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„Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam
i przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam (...)”1

1) Aspekty życia kapłana istotne dla dawania owocnego świadectwa 

Powołanie do kapłaństwa to przede wszystkim dar i tajemnica, ale mimo to 
jest możliwe określenie oraz opisanie podstawowych prawd, które dotyczą tego 
szczególnego powołania. Można określić podstawowe kryteria i znaki świad-
czące o tym, czy dana osoba jest powołana do kapłaństwa lub nie. Podobnie 
można określić podstawowe wymogi, związane z należytym przygotowaniem 
się do kapłaństwa. Można wreszcie precyzyjnie opisać istotne funkcje, które 
należą do istoty bycia kapłanem oraz do istoty posługi kapłańskiej.

„Powołanie do kapłaństwa – przypomina nam Ojciec Święty – jest jed-
nocześnie darem i tajemnicą. Jest ono najpierw darem. Nikt z ludzi nie 
może przypisywać sobie prawa do bycia kapłanem. Kapłaństwo nie jest 
jednym z praw obywatelskich, które z natury przysługują człowiekowi. 
Jest ono niezwykłym darem Bożej miłości. Jest Bożym pomysłem. Jest 
wyrazem troski Boga o człowieka. Jest owocem Bożej łaski. Kapłaństwo 
jest jednocześnie tajemnicą. Jest tajemnicą spotkania dwóch wolności: 
wolności Boga, który powołuje oraz wolności człowieka, który odpowia-
da na to powołanie. Często sam powołany nie jest w stanie do końca 

1 J. Twardowski, Przed kapłaństwem klękam, [w]: Rozmowy pod modrzewiem, Ks. Jan 
Twardowski opowiada, ks. Waldemar Wojdecki notuje, Instytut Wydawniczy PAX, War-
szawa 1999, s. 125.
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wytłumaczyć nawet samemu sobie, jak to się stało, ze odkrył on i zreali-
zował powołanie do kapłaństwa”2.

W Roku Kapłańskim (który trwał od 19 VI 2009 do 19 VI 2010) zostało 
opublikowane dyrektorium dla spowiedników i kierowników duchowych. Za-
prezentowany został zbiór wypowiedzi Ojca Świętego Benedykta XVI dotyczą-
cych życia i misji kapłanów w czasach współczesnych. Na zakończenie Roku 
Kapłańskiego, 19 czerwca 2010 r., odbyło się Światowe Spotkanie Kapłańskie 
na placu św. Piotra, a papież Benedykt XVI ogłosił Orędzie z okazji 47. Świato-
wego Dnia Modlitw o Powołania. Benedykt XVI przypomniał w nim, że tego-
roczny Dzień zbiega się z obchodzonym właśnie Rokiem Kapłańskim, który 
ustanowiono z okazji 150. rocznicy śmierci św. Jana Marii Vianneya3, proboszcza 
z Ars. Papież w swym Orędziu podkreślił także, że powołania kapłańskie i za-
konne zależą „najpierw od inicjatywy i działania Boga” oraz od jakości i bogac-
twa „świadectwa osobistego i wspólnotowego tych, którzy już odpowiedzieli na 
wołanie Pana do podjęcia posługi kapłańskiej czy do życia konsekrowanego”4. 
Kapłani i osoby konsekrowane powinny być „znakami sprzeciwu” wobec świa-
ta, którego „logika jest często inspirowana materializmem, egoizmem i indywi-
dualizmem”. W Orędziu tym papież Benedykt XVI wskazuje na trzy aspekty 
życia kapłana, które są istotne dla dawania owocnego świadectwa.

– Pierwszym i podstawowym elementem każdego powołania kapłańskiego 
i do życia konsekrowanego jest przyjaźń z Chrystusem. „Jeśli ksiądz jest „Bożym 

2 Ks. dr M. Dziewiecki, Konferencja dla alumnów – z homilii wygłoszonej w ramach 
Krajowego Kongresu Powołań, Radom – Częstochowa – Jasna Góra, 20 maja 2000 roku.
[Marek Dziewiecki (ur. 1954) – rzymskokatolicki duszpasterz, doktor psychologii, od-
znaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Kapłan Diecezji radomskiej, ekspert 
Ministerstwa Edukacji z zakresu przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Dokto-
rat z nauk o wychowaniu uzyskał na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie 
w 1988. Jest adiunktem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor kilkunastu 
książek z dziedziny psychologii wychowawczej, przygotowania do życia w rodzinie, 
profilaktyki i terapii uzależnień. Stały współpracownik kwartalnika eSPe. Od 1999 roku 
ksiądz Dziewiecki pełni funkcję krajowego duszpasterza powołań, a od 2003 funkcję 
wicedyrektora Europejskiego Centrum Powołań. Od 2000 jest dyrektorem radomskiego 
telefonu zaufania „Linia Braterskich Serc”].

3 Św. Jan Maria Vianney, proboszcz z Ars, Jean Baptiste Marie Vianney (ur. 8 maja 
1786 w Dardilly koło Lyonu (zm. 4 sierpnia 1859 w Ars, okręg Dombes) – francuski 
święty katolicki, ksiądz., patron wszystkich proboszczów. Dobroć pasterza i surowość 
jego życia, kazania proste i płynące z serca – powoli nawracały dotąd zaniedbane i zobo-
jętniałe dusze. Jego kościółek zaczął się z wolna zapełniać w niedziele i święta, a nawet 
w dni powszednie; z każdym rokiem wzrastała liczba przystępujących do sakramentów.  
http://sanctus.pl/index.php?grupa=2&podgrupa=52.

