klasztor 

Z czarnego pieprzu – faktorię, z ciemnej masy – państwo.  

 

(Kudyba, 84) 

 

Groźny akcent – pogarda dla poddanych – antycypuje indywidualną próbę ognia:  

Nie był jeszcze zbyt twardy. Zbliżała się próba 

Szedł ogień, nad nim ciemna smuga 

                                                 
4 To learn more about the persona speaking in the literary texts see Aleksandra Okopień-Sławińska, 

Relacje osobowe w literackiej komunikacji, [in:] Problemy teorii literatury, Henryk Markiewicz (ed.), 

vol.2, Wrocław: Ossolineum, 1987. In the mid. 20th century Kazimierz Wyka used the term ‘host of the 

poem’ in a similar context while referring to more traditional metaphors, to specific and native imagery.  
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Nocy. Potrzebne było tylko to: zdecydowanie 

Nie musiałem Cię słuchać. Nie mogłeś mnie zawieść.  

 

(Kudyba, 84) 

 

[It was still possible to do something: to add a path made from knitting wool 

To move the rag muds, to dry the little gardens 

To build a church from flour, from cinnamon – a monastery 

From black pepper – a trading post, from a dark mass – a country.  

 

A dangerous accent - contempt for the subordinates - anticipates an individual test of fire: 

It was not too hard. The test was approaching 

The fire was coming, above it there was a dark trail 

Of the night. The only thing required was: decisiveness 

I did not have to listen to you. You could not have let me down.] 

 

In other poems there is a mystery of a family trip to the cemetery during 

which the family members walk on a frozen lake. Why does the girl in Majka w 

srebrnych sandałkach [Majka in silver sandals] walk on the ice in the winter time? 

She dies, shod in ... Is it an allusion to the moon evoked by the lunar feminine ele-

ment?  

Seriousness is intertwined in such poetry with a sense of humour, distance, 

gentle irony, occasionally having features of a grotesque. There is God behaving as 

if he was pushing off using ski-sticks or „Kopie pod nami dołki, kładzie funda-

menty / W ciemności, w ziemi wznosi miasto złote / Wypala glinę” (Kudyba, 81). 

[He is plotting behind our back, lays the foundations / in the dark, in the ground he 

raises a city of gold / he burns clay.] The turpism of the poets of the generation 56 

such as Grochowiak or Bursa is reflected in the poem Przemilczenia [Conceal-

ments].. What is missing, says the lyrical subject, is “Dwunastu czarnych żuków, 

tęczowych zwiadowców / Wyniosłej kupy gnoju z widokiem na cmentarz. // [...] 

tworzenia się gleby / Naszego ogrodu z czarną rzepą, z padliną w środku / Błysz-

czącej gwiazdy Wenus, która wyszła z muszli” (Kudyba, 89). [Twelve black bee-

tles, rainbow scouts/ A big pile of manure with a view of the cemetery. // [...] for-

mation of the soil / Our garden with black turnip, with carrion in the middle / A 

shining star of Venus who had come out of a shell]. Kudyba emphasised his own 

sense of humour as the author of a column in the journal “Via Consecrata” in 1999-

2003.  

One would wish to see students writing their B.A. theses or M. A. theses 

which would present fully justified interpretative hypotheses and would trace inter-

textual allegations in this multidimensional poetry, or study the symbolism and 

versification in these poems. In this poetry cognitive distance, sensuality and a gen-

tly signalled sense of humour perfectly match a serious philosophical sense. The 

poems are suitable material for typical literary comparative analyses or contrastive 
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translation studies. Kudyba’s adaptations of Rilke’s poetry deserve a separate dis-

cussion. A number of distinguished (prominent) Polish professors specializing in 

contemporary literature or literary theory (e.g. in the order of their birth dates: Jacek 

Łukasiewicz, Andrzej Sulikowski, Wojciech Ligęza, Zofia Zarębianka, Maciej 

Urbanowski) and specialists in linguistics (Jadwiga Puzynina) have already ex-

pressed their high opinion of this poetry. An eminent theorist, Stefan Sawicki from 

Lublin Catholic University (KUL) has found ‘symbolic realism’ in the poetry of the 

author of Gorce Pana. It is the realism of Kudyba’s poetry that seems to earn the 

highest praise of the professors from Lublin Catholic University. Sykstyna. Kulig 

[Sistine. A sledging cavalcade] is considered to be one of Kudyba’s greatest artistic 

achievements. The artistic standard of its versification co-exists here with the dy-

namism of imagery and expression of joyful, living faith.  

In his introduction to a collection of Kudyba’s essays prof. Józef Szymik, a 

priest, wrote about the essential meaning of the category of purity in the poet’s 

earlier prose work: “[...] reading this book resembles staring into a deep, but very 

clear pond whose bottom can be well seen. Therefore, we must be very careful not 

to disturb this transparency. After all, as we are told, ‘to be pure’ means not to dis-

turb the light. Purity is the middle name of freedom” (Szymik, 5).  

 The motif of purity expressis verbis appears in a poem entitled Miejsca 

czyste [Pure places]: 

 
Miejsca zupełnie czyste – lessowe wąwozy 

Kiedy podnosi się rosa i słychać poranne rozmowy 

Polne drogi, zioła, otwarte ogrody 

Wieczne ognie, śpiewy, zapomniane domy.  

 

(Kudyba, 40) 

 

[Places completely pure - loess gorges 

When the morning dew appears and you can hear morning conversations 

Dirt roads, herbs, open gardens 

Eternal fires, singing, forgotten homes.] 

 

Rhythm is perhaps more important than semantics. "Open Gardens"? Why 

not closed? Illumination (in the sense of "touching" the absolute, takes place in the 

"pure places"): 
 

Zawsze niespodziewanie: w środku historii 

Która, jak się zdawało, była o czymś innym. 

Nagle, jakby czekały tylko na nas: 

Morena 

Źródło w trawach 

Cegielnia 

Jezioro. 
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Zawsze te same, wciąż inne, ciągle w innym miejscu 

 

Miejsca zupełnie czyste 

Wody przezroczyste.  

 

(Kudyba, 40) 

 

[Always unexpectedly: in the middle of the story 

Which, it seemed, was about something else. 

Suddenly, as if just waiting for us: 

Moraine 

A source in the grass 

Brickyard 

Lake. 

 

Always the same, still different, still elsewhere 

 

Places completely pure 

Transparent waters.] 

 

The author of a famous lyric „Polały się łzy me, czyste, rzęsiste...”, Adam 

Mickiewicz, has been indirectly pointed at as one of Kudyba’s sources of inspira-

tion. In Kudyba’s text there are words which are a travesty of the ending of Mic-

kiewicz’s Stepy Akermańskie: “musimy jechać, ktoś nas woła...” (Kudyba, 11) [We 

must go, someone is calling us...]. The change is significant as in Mickiewicz’s text 

“Jedźmy, nic nie woła” [Let’s go, nothing is calling]” refers to people, while in 

Kudyba’s text we can assume that the speaker means the call that comes from God. 

The poem that refers also to Stepy Akermańskie is entitled Miasta [Towns]: “Jest 

noc, znaki wskazują wyłącznie na siebie / Wciąż trzeba jechać / Żadnego kurhanu” 

(Kudyba, 26) [It’s night, the signs indicate only themselves / one still must go / no 

tumulus].  

Another poem Gwiazda w końcu świta [The Star is Finally Rising], which 

is concise and suitable for Christmas greetings, but still original, is worth recalling 

here:  

 
Ziemia ma w końcu gwiazdę 

Koniec świata – miasto. 

Zbiegają się ulice 

Masa – zmienia w światło. 

 

Dziecko jest starsze od nas 

Zwijają stulecia. 

Ten, kto by umarł – żyje. 

Ten, kto jest bliski – czeka. 
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[The Earth finally has a star 

The end of the world – a town. 

The streets meet 

The mass – changes into the light. 

 

The child is older than us 

The centuries curl. 

Whoever would die – is alive. 

Whoever is close – is waiting] 

 

Little towns resemble the order evoked in Miłosz’s classicist poems (still 

ironically meant) such as Świat. Poema Naiwne.  

 
Egzemplifikacją niech będzie Zamość: 

Na grudce ziemi leży płatek śniegu 

Są w nim ogrody, domy, ulicami płynie tłum 

Można tu mieszkać, woda daje życie 

Światło – przemianę, pełne kształty – sens. 

 

Na szarym końcu zimy zbudowano miasto 

Na wschodzie – gwiazdę, ratusz, siedem wież 

Szli trzej królowie – w rozsypce, bez formy –  

Widzieli w rynku święto, ktoś ich zbierał, mogli wejść. 

 

(Kudyba, 27) 

 

[Let Zamość be an exemplification: 

A snowflake is lying on the ground lump 

There are gardens, houses, a crowd is flowing down the streets 

You can live here, water gives life 

Light – a change, full shapes – a sense. 

 

At the tail end of winter a city was built 

In the east - the star, city hall, seven towers 

There walked three kings - in disarray, without a form - 

They saw a holiday in the market, they were being collected, they could enter.] 

 

 The town (Greek polis) of Kudyba’s poetry resembles the motif of the 

town from the poems of Zbigniew Herbert, one of the three most important Polish 

poets of the second half of the 20th century (next to Czesław Miłosz and Tadeusz 

Różewicz). It was Miłosz, a Polish emigrant and a professor at an American univer-

sity, a decade older than the two other authors living in communist Poland, that was 

awarded the Nobel Prize in 1980. On the other hand, Różewicz and Herbert, apart 

from being great poets, were also outstanding playwrights. The poem Gród [(Me-

dieval) town] by Kudyba , a literary critic and researcher, contains a paradox which 

is associated not only with the immanent ontology of the poetry of Jan Lechoń 
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(from a famous fragment of poetry by Lechoń Spotkanie [A Meeting] “Jest tylko 

Beatrycze. I właśnie jej nie ma” [There is only Beatrice. And yet she is not there]), 

but with apophatic mysticism:  

 
Dzielą się solą, pochylają głowy 

Skądś słychać granie, zbliża się ulewa 

Ktoś przez pokoje niesie ogień 

Jest tylko Ten, którego nie ma”  

 

(Kudyba, 100). 

 

[They share salt, bow their heads 

You can hear music playing somewhere, a rainstorm is approaching 

Someone is carrying fire through the rooms 

There is only the one, that is not here.] 

 

Is a real life somewhere else? Conversatio nostra est in coelis? The poem 

Las [Forest] goes in the direction of living somewhere else. 

Metaphysical poetry came to prominence in the 17th century. It is not coin-

cidental then that Dziesięć Słów Ojca [Ten words of the Father] brings to mind 

Baroque Conceptismo and, indirectly, the syncretism of Grochowiak’s poetry: 

„Zamkniesz mnie w zamku – będę Twą obroną / Będziesz uciekał – będę Twoją 

wolą” (Kudyba, 107) [You will lock me in a castle – I will be Your protection/You 

will run way – I will be Your will-power.] 

 The Church is a community of God, the living, the dead and the angels. 

Therefore: „Chodziliśmy [...] wraz z innymi, kołem / Okręgiem, który ogarniał 

wciąż więcej i więcej – / Aż po horyzont. / Byliśmy Kościołem” (Kudyba, 18). 

[We used to go [...] along with others/ In a circle, which was still encompassing 

more and more –/ up to the horizon / We were the Church]. Metaphors, whose 

source domain is geometry, provoke questions about the relations between what is 

conceptual, strictly literary and visual; in other words, between literature and image.  

Kudyba, being a literary historian, closely followed the inter-semiotic relations in 

the works of eminent authors, e.g the priest Janusz Pasierb. It is immediately visible 

that in his books (such as, for instance, in Wiersze wobec Innego [Poems in relation 

to the Other]) the illustrations printed on the covers correspond to the content of the 

texts. The poem Siwa dolina shows parallels to the motifs from the painting The 

Hay Wagon by Hieronymus Bosch: „Chrząszcze, robaki, ludzie, ropuchy, szer-

szenie / W samym środku łąki, otuleni sianem” (Kudyba, 12). [Beetles, bugs, peo-

ple, toads, hornets / In the middle of a meadow, embraced with hay]. Also the poem 

Wóz siana [A Cart of Hay] refers to the work of Bosch: 

 
Leżeliśmy w sianie – biedni, rozrzuceni 

W starych kapotach, gaciach, trzymając się rzeczy 
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Jakby to one mogły nas odmienić. 

 
(Kudyba, 20) 

 

[We were lying in hay – poor, scattered 

Wearing old robes, pants, clinging to thing  

As if they were to change us] 

 

The publisher does not provide details of the illustrations appearing in the 

volume, which are signed “Maya”. “Majka w srebrnych sandałkach” [Majka in 

silver sandals] in one of the poems, “Pamięci Majki” [In memory of Majka] and 

Maya et Christoph from the dedication become, along with the captions, metatextu-

al formulas, which makes the reader wonder if the author of the illustrations plays 

an important role in the autobiographical contexts of the poetry discussed.  

Sometimes these illustrations are the key to the evolution of the expressions 

probably addressed, inter alia, to the family members and children in whose vision 

the aunt is transformed into a grandmother or the text sounds as if it was written 

from their point of view. The author has put a lot of effort to simplify, order and 

deepen the meaning of particular expressions. What are those changes? They are 

particularly visible and characteristic in the poem Wstępowanie. There is an excel-

lent solution here as two meanings of the gerund in the title, which in Polish is de-

rived from two different verbs – to pay a brief visit (to pop into) and to ascend (to be 

elevated) - shed light on each other. Visiting the homeland contributes to the spiritu-

al growth, and consequently leads to heaven. The hometown which is visited on 

November 1st gives the impression “jakby się odwiedzało niewielką / Krainę 

Wszystkich Świętych” (Kudyba, 25) [as if one was visiting a small / land of All 

Saints]. Every holiday is an opportunity to meet distant relatives, not just the nuclear 

family (parents and children), therefore „chodzenie na cmentarz – do tych / Którzy 

żyją. Zapalanie ognia. Co roku / Coraz ich więcej i więcej też dzikiej róży / Gło-

gów, ostów, mniej gestów, lecz coraz wyraźniej / Oko w oko z ciemnością” (Ku-

dyba, 25) [visiting the cemetery – those / who are alive, Lighting candles. Every 

year / More and more of them and also more of the briar rose / Hawthorns, thistles, 

fewer gestures, but clearer and clearer/ Eye to eye with the darkness.] In an earlier 

version of this poem there was "visiting" and "stopping" instead of "popping into". 

The evolution of the text aimed, then, at extending the meaning, adding ambiguity, 

and above all, at creating an area of subtle religious connotations. 

In general, the author has introduced over one hundred and fifty changes 

into his texts in order to provide simplicity, add a native character to the nouns (alt-

hough this is not always the case) and to enrich the meaning of verbs and conjunc-

tions. The changes apply both to the titles of poems and to individual words in the 

texts (nouns – particularly those denoting the degrees of kinship – verbs and con-

junctions). Conjunctions have been changed in the direction of obtaining greater 
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information content, e.g. “because" was used instead of “and”. Names (toponyms 

and antroponyms) have maintained the previous rhythm, but have taken on other 

meanings. It is immaterial whether the epiphany occurs in Malbork or in Zamość. 

The whole world is God's world. Euphony, a greater coherence of a book of poetry 

or bringing the scenery of the poem closer to the readers’ everyday experience are 

the objectives aimed for in the new edition of the texts. Examples of such substitu-

tions are : "liście porów" [leaves of leek] change into “serca pomidorów” [hearts of 

tomatoes] which are followed by “plastry pomidorów” [sliced tomatoes] and by 

“tutki porów” [leek cornets]. Elsewhere there is “rosemary” replaced by “sage-

brush.” Ordinary, common weed replaces a medicinal plant bearing a symbolic or 

magical significance. The simplicity does not turn the attention away from the es-

sential message of the poetry which in an artistically convincing way and by means 

of modern language shows the presence of God in the world, the natural order of 

empirical reality and the narrow path of the beauty which leads to salvation, that is 

to eternal life in union with Christ. 

A number of conclusions can be drawn after a close reading of over one 

hundred and fifty changes introduced into the texts from the time they were pub-

lished in particular volumes to the moment of being printed in the selection of poet-

ry entitled W końcu świat. Kudyba’s unpretentious Polish language does not put a 

boundary between the soteriological message and the reader. Small shifts in the 

emphasis and subtle reformulations relate this literature to our intellectual and reli-

gious life more and more. In terms of paratextual changes the author has added or 

slightly transformed dating and dedications preceding several poems, most often 

addressed to priest-intellectuals. The clarity and communicative quality of the new 

volume are enhanced by modifications of punctuation, such as: a) removal of 

commas at the end of verses; b) adding varied punctuation marks such as suspen-

sion points or a hyphen to the existing commas, the only marks used; c) adding 

quotation marks which fully embrace several poems, so the construction of the I-

speaker in a particular poem becomes more interesting; d) adding brackets or reor-

dering punctuation in a different, gentle way (with the use of a comma or a semico-

lon). Spelling of the no- prefix with an adverbial participle has also been modern-

ized. The division into lines has been corrected twice having one or two words 

moved into the following line; also free verse has been divided into two stanzas. 

Titles of the poems, originally written in uppercase letters, look much better now 

when they are written in bold. Traditionally, uppercase letters are only used at the 

beginning of the lines. At the end of particular poems there are full stops. However, 

there is one exceptional sentence which is finished with a coma: 

 
„Zdarza się jednak, że nie przestając być domem, 

Staje się płomieniem.” 
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[It happens, however, that without ceasing to be a home,  

(it) becomes a flame]. 

 

 The term ‘key word’ was introduced into Polish literary studies by Kazimi-

erz Wyka several decades ago. Now, when key words are used to subordinate indi-

vidual creativity to inhuman bureaucratization (texts are evaluated by computer 

programs according to the criterion of the appearance of words desirable from the 

perspective of administration), nouns which draw attention in the book are the ones 

that are most often not willingly indicated. One must admit, though, that the town 

and home order human life and mountains, lakes and forests provide a sense of 

diversion. Those motifs function in the same way in Kudyba’s poetry, very often 

constituting the main point. A conversation is very often a synonym of a prayer. It is 

also a conversation with God.  

A conversation-prayer „nie powinna się zbytnio odrywać / Od ziemi” 

(Kudyba, 38) [should not take off from the ground too much]. In the course of the 

poem Oderwanie [A Break Off} the prayer is gradually transformed into a space of 

the sacred in which motifs of Świat [The World] by Miłosz coexist with contem-

plative poetry, sporadically even come from non-Christian religions (the motif of a 

snail is known from the Buddhist haikai) in order to come back again to the conver-

sation-communing with God. As we read in the poem, some compare a prayer to a 

great breadbasket, others to a small pantry. This brings to mind an analogy to differ-

ent models of Christian mysticism, usually associated with the two great mystics – 

the two Theresas: Theresa (the Great) of Avila and “the little one” - St. Theresa of 

Lisieux. As in Milosz’s cycle Świat. Poema naiwne [The world. Naïve poems], it 

appears only metonymically on the way home, as pars pro toto: 

 
W którymś miejscu powinna być drewniana furtka 

Na którą po deszczu wolno 

Wspina się ślimak winniczek. 

W głębi powinien być dom i ktoś, do kogo się idzie 

W środku domu – pokój z dużym stołem 

I cieniem. Na stole może leżeć książka.  

 

(Kudyba, 38) 

 
[There should be a wooden gate somewhere 

On which after the rain slowly 

A slug climbs. 

Further on there should be a house and someone to whom one goes 

Inside the house – a room with a big table 

And a shadow. On the table there may be a book.] 
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The idea of God’s heritage is combined with an intertextual allegation to 

Modlitwa Pańska [The Lord’s Prayer ] appearing in the poem Wiatr [Wind] whose 

last sentence is: 

 
Nie pozwala się chwytać, zamykać, rozumieć 

Wywołać z ognia, z grobu 

Z czarnych dziur, z powietrza 

 

Nasz Ojciec – który jest 

Którego nie mamy 

 

Trochę jak dzieci.  

 

(Kudyba, 80) 

 
[It does not allow anybody to be captured, locked, understood 

To be elicited from fire, from a grave 

From black holes, from air 

 

Our Father – who is 

Whom we do not have 

 

A little bit like children]  

 

From the conceptual point of view, God is associated in this poetry with 

space: 
 

Ktoś, kto rozmawia, ten, kto jest w środku 

Kto jest ogrodem, miastem, zieloną kryjówką 

Kogo można porównać do liściastej bramy 

Do ścieżki przez blade zboże, do splątanych malin. 

 

Ten, kto w nas mieszka, który nie jest nami 

Jak nie są nami kolory nad rzeką 

Piaszczyste koleiny, skrzypiące rozwory 

Ten, który woła, ktoś, kto jest muzyką. 

 

Którego głos jest czysty, kogo słychać rankiem 

Kto mógłby stać się ptakiem, złotą linią wschodu, 

Ten, który płynie, który wciąż przybywa 

Ktoś, kto osłania, kto nie ma obwodu.  

 

(Kudyba, 39) 

 
[Someone who talks, who is inside 

Who is a garden, a city, a green hideaway 

Who can be compared to a gate covered with leaves 
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To a path through a field of pale corn , to entangled raspberries. 

  

The one who lives in us, who is not with us 

Just like the colours over the river are not with us 

Sandy ruts, creaking holes 

The one who calls, someone that is music.  

Someone, whose voice is clear, who is heard in the morning, 

Who might become a bird, or a golden line of the east, 

The one who is flowing, who is always coming, 

Someone who protects, who has no circumference.] 

 

 

It is Rilke’s soulful poetry that links the Polish author with the masterpieces 

of the twentieth-century world literature. 

At the same time the echo of a mystical promise, according to which a 

spark is to come out from Poland and change the world for the better, is heard in the 

final stanza of the poem Dom [House]: 

 
[...] nie przestając być domem, 

Staje się płomieniem. Można przy nim 

Ogrzać ręce przed długą podróżą. Pachnie dym. 

Ktoś poprawia drewno. Jest noc i każde słowo 

Może teraz stać się iskrą.  

 

(Kudyba, 36) 

 
[...] Without ceasing to be a home, 

It becomes a flame. Next to it you can 

Warm your hands before a long journey. A smell of smoke. 

Someone putting the wood straight. It is night and every word 

May now become a spark.] 

 

Kudyba is also the editor of an anthology of poems written in commemora-

tion of Saint John Paul II. His poem Duch [Spirit], which has been dedicated to the 

memory of the Pope, is full of motifs resembling a spark: a sparkle, fire, heat, fire-

place, hot blade. The character of the spiritual leader (Król Duch? [Ghost-King?]), 

from a distant country, a poet, a preacher and a thinker still renews the world. It is 

also, let us add an observation from outside the poetic text, “znak, któremu sprze-

ciwiać się będą” [a sign which they will contradict]. It is inevitable, and happens in 

accordance with the logic of spiritual life and spiritual fight described both in the 

theological tradition and in the Bible itself.  

 While space in Kudyba’s poems is regional, defined by the topography of 

sacred places (from Jerusalem to the most frequently cited, family meeting places, 

gentle mountains and small towns in south-eastern Poland), temporal categories are 
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given universal significance. What is of special interest is the way in which the 

category of time is used in the poem Gwiazdy [Stars]: 

  
Pamiętasz, czasem w polu paliliśmy ogień 

Zaraz powstawał świat. 

 

(Kudyba, 85) 

 

Roje owadów wokół światła tworzyły ów kosmos – 

Nieskończony, w rozpadzie: ćmy, komary, muchy 

Nabzdyczone, kąśliwe, niezdarne, jęczące 

Czasami mnie drażniły, lecz wolałem litość: 

Ratunek spalonych, zbieranie upadłych 

Gwiazd – do kubka. Żebyś mógł je wskrzesić.  

 

(Kudyba, 85) 

 
[Do you remember ? Sometimes we had a bonfire in the field, 

Soon a world was created.] 

 

[Swarms of insects around the light created that universe - 

Infinite, falling apart: moths, mosquitoes, flies 

Angry, biting, clumsy, moaning 

Sometimes they annoyed me, but I preferred pity: 

Rescue of the burned, collecting the fallen 

Stars – into a cup. So that you could resurrect them.] 

 

Unlike apophatic mysticism which is parallel to the most interesting literary 

explorations of the sacred in Polish modern poetry, the mysticism of the author of 

Gorce Pana is sensual, and communing with God implies the speaker’s love for the 

wife, children and the whole family. The presence of the Absolute can be felt 

throughout the whole biography of a man in the rhythm of its transformations, and 

the sensual, tangible experience of the meeting with the Supreme are the wind, a 

kind of natural dance of snow, water, all the elements, in other words – the creation 

process subordinated to the Creator. The poet convincingly proves the existence of 

the ultimate meaning of life. It covers the whole existential experience of a human 

being along with the most ordinary, everyday activities such as choosing the fitted 

carpet to the children’s room. The man becomes free from any false ambitions, 

disordered attachments and oppressive social dependencies once he believes in the 

divine order of the world. 

This belief has nothing to do with the passive contemplation or disregard of 

the language and culture, which is concurrent with our order of the world’s nature. 

Systematic work on the word has not only been reflected in the poetic works, but 

also in the metatextual commentary. In the introduction the author explains: “Some 
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of the amendments are related to the concern about the change of linguistic volume 

of a poem – I really wanted it to be as wide as possible, to capture various layers of 

traditions and register of the Polish language [emphasis by D.H.] Some changes 

were concerned with the extension of the meaning of particular poems through 

placing them among certain archetypal images. Other changes were attempts to 

increase the area of the closest contexts: biographical, geographical and literary 

ones. On all layers of lyrical expression I try to achieve the effect of a moved form 

(I would like it to be preserved and exceeded at the same time)” (Kudyba, 5). The 

author took his school-leaving exam in the sad reality of the mid 1980’s and gradu-

ated from the university at the time of the greatest hope for lasting freedom in Po-

land, that is at the very end of the last decade of the twentieth century. Therefore, he 

cannot limit his ambitions, accept the miserable times or fall into pessimism. 

Although it is easy to label the poet as a classicist who creates “pastoral 

gardens”, it should be pointed out that he does not always shun irony and grotesque. 

The poem Zwierzę poetyckie [Poetic animal] resembles two connected characters: a 

toad and a contemporary, postmodern Zoilus – a malicious literary critic who has 

naively believed in the proverb saying that malice is an attribute of intelligence and 

therefore he tries to pretend to be intelligent and shows off with his malicious re-

marks. A (self)critical toad, from a frog’s point of view (that is from the bottom) 

appears as “chropawa, w depresji, nadęta / Z długim, giętkim językiem, manią 

prześladowczą / Gotowa opluć / Wielka, szara, naga” (Kudyba, 13). [rough, de-

pressed, puffed-up / With a long, flexible tongue, a persecution complex / ready to 

spit in your face / great, grey, naked]. „Jak później my” [Just like us, later on] – that 

is how the author ironically presents the image of the hideous reptile. What is more, 

since in the famous poem by Miron Białoszewski Ach gdyby, gdyby nawet piec 

zabrali ... [Oh, even if, if they took away the stove] there is a word play around the 

syntagm “szara naga jama” [grey naked hole], an association with creative possi-

bilities, imagination and sense of humour which are characteristic of linguistic poet-

ry. The expression zwierzę poetyckie [poetic animal], created in analogy to “party 

animal”, which demonstrates the use of both literalization and animisation, refers to 

someone who feels that poetry is his life. Surely, it must have earlier been used with 

reference to a postmodern ironist, just like Rorty’s liberal ironist, but since then the 

irony has been trivialized. Now ‘the poetic animal’ is rather the lyrical “I’ or the 

speaker of the poem – who is self-ironic and suspicious of the language itself.  

The author of Gorce Pana has been successful in overcoming the stereo-

typical division in the Polish poetry of the last half-century. For a very long time in 

the texts of well-known literary critics such features of the poets’ art as ‘vision’ and 

‘equation’ (Jerzy Kwiatkowski’s terms) have been contrasted, and the poets’ alli-

ance with the reader has been perceived in opposition to the authors’ provocation in 

order to cause the reader’s rebellion (these are the names for lyrical strategies, in 
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Edward Balcerzan’s terminology).5 Unlike those types of poets, Kudyba has a vivid 

imagination which at the same time is well-ordered and balanced, just like an equa-

tion. The poet reveals the virtue of moderation in his use of imagination, as well as a 

clarity of vision. His poems, which are placed in the context of high art, are still 

unpretentious, humorous, and yet, at the same time, they reveal a considerable de-

gree of seriousness so that they seem to form an alliance with the reader. On the 

other hand, a reader who is a connoisseur of complex artistic qualities, accustomed 

to poetic contrariness, can feel provoked. It is hard to achieve unity while building 

the Tower of Babel of contemporary literature.  

 To conclude, it has to be stressed that Kudyba’s poetry offers a variety of 

interpretative possibilities apart from an optimistic vision of the world heading for 

salvation. His texts imply that there is a danger of re-evaluation of the bright, joyful 

picture of the reality taken into the brackets of a dream. As a result, the reader re-

mains without any certainty, but only with a faith and hope that he has not been not 

mistaken trusting that there is a harmonious coexistence of family love, a continuity 

of literary tradition and of religion at home and, at the same time, of the religion 

commonly accepted. The motifs of religion, of home and of close neighbourhoods 

are elevated to the rank of universal topics. This harmony, although questioned by 

the eventuality of self-irony, results precisely in what the author seeks, the effect of 

a moved form.    

 

Abstract (Summary) in English: 

 

Nowadays the situation for creating metaphysical poetry is not really propi-

tious. Various persecutions of the Christians (especially the Roman Catholics) have 

grown in number tremendously in the last decade. On the one hand, in many coun-

tries of the world violence against and extermination of the Christians happen more 

and more often, on the other hand, we witness an exclusion of the Christians from 

public discourse in the countries which so far have been considered more tolerant. 

In the twentieth century, Polish religious poetry was mainly written by famous 

priests-poets, whereas at present it is mostly lay authors from different generations 

that have become more popular, for example Zbigniew Jankowski, Wojciech 

Bonowicz, Wojciech Wencel, Mirosław Dzień, Piotr Klimczak, Rafal Brasse and 

others. They do not pay attention to the swing of the circumstances. Wojciech 

Kudyba, who is characterised by a clarity of poetic diction and avoidance of pathos, 

published his first volume to be recognized by literary critics entitled Tyszowce i 

inne miasta (2005) [Tyszowce and other towns] ten years ago. In the meantime his 

two other books of poetry have appeared: Gorce Pana [The Lord’s Gorce Moun-

tains] (2008), awarded with the Józef Mackiewicz Literary Prize, and Ojciec się 

                                                 
5 See Balcerzan, 250.  
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zmienia [Father is changing] (2011). The latest work, a selection of earlier poems 

entitled W końcu świat [Finally, the world] (2014) is divided into three parts: “Inne 

miasta” [Other towns], “Inne góry” [Other mountains] and “Kogo brak”[Who is 

missing]. Each of the sections corresponds respectively to the earlier volume. Au-

thorial self-definitions highlight the coherent composition of the book. Repetition of 

particular literary motifs resembles the structure of a rosary or a sequence of mirror 

reflections. The article presents hermeneutical analyses of particular poems, interac-

tions between them and intertextual relations with the poetry of other authors (e.g. 

Rilke, Norwid, Leśmian, Różewicz and others), and leads to a conclusion that the 

harmony, questioned by the presence of self-irony, results in ‘the effect of a moved 

form’ which the poet has been seeking.  

