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Kim jest człowiek? 
W krgu eseistyczno-poetyckiej 

antropologii ks. Janusza Pasierba

Refl eksje antropologiczne współczesnego polskiego myśliciela, po-
ety, duchownego rzymskokatolickiego Janusza Pasierba (1929–1993) nie 
są znane szerszemu gronu polskich czytelników. Zapewne nie wynika to 
z  braku zainteresowania jego koncepcjami fi lozofi cznymi dotyczącymi 
ludzkiej sytuacji egzystencjalnej i  jej uwarunkowań, a  jest raczej następ-
stwem problemów z nabyciem niektórych dzieł Pasierba oraz zbyt silnego 
ukierunkowania biografi cznego części prac poświęconych temu twórcy. 
„W wielu powstałych dotychczas książkach dotyczących ks. Pasierba uka-
zanie jego osobowości jest tematem dominującym. Prezentacja dorobku 
naukowego i artystycznego raczej służy jedynie podkreśleniu niezwykłości 
charakteru tego człowieka, a nie jest rozpatrywana w oderwaniu od życio-
rysu autora”1. Nie bez znaczenia jest również to, że niektóre gatunki lite-
rackie uprawiane przez myśliciela, zwłaszcza poezja i eseistyka, nie są – ze 
względu na swoją wielowątkowość i fragmentaryczność – materiałem ła-
twym do opracowania.

Autor Czasu otwartego zadał sobie fundamentalne pytanie: kim jest 
człowiek?, i udzielił na nie odpowiedzi. Moim zamiarem jest przybliżenie 
kilku myśli Pasierba dotyczących tej kwestii, zawartych w wybranych ese-
jach i tomikach poetyckich jego autorstwa2. Uważał on, że wiersze i zbiory 
szkiców o tematyce antropologicznej są niezwykle cennym uzupełnieniem, 
a niekiedy nawet specyfi cznym „streszczeniem” naukowych rozpraw fi lo-
zofi czno-teologicznych z tej dziedziny, które współcześnie nie cieszą się 

1 S. Stanowski, Twórczość, twórca i religia według „Czasu otwartego” ks. Janusza Pasierba, „Ateneum 
Kapłańskie” 147 (2006), z. 2, s. 326, p. 1. Por. w tym kontekście m.in. T. Tomasik, Na skrzyżowaniu 
dróg. O poezji Janusza St. Pasierba, Pelplin 2004; Ksiądz Janusz Stanisław Pasierb. Kapłan – poeta – 
humanista, materiały z sesji zorganizowanej w dziesiątą rocznicę śmierci, Pelplin, 13 grudnia 2003 r., 
Pelplin 2004. 

2 Tekst powstał na podstawie następujących esejów ks. Pasierba: Czas otwarty, Skrzyżowanie dróg, 
Miasto na górze, Pionowy wymiar kultury, Obrót rzeczy. Rok 1991, oraz jego tomików poetyckich: 
Liturgia serca, Puste łąki, Czarna skrzynka, Wnętrze dłoni, Wiersze wybrane.
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zbyt dużą popularnością. Te gatunki literackie umożliwiają „podjęcie tego, 
co najtrudniejsze, wdzieranie się (…) w [złożony, wielowymiarowy] świat 
[człowieka], odsłanianie jego ukrytych aspektów”3. Są one, zdaniem Pasier-
ba, adresowane do wszystkich, zarówno do osób głęboko wierzących, jak 
i do agnostyków oraz ateistów. Nie odkrywają nowych, oryginalnych idei, 
lecz raczej zachęcają do pogłębienia i oswajania się z prawdami już znany-
mi. Mimo że są zazwyczaj zapisem indywidualnych przeżyć i doznań auto-
ra, nie tracą wymiaru uniwersalnego, ponadczasowego4.

Ważne miejsce w eseistyczno-poetyckiej antropologii ks. Pasierba zaj-
muje swoista metafi zyka egzystencji. W życie człowieka wpisane są, w jego 
przekonaniu, nietrwałość i podatność na zmianę, przemijanie. Podlega on 
– ze względu na swoją biologiczną naturę – tym samym prawom bytu co 
wszystkie stworzenia na ziemi. Nie jest w stanie w żaden sposób spowol-
nić bądź zakłócić uporządkowanego i niezmiennego rytmu przyrody, bie-
gu nocy i dni. Elementy ludzkiej rzeczywistości, często jedynie przelotnie 
dostrzegane w trakcie „trwania”, plastycznie oddają istotę naszej krucho-
ści. Dzięki zawartemu w nich ładunkowi realizmu kontrastują z prawami 
przyrody, niedającymi się poznawczo ogarnąć, siejącymi zniszczenie na-
rzędziami totalnej zagłady człowieka i stworzonego przezeń świata. Cy-
kliczny, niepowstrzymany ruch sił natury każe nam myśleć o absurdalnej 
konieczności rozpadu, postrzegać wszystko, do czego się przywiązaliśmy, 
w  kontekście bezcelowości i  bezsensowności. Człowiek uświadamia so-
bie marność własnej egzystencji. Doskonale wie, że jego istnienie – w ob-
liczu „nieludzkiej” bezwzględności żywiołów – jawi się jako nieustannie 
zagrożone i potencjalnie już unicestwione. Postrzega życie w perspektywie 
śmierci, uwięzienia i niemożności wyjścia poza określony, zaklęty krąg5.