4 Benedykt XVI, Orędzie z okazji 47. Światowego Dnia Modlitw o Powołania, www.
wsd.diecezja.krakow.pl/index.php?option=com 
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człowiekiem”, który przynależy do Boga oraz pomaga Boga poznać i pokochać, 
nie może nie rozwijać głębokiej jedności z Nim, trwać w Jego miłości i wsłuchi-
wać się w Jego Słowo. Modlitwa jest pierwszym świadectwem, które wzbudza 
powołania. 

– Drugim aspektem powołania kapłańskiego i zakonnego, na jaki wskazuje 
Ojciec Święty, jest całkowity dar z siebie dla Boga. „Idąc za Jezusem, każdy 
powołany do życia w sposób szczególny konsekrowanego, powinien starać się 
świadczyć, że jest całkowitym darem dla Boga” – przypomina papież i podkreśla, 
że „Historia każdego powołania prawie zawsze łączy się ze świadectwem jakie-
goś księdza, który przeżywa w radości swoje bycie darem dla bliźnich ze wzglę-
du na Królestwo Boże”.

– Trzecim aspektem, który powinien charakteryzować kapłana i osobę kon-
sekrowaną, jest życie we wspólnocie. „W sposób szczególny kapłan powinien 
być człowiekiem wspólnoty, otwartym na wszystkich, zdolnym do tego, by 
prowadzić w jedności całą wspólnotę wierzących, którą Dobroć Boża mu zawie-
rzyła. Ma pomagać w przezwyciężaniu podziałów, w łączeniu rozłączonych, 
w łagodzeniu napięć i nieporozumień, w przebaczaniu krzywd”5. – czytamy 
w papieskim Orędziu. Nawiązuje się tu do ducha odnowy, jaki wniósł II Sobór 
Watykański6.

2) Językowe znaki kapłaństwa w utworach Jana Twardowskiego 

Niniejszy artykuł jest próbą odnalezienia wskazanych powyżej znaków ka
płaństwa w utworach księdza Jana Twardowskiego adresowanych do dzieci 
najmłodszych.

W twórczości tej znajdujemy realizację całej hierarchii odniesień do istoty bycia 
kapłanem oraz do istoty posługi kapłańskiej. Jan Twardowski, jako ksiądz i poeta 
prowadzi dialog z Bogiem, i jako jego pośrednik, jako kapłan mówi o Bogu od siebie. 
Jerzy Zawiejski w swoich Dziennikach (z dnia 28.07.1955 roku) zanotował: 

„W drodze powrotnej zaszedłem na Żoliborz do znakomitego poety księ-
dza Twardowskiego. Czytał mi swoje wiersze, jeden z nich mnie dedyko-
wany. Wiersze są zadziwiające prostotą i pięknością. Jest w nich ogrom-

5 Benedykt XVI, Orędzie z okazji 47. Światowego Dnia Modlitw o Powołania, 
op. cit. 

6 Obradował od 1962 do 1965 r. Był to sobór pastoralny, przygotowujący Kościół 
do podjęcia wyzwań epoki i dialogu ze współczesnym światem. Sobór Watykański II 
zapoczątkował wielka odnowę Kościoła katolickiego. Otworzył też Kościół na dialog 
ekumeniczny z innymi wyzwaniami oraz wprowadził reformę liturgii. Sobór uważany 
jest za jedno z najważniejszych wydarzeń chrześcijaństwa XX w.
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ny urok. Są autentyczną poezją (...) Wszystko jest nasycone realiami życia 
kapłańskiego. To właśnie jest nowe i odkrywcze. Twardowski mówi 
najzwyklejszym słowem o Bogu, mówi tak, jak się modli, dlatego jego 
poezja jest czymś jak religia”7. 

Bóg schodzi z wyżyn absolutu do realności szczegółowej świata – do biolo-
gii i do botaniki lub rozwiewa się jak niewidzialny, lecz wszechmogący duch 
krajobrazu. Ksiądz Jan mawiał często – „Wiersze pomagają zbliżyć ludziom Boga 
czasem lepiej niż przez kazanie. Wzbudzają radość płynącą z faktu bycia wie-
rzącym”. W poezji Twardowskiego pojawiają się nowe motywy. Należy do nich 
teologia Boga „uśmiechniętego”. Podmiot jest nie tylko człowiekiem poszuku-
jącym Boga, poznającym Boga, modlącym się, kochającym Boga i ludzi, ale jest 
także człowiekiem „uśmiechniętym”. Prośba zbiorowa staje się formą cichego 
poetyckiego natchnienia, Abstrakcyjne pojęcie Stworzyciela znane z pieśni li-
turgicznych konkretyzuje się tak w wierszach, jak i powiastkach. Jest w utworach 
księdza Twardowskiego iście franciszkański podziw dla bogactwa świata. Tezy 
katechizmu „uginają się” pod ciężarem kwitnących drzew, rozśpiewanych ptaków 
i urody wszelkiego pejzażu. „Nie nikną one nigdy, czasami tracą swoją pryncy-
pialność”8. Dzieje się tak np. w wierszu pod tytułem Podziękowanie

„Dziękuję Ci że nie jest wszystko tylko białe albo czarne 
za to że są krowy łaciate 
bladożółta psia trawka 
kijanki od spodu oliwkowozielone 
dzięcioły pstre z czerwoną plamą pod ogonem 
pstrągi szaroniebieskie 
brunatnofioletowa wilcza jagoda 
złoto co się godzi z każdym kolorem i nie przyjmuje cienia 
policzki piegowate 
dzioby nie tylko krótkie albo długie 
przecież gile mają grube a dudki krzywe
za to
że niestałość spełnia swe zadanie 
i ci co tak kochają że bronią błędów 
tylko my chcemy być wciąż albo albo 
i jesteśmy na złość stale w kratkę”9

