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Wstęp

O ile Skamandryci jako grupa funkcjonują w powszechnej świado-
mości polskich czytelników, o tyle autorzy z osobna, może za wy-
jątkiem Juliana Tuwima, nie cieszą się dużą popularnością. Wciąż 
brakuje wznowień poezji Słonimskiego, Iwaszkiewicza czy Wierzyń-
skiego. Choć nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku najmłod-
szego z nich Lechonia: w ostatnich latach pojawiło się kilka wyborów 
jego wierszy w popularnych wydawnictwach, a on sam zdaje się na 
nowo zyskiwać uznanie w różnych kręgach, także wśród młodych 
ludzi. Badaczka jego życia i twórczości dr Beata Dorosz zauważa:

Obecnie jego nazwisko pojawia się w najdziwniejszych kontekstach. 
Na autorytet osoby Lechonia powołują się i środowiska prawicowe, 
i homoseksualiści. Zaczyna panować pewnego rodzaju snobizm na 
znajomość jego twórczości, a jednocześnie jest ona ulubionym narzę-
dziem reklamy internetowych biur matrymonialnych1. 

Mimo iż twórczość poety analizuje się w rozmaitych kontekstach: 
wskazuje się na związki Lechonia z tradycją romantyczną2, bada się 

1 https://dzieje.pl/content/55 -lat -temu -odszed%C5%82 -jan -lecho%C5%84–0 
[dostęp: 4 IV 2020].

2 K. Ratajska, Czy Lechoń w Duchu na seansie kompromitował tradycję roman
tyczną i mitologię narodową?, „Folia Litteraria Polonica” 2001, nr 2, s. 39.
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konstrukcję podmiotu lirycznego3 i pojawiły się nawet przełomowe 
prace nt. homoerotycznych tropów i kontekstów w jego wierszach 
i prozie4, wciąż brakuje rzetelnego opracowania twórczości religijnej. 
Czy słusznie?

Zgodnie z moimi obliczeniami ponad 25% wszystkich wierszy 
autora Karmazynowego poematu stanowi właśnie liryka z wyraźnym 
chrześcijańskim motywem i/lub o takowej wymowie. Wzięłam pod 
uwagę wszystkie utwory opublikowane za życia poety w tomikach 
i prasie z wyłączeniem młodzieńczych zbiorków: Na złotem polu 
(1912) i Po różnych ścieżkach (1914). Powodem takiej decyzji było 
to, że owe zbiorki, chociaż bardzo poprawne warsztatowo, stanowiły 
zaledwie wprawkę do właściwej twórczości. Tematycznie są raczej 
przetworzeniem motywów przeczytanych przez ich bardzo młodego 
autora u Tetmajera czy Staffa, sam poeta zresztą po latach nie wy-
powiadał się o nich przychylnie, nazywając je wprost grafomanią5. 
Ze swoich badań wykluczyłam także wszelkie utwory satyryczne 
i wiersze sztambuchowe wypisywane przyjaciołom ze względu na 
ich elementarnie inny charakter i funkcję. W wyliczeniach opierałam 
się na BNowskich Poezjach Lechonia opracowanych przez profesora 
Romana Lotha i Poezjach zebranych wydawnictwa ALGO6, będących 
najpełniejszym wydaniem książkowym twórczości lirycznej poety, 
opracowanym zresztą także przez profesora Lotha.

3 A. Dyszak, Gramatykalizacja podmiotu mówiącego w emigracyjnych tomi
kach poetyckich Jana Lechonia, [w:] Studia językoznawcze, t. 17, Bydgoszcz 
2018, s. 82.

4 B. Czarnecka, Ruchomy na szali wagi. Lechoń homotekstualny, Toruń 2013, 
s. 13–18. R. Koropeckyj, Konstrukcje homoseksualizmu w Dzienniku Jana 
Lechonia (próba innej lektury), tłum. J. Niżyńska, „Teksty drugie” 1996, nr 4 
(40), s. 162.

5 https://www.polskieradio.pl/68/2461/Audio/308139,Z -archiwum -dzwieko-
wego -Rozglosni -Polskiej -RWE [dostęp: 29 IV 2020].

6 Zawierają one wspomniane wyżej juwenalia i wiersze okolicznościowe, które 
– z badawczego obowiązku – przeczytałam, choćby po to, aby wykluczyć je 
z tych konkretnych badań. 



Po wyjaśnieniu tych kwestii i dokonaniu selekcji materiału ba-
dawczego, należałoby sobie zadać zasadnicze pytanie: jakie jest chrze-
ścijaństwo Lechonia? I na to pytanie będę usiłowała odpowiedzieć.

Praca moja stanowić będzie próbę analizy 25 wybranych utworów 
z różnych etapów twórczości poety przez pryzmat tradycji i duchowo-
ści polskiego katolicyzmu i filozofii egzystencjalnej Sørena Kierkega-
arda. Postaram się opracować ewolucję intelektualnej i emocjonalnej 
postawy twórcy wobec religii chrześcijańskiej, wskazać dominu-
jące nurty myślowe, pobożnościowe i opisać sposób ich lirycznego 
obrazowania. 
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Część I . 
„Wszystkie nieszczęścia niepłakane”

1 .1 . Przyjdzie po śmierci do nas życie7

Wygląda na to, że jednym z najwcześniejszych dojrzałych utworów 
pióra Lechonia jest ten niepozorny wiersz, wydrukowany tylko raz 
za życia poety: w 1 zeszycie Pro arte et studio w roku 1917. Nie został 
on ani włączony do Karmazynowego poematu (1920), ani do które-
gokolwiek późniejszego tomiku. Nie zdobył też popularności choćby 
porównywalnej z Mochnackim, Polonezem artyleryjskim czy Piłsud
skim. Nie dziwi to szczególnie: wiersz ten, tkwiący jeszcze formalnie 
w poetyce Młodej Polski, z perspektywy czasu sam autor uznał za 
„nieudany”8 – istnieje jednak ważny argument za jego istotnością: 
w nim to po raz pierwszy w twórczości poetyckiej Lechonia pojawia 
się tematyka zaświatów:

Przyjdzie po śmierci do nas życie
Na elizejskie asfodele
I wszystkie nasze sny w rozkwicie
Jasną przed oczy mgłą rozściele.
(v. 1–4)

7 J. Lechoń, Poezje, oprac. R. Loth, Wrocław, 1990, s. 151–152 (każdy kolejny 
omawiany utwór, pochodzić będzie właśnie z tego wydania).

8 Idem, Dziennik, t. 3, Warszawa 1993, s. 791. 
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Sytuacja liryczna rozgrywa się na asfodelowych łąkach w Elizjum – 
krainie umarłych z mitologii greckiej, „gdzie przechadzają się cienie 
zmarłych skazanych na bezradosną, monotonną półegzystencję”9.

Atmosfera tego miejsca jest dziwna: jakby rozmyta, niedookre-
ślona. Na elizejskich polach Lechonia niby plecie się wianki, ale nie 
ma w tym radości. Pieśni pozostają niedośpiewane, czasem tylko 
biją dzwony. Zdaje się, że wkroczenie w tę krainę, utrata swej po-
staci, co sygnalizują opisywane „przejrzyste ze mgieł dłonie”, wią-
że się również z utratą własnej tożsamości i sprawczości. Podmiot 
liryczny wraz z każdym kolejnym krokiem w głąb łąki doznaje coraz 
większego zobojętnienia, ziemskie życie jawi się jako „dogasający żar 
w popiele” czy dojrzały owoc, który spadłszy z drzewa, zaraz zgnije 
i wsiąknie w ziemię. Przejmującym obrazem są powoje – małe kwiat-
ki, występujące w kolorach: od różu przez fiolet po błękity i biele – 
które przypominają na moment wędrowcowi wspomnienia sprzed 
śmierci – ich głos jest jednak cichy, bo są uschłe i ukryte w bieli asfo-
del – roślin o trupim kolorze10. Nawet jeżeli podmiotowi lirycznemu 
stają przed oczyma jego wspomnienia („sny w rozkwicie” czy „mło-
dzieńcze sny o wiośnie”) są one niewyraźne – zasnute mgłą. 

W pewnym momencie wędrówki elegijny krajobraz, w którym 
dominuje senna, nieruchoma biel, przerywa niespodziewany widok 
ciernistego krzewu krwawoczerwonych róż:

W cierniowym krzaku skromnie skryte,
Krwawiące barw się pełnią róże
(v. 25–26)

Jest to także jedyny ruchomy element tego pejzażu: róże zdają się 
aż mienić krwią, pełnią, rozrastają się. Zdecydowanie jest to akcent 
obcy, zaburzający stan apatii: przywraca bowiem pamięć, a tym sa-
mym tożsamość bohaterowi lirycznemu:

9 Wł. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 503. 
10 Ibidem.
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Wszystkie nieszczęścia niepłakane, 
Wszystkie radości nieradosne
W krwawą się serca zmienią ranę,
Wspominać będą dawną wiosnę.
(v. 29–33)

Odzyskiwane, bolesne wspomnienia i uczucia przedstawia kolejny 
kontrastowy i ruchomy element krajobrazu: „smutne czarne pta-
ki”, których skrzydeł łopot przerywa „nieśmiertelną ciszę”. I jak pod 
wpływem widoku róż, serce zaczęło krwawić (a więc i musiało się 
zmaterializować, nie być „ze mgieł”), tak pod wpływem ptaków:

Czekane długo zapomnienie
Zmąci nam trwożne serca bicie. 
(v. 41–42)

Zapomnienia nie może przynieść po śmierci chrześcijaństwo: krzak 
wyobraża gorejący krzew, pod postacią którego, Bóg Jahwe przemó-
wił do Mojżesza, ciernie i czerwień – szczególnie w ikonografii ka-
tolickiej i prawosławnej wiąże się z ofiarą Jezusa Chrystusa: koroną 
cierniową, którą był ukoronowany podczas ukrzyżowania i krew, 
którą przelał za grzechy ludzkości. Na niezliczonych ikonach czy 
obrazkach przedstawiany jest Jezus w czerwonej szacie z płonącym 
sercem okolonym wieńcem z kolców11. Nawet na słynnej ikonie z Ja-
snej Góry, małemu Jezusowi przypisana jest czerwień12. Obecność 
róż może także przywodzić na myśl Maryję, która – co już charak-
terystyczne tylko dla duchowości katolickiej – łączona jest wła-
śnie z nimi: W Litanii loretańskiej nazywana jest „Różą duchowną” 

11 https://www.zyciezakonne.pl/wp -content/uploads/2018/01/Serce -Jezusa.jpg 
[dostęp: 6 IV 2020].

12 https://jasnagora.pl/pl/o -sanktuarium/historia -cudownego -obrazu/historia-
 -cudownej -ikony/ [dostęp: 6 IV 2020].
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a szczególnie w polskiej tradycji ludowej jednymi z jej atrybutów są 
właśnie te kwiaty13.

W wierze chrześcijańskiej życie ziemskie i pośmiertne są ściśle ze 
sobą połączone, są w zasadzie jednością, toteż niemożliwe jest unik-
nięcie po śmierci kary za grzechy. Niemożliwe jest także zapomnie-
nie, ba! Zjednoczenie się z Bogiem wymaga uświadomienia sobie 
nędzy i grzeszności natury ludzkiej i mimo wszystko zdobycie się 
na odwagę, aby takim iść na spotkanie ze Stwórcą i żyć szczęśliwie 
z nim w Raju. Kierkegaard w Trwodze i drżeniu ubrał to w metaforę 
nędzarza wstępującego do zamku królewskiego:

Choćby człowiek urodził się w najniższych stosunkach, żądam jed-
nak od niego na mocy jego godności ludzkiej, żeby mógł sobie wy-
obrazić zamek królewski inaczej aniżeli w dalekiej oddali (…) aby 
miał odwagę tam wstąpić także pewnie i z godnością.14

Podmiot liryczny Lechonia jest interesujący: z jednej strony uznaje 
prawdziwość wszystkiego, co wyraża krzew, a z drugiej strony wca-
le nie pragnie on wstąpienia w owe pałace, a zapomnienia. Z per-
spektywy chrześcijanina ciągłością pomiędzy życiem a zaświatami 
jest nasza dusza – a więc nasze niematerialne ja, którym człowiek 
istnieje w rzeczywistości boskiej. „Czekane długo zapomnienie” na 
elizejskich polach w można zatem interpretować jako pragnienie ni-
cości, chęć nieistnienia po śmierci. Pojawienie się krzewu i ptaków 
powodują cierpienie bohatera, przywracają mu jego „ja” i w efekcie: 
jego rozgoryczenie.

Podmiot liryczny to chrześcijanin, dla którego pewne myśli 
i sprawy przeszłości są zbyt bolesne, chrześcijaństwo nie przynosi 
mu ani pocieszenia, ani odwagi, toteż zmęczony sobą i swoim życiem 
pragnie jedynie rozpłynąć się w materii świata. 

13 http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=9874 [dostęp: 6 IV 
2020]; https://polona.pl/item/matka -boska,NzY3MjE1Nzk/0/#info:metada
ta [dostęp: 6 IV 2020].

14 S. Kierkegaard, Trwoga i drżenie, tłum. M. Bienenstock, Kraków 2017, s. 25. 
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1 .2 . Modlitwa15

Wiersz Modlitwa (pierwodruk: Skamander 1921 z. 10/13) wszedł 
w skład drugiego tomiku Jana Lechonia pt. Srebrne i czarne z 1924 
roku. Tomiku diametralnie różnego od poprzedniego pod każdym 
względem. Właściwie to ten zbiór na dobre rozpoczyna istotną 
w późniejszej twórczości poety problematykę przed - i pośmiertnych 
losów człowieka oraz jego relacji ze sobą i z Absolutem. Zdradza przy 
tym głęboką fascynację śmiercią i grzechem. Jerzy Kwiatkowski za-
uważa, że już sam „tytuł stanowi aluzję do srebrno -czarnych ozdób 
pogrzebowych – to jedna z najbardziej pesymistycznych książek 
w polskiej literaturze”16.

Utwór, jak tytuł wskazuje, jest modlitwą, w tym przypadku bła-
galną. Rozpoczyna się rozbudowaną apostrofą do Boga – jednak 
wprost go nienazywającą, a w swoim tytułowaniu nawiązującą do 
klasycznych obrazów Boga natury i Boga -twórcy:

Gwiazd siewco i księżyców, co w eterze wiszą,
O Panie nad deszczami i Panie nad skwarem.
Porównaj nas zmęczonych z milczącym obszarem,
Niebiosa ku nam nachyl i napój nas ciszą.
(v. 1–4)

Jest to Pan odległy, kosmiczny, milczący, a całkowicie panujący nad 
ludzkim światem Rex mundi. Umieszczenie go nie na firmamencie, 
a nawet nad nim, jeszcze bardziej ten dystans uwidacznia.17

Prośby kierowane do „gwiazd siewcy” początkowo nie zaskakują: 
modlący pragnie chociaż odrobinę zbliżyć się do niego („niebiosa 
ku nam nachyl”) wskutek czego ma doznać ukojenia („napój nas 

15 J. Lechoń, Poezje…, s. 33–34. 
16 J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2000, s. 63.
17 Ta kreacja przywodzi mi na myśl obraz pastelowy Witkacego Chrystus do 

kaplicy sióstr Betanek, który zobaczyłam w: A. Micińska, Witkacy. Życie 
i twórczość, Warszawa [1985], s. 244.
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ciszą”), jednak w kolejnych wersach intensyfikują się emocjonalnie 
i konkretyzują:

O! utop nas w Twych światów bezmiernej głębinie,
Posrebrzaj nas jak gwiazdy, rozpuszczaj jak morze,
nalewaj nas powietrzem w błękitne przestworze,
Nastrajaj nas jak echo i słuchaj jak ginie”.
(v: 5–8)

Podmiot liryczny pragnie doświadczyć żywej i prawdziwej obecno-
ści Boga w swoim życiu, zostać pozbawionym przez niego ludzkich 
małości, by – choćby zaraz potem – rozpuścić się w materii świata 
jako poranek, obłok czy noc – i, tym samym – stać się bezgrzeszną, 
ale też nieludzką częścią natury. Zatracenie się w bezgranicznej czci 
do Pana Niebios prowadzi do ostatecznej prośby: „Oswobódź nas 
od duszy i wybaw od siebie”. Prośby, w gruncie rzeczy bluźnierczej: 
chrześcijański Jahwe nie chce wyzbywania się swoich słabości za cenę 
swojego człowieczeństwa, ale w tym człowieczeństwie, grzeszności 
– która odróżnia ludzi od aniołów i tym samym pozwala im na po-
dejmowanie decyzji i tak naprawdę czyni te decyzje istotnymi – chce 
zrozumienia jego bezgranicznej miłości i troski do człowieka18. Kier-
kegaard przestrzega przed postawą, jaką reprezentuje podmiot lirycz-
ny Modlitwy, porównuje ją do historii miłości ubogiej dziewczyny 
i króla. Dziewczyna w swoim uwielbieniu do wspaniałości monarchy 
„z tego podziwu zapomniała siebie samą (…) ale króla to nie mogło 
zadowolić, gdyż nie pragnął uwielbienia swego, lecz dziewczyny; dla-
tego jego troska była tak ciężką, że ona go nie rozumie”19.