     Transl. by Agnieszka Jarosz 

 

Key-words: Wojciech Kudyba, religious poetry, hermeneutics, intertextuality 

 

Abstract (Summary) in Polish / Abstrakt (Streszczenie) po polsku: 

 

Okoliczności nie sprzyjają współczesnej poezji metafizycznej. Różnorodne 

prześladowania chrześcijan (zwłaszcza rzymskich katolików) ogromnie się nasiliły 

w ostatnim dziesięcioleciu. Z jednej strony w wielu krajach świata pogłębia się 

okrutna eksterminacja, a z drugiej następuje wykluczanie z dyskursu publicznego w 

krajach dotąd bardziej tolerancyjnych. W XX w. polską poezję religijną głównie 

uprawiali słynni księża-poeci, obecnie bardziej znani stali się świeccy jej autorzy z 

różnych pokoleń, np. Zbigniew Jankowski, Wojciech Bonowicz, Wojciech Wen-

cel, Mirosław Dzień, Piotr Klimczak, Rafał Brasse i in. Nie zwracają oni uwagi na 

wahania koniunktur. Wyróżniający się klarownością dykcji poetyckiej i unikaniem 

patosu Wojciech Kudyba wydał pierwszą dostrzeżonej przez krytykę literacką 

książkę poetyckiej Tyszowce i inne miasta (2005) dziesięć lat temu. W tym czasie 

ukazały się jeszcze: wyróżnione Nagrodą Literacką im. Józefa Mackiewicza Gorce 

Pana (2008) i Ojciec się zmienia (2011). Nowość – wybór poezji zatytułowany W 

końcu świat – dzieli się na trzy części: „Inne miasta”, „Inne góry” oraz „Kogo 

brak”. Każda z nich odpowiada kolejno wcześniejszym tomikom wierszy. Autor-

skie samookreślenia wskazują na duże znaczenie spójnej kompozycji zbioru. Po-

wtórzenia poszczególnych motywów przypominają różaniec lub sekwencję zwier-

ciadlanych odbić. Hermeneutyczne studia nad poszczególnymi utworami oraz 

interakcjami między nimi, a także intertekstualnymi relacjami z poezją innych 

autorów (np. Rilkego, Norwida, Leśmiana, Różewicza i in.) prowadzi do wniosku, 

że harmonia postawiona wszakże pod znakiem zapytania przez ewentualność auto-

ironii owocuje właśnie, poszukiwanym przez poetę, efektem poruszonej formy. 

 

Słowa-klucze:Wojciech Kudyba, poezja religijna, hermeneutyka, intertekstualność 
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сарматизм. Антологія повоєнного польського есею» (Вроцлав, 2003), «Щоденник непрошено-

го гостя. Від Віткаци до польського постмодерну» (Вроцлав, 2004), «Ефект метелика. Гуманіс-
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„Efekt poruszonej formy” – między ironią a mistyką  

w poezji Wojciecha Kudyby 
 

 

W poezji Wojciecha Kudyby (ur. 1965), krytyka literackiego średniego 

pokolenia, znawcy twórczości Cypriana Norwida, monografisty poezji ks. Janusza 

St. Pasierba1, odnajduje się ślady tak znakomitych twórców, jak: Miłosz, Różewicz 

(ze znamiennym cytatem z jego doskonałego tomu Płaskorzeźba: „Bez znaku, bez 

śladu, bez słowa”), Stanisław Grochowiak, Zbigniew Herbert, Jerzy Liebert, Jan 

Lechoń, Bolesław Leśmian, Cyprian Norwid, Reiner Maria Rilke. Po Karolu Woj-

tyle – św. Janie Pawle II i wielu słynnych księżach-poetach (np. Janie Twardow-

skim, Bonifacym Miązku, Januszu St. Pasierbie, Jerzym Szymiku, Mirosławie 

Drzewieckim, Janie Sochoniu, Wacławie Oszajcy, Wacławie Buryle) w polskiej 

poezji religijnej XXI wieku pojawił się głos świeckiego katolika, którego nie da się 

usunąć z historii literatury. A przecież okoliczności nie sprzyjają współczesnej 

poezji metafizycznej. Kiedy w 2005 roku prof. Krzysztof Dybciak opublikował w 

Wydawnictwie Arcana książkę Trudne spotkanie: Literatura XX wieku wobec 

religii, żyliśmy w innych realiach niż dziś, kiedy różnorodne prześladowania chrze-

ścijan (zwłaszcza rzymskich katolików) ogromnie się nasiliły. Z jednej strony w 

wielu krajach świata pogłębia się okrutna eksterminacja, a z drugiej wykluczanie z 

dyskursu publicznego w krajach dotąd bardziej tolerancyjnych. W prawodawstwie, 

kulturze, edukacji, największych mediach wprowadza się bezwzględny dyktat. 

Znajdują się wykonawczynie i wykonawcy surowych praw, które narzucają decy-

                                                 
1 Trzeba podkreślić koherencję postawy badawczej i artystycznej W. Kudyby. Jego książki o poezji, 

niosące charakter interpretacyjno-krytycznoliteracki (Wiersze wobec Innego, Generacja źle obecna), a 

przede wszystkim oryginalna, nowoczesna, wyrastająca z pogłębionej refleksji metodologicznej (z 

wyczerpująco uzasadnionego sceptycznego ustosunkowania się wobec dekonstrukcjonizmu), mono-

grafia Rana, która przyzywa Boga. O twórczości poetyckiej, świadczą o konsekwentnym poznawaniu 

poezji współczesnej otwartej na wymiar sacrum zakorzenionego w bliskim kontekście kulturowym, w 

empirii o topograficznej wręcz dokładności. Ze świadomości warsztatu dzisiejszych polskich poetów 

religijnych wynika u Kudyby zdolność do przeformułowywania, a w konsekwencji doskonalenia 

środków wyrazu we własnych wierszach.  
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denci. Kiedy w Polsce mocno instytucjonalizująca się krytyka literacka woła: „Nie 

pozwalam!”, kto się odważy tu i teraz pisać religijne wiersze? 

A jednak wciąż takie wiersze piszą poeci różnych pokoleń: Zbigniew Jan-

kowski, Wojciech Bonowicz, Wojciech Wencel, Mirosław Dzień, Piotr Klimczak, 

Rafał Brasse i wielu innych, którzy nie zwracają uwagi na wahania koniunktur. Od 

roku wydania pierwszej dostrzeżonej przez krytykę literacką (oraz – co ważniejsze 

w dłuższej perspektywie – przez redakcję „Przewodnika Bibliograficznego”) 

książki poetyckiej Wojciecha Kudyby (ur. 1965), Tyszowce i inne miasta (2005) 

upłynęło dziesięć lat. W tym czasie ukazały się jeszcze: wyróżnione Nagrodą Lite-

racką im. Józefa Mackiewicza Gorce Pana (2008) i Ojciec się zmienia (2011). 

Nowość – wybór poezji zatytułowany W końcu świat – dzieli się na trzy części: 

„Inne miasta”, „Inne góry” oraz „Kogo brak”. Każda z nich odpowiada kolejno 

wcześniejszym tomikom wierszy. 

Autor w słowie wstępnym zwrócił uwagę na dążenie do całości. Autorskie 

samookreślenia wskazują na kompozycję zbioru. Powtórzenia poszczególnych 

motywów przypominają różaniec lub sekwencję zwierciadlanych odbić. Walor 

spójności książki poetyckiej był dla niego ważny. W życiorysie z kolei zaznaczył: 

„To miejsca nas ustanawiają, organizują wyobraźnię. To one są czymś pierwot-

nym” (s. 108)2. Ulubiony topos klasycystów, hortus conclusus (zamknięty ogród), 

przewija się na kartach zbioru wierszy Kudyby, np.: 

 
Plewienie marchwi, dawno, skarb ukryty w roli 

Topos ogrodu, wyrywanie chwastów) 

Prosta przypowieść – być może o perle; 

Trudno w nią wierzyć: ktoś w chaosie świata 

Wciąż buduje harmonię 

Ziemia jest bezładem (s. 14). 

Inny utwór, Ogród, odwołuje się do archetypicznego centrum świata: 

Jest zawsze obok, jakby był bukowym lasem 

Pełnym czarnych borówek i dalekich kroków 

Wszędzie tak samo, już teraz na zawsze 

Nigdy gdzie indziej, wciąż jest w samym środku  

 

(Kudyba, s. 41). 

 

W Ogrodzie klasyków ironicznie: „Granicę zmysłów wyznaczają wiśnie / 

Za nim koniec: zdziczałe jabłonie / podstępne jaskry, wrogie kresy ostów / Rubieże 

lebiod, złośliwe łopuchy / Splątane zioła, ciemny chaos chwastów / Straszny bór 

pokrzyw, przed którym bezradny / Cofał się język. // Jaką pociechę niósł prostokąt 

                                                 
2 Jeśli nie podano inaczej, cytaty pochodzą z wyboru poezji pt. W końcu świat, Biblioteka „Toposu”, 

Sopot 2014, a w nawiasie znajduje się numer cytowanej stronicy. 
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grządek / Rozumne odległości, oswojone marchwie / Piękna swoboda umysłu, 

pierwiastki szczypiorków / Skrócone wzory mnożenia, zakopane w ziemi!” (s. 88). 

Obietnica piękna zawarta w kontemplacyjnym w pogłębianiu wrażliwości 

prowadzi do porównania drogi, zarówno mentalnej jak i empirycznej, ze sztuką: 

„Poczuć jak niesie – niczym wielki, atlantycki wiatr: / Zawsze do wewnątrz. / Ruch 

bywa wtedy tańcem / Wędrówka – słuchaniem. / Wiele podróży ma taki charakter: 

muzyczny” (s. 35). 

Konsekwentnie przywoływany (bo przecież nie skonstruowany, lecz 

obecny w skarbnicy tradycji chrześcijańskiej, łacińskiej) jest w tej poezji obraz 

świata jako dychotomii: niebiańskiej harmonii i ziemskiej niedoskonałości, podle-

głej wszakże dążeniu do doskonalenia. Oprócz myślenia w kategoriach stricte 

chrześcijańskich spotykamy w książce fragmenty, które zdają się odwoływać do 

starszych, żydowskich przekonań religijnych. Bóg bowiem naprawia świat, zbiera-

jąc rozproszone iskry, a Ogród kabalistów z dystansem, lekko przywołuje biblijne 

skojarzenia, ostatecznie wszakże – z nowotestamentowym przebaczeniem bliźnie-

mu siedemdziesiąt siedem razy. 

Szczególnie intrygujące są zagadkowe wiersze (Częstochowa, Sen, Histo-

ria i cztery listy) w całości ujęte w cudzysłów, których „ja” mówiące, czyli podmiot 

liryczny jest tajemnicą. Najprościej wolno przypuszczać, że w dwu listach, zgodnie 

z ich tytułami, zdaje się mówić matka podmiotu czynności twórczych (termin Ja-

nusza Sławińskiego3), w dwu kolejnych przetransponowana, uogólniona postać 

ojca, ale w Częstochowie? Matka Boska? Historia zdaje się oddawać głos Rilkemu. 

Sen dedykowany być może dziewczynce zbliża się do konwencji literatury dziecię-

cej, przypominając tę część twórczości Stanisława Grochowiaka (1934-1976), 

która była przeznaczona dla dzieci. Status tego tekstu odróżnia go od całości książki 

poetyckiej dla dorosłych. Stąd – cudzysłów, czytając, przenosimy się w rzeczywi-

stość marzenia sennego dziecka uosabiającego, jak w literaturze minionych stuleci, 

niewinność. Do dziecięcych zabaw odwołuje się ponadto „ja” mówiące w wierszu 

Glina. Czyni ta wszakże celowo w niekonsekwentny sposób. Kontrast między 

lepieniem zabawek z plasteliny a powagą czasu próby charakterów jest zamierzony 

i przynosi ekspresywny, silny efekt: 

 
Wciąż można było coś zrobić: dodać drogę z włóczki 

Przesunąć szmaciane błota, osuszyć ogródki 

Z mąki zbudować kościół, z cynamonu – klasztor 

Z czarnego pieprzu – faktorię, z ciemnej masy – państwo. (s. 84) 

                                                 
3 Szerzej o tym, kto jest osobą mówiącą w tekstach literackich vide: Aleksandra Okopień-Sławińska, 

Relacje osobowe w literackiej komunikacji, [in:] Problemy teorii literatury, Henryk Markiewicz (red.), 

t. 2, Ossolineum, Wrocław 1987. Odwołując się do bardziej tradycyjnej metaforyki, a zarazem do 

konkretnych i rodzimych wyobrażeń, Kazimierz Wyka w połowie XX wieku w podobnej do terminu 

podmiot czynności twórczych funkcji używał pojęcia gospodarz poematu. 
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Groźny akcent – pogarda dla poddanych – antycypuje indywidualną próbę 

ognia:  
 

Nie był jeszcze zbyt twardy. Zbliżała się próba 

Szedł ogień, nad nim ciemna smuga 

Nocy. Potrzebne było tylko to: zdecydowanie 

Nie musiałem Cię słuchać. Nie mogłeś mnie zawieść.  

 

(Kudyba, s. 84) 

 

Gdzie indziej pojawia się zagadka rodzinnej wyprawy na cmentarz po za-

marzniętym jeziorze. Dlaczego „Majka w srebrnych sandałkach” chodzi zimą po 

lodzie? Zmarła, obuta w... aluzję do księżyca ewokuje lunarny pierwiastek żeński? 

Powaga splata się w takiej poezji z poczuciem humoru, dystansem, deli-

katną ironią, sporadycznie zaznaczającym się rysem groteski. Oto Bóg jak gdyby 

odpychał się kijkiem narciarskim lub „Kopie pod nami dołki, kładzie fundamenty / 

W ciemności, w ziemi wznosi miasto złote / Wypala glinę” (s. 81). Turpizm poet-

ów z pokolenia 56, Grochowiaka lub Bursy odzywa się w wierszu Przemilczenia. 

Zabrakło – mówi podmiot utworu – „Dwunastu czarnych żuków, tęczowych 

zwiadowców / Wyniosłej kupy gnoju z widokiem na cmentarz. // [...] tworzenia się 

gleby / Naszego ogrodu z czarną rzepą, z padliną w środku / Błyszczącej gwiazdy 

Wenus, która wyszła z muszli” (s. 89). Właśnie poczucie humoru akcentował Ku-

dyba jako autor rubryki Ad verbum w periodyku „Via Consecrata” w latach 1999-

2003. 

Chciałoby się, żeby powstawały pełne gruntownie uzasadnianych hipotez 

interpretacyjnych prace licencjackie, a może nawet magisterskie, o intertekstual-

nych alegacjach w tej wielowymiarowej poezji, jej symbolice, wersyfikacji. Dy-

stans poznawczy, sensualizm, delikatnie sygnalizowane poczucie humoru idealnie 

współgrają z poważnym sensem filozoficznym. Wiersze nadają się do typowo 

polonistycznych analiz porównawczych lub translatologicznych studiów kontra-

stywnych. Adaptacje liryki Rilkego zasługują na oddzielne omówienie. Już teraz 

wielu sprawdzonych, uznanych profesorów literatury współczesnej lub teorii litera-

tury (by wymienić przykładowo w kolejności dat urodzenia: Jacek Łukasiewicz, 

Andrzej Sulikowski, Wojciech Ligęza, Zofia Zarębianka, Maciej Urbanowski), 

a nawet językoznawstwa (Jadwiga Puzynina) bardzo wysoko tę poezję ocenili. 

Wybitny teoretyk, Stefan Sawicki z KUL-u, spostrzegł w poezji autora Gorców 

Pana „symboliczny realizm”. „Realizm” – to wśród profesorów KUL-u może 

największa pochwała. Sykstyna. Kulig należy do najwybitniejszych osiągnięć arty-

stycznych Kudyby. Kunszt wersyfikacyjny współwystępuje z dynamizmem obra-

zowania i wyrazem radosnej, żywej wiary. 
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O kluczowym znaczeniu kategorii czystości we wcześniejszych, prozator-

skich, utworach Wojciecha Kudyby pisał ks. prof. Józef Szymik: „[...] lektura tej 

książki przypomina wpatrywanie się w głęboki, ale bardzo czysty staw, którego 

dno widać doskonale. Trzeba więc uważać, by tej przejrzystości nie zamącić. 

Wszak – jak się dowiadujemy – ‘być czystym’ znaczy nie zasłaniać światła. Czy-

stość to drugie imię wolności”4.  

Wątek czystości expressis verbis występuje w wierszu zatytułowanym 

Miejsca czyste: 

 
Miejsca zupełnie czyste – lessowe wąwozy 

Kiedy podnosi się rosa i słychać poranne rozmowy 

Polne drogi, zioła, otwarte ogrody 

Wieczne ognie, śpiewy, zapomniane domy.  

 

(Kudyba, s. 40) 

 

Rytm jest może ważniejszy niż semantyka. „Otwarte ogrody”? Dlaczego 

nie zamknięte? Iluminacja (w znaczeniu „dotknięcia” absolutu, następuje w „miej-

scach czystych”: 
 

Zawsze niespodziewanie: w środku historii 

Która, jak się zdawało, była o czymś innym. 

Nagle, jakby czekały tylko na nas: 

Morena 

Źródło w trawach 

Cegielnia 

Jezioro. 

 

Zawsze te same, wciąż inne, ciągle w innym miejscu 

 

Miejsca zupełnie czyste 

Wody przezroczyste.  

 

(Kudyba, s. 40) 

 

Twórca słynnego liryku „Polały się łzy me, czyste, rzęsiste...” przywołany 

został pośrednio jako jedno ze źródeł inspiracji. Pojawiły się bowiem w tekście 

Kudyby słowa, będące trawestacją zakończenia Stepów akermańskich Mickiewi-

cza: „musimy jechać: ktoś nas woła...” (s. 11). Zmiana jest znacząca, ponieważ 

Mickiewiczowska formuła: „Jedźmy, nikt nie woła” odnosi się do ludzi, tymcza-

sem u Kudyby osobą, która woła, jest – jak się można domyślać – Bóg. Do Stepów 

                                                 
4 J. Szymik, Słowo do Czytelnika, [in:] W. Kudyba, Słowa bliskie, Wyd. „Alleluja”, Kraków 

2003, s. 5. 
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akermańskich nawiązuje też wiersz Miasta: „Jest noc, znaki wskazują wyłącznie na 

siebie / Wciąż trzeba jechać / Żadnego kurhanu” (s. 26). 

Zwięzły, nadający się do życzeń świątecznych, a przecież niebanalny 

wiersz Gwiazda w końcu świta brzmi: 
 

Ziemia ma w końcu gwiazdę 

Koniec świata – miasto. 

Zbiegają się ulice 

Masa – zmienia w światło. 

 

Dziecko jest starsze od nas 

Zwijają stulecia. 

Ten, kto by umarł – żyje. 

Ten, kto jest bliski – czeka. 

 

Małe miasta przywodzą też na myśl ład ewokowany w klasycystycznych 

(choćby i „podszytych” ironią) utworach Miłosza, takich jak Świat. Poema naiwne. 

 
Egzemplifikacją niech będzie Zamość: 

Na grudce ziemi leży płatek śniegu 

Są w nim ogrody, domy, ulicami płynie tłum 

Można tu mieszkać, woda daje życie 

Światło – przemianę, pełne kształty – sens. 

 

Na szarym końcu zimy zbudowano miasto 

Na wschodzie – gwiazdę, ratusz, siedem wież 

Szli trzej królowie – w rozsypce, bez formy –  

Widzieli w rynku święto, ktoś ich zbierał, mogli wejść (s. 27). 

 

Miasto (gr. polis) młodego poety przypomina motyw miasta z poezji Zbi-

gniewa Herberta, jednego z trzech najważniejszych (obok Czesława Miłosza 

i Tadeusza Różewicza), jeśli nie najważniejszego polskiego poety drugiej połowy 

XX wieku. Emigrant z amerykańskiego uniwersytetu, o dekadę starszy od dwu 

twórców mieszkających w komunistycznej Polsce, otrzymał Nagrodę Nobla 

w 1980 roku, niemniej Różewicz (zwłaszcza!) i Herbert byli wybitnymi dramatur-

gami. Wiersz młodszego poety, a zarazem krytyka i badacza literatury, Gród (czyli 

„miasto”) zawiera paradoks, który tyleż kojarzy się z immanentną ontologią liryki 

Jana Lechonia (ze słynnego fragmentu wiersza Lechonia Spotkanie: „Jest tylko 

Beatrycze. I właśnie jej nie ma” w wierszu), co z mistyką apofatyczną: 

 
„Pod domem lampka, na drzwiach złote światło 

Ktoś, kogo nie ma, mieszka w środku. 

 

Dzielą się solą, pochylają głowy 

Skądś słychać granie, zbliża się ulewa 
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Ktoś przez pokoje niesie ogień 

Jest tylko Ten, którego nie ma”  

 

(Kudyba, s. 100). 

 

Prawdziwe życie jest gdzie indziej? Conversatio nostra est in coelis? 

W tym kierunku: mieszkania gdzie indziej zmierza wiersz Las. 

Z poezji metafizycznej słynął wiek XVII. Nie przypadkiem więc Dziesięć 

słów Ojca przywodzi na myśl barokowy konceptyzm a pośrednio – synkretyzm 

poezji Grochowiaka:  

 
„Zamkniesz mnie w zamku – będę Twą obroną / Będziesz uciekał – będę Twoją wolą”  

 

(s. 107).  

 

Wspólnotą Boga, żywych, umarłych, aniołów jest Kościół. Dlatego:  

 
„Chodziliśmy [...] wraz z innymi, kołem / Okręgiem, który ogarniał wciąż więcej i więcej – / 

Aż po horyzont. / Byliśmy Kościołem”  

 

(Kudyba, s. 18). 

 

Metafory, których domeną źródłową jest geometria, prowokują pytanie 

o relacje między tym, co pojęciowe, stricte literackie, a tym, co wizualne. Słowem 

– między literaturą a obrazem. 

Autor jako historyk literatury doskonale śledził związki intersemiotyczne 

w twórczości wybitnych autorów, np. ks. Janusza Pasierba. Zauważa się też 

od razu, że w książkach Kudyby (jak w literaturoznawczych Wierszach wobec 

Innego) dzieła sztuki reprodukowane na okładkach są dobrane w ścisłym związku 

z treściami, które niosą teksty. Wiersz Siwa Dolina koresponduje z motywami 

obrazu Hieronima Boscha Wóz z sianem: „Chrząszcze, robaki, ludzie, ropuchy, 

szerszenie / W samym środku łąki, otuleni sianem” (s. 12). Jednoznacznie nawiązu-

je do dzieła Boscha Wóz siana: 

 
Leżeliśmy w sianie – biedni, rozrzuceni 

W starych kapotach, gaciach, trzymając się rzeczy 

Jakby to one mogły nas odmienić” (s. 20). 

 

Wydawca nie informuje o źródłach grafik sygnowanych „Maya”, które 

w kilku miejscach ilustrują tom. „Majka w srebrnych sandałkach” w jednym 

z utworów, „pamięci Majki”, Maya et Christoph z dedykacji stają się wraz z podpi-

sem formułami metatekstowymi, przyczyniającymi się do snucia domysłów, czy 
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autor(ka) ilustracji odgrywa istotną rolę w autobiograficznych kontekstach oma-

wianej poezji.  

Niekiedy one właśnie są kluczem do ewolucji wypowiedzi adresowanych 

zapewne między innymi do rodziny, do dzieci, które zasługują, aby ciocia zamie-

niała się w babcię, aby tekst brzmiał tak, jak gdyby był pisany z ich punktu widze-

nia. Autor wiele pracował nad uproszczeniem, uporządkowaniem i pogłębieniem 

znaczeniowym poszczególnych sformułowań. Na czym polegają zmiany? Szcze-

gólnie wyraźnie widać je na przykładzie wiersza Wstępowanie. Znakomite rozwią-

zanie: dwa znaczenia rzeczownika odsłownego – wstępowanie od wstąpić 

(na chwilę, w odwiedziny) i od wstępować, ‘wznosić się’, rzucają wzajemnie 

na siebie światło. Odwiedziny w rodzinnych stronach przyczyniają się do wzrostu 

duchowego, a w konsekwencji prowadzą do nieba. Rodzinne miasto, do którego 

przyjeżdża się około 1 listopada, stwarza wrażenie „jakby się odwiedzało niewielką 

/ Krainę Wszystkich Świętych” (s. 25). Każde święta są okazją do spotkania z dal-

szą rodziną, a nie tylko nuklearną (rodziców z dziećmi), stąd: „chodzenie na cmen-

tarz – do tych / Którzy żyją. Zapalanie ognia. Co roku / Coraz ich więcej i więcej 

też dzikiej róży / Głogów, ostów, mniej gestów, lecz coraz wyraźniej / Oko w oko 

z ciemnością” (s. 25). We wcześniejszej wersji tego wiersza było „odwiedzanie” 

i „przystawanie” zamiast „wstępowanie”. Ewolucja tekstu zmierzała więc w kie-

runku rozszerzenia znaczeń, wieloznaczności, a przede wszystkim stworzenia pola 

subtelnych konotacji religijnych. 

Ogółem autor wprowadził ponad sto pięćdziesiąt zmian w celu uzyskania 

wartości prostoty, rodzimości (choć nie zawsze) w rzeczownikach, a wzbogacenia 

znaczeń w czasownikach i spójnikach. Zmiany dotyczą zarówno tytułów utworów, 

jak i poszczególnych słów w samych tekstach utworów (rzeczowników m.in. nazw 

stopni pokrewieństwa, czasowników, spójników). Spójniki zmieniały się tak, by 

uzyskać większą zawartości informacyjnej, np. zamiast „i” pojawiło się „bo”. Na-

zwy własne (toponimy i antroponimy) zachowywały poprzedni rytm, ale przybie-

rały inne znaczenia. Nie jest bowiem istotne, czy epifania następuje w Malborku 

czy w Zamościu. Cały świat jest Boży. Eufonia, uspójnienie książki poetyckiej lub 

zbliżenie scenerii utworu do najbliższych, codziennych doświadczeń czytelnika są 

czynnikami, które powodują nową redakcję tekstów. Przykładowe substytucje – to: 

„liście porów” – „serca pomidorów”, wobec czego konieczna była kolejna zamia-

na: „plastry pomidorów” na – „tutki porów”; w innym miejscu widzimy zamiast 

rozmaryn – bylica. Zwyczajność, pospolity chwast zastępuje roślinę leczniczą, 

niosącą znaczenia symboliczne lub magiczne. Prostota nie odwraca uwagi od za-

sadniczego przesłania poezji, która przekonująco pod względem artystycznym, 

współczesnym językiem ukazuje obecność Boga w świecie, ład naturalnej rzeczy-

wistości empirycznej i wąską ścieżkę piękna, prowadzącą do zbawienia, czyli 

wiecznego życia w jedności z Chrystusem. 
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Nasuwa się kilka wniosków po szczegółowym prześledzeniu ponad stu 

pięćdziesięciu zmian wprowadzonych do tekstów od czasu publikacji w poszcze-

gólnych tomikach do druku w poezjach wybranych W końcu świat. Bezpretensjo-

nalna polszczyzna Kudyby nie stawia przegrody między soteriologicznym przesła-

niem a odbiorcą. Drobne przesunięcia akcentów, subtelne przeformułowania coraz 

mocniej wiążą tak pojętą literaturę z dzisiejszym życiem umysłowym i religijnym. 

Do paratekstualnych zmian należą dodane lub nieznacznie skorygowane datowanie 

oraz poprzedzające kilka utworów pojawiły się dedykacje, najczęściej dla księży-

intelektualistów. Dla przejrzystości, komunikatywności nowego tomu mają zna-

czenie modyfikacje interpunkcji: a) usunięcie przecinków na końcu wersów; b) 

dodanie urozmaiconych znaków, a nie tylko przecinków, np. wielokropka lub 

myślnika; c) dodanie cudzysłowów, które obejmują w całości kilka utworów, dzię-

ki czemu bardziej interesująca staje się konstrukcja „ja”, podmiotu mówiącego 

w danym wierszu; d) dodanie nawiasu lub inne drobne uporządkowanie interpunk-

cji (z użyciem przecinka i średnika). Zmodernizowana została pisownia prefiksu 

nie- z imiesłowem przymiotnikowym. Dwukrotnie poprawiono podział na wersy, 

przesuwając jedno słowo do kolejnej linijki, a także jednolity wiersz stychiczny 

podzielono na dwie strofy. Tytuły utworów pierwotnie zapisane wersalikami lepiej 

wyglądają obecnie po wyróżnieniu ich tylko boldem. Tradycyjnie wielkie litery 

widnieją na początku wersów. Kropki na końcu poszczególnych utworów. Wyjąt-

kiem od decyzji autora, by nie kończyć wersów przecinkiem, jest zdanie: 

 
„Zdarza się jednak, że nie przestając być domem, 

Staje się płomieniem.” 

 

Słowa-klucze był to termin, który wprowadził do polskiej nauki o literatu-

rze Kazimierz Wyka. Obecnie, kiedy key words służą do podporządkowywania 

indywidualnej twórczości nieludzkiej biurokratyzacji (teksty oceniają programy 

komputerowe m.in. wg kryterium występowania słów pożądanych z perspektywy 

administracji), niechętnie wskazuje się rzeczowniki, które najczęściej zwracają 

uwagę w omawianej książce. Przyznać jednak wypada: miasto i dom porządkują 

ludzkie życie, a urozmaicają je góry, jeziora, lasy. Tak też funkcjonują ich motywy 

w wierszach Kudyby, niejednokrotnie w puencie. Rozmowa bywa tu często syno-

nimem modlitwy. Jest rozmową z Bogiem. 

Rozmowa-modlitwa  

 
„nie powinna się zbytnio odrywać / Od ziemi”  

 
(s. 38).  
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W toku wiersza Oderwanie modlitwa stopniowo przemienia się w prze-

strzeń sacrum, w której koegzystują motywy Świata Miłosza i poezji kontempla-

cyjnej sporadycznie nawet niechrześcijańskich religii (motyw ślimaka znany z 

buddyjskich haikai), by znów wrócić do rozmowy-obcowania z Bogiem. Jedni, jak 

czytamy w utworze, porównują modlitwę do wielkiego spichrza, inni do małej 

spiżarni. Nasuwa się zatem analogia do różnych modeli mistyki chrześcijańskiej 

personifikowanych zazwyczaj w postaciach dwóch św. Teres: Wielkiej, św. Teresy 

z Avila i „małej”, św. Tereski z Lisieux. Jak w cyklu Świat. Poema naiwne po 

drodze do domu pojawia się choćby tylko metonimicznie, na zasadzie pars pro 

toto: 

 
W którymś miejscu powinna być drewniana furtka 

Na którą po deszczu wolno 

Wspina się ślimak winniczek. 

W głębi powinien być dom i ktoś, do kogo się idzie 

W środku domu – pokój z dużym stołem 

I cieniem. Na stole może leżeć książka (s. 38). 

 

Idea dziecięctwa Bożego połączona z alegacją intertekstualną do Modlitwy 

Pańskiej występuje w wierszu Wiatr zakończonym następującym zdaniem: 
 

Nie pozwala się chwytać, zamykać, rozumieć 

Wywołać z ognia, z grobu 

Z czarnych dziur, z powietrza 

 

Nasz Ojciec – który jest 

Którego nie mamy 

 

Trochę jak dzieci.  

 

(Kudyba, s. 80) 

 

Konceptualnie, kognitywnie kojarzy się w tej poezji Boga z przestrzenią: 

 
Ktoś, kto rozmawia, ten, kto jest w środku 

Kto jest ogrodem, miastem, zieloną kryjówką 

Kogo można porównać do liściastej bramy 

Do ścieżki przez blade zboże, do splątanych malin. 

 

Ten, kto w nas mieszka, który nie jest nami 

Jak nie są nami kolory nad rzeką 

Piaszczyste koleiny, skrzypiące rozwory 

Ten, który woła, ktoś, kto jest muzyką. 

 

Którego głos jest czysty, kogo słychać rankiem 

Kto mógłby stać się ptakiem, złotą linią wschodu, 
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Ten, który płynie, który wciąż przybywa 

Ktoś, kto osłania, kto nie ma obwodu.  

 

(Kudyba, s. 39) 

 

Uduchowiona poezja Rilkego wiąże polskiego autora z arcydziełami dwu-

dziestowiecznej literatury powszechnej.  

Zarazem echo mistycznej obietnicy, zgodnie z którą z Polski ma wyjść 

iskra, która odmieni świat na lepsze, brzmi w ostatniej strofie wiersza Dom: 

 
[...] nie przestając być domem, 

Staje się płomieniem. Można przy nim 

Ogrzać ręce przed długą podróżą. Pachnie dym. 