1. Czas a historyczność człowieka 

Trwogę budzi – w przeświadczeniu Pasierba – czas. Eseista uważał, że 
jest on linearny, historyczny i z tego względu „otwarty”. Czas to ponadto 

3 J. Sochoń, Geografia zbawienia. Kilka uwag o eseistyce i poezji księdza Janusza Pasierba, w: Ksiądz 
Janusz St. Pasierb. Kapłan – poeta – człowiek nauki: materiały z sesji w pierwszą rocznicę śmierci (Pel-
plin, Wyższe Seminarium Duchowe, 15 grudnia 1994), Pelplin 1995, s. 19.

4 Por. K. Solecka, Problem odnowy języka religijnego w świetle twórczości J. St. Pasierba. Płaszczyzna 
genologii, „Initium” 2002, nr 34, s. 41–57.

5 Zob. J.S. Pasierb, Liturgia serca, wybór, wstęp i oprac. J. Sochoń, Warszawa 2002, s. 34; tenże, Puste 
łąki, Warszawa 1994, s. 72; tenże, Czarna skrzynka, Warszawa 1985, s. 99; tenże, Wnętrze dłoni, Łódź 
1988, s. 25, 62; por. R. Przybylski, Poeta wiary tragicznej, w: J.S. Pasierb, Wiersze wybrane, Warsza-
wa 1988, s. 388.
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swoiste zadanie dla człowieka, który musi go przekroczyć. Czasem posłu-
guje się objawiający się i udzielający ludziom Bóg. Stwórca w Osobie Syna 
Bożego wchodzi w naszą rzeczywistość, aby wprowadzić nas w wieczność. 
„Kairos to w gruncie rzeczy Kyrios: czas to Pan objawiający się w czasie. 
Widzieć czas znaczy dostrzegać Boga”6. Warto jednak pamiętać o tym, że 
człowiek jest nie tylko „związany” z temporalnością „otwartą” – „zwróco-
ną [w jego kierunku] stroną wieczności”7. Ze względu na swoją biologiczną 
naturę podlega również czasowi zamkniętemu. „Czas zamknięty staje się 
[jego] udziałem (…) o tyle, o ile stanowi on część przyrody”8. Rytm przy-
rody to, zdaniem Pasierba, naznaczony monotonią czas ku śmierci, który 
„otwiera drogę beznadziejności, a w [dalszej] perspektywie – rozpaczy”9. 
Temporalność zamknięta panuje nad całą realną rzeczywistością, otacza ją 
niczym morze wyspę. W utworze Nocą na wyspie czytamy:

nocą pod zielonym niebem

biją zegary na Malcie

szczekają psy i czasem pieją koguty

obraca się bezlitosne koło świata

dookoła wyspy10. 

Cykliczny czas natury, zamknięty jak okrąg, osacza jednostkę ludzką, 
więzi, zniewala. „Przekleństwo czasu zamkniętego. To, co jest nieśmier-
telnością i wspaniałością przyrody: to, że każdy rok oznacza dla niej nowy 
rozkwit i owocowanie, jest dla mnie perspektywą przerażającą. Żaden rok 
nie może być dla mnie taki sam. Każda wiosna musi być boleśniejsza, każ-
de lato pełniejsze, każda jesień bardziej owocna. Nie mogę i nie chcę być 
ptakiem domowym, którego można wpisać w kredowe koło, a on nie od-
waży się przekroczyć białej linii”11. Czas zabija nasze prawdziwe „ja”, suk-
cesywnie zabiera nam to, co stanowi istotę człowieczeństwa. Pogrążamy 
się w temporalności, pragnąc jednocześnie ją przekroczyć. Mamy świado-
mość, iż w obręb naszego istnienia wkradł się wrogi, obcy element, sprzecz-
ny z naszymi pragnieniami. Biologia włącza ludzi w porządek, który nie 
współtworzy – wespół z  ich egzystencją – harmonijnej całości. Ludzkie 
bytowanie pozostaje wychylone ponad i poza jego ramy.

6 J.S. Pasierb, Czas otwarty, Pelplin 1992, s. 24.
7 Tamże.
8 Tamże, s. 19.
9 Tamże, s. 24–25.
10 Tenże, Wnętrze dłoni, dz. cyt., s. 137.
11 Tenże, Czas otwarty, dz. cyt., s. 25.
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W rozważaniach Pasierba o temporalności zamkniętej czas jest w pe-
wien sposób zabsolutyzowany, przez co odnosimy wrażenie, iż mamy do 
czynienia ze zjawiskiem zewnętrznym wobec człowieka. Polski kapłan 
nie podzielał poglądów św. Augustyna na ten temat. Autor Wyznań wy-
szedł z założenia, że w zasadzie nie istnieje ani przeszłość, ani przyszłość. 
W związku z  tym nie należy mówić o trzech sferach czasu: przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości, lecz raczej skonstatować fakt istnienia teraź-
niejszości rzeczy obecnych, teraźniejszości rzeczy minionych oraz teraź-
niejszości rzeczy przyszłych. W przekonaniu biskupa Hippony fenomen 
czasu jest ściśle związany jedynie z subiektywnymi ludzkimi przeżyciami 
natury psychologicznej, „rozgrywającymi się” wyłącznie w ramach teraź-
niejszości12. Pasierb miał w tej kwestii odmienny pogląd. Nie koncentrował 
się jedynie na teraźniejszości, wiążąc również określone nadzieje z przy-
szłością, w której częściej niż obecnie ludzie będą przekraczać czas, udo-
wadniać, że nie są „bez reszty i defi nitywnie zamknięci w czasie, że mogą 
nadludzkim wysiłkiem przebijać jego barierę”13. Czas – podkreślał – „zja-
wia się nam najczęściej jako szansa i nadzieja. (…) Walka z czasem, wal-
ka o czas daje efekty: jadąc szybciej, prędzej przybędę na miejsce i zyskam 
określoną ilość czasu. Jeśli skończę wcześniej tę pracę, będę wolny”14.

