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DZIAŁ I 
Czego się boimy? Katalog naszych lęków: 

1. 

Roman Brandstaetter 

Dwaj uczniowie Jezusa zmawiają  
w Emaus litanię 
Przebacz nam, Panie, 
Że śmiercią Twoją przerażeni 
Uciekliśmy w popłochu ze Świętego Miasta 
Że rozpacz ogarnęła serca nasze 
Że ziemia wydała nam się dnem piekła 
Że nie wiedzieliśmy 
co znaczy pusty Grób 
Że nie daliśmy wiary mówiącym aniołom 
Że straciliśmy wiarę w Ciebie 
Że zwątpiliśmy o Twoim zbawiennym działaniu 
Że nie umieliśmy czytać Pism Świętych 
Że czytaliśmy je powierzchownie 
Że czytaliśmy je w roztargnieniu 
Że czytaliśmy je obciążeni przyziemnymi myślami 
Że czytaliśmy je nic z nich nie rozumiejąc 
Że nie poznaliśmy Ciebie po krokach Twoich 
Ani po szeleście piasku pod sandałami Twoimi 
Ani po słowach Twoich 



Przebacz Panie nieuważnym uczniom 
Którzy tchórzliwie uciekli 
Przed pustym Grobem 
Do Emaus. 

2. 

Roman Brandstaetter 

Nikodem 
Boję się na równi dobra i zła, 
Bo wymagają one ode mnie dokonania wyboru. 
Najchętniej patrzyłbym przed siebie 
Obojętnym wzrokiem i równym spokojem 
Przyglądałbym się dobru i złu. 
 

Ale pomyślałem: 
„Powinienem przejść na stronę dobroci 
Jak na stronę szlachetnego przeciwnika”. 
 

Zgasiłem latarnię. 
 

Po kryjomu zbliżyłem się do Twojego progu 
Rozglądając  się dokoła, 
Czy nie śledzą mnie oczy donosicieli.[...] 
 

A teraz stoję przed Twoim domem, […]. 
Ale boję się wejść do wnętrza, 
Bo wówczas nie mógłbym już wrócić 
Do mojej komnaty, 
Gdzie czekają na mnie 
Cyprysowe sprzęty. 
 

Oderwałem dłoń od klamki 
I wróciłem do domu, 
Ponieważ nie umiałbym iść 
Za Tobą, bezdomny Boże, 
Wężu podwyższony 
Na pustyni. 
 
 
 
 
 
 
 



3. 

Ernest Bryll 

Jako Jonasz 
Jako Jonasz, co płakał w gębie wieloryba  
Ze strachu przed ciemnością – a jednak tam siedział  
I znosił smród, co po nim gęstym tłuszczem spływał  
 

Jako Jonasz, co pragnął światła, ale wiedział  
Że jeśli go wyplunie z tej gęby na morze  
Będzie musiał być.  
Krzyczeć gniewne Słowo Boże  
 

Jako Jonasz jesteśmy – ze strachu zwinięci  
Czepiający się jeszcze przez chwilę duchoty  
Zanim nas pierwsza fala przez gębę poświęci  
Ułapi w swoje żelazne obroty  
Na brzeg wykopie...  
Gdzie ongiś stał […] 
Mały, wypluty prorok – ucząc się odwagi 

4. 

Zbigniew Herbert 

Do Marka Aurelego 
Dobranoc Marku lampę zgaś 
i zamknij książkę Już nad głową 
wznosi się srebrne larum gwiazd 
to niebo mówi obcą mową 
to barbarzyński okrzyk trwogi 
którego nie zna twa łacina 
to lęk odwieczny ciemny lęk 
o kruchy ludzki ląd zaczyna 
bić I zwycięży Słyszysz szum 
to przypływ Zburzy twe litery 
żywiołów niewstrzymany nurt 
aż runą świata ściany cztery 
cóż nam – na wietrze drżeć 
i znów w popioły chuchać mącić eter 
gryźć palce szukać próżnych słów 
i wlec za sobą cień poległych 
więc lepiej Marku spokój zdejm 



i ponad ciemność podaj rękę 
niech drży gdy bije w zmysłów pięć 
jak w wątłą lirę ślepy wszechświat 
zdradzi nas wszechświat astronomia 
rachunek gwiazd i mądrość traw 
i twoja wielkość zbyt ogromna 
i mój bezradny Marku płacz  

5. 