Ktoś poprawia drewno. Jest noc i każde słowo 

Może teraz stać się iskrą.  

 

(Kudyba, s. 36) 

 

Autor jest również redaktorem antologii wierszy powstałych z okazji zgo-

nu, świętego już teraz, Jana Pawła II. Dedykowany pamięci papieża utwór Kudyby 

Duch roi się od motywów przypominających iskrę: iskierka, ogień, żar, ognisko, 

głownia gorąca. Postać duchowego przywódcy (Króla Ducha?) „z dalekiego kra-

ju”, poety, kaznodziei, myśliciela wciąż odnawia świat. Zarazem, dodajmy już 

spostrzeżenie spoza wierszy, jest to „znak, któremu sprzeciwiać się będą”. Nieu-

chronnie. Zgodnie z logiką życia duchowego i walki duchowej opisanej zarówno w 

tradycji teologicznej, jak i w samej Biblii. 

O ile przestrzeń u Kudyby ma charakter regionalny, dookreślony topogra-

fią miejsc świętych (od Jerozolimy po najczęściej przywoływane, rodzinne miejsca 

spotkań, łagodne góry i nieduże miasta w Polsce południowo-wschodniej), o tyle 

kategorie temporalne uzyskują rangę uniwersalną. Bardzo ciekawe jest operowanie 

kategorią czasu w wierszu Gwiazdy: 

 
Pamiętasz, czasem w polu paliliśmy ogień 

Zaraz powstawał świat –  

Roje owadów wokół światła tworzyły ów kosmos – 

Nieskończony, w rozpadzie: ćmy, komary, muchy 

Nabzdyczone, kąśliwe, niezdarne, jęczące 

Czasami mnie drażniły, lecz wolałem litość: 

Ratunek spalonych, zbieranie upadłych 

Gwiazd – do kubka. Żebyś mógł je wskrzesić  

 

(Kudyba, s. 85) 
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W przeciwieństwie do mistyki apofatycznej, z którą paralelne są najcie-

kawsze literackie poszukiwania sacrum w nowoczesnej poezji polskiej, mistyka 

u autora Gorców Pana jest zmysłowa, a obcowanie z Bogiem implikuje miłość 

do żony, dzieci, całej dalszej rodziny. Obecność Absolutu wyczuwa się w skali 

całej biografii człowieka, w rytmie jej zmienności i trwania, przy czym sensuali-

styczne, namacalne doznanie spotkania z Najwyższym – to powiew wiatru, ruch, 

niejako naturalny taniec śniegu, wody, wszelkich żywiołów, innymi słowy – stwo-

rzenia podporządkowanego Stwórcy. Poeta przekonująco dowodzi, że istnieje 

ostateczny sens życia. Obejmuje on całość doświadczenia egzystencjalnego wraz z 

najbardziej przyziemnymi czynnościami w rodzaju wyboru wykładziny do pokoju 

dziecięcego. Człowiek staje się wolny od fałszywych ambicji, nieuporządkowa-

nych przywiązań i opresywnych zależności społecznych, kiedy uwierzy w Boży 

ład.  

Przekonanie to nie ma nic wspólnego z bierną kontemplacją ani lekcewa-

żeniem współbieżnego z porządkiem natury świata języka i kultury. Systematyczna 

praca nad słowem znalazła wyraz nie tylko w utworach poetyckich, lecz także w 

metatekstualnym komentarzu. Oto w autorskim wprowadzeniu poeta wyjaśnił: 

„Pewna część poprawek ma związek z troską o zmianę językowego wolumenu 

wiersza – bardzo mi zależało, aby był jak najszerszy, chwytał rozmaite pokłady 

tradycji i rejestry polszczyzny [podkr. – D.H.]. Niektóre zabiegi – z troską o roz-

szerzenie sensu pojedynczych utworów poprzez wpisanie ich w pewne pasma 

archetypicznych obrazów. Jeszcze inne zmiany – z próbą powiększenia obszaru 

najbliższych kontekstów: biograficznych, geograficznych, literackich. We wszyst-

kich warstwach wypowiedzi lirycznej próbuję osiągnąć efekt poruszonej formy 

(chciałbym by jednocześnie była zachowana i przekroczona)” (s. 5). Autor zdawał 

maturę w smutnej połowie lat osiemdziesiątych, a kończył studia w okresie naj-

większych nadziei na trwałą wolność w Polsce, czyli na samym początku ostatniej 

dekady XX wieku. Nie może więc ograniczać swoich ambicji, pogodzić się z cza-

sem marnym, popaść w pesymizm. 

Poeta, choć łatwo etykietować go jako klasycystę, który kreuje „ogrody pa-

sterskie”, nie zawsze stroni od ironii i groteski. Wiersz Zwierzę poetyckie przypo-

mina dwie skontaminowane postaci: ropuchy i współczesnego, ponowoczesnego 

zoila – złośliwego krytyka literackiego, który naiwnie uwierzył powiedzonku, że 

ludzie inteligentni są złośliwi, więc usiłuje udawać inteligentnego, popisując się 

złośliwościami. Ropucha (samo)krytyczna, z perspektywy żabiej, a więc od dołu, 

jawi się jako kreatura  

 
„chropawa, w depresji, nadęta / Z długim, giętkim językiem, manią prześladowczą / Gotowa 

opluć / Wielka, szara, naga” (s. 13). „Jak później my” (s. 13) –  
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autoironicznie zapowiada poeta wizerunek odrażającego gada. Co więcej, 

ponieważ w słynnym utworze Mirona Białoszewskiego Ach gdyby, gdyby nawet 

piec zabrali... gra słów toczy się wokół syntagmy „szara naga jama”, nasuwa się 

skojarzenie z możliwościami kreacyjnymi, wyobraźnią, poczuciem humoru wła-

ściwymi poezji lingwistycznej. Udosłownienie i zarazem animizacja wyrażenia 

wygenerowanego na wzór „party animal”, „zwierzę poetyckie” jest figurą kogoś, 

kto w poezji czuje się w swoim żywiole. Zapewne do niedawna był to ponowocze-

sny ironista – niczym liberalna ironistka Rorty’ego – ale ironia się zbanalizowała. 

Raczej zwierzęciem poetyckim jest autoironiczne, podejrzliwe wobec języka , 

liryczne „ja”. 

Autorowi Gorców Pana powiodła się nie lada sztuka: przekroczył stereo-

typowy w polskiej poezji ostatniego półwiecza podział. Już dawno, w tekstach 

znanych krytyków literackich, przeciwstawiano wizję równaniu (sformułowanie 

Jerzego Kwiatkowskiego), a przymierze z czytelnikiem prowokowaniu jego buntu 

(operując kategoriami strategii lirycznych – terminologia Edwarda Balcerzana)5. 

Tymczasem charakteryzowany tu poeta przejawia bujną wyobraźnię, lecz zarazem 

okazuje się ona uporządkowana bez mała jak równanie, poddana cnocie umiarko-

wania, wizja zaś jest jasna. Wiersze lokujące się w kontekstach sztuki wysokiej, a 

przy tym bezpretensjonalne, dowcipne, choć wcale nie niepoważne zdają się zakła-

dać przymierze z odbiorcą, ale koneserzy złożonych jakości artystycznych, przy-

zwyczajeni do przewrotności, mają podstawy, aby mimo wszystko poczuć się 

sprowokowanymi. Trudno o jedność przy budowie wieży Babel literatury współ-

czesnej. 

Podsumowując, trzeba zauważyć więcej możliwości interpretacyjnych po-

ezji Kudyby niż tylko optymistycznej wizji świata zmierzającego do zbawienia. W 

podtekście bowiem zachodzi niebezpieczeństwo przewartościowania jasnego, 

pogodnego obrazu rzeczywistości jako wziętego w ironiczny nawias marzenia. 

Czytelnik pozostaje w rezultacie bez żadnej pewności, tylko z wiarą i nadzieją, że 

się nie mylił, ufając harmonijnemu współistnieniu miłości rodzinnej, ciągłości tra-

dycji literackiej i domowej, a zarazem powszechnej, religii. Motywy rodziny, do-

mu, bliskiej okolicy uzyskują rangę uniwersalnej topiki. Ta harmonia postawiona 

wszakże pod znakiem zapytania przez ewentualność autoironii owocuje właśnie, 

poszukiwanym przez poetę, efektem poruszonej formy. 

 

Abstract (Summary) in Polish / Abstrakt (Streszczenie) po polsku: 

 

Okoliczności nie sprzyjają współczesnej poezji metafizycznej. Różnorodne 

prześladowania chrześcijan (zwłaszcza rzymskich katolików) ogromnie się nasiliły 

                                                 
5 Vide: E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965, cz. 2, Ideologie artystyczne, Warszawa 1988, 

s. 250. 
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w ostatnim dziesięcioleciu. Z jednej strony w wielu krajach świata pogłębia się 

okrutna eksterminacja, a z drugiej następuje wykluczanie z dyskursu publicznego 

w krajach dotąd bardziej tolerancyjnych. W XX w. polską poezję religijną głównie 

uprawiali słynni księża-poeci, obecnie bardziej znani stali się świeccy jej autorzy 

z różnych pokoleń, np. Zbigniew Jankowski, Wojciech Bonowicz, Wojciech Wen-

cel, Mirosław Dzień, Piotr Klimczak, Rafał Brasse i in. Nie zwracają oni uwagi 

na wahania koniunktur. Wyróżniający się klarownością dykcji poetyckiej i unika-

niem patosu Wojciech Kudyba wydał pierwszą dostrzeżoną przez krytykę literacką 

książkę poetyckiej Tyszowce i inne miasta (2005) dziesięć lat temu. W tym czasie 

ukazały się jeszcze: wyróżnione Nagrodą Literacką im. Józefa Mackiewicza Gorce 

Pana (2008) i Ojciec się zmienia (2011). Nowość – wybór poezji zatytułowany W 

końcu świat – dzieli się na trzy części: „Inne miasta”, „Inne góry” oraz „Kogo 

brak”. Każda z nich odpowiada kolejno wcześniejszym tomikom wierszy. Autor-

skie samookreślenia wskazują na duże znaczenie spójnej kompozycji zbioru. Po-

wtórzenia poszczególnych motywów przypominają różaniec lub sekwencję zwier-

ciadlanych odbić. Hermeneutyczne studia nad poszczególnymi utworami oraz 

interakcjami między nimi, a także intertekstualnymi relacjami z poezją innych 

autorów (np. Rilkego, Norwida, Leśmiana, Różewicza i in.) prowadzi do wniosku, 

że harmonia postawiona wszakże pod znakiem zapytania przez ewentualność auto-

ironii owocuje właśnie, poszukiwanym przez poetę, efektem poruszonej formy. 

 

Key words in Polish / Słowa-klucze po polsku:  
 

Wojciech Kudyba, poezja religijna, hermeneutyka, intertekstualność 

 

Abstract (Summary) in English / Abstrakt (Streszczenie) po angielsku: 

 

 

Nowadays the situation for creating metaphysical poetry is not really propi-

tious. Various persecutions of the Christians (especially the Roman Catholics) have 

grown in number tremendously in the last decade. On the one hand, in many coun-

tries of the world violence against and extermination of the Christians happen more 

and more often, on the other hand, we witness an exclusion of the Christians from 

public discourse in the countries which so far have been considered more tolerant. 

In the twentieth century, Polish religious poetry was mainly written by famous 

priests-poets, whereas at present it is mostly lay authors from different generations 

that have become more popular, for example Zbigniew Jankowski, Wojciech 

Bonowicz, Wojciech Wencel, Mirosław Dzień, Piotr Klimczak, Rafal Brasse and 

others. They do not pay attention to the swing of the circumstances. Wojciech 

Kudyba, who is characterised by a clarity of poetic diction and avoidance of pathos, 

published his first volume to be recognized by literary critics entitled Tyszowce i 
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inne miasta (2005) [Tyszowce and other towns] ten years ago. In the meantime his 

two other books of poetry have appeared: Gorce Pana [The Lord’s Gorce Moun-

tains] (2008), awarded with the Józef Mackiewicz Literary Prize, and Ojciec się 

zmienia [Father is changing] (2011). The latest work, a selection of earlier poems 

entitled W końcu świat [Finally, the world] (2014) is divided into three parts: “Inne 

miasta” [Other towns], “Inne góry” [Other mountains] and “Kogo brak”[Who is 

missing]. Each of the sections corresponds respectively to the earlier volume. Au-

thorial self-definitions highlight the coherent composition of the book. Repetition of 

particular literary motifs resembles the structure of a rosary or a sequence of mirror 

reflections. The article presents hermeneutical analyses of particular poems, interac-

tions between them and intertextual relations with the poetry of other authors (e.g. 

Rilke, Norwid, Leśmian, Różewicz and others), and leads to a conclusion that the 

harmony, questioned by the presence of self-irony, results in ‘the effect of a moved 

form’ which the poet has been seeking.  

     Transl. by Agnieszka Jarosz 
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після захисту габілітаційної праці «Без знаку, без сліду, без слова. У колі проблем духовності 

сучасної польської літератури» (видана у Вроцлаві 2004 р.). Працювала у відділі стародруків 

університетської бібліотеки у Вроцлаві (1985-1988), а також асистентом у Вищій Педагогічній 

Школі імені Шльонських Повстанців в Ополі (1988-1992). Нині працює в Інституті польської 

філології у Вроцлаві (з 1992). Була запрошеним професором у Дарвін-Коледж (1995) та Нью-

гем-Коледж (1998) у Кембриджі. Опублікувала наукові праці: «Суперечка чи лемент? Про 

аксіологічні проблеми у польській есеїстиці (1957-1986)» (Вроцлав, 1996), «У бік морфології 

культури. Із парадоксів дискусії про перспективи літературознавства стосовно так званого 

кінця літературної теорії (рекогностування)» (Вроцлав, 2001, 2-е вид. – 2011), «Персоналіст у 

часи колективізму. Про творчість Анджея Кійовського» (Вроцлав, 2002), «Космополітизм і 

сарматизм. Антологія повоєнного польського есею» (Вроцлав, 2003), «Щоденник непрошено-

го гостя. Від Віткаци до польського постмодерну» (Вроцлав, 2004), «Ефект метелика. Гуманіс-

ти про теорію хаосу» (співредактор, Вроцлав, 2006), «Взаємодія мистецтв: література, малярс-

тво, екфраза. Студії та нариси» (редагування, Вроцлав, 2008), «Чотири дилеми. Теорія – крити-

ка – історія – віра. Ескізи на порозі літературної антропології» (Краків, 2012), «Підручний 

словник польської літератури. Том 1: Х-ХІХ століття. Від середньовіччя до Молодої Польщі» 

(редагування, Вроцлав, 2012), «Філологія та (її) інтерпретація» (Вроцлав, 2012), «Рецензії без 

цензури» (Люблін, 2015). Займається історією літератури ХХ століття, а також теорією літера-

тури і літературною критикою. E-mail: dorota.heck[at]gmail.com  

 

[Український переклад Надія Георгіївна Колошук] 
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Pieśń III z Fragmentów Jana Kochanowskiego  

(„...Oko śmiertelne Boga nie widziało”) 
 

1. Wstęp 

 

Niniejszy tekst jest przyczynkiem do analizy oraz interpretacji Pieśni III 

z Fragmentów Jana Kochanowskiego. W artykule zastosowano metodę porów-

nawczą, oparto się także na metodzie historycznoliterackiej. Autorka przedstawiła 

zwięźle pieśń jako gatunek, następnie analizę wersyfikacji, tematyki, motywów, w 

szczególności zaś kwestię nawiązań literackich, nadto środków artystycznych oraz 

kompozycji utworu. Artykuł oparto na istniejących, bardzo nielicznych opracowa-

niach (J. Pelc, L. Ślęk, J. Ziomek). Stan badań nad tytułowym utworem jest słabo 

zawansowany, być może dlatego, że owa pieśń powstała we wczesnym okresie 

twórczości Jana Kochanowskiego i nie była pierwotnie przeznaczona do druku 

przez autora, dziś należy do mniej znanych, nie cieszy się tą sławą, co na przykład 

Czego chcesz od nas, Panie...? czy Treny. 

 

2. Pieśń jako gatunek 

 

Pieśń (łac. carmen, carmen lyricum, oda, cantus, cantio) jest to gatunek li-

ryczny, jeden z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych, pierwotnie jako 

forma poezji, stanowiącej element obrzędów religijnych, kultu. W I wieku przed 

Chr. ukształtowana została przez Horacego w klasycznej formie, występującej 

później nie tylko w antyku, ale także w nowożytności. Łacińskie carmen oznacza 

‘pieśń’, ‘wiersz’, nazwy tej Horacy użył jako tytułu zbioru liryków Carmina1. Pie-

śni Horacjańskie cechowały: krótkość (brevis), zwykle do 10 strof, oraz różnorod-

ność (varietas) przeważnie pod względem tematyki, zróżnicowanego metrum, 

strofiki i tonu wypowiedzi. Od XVI wieku pieśni Horacego stały się inspiracją 

dla literatury tworzonej w językach narodowych we Francji (P. Ronsard), Włoszech 

(B. Tasso) i Anglii (H. Howard). 

                                                 
1 Słownik gatunków literackich, M. Bernacki, M. Pawlus, wyd. Park, Bielsko-Biała 1999, s. 42, 126. 
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3. Pieśni w twórczości J. Kochanowskiego 

 

W renesansie nastąpił rozkwit liryki w Polsce. Pieśni ksiąg dwoje Jana Ko-

chanowskiego nawiązywały do dzieł Horacego tytułem, cytatem, parafrazami 

wierszy, monologiem retorycznym, tematyką (na przykład filozoficzno-moralną). 

Mistrz z Czarnolasu posługiwał się twórczością antycznego poety jako przykładem, 

zwłaszcza odami, stworzył godny podziwu polski odpowiednik i wzorzec gatun-

kowy. Niektóre z jego pieśni to tłumaczenia, inne są sparafrazowanymi utworami 

lub „zdążaniem” za Horacym. 

Andrzej Borowski stwierdził, że „Lirykę wiązano etymologicznie z lirą, 

czyli podkreślano meliczność (czyli powiązanie ze śpiewem) należących do niej 

gatunków, a zwłaszcza pieśni (carmen, oda) odznaczającej się szczegółowo okre-

śloną budową wersu i strofy (...), którą kunsztowną strukturę naśladował genialnie 

Jan Kochanowski w swych Pieśniach”2. Cechami, które uważał on za charaktery-

styczne dla pieśni, były niewielki rozmiar, stroficzna budowa i różnorodność (tema-

tyki, postaw podmiotu, stylu). Przed Kochanowskim istniała tradycja pieśni, ale 

była to pieśń przeznaczona do śpiewania, co jest dziś słabo udokumentowane3. 

P. Wilczek uważa, że około jedna trzecia pieśni Kochanowskiego to utwo-

ry wzorowane w całości lub tylko po części na Horacym. „Kochanowski dokony-

wał tych parafraz w umiejętny sposób – niwelował koloryt antyczny, usuwał nad-

miar motywów mitologicznych, nazw miejscowych i osobowych, dostosowywał 

refleksję do sytuacji polskiej”4.  

Korzystanie w dużej mierze ze wzorców antycznych nie było wówczas ni-

czym niespotykanym. Zasada imitacji (łac. imitatio), czyli naśladowania reguł 

twórczości starożytnych, była naczelną w poezji renesansu. „Horacjanizm” (nawią-

zania do dzieł Horacego) i „cyceronianizm” (odwołania do prozy Cycerona) to 

główne nurty naśladowania, które, (według P. Wilczka) u Kochanowskiego były 

twórczym działaniem, co więcej, dzięki poecie z Czarnolasu (oraz innym, na przy-

kład Maciejowi Kazimierzowi Sarbiewskiemu) stały się głównym nurtem poezji. 

„Twórczość Kochanowskiego już za życia poety stanowiła wzór do naśladowania 

dla licznych pisarzy rodzimych. Pieśni stworzyły tradycję, która zakresem i siłą 

swego oddziaływania miała przesłonić prototyp gatunku. Kochanowski ukonstytu-

ował kluczowy nurt tradycji pieśniowej i zdecydował o trwałej obecności liryki 

horacjańskiej w poezji schyłku renesansu i baroku”5. 

                                                 
2 A. Borowski, Renesans, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s. 108-109. 
3 J. Ziomek, Renesans, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 275. 
4 P. Wilczek, Pieśni, [in:] Jan Kochanowski, pod red. A. Gorzkowskiego, Universitas, Kraków 2001, s. 

307, seria; Lektury polonistyczne. 
5 Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze. Renesans. Barok, pod red. T. Michałowskiej, Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 2002, s. 640. 
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4. Wydanie Pieśni 

 

Pieśni... Księgi dwoje zostały wydrukowane przez Jana Januszewskiego 

w Drukarni Łazarzowej w 1586 roku, a zatem dwa lata po śmierci ich twórcy. Wy-

danie objęło 25 pieśni ksiąg pierwszych, 25 ksiąg wtórych, Pieśń świętojańską 

o Sobótce oraz hymn Czego chcesz od nas, Panie, O śmierci Jana Tarnowskiego 

oraz Pamiątkę... Janowi Baptyście hrabi na Tęczynie. W skład tomu nie weszły 

jednak niektóre utwory, nieprzeznaczone do druku w zamyśle Kochanowskiego, 

wydrukowane jednak zostały w tym samym miejscu, tylko cztery lata później 

(1590 rok) pod tytułem Fragmenta albo Pozostałe pisma6, gdzie znalazły się: pie-

śni I – XI zatytułowane przez Jana Januszowskiego Pieśni kilka Jana Kochanow-

skiego, Kolęda i Pieśń żałobna. S. Grzeszczuk podaje7, że tomik był niewielki, 

liczył około pięćdziesięciu stron. 

Fragmenta to zbiór przypadkowo zestawionych „dość niejednorodnych” 

utworów z różnych okresów twórczości poety, który został przyjęty z uznaniem 

przez czytelników i był bardzo popularny – w ciągu niespełna pięćdziesięciu lat 

powielany był dwunastokrotnie. 

 

5. Powstanie Pieśni III z Fragmentów 

 

Pieśń III [inc. „...Oko śmiertelne Boga nie widziało”] z Fragmentów zosta-

ła napisana we wczesnym okresie twórczości poetyckiej Jana Kochanowskiego. 

Było to przed rokiem 1564, biorąc pod uwagę odnaleziony przez A. Brücknera tak 

zwany rękopis Jana Osmólskiego z Pobiednik8. Powyższa pieśń, jeśli traktować ją 

za „szkic” do Czego chcesz od nas, Panie..., musiałaby powstać najpóźniej przed 

1561 lub 1562 rokiem, kiedy to wydrukowano w krakowskiej oficynie Macieja 

Wierzbięty poemat Zuzanna, a wraz z nim hymn Czego chcesz... (który powstał 

prawdopodobnie najpóźniej w 1561 lub 1562 roku – i tutaj data jest niepewna)9. 

Janusz Pelc uważa, że hymn mógł powstać nawet wcześniej.  

 
„Jeśli bowiem do obu wymienionych pieśni włączonych do rękopisu Osmólskiego [Pieśni 

III z Fragmentów oraz zapisana dalej w kodeksie pieśń Czego chcesz od nas, panie...] odniesiemy 

                                                 
6 J. Ziomek, ibidem. 
7 S. Grzeszczuk, Jan Kochanowski – Pieśń IV z Fragmentów albo Pozostałych pism, [in:] Lektury 

polonistyczne. Średniowiecze – renesans - barok. Tom drugi, pod red. A. Borowskiego i J. S. Gruchały, 

Universitas, Kraków 1997, s. 169. 
8 L. Szczerbicka-Ślęk, Wstęp [in:] J. Kochanowski, Pieśni, wyd. 4. zm., oprac., Wrocław 1997, BN, 

seria I, nr 100, s. LXII. 
9 J. Pelc, Jan Kochanowski: szczyt renesansu w literaturze polskiej, Państwowe Wydawnictwo Nau-

kowe, Warszawa 1987, s. 50. 
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ramową chronologię ustaloną w stosunku do zbioru Elegiarum libri duo (...) owe (...) utwory powstały 

nie później niż w latach 1559 – 1561, a może i nieco wcześniej. Mógł więc hymn (...) być przesłany 

przez poetę do kraju z Włoch czy też z Francji”10. 

 

O latach 1559-1563 w życiu i twórczości wiadomo niewiele. Kochanow-

ski wówczas powrócił z podróży, po próbach dostania się na dwór królewski, po-

stanowił znaleźć sobie mecenasa, którego poszukiwał w rozmaitych kręgach, aż 

znalazł w osobie Jana Firleja. To właśnie podskarbiemu koronnemu wiele lat póź-

niej Januszewski dedykował Fragmenta, określając zbiór jako  

 
”ostatni klejnocik skarbu polskiego”11. 

 

Choć uważa się 1559 rok jako zamykający okres młodości, studiów i zdo-

bywania doświadczeń w podróżach zagranicznych, a rozpoczynający okres „dwor-

ski”, to nie był to czas wyraźnego przełomu w twórczości Kochanowskiego. Autor 

miał już wtedy w swoim dorobku cykl wierszy polskich i łacińskich, ale jeszcze 

niewykończonych na tyle, aby nadawały się do zaprezentowania (wydania drukiem) 

jako dojrzała twórczość szerszemu niż krąg przyjaciół gronu czytelników. Kocha-

nowski wybierał w tym okresie swoją drogę życiową, powoli uświadamiał sobie 

swoją społeczną rolę także jako twórca, mając przy tym duże ambicje. 

 

6. Tekst utworu 

 

Jan Kochanowski, Pieśń III z Fragmentów12: 

 
Oko śmiertelne Boga nie widziało, 

Prózno by się tym kiedy chlubić miało; 

Lecz On w swych sprawach jest tak znakomity, 

Że naprostszemu nie może być skryty. 

 

Kto miał rozumu, kto tak wiele mocy, 

Że świat postawił krom żadnej pomocy? 

Kto władnie niebem? Kto gwiazdami rządzi, 

Że się z nich żadna nigdy nie obłądzi? 

 

Za czyją sprawą we dnie słońce chodzi, 

A miesiąc świeci, kiedy noc nadchodzi? 

                                                 
10 Ibidem, s. 141. 
11 J. Januszewski, Przedmowa [in:] Fragmenta albo Pozostałe pisma Jana Kochanowskiego, Kraków 

1590, wyd. I, właściwe, k. A2 verso, [cyt. za:] J. Pelc, ibidem, s. 106. 
12 Wszystkie cytaty, Pieśni III z Fragmentów oraz Czego chcesz od nas, Panie..., chyba że zaznaczono 

inaczej, pochodzą z: J. Kochanowski, Pieśni, wyd. 4. zm., oprac. L. Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 1997, 

BN, seria I, nr 100. 
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Każdy znać musi krom wszelakiej zwady, 

Że się to dzieje wszytko z Pańskiej rady. 

 

Jego porządkiem Lato Wiosnę goni, 

A czujna Jesień przed Zimą się chroni; 

Ten opatruje, że morze nie wzbierze, 

Choć wszytki rzeki w swoje łono bierze. 

 

A to nas namniej niechaj nie obchodzi, 

Że nad niewinnym czasem zły przewodzi 

Albo że gorszy świat po woli mają, 

A dobrzy rychlej niedostatek znają. 

 

Wszytko to Pan Bóg wywróci na nice, 

Jeno kto wejźrzy w Jego tajemnice, 

Jako na koniec zły przedsię wypada, 

A dobry w Jego majestacie siada. 

 

Toć grunt wszystkiego, bysmy Boga znali, 

A Jemu sprawę wszego przypisali. 

Kto się za czasu tego nie napije, 

Człowiek na świecie niepobożny żyje. 

 

Tego swych dziatek, starszy, nauczajcie, 

To wychowanie synom waszym dajcie! 

A niech nie będą nazbyt pieszczonemi, 

Niech przywykają spać na gołej ziemi! 

 

A skoro który doroście swej miary, 

Niechaj się w polach ugania z Tatary, 

Niech wzdycha żona mężnego tyranna, 

Patrząc nań z murów, i dorosła panna; 

 

Niestetyż, by ten najeznik tak młody 

Nie popadł jakiej znakomitej szkody, 

Jesli gdzie na lwa nieborak ugodzi, 

Który po szyję we krwi ludzkiej brodzi. 

 

Przed śmiercią żaden schronić się nie może 

I pierzchliwemu prędkość nie pomoże. 

Azaż nie lepiej sławy swej poprawić 

Niż, prózno siedząc, w cieniu wiek swój trawić? 

 

Męstwem Achilles, męstwem Hektor słynie, 

A ich pamiątka wiecznie nie zaginie; 

Męstwem Alcydes do nieba się dostał 

I Polluks bogiem nieśmiertelnym został. 
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7. Składnia i wersyfikacja 

 

W tym okresie Kochanowski doskonalił swój warsztat twórczy, opanowu-

jąc wiersz ściśle sylabiczny, aby dojść potem do swobody w toku przerzutniowym, 

co było przekraczaniem granic dystychu połączonego rymem. Pieśń III z Frag-

mentów [Oko śmiertelne Boga nie widziało] została napisana wierszem sylabicz-

nym, jedenastozgłoskowcem ze średniówka po piątej sylabie (5+6), rymami do-

kładnymi, półtorazgłoskowymi, żeńskimi, z akcentami paroksytonicznymi w klau-

zulach. 

Kochanowski jednak, choć nawiązywał do Horacego, nie przejął od niego 

„kunsztownej budowy strofy”13 . Powyższa pieśń, podobnie jak Czego chcesz 

od nas, Panie..., napisana była dystychami, które tworzyły niepodzielne, jednolite 

całostki. Po opuszczeniu dwóch wersów stał się możliwy inny podział, aktualnie 

przyjęty w wydaniach: na tercyny o rymach: aabb.  

W obydwóch pieśniach pochodzących z wczesnego okresu twórczości 

Kochanowskiego podział na wersy podkreśla intonacyjno-składniową budowę 

wiersza (fraza intonacyjno-składniowa pokrywa się z frazą wersową). Brakuje 

przerzutni, które pojawiają się w innych utworach w Pieśniach kilku, na przykład 

w Pieśni IV, co świadczy o niejednorodności powyższego zbioru. (Utwory, które 

weszły w jego skład pochodzą z różnych okresów twórczości poety, przywołana 

powyżej Pieśń IV przykładowo powstała w późnych latach, u schyłku życia praw-

dopodobnie obok Trenów14). 

 

8. Kompozycja utworu 

 

Pieśń III z Fragmentów składa się z dwunastu strof czterowersowych (ter-

cyny autor przejął z poezji włoskiej). Pierwsza część (strofy 1-4) to nawiązanie 

do Czego chcesz od nas, Panie..., natomiast druga część (strofy 5-7) jest rozważa-

niem na temat kondycji ludzkiej, trzecia (strofy 8-12) odnosi się do pieśni Horacego.  

T. Sinko wysnuł hipotezę, że Pieśń III to pieśń religijna, która zawiera po-

jęcia nie związane z antykiem, dlatego nie została włączona przez Kochanowskie-

go do Pieśni... Ksiąg dwojga, ponieważ poeta chciał zachować „czystość stylu”. 

Powyższy utwór, według tegoż badacza wraz z innymi dwoma „były przeznaczone 

do dalszych ksiąg Pieśni. We Fragmencie trzecim, nawiązuje do Kleantowego 

hymnu na Jowisza, wielbi Boga w Jego stworzeniu, objaśnia chwilowe powodze-

                                                 
13 J. Pelc, ibidem, s. 153-154. 
14 S. Grzeszczuk, ibidem, s. 169. 
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nie złych i dość niespodziewanie poleca (za Horacym III 2) zaprawiać młodzież 

do trudów i walki, by zakończyć zwrotem Horacego (III 3) o apoteozie Herkulesa 

i Polluksa”15. T. Sinko przypuszcza, że poeta nie dołączył do zbioru pieśni utworu 

Czego chcesz od nas, Panie..., chociaż podobne motywy pojawiają się także 

w Pieśni III z Fragmentów, ponieważ hymn ma charakter „zbyt kościelny”, zbyt 

piękny, aby go miał adaptować do norm pieśni Horacjańskiej”. Autor uznał zatem 

antyczne wzorce za nieodpowiednie do wyrażania treści religijnych. 