2.  Sens historii a sens osoby ludzkiej

W przypadku ks. Pasierba doświadczenie nieubłaganej potęgi żywio-
łów przyrody, jednostajnego działania bezosobowego bytu owocowało nie 
tylko obrazem istnienia naznaczonego pustką, ogołoconego z sensu, po-
zbawionego nadziei, lecz również niezgodą na absurd niekończącej się 
skończoności. Myśliciel owo zdegradowane bytowanie uważał w pewnym 
sensie za obce, niemające wpływu na „prawdziwy” wymiar ludzkiej egzy-
stencji. Podkreślał, iż oprócz wstrząsającej i przerażającej rzeczywistości 
czasu zamkniętego jest również idea diametralnie odmienna, odzwiercie-
dlająca proces, w którym unicestwienie staje się początkiem odrodzenia, 
a śmierć – nowym życiem. Człowiek ma świadomość tego faktu m.in. ze 
względu na własną konstrukcję psychofi zyczną. Składa się z duszy i ciała 
– jakości bardzo ściśle ze sobą związanych, tworzących jedność. Nie tylko 
dusza, ale również ciało odgrywa, zdaniem Pasierba, ważną rolę w proce-

12 Por. Św. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Kraków 2007.
13 J.S. Pasierb, Czas otwarty, dz. cyt., s. 26.
14 Tamże, s. 25.
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sie poznania, uczestniczy w tajemnicy istnienia, ma zdolność metafi zycz-
nego doznawania objawiającego prawdę. Nie może być inaczej, zważywszy 
na to, iż „wieczność nie jest czymś, co zostanie dosztukowane po śmier-
ci do naszego czasu. Ona już jest, już się dzieje, już rozstrzyga. Jej los jest 
w  naszych rękach. Nie tylko złożonych do modlitwy, ale wyciągniętych 
do drugiego człowieka, podnoszących, obejmujących, podtrzymujących, 
karmiących, leczących go, trzymających kielnię, pióro, pędzel, siekierę, 
skalpel, kierownicę, obsługujących maszyny, sterujących precyzyjnymi 
mechanizmami”15. Trudno sobie wyobrazić realizację tych zadań bez ak-
tywizacji i „wyzyskania” własnego ciała.

Autor Czasu otwartego, będąc zwolennikiem podziału dychotomiczne-
go: ciało – dusza, nie dostrzegał konfl iktu między tymi strukturami. Bycie 
zwrócone w stronę duszy jest innym sposobem istnienia niż bycie cieles-
ne. W świecie Pasierbowej eseistyki i poezji nie zajmuje ono miejsca waż-
niejszego od ciała. Nie ma również problemu uwięzienia duszy w ciele ani 
kwestii jej wyzwolenia. Ciało ludzkie było dla twórcy „miejscem cierpienia, 
przemijania, starzenia się, wreszcie samej śmierci. Odsłania cały, (…) dra-
matyczny, wymiar ludzkiej egzystencji. W ten sposób przez materię poszu-
kuje [Pasierb] tajemnicy bytu”16. Wiedza na temat tragiczności ludzkiego 
losu nie może jednak owocować wycofaniem się z realnego „tu i teraz”, od-
daniem się jedynie rozmyślaniom i kontemplacji.

Ks. Pasierb uważał, że człowiek, mimo przygodności swej egzystencji, 
jest istotą twórczą, zdolną do przemiany samego siebie oraz otaczającej 
go rzeczywistości. Zaangażowanie się jednostki ludzkiej w  to niezwykłe 
dzieło jest formą walki o zachowanie własnej godności, własnego człowie-
czeństwa. Jawi się jako specyfi czna niezgoda na absurdalny los, na bez-
wolne poddanie się przemijaniu. Człowieczeństwo jest nam w pewnym 
sensie zadane, co oznacza, że mamy, pomimo przebywania w kręgu cza-
su zamkniętego, wpływ na jego kształt, jesteśmy współodpowiedzialni 
za swoją przyszłość. Człowiek musi dokonywać świadomych wyborów, 
żyć własnym życiem, nie zaś życiem zorganizowanym przez kogoś inne-
go. Nie oznacza to jednak, że powinien odgrodzić się murem od drugiego 
„ja”. Wprost przeciwnie: Pasierb podkreślał, że wybór życia niezależnego 
od innych nie jest właściwą decyzją. Tylko świadome otwarcie się na Boga 
i drugiego człowieka umożliwia bowiem zyskanie ludzkiej tożsamości. Sta-

15 Tamże, s. 29.
16 A. Pethe, „Metafizyczne” w poezji ks. Janusza S. Pasierba, w: Kultura i religia u progu III tysiąclecia, 

red. W. Świątkiewicz, A. Pethe, Katowice 2001, s. 240.
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jemy się ludźmi tylko w relacji o charakterze miłości, defi niowanej przede 
wszystkim jako pragnienie dobra dla kogoś innego. „Osoby objawiają się 
przez miłość, która je otwiera”17.