Zbigniew Herbert 

Przepaść Pana Cogito  
W domu zawsze bezpiecznie 

ale zaraz za progiem 

gdy rankiem Pan Cogito 

wychodzi na spacer 

napotyka – przepaść […]  

jest to przepaść 

na miarę Pana Cogito […]  

przystaje przed piekarnią 

w parku przez ramię Pana Cogito 

czyta z nim gazetę 

uciążliwa jak egzema 

przywiązana jak pies 

za płytka żeby pochłonęła 

głowę ręce i nogi 

kiedyś być może 

przepaść wyrośnie 

przepaść dojrzeje 

i będzie poważna 

żeby tylko wiedzieć 

jaką pije wodę 

jakim karmić ją ziarnem 

teraz 

Pan Cogito 

mógłby zebrać 

parę garści piasku 

zasypać ją 

ale nie czyni tego 

więc kiedy 

wraca do domu 

zostawia przepaść 

za progiem 

przykrywając starannie 

kawałkiem starej materii 

 

 

 



6. 

Zbigniew Herbert 

Potwór Pana Cogito 
1. 
 
Szczęśliwy święty Jerzy 
z rycerskiego siodła 
mógł dokładnie ocenić 
siłę i ruchy smoka 
pierwsza zasada strategii 
trafna ocena wroga 
 
Pan Cogito 
jest w gorszym położeniu 
siedzi w niskim 
siodle doliny 
zasnutej gęstą mgłą 
przez mgłę nie sposób dostrzec 
oczu pałających 
łakomych pazurów 
paszczy 
przez mgłę 
widać tylko 
migotanie nicości 
potwór Pana Cogito 
pozbawiony jest wymiarów 
trudno go opisać 
wymyka się definicjom 
jest jak ogromna depresja 

rozciągnięta nad krajem […]  

zatruwa studnie 

niszczy budowle umysłu 

pokrywa pleśnią chleb 

dowodem istnienia potwora 

są jego ofiary 

jest dowód nie wprost 

ale wystarczający 

 

[…]  

2. 
 
Pan Cogito […] 
chciałby walczyć 
z potworem 
na ubitej ziemi 
wychodzi tedy o świcie 
na senne przedmieście 
przezornie zaopatrzony 
w długi ostry przedmiot 
nawołuje potwora 
po pustych ulicach 
obraża potwora 
prowokuje potwora 
jak zuchwały harcownik 
armii której nie ma 
woła – 
wyjdź podły tchórzu 
przez mgłę 
widać tylko 
ogromny pysk nicości 
Pan Cogito chce stanąć 
do nierównej walki 
powinno to nastąpić 
możliwie szybko 
zanim nadejdzie 

powalenie bezwładem 

zwyczajna śmierć bez glorii 

uduszenie bezkształtem 

 

 



7. 

Wisława Szymborska 

Kałuża 
Dobrze z dzieciństwa pamiętam ten lęk. 
Omijałam kałuże, 
zwłaszcza te świeże, po deszczu. 
Któraś z nich przecież mogła nie mieć dna, 
choć wyglądała jak inne. 
 
Stąpnę i nagle zapadnę się cała, 
zacznę wzlatywać w dół 
i jeszcze głębiej w dół, 
w kierunku chmur odbitych 
a może i dalej. 
 
Potem kałuża wyschnie, 
zamknie się nade mną, 
a ja na zawsze zatrzaśnięta - gdzie - 
z niedoniesionym na powierzchnię krzykiem. 
 
Dopiero później przyszło zrozumienie: 
nie wszystkie złe przygody 
mieszczą się w regułach świata 
i nawet gdyby chciały, 
nie mogą się zdarzyć. 
 