L. Szczerbicka-Ślęk określa natomiast coś innego: Pieśń III nie weszła w skład 

Pieśni, ponieważ możliwe, że poeta uznał ją za mniej udaną, przypominającą „zło-

żone z wielu motywów i mało spójne treściowo centony, których elementy rozwi-

nął (...) w innych wierszach”16. 

 

9. Tematyka 

 

Utwory w Pieśniach kilku zostały poukładane tematycznie (nie wiadomo 

jednak przez kogo). Pieśni I-V to utwory egzystencjalne o charakterze modlitew-

nym, dotyczące życia, przemijania, śmierci, Opatrzności, w których pojawiają się 

apostrofy do Stwórcy. Pieśń III łączy tematykę religijną, a także refleksyjno-

filozoficzną oraz patriotyczno-obywatelską. Pojawiają się także nawiązania 

do motywów antycznych.  

W pierwszej części jest to liryka pośrednia, nie znamy osoby mówiącej 

w wierszu, choć można kojarzyć, że jest to „Oko śmiertelne”, które wie, co (wers 

11): 

 
Każdy znać musi krom wszelakiej zwady. 

 

Podmiot liryczny ujawnia się jako „my” dopiero w wersie 15: 

 
A to nas namniej niechaj nie obchodzi 

 

oraz w wersach 25-26: 

 
Toć grunt wszystkiego, bysmy Boga znali, 

A Jemu sprawę wszego przypisali. 

 

Można jednak odnieść wrażenie, że nie jest to podmiot zbiorowy. Osoba 

mówiąca w wierszu to mędrzec, który zwracając się do „wy” (większej społeczno-

ści), poucza, dzieli się swoją wiedzą na temat pochodzenia piękna, porządku świata, 

                                                 
15 T. Sinko, Wstęp [in:] J. Kochanowski, Pieśni, oprac. T. Sinko, wyd. 2. przejrz., Wrocław 1948, BN, 

seria I, nr 100. 
16 L. Szczerbicka-Ślęk, Wstęp, ibidem, s. LIX. 
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sprawiedliwości, miejsca człowieka, kondycji ludzkiej w ogóle, a także zagrzewa 

do dbania o dobrą sławę i godne unieśmiertelnienia wzorem starożytnych bohate-

rów czyny. 

 
Tego swych dziatek, straszy, nauczajcie, 

To wychowanie synom waszym dajcie. 

 

10. Motywy – funkcjonowanie, nawiązania 

 

Janusz Pelc, wspomina o istnieniu w badaniach naukowych nad tą pieśnią, 

w których wersy 1-4 interpretowane są jako filozoficzna polemika z epikureizmem 

(zwłaszcza w rozumieniu pojęcia bóstwa, życia i śmierci). 

Epikur pisał w liście do Menokjeusa: „Uważaj bóstwo za istotę nieznisz-

czalną i szczęśliwą zgodnie z powszechnym wyobrażeniem bóstwa i nie przypisuj 

mu cech, które by się sprzeciwiały jego nieśmiertelności albo były niezgodne z jego 

szczęściem. Dołóż starań, aby twoje pojęcie bóstwa obejmowało to wszystko, 

co świadczy o jego nieśmiertelności i szczęśliwości. Bogowie wszakże istnieją, 

i wiedza o tym jest oczywista; nie istnieją jednak w ten sposób, jak to sobie tłum 

wyobraża (...)”17. Strofa pierwsza mogłaby być zatem polemiką z „oczywistością” 

istnienia Boga: 

 
Oko śmiertelne Boga nie widziało, 

Prózno by się tym kiedy chlubić miało; 

Lecz On w swych sprawach jest tak znakomity, 

Że naprostszemu nie może być skryty. 

 

Skoro człowiek (metonimia „oko śmiertelne”) nie dostąpił zaszczytu oglą-

dania Boga, nigdy nie widział Jego oblicza, to być może Go nie ma? Niekoniecznie: 

Bóg istnieje, ponieważ objawia się, będąc widocznym w Swoich czynach. Niewąt-

pliwie strofa pierwsza jest to wstęp do dziękczynienia, które objawia się jako kon-

templacja natury jako stworzenia (wielkość niewidzialnego Stwórcy poznajemy 

przez wielkość Jego widzialnego dzieła) w dalszych strofach. Pojawia się porządek 

świata: Bóg, śmiertelny człowiek, który Go „nie widział”, albo też „nie ogarnie” 

(Czego chcesz od nas, Panie..., wersy 3-4) oraz świat, w którym jest wszechobecny: 

 
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie: 

I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie. 

 

                                                 
17 Antologia tekstów filozoficznych dla maturzystów, olimpijczyków, studentów i nauczycieli historii 

filozofii. Część 1. Od Talesa do Kanta, pod red. K. Kałuży i A. Pelc, wyd. I, Wydawnictwo eSPe, 

Kraków 2002, s. 58. 
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„Kościół” nie należy tutaj rozumieć jako na przykład katolicki czy prote-

stancki, ale wiernych w ogólności, wierzących w Jednego Boga. Kochanowski 

daleki był od deklarowania się po którejś ze stron czy pisania dla potrzeb propagu-

jących jedno z wyznań. Jego religijność jest określana jako „humanistyczna” lub 

„metafizyczna”. O uniwersalności hymnu (a zatem także pierwszej części Pieśni III) 

świadczy to, że już wkrótce po jej ogłoszeniu weszła do kalwińskiego kancjonału, 

a potem także do protestanckiego i katolickiego18. Kochanowski uważał przekona-

nia dotyczące wiary za sprawę osobistą każdego człowieka. 

Wbrew pozorom, nie ma tutaj myśli panteistycznej, czego można by się 

doszukiwać w zwrocie „Wszędy pełno Ciebie”. Bóg jest obecny, ponieważ Jego 

cząstka odbija się w naturze, która nie jest sama w sobie boska („wszystko” nie jest 

Bogiem, tylko On jest obecny w śladach, jakie zostawia po sobie). 

Pierwsza część Pieśni III nawiązuje bardzo wyraźnie, jak już zostało to 

powiedziane, do Czego chcesz od nas, Panie..., gdzie został On przedstawiony jako 

Deus-artifex (Bóg-artysta) i Deus-faber (Bóg-rzemieślnik, stwarzający coś z nicze-

go). 

 

Pieśń III (wersy 5-12): 

  
Kto miał rozumu, kto tak wiele mocy, 

Że świat postawił krom żadnej pomocy? 

Kto władnie niebem? Kto gwiazdami rządzi, 

Że się z nich żadna nigdy nie obłądzi? 

 

Za czyją sprawą we dnie słońce chodzi, 

A miesiąc świeci, kiedy noc nadchodzi? 

Każdy znać musi krom wszelakiej zwady, 

Że się to dzieje wszytko z Pańskiej rady. 

 

Czego chcesz od nas, Panie... (wersy 9-13): 

 
Tyś Pan wszytkiego świata. Tyś niebo zbudował 

I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował. 

Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi 

I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi. 

 

Bóg nie tylko samodzielnie dokonał aktu twórczego, ale także jest rozum-

nym panem wszechrzeczy. Cytaty ukazują podobieństwo treści, aczkolwiek zostały 

one wyrażone inaczej. We Fragmentach konstrukcja rzeczywistości jest przedsta-

wiona za pomocą szeregu pytań retorycznych, zaś drugi utwór to jakby ”odpo-

wiedź”, a zarazem kunsztowna „opowieść” o procesie tworzenia. Obydwie pieśni 

                                                 
18 L. Szczerbicka-Ślęk, Wstęp, ibidem, s. V. 
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zawierają konstrukcje paralelne zdań oraz powtórzenia. Sam świat jawi się kolejno 

różnymi elementami, wśród których można wyliczyć: nieboskłon, gwiazdy w nocy 

(co ciekawe księżyc i słońce są obecne tylko w Pieśni III ), w hymnie w wersie 16. 

pojawiają się natomiast dzień i noc: 

 
Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają, 

 

Porządek i harmonia wszechświata odbija się także w kolejności zmian pór 

roku, które zostały poddane personifikacji (na co wskazują czasowniki „goni”, 

„chroni” oraz epitet: „czujna Jesień”, a przede wszystkim napisanie nazw pór roku 

z wielkiej litery niczym imion). 

 

Pieśni III (wersy 13-14): 

 
Jego porządkiem Lato Wiosnę goni, 

A czujna Jesień przed Zimą się chroni; 

 

Hymn: (wersy 17-19): 

 
Tobie k woli rozliczne kwiatki Wiosna rodzi, 

Tobie k woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi, 

Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa, 

Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa. 

 

Antropomorfizacje w hymnie wydają się być dużo ciekawsze, dostojniej-

sze, a przede wszystkim pełniejsze, bo uzupełnione w poetyckie obrazy - metafory, 

we wcześniejszym utworze brakowało określeń pór roku, tutaj pojawia się cały 

ciąg skojarzeń odwołujących się do różnych zmysłów: kwiaty (zapach) Wiosny, 

które rodzi (ból, radość), Lato, które „chodzi” (odczucie ruchu), kłosiany wieniec 

(zapach, wygląd, a więc odwołanie się od wzroku), Jesień dająca wino i jabłka 

(smak, zapach, kolor). Epitet „gnuśna” w odniesieniu do Zimy kojarzy się z senno-

ścią, ospałością, leżeniem w pościeli, lenistwem. 

J. Pelc zauważył w innym miejscu, że:  

 
„te same myśli poeta (...) wyraził precyzyjniej i w sposób doskonalszy, harmonijny i bardziej 

ozdobny, zastępując określenia zwykłe kunsztownymi metaforami. Obie pieśni są wyrazem hołdu 

złożonego Stwórcy poprzez uwielbienie jego znakomitego dzieła – wszechświata”. 

 

Następnie pojawia się morze, które nie wystąpi ze swoich brzegów, mino 

ogromu wód, które weń wpływają: 
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Pieśń III (wersy 15-16): 

 
Ten opatruje, że morze nie wzbierze, 

Choć wszytki rzeki w swoje łono bierze. 

 

Czego chcesz od nas, Panie... (wersy 13-15): 

 
Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi 

A zamierzonych granic przeskoczyć się boi. 

Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają. 

 

Porządek stanowił istotny element renesansowej estetyki: piękno widzial-

nego świata (a cóż dopiero mówić o Pięknym jego Stwórcy) polega na harmonii 

wprawionego w ruch układu rzeczy. Bóg nie tylko stoi nad światem, ale i czuwa, 

aby utrzymać istnienie w ładzie. Pierwszy obraz to morze przedstawione jako oso-

ba (personifikacja), biorąca wszystkie wody w siebie, (łono kojarzy się z dostojnym 

macierzyństwem), natomiast w hymnie poeta zrezygnował z tego typu metaforyki: 

morze „boi się” (jest to umniejszenie jego roli) przekroczyć ustalony porządek, 

co wiązałoby się ze złamaniem „rozkazania” Stwórcy, nakazującego ład. Czasow-

nik „rozkazywać”, od którego pochodzi „rozkazanie” ma w sobie sprawiedliwość, 

a równocześnie dużo mocy, więcej niż „opatruje” – czyli dba, troszczy się. Harmo-

nijna objawia się w ruchu, w następstwach, a także w powstałej przestrzeni, gdzie 

wszystko ma swój wyznaczony porządek. 

Według opisu stworzenia w Księdze Rodzaju (Rdz 1-2) Bóg stworzył ko-

lejno: niebo i ziemię, światło (dzień) i ciemność (noc), sklepienie niebieskie, morza 

i lądy, rośliny zielone, ciała niebieskie wyznaczające pory doby i roku, zwierzęta 

morskie, ptactwo, zwierzęta lądowe, aż wreszcie człowieka. W Pieśni III zabrakło 

jednak kilku elementów świata; pojawiają się one natomiast w hymnie. Ziemia 

„nieobeszła” jest domem powstałym od podstaw dzięki Architektowi, a zarazem 

Budowniczemu, jest jak kobieta – bujna, kwitnąca, przyodziana przez, Boga-

Krawca (wersy 11-12): 

 
Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi 

I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi. 

 

Roślinność w Czego chcesz od nas, Panie... jest obecna także w alegorycz-

nych przedstawieniach pór roku oraz w wersach kolejnych, gdzie są również zwie-

rzęta (a nie ma ich w Pieśni III): 

 
Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie, 

A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie. 

Z Twoich rąk wszelkie źwierzę patrza swej żywności, 
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J. Pelc przytacza W. Weintrauba, który doszukiwał się w Czego chcesz od 

nas, Panie nawiązań do renesansowej fascynacji pismami Cycerona, w szczegól-

ności zaś do utworu pod tytułem De natura deorum pochodzącego z drugiej księgi, 

gdzie jeden z mówców się jest oczarowany widokiem gwiaździstego nieba, zmia-

nami pór roku, morzem trzymającym się swoich granic i pokarmem dostępnym dla 

wszystkich zwierząt19. Podobieństwa można dostrzec także w Tuskulankach. 

We Fragmencie III dosłowna pochwała Boga mieści się w zwrocie: 

 
Lecz On w swych sprawach jest tak znakomity, 

Że najprostszemu nie może być skryty. 

 

W przeciwieństwie do hymnu, gdzie określeń chwalących Boga jest 

znacznie więcej i są one metaforyczne: 

 
A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości. 

Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie! 

Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie. 

Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi, 

Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi. 

 

Bóg jest tutaj dobry, hojny, nieśmiertelny, przeciwieństwie do „oka śmier-

telnego”, zasługuje na wieczne oddawanie Mu czci za to, co stworzył, rodzi poczu-

cie bezpieczeństwa dla „nas”, żyjących na ziemi. Przekonanie takie budzi wiele 

optymizmu i radości życia. W przeciwieństwie do Pieśni III, gdzie, choć wytłuma-

czone sprawiedliwością, określenie Boga jako mogącego obrócić w niwecz stwa-

rza poczucie lęku przed Jego mocą, strach przed karą (wersy 21-24): 

 
Wszytko to Pan Bóg wywróci na nice, 

Jeno kto wejźrzy w Jego tajemnice, 

Jako na koniec zły przedsię wypada, 

A dobry w Jego majestacie siada. 

 

Sprawiedliwość być może pojmowana jest tu w myśl starotestamentowej 

zasady za zło – kara, za dobro – nagroda, czyli zasiadanie majestacie Pana Na 

świecie żyją ludzie dobrzy i źli, niewinnym dzieje się krzywda, osoba mówiąca w 

wierszu obiecuje, że „na koniec” stanie się zadość porządkowi, Bóg rozsądzi, rozli-

czy nas odpowiednio. Co jest zatem winą? Jeśli ktoś spróbuje wejrzeć w Boże 

tajemnice? Gdy ktoś chce się mienić wiedzą jak Stwórca? Wydawałoby się to naj-

większym większym wykroczeniem. „Źli” doznają powodzenia w świecie, górują 

                                                 
19 Vide: J. Pelc, ibidem, s. 147. 
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nad dobrymi. Porządek jest odwrócony, ale nie ma się czego obawiać, na koniec 

zostanie przywrócony przez Boga. 

 
A to nas namniej niechaj nie obchodzi, 

Że nad niewinnym czasem zły przewodzi 

Albo że gorszy świat po woli mają, 

A dobrzy rychlej niedostatek znają. 

 

W strofach 5-7 następuje przejście do kolejnej części tej bardzo niejedno-

rodnej pieśni. Na pierwszy plan wysuwa się już nie modlitwa uwielbienia, tylko 

refleksją i rada mędrca – moralisty dotyczącą postępowania: należy mieć na uwa-

dze ostateczną karę i nagrodę, a przede wszystkim „znać Boga”: 

 
Toć grunt wszystkiego, bysmy Boga znali, 

A Jemu sprawę wszego przypisali. 

Kto się za czasu tego nie napije, 

Człowiek na świecie niepobożny żyje. 

 

Czy zatem „niepobożność”, rozumiana jako brak cnoty, nieznajomość 

dzieł Boga, jest wykroczeniem zasługującym na koniec z łaski, upadek ? Jedno jest 

pewne: kto się nie przejmie tą podstawową zasadą, nie będzie prowadził godnego 

życia. Kto w takim razie dostąpi nagrody? Czy Bóg rozsądzi sprawiedliwie? 

A może, zgodnie z kalwińską zasadą predestynacji, już przeznaczył ludzi do zba-

wienia lub potępienia? Nie wiadomo, czy istnieje miłosierdzie. Apostrofa (w Czego 

chcesz od nas, Panie...): „Bądź nam miłościw, nieśmiertelny Panie” wskazuje 

na prośbę o łaskę. „Miłościw” może oznaczać: „bądź wspaniałomyślny”, „dobro-

tliwy”, „miłosierny”. W pieśniach, choć mowa o Bogu, nie ma jednak ani słowa 

o Synu Bożym jako Odkupicielu zesłanym ludziom przez Miłosiernego Ojca. 

Wiele rzeczy pozostaje zagadką niedostępną „oku śmiertelnemu”... 

Ostatnią część Pieśni III z Fragmentów, nawiązującą do Horacego rozpo-

czyna strofa 8. Jest to bardzo wyraźne przejście, nie wiadomo dlaczego, może 

ze względu na brulionowość, szkicowość tego utworu, pieśń ku czci Stwórcy prze-

radza się nagle w antyczną parafrazę. Zawiera napomnienie i wskazówki, jak wy-

chowywać dzieci, aby żyły „cnotliwie”. Wersy 29-32: 

 
Tego swych dziatek, starszy, nauczajcie, 

To wychowanie synom waszym dajcie! 

A niech nie będą nazbyt pieszczonemi, 

Niech przywykają spać na gołej ziemi!20. 

                                                 
20 J. Pelc, ibidem, s. 151, podaje także inną wersję tej strofy, według wczesnej redakcji, za rękopisem 

Osmólskiego: są obecne jeszcze dwa wersy: „Niech się pijaństwem ani grą nie bawią, / Niech marnie 

czasu dobrego nie trawią!”. 
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U Horacego w Odach (księga trzecia, pieśń 2 pod tytułem Angustam ami-

ce pauperem patri) pochwała rzymskiej cnoty: 

 
Ciasny niedobór znosić bez szemrania 

Niech młodzian w twardej przywyka żołnierce, 

Niech konno Partów zuchwałych pogania, 

Włócznią straszliwy, co dziurawi serce21. 

 

W tej twardej szkole młodzież powinna zaprawiać się w walce nie tylko 

z wrogiem (u Horacego są to Partowie, Kochanowski pisze o „rodzimych” Tata-

rach, przenosi na polskie realia), nie dbając o niewygody, ubóstwo i trudy. 

 

Pieśń III (wersy 33-40): 
 

A skoro który doroście swej miary, 

Niechaj się w polach ugania z Tatary, 

Niech wzdycha żona mężnego tyranna, 

Patrząc nań z murów, i dorosła panna; 

 

Niestetyż, by ten najeznik tak młody 

Nie popadł jakiej znakomitej szkody, 

Jesli gdzie na lwa nieborak ugodzi, 

Który po szyję we krwi ludzkiej brodzi. 

 

Horacy (wersy 5-12): 
 

Pod niebem wietrznym, w niebezpieczeństw tłoku 

Tężeć mu! Jego z murów widująca 

Niech drży królowa wrogów, u jej boku 

Domężna córka łzy niech z oczu strąca 

 

I szepce : „Obyż nie tknął oblubieńca 

Ten lew okrutny, co się przez czerniawę 

Wojsk jak piorun przedziera jaskrawy, 

A rzeź go wabi, posoka ponęca. 

 

Pojawia się tutaj wezwanie do walki. Wojownik powinien być nie tylko 

mężny, le i piękny, budzić emocje w sercach niewieścich: żony wroga i dorosłej, 

dojrzałej do małżeństwa panny. Jednak nawet najdzielniejszy wojownik, w końcu 

podlega śmierci: 

 

 

                                                 
21 Horacy, Wybór poezji, wyd. 5., oprac. J. Krókowski, Wrocław 1975, BN, seria II, nr 25, s. 92. 
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Pieśń III (wersy 41- 42): 

 
Przed śmiercią żaden schronić się nie może 

I pierzchliwemu prędkość nie pomoże. 

 

Pytanie retoryczne w kolejnych wersach jest także podpowiedzią jak żyć, 

aby się nie zmarnować: lepiej dbać o sławę niż siedzieć bezczynnie, na próżno 

(co nawiązuje do Pieśni II 19). 

 

Pieśń III (wersy 43- 44): 

 
Azaż nie lepiej sławy swej poprawić 

Niż, prózno siedząc, w cieniu wiek swój trawić? 

 

Ten i następny fragment nie są już parafrazą ody. U Horacego następuje 

w tym miejscu pochwała śmierci za ojczyznę („Słodko i chlubnie ginąć za ojczy-

znę”) i pochwała cnoty „górniejszej nad ziemskie obierze” i niewzruszonej, mimo 

śmierci, a także jako drogi odmykającej niebiosa. 

 

Pieśń III (wersy 45- 48): 

 
Męstwem Achilles, męstwem Hektor słynie, 

A ich pamiątka wiecznie nie zaginie; 

Męstwem Alcydes do nieba się dostał 

I Polluks bogiem nieśmiertelnym został. 

 

U Horacego (księga trzecia, pieśń 3): 

 
Dlatego Polluks i tułacz Herkules 

Wspiąwszy się wzwyż dosięgli gwiezdnej góry, 

 

Nieśmiertelne imię zyskane dzięki męstwu w walce jest godne bohaterów: 

Achillesa, Hektora, Heraklesa (zwanego Alcydesem) oraz Polluksa (brata Kastora). 

W nagrodę za męstwo zostali oni obdarzeni nieginącą sławą.  

Pieśń III z Fragmentów jest utworem niejednolitym, powstałym we wcze-

snym okresie twórczości, prawdopodobnie jako szkic do hymnu Czego chcesz 

od nas, Panie... wyrażający zachwyt poety – estety nad pięknem świata, przez który 

można poznać wielkość jego Stwórcy. Bóg jawi się w nim jako budowniczy i arty-

sta, pilnujący porządku, pełnym mocy pan i sędzia. Świat jest stworzeniem pięk-

nym i harmonijnym, a człowiek bywa dobry albo zły, niezależnie od wszystkiego 

i tak musi poddać się śmierci. W ostatniej części pieśń Kochanowskiego przeradza 

się w lirykę patriotyczno-obywatelską. 
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Podmiot liryczny ujawnia się w niej jako poeta-mentor, moralizujący, 

wskazujący drogę cnoty i zyskania przez „oko śmiertelne” nieśmiertelnej sławy. 

 

Abstract (Summary) in Polish / Abstrakt (Streszczenie) po polsku:  

 

Tekst jest przyczynkiem do analizy oraz interpretacji Pieśni III z Fragmen-

tów Jana Kochanowskiego (1530-1584), polskiego poety renesansowego. W arty-

kule zastosowano metodę porównawczą, oparto się także na metodzie historyczno-

literackiej. Autorka przedstawiła zwięźle pieśń jako gatunek literacki, następnie 

analizę wersyfikacji, tematyki, motywów, w szczególności zaś kwestię nawiązań 

literackich, nadto środków artystycznych oraz kompozycji utworu. Autorka przed-

stawia ogólnie pieśń jako gatunek, oraz szczególnie analizuje pieśni w twórczości 

Jana Kochanowskiego. Opisuje powstanie i wydanie Pieśni tego poety. Następnie 

analizuje składnię i wersyfikację, kompozycję utworu, tematykę, motywy (ich 

funkcjonowanie i nawiązania literackie, w tym również inspiracje klasyczne, m.in. 

z Horacego i Homera). Autorka artykułu przedstawiła szczególnie wątki religijne 

i sakralne (relacje człowieka z Bogiem) w cytowanym utworze poetyckim Jana 

Kochanowskiego. Nowością jest syntetyczne, historycznoliterackie, porównawcze 

ujęcie utworu Pieśni III z Fragmentów Jana Kochanowskiego w kontekście kultu-

rowym (literackim i biblijnym). Autorka próbuje pokazać własną, nową interpreta-

cję znanego utworu, odnosząc się do wybranych tez poprzednich badaczy. 

 

Słowa-klucze: 

 

Jan Kochanowski (1530-1584), pieśni, poezje, renesans, poezja polska, literatura 16 

wieku, Horacy, Homer, analiza literacka, interpretacja 

 

The Title in English: 

 

The Third Song from the Fragments by Jan Kochanowski (“...The Mortal Eye Did 

Not See God”) 

 

Abstract (Summary) in English / Abstrakt (Streszczenie) po angielsku: 

 

The text is a contribution to the analysis and interpretation of Pieśń III 

[Third Song] from Fragmenta [Fragments] by Jan Kochanowski (1530-1584), the 

greatest Polish Renaissance poet. In the article the author applies both a compara-

tive method and a literary historical approach in her examination of the text. First, 

there is a succinct description of the song as a genre, followed by an analysis of the 

versification, subject area, motifs, and especially the question of literary allusions 

and inspirations, as well as artistic devices and composition of the work. The author 
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gives a general presentation of the song as a genre and then provides a more de-

tailed analysis of the songs in Kochanowski’s work. She describes the genesis and 

edition of his Songs. Focusing on the Third Song, she analyses the syntax and versi-

fication of the poem, the structure of the text, its themes and motifs (particularly the 

ways they function in the poem and their literary references, especially classical 

inspirations, from Homer and Horace, among others). In Kochanowski’s poem 

under discussion the author of the article pays particular attention to religious and 

sacral motifs (relations of God and man). The novelty value of the article is found in 

its comprehensive approach, combining a comparative mode of analysis and a 

literary and historical presentation of the Third Song in the cultural context (literary 

and biblical). The author attempts to present her own, new interpretation of the 

well-known work, relating it to a selection of arguments, opinions and points ex-

pressed by previous researchers. 

 

 [English translation by Marek Mariusz Tytko] 

 

Key words / Słowa-klucze:  

 

Jan Kochanowski (1530-1584), songs, poetry, Renaissance, Polish poetry, literature 

of the 16th century, Horace, Homer, literary analysis, interpretation 
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Infułat od świętej Tereski (Notatnik liryczny  

ks. Jerzego Banaśkiewicza) 
 

 

1. Wstęp 
 

Celem artykułu jest wstępna prezentacja poezji ks. infułata Jerzego Banaś-

kiewicza. Stan badań nad twórczością tego polskiego duchownego nie jest zbyt 

rozwinięty. Poza sporadycznymi wzmiankami krytyków, jego sylwetka oraz wier-

sze nie doczekały się jak dotad opracowanianaukowego. Niniejszy tekst jest pierw-

szym przyczynkiem w literaturze przedmiotu. Artykuł ma charakter szkicu, eseju. 

Autor szkicu posługiwał się w nim krytycznoliteracką metodologią opisu twórczo-

ści poetyckiej oraz elementami metod charakterystycznych dla historii literatury. 

Autor nadto użył historiograficznej metody opisowej. 

 

2. Ksiądz infułat Jerzy Banaśkiewicz 

 
„Bóg – co też bywa smutny – przyjdzie o świtaniu  

Zostawić promień w czas osamotnienia”1. 

 

„Kiedy nam wszystkie źródła wyschną  

pozwól uwierzyć w łzy 

bez lęku”2. 

 

Ksiądz infułat Jerzy Banaśkiewicz, proboszcz parafii Świętej Teresy od 

Dzieciątka Jezus na radomskich Borkach, był człowiekiem dobrym, wesołym 

i wrażliwym. Był też poetą. Talent poetycki ks. Jerzego cenili Brandstaetter i Jerzy 

                                                 
1 J. Banaśkiewicz, Glosa do Norwida, [in:] idem, Barwy czasu, wybór, opracowanie, wstęp, nota 

edytorska G. Głąb, S. Radziszewski, Radom 2012, s. 55. Wiersze z tomu Barwy czasu cytowane dalej 

jako: BC. 
2  J. Banaśkiewicz, Magdalena, [in:] idem, Zapisane liryką, wstęp bp J. Zawitkowski, posłowie 

G. Głąb, S. Radziszewski, Radom 2012, s. 29. Wiersze z tomu Zapisane liryką (wg wydania II) cyto-

wane dalej jako: ZL. 
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Zawieyski, Tadeusz Różewicz i ks. Janusz Pasierb. Jednak nekrolog ks. Banaśkie-

wicza wspomina o jego pasji poetyckiej na samym końcu. Wcześniej dowiaduje-

my się, iż Jerzy Banaśkiewicz – urodzony 22 kwietnia 1937 r. w Skarżysku Ka-

miennej, a wyświęcony na kapłana 27 maja 1961 roku w katedrze w Sandomierzu 

– ukończył studia na Wydziale Filozofii KUL, założył Klub Inteligencji Katolickiej 

w Radomiu, był duszpasterzem strajkujących studentów w czasie strajku na Wyż-

szej Szkole Inżynieryjnej w Radomiu (od 26 października do 13 grudnia 1981), 

współorganizował spotkanie Jana Pawła II z młodzieżą na Jasnej Górze (1983) 

oraz pielgrzymki papieskie do Ojczyzny (1987 i 1991), prowadził zajęcia z zakresu 

współczesnej literatury religijnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Rado-

miu (1985-2011), był kaznodzieją i spowiednikiem w katedrze radomskiej, współ-

pracował z „Radiem Ave” (cykl audycji „Światło i sól. Ewangelia dziś”).  

A zatem żywioł poetycki nie znalazł się nawet w pierwszej dziesiątce „za-

sług” 74-letniego życia ks. Jerzego3. Więcej, ostatnie zdanie nekrologu podaje 

zafałszowaną informację: „[ks. Banaśkiewicz] dał się poznać także jako poeta, 

autor kilku tomików poezji”4. Tymczasem za życia ks. Jerzego ukazały się jedynie 

dwa zbiory: Zapisane liryką (autorski wybór poezji, wydany... w czterdzieści lat po 

debiucie!) oraz Za ziemią Boga zatęsknisz (niewielki zbiór wierszy dokumentujący 

pielgrzymkę poety do Ziemi Świętej, wydany z inicjatywy pallotynów). Kim jest 

ów „nieznany poeta”5, po którego śmierci ukazały się liryki post mortem, i to dwa 

potężne tomy poezji? Jaka jest historia jego poetyckich meandrów i milczącej po-

kory, której finał stanowi kościół małej Tereski, patronki pokory?  

 

3. Wielcy mentorzy ks. Jerzego – i jeszcze więksi admiratorzy  

 

Na początku lat sześćdziesiątych XX wieku ks. Jerzy Banaśkiewicz opu-

blikował kilka wierszy w „Przewodniku Katolickim” oraz dominikańskim mie-

sięczniku „W Drodze”. Poetycki debiut ks. Jerzego docenił Roman Brandstaet-

ter, który w swojej recenzji określił poezję Banaśkiewicza jako  

 
„świetny debiut utalentowanego poety”6.  

 

To wiersze, które powstały  

                                                 
3  Vide: http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110206/POWIAT0206/290126172 

[dostęp: 28-07-2015]. Informacja z dn. 6 lutego 2011, opatrzona tytułem: Zmarł Jerzy Banaśkiewicz, 

proboszcz parafii na Borkach (autor: /wit/).  
4 Ibidem.  
5 Vide:http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121022/KULTURARAD07/121029871 

[dostęp: 28-07-2015]. Przywołany artykuł Nieznana poezja księdza Banaśkiewicza dostępna dla 

wszystkich (autor: /pok/), stanowi zapis promocji tomu Barwy czasu w radomskiej katedrze.  
6 R. Brandstaetter, Poezja. Ks. Jerzy Banaśkiewicz, „Przewodnik Katolicki” 1962, nr 3, s. 36. 

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110206/POWIAT0206/290126172
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121022/KULTURARAD07/121029871
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„na skrzyżowaniu liryki i filozofii, i stanowią kolekcję przepięknych, delikatnych fresków”7.  