Modlitwę cechuje pewna niedojrzałość ideowa: podmiot liryczny 
rozpoznaje Boga, jako cel i największe dobro swojego życia, pragnie 
się doń uciec ze smutku spowodowanego bólem istnienia i świado-
mością własnej ułomności, ale jak dziewczyna nie rozumie króla, tak 

18 S. Kierkegaard, Trwoga..., s. 70. 
19 Ibidem, s. 72. 
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on nie rozumie Stwórcy. Nie rozumie, a więc dobrowolnie eliminuje 
siebie z relacji, której ten Najwyższy pragnie by była wzajemna.

1 .3 . Siedem grzechów głównych20

Srebrne i czarne zamyka ośmioutworowy cykl Siedem grzechów głów
nych. Składa się on z siedmiu wierszy, zatytułowanych po każdym 
kolejnym grzechu, poprzedzonych prologiem Stargany męką strasz
ną zapasów nierównych. Z dużą dozą prawdopodobieństwa uznać 
można, że wszystkie utwory powstały 3 lata po modlitwie, a więc 
w 1924 roku.21

Konwencja tego cyklu jest już zgoła inna: nie ma tu próśb ani na-
dziei, a tylko skarga i wyznanie. Całość ma charakter zarówno spowie-
dzi (przed sobą? Bogiem?) jak i… „żarliwego erotyku”22. Ze względu 
na zaskakująco dużą wewnętrzną spójność owych 8 utworów, posta-
nowiłam umówić je jako zamkniętą całość, niejako jedną „opowieść 
liryczną”23.

Incipit: Stargany męką straszną zapasów nierównych24

Siedem grzechów głównych to wyznanie człowieka w moralnym rozdar-
ciu pomiędzy tym, co uważa za słuszne, a swoją własną, otumaniającą 

20 J. Lechoń, Poezje…, s. 40–44. 
21 Lechoń, który pisał najmniej ze Skamandrytów miał w zwyczaju dość szybko 

po napisaniu jakiegoś wiersza publikować go w prasie. Wszystkie liryki cyklu 
– oprócz Pychy i Gniewu (pierwodruk: „Wiadomości Literackie” 1924, nr 34) 
pierwszy raz ukazały się właśnie w Srebrnem i czarnem. 

22 „Z całej skamandryckiej piątki on jeden pisał żarliwe erotyki”. J. Marx, Ska
mandryci, Warszawa 1993, s. 480. 

23 Cz. Zgorzelski, Srebrne i czarne Lechonia, „Pamiętnik Literacki” 1967, nr 58/1, 
s. 101.

24 J. Lechoń, Poezje…, s. 40. 
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i rozkoszną grzesznością, która – chwilami przeraża go. Już we wstępie 
do cyklu czytamy o nierównej walce toczącej się pomiędzy pierwiast-
kami: boskim i szatańskim w każdej istocie ludzkiej i – ze względu na 
słabość owej natury – jest to walka niesprawiedliwa, zdawałoby się 
niemożliwa do wygrania, zwłaszcza że przegrana potrafi być bardzo 
nęcąca.

Stargany męką straszną zapasów nierównych,
Nie znając kresu żądzy, kres znając możności,
Jak w lekkim szumie skrzydeł aniołów ciemności – 
W piekielnej śpię rozkoszy siedmiu grzechów głównych. 
(v. 1–4)

Początek rozpoczyna się dosyć dynamicznie: mamy zasugerowany 
ruch, walkę, wykańczającą szamotaninę („stargany”), po której nastę-
puje poddanie się lekkiemu szumowi skrzydeł „aniołów ciemności”, 
które przynosi błogie ukojenie podmiotu lirycznego w grzesznych 
rozkoszach. W kontekście homotekstualności wierszy Lechonia (ter-
min zaproponowany przez B. Czarnecką) szczególnie interesująca 
jest kolejna strofa:

Wyszedłem za wątpienie, cierpienia, rozprawy
I idę tam, gdzie rzeczy się ludzkie nie liczą,
I patrzę w owe grzechy, milczące jak stawy,
I wiem już obojętnie, com wiedział z goryczą.
(v: 5–8)

W polszczyźnie oprócz „wyjścia za próg/drzwi” istnieje tylko jedna 
konstrukcja z „wyjść za” i jest to: „wyjść za mąż/kogoś”, która w obu 
przypadkach dotyczy kobiety zawierającej związek małżeński z męż-
czyzną. Podmiot liryczny sam o sobie mówi, że wyszedł za „wątpie-
nie, cierpienia, rozprawy” co stanowić może delikatną, bardzo subtel-
ną zapowiedź jakiego rodzaju grzechu może dotyczyć ten cykl. Jeżeli 
ów wers sygnalizuje homoseksualną orientację bohatera lirycznego, 
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nie jest to sprawa, z którą ten jest pogodzony. Przeciwnie, uosabia dla 
niego mroki własnej natury i skazuje na życie w cierpieniu, wiecznym 
poczuciu winy i braku psychicznego bezpieczeństwa. Seksualne źró-
dło rozpaczy zdaje się dodatkowo potwierdzać wers: „Znam ciebie, 
wciąż się rwąca, jak pies, furio wściekła”. Mało prawdopodobne jest, 
aby wspomniana furia była złością, zdaje się być raczej niepohamo-
waną namiętnością, żarliwością i gorączką zmysłów, której ów bo-
hater ulega. Moralna zdolność i odróżnienia złego i dobrego stawia 
go w dramatycznym położeniu: „Nie znając kresu żądzy, kres znając 
możności”, pod koniec utworu zdobywa się na gorzką eschatologicz-
ną refleksję, wypowiedzianą być może z przestrachem:

I dzisiaj pomyślałem, gdym myślał nad światem,
Że przecież są i tacy, co pójdą do piekła.
(v. 11–12)

„A jednak tyś jest światłość tym mrokom świecąca!”25

Dla całego cyklu erotyków kluczowe są zagadnienia: potępienia 
i zbawienia, grzechu i łaski. Człowiek w nich opisywany jest oso-
bą tragicznie rozdartą pomiędzy tym, co uważa za słuszne, a swoją 
cielesnością. Świadomy własnych grzechów, nie umie jednak się im 
oprzeć, gdyż – właśnie owe sprawy cielesne – stanowią dlań chwilową 
odtrutkę na ból egzystencjalny:

Na zło się i na siebie darmo człowiek godzi.
Wciąż w nim męka istnienia jako morze wzbiera 
I patrzy w tajemnicze oczy Lucyfera,
Jak w gwiazdy, które świecą zabłąkanej łodzi
(Łakomstwo, v. 1–3)

25 Idem, Poezje..., s. 43. 
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Trwałe pogodzenie się ze sobą, ze światem, odnalezienie stałego 
sensu tzw. bezpiecznej przystani okazuje się niemożliwe. Spojrzenie 
w oczy to jeden ze stałych gestów i symboli powiązanych z miło-
ścią, jednakże tutaj ma nieco inną funkcję: życie – ciemne, burzliwe, 
a więc przerażające – popycha bohatera wiersza do jedynego jasnego 
punktu na horyzoncie: upadłego anioła, który miał kiedyś dzierżyć 
niebiańskie światło przed samym Bogiem. Tak, jak Lucyfer ściągnął 
na siebie gniew boży pychą, tak dzieje się z podmiotem lirycznym, 
który – pogrążony w szatańskiej rozkoszy – również w nią popada:

Z twoich oczu błękitnych i twej białej dłoni,
Z siebie, ze wszystkiego jak Bóg jestem dumny.
(Pycha, v. 3–4)

Wyglądając jednak w przez okno, widzi przed sobą tylko ciemność. 
Światłość, za którą podążył okazała się krucha, bohater liryczny już 
w pierwszym wierszu cyklu uświadamia sobie swoje położenie, jed-
nak to go nie powstrzymuje przed brnięciem w romans dalej:

Jedno długie spojrzenie, ach! ileż potrafi
Rzucone w moją stronę prawie nieostrożnie.
Ach! jakąż jest rozkoszą oglądać bezbożnie 
To wszystko, czego nie ma na twej fotografii. 
(Nieczystość, v. 1–4)

Miłość fizyczna, zmysłowa wprowadza podmiot mówiący w rodzaj 
amoku, w którym, obok uczucia uczucia wiecznego niezaspokojenia, 
dominuje demoniczne zadowolenie z siebie i uwielbienie dla kochan-
ka/kochanki, nierzadko ocierające się o bluźnierstwo:

Noc z tobą – to jest jedno, co jak haszysz działa,
Tylko jedno, w co można wierzyć bezprzytomnie. 
(Nieczystość, v. 9–10, s. 41)
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Przeżywane razem uniesienia są tak upajające że, zamraczając zdro-
wy rozsądek i poczucie moralności (przynajmniej na czas ich trwa-
nia), opanowują całkowicie jego myśli i uczucia, stając się dlań jedy-
ną najżarliwszą wiarą:

O! boskie, o tragiczne łakomstwo Adama!
O! grzechu pierworodny, mądry i głęboki!
Czyż jest jaśniejsze słońce niż te wieczne mroki,
Gdzie nie ma ukojenia, tylko żądza sama?
(Łakomstwo, v. 9–12)

Ostatnia strofa jest interesująca z innych powodów, oczywiście obec-
ne jest nawiązanie do biblijnej historii Adama i Ewy, która w tym 
kontekście może obrazować skazanie człowieka od samego początku 
jego istnienia na beznadziejną szamotaninę między dobrym a złym 
i jej tragizm z powodu naturalnej skłonności gatunku ludzkiego do 
drugiego. Ale tym, co jest naprawdę ciekawe, jest pean, niemalże mo-
dlitwa na cześć ludzkiej grzeszności. Jego wymowa stanowi dekon-
strukcję katechizmowej moralności przy jednoczesnym jej uznaniu, 
co wprowadza osobliwe napięcie w tych tekstach: oksymoroniczne, 
barokowe pomieszanie porządków: boskiego i diabelskiego, światło-
ści i ciemności tak charakterystyczne dla całości cyklu nie stanowią 
tylko poetyckiego ornamentu, a ilustrują skłębienie się sprzecznych 
porządków właściwej każdej istocie ludzkiej. Przyciągające ku sobie, 
lśniące oczy Lucyfera są tylko jednym z pierwszych przykładów:

Czyż jest jaśniejsze słońce niż te wieczne mroki,
Gdzie nie ma ukojenia, tylko żądza sama?
(Łakomstwo, v. 11–12)

A jednak tyś jest światłość tym mrokom świecąca!
(Łakomstwo, v. 3)
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O! wstępuj w moje serce kochaniem głębokiem,
W dzień jak słońce palące, w noc – jak blask księżyca.
(Łakomstwo, v. 7–8)

Mówisz, że gniew mam w oczach. Bo po nocy błądzę
I darmo wzrok mój światła w ciemnościach wygląda.
Bo tyś jest razem piekło, gdzie się rodzą żądze,
I niebo, w którym miłość niczego nie żąda. 
(Łakomstwo, v. 9–12)

Miłość jawi się tutaj, jako coś, do czego ucieka się przed niepokojem 
i własnym umysłem, jako grzeszne ukojenie, ale i jako wieczne niena-
sycenie. Jak wyżej widać, nie jest to też uczucie szczęśliwe, podmiot 
liryczny jest raz po raz źle traktowany przez kochanka w jednym 
wierszu wprost się doń zwraca: „I wiem, że mnie nie kochasz, że 
zapomnisz o mnie”. Tkwiąc w błędnym kole niezaspokojenia, hedo-
nizmu, ucieczki przed lękiem egzystencjalnym, nieczułością i wyrzu-
tami sumienia, wciąż szuka kontaktu z tą osobą, aby choć na moment 
zaznać owej fałszywej światłości, gdyż zło jest stałym składnikiem 
ludzkiej natury i jako takie, nie może zostać z niej wyeliminowane. 

 Choć żarliwe, nie są to jednak klasyczne erotyki – erupcje spon-
tanicznych uczuć czy kokietowanie ich obiektu. Miłość (w tym wy-
padki fizyczna) stanowi punkt wyjścia dla poety do rozważań stricte 
eschatologicznych. Już na samym początku cyklu czytamy:

I myślę: jestem człowiek, którego Bóg stworzył, 
O każdej dnia godzinie śmierć wisi nade mną.
(Pycha, v. 7–8)

Zła ziemia będzie żarła moje białe kości,26

Lecz gdzież odejdzie dusza, ten człowiek prawdziwy?

26 Nawiązanie do Hymnu J. Słowackiego: „Ty będziesz widział moje białe kości”. 
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hymn-o-zachodzie-slonca-na-mo-
rzu.html [dostęp: 19 IX 2021].
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Jeśli Bóg jest nicością, pójdzie do nicości,
Do nieba – jeśli dobry; do piekła – gdy mściwy.
(Pycha, v. 9–12)

Prześladujące widmo śmierci wzbudza w człowieku niepokój o jego 
przyszłe, ostateczne losy. Warto zauważyć, że są ściśle powiązane 
z istotą i naturą Boga. W poincie wiersza można się nawet dopatrzeć 
szantażu emocjonalnego na Stwórcy, niemalże bluźnierstwa, być 
może próby samousprawiedliwienia, ale dla mnie bardziej prawdo-
podobna zdaje się być inna opcja…

Wilam Horzyca w swojej recenzji27 Srebrnego i czarnego dowodził, 
że jest to książka „w niepowszedniem tego słowa znaczeniu religij-
na” i rzeczywiście: „Żyć. To znaczy świadczyć przed Bogiem o jednej 
niczem się nie dającej zrównać prawdzie każdej naszej chwili, dobrej 
czy złej, małej czy wielkiej”, do tego wystarczy „Jego utajona niema 
obecność”. 

Jednym z aksjomatów Srebrnego i czarnego jest istnienie Boga 
w tym świecie. Podmiot liryczny świadczy więc aż do ostatniego 
wiersza Siedmiu grzechów głównych pt. Lenistwo, który pozwolę przy-
toczyć w całości:

Bezmyślna moich grzechów nikczemność mnie nudzi,
Nie mogę nimi zapić mej duszy goryczy,
Nie umiem sam być z sobą, uciekam od ludzi.
A nuż jest Pan Bóg w niebie i wszystko to liczy?

Jak ptak chcę lekko złożyć poranione skrzydła,
Przeklinam mój początek, a nie pragnę końca.
O! połóż mnie przed sobą na promienie słońca,
Ciało moje mnie męczy, dusza mi obrzydła.

