
 1 

 
           

  

 

 

Uniwersytet Warszawski 

Wydział Polonistyki 

 

 

 
Ewa Piątek 

 Nr albumu:11888  

 

 

Katechizm Jacka Kaczmarskiego,  

czyli życie i literatura 

 
 

 

Praca licencjacka 

na kierunku filologia polska 

w zakresie specjalności literaturoznawczo - językoznawczej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca wykonana pod kierunkiem 

   dr Piotra Lehra - Spławińskiego 

       Instytut literatury polskiej 

       Zakład edukacji literackiej 

 

 

 

 

 

Warszawa, październik 2005 



 2 

 

 

 

 

 

Oświadczenie kierującego pracą 

 

Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem  

i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu  

o nadanie tytułu zawodowego. 

 

 

 

 

Data                                                   Podpis kierującego pracą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie autora (autorów) pracy 

 

Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa 

została napisana przez mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych  

w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. 

 

Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem 

procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni. 

 

Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną 

wersją elektroniczną.  

 

 

 

 

Data                                                   Podpis autora (autorów) pracy 



 3 

 

 

 

Streszczenie 
 

 

Niniejsza praca została poświęcona twórczości Jacka Kaczmarskiego. 

Interpretacji poddano utwory, które dotykają tematyki grzechu. Zilustrowana 

zostaje dualistyczna natura człowieka, czyli konflikt, w jakim znajdują się duch  

i ciało. Ukazano świat bogaty w zło i ludzi, którzy nie stronią od nikczemności. 

Podjęta została próba interpretacji stosunku poety do życia, historii Polski, Boga  

i religii.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowa kluczowe 

 

katechizm, życie, grzech, zło, dualizm, człowiek, świat, Bóg, religia, historia 

 

 

 

 

 

 

Dziedzina pracy 09.0 

 

Kierunek: filologia polska 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 
Spis treści 
 

WSTĘP .................................................................................................................... 5 

ROZDZIAŁ I - Res cogitans, res extensa ............................................................... 8 

1.1  Dusza moja pragnie postu, ciało – karnawału .............................................. 8 

1.2 Przeistoczenie ducha ................................................................................... 11 

1.3 Człowiek i jego wybory............................................................................... 13 

ROZDZIAŁ II – Bogactwo zła ............................................................................. 17 

2.1 Błogosławię zło ........................................................................................... 17 

2.2 Kraj, co wieki cierpień znał ......................................................................... 20 

ROZDZIAŁ III - BÓG .......................................................................................... 23 

3.1 Bóg przeciętnych ......................................................................................... 23 

2.2 Bóg (nie)doskonały ..................................................................................... 25 

3.3 Bóg przewrotny ........................................................................................... 26 

ZAKOŃCZENIE ................................................................................................... 29 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................... 31 

         

  



 5 

WSTĘP 
 

„Kto szuka dobra z trudem je odnajduje, zło natomiast i bez szukania 

odnaleźć można” 
      Demokryt 

 

   

 

Jacek Kaczmarski był niewątpliwie artystą bardzo płodnym. Często 

kojarzony z polityką, nie jest postrzegany jako autor utworów o tematyce 

metafizycznej, a w istocie stanowi ona obok treści literackich, malarskich  

i  historyczno-politycznych duży procent jego twórczości.
1
 Wszak już drugi   

z programów wydanych przez Kaczmarskiego wraz ze Zbigniewem Łapińskim  

i Przemysławem Gintrowskim nosi tytuł Raj. Wszystkie utwory,  

mimo iż głównym tematem były wydarzenia polityczne, oparte zostały na 

wątkach biblijnych, a kiedy sięga się po taką lekturę, chcąc nie chcąc, człowiek 

ociera się o uniwersalne wartości. Na przestrzeni całego życia artystycznego 

Jacka Kaczmarskiego rysuje się zresztą pewna przemiana z człowieka 

zbuntowanego, albo raczej postrzeganego jako buntownika, w artystę-filozofa, 

który potrafi odpowiednio zdystansować się wobec problemu.  Z czasem bowiem 

poszukiwanie niedostatków świata oraz nadmierna krytyka mijają, a człowiek 

zaczyna doceniać i akceptować swoje życie, co nie oznacza oczywiście,  

że rezygnuje z refleksji. Napisana według Włodzimierza Wysockiego w 1976 r. 

piosenka Nie lubię wydana pięć lat  później na albumie Krzyk stanowi swoisty 

manifest młodego, gniewnego artysty. Gniew zresztą jak i młodość to główne 

atuty początkującego barda. Wraz jednak z biegiem lat gniew słabnie i zostaje 

zastąpiony przez spokój, a sens utworów z założenia politycznych wypłukuje  

się z aktualności i zyskuje wymiar ponadczasowy. Są oczywiście teksty,  

w których padają określone nazwiska i przywoływane są poszczególne 

wydarzenia, ale z czasem i takie niezaprzeczalne konkrety można potraktować 

jako symbole. W 1993 roku po paroletniej rozłące i samodzielnej drodze 

artystycznej autora Obławy reaktywowane zostaje znowu trio Kaczmarski, 

Gintrowski, Łapiński, a owocem ich wspólnej pracy jest  

Wojna postu z karnawałem, program ponownie z założenia polityczny. 

                                                 
1
 por .: Krzysztof Gajda, Od demitologizacji Raju do „błagania  o mit [w:] Jacek Kaczmarski  

w świecie tekstów, Poznań 2003, s. 87.  
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Znajdujących się na płycie dwadzieścia jeden utworów dotyka jednak rozmaitych 

aspektów człowieczeństwa.  Najczęściej zresztą po Raju przywołana zostaje 

właśnie tutaj postać Boga. 

Pod koniec swojego życia zdystansowany poeta odsunął się nieco  

od sprawy polskiej a dystans ów to także wynik wyjazdu Kaczmarskiego  

do Australii. W kraju kangurów autor Obławy odnalazł „prywatny azyl”, „raj dla 

włóczęgów”.  Zanim jednak bard wyruszył w podróż na drugi koniec świata  

i osiedlił się nieopodal stolicy zachodniej Australii Perth,  wydany zostaje album 

Pochwała łotrostwa, w której jeszcze pobrzmiewa gorzka refleksja  

nad codziennością Polski. Program Między nami jest liryczny i łagodny. Nie 

stroni poeta od problematyki codziennej, która w istocie stanowi metaforę 

uniwersum. Sięga autor po paradoks, który jest odbiciem „naszych czasów” 

czasów postmodernizmu, gdzie „wszystko wolno”
2
. Ostatnie trzy albumy są już 

znacznie bardziej refleksyjne i melodyjne. Program Dwie Skały nazwany przez 

Kaczmarskiego „szesnastoma przypowieściami o życiu, miłości i śmierci”
3
 ocieka 

wręcz poetyckością i refleksją, bogaty w liczne nawiązania do literatury i sztuki 

można chyba sklasyfikować jako najłagodniejszy i najbardziej liryczny z głosów 

Kaczmarskiego.  

Problematyka grzechu pojawia się dosyć często w twórczości barda. 

Śpiewak od początku swojej drogi twórczej koncentruje się przede wszystkim  

na człowieku. Pragnie znaleźć jego miejsce w świecie.  Bada wnikliwie genezę 

człowieczeństwa, towarzyszy Adamowi i Ewie, kiedy opuszczają Raj, 

Szczegółowa analiza ludzkiej konstrukcji obnażyła, choć to nie było 

zaskoczeniem, grzeszną naturę człowieka. Istota człowieczeństwa namaszczona 

grzechem od czasów pierwszych ludzi budzi ogromne zainteresowanie. 

Nikczemność wszakże bywa znacznie atrakcyjniejsza od poczciwości . Migotliwe 

zło, które nie wymaga poświęceń zawsze wypada kolorowo przy czarno-białej 

istocie dobra.  A ludzie, cóż, pragną przeżyć swoje życie kolorowo. Autor Murów 

zapatrzony w człowieka jako we wspaniałym materiale poznawczym i do końca 

nieodgadnionym często opowiada historie autentyczne, zasłyszane bądź takie, 

których sam był świadkiem. 