8. 

Wisława Szymborska 

Labirynt 
[…]  
Droga za drogą, 
ale bez odwrotu. […]  
Zakręt za zakrętem, 
zdumienie za zdumieniem, 
za widokiem widok. 
Możesz wybierać 
gdzie być albo nie być, 
przeskoczyć, zboczyć 
byle nie przeoczyć. 
  



Więc tędy albo tędy, 
chyba że tamtędy, 
na wyczucie, przeczucie, 
na rozum, na przełaj, 
na chybił trafił, 
na splątane skróty. 
Przez któreś z rzędu rzędy 
korytarzy, bram, 
prędko, bo w czasie 
niewiele masz czasu, 
z miejsca na miejsce […]  
 
I raptem urwisko, 
urwisko, ale mostek, 
mostek, ale chwiejny, 
chwiejny, ale jedyny, 
bo drugiego nie ma. 
  
Gdzieś stąd musi być wyjście, 
to więcej niż pewne. 
Ale nie ty go szukasz, 
to ono cię szuka, 
to ono od początku 
w pogoni za tobą, 
a ten labirynt 
to nic innego jak tylko, 
jak tylko twoja, dopóki się da, 
twoja, dopóki twoja, 
ucieczka, ucieczka – 
 

9. 

Wisława Szymborska 

Życie na poczekaniu 
Życie na poczekaniu. 
Przedstawienie bez próby. 
Ciało bez przymiarki. 
Głowa bez namysłu. 
Nie znam roli, którą gram. 
Wiem tylko, że jest moja, niewymienna. 
O czym jest sztuka, 
zgadywać muszę wprost na scenie. 
Kiepsko przygotowana do zaszczytu życia, 
narzucone mi tempo akcji znoszę z trudem. 
Improwizuję, choć brzydzę się improwizacją. 
Potykam się co krok o nieznajomość rzeczy. […]  



Trema, tłumacząc mnie, tym bardziej upokarza. 
Okoliczności łagodzące odczuwam jako okrutne. 
Nie do cofnięcia słowa i odruchy, 
niedoliczone gwiazdy, 
charakter jak płaszcz w biegu dopinany - 
oto żałosne skutki tej nagłości. 
 
Gdyby choć jedną środę przećwiczyć zawczasu, 

albo choć jeden czwartek raz jeszcze powtórzyć! 

A tu już piątek nadchodzi z nie znanym mi scenariuszem. 

Czy to w porządku - pytam 

(z chrypką w głosie, 

bo nawet mi nie dano odchrząknąć za kulisami). 

Złudna jest myśl, że to tylko pobieżny egzamin 

składany w prowizorycznym pomieszczeniu. Nie. 

Stoję wśród dekoracji i widzę, jak są solidne. 

Uderza mnie precyzja wszelkich rekwizytów. 

Aparatura obrotowa działa od długiej już chwili. 

Pozapalane zostały najdalsze nawet mgławice. 

Och, nie mam wątpliwości, że to premiera. 

I cokolwiek uczynię, 

zamieni się na zawsze w to, co uczyniłam. 

10. 

Jan Twardowski 

Tak mało 
Nie wierzysz w siebie większego od siebie 
W to że można zachorować na grzech 
W to że samotność jest zła jeżeli się przed nią ucieka 
W to że czas krzyczy na całe gardło ale go nie słyszysz albo udajesz Greka 
Siedzisz smutny jak Stańczyk w „Hołdzie Pruskim” […] 
 
Nie wierzysz w nic 
Ale dlaczego się boisz 

 

 

 



11. 

Jan Twardowski 

Boję się Twojej miłości 
Nie boję się dętej orkiestry przy końcu świata 
biblijnego tupania 
boję się Twojej miłości 
że kochasz zupełnie inaczej 
tak bliski i inny 
jak mrówka przed niedźwiedziem 
krzyże ustawiasz jak żołnierzy na wysokich 
nie patrzysz moimi oczyma 
może widzisz jak pszczoła 
dla której białe lilie są zielononiebieskie 
pytającego omijasz jak jeża na spacerze 
ludzi do ludzi zbliżasz 
i stale uczysz odchodzić 
mówisz zbyt często do żywych 
umarli to wytłumaczą 
boję się Twojej miłości 

tej najprawdziwszej i innej 

12. 