27 W. Horzyca, Pomiędzy niebem a ziemią, „Wiadomości Literackie” 1924, nr 46, 
s. 4. 
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Ach! Pan Bóg jest na pewno i nikczemnych sądzi,
A ufnych wyprowadza na gwiaździstą drogę.
I nie wie nikt, gdzie zajdzie, gdy po ziemi błądzi.
Lecz teraz chcę spoczynku. Modlić się nie mogę. 

Wiersz ten nie tylko stanowi podsumowanie cyklu, ale i zamyka 
cały zbiór. I, o ile poprzedzające go utwory można nazwać literacką 
spowiedzią, tak ten jest swoistym literackim mea culpa. Po burzach 
zmysłów i moralnej szamotaninie przychodzi przesilenie. Niena-
sycenie zmienia się w przesyt, fascynacja w gorycz, chęć bliskości 
w dobrowolną samotność. Wszystkie podejmowane przez bohatera 
lirycznego akcje, wszystkie trawiące go uczucia owocują psychicz-
nym wykończeniem i powrotem melancholii, przed którą summa 
summarum nie zdołał uciec. Nie udało mu się również – pomimo 
skruchy – wyeliminować drzemiącego w nim zła. Wers: „Przeklinam 
mój początek a nie pragnę końca” jednak wciąż zdradza pewną am-
biwalencję, grzech – nawet chwilowo przezwyciężony nie przestaje 
być nęcący i wtedy podmiot liryczny, jakby z pewną doza niepokoju, 
pyta sam siebie: „A nuż jest Pan Bóg w niebie i wszystko to liczy?”

Po czym sam sobie na nie odpowiada kierując pierwszą w cy-
klu i drugą w tomiku (po Modlitwie) bezpośrednią doń wypowiedź 
z prośbą, już nie o unicestwienie, ale o odkupienie. Poeta kontynuuje 
tu motyw światła i ciemności, jednak tym razem – jest to blask praw-
dziwy, nie zamieniający się zaraz w mrok i tylko ów blask może ukoić 
obrzydzenie do własnego ja. 

Bóg, do którego zwraca się podmiot „jest na pewno i nikczem-
nych sądzi”, nie jest jednak bezwzględnym Bogiem starotestamen-
towym, który zbawienie uzależnia od przestrzegania prawa. To Bóg, 
który zbawia „ufnych”, a więc zawierzających mu się, świadczących 
przed nim, uciekających się doń, dlatego moim zdaniem zarówno 
w Lenistwie, jak i w poincie Pychy nie chodzi o bluźnierstwo, ale wła-
śnie o rozpaczliwą ucieczkę do łaski. 

Kiedy „nie wie nikt, gdzie zajdzie, gdy po ziemi błądzi” pozostaje 
tylko ona i to świadomość jej istnienia ostatecznie ocala. Czy po-
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zostaje zatem podmiotowi lirycznemu teraz paść na kolana w mo-
dlitwie? Nic z tych rzeczy. Tytułowe lenistwo, to nic innego jak jego 
psychiczna niemoc, aby zajmować się metafizyką, potrzebuje spo-
kojnie przeżyć istotę łaski, pozbyć się obrzydzenia do samego siebie, 
powrócić do wewnętrznej równowagi, aby móc się modlić. 

Po wydaniu Srebrnego i czarnego (1924) dwudziestopięcioletni 
Lechoń, przytłoczony entuzjastycznym odbiorem swojej poezji i lę-
kiem popełnienia grafomanii, zaniemógł twórczo i do 1942 roku nie 
wydał już żadnego tomiku wierszy. Wskrzeszeniu muzy poetyckiej 
z pewnością nie pomagała także posada attaché kulturalnego Am-
basady polskiej w Paryżu. Niebezpodstawnie „wydaje się, że w dwu-
dziestoleciu Lechoń raczej żył niż pisał”28.

Także pomimo swojego oczywistego zaangażowania emocjonal-
nego i intelektualnego w sprawy metafizyczne czy udziału w audien-
cji u papieża w 1925 roku, Roman Loth określa stosunek poety do 
Kościoła katolickiego w tym czasie jako „indyferentny”29, a samego 
Lechonia nazywa „katolikiem niepraktykującym”30.

Duchowny Janusz Mariański autor studium socjologicznego nt. 
katolicyzmu polskiego pisze: „W polskich warunkach odchodzenie 
od praktyk religijnych jest niemal równoznaczne z osłabieniem wia-
ry, a w konsekwencji możliwością jej utraty. Mówimy o możliwości 
utraty wiary, gdyż nie ma znaku równości między postawami non-
konformistycznymi wobec instytucji kościelnych (zrywanie z prak-
tykami religijnymi) a niereligijnością”31. Z tego krótkiego fragmentu 
można wysnuć następujące wnioski: polska duchowość katolicka, 
specyfika wiary opiera się na udziale w mszach świętych i religijnych 
obrzędach, które w znacznym stopniu (ze względu na dawną de-
mografię narodu) wyrosły z tradycji wiejskiej, ludowej. Mariański 

28 https://teologiapolityczna.pl/natalia -szerszen -jakub -pyda -lechonia -rozer-
wala -sila -jego -debiutu [dostęp: 18 IV 2020].

29 R. Loth, Wstęp [w:] J. Lechoń, Poezje…, s. LXIV. 
30 Ibidem.
31 J. Mariański, Katolicyzm polski – Ciągłość i zmiana, Kraków 2011, s. 46. 
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jednak wyraźnie zaznacza, że wiara niepraktykowana w ramach in-
stytucji Kościoła Katolickiego jest jak najbardziej możliwa.

Pytanie na ile faktycznie poeta w okresie międzywojennym prak-
tykował katolicyzm, odpowiedzieć nie sposób; znane są jednak dwa, 
dość interesujące zdjęcia pochodzące wykonane w Paryżu w latach 30. 

Na pierwszym z 1936 roku32 widzimy go z grupą pielgrzymów 
z Polski (niektórzy ubrani w stroje ludowe) przed wejściem do ko-
ścioła, drugie przedstawia uroczystości pogrzebowe za duszę Józefa 
Piłsudskiego w paryskiej synagodze33. Na pewno jednak nie był wt-
edy„regularnym katolikiem”34. 

Wojna i doświadczenia emigracyjne budzą Lechonia zarówno 
twórczo, jak i (przypuszczać można) duchowo. W powojennym, no-
wojorskim etapie jego poezji zaczyna się liryka, którą szybko i jed-
noznacznie można rozpoznać jako religijną. 

Wyodrębnić w niej można dwa nurty:

1. nurt ludowy – estetycznie i symbolicznie czerpiący z katolickiego 
folkloru i tradycji wiejskich. Poprzez swoją formalną (stylizowa-
ną) prostotę utwory te często nawiązywały do popularnych form 
literackich jak kantyczka, modlitwa czy kolęda. Wraz z treściami 
religijnymi obecne w nich były elementy patriotyczne, co niekie-
dy czyniło je silnie zretoryzowanymi.

2. nurt egzystencjalny – liryka głęboko osobista, modlitewno -roz-
rachun kowa, przystająca do elementów filozofii Sørena Kierkega-
arda, której główną problematyką jest poszukiwanie Boga i po-

32 https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/ -/jednostka/5976194/
obiekty/360893#opis_obiektu [dostęp: 29 IV 2020].

33 https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/20864:1/ [dostęp: 18 IV 2020]. Choć poeta 
nie jest opisany jako widoczny na zdjęciu (jak zresztą żadna inna osoba) 
można go dostrzec po prawej stronie, stoi jako pierwszy w drugim rzędzie. 
Lechoń nie był Żydem, ale można przypuszczać, że do udziału w żydowskim 
nabożeństwie żałobnym został oddelegowany jako pracownik Ambasady 
polskiej.

34 Określenie samego poety, użyte w Dzienniku..., t. 3, s. 441.



śmiertnego uspokojenia. Wizje umierania, Sądu Ostatecznego 
i zaświatów zostają ujęte w estetyce snu.

Oczywiście te dwa nurty nie są wobec siebie kolizyjne, nie są też stric
te dwoma kolejnymi etapami w twórczości Lechonia (choć widoczne 
są pewne tendencje), ale raczej obliczami dwu sposobów przeżywa-
nia wiary i jej estetycznego obrazowania, niejednokrotnie przenika-
jącymi się wzajemnie. Dlatego, mając to na uwadze, uznałam, że dla 
porządku i ze względu na różnorodność realizowanych w nich form 
poetyckich, postanowiłam rozdzielić je w mojej pracy.
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Część II . 
Nurt ludowy

2 .1 . Kolęda35

„Chrześcijańskie życie religijne nie ogranicza się wyłącznie do form 
i obrzędów ściśle liturgicznych”36. Na gruncie polskim tak rozbudo-
waną formą, mającej niejako charakter narodowy są kolędy, kantycz-
ki i pastorałki.

Kolęda (od łacińskiego calendae) w XVI wieku na gruncie polskim 
miała charakter świeckiej pieśni z prośbą o dary i pomyślną przy-
szłość. Wykonywana była w okolicach nowego roku, a znaczenia reli-
gijnego nabrała wraz z nadejściem wieków XVIII i XIX. Kolędy, zwane 
również kantyczkami ze względu na ówczesny charakter liturgii, nie 
mogły być wykonywane podczas mszy, co jednak absolutnie nie prze-
szkadzało rozwojowi tego gatunku. Ilość i kulturowe znaczenie tego 
typu utworów stworzonych w języku polskim jest dosyć imponująca.

Kolędy, jako nieliturgiczna, popularna forma pobożności „czerpią 
zarówno z uniwersalnego doświadczenia religijności dla wyrażenia 
własnej wizji transcendencji oraz ducha społecznego i indywidualne-
go charakterystycznego dla kultury własnego narodu”37. Wobec tego 

35 J. Lechoń, Poezje..., s. 46–48. 
36 J. Kopeć, Liturgia i pobożność ludowa w świetle historii, [w:] Liturgia i poboż

ność ludowa, red. Wł. Nowak, Olsztyn 2003, s. 25. 
37 Ibidem.
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pieśni te nie tylko świadczyły o konkretnej pobożności, ale i, wyra-
żały przeświadczenia o „geniuszu własnej kultury”38, toteż właściwie 
od wieków bywały nośnikami patriotycznych wartości. Pieśń o Naro
dzeniu Pańskim Franciszka Karpińskiego nieomal stała się oficjalnym 
polskim hymnem narodowym.39

I skoro już mowa o kolędach literackich: na oświeceniowym po-
ecie się nie skończyło. Kolejna bardzo popularna została napisana 
w XIX wieku przez Teofila Lenartowicza, a w 1919 roku w czasopi-
śmie dla dzieci W słońcu ukazał się utwór dwudziestoletniego Lecho-
nia Anioł opowiada pasterzom o Zwiastowaniu, włączony później jako 
Kolęda do emigracyjnego zbiorku Lutnia po Bekwarku z 1942 roku.

Jak wskazuje pierwotny tytuł, wiersz podejmuje tematykę Zwia-
stowania przenosząc je na polską wieś, a konkretnie do staropol-
skiego dworku szlacheckiego, w którym Archanioł zastaje ubogą 
szlachciankę Maryję podczas haftowania przy krosnach:

Stanął we drzwiach i rzeknie głośno: „Pochwalony!
Witaj cudna Waćpanno! Z górnej idę strony!
Wielka Tobie nowina! Będziesz Panno mieć syna!
Bóg każe Ci królową polskiej być korony!”
(v. 15–20)

Od razu zwracają uwagę słowa posłańca, który, znalazłszy się „w bied-
nym dworze” pozdrawia kobietę tytułując ją Waćpanną. Maryja od 
razu z prostej panny zostaje wyniesiona nie tylko na jako ta, która 
da ludziom samego Boga, ale i – w utworze wyraźnie z woli króla 
Niebieskiego – na Królowę Narodu Polskiego. Ta zwykła, prosta ko-
bieta – co zostało wyraźnie przez Lechonia zaakcentowane – „jest nie 
tylko Matką Pana i Zbawiciela, lecz z porządku łaski, również matką 

38 Ibidem.
39 https://culture.pl/en/article/the -power -of -polish -christmas -carols [dostęp: 

19 IV 2020]. Autor tekstu zresztą wspomniał Lechonia, błędnie nazywając 
go poetą późnego wieku XIX. 
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wszystkich ludzi”40 a w warunkach polskich, gdzie kult maryjny jest 
szczególnie silnie zakorzeniony, także naszą osobistą Monarchinią. 
Tradycję tę poświadczają nie tylko liczne obrazy i rzeźby, ale i po-
wszechnie wykonywane pieśni jak Czarna Madonno czy Z dawna 
Polski Tyś Królową. Sama Panna, pomimo szoku na tyle dużego, że 
słabnie i Archanioł musi ją wachlować swoim „srebrnym skrzydłem”, 
przyjmuje postanowioną dla siebie rolę łzami radości. Jej prostoli-
nijność i altruizm idą dalej: w trakcie, gdy św. Józef w sposób nieco 
rubaszny, ale ciepły i dość uroczy prosi niespodziewanego gościa na 
„kusztyczek”, ona zabiera się do szycia ubranek dla Jezuska ze swoich 
własnych „bielutkich spódniczek”. 

Cała sytuacja liryczna dotyczy podjęcia najważniejszej z punk-
tu widzenia chrześcijaństwa decyzji podjętej przez Boga: on sam, 
przedstawiony jako Król „z  zasępionym czołem” podejmuje ją 
„w największym sekrecie” przy udziale Archanioła Gabriela. Zmar-
twienie Stwórcy na samym początku utworu wynikało z rozdzielenia 
pomiędzy nim, a ludźmi, a narodzenie Boga -człowieka z Dziewicy 
Maryi i w efekcie jego męczeńska śmierć na krzyżu miały znów do-
prowadzić do ponownej jedności, stanowić doskonałą realizację aga-
pe i nowe przymierze oparte nie na prawie, lecz na bezwarunkowej 
miłości i łasce. 

W Kolędzie inni aniołowie, widząc radość Gabriela już zmierzają-
cego do Maryi, nawet się nie domyślają nowego bożego planu:

Pyta więc Archanioła ten i ów z aniołów:
„Zali może Bóg ruszy po gwiazdy na połów?
Może nowe zakwitną oceany błękitno,
Albo nowe Karpaty wydźwigniemy z dołów?”
(v. 5–10)

40 Wł. Nowak, Matka Pana w pobożności ludowej, [w:] Liturgia i pobożność lu
dowa..., s. 105.
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Lechoń wyraźnie akcentuje, że „Bóg Ojciec poprzez działo Wcielenia 
Syna Bożego, odnowił godność człowieka, a uczynił to w cudowniej-
szy sposób aniżeli samo stworzenie”41. Stwórca wartościuje człowieka 
jako swoje najwspanialsze dzieło, które chce obdarowywać miłością 
i tę miłość odeń odbierać. Wbrew pozorom, Bóg w Kolędzie odle-
gły nie jest, znajduje się zaledwie „O milkę do wioski”. W zwykłą, 
polską rzeczywistość szarego, zroszonego poranka została wpleciona 
rzeczywistość sacrum – niemal tak fizyczna, jak pobielany dworek 
Maryi i Józefa. Lechoń jednak wyraźnie zaznacza, nadzwyczajność 
metafizyki obecnej w tym świecie: decyzja Boga swą niesamowitością 
zmienia krajobraz: „Zadudniło, aż gwiazdy jęły z nieba spadać”.