                                                 
2
 Jacek Kaczmarski, Postmodernizm. [w:] Ale źródło wciąż biję...,Warszawa 2002, s.351. 

3
 Jacek Kaczmarski, Syn Marnotrawny [w:] Ale źródło wciąż bije..., Warszawa 2002, s.263.  



 7 

Nie wiadomo jak dalej ewoluowałby Jacek Kaczmarski jako artysta? 

Jakich pytań nie zdążył zadać przedwcześnie zmarły śpiewak, którego zmiażdżył, 

najmniej pewny, w jego przypadku wiek czterdziestu siedmiu lat
4
? Jedno jest 

pewne, pozostawił po sobie niepokój myśli, wrażenie świata nieprzeniknionego 

i bogatego w inspiracje. Nauczył wsłuchiwać się w słowa ludzi zdegradowanych 

i powszechnie budzących odrazę
5
. 

 

 

                                                 
4
 Por. Jacek Kaczmarski, Testament, [w:] Ale źródło wciąż biję...,Warszawa 2002, s.558. 

5
 Jacek Kaczmartski, Blues Odysa,[w:] Ale źródło wciąż biję...,Warszawa 2002, s  336 
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ROZDZIAŁ I - Res cogitans, res extensa 

 
 

1.1  Dusza moja pragnie postu, ciało – karnawału 

Dusza i ciało to dwie różnorodne natury z których zbudowany jest człowiek. 

Dysonans ducha i materii, któremu Kartezjusz nadał miano dualizmu znajduje 

oddźwięk  w twórczości Jacka Kaczmarskiego.  Tytuł bowiem programu  

wydanego w 

1993 roku 

”Wojna postu z 

karnawałem”, 

będący mottem 

serii utworów 

zawartych w 

tym zbiorze to 

nic innego jak 

walka między 

duszą i ciałem. 

Tytułowy utwór 

programu 

inspirowany  

obrazem Breugla „Wojna między Karnawałem i Wielkim Postem” jest swoistą 

kopalnią ludzkich  zachowań. Repertuar czynności, jakie są wykonywane przez 

rozmaite postaci nakreślony został jakby techniką nakładania kolejnych kadrów. 

Być może, kiedy obserwuje się pojedyncze obrazki z życia,  

w których zło dzieli się przez tysiące ludzi i sytuacji nie widać jego bezmiaru. 

Dopiero, kiedy zsumuje się wszystkie występki można spostrzec, jaka 

nieskończoność zła gnieździ się na świecie. Obserwator zgiełku, w którym trudno 

odróżnić, „który święty, a który świętoszek
6
” zdaje sprawozdanie z tego, co widzi 

ze swojego okna. Patrzy on na rynek z góry, widok z dystansu gwarantuje 

bowiem objęcie wzrokiem większego obszaru, „cały świat ma w oku” . Nie samo 

jednak zło jest nadrzędnym tematem utworu, lecz przewrotność sytuacji. Obraz 

                                                 
6
Jacek Kaczmarski,  Wojna postu z karnawałem,[w:] Ale źródło wciąż biję...,Warszawa 2002, s. 

259 

Pieter Bruegel Starszy, Wojna między Karnawałem i Wielkim Postem 
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Bruegla szczegółowo nakreśla wizerunek rynku – świata. Wszystko zostało 

zbudowane na zasadzie symetrii i kontrastu. „Każdy element posiada swoje 

przeciwieństwo: „oberża po lewej – portal kościoła po prawej, wesoły orszak 

zapustny z jednej – procesja wiernych z przeciwka, gruby król karnawału vis a vis 

posępnej chudej postaci personifikującej post etc.”
7
 Kompozycji obrazu 

odpowiada budowa tekstu napisanego przez Jacka Kaczmarskiego. Autor zwraca 

uwagę nie tylko na nadużywanie uciech życiowych, ale także na nadmierne 

oddawanie się ascezie, tym samym przemycona zostaje sugestia, aby kierować  

się w życiu umiarem, ponieważ każde odchylenie od równowagi jest 

niebezpieczne. Pozornie obiektywny obserwator dopiero w finale demaskuje 

swoje prawdziwe intencje: 

„Zmierzchem pójdę do kościoła wyspowiadam grzeszki, 

Nocą przejdę się po rynku i pozbieram resztki”
8
 

 

Pointę zaś stanowi zmieniona wersja refrenu rozpoznająca walkę postu  

z karnawałem jako konflikt potrzeb ciała i duszy. Spór ów uzyskuje charakter 

uniwersalny i bywa często tematem rozważeń Jacka Kaczmarskiego.  

„Z nich karnawałowo- postną ucztą jak się patrzy 

Uraduje bliski sercu ludek wasz żebraczy 

Aby w waszym towarzystwie pojąc prawdę całą 

Dusza moja pragnie postu ciało karnawału „
9
 

Potępieniu, bowiem jako przeszkoda na drodze do zbawienia podlega 

także wielokrotnie cielesna rozkosz, utrudnienie, ale jakże przyjemne, wobec 

którego człowiek często pozostaje bezbronny. Obok utworów mniej bezpośrednio 

traktujących o sprawach męsko-damskich wyróżnić można bardziej dosłowne, 

których tekst nie pozostawia wiele wątpliwości. Potępienie rozkoszy jest 

opowieścią o człowieku, tylko człowieku, którym targają dylematy moralne. 

Opozycja rozkosz – perspektywa zbawienia, która wychodzi w utworze na plan 

pierwszy sprawia, że owo uczucie miłosnego upojenia staje się na wskroś 

nasycone nieprawością. Człowiek jest zbyt słaby, aby odmówić sobie 

przyjemności, dlatego, mimo iż to on decyduje sam o sobie, paradoksalnie staje 

się niewolnikiem własnej cielesności. Grzeszność, w którą pozornie uwikłane 

                                                 
7
Krzysztof Gajda, Inspiracje malarskie – Piotr Bruegel Starszy, [w:] Jacek kaczmarski w świecie 

tekstów,Poznań 2003 s. 124 
8
 Jacek Kaczmarski,  Wojna postu z karnawałem...s. 259 

9
 Jacek Kaczmarski,  Wojna postu z karnawałem...s. 259 
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zostaje tylko ciało zaśmieca sumienia grzechem nieczystości, napawa duszę 

ludzką obawą o pośmiertną przyszłość. I tak spełnieniu ciała przeciwstawiony 

zostaje niedosyt duszy:  

„A świat ten wszyscy wiedzą 

 nie dla rozkoszy stworzon –  

Bo jest wieczności miedzą 

Uprzężą i obrożą. 

Kieratem i wędzidłem 

Nieodkupioną męką 

Wiedz o tym, gdy w malignie 

Po rozkosz sięgniesz ręką.”
10

 

Potraktowanie życia ziemskiego jako zaliczkę życia wiecznego zobowiązuje 

człowieka do swoistej selekcji swoich poczynań. Trzeba jednak odpowiedzieć 

sobie na pytanie, czy warto podporządkować swój byt doczesny zaledwie 

perspektywie zbawienia?  Poeta, choć może nieco pokrętnie, udziela odpowiedzi 

na pytanie. 

„Poznałem ten dylemat 

I nieraz w nocy krzyczę – 

Gdy sił na rozkosz nie mam 

Na wieczność już nie liczę. 

Lecz żyć  z nadzieją znośnie 

I na nią chwilę trwonię 

Że we mnie coś urośnie 

I znów mnie coś pochłonie”
11

 

„Co duszy wstrętne ciału miłe” stwierdza również autor w przedwcześnie 

wyśpiewanym Testamencie
12

, a ponieważ jest to utwór autotematyczny 

konstatacja podmiotu lirycznego jest stwierdzeniem Jacka Kaczamrskiego,  

w którym jako człowieku również toczyła się walką między tym, co duchowe, 

myślące i tym co fizyczne i rozciągłe. Konstrukcja człowieka, która zakłada 

dualistyczną naturę często zyskuje wyobrażenie kontrastu: 

„Byłem już zdrajcą i pomnikiem, degeneratem ,bohaterem, 

 a wszystkie twarze były szczere
13

". 

