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1  J. St. Pasierb, Czas otwarty, Pelplin 1992, s. 16. 
2  Należy zauważyć, że teologia ma świadomość granic rozumu w swoich nadaniach. Granice formalne, 

tzn. wynikające z samej natury  teologii,  stanowią: 1)pośredniość charakteru poznania Boga przez  te-

ologa; 2) analogiczność języka teologicznego, który jest właściwszy do opisu relacji Bóg – człowiek niż 

do opisu samej istoty (przymiotów) Boga; 3) niewystarczalność rozumu jednostki, która jest zdana na 

eklezjalność poznawania Boga. Treściowe ograniczenia teologii wynikają z potrójnej bezradności rozumu: 

1) w stosunku do ontologicznych twierdzeń teologii pozytywnej broniącej boskiej tożsamości Zbawiciela 

(transcendencja i immanencja Boga, jedność i troistość wydają się wzajemnie wykluczać); 2) bezradności 

wobec przeczeń teologii negatywnej (kim Bóg nie jest – Jego radykalna inność); 3) bezradności wobec 

aktu mistycznego zjednoczenia z Bogiem. Zob. T. Dzidek, Granice rozumu w teologicznym poznaniu Boga, 

Kraków 2001 (zwłaszcza s. 377-383). 

Wstęp
Spodobało się Bogu przez głupstwo gło-

szenia słowa zbawiać wierzących (1 Kor 
1, 21) i choć trudno wskazać człowieka, 
który nawróciłby się po przeczytaniu któ-
regokolwiek z dogmatów, bez przesady 
można powiedzieć, że przez setki lat Ko-
ściół powstaje z grzechów dzięki słowu 
poetyckiemu. Chrystus był przecież zako-
chanym poetą… Poetą – Pedagogiem.

Twórczość pelplińskiego prezbite-
ra Janusza Stanisława Pasierba (1929 
– 1993), wpisana do utrwalonego już 
w teorii literatury nurtu tzw. poezji 
kapłańskiej, wskazuje, że – jak głosił 
zresztą kard. Newman – poetycki po-
gląd na świat jest obowiązkiem chrze-
ścijanina1, a język poezji wyposażony 

jest w takie właściwości, które trafniej 
mogą wyrazić to, co język naukowego 
dyskursu wyrazić nie potrafi2.

W niniejszym artykule, z uwagi na ma-
terię podejmowanych zagadnień daleki 
od naukowości, postaramy się zaprezen-
tować obraz ojca, jaki wyłania się z po-
etyckiej interpretacji przypowieści o synu 
marnotrawnym ks. Janusza St. Pasierba, 
by dzięki temu zobaczyć, jaką pedagogię 
stosuje wobec syna miłosierny ojciec. 

Jako punkt wyjścia, stanowiący swego 
rodzaju motto tych rozważań, uczyńmy 
wiersz „dom” z tomiku „Wiersze religijne”:

nie mówił że to będzie biuro parafialne
z kartotekami wedle cnót i zasług
klub dla zbawionych
z klimatyzacją i czytelnią biblii
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3  J. St. Pasierb, dom, [w:] Wiersze religijne, Poznań 1983, s. 80. 
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Przypowieść o synu marnotrawnym – obrazem miłosierdzia ucieleśniającego sprawiedliwość, [w:] Com 1, 1-2 (1981), s. 

87-97; A. Szlagowski, Syn marnotrawny Rozwinięcie przypowieści ewangelicznej, Warszawa 1946; J. Tum, Pierwotna 

tradycja i redakcja w przypowieści o synu marnotrawnym. Łk 15, 11-32 (Analiza stanowiska), SSHT 17 (1984), s. 7-25.
5  J. St. Pasierb, Czas otwarty, op. cit., s. 36-37. 
6  J. St. Pasierb, Słowo Boże między ludźmi, Katowice 2010, s. 116. 

nie obiecywał pałacu
z salą tronową błyszczącą łaskami
nie zapowiadał katedry
z wieczną adoracją
mówił o domu ojca
mówił że będziemy 
mieszkać że to będzie
naprawdę dom3.