 

Pełne uznania słowa nie były jedynie kurtuazyjnym ukłonem w stronę po-

czątkującego poety w sutannie, co potwierdza Modlitwa rzymska, którą Brandstaet-

ter wcześniej dedykował ks. Jerzemu Banaśkiewiczowi (wiersz datowany: rok 

1960)8.  

Wielkim orędownikiem talentu ks. Banaśkiewicza był także Jerzy Za-

wieyski. Autor Miecza obosiecznego w liście do ks. Banaśkiewicza z 6 październi-

ka 1960 roku w stanowczych słowach zachęcał młodego poetę do wydania dru-

kiem utworów, jakie otrzymał od niego do oceny:  

 
„Przeczytałem, jak zawsze z dużym zainteresowaniem, wiersze księdza, które swoim klima-

tem bardzo mnie pociągają i wzruszają. Z tych wierszy przemawia przede wszystkim urocza osobo-

wość ich twórcy: coś delikatnego i coś autentycznie poetyckiego (...). Stanowczo powinny być wydru-

kowane”9.  

 

Ks. Jerzy jeszcze w latach seminaryjnych był uważnym czytelnikiem No-

tatnika lirycznego i Owocu Czasu Swego Zawieyskiego, odwiedzał go w Warsza-

wie, zaprosił też pisarza na swoje prymicje, na których „bezrobotny” pisarz wygło-

sił piękne i głębokie słowa10. Świadectwem tej przyjaźni pisarzy jest obfita kore-

spondencja, trwająca aż do – jak mówił ks. Jerzy – niewyjaśnionej i tragicznej 

śmierci Jerzego Zawieyskiego11.  

Nie można pominąć znajomości z kapłanami poetami: ks. Tadeuszem Kę-

sikiem i ks. Januszem Stanisławem Pasierbem. Ks. Tadeusz Kęsik był powstań-

cem warszawskim, który tułał się po świecie, aż w końcu przyjął święcenia kapłań-

skie jako „spóźnione powołanie”. W Rzymie wydał tom wiersz Czas Odkupiony. 

Wygłosił kazanie podczas mszy prymicyjnej ks. Jerzego, a potem wspierał go 

w pierwszych latach kapłaństwa. W dobie komunizmu ks. Kęsik był więziony 

za list do przyjaciela w Anglii, w którym opisywał rzeczywistość PRL jako „obóz 

koncentracyjny”. Natomiast ks. Janusz St. Pasierb prowadził rekolekcje akade-

mickie dla młodzieży, którą opiekował się ks. Jerzy. Był „tajemniczo wielki”, pełen 

fascynacji dla literatury. Ks. Banaśkiewicz odwiedził go w jego warszawskim 

mieszkaniu (na kilka dni przed śmiercią)12.  

                                                 
7 Ibidem.  
8 Vide: R. Brandstaetter, Modlitwa rzymska, [in:] idem, Poezje. Wiersze liryczne. Poematy i hymny, 

wstęp Z. Lichniak, Warszawa 1980, s. 261-263.  
9 G. Głąb, S. Radziszewski, Posłowie, [in:] Zapisane liryką, op. cit., s. 186.  
10 Vide: „Wszystko jest łaską...”. Rozmowa z Księdzem Infułatem Jerzym Banaśkiewiczem (rozmawia 

ks. Marek Adamczyk), „Głos Mariacki”, wydanie okolicznościowe, Radom, 27 września 2009, s. 9.  
11 Vide: ibidem.  
12 Vide: ibidem, s. 10. 
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Pomimo tak znakomitych „rekomendacji” poezja ks. Jerzego Banaśkiewi-

cza pozostałaby nieznana szerszej publiczności czytelniczej, gdyby nie wierni przy-

jaciele Infułata od Świętej Tereski. Nade wszystko ksiądz prałat Edward Ponie-

wierski, którego archiwum zawiera liczne notatniki ks. Banaśkiewicza, jak i ob-

szerną korespondencję księdza poety z Jerzym Zawieyskim. Do grona duchow-

nych przyjaciół należy ks. Grzegorz Głąb, uczeń i wychowanek ks. Jerzego, ini-

cjator edycji Barw czasu, czyli wydania maszynopisów ks. Banaśkiewicza (oraz 

reedycji tomu Zapisane liryką), oraz tekstów poświęconych jego twórczości13. 

Dodać wypada, iż pośmiertna publikacja wierszy ks. Banaśkiewicza, w tomie 

Barwy czasu, możliwa była dzięki Panu Jerzemu Kutkowskiemu, Pani Ewie Łuka-

siewicz, Państwu Teresie i Zbigniewowi Kamieńskim, Państwo Małgorzacie 

i Tadeuszowi Wydrom, Pani Barbarze Kutkowskiej, to znaczy dzięki życzliwości 

i pomocy przyjaciół poety, którzy przechowywali jego wiersze, a nawet całe cykle 

poetyckie, w rękopisach i maszynopisach.  

 

4. W stronę piękna 

 

Nie sposób pominąć fascynacji ks. Jerzego Banaśkiewicza osobą i twór-

czością Leopolda Staffa. Jerzy, jako młody licealista, spotyka wielkiego poetę 

w Skarżysku, swojej rodzinnej parafii: „przyjeżdżał do ks. Antoniego Boratyńskie-

go, który małżeństwo Staffów przygarnął po powstaniu warszawskim”14. Tam 

młody adept poezji poznał autora Modlitwy: 
 

Chroń Panie, wątłą mojej duszy zieleń 

Od podeptania i martwych spopieleń 

(...) 

Niech mi wiara, Matka Boleściwa, 

Wskaże dal, gdzie się świt nowy odkrywa15. 

 

Jak sam wspomina, „miało się wrażenie obcowania z wielkością. Przecież 

Staff był często czytanym poetą mojej młodości. I pozostaję wierny tej poezji”16. 

Rzeczywiście, czytając cykl Ślady na piasku (BC, 151-169) ks. Banaśkiewicza, 

przypominamy sobie strofy autora Wysokich drzew, nawet z jego wczesnej liryki:  
 

W skupieniu patrzę w twoją dłoń otwartą,  

Schylony jako nad podróżną kartą  

Badacz, odkrywca nieznanego kraju.  

                                                 
13 G. Głąb, „Będziemy trwali czując Cię Pani...” Liryczne uobecnienie Matki Bożej w poezji ks. Jerze-

go Banaśkiewicza i ks. Janusza St. Pasierba, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2013, nr 4, s. 30-40.  
14 „Wszystko jest łaską...”. Rozmowa z Księdzem Infułatem Jerzym Banaśkiewiczem , s. 9.  
15 L. Staff, Modlitwa, [in:] idem, Poezje, wybór i redakcja H. Sułek, Kraków 2005, s. 11.  
16 Vide: „Wszystko jest łaską...”. Rozmowa z Księdzem Infułatem Jerzym Banaśkiewiczem , s. 9.  
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I w sieci rytej liniami tajnemi  

Widzę zarysy Obiecanej Ziemi,  

Mapę dziedziny szczęścia, mego Raju17. 

 

Staffowa bezradność wobec tajemnicy Boga, jak chociażby w Drobnych 

rzeczach:  

 
„A ja leżę, jak pole, odłogiem,/ Jak ten żebrak trzymany przed progiem, / Gdy mam przecie 

rozmówić się z Bogiem!”18,  

 

pojawia się również w lirykach Banaśkiewicza. Jego podmiot-narrator nie 

potrafi odnaleźć właściwych słów, dopiero uczy się języka, który łączy niebo 

z ziemią, i który wyraża to, co niewyrażalne:  
 

Pochyleni 

nad mądrym spojrzeniem 

czytamy w oczach 

o pogodzie 

dojrzałych owocach 

wędrówki 

u której brzegu 

zaczyna się 

abecadło 

siebie 

 

(Barwy czasu, 13).  

 

Być może długoletnie milczenie w poezji ks. Jerzego (debiut w roku 1962, 

a pierwszy tom wierszy – Zapisane liryką – wydany dopiero w 2003 roku!) znajdu-

je swoje uzasadnienie w znajomości z mistrzem Leopoldem. Wielki poeta, pod 

koniec maja 1957 roku (dwa miesiące po śmierci swej żony), pali wszystkie swoje 

osobiste papiery. Potem Staff przyjeżdża do ks. Boratyńskiego, swego przyjaciela, 

do Skarżyska – i tu umiera 31 maja 1957 roku. Czy ten gest „marności poezji”, 

unicestwienia swoich zapisków, tak mocno utkwił w (pod)świadomości poetyckiej 

Banaśkiewicza, że dopiero po czterdziestu latach zdecydował się wydać większy 

zbiór liryków? To zagadka bez rozwiązania – zapewne z jednej strony towarzyszy 

takiej postawie dyskrecji i skromności poety głęboki introwertyzm Banaśkiewicza, 

a z drugiej przeświadczenie, iż wszelkie słowo ludzkie nie oddaje wielkości i pięk-

na tego, co próbuje nieudolnie i bełkotliwie opowiedzieć. Dlatego: warto milczeć, 

a jeśli musimy już mówić, to trzeba mówić szeptem.  

 

                                                 
17 L. Staff, Chiromancja, [in:] idem, op. cit., s. 143.  
18 Idem, Drobne rzeczy, [in:] idem, op. cit., s. 161.  
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5. Wędrowiec  

 

W poezji ks. Banaśkiewicza człowiek jest biblijnym wędrowcem, które-

go Bóg powołuje do drogi. Jej celem jest powrót do domu Ojca, obiecany został 

wszystkim potomkom Abrahama, patriarchy, z którym Bóg zawarł swoje przymie-

rze. W wierszu Abraham poczwórne wyznanie wiary bohatera Biblii (potomstwo 

jak piasek nad brzegiem morza – miłość do Sary – nadzieja wbrew nadziei – go-

ścinność) przeciwstawiono współczesnej niewierze człowieka, który zamiast Bogu, 

zaufał rozmaitym bożkom (wyrachowanie – kult ciała – racjonalizm – niegościn-

ność).  
 

Abraham 

Rozbijał namiot 

I liczył gwiazdy na niebie 

I piasek na brzegu morza 

– a my chcemy mieć dom 

zbudowany na wyliczeniu 

komputera 

Abraham 

Kochał starość Sary 

– a my chcemy życia 

bez zmarszczek 

Abraham słowo wierzę 

Wymieniał na słowo 

Ufam 

– a my tęsknimy 

za racjonalizmem 

Abraham 

Zapraszał w gościnę 

Nierozpoznanego Boga 

– a my 

nie umiemy być gościnni 

 

(Zapisane liryką, 24). 

 

Współczesny Abraham nie jest wierzący i pobożny, trapi go choroba sa-

motności i sceptycyzmu. Zamiast pieśni chwały, którą wypada wielbić Boga, potra-

fi śpiewać kiepskie piosenki – jak pisze w Modlitwie rzymskiej Roman Brandstaet-

ter – w tonacji „kraczącej obsesji”19. Stąd zamiast szczęścia towarzyszy mu niepo-

kój i głód, odczuwany nawet we śnie. Miejsce Boga, który odwiedził Abrahama, 

zajmuje samotność i lęk: „Zasiadam samotnie/ Do lunatycznej biesiady”20. Pod-

                                                 
19 R. Brandstaetter, Modlitwa rzymska, [in:] idem, op. cit., s. 261.  
20 Ibidem, s. 262.  
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miot liryczny w wierszach Banaśkiewicza mógłby zatem powtórzyć gorzkie wy-

znanie liryki Brandstaettera:  
 

Więc dlaczego jest we mnie, Boże,  

Ten niepokój?  

 

Dlaczego codziennie  

Lwy czyhają u moich okien?21 

 

Ta sama bezradność prowadzi na manowce człowieka XX wieku, który 

nie potrafi rozmawiać z Bogiem. Stał się  

 
„analfabetą kamiennego słowa”  

 

(Barwy czasu, 188), 

 

 wyzutym z mądrości i prawdziwego życia. A jednak właśnie to oddalenie 

od Stwórcy nadaje współczesnemu pielgrzymowi rysy syna marnotrawnego, który 

tym bardziej potrzebuje spotkania z miłosiernym Bogiem, o czym czytamy 

w wierszu ***Ile to czasu:  
 

Ile to czasu 

bez śladu i słowa 

jak na pustyni 

idąc 

za niepewnym tropem 

szukałem 

brzasków 

grzązłem w piasku drogach 

serca słuchałem 

w arytmii łopotach 

ile to czasu 

jak gość u dnia kresu 

Ciebie szukałem 

błądząc 

bez adresu 

 

(Barwy czasu, 15).  

 

Ludzkość zdaje się niezdarnie szukać drogi do utraconego Raju, jednak 

bardziej przypomina owce bez pasterza niż pewnych celu podróżników. Jak pisze 

Banaśkiewicz w swojej poezji:  

 

                                                 
21 Ibidem.  
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„Jesteśmy osamotnieni / i targają nami wiatry wszelakie. / Biedni ludzie, / żebracy ziemi da-

lekiej, / która jest Obiecaną, / bliższą niż się wydaje, / piękniejszą,/ świętszą”  

 

(Barwy czasu, 99).  

 

Przewodnikiem na bezdrożach życia staje się w poezji ks. Jerzego Maria 

Magdalena, z której Pan Jezus wypędził siedem złych duchów (Mk 16, 9; Łk 8, 2). 

W poranek wielkanocny to właśnie ona stała się pierwszym zwiastunem nowiny 

o zmartwychwstaniu (J 20, 18). W wierszu Magdalena przepustką w ramiona 

Boga jest skrucha serca, łzy nawrócenia i żal za grzechy. To miłość Magdaleny 

usuwa lęk, bowiem „w miłości nie ma lęku”, jak uczy apostoł Jan (1 J 4, 18).  
 

Miałaś tyle łez 

i włosy 

i serce skaczące rozterką 

kiedy nam wszystkie źródła wyschną 

pozwól uwierzyć w łzy 

bez lęku 

 

(Zapisane liryką, 29). 

 

Liryczna Magdalena zdaje się prowadzić rozmowę z tańczącym radosne 

uwielbienie Psalmistą, który woła:  

 
„Wszystkie moje źródła są w Tobie [Boże]”  

 

(Ps 87, 7).  

 

Gdy ginie wszelka nadzieja, to właśnie Magdalena staje się patronką i orę-

downiczką dla współczesnych grzeszników, którzy nie potrafią nawet zapłakać 

nad swoim losem.  

Nieuniknione cierpienie, samotność i lęk to stygmaty ludzkiego życia. 

Człowiek jest skazany na ból, ale w poezji ks. Jerzego ból jest znakiem Bożej opie-

ki: Chrystus pochyla się nad cierpiącym człowiekiem, ponieważ sam przeszedł 

drogę krzyża i potrafi współczuć tym, którzy w Nim pokładają nadzieję. W na-

szych ciemnościach Bóg przychodzi ze światłem pociechy i ukojenia, co podkreśla 

Banaśkiewicz w Glosie do Norwida:  
  

Trochę purpury na sercu zostanie 

I jakaś nitka z przędziwa cierpienia. 

Bóg – co też bywa smutny – przyjdzie o świtaniu 

Zostawić promień w czas osamotnienia. 

 

(Barwy czasu, 55). 
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Te bolesne prawdy życia są także pełne głębokiej radości. Warto przejść 

przez mrok cierpienia, aby następnie odnaleźć światło, spotkać Tego, który jest 

Światłem (J 8, 12).  

 

6. Uparty poszukiwacz wiary  

 

W drodze do Boga najlepszym przewodnikiem są Święci. Nie tylko posta-

ci biblijne, jak Abraham, Dawid, Magdalena czy Paweł, ale również wielcy mi-

strzowie życia wiarą, których ks. Jerzy z wyraźnym zamiłowaniem portretuje. 

Na szczególną uwagę zasługuje jego kult świętej Teresy z Lisieux, której poświęcił 

ostatni wiersz w tomie Zapisane liryką. W Epilogu serdecznym Teresa, święta 

karmelitanka, jest uczennicą proroka Eliasza, który modlił się na górze Karmel. Jak 

on spotkała Boga w powiewie łagodnego wiatru, adorowała Go w Dziecięciu 

z Betlejem i w zranionym Obliczu z całunu. A w końcu umierała na suchoty i cier-

piała ogromne udręki. Do tej Teresy, ks. Jerzy jako proboszcz parafii, której ona 

patronuje, woła z ufnością:  
 

Idę do Ciebie 

Co rano 

Patronko moich dni najnowszych 

By popatrzeć w oczy 

Doktora Małej Drogi 

Siebie i innych 

Przed bezdrożami 

Obronić 

Tereso w różach zakochana 

 

(Zapisane liryką, 181).  
 

Zakochana w różach święta jest symbolem Bożej opieki, ale i drogowska-

zem do nieba, do którego prowadzi prostota i ufność w Boże miłosierdzie. Jak 

napisał w swojej analizie Epilogu serdecznego ks. Paweł Kochaniewicz:  

 
„To pokora jest warunkiem Bożego działania i podstawą małej drogi (...), drogi miłości 

złączonej także z cierpieniem, drogą symbolizowaną przez róże”22.  

 

Podobnie poruszającym wyznaniem wiary jest wiersz, w którego centrum 

umieszczona została święta Monika, matka Augustyna z Hippony. A właściwie jej 

matczyne łzy, mające moc nawrócić tytułowego Augustyna:  
 

 

                                                 
22 P. Kochaniewicz, Proboszcz od Świętej Teresy – poetyckie świadectwo „dni najnowszych”, „Głos 

Mariacki”, wydanie okolicznościowe, Radom, 27 września 2009, s. 25. 
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W Ostii 

U ujścia Tybru 

Umierała kobieta 

Syn 

Wyzbierał na pamiątkę 

Łzy matki 

Na których zbudował 

Życie 

Życie i łzy 

Są nielogiczne 

Ale się dopełniają 

 

(Zapisane liryką, 30). 

 

W prywatnym kanonie świętych pojawia się również umierająca matka 

poety, nosząca rysy Matki Najświętszej. Matka to wiersz o bezradności w obliczu 

śmierci, ale także o daremności samej śmierci, która nie potrafi zniszczyć więzi 

pamięci i miłości:  
 

Oni wszyscy byli silniejsi 

od ramion 

Dziś wtopiłam się w 

drugi brzeg 

w monolog samotności 

 

(Zapisane liryką, 92).  
 

To właśnie z rozmów ze świętymi, z modlitwy i pragnienia, wyrasta wiara 

w zbawienie. Tak rodzi się poetyckie credo, w którym kapłan poeta „prosi 

o niebo biciem serca”. Jego niespokojne serce (jak zapisał w tytule wiersza: Inqu-

ietum cor) jest niczym ptak, drżący w zamkniętej dłoni, oczekujący w prostocie 

na łaskę:  
 

Między niebem i ziemią szybują jaskółki. 

Niespodzianki spaceru. Wróżki deszczu. 

Złapany ptak, zamknięty w dłoni drży 

całym sobą. Prosi o niebo biciem serca. 

Tętno takie szybkie. 

Na ziemi wiele dróg. Asfalt i nowoczesne rondo, 

serpentyny i perspektywa bez żadnej krzywizny. 

Na którejś z dróg w tej chwili stoję. 

Ale to nieprawda. Drżę całym sobą. 

Proszę o niebo biciem serca. 

Jestem z między nieba i ziemi. 

 

(Zapisane liryką, 57).  
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W tej definicji zbawienia (niebo zapłatą za drżenie serca, za niepokój i pro-

stotę) człowiek charakteryzuje się swoistą podwójnością życia. Jedno życie to eg-

zystencja linearna, liczona w kolejnych godzinach, dniach i latach życia, w rozmai-

tych większych i mniejszych wydarzeniach, w tym, czym żyje świat. Drugie życie 

to głębia serca, pragnienie ducha, tęsknota za wiecznością. To poszukiwanie Boga, 

który pragnie być odnaleziony.  

Liryczny zapis poszukiwania sensu życia ukazuje wiersz ***Śnił mi się 

wiersz, w którym człowiek postawiony został pomiędzy dwoma światami (sen, 

nicość, ciemność, pustka – Obecność, światło, działanie, życie). Gest zapalania 

lampy przywołuje pragnienie mądrości i dobroci, ale również stanowi symbol 

zmartwychwstania i życia w Chrystusie, który zwyciężył śmierć.  

 
Śnił mi się wiersz 

o nicości 

i jak bywa z wierszem 

wstaję 

lampę zapalam 

pusto 

ale JESTEŚ 

 

(Barwy czasu, 14).  

 

Finałowe „JESTEŚ” to parafraza autodeklaracji Boga z Księgi Wyjścia. 

Na pytanie Mojżesza o imię, Bóg odpowiada: Jestem, Który Jestem (Wj 3, 14). Nie 

tyle „Jestem”, domagające się jakiegoś dopełnienia; ale raczej „Istnieję”, „Jestem 

Obecny”, „Po prostu: Jestem”. To imię Boga nadaje sens istnieniu człowieka, który 

może o sobie samym powiedzieć, świadom tego, że pochodzi od Boga Stwórcy: 

jestem, ponieważ JESTEŚ. W tej perspektywie wiary życie człowieka nie jest 

snem, iluzją lub oczekiwaniem na rozpłynięcie się w nicości, ale jest prawdziwe, 

jest przebudzeniem i spotkaniem z Obecnością, która – tajemnicza i często tak 

bardzo różna od ludzkich wyobrażeń – pragnie zbawić słabego i samotnego syna 

Adama.  

Poetycka lampa, którą zapala ks. Jerzy, to znak zwycięstwa, wyznanie wia-

ry w moc człowieczeństwa – podobnie jak morska latarnia w Samotności Romana 

Brandstaettera. Człowiek, czyli jak chce Szekspir „samotny smutek”, nie musi się 

lękać, jeśli powierzy swoje jestestwo Temu, który Jest:  
 

Samotność  

Nie jest wieżą  

Z kości słoniowej.  

 

Jest morską latarnią  

Na skalistym cyplu  

Człowieczeństwa.  
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Jej blask  

Już z dala  

Ostrzega okręty i łodzie  

Przed podwodną skałą  

I mielizną.  

 

O wczesnym wieczorze  

Zapal  

Swoją samotność23.  

 

7. Błogosławiona poezja 

 

Jaka jest zatem poetycka teologia wierszy ks. Jerzego Banaśkiewicza? To 

pokorne uznanie swej słabości, która „mało ma do rozdawania”, słowa są „takie 

ciężkie”, a myśli stanowią tylko „echo” prawdy. Poeta w notatniku lirycznym Ba-

naśkiewicza to biedak (tytułowy ***Biedny jestem), przypominający żebraka 

Brandstaettera –  

 
„Ja, celnik, który kiedyś / Będę Cię błagał o kromkę wieczności / Jak o kromkę chleba”24.  

 

On również powierza się Bogu, świadom, że jest jak glina, martwa, bez 

tchnienia życia:  
 

Biedny jestem 

ja wiem 

ja wiem że tak mało mam do rozdawania 

– rękami pogardzili 

i słowo nie jest moje 

bo takie ciężkie 

a mgła jest jesienna 

mam tylko 

echo myśli 

jak brzydką pogodę 

pod rozbitym kloszem 

kawałki zlepione gliną 

do pierwszego deszczu 

 

(Barwy czasu, 18).  

 

Taka diagnoza człowieczeństwa rodzi się z wyprawy do źródeł czasu, 

do księgi Genesis, do ogrodu, uprawianego przez pierwszych rodziców. To rów-

nież spotkanie ze smutkiem mędrca, który spokojny,  

                                                 
23 R. Brandstaetter, Samotność, [in:] idem, Poezje, s. 99. 
24 R. Brandstaetter, Rachunek kamieni, [in:] idem, Poezje, s. 340.  
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„przechodzi jednako zadumany / i pogodzony obok domu mody i płotu,/ pod którym sprze-

dają wieńce (...) Na kielich wina i trucizny – patrzy nie kosztując” 

 

(Esej o smutku, [in:] Zapisane liryką, 58).  

 

To świadomość, iż każda prawdziwa poezja jest poezją cierpienia, a 

poeci –  

 
„bardziej prawdziwi kiedy ich nie ma niż kiedy / są. / Poeci – najsmutniejsi ludzie ziemi/ Ro-

dzi ich śmierć”  

 

(Esej o poetach, [in:] Zapisane liryką, 54).  

 

To wreszcie konstatacja, że kres podróży (koniec życia) jest wyzuty z na-

dziei:  

 
„Nie masz w nas słodyczy odpoczynku / i głębi ukojenia”  

 

(***Jesteśmy osamotnieni..., [in:] Barwy czasu, 99).  

 

Jedynym ratunkiem jest spotkanie Wędrowca, który jest prawdziwym Poe-

tą i zaprasza do swojego królestwa. Tego, który ma  

 
„słowa życia wiecznego”  

 

(J 6, 68).  

 

Największym wzorem pielgrzyma i poety dla ks. Jerzego jest biblijny król 

Dawid. W swojej pochwale króla-psalmisty Banaśkiewicz nie pomija jednak trud-

nych wydarzeń z życia władcy Jeruzalem. W wierszu Dawid zawarto kronikę życia 

tego niezwykłego króla. Jest romans z Batszebą, napomnienie proroka Natana, ale 

(w końcowym wersecie) również zapowiedź przyjścia Mesjasza. Inicjalne „Król 

grał na harfie Panu” zostaje w wierszu zamknięte frazą: „Pan / Nie zapomniał dło-

ni”.  

Intrygujące, iż dopóki Dawid żyje uwielbieniem Boga (w. 2: śpiewał 

psalmy), dopóty jest zjednoczony z Bogiem i szczęśliwy (w. 7: zaklęcia szczęścia). 

Jednak jego grzech doprowadza do stanu osamotnienia (w. 8 i 14), w którym 

„Król” staje się bezradny (w. 9) i złajany (w. 15). Dopiero samotny Bóg (w sensie: 

opuszczony przez Dawida, zdradzony, odepchnięty) podejmuje dzieło uleczenia 

nagości (w. 17), egzaltacji i klęski Dawida (w. 21) – i doprowadza do pojednania.  
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Król grał na harfie Panu 

I śpiewał psalmy nostalgiczne 

Jak poszum piasku na pustyni 

Z gwiazd czytał 

Drogi swojego ludu 

I dodawał do nich 

Zaklęcia szczęścia 

Król 

Bezradny na tarasie 

Swego pałacu 

Jak jaskółka która pomyliła gniazda 

Zaczął karmić miłością 

Nie swoje pisklę 

Król 

Nawiedzony łajaniem proroka 

Przysłonił workiem pokutniczym 

Swoją nagość 

I w sercu 

I w uczuciach 

Które błądziły na skrzyżowaniu 

Egzaltacji i klęski  

A że był 

Tylko człowiekiem 

Pan 

Nie zapomniał dłoni 

Muskających struny 

I jedną melodię 

Wpisał w tajemnicę Odkupienia  

 

(Zapisane liryką, 25-26).  

 

Ostatni akord Dawida to aluzja do Psalmu 22 (Boże mój, Boże, czemuś 

Mnie opuścił...), którym Mesjasz, potomek Dawida, woła do Boga na krzyżu 

(Mt 27, 46; Mk 15, 43). Samotność podczas śmierci krzyżowej na Golgocie staje 

się lekarstwem dla ludzkiej samotności i rozpaczy. Ten soteriologiczny wymiar 

Dawida dowodzi, iż poezja ks. Banaśkiewicza ma głęboki sens kerygmatyczny.  

Podobnie kryptoewangeliczny charakter ma wiersz Benedictio mundi. Po-

chwała jesieni (aż chciałoby się przywołać Rainera Marię Rilkego i jego Jesienny 

dzień), z potrójnym „błogosławieństwem” (jesień – chochoły – uśmiech), zdaje się 

być sui generis panteistycznym hymnem. Jednak dwa końcowe wersety zmuszają 

do weryfikacji wcześniejszych ustaleń: pojawia się „słowo” – czyli błogosławień-

stwo... dziewiąte.  
 

Błogosławiona jesień 

w badylach 

i błocie popielatym 

i druty 
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które wiatr oplata 

deszczem 

i drzew kikuty 

jesiennych 

błogosławione chochoły 

mokre i smutne 

codzienne 

zjawy spod pędzla 

spod drzew 

spod nóg 

spod życia 

błogosławiony uśmiech pochmurny 

w oczach 

i słowo – 

błogosławieństwo dziewiąte... 

 

(Zapisane liryką, 168). 

 

A skoro „dziewiąte”, a nie czwarte – więc można przypuszczać, że taki 

wygłos wiersza nawiązuje do Kazania na Górze i Jezusowych Ośmiu Błogosła-

wieństw. Czyżby zatem poezja była dziewiątym błogosławieństwem? Nie do koń-

ca (chociaż perspektywa takiej „lirycznej” interpretacji teologii poetyckiej radom-

skiego infułata byłaby tu może nie od rzeczy).  

Bardziej uzasadniony wydaje się trop Staffowy. Ostatni, pośmiertny, tom 

poetycki Leopolda Staffa nosi tytuł Dziewięć muz (1958). Znajdujemy w nim „list” 

starego poety, który wyznaje:  

 
„jestem zawsze ufny i pełen pewności, / Czekając niezachwianie tej chwili jedynej, / Gdy uj-

rzę, że na świecie są same radości, / I zegar na raz wszystkie wskazuje godziny”25.  

 

Być może dziewiąte błogosławieństwo to zwyczajna aluzja do ostatniego 

tomu wielkiego mistrza, a zarazem rodzaj „jesiennego pacierza”, jaki wypada 

zmówić za przyjaciół, co odchodzą na drugi brzeg. To modlitwa Banaśkiewicza – 

poety, wspominającego swoich przyjaciół poetów, Staffa, Zawieyskiego, Pasierba, 

Brandstaettera, Kęsika, jak w wierszu ***Przyjmij Boże:  
 

Przyjmij Boże 

pacierz jesienny 

krótki jak dzień 

o tej porze roku 

przyjmij 

z samej głębi 

jak biblijne 

tęsknoty proroków 

                                                 
25 L. Staff, List, [in:] idem, op. cit., s. 263.  
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serca dotknij 

Twoim Boże słowem 

że będzie 

jeszcze raz lato 

wtedy po nim 

za rok 

znowu o kwiatach 

opowiem 

 

(Barwy czasu, 82).  

 

8. Wiersze-modlitwy  

 

Ostatnią część refleksji o poezji ks. Jerzego Banaśkiewicza stanowią jego 

wiersze, w których zwraca się do Boga, przyzywa Jego obecności, prowadzi z Nim 

liryczną rozmowę. W wierszu Naprzeciw słowom kapłan i poeta staje się mnichem 

śpiewającym chorał, i starcem Symeonem, biorącym w ramiona Dzieciątko Jezus 

w świątyni jerozolimskiej, i Mojżeszem wędrującym na górę Synaj, i jeszcze 

dzwonnikiem, uderzającym w adwentowy dzwon – oto Pan przybywa („jest od-

najdywalny”), wyjdźcie Mu na spotkanie (jak w aklamacji z mszy świętej rorat-

niej): 
 

milczeć u Ciebie 

jest śpiewaniem 

mniszy chorał 

w nawie 

dotkniętej Kompletorium 

i 

że natchnąłeś 

marny wiersz 

dzwonię Ci dzisiaj w wędrówkę na Synaj 

i 

w potłuczone tablice 

Prawa 

– dzwonnik rzeczy odnajdywanych  

 

(Zapisane liryką, 38).  
 

W wierszu Modlitwa inicjalne „Spal mi na popiół serce marne” zamyka 

pełen goryczy wers: „Bom Ci nie śpiewał cudów żadnych...” Poeta staje się niemy, 

wydany na łaskawość Boga, jego serce jest marne. Niczym w Psalmie 141 całe 

swe życie pragnie ofiarować Bogu jak ofiarę kadzielną:  
 

Spal mi na popiół serce marne. 

Goreje świat, plącze się ogień. 

Tyś go zapalił mocnym słowem. 
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Dymy po niebie puścił czarne. 

Zgliszcza zalegną place gwarne. 