 

Został już tak antynomicznie ułożony świat, że po jednej stronie postrzega  

się kogoś jako herosa, a po drugiej nazywa barbarzyńcą. Kaczmarski zresztą 

jeszcze w tym samym utworze dowodzi, że taka niekoherencja w ocenie to nie 

                                                 
10

Jacek Kaczmarski, Potępienie rozkoszy ,[w:] Ale źródło wciąż biję...,Warszawa 2002, s. 377. 
11

 ibidem 
12

 Jacek Kaczmarski, Testament, [w:] Ale źródło wciąż biję...,Warszawa 2002, s.338. 
13

 ibidem 
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tylko wynik indywidualnych opinii. Niejednolitość tkwi w ludziach, skoro 

zarazem „spragnieni są grzechu i spowiedzi”.
14

  

 

1.2 Przeistoczenie ducha 
 

 

Problem cielesności i czerpania zeń przyjemności to także temat, opartych 

na autentycznej historii, Metamorfoz sentymentalnych
15

. Bohaterowie utworu nie 

mają raczej dylematów moralnych. Księgowa domu kultury oddaje się grzesznym 

usługom lekko. Notariusz, pan Edek pragnie tylko spełnić swoje żądze. Oboje, 

zatem poddają się, niczym bohaterowie Owidiusza, przemianom
16

, które choć 

pomagają grzesznikom spełnić „swe najwstydliwsze fantazje” nie pozostają 

bezkarne. Można chyba utwór ten potraktować jako przypowieść o naszych 

czasach, w których nierząd serwowany na ulicy coraz mniej dziwi kogokolwiek,  

a także jako metaforę współczesnego świata skomercjalizowanej sztuki, gdzie 

kultura i finanse zbratały się na dobre, niestety często ze startą dla tej pierwszej. 

Księgowa przekwalifikowała się na prostytutkę, kultura bowiem uparcie  

w przeciwieństwie do płatnej rozwiązłości nie przynosi wysokich zarobków. 

Naturalną sprawą jest czerpanie przez ludzi wzorców z najbliższego 

otoczenia. I jakkolwiek wszyscy cenimy sobie uczciwość, dobroć i pracowitość, 

tak najjaśniej zazwyczaj święcą przykładem nie ci, co mogą pochwalić się wiedzą 

i zasadami, lecz ci, którzy mają władzę i pieniądze. Podmiot liryczny utworu 

Pochwała łotrostwa przeżywa pewną metamorfozę ideałów. Najpierw pragnął 

zostać świętym, „zdobić świątyń firmamenty, nosić aureolę
17

”, ale nie pozwoliło 

mu na to jego usposobienie, które wręcz zabraniało rezygnować z uroków życia. 

Wkrótce bohaterem zawładnęły odmęty pokus, a głos charakteru powtarzał,  

że przecież świat roi się od wzorców, wystarczy tylko wnikliwie rozglądać  

się dookoła, a kiedy w polu naszego widzenia znajdzie się odpowiedni obiekt 

naśladowania, iść po prostu jego śladem. I poszedł niedoszły Święty  

za przykładem kolegów, dzięki którym wyzbył się ostatecznie „snu o świętości”. 

                                                 
14

 ibidem 
15

 Jacek Kaczmartski, Metamorfozy sentymentalne, [w:] Ale źródło wciąż biję...,Warszawa 2002, s. 

331  
16

 www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/zapowiedzi/metamorfozy_sentymentalne.php 
17

 Jacek Kaczmarski, Pochwała łotrostwa, [w:] Ale źródło wciąż biję...,Warszawa 2002, s. 321 
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Kariera, prestiż i umiejętność zawiązywania intratnych znajomości gwarantuje 

wspinanie się po kolejnych szczeblach drabiny sukcesu. Zaznawszy luksusu i 

odnalazłszy w sobie potęgę, bohater pogardliwe i cynicznie podchodzi do swoich 

dziecięcych aspiracji: 

„Święty nie je i nie pije, Święty czyta Święte Księgi, 

Święty nawet nóg nie myje 

By nie znać rozkoszy 

 Więc nie włożę aureoli, 

 Lecz mnie za to nic nie boli.”
18

 

 

 „Gdy wokoło Świętych braknie”, rezygnuje się z idealizmu, marzeń i przenosi cel 

swoich dążeń na egzempla widoczne, ogólnodostępne i powszechnie 

naśladowane.   

Pod piórem autora Wojny postu z karnawałem przeobraził się także 

Barabasz, w którym Kaczmarski dostrzegł po prostu człowieka. Złoczyńca 

najpierw oniemiały nie wierzy, że udało mu się uniknąć śmierci, a wkrótce potrafi 

już gestem zażartować z  krzyża. 

„Ryknął Barabasz śmiechem wreszcie, 

Ręce szeroko rozkrzyżował - 

I poszła nowa wieść po mieście: 

- Żyje! Żartuje, bestia zdrowa!”
19

 

 

 „Jest na tym świecie sprawiedliwość
20

” dają się słyszeć w karczmie reakcje 

miasta na oswobodzenie Barabasza. Autor Raju uczynił jednak winowajcę 

człowiekiem przewrotnym, który najpierw śmieje się i żartuje, traktując swoje 

szczęście jako stan oczywisty, a później jakby pouczony refleksją  

i świadomością łaski losu, płacze. Być może przez okno karczmy „z widokiem na 

golgotę” dostrzegł krwawy Krajobraz z trzema krzyżami. 

Ukazane przez Jacka Kaczmarskiego metamorfozy wskazują na 

predyspozycje człowieka do zmian. Plastyczność materii ludzkiej uaktywnia  

się pod wpływem własnych przemyśleń i świadomości, lub kiedy znika idealizm. 

Człowiek rewaloryzuje wówczas swoją hierarchię wartości, a kierunek jego życiu 

zaczynają nadawać już nie marzenia i aspiracje tylko możliwości i potrzeby.  

 

              

                                                 
18

 ibidem 
19

Jacek Kaczmarski, Kara Barabasza, [w:] Ale źródło wciąż biję...,Warszawa 2002, s. 241. 
20

 ibidem 
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1.3 Człowiek i jego wybory 
 

Bard oprócz grzechu niekiedy pokazuje także jego ziemskie 

konsekwencje. Tak jest w drugim programie przygotowanym wspólnie  

ze Zbigniewem Łapińskim i Przemysławem Gintrowskim pod tytułem Raj, 

w którym ukazana zostaje geneza grzechu. Opowiedziana zostaje historia biblijna. 

Grzechowi pierworodnemu, poświęcony jest utwór Wygnanie z raju
21

, w którym 

autor w charakterystyczny dla siebie sposób werbalizuje relacje między Adamem 

i Ewą, jako następstwo po popełnieniu pierwszego grzechu. Ewa tłumaczy się: 

 „A ja nie mogłam bezsennością żyć upojną   

I zrobiłam to czego nie wolno”
22

.  

Pierwszą kobietę na świecie w ujęciu Kaczmarskiego nużyły „Uległość wobec 

Pana” oraz „pokora wobec bezgwiezdnego nieba”  toteż urozmaiciła sobie,  

a raczej całej ludzkości, życie grzechem. Uczucie nudy dowodzi, że zerwanie 

jabłka z Drzewa Wiadomości Dobrego i Złego było czynem świadomym, 

wywołanym chęcią przeżywania czegokolwiek, nawet, jeśli trzeba będzie 

pożegnać się z rajskim klimatem. I znowu człowiek staje się płaszczyzną, na 

której toczy się walka dobra i zła, choć tym razem nie ma wątpliwości, która 

wartość zawładnęła Ewą. 

„-Dałam ci rozkosz” – mówi Ewa 

„- Dałaś ból” – odpowiada Adam
23

. 