7 J. Zawiejski, Fragmenty dziennika (4), KIERUNKI 1983, nr 46.
8 J. Twardowski, Zeszyt w kratkę. Rozmowy z dziećmi i nie tylko z dziećmi, Rec. przez 

„b”, [w:] Twórczość 1974, nr 3, s. 154.
9 J. Twardowski, Stale w kratkę, wybrała, opracowała i wstępem opatrzyła Aleksandra 

Iwanowska, BELLONA, Warszawa 2007, s. 12.
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W rozmowie z Marią Jentys na pytanie „A dla księdza co jest najlepsze, 
najważniejsze we własnej twórczości?” Jan Twardowski odpowiedział:

„– Najchętniej piszę dla dzieci. To moja najbardziej ulubiona i najważ-
niejsza twórczość. Dla dzieci wydałem następujące książki: „Zeszyt 
w kratkę. Rozmowy z dziećmi i nie tylko z dziećmi” w roku 1973 nakła-
dem Znaku, „Patyki i patyczki” w 1987 nakładem WAW (dziesięć wydań 
do 1998 roku), „Na osiołku” w 1987, „Kasztan dla milionera” w 1993, 
„Kubek z jednym uchem” w 1998 nakładem WAW. Przypuszczam, że 
została we mnie pamięć Chrystiana Andersena, autora baśni o brzydkim 
kaczątku i dziewczynce z zapałkami, którego bardzo kochałem w dzie-
ciństwie i później. Poza tym jako ksiądz stale uczyłem dzieci”10. 

Jan Twardowski mawiał także, że najważniejsze są spotkania z Bogiem, 
który każdemu pragnie objawić swoją miłość. Jeszcze za życia księdza zaczęły 
się ukazywać dla dzieci specjalne tomiki w serii: Słowa sercem pisane11, w któ-
rych Maria Biżek dokonała wyboru wierszy i napisała do nich Wstęp. Po śmier-
ci księdza ukazują się jednocześnie cztery tomiki, do których teksty wybrała 
i Wstępem je opatrzyła Aleksandra Iwanowska12. W tomikach tych można wska-
zać znaki świadczące o tym, że narratorem jest osoba powołana do kapłaństwa. 
Podobnie można też określić znaki związane z wykonywaniem różnych funkcji 
kapłaństwa. Można wreszcie precyzyjnie opisać najważniejsze funkcje, które 
należą do istoty bycia kapłanem oraz do istoty posługi kapłańskiej.

W tomikach z serii Słowa sercem pisane, jak pisze we Wstępie Maria Biżek, 
ksiądz Twardowski daje przykład, jak rozmawiać z Bogiem 

„Nie szuka wielkich słów, mówi do Boga używając potocznych wyrażeń, 
bez patosu.. Stąd niezwykłe, zaskakujące skojarzenia, spostrzeżenia 

10 Wiersze, które niosą nadzieję, Rozmowa Marii Jentys z ks. Janem Twardowskim, 
Magazyn Literacki, Rok 1999, nr 4/99 (31).

11 J. Twardowski, Boże po stokroć święty. Seria: Słowa sercem pisane, Edycja Świętego 
Pawła, Częstochowa 2003, ss. 48; tegoż: Miłość, której nie widać nie zasłania sobą. Seria: 
Słowa sercem pisane, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2004, ss. 48, tegoż: I nagle 
przyszedł nieoczekiwany. Seria: Słowa sercem pisane, Edycja Świętego Pawła, Częstocho-
wa 2004, ss. 48; tegoż: Mój kochany mały smyku..., Seria: Słowa sercem pisane, Edycja 
Świętego Pawła, Częstochowa 2004, ss. 48. Każdy tomik zawiera płytę CD z Utworów 
wybranych w wykonaniu autora, wydanych w serii: Poezja i proza, Częstochowa, Edycja 
Paulińska 1988.

12 J. Twardowski, Stale w kratkę, t. 1; Bliscy i obcy, t. 2; Urodzony dezerter, t. 3; Stuk
nąć w kamień, t. 4, wybrała, opracowała i wstępem opatrzyła. Aleksandra Iwanowska, 
BELLONA, Warszawa 2007.
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świadczące o nadzwyczajnej poetyckiej i ludzkiej wrażliwości, humor 
i uśmiech, który nie razi uśmiechniętego Boga”13. 

Realizuje się w tych tekstach pierwszy i podstawowy element każdego powoła-
nia kapłańskiego: przyjaźń z Chrystusem... W jednym z wierszy napisał: „A ja 
już wierny Tobie zostanę /o Chryste Chryste / bo wiem że oczy matce mej dałeś 
/ jasne i czyste / kolegom moim – wstręt do krętactwa / i komże srebrne.. [O jed
nym z pacierzy]. W innym wierszu napisał: „Nie przyszedłem pana nawracać /.../ 
po prostu usiądę przy panu / i zwierzę swój sekret / że ja ksiądz / wierzę Panu 
Bogu jak Dziecko”14.