Wiersz zresztą przypomina wspomnianą wcześniej Kierkegaar-
denowską opowieść o królu i ubogiej dziewczynie, który to pragnie 
wzajemnej miłości i zrozumienia. Archanioł przybywa jako kró-
lewski posłaniec na sześciokonnym wozie wcześniej oporządzonym 
przez sześciu fornalów. Ponadto następnego dnia nad ranem sam Bóg 
ponownie wywyższa kobietę, która zgodziła się zostać Arką Przy-
mierza pomiędzy nim a ludźmi, posyłając jej „pereł pełną skrzynię”. 
Utwór kończy się następującym dwuwierszem:

Matka Boska giezłeczko szyje złotą igłeczką
I śpiewa Chrystusowi: „Płynie Wisła, płynie”.
(v. 31–32)

W tym znaczeniu giezło najprawdopodobniej oznacza „śmiertelną 
koszulę” lub „prześcieradło okrywające zmarłego”42. Wspominanie 
o właściwej przyczynie przyjścia Jezusa na świat pojawia się w tek-
stach tego typu stosunkowo rzadko ze względu na to, że z reguły są 
to radosne pieśni. „Pobożność ludowa dostrzega, że narodziny Dzie-
ciątka Jezus przynoszą nastrój prostoty, ubóstwa, pokory i zaufania 

41 Wł. Głowa, Pobożność ludowa okresu Bożego Narodzenia [w:] Liturgia i po
bożność ludowa..., s. 85.

42 https://sjp.pwn.pl/sjp/giezlo;2461564.html [dostęp: 19 IV 2020].
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Bogu43. I rzeczywiście, elementy te w wierszu Lechonia dominują do 
dwu ostatnich wersów. Współistnienie radości i tragizmu upodabnia 
ten tekst do jednych z najwymowniejszych kolęd w tradycji polskiej:

Ono w żłobie nie ma tronu
i berła nie dzierży,
a proroctwo Jego zgonu
już się w świecie szerzy.
(Mędrcy świata, v. 5–10)44

Zdrów bądź, Stworzycielu
Wszego stworzenia,
Narodziłś się w ucirpienie
Prze swego luda zawinienia. 
(Zdrów bądź, Królu Anjelski, v. 5–10)45

Twoje państwo i poddaństwo 
Jest świat cały, o Boże!
Tyś polny kwiat, czemu Cię świat
Przyjąć nie chce, choć może?
Bo świat doczesne wolności
Zwykł kochać, mnie zaś w swej złości
Krzyżowe ściele łoże. 
(W żłobie leży, v. 36–42)46

Nie bez znaczenia jest także to, co Maryja śpiewa, a jest to jeden 
z najsłynniejszych krakowiaczków, którego strofy: trzecia i czwarta 
brzmią:

43 Wł. Głowa, op. cit., s. 79.
44 https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/medrcy -swiata.html [dostęp: 19 IV 

2020].
45 http://staropolska.pl/sredniowiecze/poezja_religijna/zdrow_badz.html [do-

stęp: 19 IV 2020].
46 https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/w -zlobie -lezy.html [dostęp: 19 IV 

2020].
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Nad moją kolebką
matka się schylała (bis)
I po polsku pacierz mówić nauczała. (bis)

„Ojcze nasz” i „Zdrowaś”
I „Skład Apostolski” (bis)
Przy tem, bym miłował biedny naród polski. (bis)
(Płynie Wisła, płynie, v. 9–16)

Kreacja Matki Bożej oparta jest na XIX wiecznej koncepcji Matki 
Polki, co jeszcze bardziej zbliża ją do czytelnika. Potraktowana jest 
zresztą z dość typową w rodzimej literaturze religijnej czułością, 
a śpiewanie przez nią tej konkretnej piosenki nie jest tylko znakiem 
statusu Maryi wśród polskich katolików. Podobną pointę ma wiersz 
Męczennicy47 z 1944, w którym „wszyscy święci z ołtarzy” przejęci 
losem Polaków przyjmują ofiary terroru II wojny światowej do grona 
męczenników, utwór zamykają następujące wersy:

I widać Matkę Boską przy Świętej Dziecinie,
A oni przystanęli, aby spojrzeć z góry,
Jak idzie polskie wojsko i jak Wisła płynie.
(v. 10–12)

Poeta ponownie wpisuje Matkę Boską w polską historię, tym razem 
jednak w kontekście martyrologicznym, a dwa ostatnie słowa wiersza 
(być może przypadkowe) pozwalają domyślić się subtelnego nawią-
zania do utworu sprzed ćwierćwiecza.

Wracając jednak do właściwego tematu: ponieważ Lechoń osadza 
historię biblijną na umownym i rozpoznawalnym gruncie kultural-
nym, wskazuje on na jej uniwersalność i cykliczne powtarzanie się: 
tak, jak Jezus urodził się przed dwa tysiące laty w żydowskim mieście 

47 J. Lechoń, Poezje..., s. 99–100. 
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Betlejem, tak urodził się też w I Rzeczypospolitej i tak urodzi się teraz 
i w przyszłości.

Można jednak zadać pytanie, czy Kolęda Lechonia rzeczywiście 
kolędą jest?

Niewątpliwie jest szalenie kunsztowna, pisana nieregularnym 
13 -zgłoskowcem o interesującym porządku rymów, co nadaje teksto-
wi zarówno śpiewnej regularności, jak i wprowadza w przedostatnim 
wersie każdej strofy dodatkowy dynamizm poprzez wyraźne akcen-
towane rymy wewnętrzne. 

– – – – – – – – – – – – a Archanioł długo milczał, nic im nie chciał gadać,
– – – – – – – – – – – – a Jeno kazał fornalom sześć koni zakładać,
– – – – – b – – – – – – b I pomknęli po szosie, rankiem szarym o rosie.
– – – – – – – – – – – – a Zadudniło, aż gwiazdy jęły z nieba spadać.

– – – – – – – – – – – – c Stanął we drzwiach i rzeknie głośno: „Pochwalony!
– – – – – – – – – – – – c Witaj cudna Waćpanno! Z górnej idę strony!
– – – – – d – – – – – – d Wielka Tobie nowina! Będziesz Panno mieć syna!
– – – – – – – – – – – – c Bóg każe Ci Królową polskiej być korony .

Także posługuje się Lechoń zróżnicowanymi środkami leksykalnymi, 
od potocyzmów: gadać, kusztyczek, przez formy wzorcowe: srodze, 
po – zdecydowanie najczęstsze – archaizmy: Zali, Jeno, Waćpanno, 
niebodze. Właściwie zaprzęga całą różnorodność materii językowej 
dla melodyki i klimatyczności tekstu. Wszystkie te zabiegi pasują co 
prawda do świata przedstawionego, jednak, czy świat przedstawiony 
rzeczywiście pasuje na kolędę?

Znaczną jego część stanowią treści czysto apokryficzne wpisane, 
bądź współistniejące z elementami polskiego folkloru: pobielany 
dworek, kwiatki na parapecie komnaty Maryi, krosno, podarowana 
skrzynia pereł i sprowadzona ochmistrzyni, nie mówiąc już o Józefie 
proszącym Archanioła na kieliszek wódki i miód pitny. 
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Skupienie na postaci Maryi i cudownych okolicznościach Zwia-
stowania zbliżałyby tekst do ludowej kolędy apokryficznej48 nato-
miast znacznie bardziej rozbudowana warstwa obyczajowa (wy-
mowny kusztyczek) każą jednak uznać Kolędę, pomimo poprawności 
swojej teologicznej wymowy, za drobną pastorałkę49.

2 .2 . Matka Boska Częstochowska50

Wspomniany wcześniej obraz Matki Bożej jako orędowniczki i opie-
kunki nierozerwalnie złączonej z losem Polski najpełniej realizuje 
poemat liryczny Matka Boska Częstochowska napisany najpewniej 
w 1942 roku.

Już sam tytuł przywołuje jeden z najważniejszych symboli pol-
skiego katolicyzmu: słynną Ikonę Jasnogórską, do której to co roku 
pielgrzymuje tysiące wiernych. Owo pielgrzymowanie i otaczanie 
tego obrazu szczególnym kultem to jeden z najbardziej ceremonial-
nych przejawów pobożności ludowej51. Zaś sam utwór rozpoczyna 
się rozbudowaną ekfrazą:

Matka Boska Częstochowska, ubrana perłami,
Cała w złocie i brylantach, modli się za nami.
Aniołowie podtrzymują Jej ciężką koronę
I Jej szaty, co jak noc są gwiazdami znaczone.
One klęczy i swe lice, gdzie są rany krwawe,
Obracając, gdzie my wszyscy, patrzy na Warszawę.
(v. 1–6)

Od razu jednak nasuwają się wątpliwości czy Lechoń, aby na pew-
no opisuje Matkę Boską Częstochowską… owszem, jest ona często 

48 https://archive.fo/JsaV#selection -264.0–264.3 [dostęp: 19 IV 2020].
49 http://dziedzictwo.ekai.pl/@@pastoralka [dostęp: 19 IV 2020].
50 J. Lechoń, Poezje…, s. 76–78. 
51 Cz. Krakowiak, Idee przewodnie Wstępu do Dyrektorium pobożności ludowej, 

[w:] Liturgia i pobożność ludowa..., s. 23. 
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przebierana w suknie zdobione różnymi kosztownościami,52 a na jej 
twarzy widoczne są dwie blizny, jednakże aniołowie podtrzymujący 
koronę należą do elementów ikony Matki Boskiej Nieustającej Po
mocy. Szaty Panny z Częstochowy na desce co prawda też ciemne, 
jednakże pokryte są liliami burbońskimi, a nie gwiazdami i Lechoń 
raczej powinien był to wiedzieć. To, że pomylił się w opisie na tyle, 
aby pomieszać ze sobą dwa przedstawienia nie wydaje się prawdo-
podobne, raczej dużo bardziej możliwym zdaje się fakt, że czytelnik 
wcale nie ma do czynienia z opisem obrazu. 

Maryja, jako osoba, pośredniczka pomiędzy Bogiem, a ludźmi 
jest realnym i żywym elementem świata przedstawionego. Solidary-
zuje się ze zbiorowym podmiotem lirycznym – Polakami. Modli się 
za nich, krwawi wraz z nimi i tak samo, jak oni smutnie obserwu-
je losy okupowanej stolicy. Okrucieństwa II wojny światowej jawią 
się tutaj nie tylko jako atak wobec prawa ludzkiego, ale jako atak na 
boski porządek reprezentowany przez zranioną Matkę Bożą, której 
stała obecność w polskiej kulturze czyni ją wierną towarzyszką życia 
całego narodu:

O Ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie
I w kościele, i w sklepiku, i w pysznej komnacie,
W ręku tego, co umiera, nad kołyską dzieci,
I przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci.
(v. 7–10)

Od tego momentu tok pochwalny zmienia się w błagalną inwokację 
do Maryi o jej opiekę i wstawiennictwo, w którą poeta wplótł słowa 
niemal dosłownie zaczerpnięte z popularnych modlitw:

52 https://jasnagora.pl/pl/o -sanktuarium/historia -cudownego -obrazu/sukien-
ki -cudownego -obrazu/ [dostęp: 19 IV 2020].
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Która widzisz z nas każdego cudnymi oczami,
Matko Boska Częstochowska, zmiłuj się nad nami!
(v. 13–14)

I weź wszystkich, którzy cierpiąc patrzą w Twoją stronę,
Matko Boska Częstochowska, pod Twoją obronę.
(v. 21–22)

W tekście, obok treści czysto modlitewnych, pojawiają się bardzo 
konkretne prośby o ukojenie cierpienia walczących żołnierzy, czyste 
opatrunki dla rannych i odnalezienie się rodzin w wojennej zawie-
rusze. Matka Boża nie jest zresztą tylko pocieszycielką Polaków per 
se, ale uciekanie się do niej ma wymiar uniwersalnie ludzki: Wierni 
„rozumieją, że była biedna jak oni, że znała ubóstwo i wiele wycier-
piała znosząc wszystko cierpliwie, w cichości i pokorze”53.

Także Søren Kierkegaard podobnie rozumiał rolę Maryi, w Trwo
dze i drżeniu dowodził, że prawdziwą istotną jej wielkości było wła-
śnie to, że słowami: „Patrz, jestem służebnicą Pańską” zdecydowała 
się na cierpienie, mękę paradoksu i pogardę, które znosiła z pokorą, 
nie zważając czy zostanie to źle odebrane54. Cierpiący zwracają się do 
niej, kiedy cała rzeczywistość dookoła zawodzi, jako do tej, która na 
pewno zrozumie, która na pewno pocieszy. Bo ona jest tą „w którą 
wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy”.

Lecz jest nie tylko opoką nieszczęśliwych, ma także moc sprawczą, 
wierni doskonale rozumieją, że jako matka samego Boga wiedziona 
współczuciem i miłosierdziem posiada szczególną możliwość uzy-
skania dla nich pomocy55. Warto też zauważyć, że jej wstawiennictwo 
w wymienionych intencjach nie jest tylko zwykłą otuchą ludziom 
poszkodowanym przez historię, ale realną pomocą w przywróceniu 
właściwego porządku rzeczy:

53 Wł. Nowak, op. cit., s. 106.
54 S. Kierkegaard, Trwoga..., s. 27.
55 Wł. Nowak, op. cit., s. 106.



39

I od Twego łez pełnego, Królowo, spojrzenia
Niech ostatnia kaźń się wstrzyma, otworzą więzienia.
(v. 2–26)

I wstajemy wciąż z popiołów, z pożarów, co płoną,
I Ty wszystkich nas powrócisz na Ojczyzny łono.
(v. 33–34)

W ostatnich wersach ponownie przywoływany jest obraz Maryi jako 
Królowej Polski i podmiot liryczny wręcz obiecuje jej rychłą odbu-
dowę kraju, m.in. poprzez odbicie Lwowa i Wilna z rąk Sowietów, 
odbudowę tego „co legło w wojennej kurzawie” i wzniesienie no-
wego, jeszcze piękniejszego warszawskiego Zamku Królewskiego. 
Po zwycięskiej walce ze okrucieństwem i chaosem przyjdzie ukojenie 
i błogość: 

I jak w złotych dniach dzieciństwa będziemy słuchali
Tego dzwonka sygnaturki, co Cię wiecznie chwali.
(v. 39–40)

2 .3 . Wielkanoc56

Poetycka twórczość Jana Lechonia w latach 40 aż do wczesnych lat 
50 pozostawała pod silnym wpływem bieżących wydarzeń w Polsce 
i na świecie. Nie było to zjawisko nowe: już na samym początku swo-
jej kariery, Lechoń zasłynął jako przenikliwy obserwator politycznej 
rzeczywistości, zarówno jako bezlitosny kpiarz w szopkach warszaw-
skich i Rzeczpospolitej, jak i tragiczny Herostrates uwikłany w mity 
narodowe, które też pragnie przełamać, zakochany w polskości iro-
nista, zatroskany obywatel, będący jednak skrajnym indywidualistą. 

56 J. Lechoń, Poezje…, s. 61–62.
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Lecz wojna nie tylko stanowiła impuls do układania nowych 
wierszy, ale i – jako poetę – Lechonia przemieniła. We wielu wier-
szach z tego okresu nadrzędną stała się funkcja konsolacyjna i to dla 
jej realizacji styl twórczości przeobraził się: język uległ zasadniczemu 
uproszczeniu, a feerie dziwnych obrazów i aluzyjnych nawiązań lite-
rackich zastąpiły powszechnie znane obrazy polskiej wsi, jej przyrody 
i obyczajowości. Ekspozycja folkloru, zwyczajów i kulturowych detali 
stała się w tym czasie swoistą esencją polskości i nie inaczej było ze 
zwyczajami ściśle związanymi z religią.

W tym kontekście uwagę przykuwają 3 wiersze: powstałe w ciągu 
11 lat, w których, za motyw przewodni, obrał Lechoń święta Wiel-
kiejnocy – centrum roku liturgicznego wszystkich kościołów i wy-
znań chrześcijańskich. 

Utwór Wielkanoc podejmuje tematykę dosłownej obecności meta-
fizycznej rzeczywistości w świecie ludzkim. Od pierwszych wersów 
odmalowany zostaje obraz wielkanocnego poranka, z trawą jeszcze 
wilgotną od rosy a więc w mniej więcej w czasie odprawiania rezu-
rekcji. Poranny obchód z Najświętszym Sakramentem jest wyrazem 
wdzięczności za Boże miłosierdzie i głoszeniem, że „Pan prawdziwie 
zmartwychwstał i ukazuje się ludowi”57.