W ciszy dostrzegę głos Twój drżący, 

Myśli porzucę w stos płonący, 

Niechaj zniszczeją – sny ofiarne . . . 

Oddam Ci słowa wonią parne, 

Oddam rytm serca, oddam dłonie. 

Złóż pocałunek na me skronie, 

Niech Twa prawica mnie przygarnie. 

Niech padnę niemy, z słów opadły, 

Bom Ci nie śpiewał cudów żadnych . . . 

 

(Barwy czasu, 102).  

 

Modlitewne wezwania w wierszach ks. Jerzego to również notatki z jego 

posługi kapłańskiej. Jak ks. Jan Twardowski, radomski proboszcz dzieli swoimi 

refleksjami o trudzie głoszenia słowa, o trudnej sztuce kaznodziejskiej:  
 

Z rękawa Ewangelii 

wyciągałem słowo po słowie 

o sensie i bezsensie 

o obecności i czekaniu 

o dniu i o nocy 

o nadziei 

z którą łatwiej iść 

po korzeniach życia 

 

(Zapisane liryką, 67)26. 

 

Znajdziemy w tej poezji również zapis trudów życia kapłańskiego, do-

wody goryczy i pustki, kryzysu i walki duchowej:  

 
„prawie niechęć mówienia/ i dziwne/ że można/ jeszcze się modlić” 

 

(***Prawie jesień za oknem, [in:] Zapisane liryką, 83).  

 

Często w lirykach kapłana poety pojawia się również temat samotności. 

W kolejnym wierszu jesiennym (***Jesień nadeszła z wybiciem zegarów) słychać 

nie tylko refleksje o przemijaniu, ale tęsknotę za drugim człowiekiem, za domem 

i obecnością innych ludzi:  
 

Jesień 

jest dziś czekaniem 

                                                 
26 W wierszu pt. Schodki na ambonę ks. Banaśkiewicz napisał, że lęka się tych, którzy uczą „budowy 

zdań bez znaków zapytania” (Zapisane liryką, op. cit., 62).  
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co rozdziera wnętrze 

aby się znowu zmieniło mieszkanie 

w DOM 

i w nową obecność 

na serdecznym piętrze 

kiedy kroki zadudnią 

truchtem znów na schodach 

będę czekał 

– samotnik 

na bezludnych drogach 

 

(Barwy czasu, 135).  
 

Ten „samotnik” nigdy jednak nie żałował, iż został kapłanem27, chociaż 

sam przyznaje (w wierszu ***Zaufałem swojej duszy), iż jego życiowa droga nie 

jest wcale łatwa: z duszą „koślawą”, ustami w „grymasie żalu” i nieustannym my-

śleniem o sprawach ostatecznych, kapłan jest posłany do głoszenia wielkich dzieł 

Boga: 
 

Zaufałem swojej duszy koślawej 

dłoniom 

w których Manna 

i 

światło między palcami 

ustom swoim 

w nieopanowanym grymasie żalu 

że świat... 

Ubierają to w kapy ornaty 

dzwonkami dzwonią przed tym i po tym 

czekającemu na Wielkie dzwony 

Przed snem rozmyślam 

o 

wartości czekania 

 

(Zapisane liryką, 108).  
 

Nade wszystko kapłan powołany jest do głoszenia miłości Jezusa w Jego 

Kościele. To właśnie służba Bogu i ludziom jest celem kapłaństwa. Świadectwem 

realizacji tego powołania – również w poezji – jest ***Żeby nam kiedyś jeszcze 

było, wiersz-piosenka i wiersz-modlitwa, do którego muzykę napisała Sylwia Tra-

czyńska, na jednym z obozów Duszpasterstwa Akademickiego, w Ostrowie 

k. Jastrzębiej Góry. W latach osiemdziesiątych wiersz-piosenka śpiewany był wie-

                                                 
27 Vide: K. Starnawski, List z okazji jubileuszu, „Głos Mariacki”, wydanie okolicznościowe, Radom, 

27 września 2009, s. 29. 
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czorami na obozach oraz na Mszach akademickich o godz. 20 w katedrze radom-

skiej28.  
 

Żeby nam kiedyś jeszcze było 

tak dobrze z Tobą, Boże, 

jak w noc lipcową 

gdy byłeś cieniem naszych powiek 

i naszą ciszą 

i słowem 

gdy melancholia przy świecach 

dogasała jak płomień na wietrze 

i było pewne 

że Ktoś właśnie 

uspokojeniem 

między nami przeszedł 

 

(Zapisane liryką, 46).  
 

W listopadzie 2010 umarła Sylwia, w lutym 2011 zmarł ks. Jerzy, a jednak 

w tej poezji nadal „przechodzą” pomiędzy nami. I nawet, jeżeli przemija pamięć 

ludzka, to w wieczności na zawsze przebywają w niebie poetów. W miejscu od-

pocznienia Brandstaettera i Różewicza, Staffa i Pasierba, Zawieyskiego i Kęsika. 

W to wierzymy i tak się modlimy – jako chrześcijanie.  

 

* * * 
 

Zdaniem Romana Brandstaettera pod pastelowym niebem poezji ks. Je-

rzego Banaśkiewicza  

 
„bije gorący żywioł poetycki. Czuje się, jak ona wypływa z posłannictwa kapłana i człowie-

ka i jak harmonijnie – mimo wewnętrznego niepokoju – łączy ewangeliczną myśl ze smutkiem 

współczesnego człowieka”29. 

  

Autor notatników lirycznych nie dbał o dobra doczesne (nigdy nie miał 

samochodu, choć miał prawo jazdy). Do rzeczy się nie przywiązywał, miał dużo 

książek, bardzo lubił dawać prezenty, w zasadzie wszystko rozdawał. Miał z tego 

radość, jeśli sprawiał innym radość. W sprawach wiary był zasadniczy, w konfe-

sjonale nie głaskał, wychwytywał obłudę i fałsz, i takich „gonił”. Nie lubił głupców 

i karierowiczów, ale wszystkich tolerował. Dużo czytał, był zawsze dobrze poin-

                                                 
28 Informacji tych udzielił mi Pan Jerzy Kutkowski: „Sylwia, autorka muzyki do wiersza ***Żeby nam 

kiedyś jeszcze było, zmarła na raka 17 listopada 2010, mieli z Andrzejem dwoje dzieci, które wyemi-

growały do Wielkiej Brytanii. Andrzej ciągle jest sam”. 
29 R. Brandstaetter, Poezja. Ks. Jerzy Banaśkiewicz, op., cit., s. 36.  
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formowany i krytyczny wobec politycznej rzeczywistości. Był odważny i świetnie 

mówił czystą, literacką polszczyzną. Miał poczucie humoru i dystans do samego 

siebie, jak to poeta. Jak pisał bp Józef Zawitkowski:  

 
„[Czcigodny Księże Jerzy!] Jesteś poetą, który spostrzega nie ludzkość, lecz człowieka. 

Spostrzegasz Weronikę, która ze lnu ma dobroć. Matkę, której słowa jak słoneczniki wpatrzone są we 

mnie twarzą. Cyrenejczyka, który wreszcie podźwignął prawdę. Dawida, który pomylił gniazda i 

jedną melodię wpisał w tajemnicę odkupienia. I Abrahama, który kochał starość Sary, a my chcemy 

życia bez zmarszczek”30.  

 

I właśnie ta wrażliwość serca i pokorna służba Słowu i słowu – nadają 

poezji ks. Jerzego szczególny blask.  
 

Abstrakt (Streszczenie) po polsku / Abstract (Summary) in Polish: 

 

Infułat od świętej Tereski (Notatnik liryczny ks. Jerzego Banaśkiewicza) 

 

Ks. Jerzy Banaśkiewicz (1937-2011), radomski proboszcz z parafii Św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus, jest osobliwym przypadkiem kapłana-poety. Jego 

debiut poetycki przypada na rok 1962, jednak pierwszy tom wierszy (Zapisane 

liryką) ks. Banaśkiewicz ogłosił drukiem dopiero w 2003 roku. Kolejny (Barwy 

czasu) ukazał się w roku 2012 (czyli już po śmierci poety), staraniem jego przyja-

ciół. Talent poetycki ks. Jerzego cenili Roman Brandstaetter i Jerzy Zawieyski, 

Tadeusz Różewicz i ks. Janusz St. Pasierb. Zagadka poetyckiego milczenia ks. 

Banaśkiewicza nie została rozwiązana: może wynika z młodzieńczej fascynacji 

Staffem i jego gestu spalenia swoich notatek, a może z pokory i skromności, której 

patronuje „ulubiona” święta ks. Jerzego, św. Teresa od Dzieciątka Jezus?  

W niniejszym opracowaniu prezentuję wiersze ks. Banaśkiewicza, obfitu-

jące w motywy biblijne, wiersze-modlitwy i wiersze – świadectwa walki ducho-

wej, lęku i samotności. To oryginalna liryka, w której na największą uwagę zasłu-

guje autokreacja poetycka ks. Jerzego: poeta to „dzwonnik” rzeczy ostatecznych, 

który prosi o niebo biciem swojego serca. To sługa słowa i Słowa, który przemawia 

swoimi wierszami i swoim milczeniem. To wreszcie ktoś, jak stwierdza bp Józef 

Zawitkowski, kto potrafi łączyć myśl ewangelijną z niepokojem współczesnego 

człowieka.  

 

Słowa-klucze po polsku / Key-words in Polish: 

 

ks. Jerzy Banaśkiewicz (1937-2011), poezja religijna, poezja kapłańska, poezja 

polska XX wieku, 

                                                 
30 J. Zawitkowski, Zamiast wstępu, [in:] J. Banaśkiewicz, Zapisane liryką, op. cit., s. 8.  
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The title in English: 

 

Monsignor of Saint Therese (Lyrical Notepad of Fr. Jerzy Banaśkiewicz) 

 

Abstract (Summary) in English / Abstrakt (Streszczenie) po angielsku: 

 

Jerzy Banaśkiewicz (1937-2011), a parish priest of the Radom parish of St. 

Therese of the Child Jesus, is a peculiar case of the priest-poet. His poetic debut 

took place in 1962, but the first volume of his poems (Saved in Lyrics) was pub-

lished only in 2003. The next volume ( The Colours of Time) came out in 2012 

(after the death of the poet), thanks to the efforts of his friends. The poetic talent of 

Fr. Jerzy was highly valued by Roman Brandstaetter and Jerzy Zawieyski, Tadeusz 

Różewicz and Fr. Janusz St. Pasierb. The mystery of Fr. Banaśkiewicz’s poetic 

silence has not been solved: is it to be found in his youthful fascination with Staff’s 

poetry and the poet’s gesture of burning his notes, or perhaps the reason is to be 

sought in the priest’s humbleness and modesty, the qualities promoted by his fa-

vourite saint figure – St. Therese of the Child Jesus ? 
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out by Bishop Joseph Zawitkowski - who can combine evangelic thought with an 

anxiety of the modern man. 
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[Rev:] Eligiusz Dymowski, Dotyk pamięci. Wiersze wybrane, Wy-

dawnictwo Prymat, Białystok 2014, ss. 210. 
 

 

Niniejszy tekst jest recenzją wierszy wybranych autorstwa o. Eligiusza 

Dymowskiego, franciszkanina, zgromadzonych w tomie pt. Dotyk pamięci, który 

ukazał się drukiem w Wydawnictwie „Prymat”, w Białymstoku w drugiej połowie 

2014 r. Książka liczy 210 stron, ma twardą okładkę. Obejmuje wybór wierszy 

z poszczególnych tomików, jakie dotąd opublikował poeta. 

Na końcu omawianego tomu poezji znajduje się Nota biograficzna1 napi-

sana przez samego poetę, z której dowiadujemy się, że Eligiusz Dymowski, urodził 

się 4 lipca 1965 roku w Sannikach na Mazowszu (podobnie jak Władysław Bro-

niewski, który pochodził też z Mazowsza i jest autorem tomu wierszy: Mazowsze 

i inne wiersze, któremu E Dymowski poświęca jeden z wierszy: Rozmowa z Bro-

niewskim (s. 184). 

Eligiusz Dymowski, wg wspomnianej Noty biograficznej (s. 203), to fran-

ciszkanin, wykładowca teologii pastoralnej, poeta i krytyk literacki, studiował 

w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie oraz w Uniwersytecie 

Laterańskim w Rzymie. W 2001 r. doktoryzował się w Papieskiej Akademii Teolo-

gicznej w Krakowie. W 1994 r. przebywał w Uniwersytecie Katolickim w Lyonie 

na stypendium ufundowanym przez Ambasadę Francuskiej przy Stolicy Apostol-

skiej w Rzymie.  

Pracował jako duszpasterz w Pińczowie i w Somma Vesuviana koło Nea-

polu. W latach 1999-2005 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego OO. 

Franciszkanów w Krakowie – Bronowicach Wielkich. Jest członkiem Polskiego 

Stowarzyszenia Pastoralistów, Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy a także 

Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC), któremu od października 

2005 r. również wiceprezesuje. Od 2007 roku jest członkiem Krakowskiego Od-

działu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, nadto należy do Stowarzyszenia Autorów 

Polskich oraz Stowarzyszenia Akademia Europea Sarbiewiana. Obecnie pełni 

funkcje przełożonego i proboszcza franciszkańskiej parafii w Krakowie – Brono-

wicach Wielkich. Równolegle zajmuje się pracą dydaktyczną, naukową i literacką 
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(krytyką literacką i tworzeniem poezji). Znany jest jako autor licznych publikacji 

z zakresu teologii oraz literatury1.  

Spod pióra o. Eligiusza Dymowskiego OFM wyszły następujące tomiki 

poezji: W cieniu drzew (Kraków 1988), Wołanie głębin (Franciszkański Ośrodek 

Powołaniowy, Kraków 1990), Krople nadziei (Oficyna Wydawnicza SYGNATU-

RA, Katowice 1992), Tęsknota do bezimienności (Agencja Reklamowo-

Wydawnicza FINE – GRAIN, Pińczów 1993), Cierpienia Anioła („Rycerz Niepo-

kalanej”, Rzym 1995), W poczekalni świata (Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 

2000), Rozmowa z muszlą (BARBARA, Szczecin 2000, wydanie w trzech egzem-

plarzach), Okruchy poezji – le riciole di poesja (tomik polsko-włoski, Oficyna Kon-

fraterni Poetów, Kraków 2003), Przemilczenia – Unsaid (tomik polsko-angielski, 

Oficyna Konfraterni Poetów 2005), Wędrówki z Nolis (Oficyna Wydawniczo-

Poligraficzna ADAM, Warszawa 2006), Zerwane kartki kalendarza (miniatury 

poetyckie prozą, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 

Kraków 2011), Zwyczajność rzeczy (Księgarnia Akademicka, Kraków 2012), 

Na niepogodę uczuć – нa непогодy чувств (tomik polsko-rosyjski, Oficyna Kon-

fraterni Poetów, Kraków 2013)2.  

Wydrukowany w 2014 r. przez Wydawnictwo PRYMAT, w Białymstoku 

tom poezji O. Eligiusza Dymowskiego pt. Dotyk pamięci, na który składają się 

wiersze wybrane przez autora z poprzednio wydanych tomików – stwarza możli-

wości podsumowania dotychczasowego jego dorobku. 

Poeta E. Dymowski zupełnie odmiennie, po swojemu, pojmuje poezję re-

ligijną. Wychodzi z założenia, że wszechświat, świat, niebo i ziemia, wszystko, 

co jest na ziemi, włącznie z człowiekiem – to wielka i nierozerwalna jedność, 

bo wszystko to zaistniało dzięki jedynemu Stwórcy i jest ściśle z sobą powiązane. 

Wobec tego, o czym tylko poeta pisze, to wszystko stanowi poezję religijną, bo ma 

w tle Boga Stworzyciela. Poeta w wierszu pt. Moje miasto... (s. 116) wskazuje 

na tę jedność świata:  

 
„w Alejach Nadziei / drzewa składają liście do modlitwy // którym Bóg polecił czuwać / za-

nim przyjdzie o świcie”.  

 
[Moje miasto..., [in:] Dotyk pamięci, s. 116]. 

 

W wierszu pt. Niepokój (s. 45) zaprezentowany został inny aspekt tej jed-

ności:  

 

                                                 
1 E. Dymowski Nota biograficzna, [in:] idem, Dotyk Pamięci. Wiersze wybrane, Wydawnictwo 

PRYMAT, Białystok 2014, s. 203. 
2 Idem, Książki poetyckie [in:] idem, Dotyk Pamięci. Wiersze wybrane, op. cit., ibid., s. 204.  
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„Nie bój się umierającego motyla / dla niego gaśnie słońce (...) przemienia swoje istnienie / 

za kilka sekund / będzie prosił Stwórcę / o przebaczenia / być może twoich / i całego świata / grze-

chów”.  

 
[Niepokój, [in:] Dotyk pamięci, s. 45]. 

 

Poetycko i symbolicznie przekazują to stwierdzenie np. słowa wiersza pt. 

Muza (s. 35): 

 
„poezja jak nitka / z podartej koszuli / zaplątała się / w kieszeni mojego habitu // taka niepo-

zorna // już wiem / co z nią zrobię / świętemu Franciszkowi podaruję / na strunę do skrzypiec”. 

 

[Muza, [in:] Dotyk pamięci, s. 35]. 

 

Poeta-duszpasterz szuka drogi do ludzkich dusz i serc. Czyni to różnie, np. 

do Biblii zwraca się w formie inwokacyjnej apostrofy:  

 
„Biblio Święta – / Proroczy dziejopisie Boga / Cieniu wiecznej Jasności / Pocieszycielko 

smutnych / Towarzyszko samotnych / Przewodniku zabłąkanych” 

 

 [Biblio Święta, [in:] Dotyk pamięci, s. 39].  

 

Symbolem ludzkiego wzajemnego godzenia się i miłowania jest dla poety 

Wigilia, której poświęca wiele strof swoich wierszy. 

Odrębnym nurtem w tej poezji snuje się szeroko pojęta miłość. Podobnie 

rozumiana jak u geniusza polskiej, nie tylko romantycznej, tj. poezji C. K. Norwida 

w Promethidionie:  

 
„Cóż wiesz o pięknem? Kształtem jest Miłości; Miłości! w tobie jednej odpocznienie / 

I moc, i bytu oś; w tobie sumienie - -” 

 
[C. Norwid, Promethidion] 

 

To właśnie powtarzające się w pismach źródłowych Kościoła stwierdze-

nie: BÓG JEST MIŁOŚCIĄ. Poeta snuje (tę) miłość, według wskazań wieszcza 

Adama Mickiewicza w Lirykach lozańskich:  

 
„Snuć miłość, jak jedwabnik nić wnętrzem swym snuje, / Lać ją z serca, jak źródło wodę 

z wnętrza leje, / Rozwijać ją jak złotą blachę, gdy się kuje / Z ziarna złotego, puszczać ją w głąb, jak 

nurtuje / Źródło pod ziemią – w górę wiać nią, jak wiatr wieje / Po ziemi rozsypać, jak się zboże sieje, / 

Ludziom piastować, jako matka swych piastuje”. 

 

[Adam Mickiewicz, ...Snuć miłość...]. 
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Poetycką definicję szeroko pojętej miłości zawarł o. Eligiusz Dymowski 

w wielu wierszach, ale chyba najtrafniej w wierszu zaczynającym się od słów:  

  
[Inc.: ...Jeśli mówisz: KOCHAM...] 

 

Jeśli mówisz: KOCHAM przytulić 

czy to już wszystko? ukołysać 

i zasnąć w objęciach 

Nie wystarczy podzielić serce 

na dni i noce tylko że to 

musisz rozłożyć na wieczność 

trzeba jeszcze inaczej Kiedyś, na Pere Lachaiese, 

u Abelarda i Heloizy 

 

[Inc.: ... Jeśli mówisz: KOCHAM..., [in:] Dotyk pamięci, s. 75.] 
 

 Duszpasterska praca nad wprowadzaniem wiary w ludzkie serca odbija się 

szerokim echem w twórczości E. Dymowskiego OFM. W jego poezji jest moc 

zdefiniowanych, jakby na nowo, pojęć dotyczących wiary i wszystkiego z nią 

związane. 

Pojęcie wiary tak przedstawia poeta w wierszu pt. Wiara (s. 16):  

 
„Jesteś jak muszelka / wyrzucona przez wzburzone fale / niełatwo cię dostrzec / pośród mi-

lionów ziarenek piasku (...) pewnego dnia całkiem niespodziewanie zraniłem moją stopę / wówczas 

ukryłem cię głęboko w sercu,  

 

[Wiara, [in:] Dotyk pamięci, s. 16]. 

 

Następnie tę wiedzę o wierze uzupełnia:  
 

„kiedy będziemy umierać spokojnie / jeszcze trochę cierpienia (...) i wiara oparta o ścianę”;  

 

[Bez słów, [in:] Dotyk pamięci, s. 78];  

 

„-- krucha wiara - a jednak możliwa”  

 

[Przebudzenie, [in:] Dotyk pamięci, s. 89];  

 

„Modlę się Panie (...) o wiarę najprostszą bez zbędnych wyjaśnień”  

 

[Modlitwa wigilijna, [in:] Dotyk pamięci, s. 119];  

 

„O daj mi Panie jak najprostszą wiarę / bo wyuczona / staje się kulawa” 

 

[Modlitwa zmęczonych oczu, [in:] Dotyk pamięci, s. 165]; 
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„z uczuć naszych ocalmy okruchy / I przed tron Najwyższego je złóżmy / pokładając 

w Nim tylko wiarę  

 

[Rapsod jesienny, [in:] Dotyk pamięci, s. 175);  

 

„wiaro miłości i zwykła nadziejo / wasze kolejne Boże Narodzenie”  

 

[Z opłatkiem w ręce, [in:] Dotyk pamięci, s. 188); 

 

„Panie Jezu (...) przyjmij (...) naszą wiarę naszą miłość nasz los” 

 

[Pastorałka dla Ubogiego, [in:] Dotyk pamięci, s. 195].  
 

Ta definicja wiary rożni się od tej katechetycznej: jest bardziej „łagodna” 

i „wyrozumiała” wobec ludzi, którzy chcą wierzyć.  

O. Eligiusz zalecenie Kościoła:  

 
„Pismo Święte winno być w każdy katolickim domu!” 

 

proponuje wiernym traktować inaczej. Adam Mickiewicz w Inwokacji 

do Pana Tadeusza zwraca się do tego, co mu najbliższe i co w jego życiu wyjątko-

wo ważne, czyli do Litwy, Ojczyzny z inwokacyjną czcią i miłością, i tak samo 

o. Eligiusz zwraca się do Biblii, jako do księgi, która jest człowiekowi nieodzowną 

życiową towarzyszką i pomocą; 

 
„Biblio Święta – 

Proroczy dziejopisie Boga 

Cieniu wiecznej Jasności 

Pocieszycielko smutnych 

Towarzyszko samotnych 

Przewodniku zabłąkanych 

 

Nie daj wytchnienia moim oczom 

pomóż mi otworzyć usta” 

 

[Biblio Święta, [in:] Dotyk pamięci, s. 39]. 

 

Ciekawe jest i to, jak np. tenże poeta pojmuje spowiedź:  

 
„warto / odważyć się choć raz w życiu / 

upadek skosztować / gorycz wypluć / i tak zwyczajnie – po ludzku / zatęsknić / i Boga dotknąć 

na zawsze / rękoma”  

 

[Spowiedź, [in:] Dotyk pamięci, s. 63].  
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Czyli zaleca uświadomić sobie popełnione grzechy i wyznać je zastępcy 

Boga na ziemi – kapłanowi. Ale to stanowczo za mało. Oceny własnego postępo-

wania i własnych wątpliwości, należy dokonywać nieustająco, przy każdej nada-

rzającej się okazji. Czego przykład daje E. Dymowski w różnych wierszach, 

umieszczając akty przyznania się do różnych grzechów:  

 
„Mój Boże / tyle łask / a wdzięczność żadne”  

 

[Mój Boże..., [in:] Dotyk pamięci, s. 83];  

 

„moje ogrody / choć pilnie strzeżone / porosły chwastami”  

 

[Ogrody, [in:] Dotyk pamięci, s. 183];  

 

„widzę jak we mnie / zaciera się Twój jasny obraz / Boże”  

 

[Bezradność, [in:] Dotyk pamięci, s. 183];  

 

„niosę krzyż / obijany drobiazgami (...) a Ty / przy wieczornym rachunku sumienia / pod-

powiadasz / że wcale nie tędy / prowadzi droga na / Golgotę”  

 

[Mierzenie przestrzeni, [in:] Dotyk pamięci, s. 164].  

 

Poeta, wracając kilkakrotnie do żalu za grzechy i ponawiając prośby 

o przebaczenie, podkreśla ich wagę:  

 
„Gdy w zawstydzeniu znów do Ciebie powrócę i na kolanach swą głowę położę (...) prze-

bacz mi Boże”  

 

[Syn marnotrawny, s. 93]  

 

„z kropel nadziei / składam modlitwę / o przebaczenie”  

 

[Krople nadziei, [in:] Dotyk pamięci, s. 57].  

 

Często zaskakująco proste i zrozumiałe są poetyckie definicje pojęć zwią-

zanych z upowszechnianiem wiary, np.: 
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Hostia    Trzy cnoty    Ocalenie  
 

„Pozornie – (...)   „Bo czy cię może zbawić MIŁOŚĆ  „Skąd się jaszcze ta przestrzeń  

niewielka   jeśli w niej WIARA nie istnieje?  bierze we mnie - nie wiem”  

lekkością nabrzmiała  Dopiero razem połączone,   [W. Szymborska]  

a w spokoju ducha   tchną NADZIEJĘ”  

cała Bogiem”  

 

(Dotyk pamięci, s. 64)  

 

„Z drobiną serca  

(Dotyk pamięci, s. 48.)  

dobroć połączyła się  

kęsem miłości”  

 

[Dotyk pamięci, s. 59] 

 

Ojciec E. Dymowski często także podejmuje, w różnej formie rozmowy 

z Bogiem. Jak w całej jego twórczości poetyckiej, także i w rozmowach z Trans-

cendencją bardzo subiektywnie i prosto przekazuje treści i to zgodnie z Przybo-

siowską zasadą „Najmniej słów”, wyraża się szczerze, otwarcie, krótko i jasno, tj. 

prosi Boga, np.  
 

„Naucz mnie rozumieć drugiego człowieka; wyzwól z sideł splatane pragnienie”  

 

(Modlitwa, s. 9.)  

 

„Daj mi sił wiele w dniach rozpaczy / gdy grzechów chmury nas pokryją / niech serce ciszą 

zakołacze”  

 

(Modlitwy intymne, s. 29.); 

 

a gdy, jak każdy człowiek głęboko wierzący, ma wątpliwości - kieruje 

do Boga rozliczne i bardzo szczere pytania, we własnym i swych czytelników, 

i wiernych parafian – imieniu, np. stwierdzając:  

 
„tak dużo pytań / na które ciągle brakuje odpowiedzi”  

 

(Tak mało ..., s. 19.); 

 

- nadto pyta Boga:  

 
„ile jeszcze trzeba czasu / aby opuścić granice / szczelnie zamknięte / i powędrować / w kra-

inę Nadziei?”  

 

(Tak mało..., s. 19.);  
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„Jak bardzo trzeba być człowiekiem / by móc na nowo się narodzić?  

 

(Jak bardzo..., s. 15.);  

 

albo szczerze i odważnie – wyznaje Bogu:  

 
„rozdałem wszystkie rzeczy (...) aby kontemplować niebo // boję się tylko myśli / które / za-

trzymałem dla siebie”  

 

(Z rozmyślania życiu..., s. 22.);  

 

 

„rozkroiłem serce (...) chciałem uwierzyć w świat / bez serca”  

 

(Ciekawość, s. 46.);  
 

„w lęku / poszukuję siebie (...) chociaż wiem / że jesteś tak blisko mnie”  

 

(w lęku..., s. 50.);  

 

„Modląc się w tej mgle / widzę jak we mnie / zaciera się Twój jasny obraz / Boże”  

 

(Bezradność, s. 152.);  
 

- modli się, tak tradycyjnie do Boga – też, np.:  

 
„(...) modlitwę kładę na kolana / i jeśli możesz / zmiłuj się nade mną, (modli się) Z nadzieją: / 

droga / niepewność / brama (Jak cień ...,s.56.); powrócę myślami (...) składając modlitwę / z prośbą / 

o przebaczenie”  

 

(Krople nadziei, s. 57.). 
 

 

Ale Eligiusz Dymowski nie jest egoistą, o czym świadczą choćby słowa 

Jego wiersza:  

 
„Modlę się Panie o czas / dla tych co już go nie mają (...) o skrawek szczęścia / z którego bę-

dzie można uszyć miłość (...)”  

 
(Modlitwa wigilijna, s.119); 

 

lub bardzo często myśli o innych, o nich się troszczy i za nich poezją się 

modli, np.:  

 
 

 



 253 

„i niech nie zabraknie / okruchów dobroci / co spadają z opłatka z gorącym życzeniem (...) 

Dzieciątko... / talerz z zupą / łza w oku / jak gwiazda na niebie”  

 

(Wigilijna modlitwa bezdomnego, s.136.). 

 

„Tylu odeszło... ktoś cię zostawił... / tak trudno przewidzieć życie / niech świeca płonie i łzy 

osusza / to Betlejem w tobie – tę świętą tajemnicę”  

 

(Bóg się rodzi..., s. 176.).  

 

O trosce Poety o drugiego człowieka świadczą dobitnie liczne tytuły Jego 

wierszy, np., już wspomniany utwór pt. Wigilijna modlitwa bezdomnego (s.136.); 

Wigilia internowanych 1981 (s. 34); Wigilia w ogrzewalni (s. 66); W Dachau 

(s. 94); Modlitwa wigilijna (s. 119.); Wizja Hioba (s. 125); Z rozmyślań nad Księgą 

Życia (s. 178); Dzieci Holocaustu (s. 185). 

Eligiusz Dymowski jako krytyk literacki zna polską (i nie tylko polską) 

poezję, a daje na to liczne dowody w swej twórczości, w różnej formie: dedykacji 

wiersza, np.: Zwyczajność rzeczy - Wisławie Szymborskiej; Kiedy umiera poeta 

Pamięci ks. Jana Twardowskiego; potraktowanie cytatu z poezji innego twórcy 

jako motta wiersza pt. Na sanockim deptaku:  

 
„A kręgi Bieszczad /z palety Bożej / pastelem w lazur / z włoskiego nieba – Jan Szulc – Z 

palety Bożej.”  

 

(Na sanockim deptaku, s.192.);  

 

albo też tytułem: Rozmowa z Broniewskim, Nad grobem H. Poświatow-

skiej, czy nawiązując do twórczości, np. Pan Cogito odchodzi (Herbert). Poeta 

przepięknie i bardzo subtelnie pisze też o św. Franciszku, kilka bardzo pięknych 

wierszy poświęca św. Janowi Pawłowi II oraz muzykom-kompozytorom (Mu-

sorgskiemu), malarzom (Renoirowi), rzeźbie – Afrodycie. 

Do cech specyficznych poezji Ojca Eligiusza Dymowskiego należy zali-

czyć także jej cechy przedstawiane przez licznych krytyków literackich, zaintere-

sowanych Jego twórczością.  

Urszula Gierszon, Świadczyć sobą3 zaakcentowała to, że:  

 
„Poezja Ojca Eligiusza to świadczenie sobą. Poeta doświadcza codzienności w obu obsza-

rach człowieka: materialnym i duchowym. Odczuwając zmysłami pełnie życia, wnikliwie rozważa 

swoje doświadczenia duchowe i wyciąga wnioski. Do takiej postawy potrzebna jest szczerość, umie-

jętność patrzenia, słuchania i widzenia rzeczy i zjawisk takimi, jakimi są naprawdę. Jak wiele pokory 

                                                 
3 Urszula Gierszon Świadczyć sobą (Zapiski po lekturze wierszy Eligiusza Dymowskiego), „Akant”, 

2012, nr 5. 
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i delikatności trzeba mieć w sobie, aby porównać poranną mgłę z nadzieją. I jak lekkie misi być słowo, 

skoro ta nadzieja je unosi. Opisać takie stany może tylko człowiek świadomy siebie i swoich słabości.” 