 

Nęcący był zakazany owoc, ale kiedy jabłko 

zostało spróbowane, a kraina wiecznej 

szczęśliwości utracona, człowiek na nowo 

zaczął szukać najkrótszej powrotnej drogi 

do Raju. 

Kolejnym nawiązaniem do Biblii 

oraz światowego malarstwa jest 

interpretacja przypowieści o Synu 

Marnotrawnym, który dobrowolnie poszedł 

swoją drogą. Tylko początkowo droga  

ta była prosta i przyjemna, a potem stała się kręta i nie do przejścia, syn 

                                                 
21

 Jacek Kaczmarski, Wygnanie z Raju, [w:] Ale źródło wciąż bije...,Warszawa 2002, s. 65. 
22

 ibidem 
23

 ibidem 

 
H. Bosch, Wędrowiec-Syn Marnotrawny 
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postanowił zatem wrócić do ojca. Bohater w utworze Kaczmarskiego mówi  

w czasie przeszłym o możliwościach, jakie miał w życiu. Nie wykorzystał ich 

jednak na własne życzenie. Rozdwojony pomiędzy tym, co mógł kiedyś, a 

widokami na przyszłość wydaje się jakby samookradał się z perspektyw, aż 

wreszcie jedynym jego marzeniem jest poczucie bezpieczeństwa i zaspokojenie 

głodu . W ucieczce przed paniką, zmęczony i skruszony decyduje się na powrót 

do domu ojca. 

„Jakaś ciepła mnie otacza cisza wokół 

Padam z nóg i czuję ręce na ramionach 

Do nóg czyichś schylam głowę jak pod topór 

Moje stopy poranione świecą w mroku 

 Lecz panika - nie wiem skąd wiem – jest  już 

dla mnie skończona.”
24

 

Wczesne wybory Syna Marnotrawnego były 

podyktowane ciekawością i chęcią odczucia wolności i 

niezależności. Zostały one jednak okupione przez niego 

cierpieniem i degradacją. Ostatnia decyzja bohatera o 

powrocie do domu  wymagała pokory i uporania się ze 

wstydem, była jednak świadomą decyzją 

uszlachetnionego doświadczeniem człowieka. Inaczej zapewne potoczyłyby się 

losy syna marnotrawnego, gdyby zechciał kierował się w życiu kodeksem  

i sam od siebie mógł wymagać dyscypliny. Surowością i walką o siebie 

charakteryzuje się jeden z najważniejszych w twórczości Jacka Kaczmarskiego 

utwór pod tytułem Nie lubię
25

, w którym wylicza autor cechy i sytuacje pokątne, 

które niejako mają związek z podmiotem lirycznym. Autor za cel nienawistnych 

uczuć obiera sobie niejasne okoliczności zdarzeń oraz ich sprawców, ale w istocie 

jest to nienawiść do siebie samego za niemoc i samoponiżenie. 

„Ja nienawidzę siebie, kiedy tchórzę 

 Gdy wytłumaczeń dla łajdactw szukam swych 

Kiedy uśmiecham się do tych którym służę 

Choć z całej duszy nienawidzę ich!
26

”  

 

Cztery ostatnie wersy, w których podmiot liryczny mówi o sobie, poprzedza 

szereg wyliczeń zachowań nikczemnych, których nikt w zasadzie nie lubi, a które 

                                                 
24

 Jacek Kaczmarski, Syn Marnotrawny [w:] Ale źródło wciąż bije..., Warszawa 2002, s.263. 
25

Jacek Kaczmarski , Nie lubię, [w:] Ale źródło wciąż bije..., Warszawa 2002, s. 93. 
26

 ibidem 

Rembrandt van Rijn,  

Powrót Syna Marnotrawnego 
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każdy popełnia. Myśl kłóci się tu z zachowaniem. Poeta potępia jednakże 

zarówno swoje czyny jak i myśli, które zamiast pojawić się przed działaniem  

i wpłynąć na jego kształt, ujawniają się tylko po to, by się usprawiedliwić. 

Warstwa zła, która wyodrębnia się w utworze Nie lubię sprowadza  

się do zachowawczej wygody, którą często przedkłada się nad ascetyczne 

kierowanie się sumieniem, tak by potem nie móc sobie zarzucić tchórzostwa  

i interesowności. Niemal dwadzieścia lat później pisze Jacek Kaczmarski jeden ze 

swoich - jak sam uważał – najlepszych utworów. Piosenka Niech… napisana na 

kampanię prezydencką Jana Pietrzaka, to już nie wzburzony głos zabrany  

w sprawie świata, tylko łagodne wyznanie swojej wiary. Wyraźnie formułuje 

autor przykazania, według których powinien postępować człowiek, bez względu 

na panujące wokół chaos i bezprawie. Kaczmarski radzi wyraźnie niech każdy 

robi to, co chce, ale Ty nie daj się ponieść otaczającemu Cię zwątpieniu. 

A ty siej. A nuż coś wyrośnie. 

A ty - to, co wyrośnie - zbieraj. 

A ty czcij - co żyje radośnie, 

A ty szanuj to, co umiera. 

   I pamiętaj - że dana ci pamięć: 

   Nie kłam sobie - a nikt ci nie skłamie.
27

 

 

Słowa refrenu kieruje poeta do jednostki. Życie w społeczeństwie sprawia,  

że każda indywidualna potrzeba zostaje przepuszczona przez filtr pragnień grupy. 

Wszelkie różnice zostają zniwelowane do minimum, a jednostka, która nie potrafi 

żyć w tak zmiksowanym świecie musi żyć wbrew sobie. Dlatego warto siać, 

nawet jeśli jedyną osobą, która uszanuje owoc tego działania będzie siewca. Bo  

„Trzeba wciąż żywić nadzieję jakąś, 

Wbrew sobie - sobą żywić ją trzeba.”
28

   

          

Różni się gniewny Jacek Kaczmarski w buńczucznym utworze Nie lubię  

od autora pełnego nadziei i mimo wszystko akceptacji tekstu Niech… Dysonans  

ów tłumaczy śpiewak w jednym z ostatnich swoich wierszy: 

„(…) tylko Młodość wieszczy, bezwzględnie natchniona; 

z wiekiem się uczłowiecza, człowieczejąc - kona. 

Wszelka wiedza w opadłej powiece zamknięta; 

Ten o oczach zamkniętych już wie, bo pamięta.”
29

 

                                                 
27

Jacek Kaczmarski ,Niech..., [w:] Ale źródło wciąż bije..., Warszawa 2002, s. 341.   
28

Jacek Kaczmarski, Nadzieja śmiełowska, [w:] Ale źródło wciąż bije..., Warszawa 2002, s. 341. 
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29

 Jacek Kaczmarski, Stary poeta drzemie [w:] Tunel, Gdańsk 2004 s. 61. 
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ROZDZIAŁ II – Bogactwo zła  
 

 

2.1 Błogosławię zło 
 

Najłatwiej jest żyć według jasno określonych zasad, kiedy wiadomo jak należy 

postępować. Wbrew tej teorii w II połowie XX szerzy się chaos w postaci 

postmodernizmu. Kaczmarski, tradycjonalista dostrzega w prądzie 

niebezpieczeństwo, nazywa go bełkotem.
30

  To wygodna filozofia, która wszystko 

relatywizuje i namawia do dystansu, aż w końcu jest nam obojętne kto jak 

postąpi, bo w zasadzie nie wiadomo co jest dobre, a co złe. Utwór Postmodernizm 

można chyba potraktować jako antykodeks. Poeta opisuje świat wolny od granic, 

wiary i niewiary. Nie ma powodów by cokolwiek robić, bo życie to tylko gra 

pozbawiona emocji i zaangażowania. Obraz ukazany przez autora Naszej klasy 

razi bezradnością, temu chaosowi nie można się sprzeciwić. On bowiem nie staje 

w opozycji do niczego, jest pobocznym spojrzeniem, jakby z przymrużeniem oka.  

„Ktoś się wzburza, że tak nie jest 

Niech się wzburza! – Ty się śmiejesz! 