Nasze zbawienie jest w dużej mierze uzależnione od nas samych. „Zba-
wiam (…) siebie, (…) jeśli dzięki temu, co robię, na świecie jest trochę 
jaśniej i lepiej, gdy świadomie działam na rzecz poprawy duchowej i mate-
rialnej sytuacji człowieka i stosunków międzyludzkich, gdy zmniejszam na 
świecie współczynnik okrucieństwa przez życzliwość i braterstwo, przez 
dodawanie ludziom otuchy”18. Królestwo Boże jest w przekonaniu Pasier-
ba również tu i teraz, pośród nas – grzeszników naznaczonych szeregiem 
wad, słabości, ułomności19. Uczestnicząc w ziemskiej, przemijającej rze-
czywistości, uczestniczymy jednocześnie w rzeczywistości nieba. 

3. Ludzka egzystencja jako pytanie o Boga

Człowiek nie może zamykać się w obszarze swoistego bólu istnienia. 
Powinien go przekroczyć i  podjąć wysiłek, w  którego następstwie życie 
już tu, na ziemi, byłoby w miarę pełne. Wieczność i niebo zaczynają się, 
zdaniem autora Czasu otwartego, w ziemskiej rzeczywistości. Przedsmak 
nieba możemy zafundować sobie sami w realiach doczesności. Wszystko 
zależy od tego, czy i w jakim zakresie pokonamy własne słabości, usuniemy 
przejawy niesprawiedliwości społecznej itp. Wydaje się, że Pasierb przy-
pisywał kruchemu bytowi, jakim jest człowiek, dosyć dużą rolę w dziele 
kształtowania jego własnego losu. Stał na stanowisku, że chociaż nic, co 
odnosi się do ludzi i świata, nie dzieje się wbrew woli Boga, jednak Stwórca 
nie przymusza, a tylko przekonuje człowieka do swoich racji20. Nie odrzu-
cał łaski Bożej, podkreślając jedynie, że nie ma w niej nic, co nie uwzględ-
niałoby woli człowieka. Bóg jest zaangażowany w rzeczywistość swojego 
stworzenia i współdziała z ludźmi ku dobremu. „Mamy nieraz podświa-
domą tendencję do uważania, że sprawy Boga i sprawy życia znajdują się 
na przeciwległych biegunach. (…) Niezmienność i wieczność Boga poczy-
tujemy za statyczne trwanie, odpychające nas swoim skamienieniem. Nic 

17 J.S. Pasierb, Czas otwarty, dz. cyt., s. 24.
18 Tamże, s. 28.
19 Por. interesujące rozważania ks. Pasierba o Kościele jako zbiorowości grzeszników: tenże, Czas 

otwarty, dz. cyt., s. 192–194; tenże, Skrzyżowanie dróg, Pelplin 1994, s. 83–84. Zob. także E. Piszcz, 
Janusz, w: Wstępujący na wzgórze. Wspomnienia o Ks. Januszu Pasierbie, red. M. Wilczek, Pelplin 
1995, s. 26–27.

20 Por. Z. Zarębianka, Człowiek, Ziemia, Bóg – przestrzeń wewnętrzna w poezji Janusza Stanisława Pa-
sierba, „Topos” 2001, nr 2–3, s. 30–36. 
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[bardziej] fałszywego! Biblia ukazuje nam Boga jako potężną osobę, której 
dynamiczne działanie skierowane jest ku człowiekowi. Bóg działa jak za-
kochany w swoim stworzeniu”21. Wyrazistym świadectwem takiego właś-
nie charakteru Stwórcy jest Osoba Jezusa Chrystusa, który przyjął postać 
przyjaciela człowieka22.

Bóg kocha i  nigdy nie przestanie kochać człowieka. Jego miłość jest 
wciąż świeża i  nowa, pełna pasji i  zaangażowania. Zdaniem Pasierba, 
Stwórca nie ma jednak pewności, że będzie ona w określonych sytuacjach 
skutecznie przyjęta23. Miłość jawi się jako zakorzeniona w Bożej naturze 
i dlatego „bezwzględna”, natomiast inne aspekty relacji Boga z ludźmi są 
bardziej złożone. 