1. NajpierW o tym, jaki ojciec Nie jest.
Ojciec z przypowieści o synu mar-

notrawnym to oczywiście Bóg, a cała 
przypowieść opisuje przede wszystkim 
miłość miłosierną – opisywaniem tego 
zagadnienia zajmowali się już wielo-
rako znawcy tematu, głównie bibliści 
– egzegeci4. Zanim jednak przyjrzymy 
się Pasierbowej interpretacji tej przypo-
wieści i ojcostwa, jakie ona prezentuje, 
warto wskazać na elementy teologii, 
o jakiej pisał (a właściwie głosił) poeta. 
Spójrzmy zatem na kilka wypowiedzi 
ks. Pasierba:

Zmiana obrazu świata spowodowała 
zmianę obrazu Boga. Tym, co umiera 
na naszych oczach, nie jest Bóg, lecz 
nieprawdziwe wizerunki Boga praw-
dziwego. Nie są one fałszywe dlatego, 
że stworzone w złych intencjach. Wiele 
z nich podarowano nam lub stworzyli-
śmy je sami w najlepszej wierze. (…)

I tak musi umrzeć Bóg magii, ustę-
pując miejsca Bogu religii. (…) Musi 
umrzeć – powtórzmy za Pascalem – 
„Bóg filozofów”, jeśli nie jest Bogiem 
patriarchów i Jezusa Chrystusa. Myślę 
zresztą, że on nigdy nie żył naprawdę, 

ten Bóg – pojęcie, Bóg abstrakcji, nieoso-
bowy i nieżywy, Bóg deistów, konieczny, 
ale podręcznikowy, Bóg obojętny (…) 

Musi umrzeć Bóg złej teologii, ów 
żandarm świata, małostkowy księgo-
wy, zajęty tylko prowadzeniem reje-
stru naszych win, mściwy upiór, który 
wchłonął w siebie wszystko, co było 
najbardziej posępnego i zatrważające-
go w bóstwach pogańskich, w najokrut-
niejszych mitach, zazdrosny o rozwój 
i emancypację człowieka, jak Apollo, 
który obdarł Marsjasza ze skóry5. 

O fałszywych wyobrażeniach Boga 
prawdziwego mówił ks. Pasierb często, 
co potwierdzać może przypuszczenie, 
że bardzo leżało mu na sercu „odtru-
cie” z zakłamanych wizerunków Boga 
Ojca. Do młodzieży w kościele św. Anny 
w Warszawie głosił:

Mój Bóg. Jaki On jest? Prawdziwy, 
nieprawdziwy? Czy On jest może takim 
bogiem, który mi na wszystko pozwa-
la? Czy może odwrotnie, jest okropnym 
policmajstrem, który stoi nade mną 
i pilnuje mnie, i księguje wszystkie 
moje grzechy? (…) Pan Bóg zasługuje 
na nieco lepsze zajęcie niż podliczanie 
naszych grzechowych osiągnięć6. 

2. syN marNotraWNy [1]
Przejdźmy teraz do Pasierbowej po-

ezji. Pierwszym utworem, jakiego ana-
lizę postaramy się przeprowadzić, jest 
wiersz „syn marnotrawny [1]”:

wracam
zaledwie domyślam się domu
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tak bo ta droga wspina się na wzgórze
tak bo ten kamień przy którym tak 

dawno
muzyka czy ją usłyszę
uczta jak przełknąć choćby kęs pieczeni
świąteczna szata nie ogrzeje wysty-

głego ciała
pierścień ześlizgnie się z palca
wszystko przychodzi za późno
dla mnie
który odszedłem za wcześnie
który nie mam siły
otworzyć oczu
i drążąc w ciemności
czuję tylko drżący
dotyk
to objęcie7.