Droga wierzbą sadzona wśród zielonej łąki,
Na której pierwsze jaskry żółcieją i mlecze.
Pośród wierzb po kamieniach wąska struga ciecze,
A pod niebem wysoko śpiewają skowronki.
(v. 1–4)

W tę oto przestrzeń, stereotypową, ale przecież jak najbardziej real-
ną, na drodze „którą, co święto szli ludzie ze śpiewką”, a więc praw-
dopodobnie prowadzącą od wsi do kościoła, będącą trasą wszelkich 

57 Z. Wit, Rok liturgiczny w pobożności ludowej, [w:] Liturgia i pobożność ludo
wa..., s. 71. 
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procesji, w tym wielkanocnych rezurekcji, umieszczony zostaje zmar-
twychwstały Jezus Chrystus, który wychodzi na spotkanie chłopce.

Cała sytuacja jest właściwie parafrazą biblijnego spotkania Zmar-
twychwstałego Jezusa z Marią Magdaleną. Obie kobiety, pogrążone 
w rozpaczy zdążają w konkretnym celu powiązanym z osobą Zbawi-
ciela: biblijna Maria aby zająć się jego ciałem, chłopka prawdopodob-
nie do kościoła na mszę, i w obu przypadkach to Syn Boży wychodzi 
im na spotkanie. We wierszu Lechoń rozwija tę sytuację – Jezus pod-
chodzi do kobiety w sposób serdeczny i współczujący, pochyla się 
nad nią i pociesza słowami:

Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą,
Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem.
(v. 15–16)

Ale dlaczego Jezus pociesza kobietę? Dlaczego ona sama pada przed 
nim z „serdeczną rozpaczą”? Odpowiedzią może okazać się kontekst 
historyczny: wiersz powstał w marcu 1940 roku, a więc ponad pół 
roku po wybuchu II wojny światowej i to ona jest prawdopodob-
nym powodem desperackiego gestu kobiety. Oznaczałoby to zatem, 
że chłopka w swojej łowickiej spódnicy i zapasce zostaje nie tylko 
reprezentantką wiejskiej pobożności i obyczajów, ale i całego narodu 
dotkniętego koszmarem wojny. 

Sam wizerunek Chrystusa jest zresztą charakterystyczny, bo 
wprost zaczerpnięty z typowych przedstawień Zmartwychwstałego 
na pocztówkach i obrazkach I połowy XX wieku58. Jest to bosy męż-
czyzna przepasany w biodrach szarfą i trzymający w przebitymi dłoń-
mi chorągiewkę – symbol chwały i odkupienia grzechów ludzkości. 

58 https://polona.pl/item/wesolego -alleluja,NzkxMDg0MTY/0/#info:metadata 
[dostęp: 26 IV 2020]; https://polona.pl/item/wesolego -alleluja,NzQzMzQxM
DA/0/#info:metadata [dostęp: 26 IV 2020]; https://polona.pl/item/wesolego-
 -alleluja,NzkxMDg0MTg/0/#info:metadata [dostęp: 26 IV 2020].
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Cały świat przedstawiony – od przyrody do kreacji postaci – jest 
zresztą swoistym sztafażem polskiej ludowości i jest ona wartościo-
wana pozytywnie: kobieta jest w stanie rozpoznać spotkanego Jezusa 
(w przeciwieństwie do Marii Magdaleny) właśnie dzięki „świętym 
obrazkom” po czym – podobnie jak dwa tysiące lat wcześniej Maria 
Magdalena – dostaje przykazanie głoszenia ludziom wesołej nowiny.

Zostaje zatem wyrażone przekonanie o nieodwołanym tryumfie 
dobra, nie bez powodu słowa Jezusa zamykają utwór. Wojna czy jaka-
kolwiek inna tragedia nie może powstrzymać powtarzającego się od 
dwu tysięcy lat cudu bożej miłości, ba! Chrystus jako Bóg litościwy 
nigdy nie przestaje być obecny, także w chwilach nieszczęścia swoich 
wiernych, wciąż pozostając ich pociechą i ratunkiem.

2 .4 . Wielki Piątek59

Drugim wierszem czerpiącym z tradycji świąt wielkanocnych jest 
Wielki Piątek powstały w kwietniu 1944 roku lecz tym razem obraz 
się drastycznie zmienia: zaprezentowana jest scena w okupowanej, 
zniszczonej Warszawie na ulicy Świętojańskiej – popularnej przed 
wojną trasy wypraw Warszawiaków „na Groby”. 

We wierszu jednak nie tłumy się pojawiają, a otumaniona rozpa-
czą kobieta z twarzą wyrażającą „całą Mękę Pańską”, która to – jak-
by półświadomie – w ucieczce do namiastki normalności i ukojenia 
– prowadzi ulicą swoje „wynędzniałe” dziecko pustą Świętojańską 
celem odwiedzenia Grobu Pańskiego. Zastanie tylko zrujnowanego 
kościoła uniemożliwia i dopełnienie zwyczaju i stanowi wstrząsające 
pogwałcenie sfery sacrum, przejmuje ją metafizycznym lękiem „że 
może po tej śmierci nie być zmartwychwstania”. Wojna, grzebiąc 
świat i wartości, w które wierzyła, ostatecznie chwieje jej ostatnią 
podporą, jaką jest chrześcijańska wiara w nieśmiertelność duszy 

59 J. Lechoń, Poezje…, s. 105–106.
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i zbawienie. Czyniłoby to jej sytuację prawdziwie tragiczną, bo ozna-
czałoby to tryumf śmierci, a więc nierealność ofiary Chrystusa i brak 
ukojenia po piekle na ziemi. 

Martwą ciszę i atmosferę rozpaczy przerywa objawienie się anioła, 
który czułym gestem szepcze jej do ucha zdanie, będące zarazem po-
intą utworu: „Im cud jest bardziej trudny, tym bardziej prawdziwy”.

Warto zauważyć, że to już drugi wiersz, w którym ostatnie słowa 
de facto oddane są Bogu, te jednak zdają się być bardziej enigma-
tyczne niż to, co powiedział Chrystus w Wielkanocy. Bowiem w sytu-
acji absolutnie nieprawdopodobnej, wśród zgliszcz pojawia się duch 
świetlisty, który – nie tłumacząc jak się tam znalazł – wypowiada 
zagadkową kadencję o cudzie. 

Lechoń miał wyjątkowy talent do point i zwykł mawiać, że swo-
je najlepsze wiersze zaczynał od końca60. Często zatem świtała mu 
w głowie jakaś myśl i to wokół niej, niejako na jej użytek układany był 
wiersz. Oprócz wspomnianej wcześniej funkcji konsolacyjnej równie 
istotną byłaby funkcja filozoficzna.

Co dokładnie wyraża ostatnia strofa Wielkiego Piątku – osta-
teczne dopełnienie sensu utworu? Wraz z „dźwiękiem przecudnym” 
mającym swe źródło prawdopodobnie w chórze anielskim zstępuje 
anioł, niejako przemieniając rzeczywistość kobiety – dokonuje się 
pierwszy cud.

Lechoń głęboko wierzył „we wgląd Boski”61 w ziemską rzeczywi-
stość i – co za tym idzie – w możliwość realnego wpływu aniołów, 
świętych i Boga na życie ludzkie. Oczywiście nie pojmował tego tak 
dosłownie, jak przedstawia to wiersz, ale już w Srebrnem i czarnem 
w 1924 wyraził przekonanie o dwu siłach (demonicznej i niebiań-
skiej) działających na każdą osobę. Wraz z upływem lat wzrost jego 
religijności stał się katalizatorem tego przeświadczenia, które w spo-
sób bardzo obrazowy poeta realizuje i tutaj. 

60 https://www.polskieradio.pl/68/2461/Audio/308139,Z -archiwum -dzwieko-
wego -Rozglosni -Polskiej -RWE [dostęp: 29 IV 2020].

61 J. Lechoń, Dziennik..., t. 3, s. 59. 
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Anioł bowiem pełni rolę służebną wobec myśli, która ma zostać 
wyrażona w finale, że jedyną prawdą nt. chrześcijaństwa i jego istotą 
jest cud. Cudem jest sam Jezus Chrystus, którego istnienie, śmierć 
i ofiara wciąż są aktualne i który to skłania człowieka aby w niego 
wierzyć.

„Spirytualizm, sceptycyzm poznawczy, irracjonalizm, intuicjo-
nizm – tak chyba można ująć główne cechy poglądu Lechonia na 
świat”. Kierkegaard wprost pisał, że „cud nie może niczego dowodzić; 
bo jeśli nie wierzysz, że On [Jezus] jest tym, za kogo się podaje, to 
negujesz cud. Cud może zwrócić uwagę – teraz jesteś w napięciu, 
to zależy od tego, co wybierasz, zgorszenie, czy wiarę, twoje serce 
musi to ujawnić”62. Chrześcijaństwo więc nie ma innych przesłanek 
prócz wiary, wiary powodowanej własnym, raczej emocjonalnym 
wyborem, temu, że uwierzymy w słowa człowieka, o którym nic nie 
wiemy63, wzruszymy się jego ofiarą i zostaniemy przekonani wiedze-
ni własną intuicją, wierząc mu na słowo, że poza naszą materialną 
rzeczywistością, istnieje zupełnie inny, niepojęty porządek. „Jakaż 
to otchłań nonsensu!”64 A jednak według Lechonia mimo wszystko 
warto temu nonsensowi zawierzyć. 

2 .5 . Spowiedź wielkanocna65

Jest to utwór najbardziej wybijający się ze wspomnianych trojga 
„wielkanocnych” wierszy. Powstał znacznie później niż dwa po-
przednie: 11 lat po Wielkanocy i 7 po Wielkim Piątku, a więc 1951 
roku. 6 lat po zakończeniu wojny. I, choć wciąż właściwie kontynuuje 
wcześniej podjęty temat wojennych (w tym wypadku raczej powojen-

62 S. Kierkegaard, O trudnościach bycia chrześcijaninem, wyb. i oprac. K. Frą-
czek, Kraków 2004, s. 71. 

63 Ibidem.
64 Ibidem.
65 J. Lechoń, Poezje…, s. 210. 
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nych) dziejów Polski, robi to zupełnie inaczej. Przeobrażeniu ulega 
nie tylko tok poetycki, który z obrazowo -opisowej wypowiedzi przy-
wołującej konkretne obrzędy na silnie zretoryzowaną wypowiedź, ale 
nade wszystko prezentowana w nim postawa religijno -filozoficzna. 
Pomimo znacznych egzystencjalnych wpływów we Wielkim Piątku, 
tamten wiersz choćby poprzez dobór tworzących go środków poetyc-
kich (m.in. licznych epitetów) i wykorzystane w nim motywy raczej 
skłaniają go ku nurtowi ludowi ludowemu. Konstrukcja, obrazowa-
nie i jasno rozwijana od pierwszej do ostatniej strofy myśl Spowiedzi 
wielkanocnej okazują się już znacznie bardziej problematyczne do 
jednoznacznego sklasyfikowania.

Czyż nie cud to, czyś jeszcze nie zdał sobie sprawy,
Że to Bóg ciebie wybrał, że On cię ocalił,
Żeś jak tylu nie zginął na murach Warszawy,
Nie rozszarpał cię granat i mur nie przywalił?
(v. 1–4)

Całą konstrukcję utworu stanowi bezpośredni zwrot do pojedyncze-
go czytelnika, w domyśle Polaka, któremu szczęśliwie udało się prze-
żyć wojnę. Nie bez przyczyny używam tu słowa „udało”, gdyż wiodąca 
problematyka dotyczy niskiej (o ile jakiejkolwiek) sprawczości czło-
wieka wobec spotykających go zdarzeń. Podmiot liryczny prowadzi 
z odbiorcą pewną grę, nazwijmy ją grą możliwości: „jeżeli to czytasz, 
znaczy, że przeżyłeś wojnę, ale właściwie dlaczego?” Odpowiedź jest 
jedna: nie ma żadnego powodu. Przywoływana mnogość różnych sy-
tuacji, które w dowolnym momencie podczas wojny, byłyby w stanie 
odebrać człowiekowi w okamgnieniu życie: od polegnięcia w obro-
nie miasta „na murach Warszawy” – a więc śmierci bohaterskiej – 
po najbardziej losowe sytuacje przydarzające się zazwyczaj cywilom 
jak zawalenie się nań budynku czy bycie rozszarpanym przez po-
cisk (jak nieszczęśliwie stało się z Józefem Czechowiczem). Warto 
zauważyć, że śmierć żołnierska nie jest właściwie jakkolwiek w tek-
ście dodatkowo nobilitowana, czytając wiersz po raz pierwszy taka 
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interpretacja trzeciego wersu może nawet umknąć, ale nie to oznacza, 
że podlega ona deprecjacji. Stanowi raczej jedną z wielu kolejnych 
możliwości i warto sobie tego poważnie zdać sprawę: „w możliwości 
jest wszystko możliwe, a kogo wychowuje w prawdzie możliwość, 
ten pojął dobrze zarówno straszne jak przyjemne. Jeżeli taki przebył 
szkołę możliwości i z większą zna ją pewnością niż dziecko abecadło, 
wie że od życia absolutnie niczego żądać nie może, że strach, zguba, 
zniszczenie mieszkają razem z ludźmi drzwi obok drzwi”66. Zyskuje 
zatem świadomość tego, co stać mu się mogło, a ostatecznie się nie 
stało i – w efekcie – jak wiele nieszczęść go ominęło. 

Żeś później nie utonął we krwi polskiej rzece,
Żeś nie szedł przez Europę o żebranym chlebie, 
I że cię ominęły Oświęcimia piece,
Choć tylu w nich zginęło? I lepszych od ciebie.
(v. 7–8)

Dane jest zresztą czytelnikowi jasno do zrozumienia, że w żadnym 
wypadku nie stanowi to jego osobistej zasługi a wyraz łaski i Opatrz-
ności bożej. Nie oznacza to jednak nobilitacji ocalałego. Opatrzność 
nie chroni człowieka ze względu na wybitne zasługi charakteru czy 
umysłu. Oznaczałoby to bowiem, że na łaskę można sobie „zasłużyć” 
że zachowanie życia świadczy o człowieku, kiedy świadczy wyłącznie 
o bezinteresownej dobroci Boga. A skoro ta dobroć, ta pomoc jest 
niezasłużona, nie należy się nią chełpić, a zająć się pielęgnowaniem 
wdzięczności:

Jak to? I za to wszystko Bogu -ś nie dziękował?
Jakże musisz weń wierzyć, że Go prosisz jeszcze!
(v. 11–12)

66 S. Kierkegaard, Trwoga..., s. 53. 



47

Clou wiersza zdaje się być myśl wyrażona przez Lechonia także 
w dzienniku, nota bene również w 1951 roku: „Każda udręka to po-
wód, aby dziękować Bogu, że nam oszczędził jeszcze innych”67 i rze-
czywiście: paralelność wyliczeń (mogąca ocierać się już o łopatolo-
gię), owa gra możliwości stanowi okazję do wdzięczności odbiorcy 
wobec Boga za oszczędzenie mu jakiejkolwiek z tragedii, która mu 
się nie przydarzyła, bo przecież mogła. Lechoń nie zakłada, że każ-
dą osobę czytająca ten wiersz ominęły wszystkie wymienione nie-
szczęścia, skłonić chce jednak każdego potencjalnego czytelnika do 
przebycia „szkoły możliwości”. Bo ten, który tego dokonał „będzie 
wielbił rzeczywistość, a nawet wtedy, gdy ona ciężko nad nim za-
wiśnie. Przypomni sobie, że jest ona lżejszą, o wiele lżejszą niż była 
nią możliwość”68.

W tym kontekście szczególnie interesujący wydaje się być sam 
tytuł: Spowiedź wielkanocna. Utwór zarówno skłania do spowiedzi 
przed samym sobą, jak i – w geście pokory – wyrażenia wdzięczności 
wobec Boga, potencjalnie poprzez przystąpienie do Sakramentu.