Doskonałym komentarzem do rozważań Pasierba na temat tych rela-
cji są słowa myśliciela Wacława Hryniewicza: „Gdy zatraca się człowiek, 
jest to również jakaś utrata dla Boga – niepowodzenie Jego boskiego dzie-
ła stworzenia i odkupienia, Jego własny dramat. Jeżeli na końcu dziejów 
Bóg ma być, jak głosi chrześcijańska nadzieja, »wszystkim we wszystkich« 
bądź »wszystkim we wszystkim«, (…) oznacza to jakiś trudno wyrażalny 
sukces samego Boga, Jego »zysk« i Jego ostateczne zwycięstwo w całym 
stworzeniu. Porażka Bożego dzieła, wieczna zatrata pewnej części ludz-
kości byłaby największą tragedią dla samego Boga, wiecznym piekłem dla 
Niego samego i dla Jego miłości nigdy nie ustającej w stosunku do wszyst-
kich stworzeń”24.

4. Człowiek jako podmiot i byt twórczy

Bogu drogi jest każdy człowiek, niezależnie od tego, ile ma wad, słabo-
ści, grzechów. Według Pasierba, wszyscy zostali przez Stwórcę do czegoś 
powołani i  muszą niezależnie od przeszkód, które trzeba będzie poko-
nać, i  trudności, którym trzeba będzie sprostać, to powołanie w swoim 
życiu realizować. Ich sytuacja wyjściowa jest taka sama. Poeta nie znaj-
duje się w pozycji bardziej uprzywilejowanej od – przykładowo – kapła-
na czy urzędnika. Każdy z nich otrzymał od Boga określony talent, moc 
i energię. W ten sposób rozpoczęła się jego twórcza przygoda, działalność, 
którą powinien wypełnić swój ziemski czas. Ks. Pasierb dowartościował 
doczesność. „Zbawiam – podkreślał – świat i siebie, gdy jestem inżynie-

21 J.S. Pasierb, Czas otwarty, dz. cyt., s. 23. Zob. także tenże, Miasto na górze, Pelplin 2000, s. 98.
22 Zob. tenże, Pionowy wymiar kultury, Kraków 1983, s. 19–20. 
23 Zob. tenże, Czas otwarty, dz. cyt., s. 42–44.
24 W. Hryniewicz, Dramat nadziei zbawienia. Medytacje eschatologiczne, Warszawa 1996, s. 49.
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rem, poetą, robotnikiem, pielęgniarką, lekarzem, szoferem, profesorem, 
studentem, gospodynią, tancerką, aktorem, urzędnikiem”25. Działalność 
człowieka na określonym polu ma, pomimo kruchości jego egzystencji, 
wielką szansę na sukces, rozumiany z jednej strony jako zdobycie uznania, 
szacunku innych, z drugiej zaś – odnoszący się do wymiaru duchowego 
człowieczeństwa, ściśle związany z troską o zbawienie osoby. Sukces jest 
w zasięgu możliwości każdego z nas, gdyż nasz partner to sam dobry, ko-
chający Bóg. Boża łaska oraz odpowiedzialne ludzkie zaangażowanie, od-
waga, wysiłek i determinacja w realizacji wytyczonych celów nie stoją ze 
sobą w sprzeczności.

Przedsmak królestwa Bożego możemy mieć już na ziemi, w realiach do-
czesności, wszędzie tam, gdzie w życiu jednostek i zbiorowości odzwiercie-
dla się harmonia bosko-ludzkiej współpracy i porozumienia. W związku 
z tym nie należy, zdaniem Pasierba, wycofywać się z obecności w konkret-
nym tu i  teraz. Katolik nie powinien koncentrować swej uwagi na kwe-
stii wyboru pomiędzy Bogiem a światem, lecz wybrać i Boga, i świat. Jeśli 
osoby wierzące odwracają się od doczesnej rzeczywistości, to w pewnym 
sensie odrzucają Boga objawionego w Jezusie Chrystusie. Wierność nauce 
Chrystusa oznacza nie tylko uczestnictwo w nabożeństwach, lecz również 
zaangażowanie się w dzieło nieustannej, krytycznej i twórczej transforma-
cji świata, w walkę o prawo człowieka do godnego życia, w walkę ze złem.

Myśliciel ujmował zło w  kategoriach etycznych. Podkreślał, że złem 
są ludzkie wady, niedobre są niektóre intencje, czyny człowieka. Ponadto 
konstatował fakt istnienia rzeczywistego zła w świecie. To ostatnie rozu-
miał jako brak lepszych, bardziej sprawiedliwych, przyjaznych człowieko-
wi rozwiązań społecznych, politycznych, a także aksjologicznych26.

Autor Obrotu rzeczy ubolewał nad tym, że czasy, w których żyje, trud-
no określić mianem ludzkich czy braterskich. W drugiej połowie XX wie-
ku rozwój cywilizacji europejskiej nie dokonuje się bowiem w  „sytuacji 
określonego etosu”27, którego wyznacznikami są m.in.: uczciwość, rze-
telność, wzajemna życzliwość, wierność. „Jedną z największych wartości 
ludzkich dzisiaj potrzebnych – podkreślał – jest wierność, dlatego że czło-
wiek jest już tak zdradzony, tak opuszczony i tak osaczony, że gdyby ten 
ktoś jedyny, czy kilku ludzi, w których pokłada nadzieję, mieli go zdradzić 
i zawieść, to byłaby chyba największa potworność i grzech wołający o po-