Ksiądz Jan Twardowski niejednego czytelnika zadziwiał znakomitą znajo-
mością relacji międzyludzkich. Można by powiedzieć – pisze A. Iwanowska we 
Wstępie do tomiku w innej serii pt.: Bliscy i obcy – że będąc osamotniony 
„w świecie”, żył w jego sercu. Ten piewca dobra i miłości, piękna, spokoju, 
chętnie rozmawiał z ludźmi. Umiał znaleźć wspólny język i z dzieckiem, i z pro-
fesorem... Swoje refleksje, radości, niepokoje przez całe kapłańskie życie wyra-
żał i w wierszach, i z ambony”15. Nietrudno w tych słowach odnaleźć trzeci aspekt, 
który powinien charakteryzować kapłana i osobę konsekrowaną: życie we wspól
nocie , czyli:

„W sposób szczególny kapłan powinien być człowiekiem wspólnoty, 
otwartym na wszystkich, zdolnym do tego, by prowadzić w jedności całą 
wspólnotę wierzących, którą Dobroć Boża mu zawierzyła. Ma pomagać 
w przezwyciężaniu podziałów, w łączeniu rozłączonych, w łagodzeniu 
napięć i nieporozumień, w przebaczaniu krzywd”16. W wierszu O koście
le napisał: „Kościele w którym wypadło mi /po raz pierwszy w życiu /pić 
ustami mszę /.../ gdzie zamykałem Jezusa w tabernakulum / zawsze 
z cząstką czyjegoś płaczu / gdzie modliłem się, żeby nigdy nie być waż-
nym”17.

Często ksiądz Twardowski przekonywał w swych wierszach, że świat jest 
przesiąknięty Miłością, bo został stworzony przez Boga, który jest Miłością. 
„Bóg – jest niewidzialny, ponieważ ukrył się, by można zauważyć cały piękny 

13 J. Twardowski, Boże po stokroć święty. Seria: Słowa sercem pisane, Edycja Świętego 
Pawła, Częstochowa 2003, s. 6.

14 J. Twardowski, I nagle przyszedł nieoczekiwany. Seria: Słowa sercem pisane, Edycja 
Świętego Pawła, Częstochowa 2004, s. 10.

15 J. Twardowski, Bliscy i obcy, t. 2, Słowa sercem pisane, Edycja Świętego Pawła, 
Częstochowa 2003, s. 5.

16 Benedykt XVI, Orędzie z okazji 47. Światowego Dnia Modlitw o Powołania, op. cit. 
17 J. Twardowski, Boże po stokroć święty. Seria: Słowa sercem pisane, Edycja Świętego 

Pawła, Częstochowa 2007, s. 12.
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świat. Jest niewidzialny, bo jest Miłością, a miłość nie zasłania sobą18. Od takich 
paradoksalnych odkryć teologicznych mienią się wiersze ks. Twardowskiego. 
„Widziano w nich nastawienie antyteologiczne, kontestację, zaufanie intuicji, 
wiarę bez podstaw – oczywiście z pewną przesadą – z posmakiem sensacyjności, 
z przejaskrawieniem”19. Bóg ukrył się za swoim dziełem, aby „nie zasłaniać sobą 
wielkiego daru”. We Wstępie do tomiku Miłość, której nie widać nie zasłania 
sobą czytamy – że Twardowski uważał, iż Miłość nie jest błogostanem. Miłość, 
której nie widać nie zasłania sobą: 

„Wpisane jest w nią cierpienie, często podejmowane dobrowolnie dla tych, 
których się kocha. Tak właśnie kochał Chrystus. Tak kochają ci, którzy 
zrozumieli istotę miłości prawdziwej, daru z siebie, bycia „dla”, aż do 
zapomnienia o sobie. Miłość rodzi życie i do życia prowadzi, aby życie 
stawało się na powrót miłością. Wiersze księdza Jana są przesiąknięte  
miłością i nawet, gdy Autor nie pisze o niej wprost, niemal zawsze moż-
na wyczuć jej muśnięcie”20.

W tekstach tego tomiku znajdujemy realizację drugiego aspektu powołania 
kapłańskiego i zakonnego, na jaki wskazuje Ojciec Święty – jest to całkowity dar 
z siebie dla Boga. „Idąc za Jezusem, każdy powołany do życia a w sposób szcze-
gólny do życia konsekrowanego powinien starać się świadczyć, że jest całkowitym 
darem dla Boga” – jak czytamy w Orędziu” Benedykta XVI. Zaświadczają o tym 
„znaku kapłaństwa” słowa wypowiadane często przez księdza Jana Twardowskie-
go o cierpieniu, podejmowanym dobrowolnie dla tych, których się kocha. Kapłan-
poeta często powołuje się na wspomnienia i przeżycia z pełnienia posługi kapłań-
skiej, z doświadczeń księdza. Podmiot liryczny odwołuje się do doświadczenia 
życiowego księdza i nauczyciela zarazem, kiedy czytamy np. Pewnego dnia od
wiedziłem chorą dziewczynkę; Pamiętam ile razy odprawiałem Mszę świętą... 
W zbiorku pt. Zeszyt w kratkę w jednym z tekstów wspomina: 

„W tym dniu, kiedy zostałem księdzem i nie jadłem obiadu ze wzruszenia, 
choć podano mi zsiadłe mleko z kartoflami, nie mogłem się nawet porząd-
nie przeżegnać, bo trzymałem stale w rękach pół tysiąca obrazków do 
rozdawania. Wtedy sama mamusia mnie przeżegnała: W imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego21.

18 J. Twardowski, „na osiołku”, Lublin 1986, rec. przez Konstanty Pieńkosz, Miłość 
za nic, [w:] Literatura, Rok 1986, nr 9, s. 57.