Nie daj wzburzać się i wzruszać: 

Wszystko wolno! Hulaj dusza!”
31

 

 

Kaczmarski oczywiście patrzy na zjawisko wyostrzonym wzrokiem, poszerza 

granice problemu. Być może świadomie przesadza w swoich osądach, by zyskać 

pewien margines bezpieczeństwa. 

Nieprawości poświęcony jest niemal cały album Kaczmarskiego, napisany 

jeszcze przed wyjazdem artysty do Australii. Nieuchronność zła pobrzmiewa 

niemal w każdym utworze. Głównym bohaterem Pochwały łotrostwa jest 

tytułowy łotr. Nikczemne oblicze człowieka w każdym utworze zyskuje inny 

wymiar. Program ów stawia wiele pytań, na które nie ma jednoznacznej 

odpowiedzi, bo i odpowiedzi takiej autor wcale nie chce udzielić, rola poety jest 

bowiem inna – zasygnalizować problem, pytanie takie w ogóle zadać. 

Odpowiedzieć każdy musi sobie sam, zgodnie ze swoimi przekonaniami  

i własnym sumieniem.  

                                                 
30

 www.kaczmarski.art.pl/media/wywiady/artysta.php 
31

 Jacek Kaczmarski Postmodernizm..., Ale śpiewak także był sam, Warszawa 1998. s. 
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Czy warto było Zabić kota?  Z punktu widzenia ludzkości morderstwo 

wykonane z premedytacją na kocie przyniosło pewne korzyści. Czyn haniebny 

dał, bowiem, światu chirurga i poetę. Obaj próbują naprawić człowieka z tą 

różnicą, że jeden ingeruje w ludzkie ciało, drugi w duszę.  

„Wiotczał pod dłonią protest żywych sił 

Łomotał w sercu zachwycony lęk 

Aż o żywotach kota dziewięciu przesąd pękł 

W cynobry nerwów i błękity żył”
32

 

Naturalistyczna wizja zabójstwa kota przeraża tym bardziej, że dzieje się za 

sprawą dziecięcej ciekawości. Dziesięcioletniemu wówczas chłopcu operacja 

przeprowadzona scyzorykiem, przepowiedziała karierę chirurga, ratującego życie 

człowieka, istnienie ludzkie, które zawsze stawiane jest najwyżej. Męka jaką 

jednak zadał kotu zaprzecza ludzkiej naturze. Czy dobro wynikające ze zła ma 

jakąkolwiek wartość? Czy warto, zatem, było zabić niewinne zwierzę? 

Utwór Błogosławię zło również dotyczy istoty ciekawości. Autor zdaje  

się przestrzegać przed szczegółowością, wszędobylstwem telewizji, której 

możliwości przekraczają zdolności pojedynczego człowieka. Oko telewizji jest 

dalekowzroczne i dalekobieżne. Jej wzrok jest ostry przenika przez mury, 

przekracza wszelkie granice. Pokazuje wszystko jak na dłoni. Ucho telewizji ma 

słuch absolutny. Przekazuje relacje „z dźwiękiem tak klarownym jak klarnet 

Mozarta”, a samo wydawałoby się jest głuche na ludzki, niemedialny wymiar 

krzywdy. Człowiek jednak zdaje się doceniać potencjał mediów, z którymi sam 

pod względem dociekliwości, technicznie nie może konkurować. 

„A na co dzień w życiu przydarza się rzadko, 

 żeby rzecz co wstrząsa ujrzeć jak na dłoni 

a gdy już się uda świadkiem być wypadku 

dźwięki ktoś zagłuszy, widok ktoś przesłoni. 

Ekran zaś niebieski szczegóły powtarza 

Krwiście bezlitosne zbliżenia w zwolnieniach
33

” 

 

Ludzkie zmysły, zatem chłoną „porcje krwi i krzyku”, które regularnie, bez 

żadnych przeszkód i skrupułów serwuje telewizja, pozorując tym samym uczucie 

katharsis, na które człowiek się nabiera. Potrzeba oczyszczenia tkwi w człowieku 

już przecież od dziesiątek wieków, jednak forma, w jakiej ono się dokonuje 

ewoluowała wraz z rozwojem cywilizacyjnym. Telewizja narzuca  

                                                 
32

 Jacek Kaczmarski, Zabić kota,[w:] Ale źródło wciąż bije...,Warszawa 2002 s. 329. 
33

  ibidem 
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się z doskonałością swojego obrazu, ale autor pokazuje furtkę, przez którą można 

opuścić krainę medialnej dosłowności: 

„(...)  w każdej chwili może je wymazać 

Palcem tknięty pilot, podczerwień sumienia”
34

 

 

Błogosławię zło nie jest jednak potępieniem telewizji, ani łatwości, z jaką 

człowiek może skonsumować cudze cierpienie. Autor zwraca raczej uwagę na 

konstrukcję świata, na którym tragedia jednego człowieka, może w pewnym 

sensie stanowić rozrywkę dla drugiego. Z drugiej jednak strony odcięcie się od 

ludzkich dramatów poprzez „podczerwień sumienia” świadczy o obojętności 

odbiorcy na sprawy świata. Warto dlatego zastanowić się, co kieruje 

człowiekiem- podglądaczem życia, czy ciekawość zła, czy ciekawość świata  

i  siebie samego? W ten sposób poeta kolejny raz zwraca uwagę na wolną wolę, 

która, mimo iż poddana wielorakim próbom zniewolenia, dana jest każdemu 

człowiekowi w takim samym zakresie.  

Mimo że grzeszne życie dostarcza wiele radości przychodzi czas, który 

nazywa konkretne występki, które demaskuje popełnione grzechy – czas 

spowiedzi.  I Jacek Kaczmarski uklęknął przy konfesjonale. Zaczyna tradycyjnie, 

ale konwencjonalna jest jedynie pierwsza formuła sakramentu „Niech będzie 

pochwalony Jezus Chrystus”, formuła, której nauczył autora przyjaciel. Poeta 

przyznaje, że prawa boskie uznał za własne. Wyznaje, że żywił się tragediami 

innych ludzi, gdyż jego własne życie nie dostarczało mu wystarczająco dużo 

emocji i natchnienia. Przy konfesjonale uklęknął Jacek Karczmarski, ale nie jako 

człowiek, tylko jako artysta, który ze swej spowiedzi pragnie uczynić sztukę,  

bo i swoje życie potraktował jako dzieło. Grzebanie we własnych wątpliwościach 

to dla poety swoista rozkosz, to chleb powszedni, który zaspokaja głód i przynosi 

satysfakcję. 

„Bo widzę, że ta spowiedź to piosenka 

Dla siebie ją samego wykonuje 

To też grzech więcej grzechów nie pamiętam 

Ale tego jednego nie żałuję
35

 „ 

Ciężko ubolewać nad czymś, co w istocie dostarcza człowiekowi-poecie 

artystyczną przyjemność.  

 

                                                 
34

 ibidem. 
35

Jacek Kaczmarski, Konfesjonał [w:]   Ale źródło wciąż bije...,Warszawa 2002, s. 190. 
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2.2 Kraj, co wieki cierpień znał... 
 

Najczęściej utożsamia się Jacka Kaczmarskiego z bardem politycznym  

i rzeczywiście w latach osiemdziesiątych inspiracja twórczą dla autora Obławy 

często bywały wydarzenia w kraju. Tak było w przypadku Raju czy też  

Wojny postu z karnawałem jednak charakterystyczna dla poety zawsze była 

konfrontacja polityki (historii) z literaturą i malarstwem. I choć z jednej strony 

Kaczmarski, zwłaszcza na początku swojej drogi twórczej, bardzo ubolewał  

nad losem ojczyzny, tak z drugiej historię Polski traktował jako budulec sztuki. 

Krytyka odnoszącą się do kraju była w zasadzie krytyką Polski prowizorycznej, 

czyli tej warstwy państwa, która ustanawia nakazy i zakazy. Skorupa państwa 

utwardzana przez kolejne systemy polityczne musiała w końcu pęknąć, lecz  

jej odłamki pozostały. Niektóre drasnęły tylko przypadkowego przechodnia inne 

natomiast tkwią do dzisiaj, jak zadra, pod skórą demokracji. Łupem nieufnie 

nastawionego śpiewaka pada nie tylko współczesna historia Polski, 

niejednokrotnie cofa się Kaczmarski do czasów średniowiecza i nowożytności.  