25 J.S. Pasierb, Czas otwarty, dz. cyt., s. 28.
26 Zob. P. Koprowski, Wolność, ale jaka? Janusz Stanisław Pasierb o polskiej rzeczywistości po 1989 ro-

ku, „Forum Teologiczne” 9 (2008), s. 145–157.
27 J.S. Pasierb, Obrót rzeczy. Rok 1991, Pelplin 2002, s. 191.
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mstę do nieba”28. W umyśle i sercu współczesnego człowieka zaczyna bra-
kować również miejsca dla Boga. Jego sposób życia i myślenia jest w coraz 
większym stopniu determinowany przez kategorie materialne. Tych ostat-
nich nie można odrzucać czy uważać ex defi nitione za zło, lecz trzeba pa-
miętać, że to nie one stanowią najcenniejszą cząstkę tożsamości jednostki 
ludzkiej. Do najistotniejszych zadań stojących przed współczesnymi nale-
ży w przekonaniu Pasierba ustosunkowanie się do fundamentalnych ka-
tegorii i pojęć moralnych, przeniesienie na grunt własnego życia płynącej 
z nich mądrości. Stopień i jakość ich realizacji będą decydować o kształcie 
naszego człowieczeństwa. „Może będzie nam dane, jak Mojżeszowi przed 
śmiercią, zobaczyć z wysokiej góry rysujący się w dali niewyraźny zarys 
świata bardziej ludzkiego i bardziej braterskiego, do którego pewnie sami 
już nie wejdziemy, ale na rzecz którego powinniśmy rzucić wszystkie siły, 
całe zaangażowanie”29. 

5. Pytanie o Boga pytaniem o źródło i cel

Pasierb wzywał do duchowej przemiany, do otwarcia się na Boga i Jego 
propozycje, atrakcyjne dla każdego niezależnie od uwarunkowań społecz-
no-kulturowych czy światopoglądowych. Wskazywał, że bez względu na 
to, czy jesteśmy wierzący, czy przeciwnie, stoimy w  obliczu miłującego 
i przebaczającego Stwórcy. On ustawicznie wszystkich „kusi”, subtelnie po-
ciąga do siebie. Jest w istocie bliższy ludziom niż oni sami sobie. Przyciąga-
jące piękno Boga to jedna z form Jego oddziaływania na stworzenie. Warto 
w tym miejscu przytoczyć jakże wymowny fragment Czasu otwartego, bę-
dący ilustracją powyższych rozważań: „Pewnej nocy odnawia się rana, któ-
rej istnienia nie podejrzewaliśmy. Odzywa się zaspokojony pozornie, przy 
pomocy namiastek głód Boga. Wierzący i niewierzący, jedni i drudzy, jed-
nako nie widząc w ciemności Jego twarzy, mocujemy się z Nim. My kusze-
ni przez niewiarę, oni pociągani przez wiarę. (…) Rankiem [niewierzący] 
odchodzą poranieni, (…) można do nich zastosować słowa (…) Erazma 
z Rotterdamu, że ten tylko jest »nieszczęsny, kto się tak od Chrystusa od-
wrócił, że już nie może być dostrzeżony. Bo chociażby i  z daleka iść za 
Zbawcą – to też coś znaczy«. A my, wierzący? (…) Dlaczego tak nam trud-
no, dlaczego mocujemy się, zamiast obejmować? (…) Może dzieje się tak 

28 Cyt. za: B. Wiśniewski, Poetyckie spotkania z księdzem Januszem St. Pasierbem. Pomorski Konkurs 
Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba, Pelplin 2005, s. 153–154.

29 J.S. Pasierb, Czas otwarty, dz. cyt., s. 182.
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dlatego, że sprawy wiary są bardzo podobne do spraw miłości? Że istotną 
tajemnicą jest fakt spotkania się dwóch osób, dwóch osobowości, dwóch 
światów?”30.

Bóg jest „schronieniem”, do którego każdy może uciec przed rozpaczą 
i pesymizmem, wypływającymi z faktu kruchości i tymczasowości ludz-
kiego życia. Warto jednak pamiętać o tym, że u Pasierba funkcję tego ro-
dzaju „schronienia” pełni – obok Absolutu – również  samo życie, pod 
warunkiem jednak, że jest twórcze, pełne pasji i zaangażowania. Wyda-
je się, że autor Czasu otwartego opowiadał się za swoistym połączeniem 
obydwu schronień, w  rezultacie którego powstałaby potężna „twierdza”. 
Jej wyłonienie się byłoby dowodem na to, że współpraca człowieka z Bo-
giem – Panem nie rozkazującym, lecz służącym – przynosi zawsze owoc. 
Bóg współczuje i współcierpi ze swoim stworzeniem, nie jest jedynie wi-
dzem. Przykład Jezusa Chrystusa-Sługi, oddającego swoje życie za nas, 
ludzi, i w ten sposób realizującego zamierzenia Boga-Ojca jest, zdaniem 
Pasierba, niezwykle wymowny. „Ma rację Pascal, po stokroć, gdy pisze: 
»Znamy Boga tylko przez Chrystusa, ale i siebie samych poznajemy tyl-
ko dzięki Niemu«”31. Bóg szanuje nasze wybory, decyzje, postanowienia. 
Ludzka wolność, nawet jeśli owocuje niekiedy grzechem, pozostaje w obli-
czu miłującego i przebaczającego Absolutu. „Tylko [człowiek] jest partne-
rem i rozmówcą Boga, który nawołuje go po imieniu, nawet po grzechu”32.