19 Tamże, s. 57.
20J. Twardowski, Miłość, której nie widać nie zasłania sobą. Seria: Słowa sercem 

pisane, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2004, s. 6. 
21 J. Twardowski, Nowy zeszyt w kratkę, Pallotinum, Poznań 1986, s. 6.
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3) Rola kapłana „nauczyciela religii” w kształtowaniu języka młodego 
chrześcijanina

W utworach J. Twardowskiego rozmawia się na różne tematy: O Bogu, O mi
łości, O świętych, O jedzeniu, O księżach, O dokładnej robocie – tematy oscylu-
ją także wokół spraw dzieciństwa; najbliższej rodziny, domu, szkoły, rówieśników 
przy zachowaniu niezwykłego wprost wyczucia potrzeb psychiki dziecięcej. 
Mamy samo ukazanie przykładowego piękna natury, postępku, intencji – i po-
zostawienie oceny do własnej „medytacji” przez dziecko. Uwzględniony zosta-
je dziecięcy sposób patrzenia na otaczającą rzeczywistość. Zachowana zostaje 
droga własnej „mikroobserwacji” prowadzącej do odkryć niedostępnych czło-
wiekowi dorosłemu. Zostają też uchwycone typowo dziecięce formy aktywności, 
jak np. w wierszu O Maluchach: 

„Tylko maluchom nie nudziło się w czasie kazania
stale mieli coś do roboty
oswajali sterczące z ławek zdechłe parasole z zawistnymi łapkami
klękali nad upuszczonym przez babcię futerałem jak szczypawką
pokazywali różowy język
grzeszników drapali po wąsach sznurowadeł
dziwili się, że ksiądz nosi spodnie (...)
wymawiali otwarte zdziwione „O”22

Pan Jezus okazuje tolerancję i wyrozumiałość dla dziecięcych wybryków – 
wiersz kończą słowa: „ale Jezus bierze je z powagą na kolana”.

Obecność kościoła, wiernych, księży – jest nowością. W porównaniu z poezją 
z okresu PRL nowością jest także to, że są wartości religijne, że mówi się o zna-
kach wiary takich jak: przeżegnanie się, Ojcze nasz, dekalog i o świętach chrze-
ścijańskich, jak: Wielkanoc, Boże Ciało, Boże Narodzenie. Anna Kamieńska 
napisała w swoim Notatniku (1965-1972) pod datą 28 sierpnia 1972 roku, że 
każdy poeta ma jakieś zadanie do spełnienia. Kiedy zaczyna to czynić, gdy od-
najdzie samego siebie, natychmiast jego poezja dynamizuje się i staje się auten-
tyczna. Poezja Jana Twardowskiego ma za zadanie tworzyć nowy język wiary. 
Stąd jego polemika z „teologią”, z kulturowymi stereotypami, stąd odcinanie się 
przez humor od patosu i celebracji. Są wartości moralne wynikające z prawd 
objawionych, życie w wymiarach sacrum i w wymiarach etycznych”23. Prawdy 

22 J. Twardowski, I nagle przyszedł nieoczekiwany. Seria: Słowa sercem pisane, Edycja 
Świętego Pawła, Częstochowa 2004, s. 42.

23 Por. B. Żurakowski, Dydaktyzm patyków i patyczków ks. Jana Twardowskiego, [w:]
Dzieciństwo i sacrum nr 2. Studia i szkice literackie. Praca zbiorowa pod. red. J. Papuziń-
skiej i G. Leszczyńskiego, Warszawa 2000, s. 85-91.
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absolutne – to miłość, prawda i prawość. Nad tymi tematami dominuje radość 
z obcowania z dziećmi, z przyrodą. Jest to „Ewangelia” Boga uśmiechniętego.

W rozmowie z Mileną Kindziuk poeta powiedział: „Ewangelia jest wciąż 
żywa. Dlatego wszystkie moje wiersze są inspirowane Ewangelią. Od dzieciństwa 
lubiłem ją czytać”24. W innej rozmowie ksiądz dodaje: „Ewangelia jest książką 
ogromnie realistyczną. Mówi prawdę o opętanych, nie zamyka oczu na zło. 
A jednocześnie jest radosną nowiną, bo głosi, że cierpienie nie zawsze jest nie-
szczęściem, częściej jest dojrzewaniem do mądrości, próbą wierności Niewi-
dzialnemu Bogu”25.W rozmowie z Wandą Paszowską natomiast dodał jeszcze: 
„Lubię opowiadania biblijne – o powstaniu człowieka, o raju, w którym nie było 
cierpienia, cierpienia również w przyrodzie. Dzieci lubią słuchać Starego Testa-
mentu, bo to kopalnia ciekawych rzeczy. Staram się jednak wybierać rzeczy 
pogodne”26. Staram się wyjaśniać, że ani ból nie jest bez pożytku, ani rozpaczy 
nie ma co wyklinać, lepiej się jej pokłonić w żartobliwej odzie, wołając:

„Biedna rozpaczy
uczciwy potworze
strasznie ci tu dokuczają
moraliści podstawiają ci nogę
asceci kopią
święci uciekają jak od jasnej 
                                          cholery
lekarze przepisują proszki żebyś
                                          sobie poszła 
nazywają cię grzechem
a przecież bez ciebie 
byłbym stale uśmiechnięty jak
                                          prosię w deszcz
wpadłbym w cielęcy zachwyt
nieludzki
jak sztuka bez człowieka
niedorosły przed śmiercią
sam obok siebie”27.

24 Śpieszmy się kochać ludzi... Rozmowa Mileny Kindziuk, Tygodnik Solidarność, 
nr 34, (309) 19 sierpnia rok 1994, s. 16. 

25 Wiersze, które niosą nadzieję, Rozmowa Marii Jentys z ks. Janem Twardowskim, 
Magazyn Literacki, rok 1999, nr 4/99 (31).

26 W. Paszowska, Dzielę się wiarą, Rozmowa z ks. Janem Twardowskim o dzieciach 
i o katechizacji, W drodze, rok 1988, nr 3-4, s. 105-110.