 
[Urszula Gierszon, Świadczyć sobą. (Zapiski po lekturze wierszy Eligiusza Dymowskiego)]. 

 

Maria Szyszkowska dodała:  

 
„Myślą przenikającą tomiki wierszy O. Eligiusza Dymowskiego jest dążenie do odkrycia 

tego, co łączy człowieka z człowiekiem. Można zaryzykować hipotezę, że skłonił do tego Autora 

do twórczości głęboki niepokój związany z poszukiwaniem wartości uniwersalnych. Mieści się w tym 

dążeniu troska o świat, w którym egzystujemy. Świat, który we wszystkich wymiarach wzbudza 

zachwyt. Wrażliwość i wyobraźnia O. Eligiusza Dymowskiego, pozwala dostrzegać niecodzienność 

w codzienności. Może być, że ten zachwyt prowadzi właśnie do poczucia istnienia Boga. (...) Szczę-

ście w ujęciu omawianego Poety wiąże się z przekonaniem o trwałości relacji z drugą osobą oraz 

w pełni wzajemnego oddania. Maksymalizm w postawie życiowej Eligiusza Dymowskiego dotyczy 

wszelkich przejawów życia Staje się on szczególnie cenny na tle narastającego minimalizmu życiowe-

go, co daje się obserwować w postawie większości osób. [A] (...) w moim odczuciu myślą przewodnią 

całego tomiku Zwyczajność rzeczy są ostatnie linijki wiersza bez tytułu (Kiedy myśli płyną pod prąd...): 

bo żyć – nie znaczy / godzić się na przetrwanie”  

 

(Maria Szyszkowska, Świat na miarę wyobraźni Eligiusza Dymowskiego, s. 162.).4 

 

Zofia Korzeńska, głównie w odniesieniu do tomu poezji Wędrówki z No-

lis, co można jednak odnieść do całej dotychczasowej twórczości Autora, napisała:  

 
„jest w tej poezji »głębokie zamyślenie« nad ludzkim losem (...), nad ludzkim powołaniem 

(...), nad naszą słabością (...), nad ludzką biedą. (...) O. E. Dymowski w swej poezji otwiera jakieś okna 

patrzenia na drugi świat. W sposób nieinwazyjny, delikatny, z prostotą przestawia nasze myślenie 

na inne tory. Ściąga nas niepostrzeżenie z ludzkich dróg myślenia na Boży tor. Cały czas przypomina 

o wieczności, do której mamy zmierzać z nadzieją, z pokojem, z radością, przez osobiste zbliżenie 

z Bogiem. Ta poezja uczy ufności, ale przestrzega przed lenistwem duchowym”5. 

 

Zdzisław Antolski w szkicu o tomiku Wędrówki z Nolis, noszącym tytuł 

Między chwilą a wiecznością, zwrócił uwagę czytelnika tej poezji na pewne ogólne 

cechy wierszy E. Dymowskiego, pisząc:  

 
„Poeta Eligiusz dobrze wie, że nie możemy być małostkowi, że człowiek potrzebuje rycer-

skiej odwagi, żeby pożegnać ten świat, który jest tylko chwilą. Ale ulotną. Trzeba odwagi, żeby spoj-

rzeć w wieczność. Żeby uwierzyć w wieczność. (...)”6.  

 

                                                 
4 Maria Szyszkowska, Świat na miarę wyobraźni Eligiusza Dymowskiego, „ZNAJ. Kwartalnik arty-

styczno-naukowy”, r. 2013, nr 16 (lipiec-sierpień), s. 8. 
5 Zofia Korzeńska, Oblicza człowieka w wybranych utworach O. Eligiusza Dymowskiego, „ZNAJ. 

Kwartalnik artystyczno-naukowy, op. cit., ibidem, s. 19. 
6 Zdzisław Antolski, Między chwilą a wiecznością, [in:] „ZNAJ”, op. cit,, ibidem, s. 10-11. 
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Według Zdzisława Antolskiego, poeta Eligiusz jest świadom tego,  

 
„że cierpienie [ludzkie] toczy się w cieniu milczących drzew, całej przyrody, która zdaje się 

nas rozumieć, uczestniczy w naszym, ludzkim dramacie istnienia, ale milczy. Od empatii obserwują-

cego zależy, czy milczenie świata przyrody odbierze on jako wrogie, obojętne czy współczujące. (...) 

Najważniejsze jest [w twórczości Poety] to, że, w tych wierszach może, jak w lustrze, przejrzeć się 

czytelnik”7. 

 

Chyba najpełniej twórczość literacką o. Dymowskiego i jej specyfikę oce-

nił ks. Stefan Radziszewski w artykule pt. Siedem uwag o poezji o. Eligiusza Dy-

mowskiego. Stwierdził on następujące rzeczy: 
 

„1. Że Jego poetyckie powołanie to trudne wyznanie, bowiem współczesny poeta to Jonasz, który sam 

naznaczony jest ciemnością – staje się ratunkiem „dla dusz oplatanych pogardą i zniewoleniem (Jo-

nasz z tomiku Wędrówki z Nolis, s. 17). Zaś poeci (w wierszu Poeci z tomiku, jw. s. 29.) »budują dom / 

z kolejnych wierszy«.  

2. Diagnoza współczesności w poezji Dymowskiego jest dość pesymistyczna. Ludzie są tak »rozpacz-

liwie zajęci sobą«, że nie zauważają, jak brzydota i smutek bardziej ocieniają świat. 

3. Bohaterowie liryki franciszkanina z Pińczowa to współczesne wcielenie homo viator. Na chwilę 

zatrzymują się w przystani wiersza, aby odpłynąć – wywędrować – odlecieć dalej. Życie w tej liryce 

nie jest snem. Jest poszukiwaniem piękna i sensu. Nieraz trudnym i bolesnym. 

4. W liryce O. Eligiusza Dymowskiego nieustannie pojawia się Biblia. Nie jest to jednak prosty cytat 

albo aluzja, ale tworzywo, z którego pokorny franciszkanin lepi swoją lirykę niczym jaskółka gniazdo; 

5. Poetyckie credo O. Eligiusza ujawniają wiersze – modlitwy. Nie jest to wyznanie wiary tryumfują-

cej, kategorycznej i nieodwołalnej. Raczej pełen niepokoju szept, westchnienie o łaskę. 

6. W twórczości O. Dymowskiego znajduje wyraz poszukiwanie tego, co stanowi »najintymniejszą 

intymność w człowieku«. 

7. O. Eligiusz od Pokornego Franciszka patronką swej twórczości uczynił Matkę Boską, o której pisze: 

»Matka wszystkich kolorów tęczy. Nieobojętna na żale. Cierpliwa w czekaniu. Róża zakochanych. 

Tratwa ostatniego ratunku (...)«”8. 

 

Krytyk literacki Jan Leończuk, autor Posłowia do omawianego tomu 

wierszy o. Eligiusza Dymowskiego pt. Dotyk pamięci zachęcił czytelników 

do poznania poezji tegoż franciszkanina, uświadamiając fakt, że  

 
„Nadać codziennemu wędrowaniu wyjątkowego charakteru a rzeczom zwyczajnym poet-

yckiego wymiaru – wydaje się być głównym przesłaniem twórczości poetyckiej O. Eligiusza Dy-

mowskiego. Ale przemierzać życie w ten sposób potrafią tylko ci, którzy zostali obdarowani wyjątko-

wym talentem i łaską postrzegania rzeczy i spraw istotnych, jak Autor tegoż wyboru wierszy”9. 

 
(Jan Leończuk Posłowie [in:] Dotyk pamięci) 

                                                 
7 Ibidem. 
8 Stefan Radziszewski Siedem uwag o poezji O. Eligiusza Dymowskiego, [in:] „ZNAJ”, jw., s. 26 - 31. 
9 Jan Leończuk Posłowie do tomu poezji Eligiusza Dymowskiego pt. Dotyk pamięci, op. cit., s. 201. 
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Czytelnik wędruje z przewodnikiem (krytykiem literackim), idąc za nim. 

Twórczość poetycka O. Eligiusza Dymowskiego zaprezentowana w tomie jego 

wierszy wybranych, opublikowanym pt. Dotyk pamięci zachęca do uważnej, 

przemyślanej lektury powodującej zadumę nad wszechświatem, Bogiem i czło-

wiekiem oraz życiem, zgodnym z Dekalogiem. 
 

Abstrakt (Streszczenie) po polsku / Abstract (Summary) in Polish: 

 

Tekst jest recenzją tomu poezji o. Eligiusza Dymowskiego OFM pt. Dotyk 

pamięci. Wiersze wybrane (opublikowanej w Białymstoku w 2014 r.). 

  

Title in English /Tytuł po angielsku:  

 

[Rev:] Eligiusz Dymowski, A touch of memory. Selected poems  

 

Abstrakt (Streszczenie) po polsku / Abstract (Summary) in Polish: 

 

The text is a review of a volume of poetry by father Eligiusz Dymowski 

OFM entitled A touch of memory. Selected poems (in Polish: Dotyk pamięci. Wier-

sze wybrane (published in Białystok in 2014). 

 
[Translated into English by Marek Mariusz Tytko] 
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III. A Sacred Picture 

(III. Obraz sakralny) 
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Ilustr. 1. Anna Marta Żukowska, obraz pt. Matka Boska Kapłańska, technika: olej 

na płótnie, wymiary obrazu (z ramą, wysokość x szerokość): 150 cm x 110 cm; 

miejsce ekspozycji obrazu: Kościół p.w. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku. 
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E-mail: anmartzuk[at]interia.pl 
 

Obraz Matki Boskiej Kapłańskiej  
 

 

Są takie słowa, obrazy, które za sprawą Ducha Świętego przenikają 

do głębi naszych serc. Tak było i w tym przypadku1. 

Pomysł namalowania obrazu zrodził się pod wpływem lektury 

„Dzienniczka” św. Siostry Faustyny Kowalskiej, a precyzyjniej mówiąc, 

pięknego, plastycznie oddanego opisu objawienia się Maryi Siostrze Fausty-

nie, które miało miejsce w lutym 1938 r. podczas pobytu świętej w Zgroma-

dzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Dwuka-

drowość opisanej sceny, pozwoliła na wyłonienie sekwencji najbardziej ade-

kwatnej do wypowiedzianych przez Matkę Najświętszą słów:  

 
„Jestem Matką Boską Kapłańską”. 

 

A zatem, jako taką, czyli Kapłańską, ujrzała św. Faustyna Maryję  

 

                                                 
1 Dop. od red. (M. M. Tytko). Pubikujemy tekst autokomentarza, zamieszczonego pierwotnie na 

stronie Facebooka pt Matka Boska Kapłańska pod następującym adresem internetowym www: 

https://www.facebook.com/370057683121343/photos/a.641998469260595.1073741835.3700576831

21343/641998499260592/?type=1&theater [dostęp: 18.03.2015]. Oprócz pierwotnej wersji tekstu 

A.M. Żukowskiej, umieszczono tam fotografię obrazu. Poniżej tamtego tekstu znajduje się kilka 

wpisów komentarzy do tej strony www, które tu przytaczamy. Komentarz 1): „Parafia pw. Matki 

Bożej Bolesnej 8.03.2015 na Mszy św. o godz. 10.00, poświęcenie obrazu, wykonanego i przekazane-

go przez Panią Profesor Annę Żukowską, którego dokona Ks. Proboszcz Wiesław Rosiński.” (Wpis: 8 

lutego 2015 o 08:33). Komentarz 2): „Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej. Ten piękny obraz, autorstwa 

Pani Profesor Anny Żukowskiej, już niedługo zagości w naszej Kaplicy. Warto zapoznać się z genezą 

tego niepowtarzalnego dzieła.” (Wpis: 18 stycznia 2015 r.). Wpisy umieszczono tam w odwrotnej 

kolejności chronoogicznej, wg zasad Facebooka (najnowsze wpisy znajdują się wyżej, wcześniej, 

starsze zaś niżej, później, po tych nowszych). Ponadto informujemy, że namalowano wiele różnych 

obrazów (dzieł stworzonych przez różnych malarzy) zainspirowanych Dzienniczkiem św. Faustyny 

Kowalskiej (szczególnie jego punktem 1585), które noszą identyczny tytuł: Matka Boska Kapłańska. 

Obrazy te jednak różnią się pomiędzy sobą, nie są identyczne, co trzeba zauważyć, ich podobizny 

udostępniono zaś w internecie, dają się wyszukać po wpisaniu frazy: „obraz Matki Boskiej Kapłań-

skiej”. Dop. – M. M. Tytko. 
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„w jasności wielkiej (...) w białej sukni, przepasaną złotym pasem, a drobne gwiazdki, 

także złote, były po całej szacie i rękawy na trójkąt wyłożone złotem. Płaszcz miała szafirowy, 

lekko zarzucony, na głowie miała lekko zrzucony przezroczysty welon, włosy rozpuszczone, 

ślicznie ułożone, i korona ze złota, która miała w zakończeniach krzyżyki”2. 

  

Majestatyczność postaci Matki Boskiej przedstawionej na obrazie, 

a także wypowiedziane przez Nią słowa, zostały „przypieczętowane” jedno-

znacznym i czytelnym gestem „prawej ręki podniesionej w niebo”. Gestem 

wskazującym jednokierunkowość ziemskiej pielgrzymki w imię Miłości 

Odkupieńczej jednoczącej nas z Bogiem. Również stojący u boku Matki Mały 

Jezus – Najwyższy i Wieczny Kapłan – swoje pełne skupienia spojrzenie 

kieruje ku górze. Spojrzenia Obojga podążają za snopem światła przenikają-

cym mrok (symbolika otwartego łuku) i otwierają się na rzeczywistość Nieba. 

 

Informacja o obrazie: 

 

Autorka obrazu: Anna Marta Żukowska. Tytuł obrazu: Matka Boska 

Kapłańska. Rok powstania: (2014?). Technika: olej na płótnie. Wymiary ob-

razu (z ramą, wysokość x szerokość): 150 cm x 110 cm. Miejsce ekspozycji 

obrazu: Kościół p.w. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku. 

 

 

Abstract (Summary) in Polish / Abstrakt (Streszcenie po polsku): 

 
Autorka opisała obraz pt. Matka Boska Kapłańska, który został namalowany przez Annę 

Martę Żukowską w 21 wieku i wystawiony został w kościele rzymskokatolickim pw. Matki Boskiej 

Bolesnej w Kraśniku (mieście na Lubelszczyźnie [Polska]). Obraz został namalowany według wska-

zówek zawartych w Dzienniczku św. Siostry Faustyny Kowalskiej. 

 

Słowa-klucze po polsku / Key words in Polish: 

 
Maryja, Matka Boska Kapłańska, Matka Boża, Maryja z Dzieciątkiem, Anna Marta Żukowska, 

Kraśnik, kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej (Kraśnik), Lubeleszczyzna, Polska, św. Faustyna Kowal-

ska (1905-1938), Dzienniczek, 

 

Title in English: 

 

Picture of Our Lady of the Priests 

 

 

                                                 
2 Święta s. M. Faustyna Kowalska, Dzienniczek Miłosierdzie Boże w duszy mojej, wyd. 12 (popr.), 

Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2004, s. 442-443 (punkt 1585). 
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Abstract (Summary) in English / Abstrakt (Streszcenie po angielsku): 

 
The author described a picture entitled Our Lady of the Priests, that was painted by Anna Marta Żu-

kowska in the 21st century. It has been exhibited in the Roman Catholic church of Our Lady of Sorrows 

in Kraśnik (a town in Lublin Region in Poland). The picture was painted on the instructions written in 

the “Diary” by St Faustyna Kowalska. 

[Translated into English by Marek Mariusz Tytko] 

 

Słowa-klucze po angielsku / Key words in English: 
 

Mary, Our Lady of the Priests, Mother of God, Mary with the Child, Anna Marta Żukowska, Kraśnik 

(town Krasnik), church of Our Lady of Sorrows (in Kraśnik), Lublin Region, Poland, St Faustyna 

Kowalska (1905-1938).  
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MINISTERSTWO NAUKI  

I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (Warszawa, Polska)  

 

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism 

naukowych1  
 

Na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kate-

gorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2014, poz. 1126) ogłasza się kryte-

ria i tryb oceny czasopism naukowych, stanowiące załącznik do komunikatu.  

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

 

Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

2 czerwca 2015 r.  

 

Kryteria i tryb oceny czasopism naukowych  

 

1. Ocenę czasopism przeprowadza się odrębnie dla następujących grup czasopism 

naukowych:  

 

1) umieszczanych w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 

14 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 

lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jed-

nostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126), zwanego dalej „rozporządze-

niem”, obejmującej czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Im-

pact Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR);  

 

                                                 
1 1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na pod-

stawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).  
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2) umieszczanych w części B wykazu czasopism naukowych, o której mowa 

w § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, obejmującej krajowe czasopisma naukowe, 

których wydawcy działają zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo pra-

sowe (Dz. U. Nr 5 poz. 24, z późn. zm.), nieposiadające współczynnika wpływu 

Impact Factor (IF);  

 

3) umieszczanych w części C wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 

14 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia, obejmującej czasopisma naukowe znajdujące się 

w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) i nieujęte w bazie 

Journal Citation Reports (JCR).  

 

2. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwany dalej „ministrem”, powołuje na 

podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz 2015 r. poz. 249) zespół specjalistyczny do 

oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporzą-

dzenia wykazu wybranych czasopism naukowych, zwany dalej „zespołem”. Ze-

spół prowadzi ocenę czasopism naukowych oraz przedstawia ministrowi propozy-

cje liczby punktów przyznawanych za publikacje naukowe umieszczone w czaso-

pismach naukowych objętych wykazem. Przedmiotem oceny są wyłącznie czaso-

pisma naukowe, czyli periodyczne publikacje zawierające artykuły naukowe, a nie 

serie wydawnicze czy zbiory monografii, które są publikowane pod nazwą czaso-

pisma i numerem ISSN. Proces oceny czasopism naukowych ewidencjonowany 

jest w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia.  

 

3. Czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF)  

 

Część A wykazu czasopism naukowych:  

 

1) uwzględnia się czasopisma naukowe umieszczone na liście Journal Citation 

Reports (JCR), dostępnej na dzień 31 sierpnia roku przeprowadzania oceny czaso-

pism naukowych, posiadające obliczony pięcioletni lub dwuletni współczynnik 

wpływu Impact Factor (IF);  

 

2) dla czasopism naukowych sklasyfikowanych na liście, o której mowa w pkt 1, 

których pięcioletni IF jest równy co najmniej 0,005, podstawę określenia liczby 

punktów za publikację w danym czasopiśmie stanowi ich pięcioletni IF;  

 

3) dla czasopism naukowych, których pięcioletni IF jest mniejszy niż 0,005 lub 

które nie posiadają wyliczonego pięcioletniego IF, ale posiadają wyliczony dwulet-

ni IF o wartości co najmniej 0,005, podstawę określenia liczby punktów za publi-

kację w danym czasopiśmie stanowi dwuletni IF;  
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4) czasopisma naukowe sklasyfikowane na liście, o której mowa w pkt 1 i niespeł-

niające warunków, o których mowa w pkt 2 i 3, nie są uwzględniane w części A 

wykazu czasopism punktowanych;  

 

5) liczbę punktów za publikację w danym czasopiśmie naukowym określa się 

odrębnie w poszczególnych grupach tematycznych określonych na liście JCR, 

o której mowa w pkt 1, zwanych dalej grupami jednorodnymi;  

 

6) czasopisma naukowe w każdej grupie jednorodnej szereguje się według wartości 

IF i przyporządkowuje się im kolejne liczby naturalne w ten sposób, że czasopismu 

o najniższym IF w grupie jednorodnej przyporządkowuje się liczbę 1, czasopismu 

o kolejnym najniższym IF w grupie przyporządkowuje się liczbę 2, a czasopismu o 

najwyższym IF w grupie jednorodnej przyporządkowuje się liczbę X odpowiada-

jącą liczbie czasopism w tej grupie jednorodnej. Przyporządkowane liczby określą 

pozycję czasopisma w danej grupie jednorodnej;  

 

7) liczby określające pozycję czasopism naukowych w danej grupie jednorodnej-

normalizuje się następnie z przedziału od 1 do X na przedział od 0 do 100. Liczby 

będące rezultatem tej operacji określają znormalizowaną pozycję czasopisma w 

grupie jednorodnej;  

 

8) wstępną liczbę punktów za publikację w czasopiśmie naukowym ustala się we-

dług następujących zasad:  

 

a) 15 punktów – dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja w 

grupie jednorodnej jest mniejsza od 23, 

 

b) 20 punktów -dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja w 

grupie jednorodnej jest równa 23 lub większa, ale mniejsza od 43,  

 

c) 25 punktów – dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja w 

grupie jednorodnej jest równa 43 lub większa, ale mniejsza od 60,  

 

d) 30 punktów – dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja w 

grupie jednorodnej jest równa 60 lub większa, ale mniejsza od 74,  

 

e) 35 punktów – dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja w 

grupie jednorodnej jest równa 74 lub większa, ale mniejsza od 85,  
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f) 40 punktów – dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja w 

grupie jednorodnej jest równa 85 lub większa, ale mniejsza od 93,  

 

g) 45 punktów – dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja w 

grupie jednorodnej jest równa 93 lub większa, ale mniejsza od 98,  

 

h) 50 punktów – dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja w 

grupie jednorodnej jest równa 98 lub większa;  

 

9) dla czasopisma naukowego sklasyfikowanego tylko w jednej grupie jednorodnej 

listy JCR, o której mowa w pkt 5, wstępna liczba punktów za publikację ustalona 

zgodnie z pkt 8, stanowi ostateczną liczbę punktów, tj. liczbę punktów zamieszczo-

ną w części A wykazu;  

 

10) dla czasopisma naukowego sklasyfikowanego w więcej niż jednej grupie jed-

norodnej listy JCR, o której mowa w pkt 5, ostateczną liczbę punktów za publika-

cję w tym czasopiśmie ustala się poprzez wyliczenie średniej arytmetycznej z licz-

by punktów wstępnie ustalonych dla tego czasopisma zgodnie z pkt 8, w poszcze-

gólnych grupach jednorodnych obejmujących to czasopismo naukowe, po zaokrą-

gleniu wyniku do najbliższego progu punktowego (tj. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 

pkt). Jeżeli wartości modułu różnicy średniej arytmetycznej i sąsiednich progów 

punktowych są jednakowe, to wartość średniej arytmetycznej stanowiącej ostatecz-

ną liczbę punktów za publikację w tym czasopiśmie zaokrągla się w górę. 

 

4. Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF) 

Część B wykazu czasopism naukowych:  

 

1) czasopisma naukowe są oceniane na podstawie informacji zawartych w ankie-

tach, złożonych przez osoby upoważnione do reprezentowania redakcji lub wy-

dawcy czasopisma naukowego, zwane dalej „wnioskodawcami”;  

 

2) zakres informacji przedstawianych przez wnioskodawców w ankietach określa 

załącznik nr 1 do załącznika do komunikatu;  

 

3) ankiety wypełnia się w formie elektronicznej w terminie do 15 lipca roku prze-

prowadzenia oceny w kreatorze ankiety aplikacyjnej czasopisma naukowego, na 

stronie: https://pbn.nauka.gov.pl/. Ankiety złożone przez wnioskodawców są do-

stępne publicznie. Po upływie terminu nie jest możliwe dokonywanie zmian w 

ankiecie;  

 



 273 

4) ocenie są poddawane krajowe czasopisma naukowe wydawane w momencie 

składania ankiety, których pierwszy numer ukazał się nie później niż w roku 2013. 

Za krajowe czasopismo naukowe uznawane jest czasopismo, którego aktualny 

adres redakcji lub adres wydawcy znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;  

 

5) ocenie są poddawane wersje papierowe oraz elektroniczne czasopisma nauko-

wego. W przypadku czasopism naukowych wydawanych w wersji papierowej i 

elektronicznej, wspólnej ocenie podlegają obydwie wersje czasopisma. Czasopi-

smo może być ocenione, jeśli wersja elektroniczna czasopisma naukowego jest 

tożsama z wersją papierową, tj. zawiera identyczny wykaz i zawartość artykułów 

naukowych, co wersja papierowa. Czasopisma wydawane pod tym samym tytu-

łem, których wersje elektroniczne nie są tożsame z wersją papierową (tj. nie zawie-

rają identycznego wykazu i zawartości artykułów naukowych) nie będą podlegać 

ocenie i nie zostaną umieszczone w wykazie czasopism naukowych. W ankiecie 

należy podać dane dotyczące wszystkich dostępnych wersji czasopisma. Wersja 

elektroniczna zostanie oceniona, jeżeli jest udostępniona pod wskazanym adresem 

internetowym, stanowiącym część czasopisma on-line, w ramach jego struktury 

formalnej (rocznik, tom, wolumin, numer itp.) lub posiada Digital Object Identifier 

(DOI) oraz rok wydania;  

 

6) czasopisma naukowe są oceniane w trzech obszarach wiedzy: grupa nauk hu-

manistycznych, grupa nauk społecznych oraz grupa nauk ścisłych, technicznych, 

medycznych i przyrodniczych;  

 

7) czasopisma naukowe są przyporządkowane do jednego z trzech obszarów wie-

dzy zgodnie ze wskazaniem wnioskodawcy dokonanym w złożonej ankiecie cza-

sopisma naukowego. Zespół może przypisać czasopismo naukowe do innego ob-

szaru wiedzy w przypadku wątpliwości co do prawidłowości przyporządkowania 

obszaru wiedzy wskazanego przez wnioskodawcę. Dokonując zmiany zespół kie-

ruje się dominującą w danym czasopiśmie naukowym problematyką publikowa-

nych artykułów naukowych oraz obszarami wiedzy określonymi na postawie prze-

pisów dotyczących obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin nau-

kowych i artystycznych;  

 

8) czasopisma naukowe znajdujące się na listach Science Citation Index Expanded 

lub Social Science Citation Index lub Arts & Humanities Citation Index, a nie-

wskazane w części A lub C wykazu, są umieszczone w części B wykazu; za publi-

kacje w tych czasopismach przyznaje się nie mniej niż 10 pkt. Czasopismo nauko-

we może otrzymywać taką liczbę punktów z tego tytułu nie dłużej niż przez 2 ko-

lejne lata;  

 



 274 

9) do oceny czasopism naukowych stosuje się trzyetapową procedurę oceny;  

 

10) w pierwszym etapie czasopisma naukowe są oceniane według następujących 

kryteriów:  

 

a) udostępnianie listy recenzentów publikacji nie rzadziej niż raz w roku na stronie 

internetowej czasopisma lub w numerze wydrukowanym,  

 

b) stosowanie udostępnionej na stronie internetowej czasopisma lub w wersji dru-

kowanej procedury recenzowania, uwzględniającej poniższe zasady:  

 

- do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recen-

zentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,  

 

- autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-

blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o 

niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się 

zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w 

szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje 

podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich 

dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,  

 

- pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warun-

ków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,  

 

- kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji 

są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w 

każdym numerze czasopisma,  

 

-nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopi-

sma nie są ujawniane,  

 

c) posiadanie przez czasopismo naukowe czynnej i aktualnej strony internetowej 

zawierającej co najmniej następujące informacje o tym czasopiśmie: tytuł, nr ISSN, 

wykaz członków rady naukowej, informacje dla autorów, informacje dotyczące 

procedur obowiązujących w czasopiśmie, informacje dotyczące redakcji czasopi-

sma oraz zamieszczenie co najmniej spisu treści każdego wydanego nume-

ru/zeszytu w okresie dwóch lat poprzedzających rok wypełnienia ankiety,  

 

d) co najmniej 50% recenzentów oceniających publikacje naukowe stanowią re-

cenzenci zewnętrzni, czyli osoby niebędące członkami rady naukowej czasopisma 
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naukowego, niezatrudnione w redakcji czasopisma lub w podmiocie, w którym 

afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma,  

 

e) zamieszczenie w każdym artykule naukowym opublikowanym w okresie 

dwóch lat poprzedzających rok wypełnienia ankiety co najmniej tytułu i streszcze-

nia wjęzyku angielskim,  

 

f) stabilność wydawnicza w okresie dwóch lat poprzedzających rok wypełnienia 

ankiety, potwierdzona ciągłością wydawania czasopisma (brak opóźnień więk-

szych niż 6 miesięcy);  

 

11) do drugiego etapu oceny kwalifikowane są czasopisma naukowe spełniające co 

najmniej 5 kryteriów określonych w pkt 10;  

 

12) punkty za publikację w czasopismach naukowych ustala się zgodnie z zasada-

mi określonymi w pkt 13 – 18, algorytmem przedstawionym w pkt 19 oraz przy 

uwzględnieniu zapisów w pkt 20 – 21;  

 

13) do ustalenia liczby punktów uzyskanych przez czasopismo naukowe za po-

szczególne parametry uwzględnia się 11 szczegółowych paramentów oceny przed-

stawionych w tabelach nr I -III, gdzie:  

 

a) cytowalność czasopisma oznacza wskaźnik wyznaczany na podstawie bazy Web 

of  

Science oraz bazy Scimago Journal & Country Rank i obliczany według poniższej  

formuły:  

 

- Predicted Impact Factor (PIF) obliczany jako iloraz liczby cytowań publikacji 

danego czasopisma naukowego w bazie Web of Science za okres od trzech lat do 

roku poprzedzającego rok wypełnienia ankiety i liczby wszystkich artykułów nau-

kowych opublikowanych w czasopiśmie w tym okresie,  

 

- Scimago Impact Factor (SIF) obliczany jako iloraz współczynnika Total Cites (3 

years) publikowanego w bazie Scimago Journal & Country Rank dostępnej na 

dzień 31 sierpnia roku przeprowadzania oceny czasopism naukowych i liczby 

wszystkich artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie w okresie od 

trzech lat do roku poprzedzających rok wypełnienia ankiety,  

 

b) zagraniczna afiliacja autorów publikacji naukowych oznacza określony procen-

towo udział autorów publikacji zatrudnionych w jednostkach naukowych w kra-
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jach innych niż kraj wydawania czasopisma naukowego w stosunku do całkowitej 

liczby autorów publikacji,  

 

c) indeksacja w bazach danych oznacza sklasyfikowanie czasopisma naukowego w 

określonej liczbie baz referencyjnych wymienionych w załączniku nr 2 do załącz-

nika do komunikatu,  

 

d) liczba artykułów naukowych publikowanych/rok – oznacza liczbę artykułów o 

charakterze naukowym opublikowanych w roku poprzedzającym złożenie ankiety,  

 

2) Dla celów weryfikacji spełnienia kryterium liczby artykułów, za artykuł o cha-

rakterze naukowym należy rozumieć artykuł prezentujący wyniki oryginalnych 

badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym 

zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów i przedstawiający obecny  

 

e) umiędzynarodowienie recenzentów oznacza określony procentowo udział re-

cenzentów zatrudnionych w jednostkach naukowych w krajach innych niż kraj 

wydawania czasopisma naukowego w stosunku do całkowitej liczby recenzentów,  

 

f) częstotliwość wydawania oznacza cykl wydawniczy czasopisma naukowego, w 

tym cykl on-line oraz wydania nieregularne,  

 

g) język publikacji oznacza procentowy udział artykułów naukowych opublikowa-

nych w pełnej wersji w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, 

rosyjskim lub włoskim w stosunku do ogólnej liczby opublikowanych artykułów 

naukowych,  

 

h) umiędzynarodowienie rady naukowej oznacza procentowy udział członków 

rady naukowej czasopisma naukowego zatrudnionych w jednostkach naukowych 

lub dydaktycznych w krajach innych niż kraj wydawania czasopisma naukowego 

w stosunku do całkowitej liczby członków rady naukowej,  

 

i) wersja on-line oznacza, że wszystkie bieżące artykuły naukowe dostępne są w 

wersji internetowej czasopisma naukowego,  

 

j) okres funkcjonowania czasopisma oznacza liczbę lat nieprzerwanego funkcjo-

nowania czasopisma naukowego3) do roku poprzedzającego rok złożenia ankiety,  

 

k) POL-index – oznacza liczbę punktów przyznawaną dla czasopisma naukowego 

po spełnieniu warunku skutecznego wprowadzenia do systemu POL-index danych 

zawierających pełne rekordy bibliograficzne każdego z opublikowanych artykułów 
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za okres dwóch lub za okres sześciu lat poprzedzających rok złożenia ankiety, stan 

wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, 

z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych 

zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o cha-

rakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym jak również glosy lub  

komentarze prawnicze.  