Powrót wymaga odwagi. Syn wraca, 
bo nie widzi innego wyjścia ze swojej 
sytuacji. Czy jest to działanie ściśle prag-
matyczne? Po lekturze tego wiersza, 
w przeciwieństwie do tekstu przypowie-
ści, wydaje się, że nie. Syn dopiero teraz 
odkrywa na nowo piękno tej przeszłości, 
którą gwarantował mu ojciec, patrzy na 
dom innymi oczami. Widzi też to wszyst-
ko, co stało się potem, gdy odszedł – wi-
dzi całe swoje człowieczeństwo, które 
mogło być wypełnione po samą swą gór-
ną granicę, a jest wyniszczone po samą 
dolną8. Kiedy opuszczał ojca, ruszał po 
nową godność, bo godność dziecka nie 
stanowiła wówczas dla niego wartości. 
Dziś jest inaczej. Mija poszczególne ele-
menty krajobrazu, zmierzając na wzgó-
rze, do domu, jak do miejsca świętego 
do sanktuarium. Poznaje kamień, przy 
którym tak dawno… 

Wiersz jednak nie mówi o synu mar-
notrawnym z Ewangelii. Ten syn, któ-

ry wraca, zna dobrze scenariusz – wie, 
co za chwilę się wydarzy. Będzie uczta, 
pieczeń, świąteczna szata i pierścień. 
Ma jednak poczucie swojej niegodności, 
boi się, że nie udźwignie tej łaski, która 
jest już dla niego przygotowana. Nawet 
własne ciało budzi w nim niepokój, bo 
brak w nim ciepła – tego ciepła, które 
ojciec jest wstanie wskrzesać. Boi się, 
że nie podoła, bo – jak można się domy-
ślać – jest to już nie pierwszy powrót 
do ojca. Ale mimo to wraca, nie wierząc 
w siebie, bo potrzebuje dotyku, chce po-
czuć to objęcie. Odszedłem za wcześnie  – 
przyznaje. Nie mam siły/ otworzyć oczu – 
trzeba przecież spojrzeć na twarz ojca. 
I choć drży w ciemności, czuje bliskość. 

 
3. syn marnotrawny [2]

Drugim utworem, jakiego eksplikacje 
przeprowadzimy, to wiersz „syn mar-
notrawny [2]”:

która jest dłuższa
droga odejścia
czy droga powrotu
nie potrafię uciec
nigdy tak daleko
żebym nie mógł wrócić
dokąd od Ciebie uciekam
tam jesteś
czekasz9.

Kolejny monolog powracającego. Choć 
odległość rzeczywista pomiędzy ojcem 
i synem nie zmieniła się od chwili, gdy 
odszedł, droga powrotu jest trudniej-
sza, wydaje się być dłuższa. Choć syn 
ucieka daleko, zawsze jest powrót do 
ojca. Zawsze może wrócić – jest tego 
pewien. W wierszu dwukrotnie pojawia 
się motyw ucieczki – nie potrafię uciec 
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10  Jan Paweł II, Homilie na niedziele i święta, Kraków 2007, s. 163. 
11  Por. Jan Paweł II, Dives in misericordia, 6. 
12  K. Wojtyła, Promieniowanie ojcostwa, op. cit., s. 234. 
13  H. U. von Batlhasar, Theodrammatica, III, 193. 
14  Jan Paweł II, Redemptor hominis, 10. 

i dokąd od Ciebie uciekam. Syn jest świa-
domy swych błędnych decyzji, jednak 
nie zaprzecza, że dzieje się to często, 
że nie jest to wydarzenie jednorazowe. 
Ale osoba ojca jest gwarantem, jawi się 
tu jako jedyna stałość i pewnik. Tam, 
dokąd ucieka syn, zawsze pojawia się 
ojciec. Co więcej, jest tam przed synem, 
czeka na niego. Tego wymaga rozrzutna 
miłość ojca10.

Analogia w przypadku słowa dokąd 
jest bardzo pojemna, nawiązywać może 
do ewangelicznego wyrażenia żyjąc roz-
rzutnie. Dokąd ucieka syn? Do takiego 
miejsca, w którym pojawia się złama-
nie przymierza miłości, utrata wszyst-
kiego, co miało być trwałe. Dla ojca 
jednak syn zawsze pozostaje synem, 
tej godności nic i nikt nie są w stanie 
zmienić. Wprawdzie syn ucieka, ale 
dzięki relacji, jaka łączy go z ojcem, 
ocalone zostaje jego człowieczeństwo. 
Ojcostwo jest niejako skazane na troskę 
o godność syna11.