Również osadzenie treści w kontekście Wielkiejnocy – czasu 
przeznaczonego na eschatologiczne rozważanie cierpienia i – osta-
tecznie – tryumfu Chrystusa nad złem i śmiercią69 tym bardziej przy-
pomina o pochodzeniu bożej łaski. 

2 .6 . Święty Antoni70

Zdawać by się mogło, że wraz z intensyfikacją postawy egzystencjal-
nej w „wielkanocnych wierszach” Lechonia, ludowość będzie w jego 
twórczości stopniowo zanikać. Szczególnie, że to lata 50 (a Spowiedź 

67 J. Lechoń, Dziennik, t. 2, Warszawa 1992, s. 294. 
68 S. Kierkegaard, Trwoga..., s. 53.
69 Z. Wit, op. cit., s. 72.
70 J. Lechoń, Poezje…, s. 127–128.
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wielkanocna powstała w 1951) stanowią czas jego największego za-
angażowania w religię katolicką. Tak się jednak nie stało; właściwie 
oba nurty, jako dwie estetyki, niejako dwa sztafaże kulturowe, a więc 
i dwa różne sposoby przeżywania wiary, wzajemnie się przenikały, 
do czasu. We wierszach lat 50 następuje nie tyleż wyparcie jednego 
przez drugi, co próba ich konsekwentnej separacji. Rozwiązanie to 
przyniosło różnorakie następstwa, w tym – większą niż kiedykolwiek 
wcześniej – rolę stylizacji nie tylko w warstwie obrazowej czy języ-
kowej wierszy nurtu ludowego, ale i (z braku lepszego słowa) w ich 
warstwie światopoglądowej. 

W teologii i obrzędowości Kościoła katolickiego rola i znaczenie 
świętych są nie do przecenienia, stanowią oni bowiem jeden z naj-
trwalszych elementów pobożności tego odłamu. Ich kult (szczególnie 
męczenników) obecny był już w pierwszych wiekach chrześcijań-
stwa, a jego szczególne znaczenie zostało podkreślone wielokrotnie: 
zarówno na XVI -wiecznym Soborze trydenckim, któremu Kościół 
Rzymski zawdzięczał swoją tożsamość na całe stulecia, jak i na prze-
łomowym Soborze watykańskim II. 

Na gruncie ogólnochrześcijańskim głównym teologicznym uza-
sadnieniem o ich istotności jest to, że są to ludzie wyraźnie ilustrują-
cy działanie bożej łaski. To właśnie ona „swoją mocą pozwoliła czło-
wiekowi stać się świętym”71, człowiek ów ma być zatem dla wiernych 
kimś w rodzaju przewodnika, a jego życie duchowym drogowskazem 
w drodze ku Bogu.

Obrzędowość katolicka rozszerza tę rolę: oprócz tworzenia i wy-
stawiania licznych wizerunków całej rzeszy świętych, dedykowania 
im kaplic w świątyniach, charakterystyczna jest modlitwa za ich wsta-
wiennictwem lub wprost zwracanie się do konkretnego świętego o po-
moc, niekiedy w bardzo prozaicznych problemach. Ostatni element, 
szczególnie popularny był i jest w środowiskach prowincjonalnych, 

71 R. Jodko, Święci i błogosławieni w pobożności ludowej [w:] Liturgia i poboż
ność ludowa..., s. 213.
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charakteryzujących się pewną ortodoksyjnością, przede wszystkim 
w kwestiach obyczajowych, i rytualistyczną postawą religijną72. 

Jednym z najpopularniejszych świętych jest Antoni z Padwy – 
mnich franciszkański i Doktor Kościoła, w polskiej tradycji ludowej 
otoczony szczególnym kultem: jako patron osób i rzeczy zaginio-
nych, obrońca ludzi i trzody chlewnej przed zarazą, któremu przy-
pisywano także pomaganie w najróżniejszych codziennych okolicz-
nościach73. Z taką wizją rozumienia osoby świętego koresponduje 
Lechoń w swoim wierszu zatytułowanym Święty Antoni z 1952 roku, 
włączonego później do zbiorku Marmur i róża (1954). 

Ty masz wysoko oczy
Tam, gdzie śpiewa skowronek,
Więc widzisz, gdzie się toczy
Zagubiony pierścionek.

A że trzymasz na ręku
Maleńkiego Chrystusa,
Dojrzysz, kto kona w lęku,
I skąd czyha pokusa.
(v. 1–8)

Wizją rządzi prosta wyobraźnia ludowa: już od pierwszych wer-
sów, będących apostrofą do Antoniego, Lechoń wpisuje świętego 
w przestrzeń nieboskłonu, umieszczając go tym samym w dwu od-
rębnych, ale dopełniających się rozumieniach nieba: dosłownym 
i metaforycznym.

W pierwszej kolejności i wyraźniej – chociażby przez samą formę 
wiersza – zostaje zasygnalizowane rozumienie naiwne, czyli niebo 
jako nadnaturalne, ale bardzo realne miejsce znajdujące się fizycznie 

72 J. Mariański, op. cit., s. 85 i 88. 
73 https://www.przewodnik -katolicki.pl/Archiwum/2007/Przewodnik -Kato-

licki -23–2007/Diecezja -Wloclawska/Swiety -Antoni -w -tradycji -ludowej 
[dostęp: 3 V 2020].
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ponad światem „Tam, gdzie lata skowronek”, z którego Bóg, jego 
święci oraz aniołowie sprawują opiekę nad ludźmi. Drugie rozumie-
nie nieba – metaforyczne – wyraża stan Zbawienia, nadzwyczajną 
wiarę i cnoty świętego. 

Święty Antoni łączy w sobie zatem to co ludzkie i boskie. Jest 
życzliwym orędownikiem drobnych spraw i trosk życia codziennego, 
jak zgubiony pierścionek, ale też – jako człowiek już zjednoczony 
z Bogiem, którego w geście miłości trzyma w ramionach pod posta-
cią Dzieciątka – umie zobaczyć także to, co niewidzialne – duszę, lęki 
i słabości człowieka. I właśnie w tym kontekście podmiot liryczny 
kieruje swoją prośbę do świętego:

Twój brunatny samodział
Widzę, idziesz po niebie.
Popatrz, gdziem się zapodział,
Bo zgubiłem sam siebie. 
(v. 9–12)

Przeświadczenie o świętych, jako tych, którzy dobrowolnie „schodzą” 
(jak św. Antoni, który kroczy po niebie) do ludzkiej rzeczywistości, 
aby opiekować się wiernymi jest wyobrażeniem typowo ludowym, 
ale też zupełnie poprawnym z punktu widzenia teologii katolickiej74. 
Co jednak istotne, prośba doń kierowana jest zupełnie poważna, do-
tyczy bowiem poczucia zagubienia, lęku, może w pewnym stopniu 
dezintegracji własnej osobowości. Brzmi niemal bezsilnie. Można 
przypuszczać, że skoro dla podmiotu lirycznego wszelkie ziemskie 
i racjonalne rozwiązania jego problemu okazały się nieskuteczne, 
postanowił on – korząc się wobec Absolutu – wystosować prośbę 
o pomoc. 

74 R. Jodko, op. cit., s. 214.
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„Niech się święci chwała Twoja,
niech się znajdzie zguba moja!”
Amen!
(v. 13–15)

Ową prośbę, jak i cały utwór zamyka cytat (właściwie jeden z wielu 
wariantów) popularnej modlitwy do świętego, której przywołanie na-
wiązuje do typowego rytuału, mającego przywołać patrona i skłonić 
go do spełnienia prośby.

Zresztą zarówno warstwa wyobrażeniowa, jak i formalna pełnią 
tutaj coś na kształt kulturowego cudzysłowu. Już od pierwszych wer-
sów zauważa się bardzo silne inspiracje naiwne i prymitywistyczne, 
z którymi koresponduje cała struktura wiersza: formalnie to bardzo 
prosty sylabotoniczny 7 -zgłoskowiec z  akcentem przeważnie na 
pierwszą, trzecią i przedostatnią sylabę, z klasycznym porządkiem 
rymów abab. Przypomina to raczej „wiersz rodem z Lenartowicza”75 
a nie coś powstałego w połowie XX wieku.

Obrazowanie bardzo proste, wręcz umowne, bo przestrzeń wiej-
ską, której w wierszu per se nie ma, sygnalizują w pierwszej stro-
fie skowronki. Taką estetyczną kondensację stosuje Lechoń także 
w przedstawieniu świętego. Wizja św. Antoniego – jako franciszka-
nina w brunatnym habicie, trzymającego Dzieciątko Jezus została 
wprost zaczerpnięta z typowych przedstawień dewocyjnych popu-
larnych wśród rzymskich katolików76. Również umiejętność mni-
cha wejrzenia w ludzkie sumienia, została zaczerpnięta z opowieści 
hagiograficznych77.

Najistotniejszym fragmentem w interpretacji całości, istoty wier-
sza jest ostatni wers brzmiący po prostu „Amen!”. Stanowi on bowiem 
prośbę o wszystko, co go poprzedza, a więc nie tylko o odnalezienie 

75 R. Loth, Wstęp..., op. cit., s. LXVI. 
76 https://wydawnictwo.niepokalanow.pl/pl/p/Obrazki -Sw. -Antoni -B30044/ 716 

[dostęp: 3 V 2020]; https://www.dlaksiedza.pl/p150,swiety -antoni -padewski-
 -sanktu arium -susz -obraz -religijny.html [dostęp: 3 V 2020].

77 https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06–13.php3 [dostęp: 3 V 2020].
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wewnętrznego spokoju i wyzwolenie się z poczucia grzeszności, ale 
i o zaprezentowana w utworze postawę: bardzo prostoduszną i pełną 
ufności wobec Boga. Podmiot liryczny chciałby nie tylko odnaleźć 
siebie, ale i wierzyć, że jest to możliwe, że ten Najwyższy mu w tym 
dopomoże. Wobec tego zarówno ludyczna forma, jak i „stylizacja na 
prymitywistyczne, ludowe widzenie świata”78 stanowią nic innego, 
jak akt pokory i uniżenie się wobec Stwórcy w poszukiwaniu otuchy 
i nadziei79.

2 .7 . Arcybiskup Cieplak80

Jedną z najważniejszych postaci katolicyzmu i osobistym autoryte-
tem otoczonym osobistym kultem81 przez Lechonia był metropolita 
wileński (zmarły w 1926 roku jeszcze przed oficjalnym przejęciem 
arcybiskupstwa) Jan Cieplak82, z którym poeta miał okazję spotkać 
się osobiście w 1925 roku podczas audiencji u papieża83. Duchowny 
wywarł nań właściwie większe wrażenie niż Pius XI. Po latach Le-
choń wspominał to zdarzenie w Dzienniku:

był on dla mnie objawieniem ewangelicznej prostoty i spokoju, jakby 
pierwszego chrześcijaństwa. Mówił jak wiejski proboszcz, dowcipku-
jąc, przygadując też bolszewikom – w każdym słowie, uśmiechu, ru-
chu objawiając niewinność jak panna lub dziecko – coś, czego nigdy 

78 R. Loth, Wstęp..., op. cit., s. LXVI.
79 Ibidem, s. LXV. 
80 J. Lechoń, Poezje…, s. 211–212. 
81 W sierpniu 1953 roku poeta otrzymał list od prałata Waleriana Meysztowicza 

zawierający skrawek płaszcza arcybiskupa Cieplaka, co niewątpliwie było dlań 
wielkim przeżyciem: „Ta relikwia – to największa pociecha, jakiej mogłem 
doznać w swym samotnym smutku. Będę się modlił żarliwie, aby ten kielich 
był ode mnie oddalony i abym na zawsze został wierny Panu” (9 X 1953).

82 http://www.polskipetersburg.pl/hasla/cieplak -jan [dostęp: 3 V 2020].
83 J. Lechoń, Dziennik..., t. 2, s. 479–480. 
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nie spotkałem u żadnego mężczyzny i co od razu nazwałem święto-
ścią (…) z całą pewnością odczułem przepaść między tymi dwoma 
ludźmi. Jeden z nich to był Ojciec Święty, drugi zaś – święty.84

Nie dziwi zatem, że w 1953 roku poeta pod wpływem rozpoczętego 
procesu beatyfikacyjnego postanowił uhonorować „swojego” świę-
tego wierszem.

Jakbyś wpośród letniej spieki
Wyszedł furtką z swej pasieki
I z brewiarzem na cienistym 
Twej plebanii ganku stał. 
Tak Cię widzę uśmiechniętym 
Przed zjawionym Ojcem Świętym,
A nad nami jako burza
Drży Sykstyny boski szał.
 
I przed większym teraz Panem
Jesteś zawsze tym plebanem.
Co przechodzi, nie widzący
Złota, blasku, pysznych szat.
Jakżeś drogi Marii Pannie
wyniszczonej Twej sutannie.
Co otartej Twoją dłonią
Krwi męczeńskiej chowa ślad! 
(v. 1–16)

Zasadniczo utwór stanowi hołd poetycki, a znaczną część jego tre-
ści zajmuje liryczne nakreślenie sylwetki zmarłego biskupa, które 
opiera się na anachronicznych opisach jego działalności w różnych 
okresach życia. Lechoń przeplata swoje wspomnienia ze spotkania 
w Rzymie z wizją arcybiskupa Cieplaka jako skromnego proboszcza 
zajmującego się bartnictwem czy ofiarą zsyłki na Sybir. Bohater – 

84 Ibidem.
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niezależnie od okoliczności, w których się znajduje, pozostaje tym 
samym, oddanym sprawie społecznej, skromnym człowiekiem, 
przedstawionym bardzo podobnie do św. Franciszka z innego wier-
sza poety pt. Fioretti. Franciszkanizm zresztą przejawia się także 
w wielokrotnie przywoływanej przez Lechonia afirmacji życia jako 
daru i drogi do Boga. Stąd nieprzerwany uśmiech księdza świadczy 
nie tylko o jego serdecznym usposobieniu, lecz także o całkowitym 
zawierzeniu swojego losu Opatrzności na tej drodze. Przez ten akt 
ufności spłynęły nań pokój i łaska, których nie przestawał odczu-
wać nawet w krytycznych okolicznościach i z których to nieustan-
nie czerpał siłę. Przy jego szacunku do ludzi i więzi z całym bożym 
Stworzeniem podkreślona zostaje – podobnie jak u mistyka a Asyżu 
– jego nieczułość wobec zaszczytów czy możliwości wzbogacenia 
się. Jego pokora skądinąd objawia się różnorako: od wypełniania co-
dziennych obowiązków (opieka nad pszczołami) do godnego prze-
żywania cierpienia, wyrażającego się we wstydliwym geście ocierania 
krwi z sutanny, co czyni go męczennikiem, prawdziwym świętym 
cieszącym się miłością samej Matki Bożej.

Wobec Pana jakimż grzechem
Iść inaczej niż z uśmiechem,
Tak jak Tyś zstępował właśnie,
W mroczną kaźni Twojej głąb.
Bo gdy ufasz – wtedy także
Mrąc w dalekim, mroźnym łagrze,
Wpośród wycia wichru słyszysz
Archanielskich granie trąb.

Wśród okrzyków hord pogańskich
Trzeba, trzeba świętych Pańskich,
Więc niech łoskot się rozlegnie
Wpośród nocy tej bez gwiazd.
Płytę grobu weź w ramiona
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I jak Książę z Calderona
Idź od Wilna do Warszawy,
Stań na murach naszych miast!
(v. 17–32)

Oddany społecznik i pedagog, męczennik wiary katolickiej i sprawy 
polskiej, ofiara komunistycznych prześladowań – to wszystko spra-
wia, że Lechoń upatruje w nim patrona dla Polaków na nowe, ciem-
ne i pozbawione nadziei „pogańskie” czasy. Ostatnia strofa – mocno 
symboliczna, obrazująca wyjście arcybiskupa z grobu i jego przybycie 
do komunistycznej Warszawy niczym duch Dona Fernanda – stano-
wi bardzo wizualny i sugestywny apel o kultywowanie pamięci o nim 
i wartościach, jakie reprezentował, tylko w nich bowiem, można zna-
leźć ratunek i szansę na nadejście lepszych czasów. 