 

3) Okres nieprzerwanego funkcjonowania czasopisma jest spełniony, jeżeli w każ-

dym z lat okresu ukazało się co najmniej jedno wydanie czasopisma, a dla czaso-

pism naukowych wydawanych w trybie on-line – ukazało się co najmniej 6 artyku-

łów naukowych w każdym z lat okresu.  

 

4) POL-index – baza cytowań powstała jako element systemu POL-on, odpowie-

dzialna za gromadzenie informacji o cytowaniach celem wyznaczenia Polskiego 

Współczynnika Wpływu (PWW). Szczegółowe informacje techniczne, w tym 

specyfikacje, formaty plików wymiany znajdują się w formie elektronicznej na 

stronach internetowych systemu POL-index. Informację o spełnieniu warunku 

dostarcza operator merytoryczny systemu POL-index oraz Polskiej Bibliografii 

Naukowej;  

 

14) czasopisma naukowe szereguje się w obszarach wiedzy, o których mowa w pkt 

6, w dwóch wariantach:  

 

- czasopisma szereguje się według wartości PIF i przyporządkowuje się im kolejne 

liczby naturalne w ten sposób, że czasopismu o najwyższej wartości PIF w obsza-

rze wiedzy przyporządkowuje się liczbę 1, czasopismu o kolejnym najwyższym 

PIF w obszarze wiedzy przyporządkowuje się liczbę 2, a czasopismu o najniższym 

PIF w obszarze wiedzy przyporządkowuje się liczbę X. Przyporządkowane liczby 

określą pozycję czasopisma w danym obszarze wiedzy (lista rankingowa PIF),  

 

- czasopisma szereguje się według wartości SIF i przyporządkowuje się im kolejne 

liczby naturalne w ten sposób, że czasopismu o najwyższej wartości SIF w obsza-

rze wiedzy przyporządkowuje się liczbę 1, czasopismu o kolejnym najwyższym 

SIF w obszarze wiedzy przyporządkowuje się liczbę 2, a czasopismu o najniższym 

SIF w obszarze wiedzy przyporządkowuje się liczbę X. Przyporządkowane liczby 

określą pozycję czasopisma w danym obszarze wiedzy (lista rankingowa SIF);  

 

15) punktacja z tytułu spełnienia parametru oceny cytowalność czasopisma przy-

znawana jest na podstawie pozycji ocenianego czasopisma na sporządzonych li-

stach rankingowych PIF albo SIF w poszczególnych obszarach wiedzy w taki 

sposób, że:  
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- przyjmuje się wyższą z przyznanych pozycji rankingowych (PIF albo SIF),  

 

- sprawdzane jest spełnienie warunku określonego we właściwej dla obszaru wie-

dzy tabeli wymienionej w pkt 18;  

 

16) przy ocenie czasopism naukowych maksymalna liczba punktów przyznanych 

w ramach oceny spełniania parametrów oceny, o których mowa w pkt 13, wynosi 

10;  

 

17) podstawę do ustalenia liczby punktów stanowi suma punktów za poszczególne 

parametry oceny;  

 

18) czasopismo naukowe otrzymuje za dany parametr liczbę punktów określoną w 

tabeli nr I, II lub III, jeżeli spełnia kryterium zgodnie z równaniem wartości progu 

granicznego; (...).2 

 

19) liczbę punktów przyznawaną czasopismu z tytułu spełnienia kryteriów, o któ-

rych mowa w pkt 13, określa się zgodnie z poniższym algorytmem:  

 

a) sumuje się liczbę punktów uzyskanych przez czasopismo naukowe za poszcze-

gólne parametry zgodnie z pkt 18 określając wstępny wynik punktowy (P1),  

 

b) jeżeli wstępny wynik punktowy (P1) wynosi 0, czasopisma nie umieszcza się w 

części B wykazu i nie dodaje się punktacji z tytułu oceny eksperckiej, o której mo-

wa w pkt 20 i kolejnych,  

 

c) jeżeli wstępny wynik punktowy (P1) spełnia zależność: 0 < P1 < 1, to liczbę P1 

zaokrągla się do liczby 1,  

 

d) jeżeli wstępny wynik punktowy (P1) > 1, liczbę P1 zaokrągla się do najbliższej 

liczby całkowitej wyznaczając liczbę punktów z tytułu spełnienia parametrów 

oceny (Pp).  

 

20) zespół, może przyznać czasopismu naukowemu liczbę punktów (Pe) z prze-

działu od 0 do 5 na podstawie oceny czasopisma naukowego w środowisku nau-

kowym, spełniania standardów etycznych, wydawniczych, oceny wkładu w naukę 

polską oraz naukę światową oraz innych kryteriów oceny eksperckiej przyjętych 

przez zespół;  

                                                 
2 Pominięto tu tabele przeliczeniowe punktacji I, II oraz III. (red.) 
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21) zespół, przyznając dodatkowe punkty, o których mowa w pkt 20, zasięga opinii 

innych zespołów lub komitetów dotyczącej poszczególnych czasopism z dziedzin 

nauki właściwych dla opiniujących zespołów;  

 

22) ostateczną liczbę punktów (P) przyznawaną za publikację w czasopiśmie nau-

kowym stanowi suma punktów przyznanych z tytułu spełnienia parametrów oceny 

ustalona zgodnie z algorytmem, o którym mowa w pkt 19, oraz punktów przyzna-

nych czasopismu naukowemu na podstawie oceny dokonanej przez zespół w trybie 

określonym w pkt 20, (P= Pp + Pe);  

 

23) przy ocenie czasopisma naukowego maksymalna liczba punktów przyznanych 

za publikację w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie B, o którym 

mowa w § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, wynosi 15;  

 

24) szczegółowe wyniki oceny czasopism naukowych zawierające informację o 

liczbie punktów przyznanych za poszczególne parametry oceny publikowane są w 

systemie https://pbn.nauka.gov.pl/;  

 

25) zespół dokonując oceny czasopism naukowych może wprowadzić korektę 

punktacji czasopisma w przypadku, gdy informacje podane przez czasopismo w 

ankiecie czasopisma, o której mowa w pkt 3 odbiegają od stanu faktycznego w taki 

sposób, iż brak korekty danych spowodowałby zawyżenie punktacji czasopisma; 

 

26) w przypadku wypełnienia ankiety czasopisma naukowego, o której mowa w 

pkt 3, złożonej w sposób wprowadzający w błąd co do spełnienia więcej niż jedne-

go parametru oceny, zespół ma prawo odmówić oceny czasopisma naukowego i 

nie umieszczać go w wykazie czasopism punktowanych; 

 

27) zespół dokonując przeglądu ocenianych czasopism naukowych może odmówić 

umieszczenia w wykazach czasopism naukowych, o których mowa w § 14 ust. 3 

pkt 1-3 rozporządzenia, tych czasopism, co do których powziął uzasadnione podej-

rzenie, iż nie spełniają standardów etycznych lub standardów naukowych;  

 

28) korekta punktów czasopisma naukowego lub odmowa jego umieszczenia w 

wykazach czasopism naukowych, o których mowa w § 14 ust. 3 pkt 1-3 rozporzą-

dzenia, odnotowywana jest w systemie teleinformatycznym wraz z uzasadnieniem 

członków zespołu.  

 

5. Czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the 

Humanities (ERIH) -Część  
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C wykazu czasopism naukowych:  

 

1) uwzględnia się czasopisma naukowe umieszczone w bazie European Reference 

Index for the Humanities (ERIH), wg stanu na dzień 31 sierpnia 2013 roku, tj. nie-

uwzględniającej zmian w liście czasopism wprowadzonych do bazy w wyniku 

uruchomienia inicjatywy o nazwie ERIH PLUS;  

 

2) liczba punktów za publikacje naukowe w czasopismach naukowych umieszczo-

nych w bazie ERIH wynosi nie mniej niż 10 pkt;  

 

3) dla wszystkich czasopism naukowych umieszczonych w bazie ERIH wyzna-

czany jest wskaźnik Scimago Impact Factor 2 (SIF2) obliczany jako iloraz współ-

czynnika Total Cites (3 years) i współczynnika Citable Docs. (3 years) publikowa-

nych w bazie Scimago Journal & Country Rank dostępnej na dzień 31 sierpnia 

roku przeprowadzania oceny czasopism naukowych;  

 

4) dla tych czasopism, dla których współczynnik Citable Docs. (3 years), o którym 

mowa w pkt 3, jest niższy niż 36, wskaźnik SIF2 wynosi 0;  

 

5) czasopisma naukowe szereguje się według wartości SIF2 i przyporządkowuje 

się im kolejne liczby naturalne w ten sposób, że czasopismu o najwyższym SIF2 

przyporządkowuje się liczbę 1, czasopismu o kolejnym najwyższym SIF2 przypo-

rządkowuje się liczbę 2, a czasopismu o najniższym SIF2 przyporządkowuje się 

liczbę X. Przyporządkowane liczby określą pozycję czasopisma (lista rankingowa 

SIF2);  

 

6) liczba punktów za publikacje naukowe w czasopiśmie naukowym wynosi:  

 

- 25 pkt dla czasopism posiadających wskaźnik SIF2 większy od 0,005 i sklasyfi-

kowanych na pozycji znajdującej się wśród pierwszych 20% liczby czasopism 

objętych listą rankingową SIF2,  

 

- 20 pkt dla czasopism posiadających wskaźnik SIF2 większy od 0,005 i sklasyfi-

kowanych na pozycji znajdującej się w przedziale od 20% do 50% liczby czaso-

pism objętych listą rankingową SIF2,  

 

- 15 pkt dla czasopism posiadających wskaźnik SIF2 większy od 0,005 i sklasyfi-

kowanych na pozycji znajdującej się w przedziale od 50% liczby czasopism  

objętych listą rankingową SIF2,  

 

-10 pkt dla czasopism o wartości wskaźnika SIF2 <= 0,005;  
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7) czasopismo naukowe dla którego wskaźnik SIF2 = 0 może uzyskać liczbę punk-

tów za publikacje naukowe w czasopiśmie większą niż 10 pod warunkiem, że 

złoży ankietę czasopisma naukowego, spełni kryteria formalne oceny i jego ocena 

ustalona w trybie określonym w ust. 2 będzie wyższa od 10.  

 

Załączniki do załącznika do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 2 czerwca 2015 r.  

 

Załącznik nr 1  

 

Zawartość ankiety czasopisma naukowego  

 

I. Informacje podstawowe:  

1) Tytuł czasopisma w języku oryginalnym,  

2) Tytuł czasopisma w języku angielskim,  

3) Historia czasopisma:  

a) tytuł czasopisma  

b) wydawca  

c) ISSN  

d) eISSN  

e) lata od – do,  

4) ISSN,  

5) eISSN,  

6) Identyfikator DOI,  

7) Adres czynnej strony www czasopisma,  

8) Kraj pochodzenia czasopisma,  

9) Rok ukazania się pierwszego numeru czasopisma,  

10) Zakres nauk do jakiego należy czasopismo naukowe:  

a) nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne i techniczne,  

b) nauki humanistyczne,  

c) nauki społeczne,  

11) Dyscypliny nauki (wyznaczenie maksymalnie dwóch podstawowych dyscy-

plin nauki oraz maksymalnie 3 pozostałych dyscyplin nauki zgodnie z przepisami 

dotyczącymi obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i 

artystycznych),  

12) Dziedziny nauki (wyznaczenie podstawowej dziedziny nauki oraz maksymal-

nie 2 pozostałych dziedzin nauki zgodnie z przepisami dotyczącymi obszarów 

wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych),  

13) Kategoria według Thomson Reuters (maksymalnie 5 najważniejszych katego-

rii),  
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14) Język lub języki, w których publikowane są artykuły w czasopiśmie wraz z 

informacją o liczbie artykułów publikowanych w danym języku w okresie czterech 

lat poprzedzających rok wypełnienia ankiety, w rozbiciu na poszczególne lata,  

15) Redaktor Naczelny:  

a) imię  

(imiona),  

b) nazwisko,  

c) stopień  

lub tytuł naukowy albo stopień  

lub tytuł w zakresie sztuki,  

d) afiliacja,  

e) kraj afiliacji,  

f) e-mail,  

16) Adres redakcji:  

a) instytucja/firma,  

b) jednostka organizacyjna instytucji lub firmy,  

c) ulica/nr/lokal,  

d) kod pocztowy/skrytka pocztowa/poczta,  

e) miasto,  

f) województwo/region/stan,  

g) kraj,  

h) telefon kontaktowy,  

i) faks,  

j) e-mail,  

k) adres strony internetowej czasopisma,  

l) inne (Skype, Facebook etc.),  

17) Główny wydawca:  

a) instytucja/firma,  

b) jednostka organizacyjna,  

c) ulica/nr/ lokal,  

d) kod pocztowy/skrytka pocztowa/poczta,  

e) miasto,  

f) region/stan/województwo,  

g) kraj,  

h) telefon kontaktowy,  

i) faks,  

j) e-mail,  

k) adres strony internetowej oficyny wydawniczej,  

l) inne (Skype, Facebook itd.),  

m) osoba wskazana do kontaktu,  

18) Pozostali wydawcy (tylko nazwa instytucji),  
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19) Afiliacja czasopisma (jeżeli występuje).  

 

II. Informacje dotyczące kryteriów wstępnych:  

1) Opublikowanie listy recenzentów zgłaszanych do druku artykułów naukowych 

przynajmniej jeden raz w okresie roku poprzedzającego rok wypełnienia ankiety 

wraz z podaniem adresu strony internetowej zawierającej listę recenzentów lub z 

podaniem informacji o numerze zeszytu/wydania/tomu, w którym opublikowano 

listę recenzentów,  

2) Stosowanie szczegółowo opisanej na stronie internetowej czasopisma naukowe-

go lub w wersji drukowanej procedury recenzowania,  

3) Posiadanie przez czasopismo naukowe czynnej strony internetowej,  

4) Procentowy udział recenzentów zewnętrznych w liczbie osób recenzujących 

artykuły naukowe w okresie dwóch lat poprzedzających rok wypełnienia ankiety,  

5) Procent artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie naukowym w 

okresie dwóch lat poprzedzających rok wypełnienia ankiety zawierających tytuł i 

streszczenie w języku angielskim do ogólnej liczby artykułów naukowych opubli-

kowanych w czasopiśmie naukowym,  

6) Liczba numerów łączonych czasopisma naukowego wydanych w okresie 

dwóch lat poprzedzających rok wypełnienia ankiety,  

7) Brak wystąpienia w okresie dwóch lat poprzedzających rok wypełnienia ankiety 

opóźnienia wydawniczego wynoszącego 6 lub więcej miesięcy,  

8) Niewydanie w okresie dwóch lat poprzedzających rok wypełnienia ankiety co 

najmniej jednego numeru czasopisma naukowego.  

 

III. Informacje uwzględnione przy ocenie czasopisma naukowego:  

1) Wykaz baz referencyjnych, podanych w załączniku nr 2 do załącznika do ko-

munikatu, w których czasopismo naukowe jest indeksowane,  

2) Procentowy udział autorów artykułów naukowych opublikowanych w czasopi-

śmie naukowym w okresie dwóch lat poprzedzających rok wypełnienia ankiety, 

zatrudnionych w jednostkach naukowych w krajach innych niż kraj wydawania 

czasopisma naukowego, w stosunku do całkowitej liczby autorów,  

3) Liczba artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie naukowym w 

okresie czterech lat poprzedzających rok wypełnienia ankiety, w rozbiciu na po-

szczególne lata,  

4) Procentowy udział osób recenzujących artykuły naukowe w czasopiśmie nau-

kowym w okresie dwóch lat poprzedzających rok wypełnienia ankiety, zatrudnio-

nych w jednostkach naukowych w krajach innych niż kraj wydawania czasopisma 

naukowego, w stosunku do całkowitej liczby recenzentów,  

5) Częstotliwość wydawania czasopisma naukowego,  

6) Procentowy udział artykułów naukowych w językach angielskim, niemieckim, 

francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim, opublikowanych w czasopiśmie 
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naukowym w okresie dwóch lat poprzedzających rok wypełnienia ankiety, w sto-

sunku do ogólnej liczby opublikowanych artykułów naukowych w tych latach,  

7) Liczba członków rady naukowej czasopisma naukowego zatrudnionych w jed-

nostkach naukowych lub dydaktycznych w krajach innych niż kraj wydawania 

czasopisma (według stanu na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego rok 

wypełnienia ankiety),  

8) Liczba członków rady naukowej czasopisma naukowego zatrudnionych w kraju 

wydawania czasopisma (według stanu na koniec roku kalendarzowego poprzedza-

jącego rok wypełnienia ankiety),  

9) Procentowy udział artykułów naukowych opublikowanych w okresie dwóch lat 

poprzedzających ocenę czasopisma naukowego, dostępnych w pełnej wersji w 

Internecie, w stosunku do ogólnej liczby opublikowanych artykułów naukowych w 

tych latach,  

10) Rok, od którego czasopismo naukowe jest nieprzerwanie wydawane,  

11) Dodatkowe informacje zawarte w ankiecie, w szczególności wyjaśnienie po-

wodów wydania w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających ocenę czasopisma 

naukowego numerów łączonych czasopisma naukowego.  

 

Załącznik nr 2  

 

Bazy referencyjne  

 

1. Agro  

2. BazEkon  

3. BazHum  

4. BazTech  

5. Bibliographica Cartographica  

6. Biological Abstracts/BIOSIS Preview/BIOSIS  

7. CEEOL -Central and Eastern Europe Online Library  

8. CEJSH  

9. Chemical Abstracts (CAS)  

10. Cold Regions Science and Technology Bibliography  

11. Compendex  

12. DBLP Computer Science Bibliography  

13. DOAJ Directory of Open Access Journals  

14. EMBASE  

15. ERIC  

16. ERIH PLUS  

17. GeoArchive  

18. Geobase  

19. GeoRef: Bibliography & Index of Geology  
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20. Index Copernicus  

21. INSPEC  

22. IREON Gateway  

23. JSTOR  

24. MathSciNet (Mathematical Reviews)  

25. Polska Bibliografia Lekarska  

26. ProQuest/CSA  

27. PubMed/PubMed Central/Medline  

28. Referativny Zhurnal/VINITI  

29. SCOPUS  

30. SPIRES  

31. SPORTDiscus  

32. The Philosopher's Index  

33. Web of Science (Science Citation Index Expanded, Social Science Citation 

Index, Arts & Humanities Citation Index)  

34. Zentralblatt MATH  

35. Zoological Record  

 

Załącznik nr 3  

 

Zakres informacji wymaganych do obliczenia Polskiego Współczynnika Wpływu 

w systemie POL-index  

 

1) Za przekazanie danych pozwalających określić cytowalność czasopisma na 

potrzeby oceny czasopism naukowych uważa się zdeponowanie oraz zatwierdze-

nie przez wnioskodawcę w systemie POL-index:  

a) pełnych rekordów bibliograficznych wszystkich artykułów opublikowanych w 

czasopiśmie naukowym w okresie dwóch lat poprzedzających rok wypełnienia 

ankiety,  

b) pełnych rekordów bibliograficznych wszystkich artykułów opublikowanych w 

czasopiśmie naukowym w okresie kolejnych czterech lat poprzedzających rok 

wypełnienia ankiety.  

2) Pełny rekord bibliograficzny artykułu stanowią następujące informacje:  

a) tytuł artykułu  

b) tytuł artykułu w innych językach (f)  

c) typ artykułu  

d) tom/numer  

e) rok  

f) strony od-do (f)  

g) język artykułu  

h) imiona i nazwiska autorów,  
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i) afiliacje autorów (f)  

j) rola autora w tworzeniu artykułu (f)  

k) języki abstraktów (f)  

l) wykaz cytowanej literatury (bibliografia załącznikowa lub jej opracowanie na 

podstawie przypisów dolnych lub końcowych zgodne z zasadami deponowania 

bibliografii naukowej opracowanymi przez operatora Polskiej Bibliografii Nauko-

wej oraz systemu POL-index)  

m) dziedziny naukowe dotyczące artykułu (f)  

n) dyscypliny naukowe dotyczące artykułu (f)  

o) słowa kluczowe (f)  

p) nr DOI artykułu (f),  

3) Pola oznaczone jako (f) są polami fakultatywnymi. Wypełnienie tych pól nie jest 

obowiązkowe,  

4) Szczegółowe informacje na temat bazy POL-index zawarte są na stronie  

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex.  

 

 

Tytuł po angielsku / Title in English: 

 

Announcement of the Ministry of Science and the Universities, June, 2, 2015  

in the matter of criteria and mode of evaluation the scholarly periodicals 

 

 

 



[In English] 

Evaluation Form 

 
Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and 

Education 

CODE of the reviewed article (identification details, including author’s name, affiliation, 

title, and rank are encoded and known only to the editorial board up to the time of publica-

tion, because of the double-blind review process) ........................ 

Title of the reviewed article (text) .................................................................. 

Topic of the reviewed article (text) ............................................................... 

The review of the article 

Rank/title, first name and surname of the reviewer: .......................................... 

1. Table of evaluation according to the criteria 

The criteria of evaluation for the 

text review and the assessement of 

coherence between the text and the 

criteria: 

 

Very 

wea

k 

 

Marginal 

 

Acceptable 

 

Good 

 

Excelle

nt 

1. Coherence with the profile of the 

journal 

     

2. Originality (does the text contain 

new, important research statements or 

results, or new, significant infor-

mation) 

     

3. Quality of scholarly methodology 

(research methodology, application of 

proper methods for research and the 

principles of publishing scholarly 

texts) 

     

4. Practical applicalibity      

5. Completeness (are all elements of 

the scholarly text present) 

     

6. Comprehension by the reader (is 

the text coherent and logical) 

     

7. Quality of references and docu-

mentation (footnotes) 

     

8. Structure and style of presenta-

tion [organization of material and 

style of presentation] 

      

9. Clarity/quality of tables, diagrams      

10. Relevance or topicality of the 

subject 
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Implications: Does the text correctly identify its implications for further 

scholarly research, theoretical or practical solutions, or social development? 
 

Does the text reveal or illustrate a connection between theory and practice?  

Can this text be used in practical education, further research, 

utilizing the input of the article? 
 

Are the research results presented in the text coherent with the research issues?  

2. RECOMMENDATION 

Recommendation/Quality of the article: (please mark only one answer) 

ACCEPT WITHOUT REVISIONS (recommended uncondition-

ally) 
 

Accept after minor editorial revisions (recommended with some 

revisions – text fails several criteria) 
 

Accept after serious revisions (another review required) (not rec-

ommended, text shows promise but does not fulfill the criteria in its 

current form) 

REJECT WITH POSSIBILITY OF REVISION AND RESUB-

MISSION 

 

REJECT (text does not fulfill the criteria)  

signature of the reviewer (or a sign): ....................................... 

 

3. JUSTIFICATION 
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

[Scholarly value of the reviewed text (no more than 600 characters)] 

4. Comments on particular points (1-10) of the criteria: 

1. ............................................................................................. 

2. ............................................................................................. 

3. ............................................................................................. 

4. ............................................................................................. 

5. ............................................................................................. 

6. ............................................................................................. 

7. ............................................................................................. 

8. ............................................................................................. 

9. ............................................................................................. 

10. ........................................................................................... 

[no more than 600 characters] 

 

...................................................................................... 

Legible signature of the Reviewer 

 

Place.............................................., date ......................................... (dd.mm.yyyy) 
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[In Russian] 

Формуляр рецензии 
 

Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education 

KОД рецензируемой статьи (идентифицирующие данные - фамилия и имя Автора,  

его место работы, научная степень и звание - закодированы и известны только Редакции  

до момента публикации, поскольку процесс рецензирования анонимный в обоих случаях) ..... 

Название рецензируемой статьи (текста) ............................................................................. 

Тематика рецензируемой статьи (текста) ............................................................................ 

Рецензия статьи 

Степень/звание, имя и фамилия Рецензента: ......................................... 

 

1. Таблица оценки рецензента по критериям 

Критерии рецензирования тек-

ста и оценка соответствия текста 

критериям: 

 

Очень  

сла-

бое 

 

Слабое 

(гранич-

ное) 

 

Приемлемое 

 

 Хорош

ее  

 

Очень  

хороше

е 

1. Соответствие тематике журнала      

2. Оригинальность (есть ли  

в тексте новые, важные результаты  

исследований, новая научная  

информация, т. е. ‘добавочная  

стоимость’) 

     

3. Качество научного уровня 

(исследовательская методология, 

точное использование методов 

исследования и требований к пуб-

ликациям научных текстов) 

     

4. Практическое значение      

5. Полнота (присутствие всех 

составляющих научного текста) 

     

6. Связь с читателем (последова-

тельность и логичность содержа-

ния) 

     

7. Качество ссылок, качество 

цитирования (ссылок) 

     

8. Организация и способ подачи 

информации (содержания) 

      

 9. Ясность / качество  

оформления таблиц, диаграмм 

     

10. Актуальность темы       

 

Итоги: Правильно ли определено в тексте влияние содержания на осу-

ществление научных исследований, теоретических и практических 

исследований или на общественную жизнь? 
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Наблюдается ли в тексте связь между теорией и практикой?  

Может ли текст использоваться в практике обучения,  

в дальнейших исследованиях? 
 

Совпадают ли результаты исследования, представленные в тексте, с 

научными выводами? 
 

2. РЕКОМЕНДАЦИЯ 

Рекомендация / Качество статьи: (отметить только один ответ) 

 

ПОДДЕРЖИВАЮ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ (рекомендуется без 

условий) 
 

Рекомендуется после некоторых правок редакции (рекоменду-

ется с условием – текст не соответствует нескольким критери-

ям) 

 

Рекомендуется после значительных правок (требуется по-

вторная рецензия) (не рекомендуется, текст не соответствует 

критериям) 

 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ВОЗВРАЩАЕТСЯ (в данном 

виде) (отклоняется, текст не отвечает требованиям) 
 

Собственноручная подпись Рецензента .......................................... 

 

3. ОБОСНОВАНИЕ 
............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 [ценность рецензируемого текста (максимум 600 знаков)] 

4. Некоторые замечания по отдельным пунктам (1-10) критериев: 

1. ........................................................................................................ 

2. ........................................................................................................ 

3. ........................................................................................................ 

4. ........................................................................................................ 

5. ........................................................................................................ 

6. ........................................................................................................ 

7. ........................................................................................................ 

8. ........................................................................................................ 

9. ...... ................................................................................................. 

10. ..................................................................................................... 

[максимум 600 знаков] 

..................................................................................... 

Собственноручная читаемая подпись Рецензента  

 

Город.............................................. дата ......................................... (день-месяц-год) 
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[In Polish] 

Formularz recenzji 
Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education 

 

KOD recenzowanego artykułu (dane identyfikacyjne nazwisko i imię Autora, jego afiliacja, 

stopień i tytuł, są zakodowane i znane tylko Redakcji aż do momentu publikacji, ponieważ 

proces recenzowania jest podwójnie anonimowy) ..................... 

Tytuł recenzowanego artykułu (tekstu) ............................................................................. 

Tematyka recenzowanego artykułu (tekstu) ............................................ 

Recenzja artykułu 

Stopień/tytuł, imię i nazwisko Recenzenta: ............................................................ 

1. Tabela oceny recenzenckiej według kryteriów 

Kryteria recenzji tekstu i ocena 

zgodności tekstu z kryteriami: 

Bardzo 

słaba 

Mar-

ginal-

na 

Akcepto-

walna 

Dobra Bardzo 

dobra 

1.Zgodność z tematyką czasopi-

sma 

     

2. Oryginalność (czy tekst zawiera 

nowe, ważne ustalenia badawcze, 

nowe, znaczące informacje, tj. 

‘wartość dodana’) 

     

3. Jakość warsztatu naukowego 
(metodologia badawcza, czy autor 

stosuje prawidłowe metody badań i 

czy stosuje zasady wymagane dla 

publikacji tekstów naukowych) 

     

4. Przydatność praktyczna      

5. Kompletność (czy są wszystkie 

elementy tekstu naukowego) 

     

6. Komunikacja z czytelnikiem 
(czy treść jest spójna, logiczna?) 

     

7. Jakość odniesień do literatury, 

jakość cytowań (przypisów) 

     

8. Organizacja i sposób prezenta-

cji treści 

      

9. Przejrzystość / jakość sporzą-

dzenia tabel, wykresów 

     

10. Aktualność tematu        

 

Implikacje: Czy tekst prawidłowo identyfikuje wpływ jego treści na realizację 

badań naukowych, przedsięwzięć teoretycznych, praktycznych lub rozwój spo-

łeczności? 

 

Czy tekst stanowi pomost pomiędzy teorią i praktyką?  
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Czy tekst może być wykorzystany w praktyce edukacji, 

w dalszych badaniach? 
 

Czy wyniki badawcze przedstawione w tekście są zbieżne z wnioskami badaw-

czymi? 
 

2. REKOMENDACJA 

Rekomendacja / Jakość artykułu: (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź) 

DO ZAAKCEPTOWANIA BEZ ZMIAN (rekomendu-

ję bezwarunkowo) 
 

Do akceptacji po drobnych poprawkach redakcyjnych 

(rekomenduję warunkowo – tekst nie spełnia paru kryte-

riów) 

 

Do akceptacji po znaczących poprawkach (wymagana 

ponowna recenzja) (nie rekomenduję, tekst nie spełnia 

kryteriów) 

 

NIE ZAAKCEPTOWANY, ODRZUCONY (w obec-

nej postaci) (odrzucam, tekst nie spełnia kryteriów) 
 

 

własnoręczny podpis Recenzenta (lub parafka) ........................ 
 

3. UZASADNIENIE 
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 [merytoryczne walory recenzowanego tekstu (maksymalnie 600 znaków)] 

 

4. Ewentualne uwagi do poszczególnych punktów (1-10) kryteriów: 

1. ........................................................................................... 

2. ........................................................................................... 

3. ........................................................................................... 

4. ........................................................................................... 

5. ........................................................................................... 

6. ........................................................................................... 

7. ........................................................................................... 

8. ........................................................................................... 

9. ........................................................................................... 

10. ......................................................................................... 

[maksymalnie 600 znaków] 

 

........................................................................................ 

własnoręczny, czytelny podpis Recenzenta  

 

Miejscowość.............................................., data ......................................... (dd.mm.rrrr) 
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The Authors of the Texts in the Issue 2 (10) 2015 / 

Autorzy tekstów w tomie 2 (10) 2015 
 

Ol′ga Ciganok [Olga Tsyganok], PhD with habilitation, Professor at the Kyiv 

National University of Trade and Economics and Borys Grinchenko Kyiv Univer-

sity (Kiev Ukraine). 

Dorota Heck, PhD with habilitation, Prof. (University of Wrocław in Wrocław, 
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Nadìâ Geeorgìїvna Kološuk [Nadiya Georgijivna Koloshuk], Prof., PhD with 
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Charles Stephen Kraszewski, PhD, Prof. (King’s College in Wilkes-Barre, Penn-

sylvania, USA) 

Agnieszka Luiza Kubicka, MA (Pedagogical University in Cracow, Poland). 

Janina Kwiek-Osiowska, PhD (Pedagogical University in Cracow, Poland).  

Fr Stefan Radziszewski, PhD, ThD with habilitation, Prof. (High Commercial 

School [Commercial University] in Radom, Poland). 

Oksana Mikolaїvna Slìpuško [Oksana Mikolaivna Slipushko], PhD with habil-
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