27 J. Twardowski, Poezje wybrane, wyboru dokonał i wstępem opatrzył autor, LSW, 
Warszawa 1979, s. 143.
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W narracji mamy częste odwołania się do konkretu uwierzytelniającego 
„praw dziwość” zdarzenia. Ksiądz – poeta pisze wiersze o miłości do Boga, do 
ludzi i do przyrody. Przekonuje czytelnika, że wszystkie rzeczy, jakie Bóg stwo-
rzył, ukazują wzajemną wobec siebie wrażliwość i chcą być otoczone miłością. 
W „budowaniu miłości”, we wzbudzaniu wzruszenia poetyckiego z pomocą 
przychodzą księdzu Twardowskiemu różne szczegóły „z życia przyrody”. Np. 
taka wiedza, że „motyl odróżnia żółte od zielonego”, że „szpak potrafi wplątać 
w gniazdko całe pół stokrotki, a bekas gwiżdże stale dwie sylaby”.

„Nie lubię fantastyki – mawiał Jan Twardowski – staram się mówić o świecie 
realnym, który jest jak bajka. Tajemnica przyrody jest doskonale odczuwalna 
przez dziecko (...) Świat realny jest w swym bogactwie nieprawdopodobny 
i fantastyczny”28. Dzięki takim nawiązaniom czytelnik dziecięcy odbiera przed-
stawione sytuacje jako autentyczne zdarzenia! Autor w ten sposób wypełnia 
podstawowe przesłanie literatury dla dzieci – gdzie opisy muszą być wyraziste 
i oscylują między ejdetyzmem – zdolnością do przeżywania wyobrażeń odtwór-
czych i wytwórczych u dzieci – a idiografizmem, polegającym na ustalaniu, na 
opisie, a nie wykrywaniu i formułowaniu prawd naukowych rządzących rzeczy-
wistością. Ważna jest interpretacja treści utworów, poszukiwanie kontekstów 
kultowych i kulturowych. Wyraźna funkcja idiograficzna sprawia, że dzięki 
wzbogaceniu treści i możliwości konkretyzacji przeżyć – wzmocniona zostaje 
literackość tekstu. Tak dzieje się w powiastce O żabie, w powiastce O karafce 
z wodą na stole. Są nawiązania do katechizmu, są porównania i epitety zapoży-
czone z języka dzieci, jak np.: nie mieć już słonia, wariatka egoistka gapa, 
księżyc kłamczuch, oraz całe zabawne frazy: „Kto nie je kiełbasy, nie zda do 
następnej, klasy”; „Trzeba dostać pałą / by znowu uwierzyć”, czy „Świat dosta
je bzika”, lub że „pchła się cieszy, kiedy schodzi na psy”; „święty Roch zagląda 
psom w pyski!”; być stale uśmiechnięty jak prosię w deszcz, wpaść w cielęcy 
zachwyt! Humor w tych sformułowaniach sprawia, że nie razi dosadność języ-
kowa i radykalizacja sformułowań. Maria Kamieńska, która badała występowa-
nie elementów języka potocznego w wierszach Jana Twardowskiego, stwierdzi-
ła, że jest to przejaw „funkcjonowania potocznej odmianki polszczyzny oraz 
stosowania efektów, jakie Twardowski uzyskuje łącząc w ramach jednego tekstu, 
w ramach jednego wersu słowa wywodzące się z różnych pięter stylu”29. Czasem 
stylu świadomie księżowsko-rubasznego, bo się tą rubasznością próbuje bronić 
przed wzruszeniem, a już zwłaszcza przed patosem. Często jest to odcinanie się 
od patosu przez humor. 

28 G. Leszczyński, Ważny jest uśmiech i łza, [w:] GULIWER, 1991 nr 2, s 22.
29 M. Kamieńska, Elementy języka potocznego w wierszach ks. Jana Twardowskiego. 

Rozprawy Komisji Językowej Ł T N, t. XLII, 1997, s. 159-167.
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Wojciech Żukrowski w jednej ze swych recenzji podkreślił: 

„Mszę komentujesz dzieciom i na raz, dwa, trzy – każesz chóralnie wy-
krzykiwać słowo – amen. Mówisz do nich kazania takie, że śmiech się 
prześlizguje po twarzach dorosłych, może to oni przychodzą do Ciebie, 
żeby odnaleźć zagubione dziecięctwo, nie wiarę nawet, tylko odrobinę 
ufności, która jest kiełkiem nadziei”30.

Odnotowujemy też strofy, będące bezpośrednim nawiązaniem do własnego 
dzieciństwa. Np. w wierszu Dawna wigilia:

„Przyszła mi na wigilię, zziębnięta, głuchociemna,
z gwiazdą jak z jasną twarzą – wigilia przedwojenna,
z domem, co został jeszcze na cienkiej fotografii,
z sercem, co nigdy umrzeć porządnie nie potrafi,
z niemądrym bardzo piórem skrobiącym w kałamarzu,
z przedpotopowym świętym – z Piłsudskim w kalendarzu,
z mamusią, co od nieszczęść zasłonić chciała łzami –
podając barszcz czerwony, co śmieszył nas uszkami,
z lampą, z czajnikiem starym wydartym chyba niebu,
z całą rodziną jeszcze, to znaczy sprzed pogrzebów..”31

Wnikliwa analiza języka i kompozycji pozwala zauważyć, że ksiądz-poeta 
stosuje ciekawą kompozycję tomików nawiązującą do najstarszych tradycji 
modlitewnych Kościoła rzymskiego i do schematów liturgicznych. Zauważyć 
można układ czytania analogiczny do tego, jaki spotykamy w oficjum brewia-
rzowym, gdzie mamy przemieszane teksty liryczne (psalmy, antyfony, hymny 
itd.) oraz teksty epickie lub dydaktyczne (czytania z Biblii, Ojców i Doktorów 
Kościoła itd.). To też Znaki kapłaństwa pojawiające się w badanych utworach 
dla dzieci księdza Jana Twardowskiego