Chodzi przede wszystkim o to, by człowiek usłyszał owo „nawoływa-
nie”, by starał się w czasie swego doczesnego życia poznać Stwórcę, który 
nigdy nie wycofał swojej obecności. Blaise Pascal, fi lozof niezwykle cenio-
ny przez Pasierba, uważał, że Bóg daje się poznać tym, którzy szukają go 
szczerze, z całego serca. „Boga czuje serce, nie rozum. Oto co jest wiara: 
Bóg dotykalny dla serca, nie dla rozumu”33. Wiara opiera się, zdaniem auto-
ra Myśli, na miłości i bezwzględnym zaufaniu, oznacza zawierzenie racjom 
serca, racjom, których rozum nie zna34. Jak się wydaje, Pasierb w znacznej 
mierze podzielał ten pogląd. Mówiąc o relacjach między Bogiem a czło-
wiekiem, przywoływał „racje serca”. Podkreślał, że serce jest „miejscem 
wewnętrznego dramatu [człowieka] wędrowca, który jest świadomy przy-

30 Tamże, s. 41–42.
31 Tamże, s. 91.
32 Tenże, Pionowy wymiar kultury, dz. cyt., s. 18.
33 B. Pascal, Myśli, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1972, s. 207.
34 Por. S. Lubańska, Porządek serca Pascala a rozum praktyczny Kanta, w: Filozofia XVII wieku i jej kon-

tynuacje, red. Z. Drozdowicz, Poznań 2009, s. 269.
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należności [nie tylko do doczesnego, lecz również] do innego, trudnego, 
ale nieograniczonego porządku”35 – nadprzyrodzonego.

„Serce” u Pasierba nie jest symbolem ckliwości, sentymentalizmu, wy-
lewnych emocji, lecz raczej określeniem poznania całoosobowego, odno-
szącego się do jednostki ludzkiej, odznaczającej się określoną spoistością 
wewnętrzną. Tej ostatniej nie można w pełni zrozumieć i ogarnąć, posłu-
gując się racjonalistycznymi narzędziami36. Myśliciel preferował również 
„drogę serca” jako sposób poznania Boga. Nie oznacza to jednak, że tym 
samym opowiadał się za radykalną deprecjacją racjonalizmu. Podkreślał 
jedynie, że ten ostatni sytuuje się w określonych ramach i nie jest w stanie 
przekroczyć pewnych granic. 

Autor Czasu otwartego, głęboko wierzący intelektualista, uważał, że 
rozum jest niezwykle cennym narzędziem, umożliwiającym m.in. swo-
iste oczyszczenie chrześcijaństwa z  mitów przebranych za prawdy 
quasi-naukowe, z różnego rodzaju form bałwochwalczych. Dzięki właści-
wemu wyzyskaniu intelektu nastąpi kres istnienia „pseudochrześcijaństwa”, 
współodpowiedzialnego za ateizację Europy drugiej połowy XX wieku37. 
Może umrzeć – z pożytkiem dla Europejczyków – Bóg będący tworem 
człowieka, uzależniony od jego rozterek, wyobrażeń, pragnień, systemów 
wartości, zasad postępowania, wykształcenia, pochodzenia społecznego. 
Taki Absolut jest tylko jednym z aspektów ludzkiej egzystencji, pojawia się 
i znika w zależności od naszej woli, wiara i niewiara w niego jawi się jako 
zwykły element psychiki38. Owa zmienna rzeczywistość powinna, zdaniem 
Pasierba, umrzeć jak najszybciej. Nie jest to Bóg Ewangelii, lecz zbiór cha-
otycznych ludzkich terminów i opisów. Muszą umrzeć: Bóg magii, Bóg złej 
teologii, Bóg socjologii, Bóg struktur i uwarunkowań, Bóg jednego narodu, 
Bóg określonej klasy społecznej, Bóg konwenansu, Bóg fi lozofów39.

Autor Czasu otwartego odrzucił Boga fi lozofów i uczonych40. Nie pod-
jął nigdy próby racjonalizacji wiary. Uważał, że wiara nie może podlegać 
takiemu procesowi, gdyż jest on sprzeczny z jej istotą. „Wiara nie jest po-

35 A. Pethe, Poeta czasu otwartego. O wierszach ks. Janusza Stanisława Pasierba, Katowice 2000, s. 93.
36 Zob. J.S. Pasierb, Czarna skrzynka, dz. cyt., s. 12, 26, 31, 46, 152, 162.
37 Warto w tym miejscu podkreślić, że ks. Pasierb był otwarty również na idee niemieszczące się w ra-

mach katolicyzmu, chętnie słuchał głosów także spoza tego kręgu, w tym ateistów. Zob. P. Koprowski, 
Kryzys wiary a kształt naszego człowieczeństwa. Refleksje Janusza Pasierba, w: Esencja człowieczeń-
stwa. Prawda ludzka a cywilizacja, red. H. Romanowska-Łakomy, Warszawa 2010, s. 142–144. 

38 Por. K. Armstrong, Historia Boga. 4000 lat dziejów Boga w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie, tłum. 
B. Cendrowska, Warszawa 1995.