Polsce schyłku XX wieku odśpiewuje pieśniarz modlitwę pełną cierpkich refleksji 

i stwierdzeń.   

 „Jeśli nas Matka Boska nie obroni to co się stanie z Polakami  

Codzienne modły więc zanoszę do Niej, by ocaliła nas przed nami
36

”.  

 

Gorzka to lekcja historii, która poucza, że wrogów nie trzeba szukać poza 

granicami kraju. Destrukcyjny głód chleba, pustego serca, niepotrzebnej zemsty  

i władzy żywiącej się siłą, stanowią zagrożenie dla nas Polaków. Nas, którzy 

myślimy tylko o sobie, a kiedy nie 

ma już dla nas ratunku robimy 

wszystko by i innym się nie 

powiodło. Wiele tekstów 

Kaczmarskiego demaskuje 

obojętność i prywatę panujących – 

„kapłanów durnej tolerancji”
37

. 

Polskę początku szesnastego wieku 

reprezentuje Stańczyk. Utwór 

                                                 
36

Jacek Kaczmarski, Modlitwa [w:] Ale śpiewak także był sam, Warszawa 1998. s.  
37

 Jacek Kaczmarski ,Tradycja, [w:] Ale źródło wciąż bije...Warszawa 2002, s. 171. 

Jan Matejko, Stańczyk 
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pochodzi z programu Muzeum, w którego w skład wchodzą teksty, do których 

inspiracje autor Raju  zaczerpnął z malarstwa. Liczne nawiązania są oczywiście 

tylko pretekstem do wyrażenia ogólniejszych treści. Błazen w utworze stanowi 

synonim bezradności. Otoczony na balu królewskim najważniejszymi  

i najwyżej postawionymi osobami w państwie, jako jedyny przejmuje się losami 

ojczyzny. Gdyby tylko mógł, trwożnie wprawiłby w ruch serca wielkich 

dzwonów, lecz on ma tylko do dyspozycji dzwoneczki błazeńskiej czapki, a radą 

służy mu jedynie kaduceusz. Jego możliwości są wprost przeciwnie 

proporcjonalne do troski o kraj, co czyni go postacią tragiczną.  

 Poeta widuje w Polakach naród wybrany. Mesjanizm ów to reakcja  

na historię Polski dwudziestego wieku. Odzyskanie niepodległości przez Polaków 

nie było niestety tożsame z zażegnaniem kłopotów. Po wojnach światowych 

przyszedł czas na komunizm, którego śpiewak był zagorzałym przeciwnikiem. 

Poeta snuje metaforyczną wizję przejścia Polaków przez Morze Czerwone
38

.  

„Na brzegu stojąc drżące plemię boże 

Patrzymy w trwodze na Czerwone Morze”
39

 

Największą trwogę w Polakach zbudził kolor wody. Staliby tak pewnie jeszcze 

długo w osłupieniu i zahipnotyzowani szkarłatem, gdyby nie znalazł  

się człowiek, który zapragnął przewodniczyć ludowi. Niektórzy dopatrywali  

się w nim  Lecha Wałęsy inni papieża Jana Pawła II. Jakkolwiek takie skojarzenia 

nie były bezpodstawne, tak Kaczmarski jednak zapewnia, że nie miał wówczas  

na myśli nikogo konkretnego. Ukazał po prostu wodza, za którym ludzie mogli 

pójść i poszli, lecz akwen biblijny okazał się znacznie łaskawszy dla ludu 

Mojżesza niż dla Polaków, bo oto Ci zdezorientowani i zlęknieni zniknęli pod 

purpurowymi falami. Kaczmarski tragiczny obrót spraw sprowadza do przestrogi: 

„Mówiono teraz – i widzicie sami, 

Jakie są skutki walki z żywiołami”
40

 

  

Poeta pisał Przejście Polaków przez Morze Czerwone w 1983 poza granicami 

kraju. Koncertował wówczas po Europie i Ameryce. Emigracja barda znajduje 

zresztą uzasadnienie w powyższym utworze.  

„Mnie na nieznane brzegi wyrzuciło 

                                                 
38

 Jacek Kaczmarski, Przejście Polaków przez Morze Czerwone, [w:] Ale źródło wciąż 

bije...Warszawa 2002, s. 141. 
39

 ibidem 
40

 ibidem 
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I stąd ta piosenka, której by nie było
41

”    

Poza grzechami bardziej indywidualnymi przedstawia również bard 

 wg grafiki A. Dürera „Rycerz, Śmierć i Diabeł” oraz obrazu A. Altdorfera,  

Zwycięstwo Aleksandra Wielkiego, siedem grzechów uznawanych przez Kościół 

za grzechy główne. Jest to ilustracja o tyle ciekawa, że grzechy ukazane  

w symbolicznych sytuacjach, zostały wzbogacone o atrybuty. I tak przedstawione 

zostały: pycha z tańczącą latarnią, chciwość, która grzebie po sakwach, uzbrojona 

lubieżność, przesyt jako dążenie „bandziocha”, lenistwo, które zaprasza do łoża 

wyściełanego aksamitem, budzący grozę gniew oraz oślepiona własnym światłem 

zazdrość. Demony, które opanowały „ludzi pióra, miecza lub zajęczego lęku” 

towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Szczególną uwagę poświęca poeta 

zwodniczej chęci zwycięstwa. Pragnienie triumfu, mimo iż demaskuje 

destrukcyjne zapędy człowieka, pozostaje uczuciem, którego nie można zdławić, 

jest ono, bowiem, wpisane przez Boga w historię świata i dzieje kondycji 

ludzkiej. 

„Tak zbrojni w moce na które nie ma lekarstwa 

Będziemy nadal stawiać i zwalać mocarstwa
42

”  

 

 

 
 

 

 

                                                 
41

 ibidem 
42

 Jacek Kaczmarski, Siedem grzechów głównych, [w:] Ale źródło wciąż bije...Warszawa 2002, s. 

276. 
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ROZDZIAŁ III - BÓG 
 

3.1 Bóg przeciętnych 
 

Kim był Bóg dla Jacka Kaczmarskiego? Mimo iż Kaczmarski czerpał 

wiele z religii katolickiej, sam jak przyznawał, nie należał do żadnego Kościoła. 

Religia dla niego była prywatnym obszarem każdego człowieka. Bóg zaś  

to Tajemnica, Absolut, to Ktoś, kto pokazuje drogę. W przekonaniu artysty jednak 

sztuka żywi się sztuką, kultura- kulturą, stąd wniosek, że jak literatura, malarstwo, 

historia i obyczajowość Polski, tak i  Bóg był często traktowany przez autora 

Wojny postu z karnawałem jako inspiracja, plastyczna cząstka kultury, którą 

można ugniatać i lepić dla własnych potrzeb twórczych. Wizerunek Stwórcy, 

zatem w twórczości autora Murów bywa niejednolity, niespójny, ale jest to zabieg 

zamierzony. Bóg wszak pokazywany jest z różnych perspektyw, widziany oczami 

rozmaitych ludzi.  

  Być może swojego Boga opisał Jacek Kaczmarski w Śniadaniu z Bogiem. 

Tytułowy Stwórca nie jest wszechmocny ani niedostępny. Obdarty  

z transcendencji zachęca człowieka do najzwyklejszych czynności „siłą perswazji  

i zachęty
43

”. Nie brak Mu wad i typowo ludzkich braków.  

„Nie dziw, że czasem już nie zdzierży! 

Pić zacznie jakby żył w oberży 

I w cielesnościach się zatraca... 