2 .8 . Rymy częstochowskie85

Chodzi mi po głowie wiersz trochę „sztuka stosowana”, ale może i nie, 
o świętych polskich. Trzeba dać im bardzo ludzki wyraz i przystroić 
poetycko w różne insygnia i symbole jak na ich portretach. Koniec 
– to powinna być Matka Czacka i myśl, że skoro byli, to są wciąż na 
ziemi święci.86

Pełny upust swojej słabości do specyfiki wiary wiejskiej i jarmarcznej 
dał Lechoń w wierszu z 1951 roku zatytułowanym bardzo bezpośred-
nio: Rymy częstochowskie. Nie bez powodu, utwór ten, jest bowiem 
nieskrępowaną sentymentalną podróżą przez prowincjonalny polski 
katolicyzm: jego pejzaż, klimat, zwyczaje i legendy. 

Już na samym starcie zasygnalizowana zostaje fantazyjność i nie-
realność świata przedstawionego, bez żadnej zapowiedzi podmiot 

85 Idem, Poezje…, s. 133–135. 
86 Idem, Dziennik..., t. 2, s. 188. 
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liryczny trafia w świat „jak z dziecinnej bajki” w sam środek wiejskie-
go lub małomiasteczkowego nabożeństwa z okazji święta Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny, w polskiej obyczajowości zwane-
go „Matki Boskiej Zielnej” ze wszystkimi jego charakterystycznymi 
elementami:

„O! wy kwiaty mej młodości, prosto z łąki zioła, 
Co na Matkę Boską Zielną znoszą do kościoła
I stawiają Częstochowskiej, by podniosła rączkę
Nad firletkę, macierzankę i nad srebrną drżączkę,
Nad rozchodnik i lawendę, nad rutę i miętę,
Bo to wszystko przecież Boże, bo to wszystko święte
Jak stajenka betlejemska z prostym polskim bydłem.
Więc zrównane są te zioła z mirrą i kadzidłem”.

Tok poetyckiej wypowiedzi charakteryzuje się dużą emocjonalno-
ścią: podmiot liryczny nie tylko bardzo czule wypowiada się o Maryi, 
m.in. nazywając ją najpiękniejszą, ale i z entuzjazmem wylicza rośli-
ny, które powinny się znaleźć w tradycyjnej wiązance. Ów entuzjazm 
spowodowany jest nie tylko przywiązaniem i znajomością zwyczaju, 
ale ma on źródło religijne: wspomniane rośliny, jak i cała przyroda 
(jaskółki, bydło, niebo) są przezeń wartościowane w sposób francisz-
kański, jako że zostały uświęcone poprzez akt Stworzenia. Świętość 
tej przestrzeni nie wynika z ani nie implikuje jej skrajnej idealizacji:

Organista gra nietęgo, ale tak jak czuje,
Przy nim dziad kościelny stęka, ale kalikuje.
Dwie jaskółki pod sklepieniem krążą lotem chyżym
I siąkają nosem baby, które leżą krzyżem.
(v. 3–6)

Obecni są w niej także zwykli, z opisu wynika, głównie starsi ludzie, 
którzy – pomimo tego, że pozbawieni wielkich talentów, gracji czy 
zdrowia nie zostają poddani deprecjacji, są natomiast nieodłącznym, 
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wręcz kluczowym elementem świata przedstawionego. Także umiesz-
czeni obok pięknych świętych z ołtarzy nie są wobec nich zjawiskiem 
odrębnym, wspomniane rzeźby zawdzięczają swoją urodę właśnie ich 
nieskomplikowanej, ale szczerej wierze:

Matka Boska najpiękniejsza z gwiazdami przy skroni,
Ale piękni są też polscy w ołtarzach patroni,
Których szaty sam pan cieśla pięknie odmalował
I zielonej i czerwonej farby nie żałował.
(v. 15–18)

Prosta i ufna postawa religijna sprawia, że wierni łączą się ze sferą 
sacrum, a wspomniani patroni odwracają się ku nim, słuchając ich 
modlitw. Wśród nich znajdują się najbardziej charakterystyczne dla 
polskiej pobożności postaci, bohaterowie niezliczonych legend i pie-
śni nabożnych: Stanisław Kostka, Stanisław ze Szczepanowa, kró-
lewicz Kazimierz Jagiellończyk czy królowa Kinga. Świętość jednak 
nie należy już tylko do przeszłości, ani nie objawia się tylko przez 
ponadnaturalne zdarzenia. Wiejski obraz w pełni lata rozpływa się; 
pojawia nowa bohaterka: Matka Róża Czacka – założycielka Zakładu 
dla Ociemniałych w Laskach. 

Matko Czacka, która kijkiem szukasz sobie drogi
I masz w oczach niewidzących niebios spokój błogi
I wśród głodu, nędzy, zbrodni wciąż uśmiech panieński,
Której modłów chętnie słucha Jezus Nazareński,
Między Polską a Chrystusem Ty arko przymierza,
Włącz nas wszystkich, i mnie także, do twego pacierza.
(v. 39–44)

Niewidoma zakonnica, której dziełem życia było stworzenie dla nie-
pełnosprawnych ośrodka zadedykowanego ich edukacji i rehabilitacji, 
w którym nota bene nauczał i pełnił funkcję dyrektora trzech szkół 



starszy brat poety – Zygmunt Serafinowicz,87 w rozumieniu Lechonia 
urasta do współczesnej, jak najprawdziwszej świętej. Jej poświęcenie 
dla pracy społecznej, w kulcie której poeta był wychowywany, fran-
ciszkańska pobożność dostrzegająca w każdym człowieku potencjał, 
i nieustająca niewinna pogoda ducha, podobnie jak w przypadku 
arcybiskupa Cieplaka pomaga w ciągłym kontakcie z Bogiem. Na-
zwanie ówcześnie żyjącej kobiety „arką przymierza” (określenie od-
noszące się zazwyczaj do Maryi) pomiędzy Polską a Chrystusem mo-
głyby nawet dla niejednej osoby zabrzmieć kontrowersyjnie, a jednak: 
w wierszu stanowiącym jeden wielki hołd dla obrzędowości polskiej 
wsi Lechoń występuje niejako odrobinę przeciw tradycji. Ze wszyst-
kich wersów opisujących kolejnych, kluczowych dla polskiej hagio-
grafii postaci, najwięcej wersów poświęconych jest właśnie zakonnicy 
z Lasek – inteligenckiego środowiska katolicyzmu otwartego. Poeta 
zdaje się nieco prowokować czytelnika: za pomocą powszechnie zna-
nych kulturowo elementów wciąga go w sentymentalną podróż do 
świata legend o świętych zasłużonych dla Polski i czarownych wspo-
mnień z dzieciństwa, aby na samym końcu pokazać rzeczywistą, re-
alną osobę, która pomimo wojny i nieszczęść nie ustaje w bezintere-
sownej służbie Bogu i drugiemu człowiekowi. 

Widziałem w życiu paru świętych: arcybiskupa Cieplaka, matkę 
Czacką, matkę Szołdrską, która mnie pielęgnowała, gdym leżał [po 
pierwszej próbie samobójczej] u św. Rocha – i otóż co mnie w nich 
uderzało przede wszystkim – to pogoda, prawie dowcip, prawie 
kpiarstwo. Patrząc na nich czy rozmawiając z nimi czuło się, że są oni 
uradowani wesołością, o jakiej my, biedni grzesznicy, wciąż bijący się 
z sumieniem, nie mamy pojęcia.88

87 J.J. Kosiński, Album rodzinne Jana Lechonia, Warszawa 1993, s. 193–194.
88 J. Lechoń, Dziennik..., t. 3, s. 45. 
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Część III . 
Chrześcijański L’Homme révolté

W poezji Jana Lechonia publikowanej w latach 40 i 50 nietrudno za-
obserwować polifonię estetyczną i językową nieobecną w jego twór-
czości przedwojennej. Choć Karmazynowy poemat (1920) i Srebrne 
i czarne (1924) różniły się od siebie elementarnie, reprezentując zu-
pełnie odmienne typy liryki, ich wiersze stanowiły wobec siebie spój-
ną i koherentną całość o określonej problematyce i nastrojowości. 
Natomiast w „odrodzonej” twórczości poety sprawa ma się zupełnie 
inaczej: w ramach jednego tomiku patos współistnieje obok prostoty, 
kultura wiejska obok elitarnej, postawa prospołeczna obok silnego 
indywidualizmu, a retoryka obok melancholii.89

Elementy ludowe i oniryczne zaznaczały się już od od pierwszego 
po latach zbiorku Lutnia po Bekwarku (1942), zawierającego i wier-
sze nowe, i przedwojenne jak Kolęda czy Ballada o Lordzie Byronie, 
jednak wraz z rozwojem nowej poezji wizyjne wiersze egzystencjalne 
nabierały coraz większego znaczenia, i choć nigdy ruralistyki całko-
wicie nie wyparły, ostatecznie zdominowały ostatni etap życia i twór-
czości poety. 

Czynników kształtujących taki stan rzeczy było wiele: utrata na-
dziei na powrót do kraju, zmęczenie i zawód nowojorską Polonią 

89 Na temat tych dwu cech silnie zaznaczonych w poezji Lechonia powstała 
bardzo wartościowa praca Joanny Kisielowej, Retoryka i melancholia: o poezji 
Jana Lechonia, Katowice 2001. 
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czy rozwijająca się choroba psychiczna, dokładnych mechanizmów, 
które doprowadziły do takiego stanu rzeczy, można spokojnie docie-
kać. Faktem jest natomiast, że po wielu latach ambiwalencji dopiero 
w Nowym Jorku Leszek Serafinowicz jako wtórny neofita zaangażo-
wał się w praktyki religijne, „po raz pierwszy w życiu przystępując 
do Komunii”90.

Zdaje się, że to dobre miejsce, aby wytłumaczyć, dlaczego zde-
cydowałam się w tej pracy zestawić tę religijną, wizyjną poezję Le-
chonia z myślą Sørena Kierkegaarda. Uczciwie należy zaznaczyć, że 
nie ma żadnych dowodów na to, aby poeta kiedykolwiek czytał duń-
skiego filozofa, a w samym Dzienniku nazwisko Kierkegaarda pada 
jeden raz, zresztą w dość interesującym kontekście. Zirytowany poeta 
opowiada o odpowiedzi jednej z czytelniczek na jego stary artykuł 
dotyczący Camusa i egzystencjalizmu w ogóle:

Jakaś pani Zita (dlaczego nie Zyta?) czepia się mnie z racji artykułu 
sprzed czterech lat, w którym sławiłem Camusa. Pani Zita poucza 
mnie, że Camus miał poprzedników Kierkegaarda, Nietzschego, 
Sartre’a91.

To jest kwestia kluczowa: Lechoń niezwykle cenił i przeżywał Camu-
sa, a sam identyfikował się jako egzystencjalista. I rzeczywiście w jego 
poezji czy zapiskach można odnaleźć potwierdzające to tropy. 8 III 
1952 roku Lechoń w swoim Dzienniku napisał:

Czytając teraz moją Burzę, zdałem sobie sprawę z mej filozofii, któ-
ra jest taka sama i dobrze rozważona w Burzy, jak była w Balladzie 
o Lordzie Byronie92, i może mniej wyraźna, ale ta sama w Wieczorze 

90 J.J. Kosiński, op. cit., s. 159.
91 J. Lechoń, Dziennik..., t. 3, s. 803–804. 
92 W Balladzie o Lordzie Byronie, wierszu powstałym w 1928 roku pojawia się 

nawet stwierdzenie, że „człowiek powstał z niczego”. 



61

w Salamance. Jestem stanowczo i byłem przed Camusem L’Homme  
révolté”93.

W największym skrócie wspomniane wiersze kreują wizję chaotycz-
nego i absurdalnego świata, ulegającego częściowej, ale ciągłej de-
gradacji, na istnienie w którym bez żadnego konkretnego powodu 
skazany jest człowiek. Pomimo swojej mrocznej tonacji wiersze nie 
wyrażają jednak rozpaczy czy nihilizmu; dla ich bohaterów kluczowe 
jest bowiem zdanie sobie sprawy z własnego położenia. Camusowska 
świadomość94 i akceptacja natury rzeczywistości pozwalają jednocze-
śnie na bunt wobec niej (np. decyzja o wyznawaniu określonych war-
tości czy uskutecznianie konkretnej postawy społecznej) i poprzez 
ten bunt na nadanie sensu swojemu życiu. 

Tadeusz Nowakowski w  swojej audycji Poeci, których znałem 
wspominał: „Urzekał go wprawdzie ludowy katolicyzm polski, zwłasz-
cza jego obrzędowość, lecz jednocześnie fascynowała camusowska fi-
lozofia trzeźwej rozpaczy”95.

Od algierskiego pisarza (zwłaszcza w późniejszych okresach życia) 
różniło go jednak parę rzeczy, m.in. stosunek do istnienia i ewentual-
nej natury Boga. Tak istotny kontrast światopoglądowy musiał mieć 
naturalnie swoje konsekwencje, chociażby przez to, że zmieniają się 
statusy ontologiczne świata oraz żyjącego w nim człowieka. W efek-
cie egzystencjalna postawa, określona wrażliwość (także estetyczna) 
i powrót do wiary chrześcijańskiej, a także osobisty sposób jej przeży-
wania powoduje zbieżności u Lechonia – miłośnika Obcego – z myślą 
XIX wiecznego duńskiego myśliciela i artysty Sørena Kierkegaarda. 

93 Idem, Dziennik..., t. 2, s. 384. 
94 T. Błaszczyk, Filozofia egzystencjalna Alberta Camusa, „Studia Europae 

Gnes nensia” 2012, nr 6, s. 173. 
95 https://www.polskieradio.pl/68/2461/Audio/307915,Poeci -ktorych -znalem 

[dostęp: 14 V 2020].
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3 .1 . Poniedziałek96

Jak było wcześniej wspomniane, nurt wizyjno -egzystencjalny zdomi-
nował ostatnie lata życia poety (1950–56), ale jego zaczątek pojawił 
się znacznie wcześniej, a był nim niepozorny, 9 -wersowy utwór wy-
drukowany wraz z Idami marca 11 czerwca 1942 roku w Tygodnio
wym Przeglądzie Literackim Koła Pisarzy z Polski. Utwór, jak na ów-
czesny dorobek Lechonia nietypowy. Popularnym w tamtym czasie 
u poety było wyrażanie określonych uczuć, nastrojów poprzez roz-
budowaną obrazowość97 sytuacji lirycznej. Nierzadko stanowiła ona 
nawet większość wiersza98, co bardzo często osłabiało emocjonalność 
wypowiedzi. Zupełnie inny, świeży model liryki zarówno w warstwie 
obrazowania, jak i światopoglądowej zaprezentował Poniedziałek. 

Bije dwunasta. Zaczyna się dzień
Mego planety księżyca.
Wkoło ta sama co zawsze ulica,
Koło mnie codzienny mój cień.
Do domu idę w księżycowej smudze,
Ale to nie jest mój dom, ja wiem;
Bóg jak do Pawła powie do mnie:
„Twoje życie jest snem,
I ja cię z niego obudzę”.
(v. 1–9)

Sytuacja liryczna osadzona jest na ulicy spowitej mrokiem, w której 
rozbrzmiewa dźwięk dzwonów zwiastujących wybicie północy. Znaj-

96 J. Lechoń, Poezje…, s. 179. 
97 J. Sawicka, Późna twórczość Jana Lechonia [w:] Skamander, t. 7, red. I. Opac-

ki, Katowice 1991, s. 21.
98 W tamtym czasie poeta często wykorzystywał konkretny model wiersza: 12 

wersów w 3 strofach, każda po 4 wersy. Wspomniane wcześniej Idy marca 
w pełni ten model realizują, a same stanowią właściwie jeden wielki opis 
z pointą.
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duje się na niej bohater samotnie zmierzający do miejsca swojego 
zamieszkania. Choć przestrzeń, w której się znajduje, jest dobrze zna-
na, więc powinna być dla podmiotu oswojona, nie wzbudza ona po-
czucia bezpieczeństwa. Świat otaczający wciąż pozostaje jakby poza 
samym bohaterem. Nie należy do jego rzeczywistości emocjonalnej 
wobec czego powoduje poczucie wyobcowania, w którym jedynym 
towarzyszem pozostaje tylko cień. 