39 Zob. J.S. Pasierb, Czas otwarty, dz. cyt., s. 37–38.
40 Por. A. Stempka, Tradycja religijna w poezji Jana Twardowskiego i Janusza St. Pasierba, Bydgoszcz 

2006.
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dobna do jednego zręcznego chwytu, nie jest pochwyceniem Boga raz na 
zawsze, lecz jest długą walką. (…) Wiara poddana jest – jak każda wal-
ka sportowa i każda walka w życiu – prawu kolejnych kryzysów, łapania 
»drugiego oddechu«, jest tu przypływ i  ubytek sił, wzrost i  zamieranie. 
Nie można wiary »ubezpieczyć«, ona musi być ryzykiem. (…) Każdy z nas 
musi powtarzać paradoksalny okrzyk: »Wierzę, Panie, zaradź memu nie-
dowiarstwu« (Mk 9, 4). I co najdziwniejsze, ten stan jest najzupełniej nor-
malny, i Bóg zasadniczo nie daje nam innego doświadczenia wiary, jak ów 
stan chwiejnej równowagi”41.

Pasierb uważał, że wszyscy jesteśmy nie tylko istotami cielesnymi, lecz 
również duchowymi. Homo sapiens to według niego zarazem homo reli-
giosus, i dlatego nawet ateista, uświadomiwszy sobie własną kruchość, sła-
bość, przemijalność – cechy wpisane w  ludzki byt – zacznie odkrywać 
i zgłębiać prawdy religijne. „Dopiero człowiekowi po przeżyciu swej nędzy 
i przejściu przez ostry kryzys egzystencjalny, dopiero istocie rzucającej się 
w ciemną przepaść [dana jest] nadzieja, że w tej ciemności i pustce moż-
na napotkać dłonie Boga”42. Wydaje się, że autor Miasta na górze podzielał 
opinię Fiodora Dostojewskiego wyrażoną w Biesach, że „ateista znajduje 
się na przedostatnim stopniu do osiągnięcia wiary doskonalej”43.

Podsumowanie

Refl eksje antropologiczne ks. Janusza Pasierba, koncentrujące się wokół 
pytania, kim jest człowiek, można pogrupować w kilka bloków tematycz-
nych: czas a historyczność człowieka; sens historii a sens osoby ludzkiej; 
ludzka egzystencja jako pytanie o Boga; człowiek jako podmiot i byt twór-
czy; pytanie o Boga pytaniem o źródło i cel. Myśliciel zwrócił uwagę na 
kruchość życia ludzkiego, na swoisty ból istnienia będący następstwem 
konstatacji faktu upływu czasu i  przemijania. Problematykę antropolo-
giczną ujmował głównie w  perspektywie teologicznej – odpowiedzi na 
nurtujące autora Czasu otwartego dylematy natury egzystencjalnej wyni-
kały z wiary chrześcijańskiej, dla której najistotniejsze jest to, co Bóg ob-
jawił o  sobie i  o  swoim stworzeniu. Ostatecznym gwarantem istnienia 
człowieka jest Absolut, co nie oznacza jednak, zdaniem Pasierba, iż należy 
nadprzyrodzoność przedkładać nad doczesność. Powinniśmy wypełniać 

41 J.S. Pasierb, Czas otwarty, dz. cyt., s. 43.
42 Tenże, Miasto na górze, dz. cyt., s. 36.
43 F. Dostojewski, Biesy, tłum. T. Zagórski, Z. Podgórzec, Warszawa 1984, s. 678.
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nasze doczesne życie twórczą aktywnością, działalnością, z pasją angażo-
wać się w realne tu i teraz. Czyniąc tak, znajdziemy zalążek bezpiecznej 
przystani, chroniącej nas przed falami smutku, rozpaczy, już na ziemi. My-
śliciel, mimo iż preferował poznanie Boga na „drodze serca” i w subtelny 
sposób zalecał je czytelnikom swoich dzieł, stał na stanowisku, że nie moż-
na – i nie wolno – uciec od intelektu, zrezygnować z posługiwania się ro-
zumem, m.in. w rozważaniach poświęconych chrześcijaństwu. 

Summary

Anthropological refl ections of contemporary Polish thinker, poet and Roman catho-

lic priest, included in some chosen essays and collection of poems of his authorship, fo-

cus on the question: who is a human being? Th ey can be divided in a few thematic units: 

time and the history of a human being; the meaning of history and the meaning of human 

beings; human existence as the question about God; the man as the subject and creative 

existence; the question about God as the question about the source and aim.

Th e anthropological issue was considered by the thinker mostly in theological per-

spective. Answers for dilemmas of existential nature, nagging the author of “Th e Open 

Time”, were resulting from the Christian faith, for which the most essential is what God 

revealed about Himself and His creation. Th e fi nal guarantor of human existence is the 

Absolute; yet, in Pasierb’s belief, it does not mean that supernaturality should prevail over 

wordliness.  

We should fulfi ll our earthly life with creative activities and passionately be engaged in 

real “here and now”. By doing so, here, on the Earth, we will fi nd the origin of the safe har-

bour, guarding us from sadness and despair.

Piotr Koprowski – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Historii na 

Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, historyk idei, autor licznych arty-

kułów i książek.