Podsumowanie

Poeta – ksiądz Jan Twardowski, doskonale rozumie potrzeby swojego czy-
telnika. Zwraca się w swych tekstach do niego, ale i do siebie. Poezję Twardow-
skiego odbieramy jako lirykę podmiotu zbiorowego. Ten, kto apeluje do czytel-
ników – to kapłan, który delikatnie wtajemnicza w zagadnienia wiary, miłości, 
ale i cierpienia, rozpaczy i śmierci. Jan Twardowski często w wywiadach mawiał, 

30 W. Żukrowski, Ksiądz poeta, Nowe Książki, rok 1971, nr 9, s. 581-582.
31 J. Twardowski, Miłość, której nie widać nie zasłania sobą, Seria: Słowa sercem 

pisane, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2004, s. 32-33
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„że religia jest to lekcja wychowawcza w duchu kultury chrześcijańskiej (...) 
Ważny jest uśmiech i łza, bo w tym obszarze dzieci się poruszają. Nie trzeba 
pouczać”32. Dziecko powinno samo oceniać siebie i rozumieć, że wiele może 
zrobić w życiu dobrego. Jest to wiara w skuteczność działań heroicznych. Jan 
Twardowski często też podkreślał, że rozmawia z czytelnikami i dzieli się z nimi 
wiarą, gdyż dydaktyzm zawsze go raził. Lech Isakiewicz, wypowiadając się na 
temat utworów zebranych w tomiku pt. Patyki i patyczki, również stwierdził, że 
„Obce są im retoryka, dydaktyka i patos – jest natomiast – takie przedstawienie 
dziecku prawd wypływających z nauki Jezusa, że stają się one zrozumiałe, nie 
będąc ubrane w szaty nudnych pouczanek, kapiących od natrętnego dydaktyzmu, 
od których najczęściej roją się książki dla dzieci”33. Mamy więc w tej poezji 
przykłady ludzkiej, nie tylko kapłańskiej, życzliwości w stosunku do bliźnich. 
Jest to poezja, która jest przykładem, jak wiele dobra może zdziałać zwykła, 
współczująca obecność słowa.

Ekscerpcja nazw własnych z wymienionych tomików, która została przepro-
wadzona w celu zbadania sfery onimicznej języka wybranych utworów księdza 
Jana Twardowskiego, pozwoliła ustalić, że w nazewnictwie literackim w wyżej 
wymienionych tomikach występuje ponad 200 onimów, które współuczestniczą 
w poetyckim obrazowaniu sacrum i które wzmacniają perswazję, także w tek-
stach pisanych prozą, ponad 500-krotnie34.

Najczęstszymi nazwami własnymi występującymi w badanych tekstach są 
nazwy istot najwyższych w religii katolickiej zwane w onomastyce literackiej 
teonimami w następującej kolejności: Pan Jezus (=Syn Boży), Jezus, (= Dzie-
ciątko Jezus), Pan Bóg, Bóg (= Ojciec), Matka Boża, Matka Boska, Maryja, 
Duch Święty, także Anioł Stróż, Anioł Boży. Analiza badania współtworzenia 
przez teonimy sfery sacrum potwierdza katechetyczny charakter utworów i fakt, 
iż adresatem prymarnym w badanych tekstach jest dziecko.

Ksiądz Twardowski jedna Stwórcę ze stworzeniem. Mawiał np.: „że Juliusz 
Słowacki w znanej strofie z Beniowskiego pisze, że Bóg jest Bogiem rozhukanych 
koni, a nie pełzających stworzeń – a ja sądzę, że jest także Bogiem chrząszczy, 

32 G. Leszczyński, Ważny jest uśmiech i łza, Rozmowa z księdzem Janem Twardow-
skim, [w:] Guliwer 1991, nr 11-12, s. 21-23.

33 Lech Isakiewicz, Bez patosu, Jan Twardowski, Patyki i patyczki, Wyd. Archidiecezji 
Warszawskiej, Warszawa 1987, [w:] Nowe Książki, 1988 , nr 9, s. 46.

34 M. Czaplicka-Jedlikowska, Dzieciństwo i sacrum w wybranych utworach księdza 
Jana Twardowskiego, [w:] Język – Szkoła – Religia, Materiały pod red. A. Lewińskiej 
i M. Chmiel, cz. IV, Wydawnictwo „Bernardinum” Pelplin 2009, s. 55-63. Bazę materia-
łową stanowiły utwory ks. Jana Twardowskiego dla dzieci: „Zeszyt w kratkę” (Warszawa 
1973), „Nowy zeszyt w kratkę” (Poznań 1985), „Patyki i patyczki” (Warszawa 1987), 
„Kubek z jednym uchem” (Warszawa 2000).