Adam Zagajewski 

Chorągiew  
Rano budzę się i próbuję sprawdzić 

Przy pomocy teatralnej lornetki 

Jaka chorągiew wieje nad moim miastem 

Czarna biała czy popielata jak strach 

Czy moje miasto zostało już zdobyte 

Czy jeszcze się broni, czy prosi 

Zwycięzców o wyrozumiałość 

Czy nosi żałobę po kilkunastu sekundach 

Niepamięci, czy może ja sam jestem  

Tą chorągwią tylko nie potrafię jej 

Zobaczyć, tak jak nie widzi się  

Własnego serca 



DZIAŁ II 
Recepty na lęki: 

13. 

Kazimierz Wierzyński 

Przerażony  
Przerażony, do czego zdolny jest człowiek,  
Zachwycony, jak piękna jest ziemia i świat,  
Sub tegemine fagi1,  
Jedną wargą podnoszę bunt  
Drugą wyznaję miłość  
Dla rozpaczliwej Równowagi. 
 
Nie złamię zła, mnie podołam, 
Nic nie zmienię 
Ani w ludzkiej zagładzie 
Ani w ziemskiej urodzie,  
Ale dla czegoś, co jest silniejsze niż ja 
I sto razy więcej ode mnie znaczy, 
Trwam przy mojej zaciętej niezgodzie, 
Podnoszę bunt, 
Podnoszę miłość, 
Podnoszę wszelkie żywe istnienie  
Przeciwko rozpaczy. 
 
1) Sub tegemine fagi –  w cieniu buka; pod bukiem 

14. 

Kazimierz Wierzyński 

Ogrodnicy  
Ogrodnicy rzeźbią ziemię,  
Poprawiają jej rysy:  
Chcą upiększyć moją najpiękniejszą,  
Ugładzić moją niespokojną,  
Uleczyć moją zatrutą.  
 



Ale nad ziemią przewłóczyła się Historia,  
W szkołach uczą pisać ją przez duże H,  
Budują z marmurów pałace Historii,  
Elektryfikują wielkie prowincje Historii,  
Dają koncerty skrzypcowe Historii,  
Straszne koncerty  
Na głuchoniemych instrumentach:  
Z futerałów zgubiono dźwięk.  
 
A ogrodnicy plewią.  
[…] 
 
Chcą wyplewić maleńkie pólko pod niebotyczną ścianą Historii,  
Zielony kwadrat pod wszechwidzącym oknem Historii,  
Zasadzić pieczarki w piwnicy Historii,  
Ustawić donice na tarasie Historii,  
Wyrzeźbić instrument zgubiony w Historii.  
 
Co wy robicie, nic się nie zmieni,  
To przecież pinezka pod stopą słonia.  
A oni plewią.  
Chcą upiększyć moją najpiękniejszą,  
Ugładzić moją niespokojną,  
Uleczyć moją zatrutą,  
Ogrodnicy, geohumaniści. 

15. 

Kazimierz Wierzyński 

Okno na ogród  
[… ]   
 
Posyp się trawo na stole, 
Nie spadajcie jeszcze, jabłka i gruszki, 
Nie lękajcie się października, truskawki, 
Pietruszki, rezedy, co jest tam jeszcze, 
I wszystkie słowa wrogie i ostrożne 
Przejdźcie na moją stronę. 
  
Zielona bibuła – trawa, 
Beżowa lampa – jabłko, 
Ach, tylko szybko, szybko 
Niech mnie zarosną po uszy 
Chochoły słomianą czapką 
 Niewidką. 
  



Bo poza stołem demony 
Książki, litery, półki 
I wyszczerbione zęby 
I sufit, hiatus, paszczęka, 
I wszystkie prawdy odlatujące 
Jak z drutów spóźnione jaskółki. 
Drży mi ręka. 
  