Szukam Go wtedy po melinach 

I sam podsuwam rano klina, 

Bo On szaleje – ja mam kaca.”
44

   

Bóg autora tekstu jest bardziej ludzki niż Boski, bywa bezradny i nierozsądny,  

a nawet Jego ciału daleko do doskonałości. Jego „niebiańscy Bracia” radzą sobie 

znacznie lepiej niż on sam z rachunkiem sumienia, podziwia ich za „nieludzką 

pomysłowość” i „brak wątpliwości”, lecz razi go ich surowość.  I właśnie poprzez 

swoją ludzką naturę Bóg ów wydaje się potężny. Autor Murów patrzy na Boga 

przez pryzmat człowieka. Stwórca w utworze Kaczmarskiego, tak jak człowiek 

pozostaje bezradny wobec śmierci i razem z człowiekiem umiera. Bóg przez 

każdą osobę wyobrażany jest inaczej, a zatem każdy indywidualny portret 

Absolutu skazany jest na śmierć wraz z odejściem malarza. 
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Wydaje się, że dla barda religia jest nurtem sztuki. W autowywiadzie wyrażone 

zostaje stanowisko barda wobec Boga.  Z Rozmowy wynika, że brak śpiewakowi 

sympatii do Stwórcy. Poddaje on w wątpliwość pełny miłości stosunek Boga  

do jego dzieła. Współrozmówczyni jednak cytuje domniemane wypowiedzi  

śpiewaka zasłyszane, bądź przeczytane wcześniej: 

-„Właśnie Bóg. Pan Boga nie lubi, 

Ale mówi, że wciąż Go szuka. 

W pańskich trwogach można się zgubić 

Pojąć sztukę pańską to sztuka”
45

 

Sztuce, jaką uprawia poeta zarzucona zostaje chaotyczność. Poeta jednak nie 

aspiruje do roli mentora, sam mówi „jestem egzemplarz człowieka,│A to znaczy 

– diabli, czyśćcowy i boski.” Jest zatem egzemplarzem omylnym, któremu daleko 

do doskonałości. Niejednorodność człowieka sprawia, że czasem górę w jego 

zachowaniu bierze element diabli, którego pokusom istota ludzka wreszcie ulega. 

Zdarza się człowiekowi także pokuta i żal za grzechy, a taka postawa przybliża 

ponoć do najdoskonalszej formy boskiej. Jacek Kaczmarski był przekonany,  

że element diabli jest elementarną częścią człowieka. Maksyma Sartra „piekło to 

inni” nie znajduje uzasadnienia w twórczości śpiewaka. Zdaniem poety diabeł  

nie przybywa z zewnątrz, by kusić ludzi, on siedzi w nich a moment, w którym 

egzystencja Księcia Ciemności ujawni się w człowieku zależy od niego samego  

i sytuacji, w jakiej aktualnie się znajduje. Człowiek, zatem ma w sobie nie tylko 

osobistego Boga, ale także swojego diabła. Powieść Richarda Girarda  

Kozioł ofiarny była dla barda inspiracją do napisania kolejnego utworu, który 

wchodzi w skład programu Pochwała łotrostwa. 

 

„Nie nauczono mnie paciorka, 

Nigdy nie byłem spowiedzi, 

Więc od czupryny do rozporka 

Niejeden diabeł we mnie siedzi”
46

. 

 

Ów Diabeł, który siedzi w autorze wypowiedzi dodaje mu dumy i uporu,  

ale akurat ładunek tych dwóch cech nie jest jednoznaczny. Duma  

nie pozwala człowiekowi pochylić głowy, a upór utrzymuje głowę w tej pozycji. 

                                                 
45

Jacek Kaczmarski, Rozmowa, [w:] Ale źródło wciąż bije...Warszawa 2002, s. 277. 
46
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 Kluczowym elementem rozmyślań Jacka Kaczmarskiego nad kondycją 

ludzką jest postrzeganie człowieka jako pola bitwy, na którym ścierają się dwa 

osobiste pierwiastki boski i diabli. 

 

2.2 Bóg (nie)doskonały 
 

Program Raj kreuje zupełnie inny wizerunek Stwórcy, daleko  

mu do poczciwości i bezradności. Bóg jawi się odbiorcom jako demiurg 

doskonały. Pierwszy utwór programu Stworzenie świata ukazuje Boga jako kogoś 

bezwzględnie nieomylnego i afiszującego się ze swoim geniuszem. To On sam 

recenzuje  Swoje dzieło : 

„I nie ma władzy bez czci i pokory 

Szóstego dnia szóstego dnia 

Poszły zwierzęta dzikie w ziemskie bory 

I człowiek taki jak ja 

Kobietę zmysły i myśli ma swobodne 

Które gdy trzeba ujść mogą przez usta 

Po czym uznałem dzieło swe za mądre 

Na tym się skończył pracy mej dzień szósty”
47

 

Każdy dzień pracy podsumowany zostaje uznaniem dla własnego dzieła.  

I oto siódmego dnia, stworzywszy świat niewyobrażalnie uporządkowany Bóg 

mógł spokojnie udać się na odpoczynek, by rozmyślać nad własnym arcydziełem.  

Niedługo jednak panował ład, bo oto człowiek postąpił wbrew swemu Władcy  

i musiał opuścić Raj. Kiedy jednak pierwsi ludzie zostali wygnani zachwiany 

został porządek rajskiego świata, a jego Stwórca poczuł się opuszczony i jego 

własna jasność zaczęła go razić. Już tylko sam prawodawca przestrzegał zasad
48

. 

Kaczmarski w sporze między Bogiem, a człowiekiem staje po stronie  

tego drugiego. Wszak sam Pan Bóg ofiarował śmiertelnikom wolną wolę. 

Dana człowiekowi swoboda powołała do życia wiarę, uczucie, u którego podstaw 

leży irracjonalność. „Tekstem o wierze w wiarę”
49

 nazwał Jacek Kaczmarski 

kolejny utwór pochodzący z Raju pod tytułem Hiob
50

. Wprawdzie to Bóg 

stworzył człowieka, ale nadchodzi moment, w którym o istnieniu Stwórcy 

decyduje człowiek poprzez swoją wiarę. Tylko dzięki tej wierze Bóg może 
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 Jacek Kaczmarski, Powstanie świata, [w:] Ale źródło wciąż bije...,Warszawa 2002, s. 61. 
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 por. Jacek Kaczmarski, Pusty raj, [w:] Ale źródło wciąż bije...,Warszawa 2002, s. 
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 Jacek Kaczmarski, Hiob, [w:] Ale źródło wciąż bije...,Warszawa 2002, s. 69. 
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utrzymać się w Niebie. Czyżby, więc człowiek przerósł tego, który powołał go  

do życia? Historię Hioba komentuje także Jacek Kaczmarski w utworze Dzieci 

Hioba .  

„Żyły przecież dzieci Hioba bogobojnie i dostatnio 

Siedmiu synów jak te sosny siedem córek jak te brzozy 

Szanowały swego ojca i kochały swoją matkę 

Żyły w zgodzie z każdym przykazaniem bożym”
51

 

 

Niezrozumiała wydaje się być postawa dotkniętego ogromnymi nieszczęściami 

biblijnego bohatera, który nadal pozostaje człowiekiem głęboko wierzącym, 

 lecz jeszcze tragiczniejszy los spotkał jego dzieci, które musiały zakończyć  

swój prawy żywot w skutek zakładu Boga z Szatanem.  

 Kantyczka z lotu ptaka
52

  to kolejna odsłona świata stworzonego przez Pana 

Boga. Na początku pokorny lud prosi swojego Pana o sprawiedliwość.  Ranga 

wiary jednak systematycznie obniżana w finale zostaje wreszcie przeliczona  

na walutę. Z upływem czasu okazuje się, że na żadne wartości nie ma takiego 

popytu jak na wartość pieniądza.  

„Co nam hańba, gdy talary 

Mają lepszy kurs od wiary 

Wymienimy na walutę 

Honor i pokutę”
53

 

Bóg potraktowany został jako monopol na dobrobyt. Wizerunek człowieka 

nastawionego na zyski przedstawia również utwór Bankierzy. Bóg udziałowiec 

„nie posiada ni wioski” ale ludziom bankierom do szczęścia nie jest przydatna 

miłość Boga, lecz waluta, którą można zainwestować. Stwórca potrzebny jest  

im jedynie do ochrony ich dóbr. 