„Znaki kapłaństwa” w wybranych utworach dla dzieci ks. J. Twardowskiego



100

mrówek, biedronek i szczypawek”35. Twardowski mógłby za Albrechtem Dűre-
rem powtórzyć, że „mądrość Boża ukryta jest w całym stworzeniu”36. Abstrak-
cyjne pojęcie Stworzyciela (znane z pieśni liturgicznej) konkretyzuje się w wier-
szach nieoczekiwanie. Wszechmogący okazuje się ojcem gatunków bio logicznych 
(wiewiórek, papug, biedronek, chrząszczy, mrówek, biedronek i szczypawek). 
Twardowski każdym zdaniem, każdym słowem, każdym obrazem przywołuje 
radość i euforię istnienia na poparcie tez katechizmu. Jeden z krytyków napisał: 
„Odbieram te arcydziełka katechumeniczne tak, jak odbieram poematy Claude-
la37. Ukazane w nich piękno świata, szczegółowe, mikroskopijne nawet, ma tak 
wielką siłę promieniowania, że zaćmiewa nim abstrakcyjną ideę kreatora. U Clau-
dela Bóg jest zaledwie odnośnikiem bytu, gwiazdką odległą i prawie nierealną. 
Uroda bytu jest na pierwszym planie. U księdza Twardowskiego Bóg (sacrum) 
schodzi z wyżyn absolutu do realności szczegółowej – do biologii, do botaniki, 
lub rozwiewa się jak niewidzialny, lecz wszechobecny duch krajobrazu. Poezja 
ta swoim rygorem rywalizuje z rygorem katechizmu. Lecz ta rywalizacja nie jest 
nigdy wzajemnie niszcząca. Prawda piękna i prawda krajobrazu cudowanie się 
dopełniają”38, jak np. w opowieści „O kościołach” („Zeszyt w kratkę”). Jest tu 
bryła piramidalna, u której szczytu wyraźnie objawia się nauczanie Pana Jezusa, 
religijność Maryjna, zaraz potem – miłość do dzieci, (bo znamy kult Dzieciątka 
Jezus i rolę „dziatek” w Ewangelii) wyznacza dziecko jako wartość językowego 
sacrum u Jana Twardowskiego. Przykładem są takie powiastki jak: O żabie, 
O karafce z wodą na stole, które zostają najwyraźniej wzmocnione biografi-
zmem. 

Wszechmogący okazuje się ojcem gatunków biologicznych. Zamiast oderwa-
nego od konkretu języka abstrakcyjnego mamy w poezji ks. Jana Twardowskiego 
liczne wtrącenia rzeczowników z pierwotnego podstawowego zasobu słownictwa. 
Abstrakcyjne pojęcie Stworzyciela znane z liturgii konkretyzuje się. Wiersze 
przekonują nas, że świat istnieje poza słowem, jest realny, kolorowy, namacalny, 
żywy. Poeta nie posługuje się symbolem. Ta intelektualna liryka stoi bliżej kon-
kretu niż abstrakcji. Główną cechą poezji dojrzałej jest prostota języka, stylu, 
nastawienie na pełną komunikatywność. Jest w poezji J. Twardowskiego, jak 
w języku Ewangelii, wiele paradoksów. Tak jak kapłan – Jan Twardowski – „prze-
kłada” język Biblii na język dzisiejszego konkretu: społecznego, kulturowego 

35 J. Twardowski, Rachunek dla dorosłego, LSW, Warszawa 1982, s. 7
36 A. Sulikowski, Świat poetycki księdza Jana Twardowskiego, Wydawnictwo KUL, 

Lublin 1995, s. 173.  
37 Por. J. Kwiatkowski, Fenomen poetycki, [w:] Twórczość, 1981, nr 7, s. 132-134. 
[Paul Claudel (1868-1955), franc. poeta, dramatopisarz, dyplomata, początkowo pod 

wpływem symbolistów, później Biblii].
38 J. Twardowski, Zeszyt w kratkę. Rozmowy z dziećmi i nie tylko z dziećmi. Rec. przez 

„b”, s. 155.
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i paradoksalnie metafizycznego. „Taki przekład z oryginału zawiera tylko ideę, 
nabiera własnego stylu, zrzeka się zupełnie wszelkich znamion stylizacji”39.

Jan Twardowski na pytanie – A co by powiedział tym, którzy decydują się na 
kapłaństwo? – odpowiedział: 

„Ksiądz jest oślą szczęką w ręku Samsona, jest człowiekiem tajemnicy, 
onieśmielony darem, jaki otrzymał. Kiedy w czasie Mszy świętej składa 
w ofierze Jezusa i mówi: „To jest Ciało moje”, „To jest Krew moja”, 
utożsamia się z Nim (...) nie tylko w czasie Mszy świętej, ale zawsze 
powinien być nieśmiały, pokorny, bo więcej od innych otrzymał. Myślę, 
że ksiądz, który poświęca tyle rzeczy, o co go proszą, powinien uświęcać 
wszystko, co w życiu spotyka: ludzi, przyjaźnie, książki, które czyta; 
wiersze, jeśli je pisze. Żeby być wspaniałym kapłanem – trzeba być naj-
pierw zwykłym, ludzkim, dobrym człowiekiem”40.
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Summary

The article presents priest Jan Twardowski as a poet who perfectly understood 
the needs of his small readers, children. The narrator, who makes an appeal to a 
reader, is a priest who delicately acquaints readers with the problem of faith, love, 
suffering, despair and death. Jan Twardowski often used to say during interviews 
that ‘religion is like an educational class in the spirit of Christian culture’. It is a 
smile and a tear that matter as this is the sphere children operate in. One does not 
need to instruct’. A child should judge itself on its own and understand that it can 
do many good things in life. In his works, priest Jan Twardowski gave examples 
of faith in the effectiveness of heroic actions. He also often highlighted that he 
talked to his readers and shared the faith with them as didacticism offended him.

In her article, the author characterises Jan Twardowski as a subtle poet who 
stays away from politics and a priest who, regardless of his shyness and inabili-
ty to become an entrancing speaker, reaches the hearts of numerous listeners 
during his sermons, especially those for children. He often used to say that when 
a priest sacrifices Jesus during the Holy Mass and says ‘This is my body. This is 
my blood’ he identifies himself with Him, not only during the Holy Mass. A priest 
should always be shy and humble because he was given more than others. A priest 
who sacrifices so many things should sanctify everything he comes across in his 
life: people, friendship, the books he reads and poems, if he writes them. Jan 
Twardowski was of the opinion that ‘in order to become a wonderful priest one 
first has to be an ordinary, warm-hearted and good person’.
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