W tym wierszu podmiot liryczny nie 
akcentuje już stałości i niezmienności 
domu, do którego wraca syn marno-
trawny, ponieważ nie tyle ziemia i bu-
dynek, co osoba ojca jest celem powrotu 
syna, a droga powrotu prowadzi przede 
wszystkim do niego. W każdej życiowej 
pułapce z pomocą przychodzi ojciec, 
pojawia się za każdym razem, kiedy 
trzeba - syn wraca do niego wewnętrz-
nie, przez odnowienie relacji. Powra-
ca do własnego serca, kiedy upora się 
z logiką życia. Syn na nowo odzyskuje 
godność dziecka, którą zagubił – na 
tym polega promieniowanie ojcostwa: 

„powracać do ojca, by zabrać z niego to 
wszystko, czego jest wyrazem”12. 

Wydaje się zatem, że w istocie ojciec 
i syn nigdy się nie rozstają, że nawet, 
jeśli syn odchodzi, pozostaje w ojcu. 
W ojcu pozostaje ten, który odchodzi. 
Jednak „żaden byt ludzkie nie może 
powiedzieć innemu, iż jest on rzeczy-
wiście w sobie”13. Konieczna jest więc 
zawsze relacja do Innego, wyrażająca 
prawdziwie podstawę i definitywny ho-
ryzont „ja”. Owym „Innym” jest tu bez 
wątpienia ojciec. Syn ma w ojcu miejsce 
trwałe, bo miłość ojca jest silniejsza od 
samotności i nie ma nic wspólnego z ry-
goryzmem sprawiedliwości. Odejścia 
syna nieuchronnie łączą się z jego klę-
skami, ale ojciec rodzi go na nowo. Za-
wsze, za każdym razem. Miłość ojca sta-
le go przerasta, ale nigdy nie opuszcza. 
Ojciec nigdy nie zawodzi. Nigdy nie cofa 
swojej więzi z synem, nie cofa swojej 
miłości, bo jest wierny sobie samemu, 
swemu przeznaczeniu do ojcostwa.

W swojej pierwszej encyklice Błogo-
sławiony Jan Paweł II napisał: „Człowiek 
nie może żyć bez miłości. Człowiek po-
zostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, 
jego życie jest pozbawione sensu, jeśli 
nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spo-
tka się z Miłością, jeśli nie dotknie i nie 
uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie 
znajdzie w niej żywego uczestnictwa14.” 
Syn marnotrawny, wypowiadający się 
w tym utworze, jest tego świadom. To 
człowiek, który doświadczył tej Miłości 
Ojca, powraca do jedynej w swoim ży-
ciu stałości, podczas gdy świat okazu-
je się nietrwały, „okazuje się zarazem 
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mocny i słaby, zdolny do najlepszego 
i do najgorszego; stoi bowiem przed 
nim otworem droga do wolności i do 
niewolnictwa, do postępu i cofania się, 
co braterstwa i do nienawiści15.” Ojciec 
z miłości pozostawia wybór w rękach 
syna, bo ojcostwo obdarza wolnością.

4. przypoWieść o ojcu
Kolejny tekst ks. Pasierba, nawiązu-

jący do omawianej przypowieści, to 
utwór pt. „przypowieść o Ojcu”. Tym 
razem, po uprzednio przez nas zana-
lizowanych dwóch monologach syna 
marnotrawnego, do głosu dochodzi 
wszechwiedzący podmiot liryczny – ko-
mentator wydarzeń.

kiedy się starasz zapomnieć
pamięta
kiedy nie możesz zasnąć
czeka aż się obudzisz
kiedy nie myślisz wracać 
wygląda ciebie
kiedy nie widzisz wyjścia
każe otwierać wrota
kiedy umierasz z głodu
każe nakrywać stoły
kiedy się kulisz w łachmanie
wybiera dla ciebie szatę
kiedy mówisz wstanę i pójdę
rusza naprzeciw
kiedy trzesz oczy jak suche kamienie
płacze nad tobą
kiedy nie śmiesz wyciągnąć ręki
oplatają cię jego ramiona
gdy twój brat wypomni żeś odszedł
odpowie że właśnie wróciłeś16.
W ciekawej, monotonnej jak powroty 

syna konwencji, zdanie po zdaniu odsła-
nia on wielkość wierności i miłości ojca. 
Sam tytuł mówi, że nie jest to przypo-

wieść o synu, czy – jak chce Biblia Jero-
zolimska – o synu zagubionym i synu 
wiernym, ale jest to przypowieść o Ojcu.