 

3.3 Bóg przewrotny 
 

Jakże ciężko człowiekowi zrozumieć istotę Kosmosu. W ludzkich oczach dzieło 

Boga nigdy nie będzie doskonałe, zawsze znajdzie się jakaś luka w strukturze 

świata, przez którą wylewać się będą wątpliwości. W przypowieści o Łotrze  

i świętym Piotrze do głosu dochodzą na przykład paradoksy sprawiedliwości. 

 Czy można pogodzić istnienie litościwego Boga z istnieniem zła? Jaka jest i czy 

                                                 
51
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jest w ogóle jakaś sprawiedliwość na świecie? Święty Piotr, jeden  

z bohaterów Teodycei
54

 argumentuje wpuszczenie łotra do bram Raju 

miłosierdziem Boga. Ludzka sprawiedliwość różni się jednak od boskiej. Łotr 

niemniej rozgranicza jeszcze sprawiedliwość ludzką, albowiem inaczej sądzi 

siebie samego, inaczej innych ludzi. Sam, będąc łotrem przekroczył Bramy Raju 

tylko dzięki wszechobecnej i bezinteresownej miłości Boga. Stwórca jest 

usprawiedliwiany przez człowieka, kiedy on sam zostaje uniewinniony, ale też 

 do czasu, bo kiedy tytułowy łotr „zażywał rajskich dóbr” i spostrzegł swojego 

oprawcę oburzył się na widok tego, którego ujrzał w Raju. 

„Zakrzyczał łotr brzęk lir 

-Co robi tu ten zbir 

Wszak zadźgał mnie, gadzina! 

Czy to nagroda za 

Złem zwyciężanie zła? 

Czy Raj to, czy melina?
55

 

 

Być może jest tak, jak uważał Leibniz, że człowiek wątpi, iż „zło widoczne  

w szczegółach potrzebne jest dla doskonałości całości” człowieka jednakże  

nie przekonuje taka teoria, bo nie dysponuje on boskim punktem widzenia.  

Kaczmarski model sprawiedliwości zilustrowany w Teodycei nazywa 

„sprawiedliwością dla ludzi, którzy żyją w czyśćcu
·”

,
 
bo skoro człowiek wierzy, 

że Bóg jest nieograniczony w swej miłości, a wszyscy ludzie są dziećmi bożymi 

to wybaczenie należy się każdemu, bezwzględnie na jakość jego uczynków.  

„W związku z tym i ten kto zabił i ten kto został zabity będą obok siebie,  

ale akurat skazani na przebaczenie”.
56

 Ukazał także pod patronatem Boga 

przewrotnego Jacek Kaczmarski podróż do Australii. Statki pełne łotrów  

i prostytutek płynęły do założonej przez Brytyjczyków kolonii karnej. Stwórca, 

 do którego tak często zwracają się znajdujący się na statku więźniowie, zdaje  

się mieć już zaplanowaną przyszłość eskorty, a przynajmniej pasażerowie 

znajdujący się statku są przekonani o swojej niechybnej zgubie. Kiedy ma  

się świadomość nieuchronnie zbliżającej się śmierci można już tylko bać  

się i modlić, albo, skoro to i tak ma już być kres ich egzystencji, uprzyjemniać 

sobie ostatnie chwile życia. Bóg, zaś chociaż również płynął na pokładzie, kryjąc 

się „w robaczywych masztach”, nie powstrzymał wysokich fal i straszliwych 
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chorób, które uśmierciły część załogi. Tych, co zginęli nawet cierpienie  

nie zdołało uczłowieczyć. Ci jednak, co przeżyli zaczęli bać się jeszcze bardziej, 

myśląc, że Bóg dla nich ma zarezerwowaną jeszcze bardziej makabryczną karę. 

Kiedy więc dotarli na miejsce, nic dziwnego, że ląd wydał im się nieufny i dziki, 

mimo iż w istocie odnaleźli w nim krainę wiecznej szczęśliwości.  

„Bo rozpoznać Raj nam 

Nie było łatwo; znaleźć w sobie siłę, 

Wbrew przeciwnościom, bez słowa zachęty 

By mimo wszystko żyć - nim nam odkryłeś 

Kraj szczodry w zboże, złoto i diamenty
57

”. 

 

Ostatecznie pada kluczowe dla całego utworu stwierdzenie „W nas jest raj piekło  

i do obu szlaki”, i w ten sposób choć wszyscy znajdowali się w takiej samej 

sytuacji niektórzy popłynęli szlakiem rozpaczy, dla innych zaś pokład statku 

okazał się łaskawy i przepełniony nadzieją.  
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ZAKOŃCZENIE 
 

Człowiek jako istota grzeszna zauważa w złu pewną atrakcyjność. 

Pozornie zakazany owoc nierzadko rozbudza apetyt tak bardzo, że grzechem 

wręcz byłoby go nie spróbować, a Sąd Ostateczny, jeśli w ogóle nastąpi wydaje  

się być oddalony niczym przeciwległy brzeg oceanu, skazany na niedostrzeżenie. 

Zło w wydaniu Kaczmarskiego jest zespołem inspiracji. Potrzeba rozrywki, 

sposób na nudę, zapotrzebowanie na rozkosz często znajdują ukojenie  

w nieprawym postępowaniu. Przewrotność ilustracji zła w twórczości barda  

nie ma końca. Grzechy popełniają wszyscy, choć z różnym nasileniem i często 

nieporównywalną świadomością. Każdego człowieka, zdaniem autora Murów, 

trzeba traktować indywidualnie. Grzechem jako nieodłącznym elementem życia 

nasączony jest cały świat, a człowiek grzech ów chłonie i nie rozmyśla  

nad swoimi czynami, w myśl Horacego, carpe diem, największe znaczenie ma  

dla istoty ludzkiej chwila obecna. Chwyta on dzień ze wszystkimi  

jego rozkoszami nie zastanawiając się nad konsekwencjami swoich czynów,  

bo te nie zawsze dają o sobie znać za życia. A nawet jeśli się zastanowi i zrobi 

rachunek sumienia to zazwyczaj jest już po wszystkim. W tej sferze profilaktyka 

nie jest zbyt popularna, grzechom się bowiem nie zapobiega, bo one rodzą się w 

myślach, a w działaniach już tylko dojrzewają. Za grzechy można zatem jedynie 

żałować i pokutować, choć i to nie jest koniecznością, bo człowiek jest przecież 

istotą wolną.  Jacek Kaczmarski poprzez nieustanne czerpanie z religii katolickiej 

stworzył niejako własny katechizm, pełen nawiązań do tradycyjnych nauk 

Kościoła, ale także intymnych, odpowiadających konkretnym sytuacjom modlitw. 

W swoje utwory wpisuje poeta cząstkę siebie, która komentuje rzeczywistość  

w sposób niekiedy zakodowany i niejednoznaczny. Zawsze wskazuje autor  

na ambiwalencje nurtów zła i dobra. Który wobec tego nurt poniesie człowieka? 

To pytanie Jacek Kaczmarski pozostawia bez odpowiedzi. Sam, bowiem 

nieustannie trwał rozdarty między „skałą szaleństwa i skałą rozsądku”
58

. Na jakiej 

by się jednak człowiek nie znalazł drodze i w jakiego Boga nie uwierzył powinien 

doceniać wartość życia i to jest chyba główne przykazanie poety, które 

sformułował na ostatnim etapie swojej egzystencji – w tunelu łączącym życie  

ze śmiercią: 
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„Pojąłem - w psa skomleniu i papugi wrzasku - 

Że tylko tutaj szukać mi mroków i blasków, 

że tutaj, z perspektywy szklanki wina, chleba 

można bać się otchłani i tęsknić do nieba, 

tutaj wszystko, co piękne, wszystko, co straszliwe, 

bo żyje - przeżywane przez wszystko, co - żywe...”
59
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