Ale otworzę to okno, 
Otworzę póki jeszcze zielone, 
I sam przez nie wyjdę na ogród, w sad, 
Trawy i drzewa zawołam na pomoc, 
Ziemia to przecież mój owoc: 
Jesień, która jest moją rodziną, 
Miłość, która nie chce mnie minąć, 
Ptak, który wraca na moją stronę, 
Prawdziwy, 
Kłamliwy, 
Dotkliwy, 
Ale jedyny 
Świat. 
 

16. 

Kazimierz Wierzyński 

Orzech  
Jedni pracują w nafcie  
inni w polityce 
A ja w orzechu. 
Robię to dla idei, 
Dla potomności,  
Na wieczną rzeczy pamiątkę,  
A także dla śmiechu. 
 
Obijam go złotym okuciem, 
Powlekam srebrnym szkliwem, 
Zdobię florenckim deseniem 
I promieniuje mój owoc 
Niepotrzebnym, 
Prawdziwym 
Światło-natchnieniem. 
 
 
 
 



[…] 
 
Chciałbym twardej łupinie  
Nadać kształt łódki 
I puścić ją, niech przepłynie  
Scyllę, Charybdę i wszystkie  
Zasadzki  i smutki. 
 
Ustawiam pośrodku żagiel, 
Z boku wycinam wiosła,  
Chciałbym, aby także mnie 
Przez tę cieśninę przeniosła. 
 
I długie już lata się męczę 
Coraz to bezsensowniej 
Nad wieczną pamięcią rzeczy,  
Nad symboliką mej orzechowi.  
 
[…]  
I coraz bardziej trapi mnie myśl, 
Czy kiedykolwiek będzie gotowa 
Ta odrobina ostateczna, 
Moja idea niedorzeczna, 
Łódź ratunkowa.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DZIAŁ II 
Wobec lęku nie jesteśmy sami! 

17. 

Roman Brandstaetter 

Chrystus przechadza się po jeziorze  
Jest noc. 

Modlę się do Ciebie. 

Lecz Ty nie przychodzisz. 

Cóż mi z tego, 
Że wiara 
Jest przedłużeniem 
Ludzkiego życia 
W wieczność, 
Skoro jestem człowiekiem 
Małej wiary? 

Boję się głębi, 
Po której nie umiem stąpać. 

Modlę się do Ciebie. 

Lecz Ty wciąż nie przychodzisz. 
Moją modlitwą szarpie 
Gwałtowny wiatr. 

Moja modlitwa poczyna 
Burzyć się i pienić. 

Przyjdź do mnie, Boże, 
Galilejski Przechodniu, 
W porę wschodzącej trwogi, 
W porę głębokości, 
W porę szalejącego jeziora. 

Nie omijaj mnie. 

Stąpaj po mojej 
Spienionej modlitwie 
I nie pozwól, by mnie wyrzuciła 
Jak topielca 
Na swój zamulony 
Brzeg. 



18. 

Ernest Bryll 

Płynęliśmy po morzu  
Płynęliśmy po morzu 
Od gniewu zjeżonym 
Na naszym statku brudnym, ludźmi przepełnionym 
Wolno jak we śnie… 
Wciąż przeciwko fali 
Głębiej i głębiej w ciemność 

Nagle się zapalił 
Ognik – puls światła. I już bił miarowo 

A myśmy, stojąc, światło latarni łykali 
Z każdym błyskiem powietrze smakując na nowo 

Tam już brzeg zmartwychwstał. Tam nas czekali. 

19. 