Utwór zbudowany jest z przeciwsta-
wień – logika syna radykalnie odbiega 
od logiki ojca: 

kiedy się starasz zapomnieć
[ojciec – przyp. K. K.] pamięta
kiedy nie możesz zasnąć
[ojciec – przyp. K. K.] czeka aż się obudzisz.

Ojciec jest zawsze o kilka kroków 
dalej, jego miłość sięga szerzej, niż 
krótkowzroczne rozwiązania syna. On: 
pamięta, czeka, wygląda ciebie. Podmiot 
liryczny traktuje swego czytelnika jako 
syna marnotrawnego, wypowiada się 
wprost, przez liryczne „ty” – to ty nie 
widzisz wyjścia, ty umierasz z głodu, ty 
kulisz się w łachmanie. A ojciec w tym 
samym czasie przygotowuje już twój 
powrót: każe otwierać wrota, poleca na-
krywać stoły, wybiera dla ciebie szatę. Ru-
sza naprzeciw. Płacze. Kiedy ty czujesz, 
że straciłeś godność, kiedy pragniesz 
powiedzieć, że już nie jesteś godzien na-
zywać się dzieckiem, oplatają cię jego ra-
miona. Ojciec wyzwala ciebie z brudnej 
przeszłości, którą przechowuje twoja 
pamięć. Nie możesz jej zapomnieć, ale 
możesz się z nią pojednać, dzięki ojcu.

Jest to przypowieść o ojcu, ale jest 
to również opowieść o synu. Choć 
w utworze ani razu nie pojawia się 
słowo „syn”, wiadomo, że pojęcie syn 
jest pojęciem relacji, która wskazuje na 
kogoś większego, kogoś, kto jest poza 
nim. Mimo odrębnej logiki, życie syna 
zmierza ku ojcu. Być synem znaczy za-
tem: „nie opierać się na sobie, nie tkwić 
w sobie, tylko żyć w otwarciu od i ku17.” 
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5. szukaNie adama
I czwarty wiersz, który pragniemy 

przywołać – „szukanie Adama”:
jesteś
gdzie jesteś Adamie
uciekasz
chcesz się skryć przede mną
to nie przynosi ulgi
ze swojej kryjówki
możesz mnie nie widzieć
ja widzę ciebie bezustannie
to nie przynosi ulgi
synu
świat który ci dałem
kobieta jaką ci dałem
wszystkie znaki mojej miłości
ponieważ była prawdziwa
musiały być słabe
czujesz się zdradzony
byłeś po prostu wolny
pozwoliłem ci
dokonać odkrycia
samego siebie
synu
czyja jest ta klęska18.

Nie przez pomyłkę przywołujemy 
utwór, nawiązujący do grzechu pierwo-
rodnego. Mówił syn, mówił wszechwie-
dzący komentator, zatem – wreszcie – 
musi przemówić sam ojciec. 

A tu wszystko znajome, wszystko ta-
kie, jakie w Łukaszowej przypowieści. 
Jest ucieczka do swojej kryjówki, z da-

leka od ojca. Jest tęsknota. Jest świat, 
kobieta, słabe znaki miłości. Jest wol-
ność, z której syn nie umie korzystać. 
A przede wszystkim ponad tym jest mi-
łość ojca, który woła: synu! Tak wyraża 
ks. Pasierb Bożą pedagogikę ojcostwa. 

6. ojcostWo czytaNe przez syNostWo
Tożsamość człowieka jako osoby wy-

raża się w tajemnicy synostwa, a – mó-
wiąc ogólniej – w tajemnicy dziecięc-
twa Bożego. Przedstawione przez nas 
utwory potwierdzają tę tezę, stanowiąc 
tym samym swoiste miejsce teologicz-
ne (locus theologicus19). W synostwie 
człowiek odkrywa, że adekwatna treść 
jego osoby zawiera w sobie konstytu-
tywną relacyjność jego „ja”. Dostrzega 
zatem, że „bycie – dla – innego” nie 
jest elementem dodanym do jego indy-
widuum lub czymś, co je w jakiś spo-
sób umartwia, lecz czymś, co stanowi 
drogę do realizacji owego „bycia – dla – 
siebie”. To jest właśnie droga powrotu, 
jaką gwarantuje ojcostwo – co więcej, 
ojcostwo jako dar, w swojej wolności, 
darmowości i dobrowolności. 

„Dostrzeżenie w relacyjności prawdy 
osoby ludzkiej jest autentycznie możli-
we tylko w odniesieniu do tej synow-
skiej formy, która ma w Chrystusie swo-
je wypełnienie20.” Bycie – dla – siebie 
wypełnia się prawdziwie dopiero w by-
ciu – dla – innego. Im bardziej człowiek 
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21  Por. ibidem, s. 209. 
22  J. St. Pasierb, Słowo Boże…, op. cit., s. 127-128. 
23  Ibidem, s. 128

odkrywa synowską treść swego życia, 
tym bardziej jest on skłonny do użycia 
całej swej zdolności do przylgnięcia 
i do zdecydowania. Każdemu człowie-
kowi zostaje ofiarowana w ten sposób 
możliwość przeżywania w formie wy-
pełnionej i kompletnej poznania i do-
świadczenia swego bycia osobą21.

zakończeNie
Przypowieść o synu marnotrawnym to 

dla ks. Pasierba przypowieść o ojcu, któ-
ry: pozwolił synowi odejść, dał mu jego 
część majątku, nie chciał, żeby był nie-
wolnikiem, obdarzył go więc wolnością. 
Ale kiedy syn był jeszcze daleko i dopie-
ro zbliżał się, wracając do domu, ojciec 
wybiegł mu naprzeciw, a potem objął 
go, nie mówiąc złego słowa. Płakał ze 
szczęścia, że jego syn, który był umarł, 
ożył, który zaginął – powrócił. Tak po-
stępuje Bóg, gdy wracamy do niego, gdy 
wracamy do Ojcowskiego Domu22.

I mówił dalej ks. Pasierb na zakoń-
czenie rekolekcji akademickich: nasze 
powroty są nieraz takie trudne. Nasze 
ścieżki są nieraz takie poplątane. Ale 
pamiętajcie, na tych poplątanych ścież-
kach jest Bóg, który wam idzie naprze-
ciw. Niech wam się nigdy nie wydaje, 
ze jesteście przegrani. Bóg jest większy 
niż nasze serce. Choćby nas nasze serce 
potępiało, Bóg jest większy niż nasze 
serce i wie wszystko. (…) Cokolwiek by 
się stało, jest powrót. Jest powrót. Nie 
ma takiej sytuacji ludzkiej, którą Jezus 
by się brzydził. (…) Nie wracamy do pa-
ragrafu i ustawy. Wracamy do Ojca, któ-
regośmy poznali dzięki Jezusowi23.

* * *

dokąd od Ciebie uciekam
tam jesteś
czekasz

streszczeNie
Artykuł prezentuje pedagogię ojco-

stwa, jaką odnaleźć można w twórczo-
ści ks. Janusza St. Pasierba (1929 – 1993) 
- w jego poetyckiej interpretacji przy-
powieści o synu marnotrawnym. Oj-
costwo jest w tej poezji czytane przez 
synostwo, które okazuje się jedyną 
drogą do pełnego realizowania człowie-
czeństwa jako bycie „dla” – bycie osobą. 
Artykuł wpisuje się w nurt badań nad 
literaturą piękną rozpatrywaną jako lo-
cus theologicus.

summary
This article presents the pedagogy of 

fatherhood, which can be found in the 
works of Fr. Janusz St. Pasierb (1929 - 
1993) – in his poetic interpretation of 
the Parable of the Prodigal Son. Father-
hood is in the poetry read by the son-
ship, which turns out to be the only 
way to full realization of humanity as 
being “for” - being a “person”. Article is 
part of the current research literature 
as a locus theologicus.
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