Ernest Bryll 

On pukał do drzwi naszych  
On pukał do drzwi naszych. A my zatajeni 
Z zaciśniętym oddechem siedzieliśmy w ciszy 
I każdy z nas udawał - pukania nie słyszy. 
On pukał do drzwi naszych. A my przytuleni 
Do betonowych ścianek naszego mieszkania, 
Do mebli z takim trudem znalezionych w sklepach 
Do makatek, co kryły na tynku spękania, 
Chcieliśmy mieć choć chwilę spokoju... 
On czekał. 
Przez drzwi z cieniutkiej dykty słychać, jak waliło 
Jego serce. Nierówno. Jakby zadyszane. 
Pewno dlatego, że miał w sercu ranę 
Albo może zwyczajnie winda nawaliła 
I szedł pieszo na piętra... […] 
- Panie, może potem 
Jak kurz zetrzemy z podłóg. Jak wróci ochota 
Zobaczyć kogoś. 
Nie stój nam za drzwiami, 
Nie człap po nocach pustymi schodami, 
Nas teraz w domu nie ma. My nie wiemy sami 
Czy tam w sobie jesteśmy... 



20. 

Jan Twardowski 

Jest  
Mówią, że modlimy się do głuchych obrazów 
Ślepnących świec 
A On przecież jest 
W małej hostii jak w iskierce ciepła 
W mocnych ściankach nadziei. 
 
Czeka z sercem jak z Wielkim Piątkiem 
W tabernakulum umówionej alei  
W domkniętym milczeniu 
 
Przychodzę tu nieraz jak pogryziony psiak 
I ostrożnie, dokładnie, po kolei wyjmuję z łap 
Kolce lęku. 

21. 

Jan Twardowski 

Przeciw sobie  
Pomódl się o to czego nie chcesz wcale 
czego się boisz jak wiewiórka deszczu 
przed czym uciekasz jak gęś coraz dalej 
przed czym drżysz jak w jesionce bez podpinki zimą 
przed czym się bronisz obiema szczękami 
  
zacznij się wreszcie modlić przeciw sobie 
o to największe co przychodzi samo 

 

 

 



22. 

Jan Twardowski 

Szukałem  
Szukałem Boga w książkach         
przez cud niemówienia o samym sobie […]        
w ogrodzie gdzie chodził gawron czyli gapa         
przez protekcję ascety który nie jadł         
więc się modlił tylko przed zmartwieniem i po zmartwieniu         
w kościele kiedy nie było nikogo         
 
i nagle przyszedł nieoczekiwany         
jak żurawiny po pierwszym mrozie         
z sercem pomiędzy jedną ręką a drugą         
i powiedział:         
dlaczego mnie szukasz         
na mnie trzeba czasem poczekać 

23. 

Jan Twardowski 

Nieobecny jest  
Bóg jest tak wielki że jest i Go nie ma 
tak wszechmogący że potrafi nie być 
więc nieobecność Jego też się zdarza 
stąd czasem ciemno i serce się tłucze 
poskomli nawet jak pies niecierpliwy […]  
  
lecz Bóg tak wielki że Go czasem nie ma 
mózg jak tulipan chyli się zmęczony 
i myśli biegną wspólną pustą drogą 
tak jak biedronki co się razem schodzą 
by przed rozpaczą ukryć się na zimę 
tylko milczenie trwa i gwiazdy w górze 
i księżyc sprawiedliwy bo zupełnie nagi 
a ważki tak znikome że już wszystko wiedzą 
i liść ostatni brzęczy wprost z topoli 
że Nieobecny jest 
bo więcej boli 



24. 

Jan Twardowski 

Bezdzietny anioł  
Właśnie wtedy kiedy pomyślałeś 
że papugi żyją dłużej 
że jesteś okrutnie mały 
niepotrzebny jak kominek na niby 
w stołowym pokoju 
Jak bezdzietny anioł 
lekki jak 20 groszy reszty 
drugorzędnie genialny 
kiedy obłożyłeś się książkami 
jak człowiek chory 
nie wierząc w to że z niewiary 
powstaje nowa wiara 
że ci co odeszli jeszcze raz cię 
porzucą 
święty i pełen pomyłek 
właśnie wtedy wybrał ciebie ktoś 
większy niż ty sam 
który stworzył świat tak dobry 
że niedoskonały 
i ciebie tak niedoskonałego 
że dobrego 
 