Następuje wówczas osobiste przetworzenie historii nawrócenia 
Szawła: zaplątany w codzienną krzątaninę podmiot liryczny prze-
żywa podobną sytuację do biblijnego bohatera: oto doznaje nagłej 
a niespodziewanej iluminacji. Dzieje Apostolskie opisują nocną po-
dróż młodego faryzeusza do Damaszku, aby tam prześladować chrze-
ścijan. Przyszły apostoł nagle zostaje powalony na ziemię nie znaną 
sobie siłą, po czym oślepiony nadnaturalnym blaskiem słyszy: „Szaw-
le, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz?”, bezbronny mężczyzna zo-
staje poprowadzony do Damaszku, gdzie uzdrowiony przez Anania-
sza, diametralnie zmienia swoje życie i się nawraca. Zarówno on, 
jaki bohater Poniedziałku znajdują się w sytuacji analogicznej, choć 
okolicznościowo nietożsamej. Oto oboje zostają przez Boga wyrwani 
z „iluzji doczesności”99 i wezwani do życia prawdziwego – z nim.

Mamy tu do czynienia z liryką wybitnie osobistą, w której Le-
choń właściwie umieścił samego siebie, wskazuje na to kilka rzeczy. 
Wraz z wybiciem północy zaczyna się dzień „mego planety księży-
ca”, czyli poniedziałku – dniu astrologicznie przypisanemu właśnie 
księżycowi, ludzie urodzeni w poniedziałek mają odczuwać szcze-
gólnie silny jego wpływ100. W poezji Jana Lechonia (właściwie Leszka 
Serafinowicza) urodzonego 13 III 1899, właśnie w poniedziałek, mo-

99 S. Kierkegaard, O trudnościach..., s. 116. 
100 Poeta był zresztą dość przesądny, często mówił, że księżyc jest jego słabością, 

a także korzystał z horoskopów stawianych mu przez przyjaciółkę Stanisławę 
Nowicką – przedwojenną pieśniarkę i aktorkę kabaretowa, wykonawczynię 
międzynarodowego przeboju Tango Milonga. 
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tyw księżyca występuje nader często i niejednokrotnie przypisywana 
mu jest nadzwyczajna rola. Wszak nawet w Poniedziałku uświado-
mienie przychodzi wraz z wędrówką w „księżycowej smudze”. Rów-
nież odbywanie takich nocnych wędrówek było dość charaktery-
stycznym i częstym nawykiem poety101. Towarzyszące jej wrażenie 
wykorzenienia odnosi się nie tylko do wojennego uchodźstwa, ale 
przede wszystkim do rozbijającej samotności. Gdyż „jako Jednostka 
człowiek jest samotny, samotny w całym świecie”102. Taka samotność 
jest bowiem stanem wypływającym z braku Boga, alienuje człowieka 
zarówno od siebie samego, jak i od prawdziwego życia, umieszcza-
jąc go w rzeczywistości iluzyjnej. Rzeczywiście, pejzaż liryczny zdaje 
się być złudny, chwiejny: zbudowany jest tylko grą blasku księżyca 
z wszechobecnymi cieniami. Nierealność bowiem tkwi, paradok-
salnie, w doczesności. Znamienne w tym kontekście są słowa Boga, 
zdecydowane i kategoryczne:

„Twoje życie jest snem,
I ja Cię z niego obudzę”.
(v. 8–9)

Wobec Boga bowiem, jednostka powinna kierować się posłuszeń-
stwem, bo „chrześcijaństwo nie odnosi się ani do myślenia, ani do 
wątpienia, ale do woli i posłuszeństwa”103. Człowiek pragnie i decy-
duje poddać się Przedwiecznemu. I to właśnie tym pragnącym, ale 
zagubionym (należy przypomnieć, że Szaweł był pobożnym Żydem) 
objawia się Bóg. Przeczucie o tym, zostało zresztą wydrukowane po-
nad dwie dekady wcześniej w słynnym wierszu Spotkanie104, w któ-
rym jednej ze strof Lechoń parafrazuje słowa Chrystusa „Będziecie 

101 J. Sakowski, Kwiaty i popioły [w:] Wspomnienia o Janie Lechoniu, oprac. 
P. Kądziela, Warszawa 2006, s. 108.

102 S. Kierkegaard, O trudnościach..., s. 116.
103 Ibidem. s. 18. 
104 Pierwodruk: „Skamander” 1921, z. 5/6, s. 103. 
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wysłuchani tęskniący, więc proście!” Właśnie przez swoją miłość 
Bóg chce pozyskać do siebie człowieka i dlatego odeń posłuszeń-
stwa wymaga.

Poddanie się takiemu aktowi wcale jednak nie ogranicza „ja” jed-
nostki, Bóg tego nie żąda105. Toteż miłość do niego nie usidla, ale 
wielorako wyzwala. Właściwie tylko wiara jest w stanie rozbić złu-
dę i, przywracając człowieka samemu sobie, stać się katalizatorem 
odzyskanej tożsamości106. Kierkegaard zauważa ponadto, że w chrze-
ścijaństwie: „osobnik określa swój stosunek do ogólnego [tj. świata 
i wszystkich jego elementów] przez swój stosunek do absolutu”107 
a „wewnętrzne [życie człowieka] stoi wyżej niż zewnętrzne”108, stoi 
wyżej, a więc je dominuje. Innymi słowy: wraz z odzyskanym „ja” 
osobnik, budząc się ze snu, odzyskuje prawdziwe życie.

3 .2 . Rekrutacja109

Zagadnienie nawrócenia nie kończy się jednak na uświadomieniu czy 
iluminacji jak ma to miejsce w Poniedziałku, a kontynuowane było 
także w późniejszej fazie twórczości poety. Kontynuowane, jednak 
zgoła odmiennie; 11 lat później sięgnął Lechoń po zupełnie inną for-
mę poetycką. Zamiast oszczędnej w słowach, wręcz modernistycznej 
formy poetyckiej, realizuje model wiersza opisowego i, wzbogacając 
treść o problematykę trwania w wierze, nawiązuje do tradycji poezji 
metafizycznej polskiego baroku. W tym konkretnym przypadku do 
sonetu O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem 
Mikołaja Sępa Szarzyńskiego.

105 S. Kierkegaard, Trwoga..., s. 38–39.
106 Idem, O trudnościach..., s. 9.
107 Idem, Trwoga..., s. 34. 
108 Ibidem, s. 32. 
109 Ibidem, s. 141.
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W wojnie, którą Ci wydał, szturmując do nieba
Ażeby tron Twój posiąść, Archanioł strącony,
Wiem, Panie, że każdego żołnierza Ci trzeba,
I dlatego w tej chwili staję z Twojej strony. 
(v. 1–4)

Utwór przywołuje literacki topos świata jako pola bitwy. W tym wy-
padku jest to bitwa metafizyczna toczona pomiędzy dwoma porząd-
kami: niebiańskim i diabelskim. Podobnie jak u Sępa Szarzyńskiego 
w te dramatyczne okoliczności zostaje wplątany człowiek ze swoją 
nieodrodną dychotomią, która każe mu pragnąć dobra, przy jedno-
czesnej skłonności ku złu.

Lucyfer („Archanioł strącony” – JL czy „srogi ciemności Het-
man” – MS -S) jest tego doskonale świadomy, wszakże powodem 
jego buntu wobec Boga było wyniesienie ułomnego człowieka ponad 
wszelkie Stworzenie, także ponad doskonałych aniołów. Wobec tego 
każdorazowe doprowadzenie duszy ludzkiej ku potępieniu niszczy 
pierwiastek boski przydany mu z natury, odwracając tym samym 
boski porządek rzeczy, w czym jednocześnie upokarza konkretne 
indywiduum jak i jego Stwórcę. A jest o to niezwykle łatwo – prze-
biegłość szatana, zwanego królem kłamstwa, jest daleko większa od 
ludzkiego rozumu. Człowiek, chcący się przed nim bronić siłą swo-
jego charakteru czy inteligencji zawsze będzie musiał ponieść poraż-
kę, ograniczając się bowiem do rzeczywistości ziemskiej, wyrzeka się 
swojego jedynego ratunku i zarazem tego, co ostatecznie wynosi go 
ponad świat, swoją grzeszność i demony – wiary. I zarówno podmiot 
liryczny Rekrutacji jak i sonetu IV, dobrze to rozumiejąc, w tej walce 
oddają się pod opiece Bogu:

Weź mnie do tych szeregów, choć wyznać Ci muszę,
Żem nieraz Cię odstąpił, bo mnie wróg Twój łudził
I po różnych manowcach prowadził mą duszę,
Nimem głos Twój rozpoznał i wreszcie się zbudził.
(Rekrutacja, v. 5–8)
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Cóż będę czynił w tak straszliwym boju,
Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie?
Królu powszechny, prawdziwy pokoju,
Zbawienia mego jest nadzieja w Tobie!
(Sonet IV, v. 9–12)

W obu przypadkach kluczowym jest jednoznaczne opowiedzenie się 
za niebiańskim porządkiem, które w języku religijnym możemy na-
zwać aktem zawierzenia. Człowiek świadomy własnych ograniczeń, 
znający marność swych nawet wielkich, ale ziemskich zalet wobec 
metafizycznych sił targających nim i światem musi zacząć odczuwać 
lęk o własną duszę. „Trwoga jest w połączeniu z wiarą absolutnie 
kształcącą, niszczy bowiem wszelkie skończoności, odkrywa wszel-
kie ich złudzenia”110. Kluczowa rola trwogi w procesie zbawienia za-
znaczana jest także w innym wierszu Lechonia z podobnego okresu 
pt. Hosanna:

Nie w tym pierwsza chwała Panu,
Że mu dzwonią z Watykanu,
Że w Piotrowej bazylice
Pyszną ma stolicę.

I nie temu Pan odwdzięczy,
Co nad świętą księgą ślęczy,
I nie temu się pokaże
Matka Boska w tęczy.

Ale temu, który w trwodze
Widzi ciemność na swej drodze,
temu wskaże srebrną gwiazdę,
Temu poda wodze.

110 Ibidem, s. 52. 
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Bo dopiero niebo pęka,
Kiedy wielki grzesznik klęka;
Wtedy radość wśród aniołów,
Wtedy Pańska ręka.

Wyrażone zostaje przekonanie o Bogu, jako bycie nieodgadnionym, 
wykraczającym swoją wspaniałością i moralnością wysoko ponad 
wszelkie ludzkie pojmowanie. Jego chwały nie może oddać żadne, 
nawet najbardziej kunsztowne dzieło ludzkiego umysłu i talentu (jak 
architektura watykańska) ani nie daje się odgadnąć poprzez studiowa-
nie świętych ksiąg. Poleganie na własnej pobożności (mogące się prze-
rodzić w bigoterię, do czego istnieje aluzja w tekście) nie pozwalają się 
doń zbliżyć, bo kluczem okazuje się być właśnie trwoga. 

Tak rozumiana trwoga ma działanie dla człowieka oczyszczające; 
ponieważ wyplenia z niego wszelkie małości i złudzenia111 i ostatecz-
nie prowadzi do pokory. Człowiek bowiem, zawierzając nie sobie, ale 
swojemu Odkupicielowi może przeżyć prawdziwe nawrócenie, które 
nie stanowi jednokrotnego aktu wiary czy deklaracji. Przybliża ono 
co prawda do Boga, ale nie zapewnia dożywotniego bezpieczeństwa 
i nieczułości na złudy Szatana. Trzeba mieć świadomość, że nawią-
zanie tej relacji to dopiero początek na drodze Kiergeaardowskiego 
rycerza wiary.

Rycerz wiary to osobnik, który mimo iż w pełni zdaje sobie spra-
wę ze wspaniałości i pokus czekających nań w świecie („mnie wróg 
Twój łudził” – JL, „świata łakome marności” – MS -S), decyduje się 
kroczyć trudną ścieżką wiary. Ze względu na swą ludzką naturę tkwi 
on w ciągłym napięciu112, przez co jest nieustannie doświadczany 
przez świat i własną naturę. Owo napięcie powoduje zasadniczy kon-
flikt wewnętrzny: z jednej strony popycha go „namiętność skoncen-
trowania całej pełni etycznego, które przełamuje”113 (innymi słowy 
pragnie on wyjść poza ludzkie rozumienie etycznego, zmaksymali-

111 Ibidem, s. 57. 
112 Ibidem, s. 46. 
113 Ibidem, s. 45.
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zować największe wartości jak miłość114), a z drugiej dręczony jest on 
świadomością, że każdej chwili bowiem istnieje dlań niebezpieczeń-
stwo „powrotu do ogólnego”115

Nie bezgrzeszność (bo jest niemożliwa), ani brak pokus, ale nie-
ustający proces podtrzymywania więzi z Bogiem traktują Sęp Sza-
rzyński i Lechoń jako nawrócenie. Wprowadza ono człowieka w stan 
łaski, ostatecznie doprowadzając go do zbawienia. Owa łaska nie jest 
też wynikiem nadzwyczajnych zasług jednostki, a jej osobistej relacji 
ze Stwórcą. Zresztą podmiot liryczny u Lechonia zaznacza: 

Nie nęciły mnie nigdy laury wojownicze
od pierwszych szeregów będę stronił z dala.
(v. 9–10)

Osobnik ten nie pragnie być, niczym wybitny żołnierz, sławiony za 
swoją pobożność i nadzwyczajne cnoty czy jakby to Kierkegaard ujął 
„wywyższony w ogólnem”. Pragnie natomiast na zawsze wytrwać 
w walce o siebie i przywrócenie boskiego porządku świata116. Oba 
podmioty rozumieją doskonale, że same z siebie nie są w stanie tego 
dokonać, kierują więc prośby do Boga o jego wsparcie i pomoc: 

Weź mnie do twych szeregów (…)
Lecz gdybym miał uchodzić, wtedy, Panie, liczę
Na potężny kuksaniec Anioła -kaprala.
(Rekrutacja, v. 5 i 11–12)

114 Kierkegaard tłumaczy to na przykładzie Abrahama, który w ludzkim rozu-
mieniu pozostaje szaleńcem, jeśli nie zbrodniarzem: nieomal złożył w ofie-
rze swojego jedynego, długo wyczekiwanego syna. Doświadczany przez życie 
Abraham znowu ma zostać doświadczony, oto słyszy od Boga, że ma zamor-
dować Izaaka. Doświadczenie to było doświadczeniem tylko dlatego, że Abra-
ham syna niezmiernie kochał. Najważniejszą jego ziemską wartością było to, 
że ojciec powinien kochać syna. Powodowany jednak posłuszeństwem wy-
niósł się ponad ogólne (a więc ziemskie) i to czyni zeń rycerza wiary. 

115 Ibidem.
116 Motyw ten pojawia się także w Matce Boskiej Częstochowskiej. 
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Ty mnie przy sobie postaw, a przezpiecznie
Będę wojował i wygram statecznie!
(Sonet IV, v. 13–14) 

W obu przypadkach zostaje wyrażona pogodna nadzieja, choć nie-
trudno zauważyć, że o ile pointa u XVI wiecznego poety również jest 
optymistyczna, znacznie mniej odcina się od reszty tekstu. Pomimo 
jej diametralnie innej barwy emocjonalnej od dominującego tonu, 
pasuje ona do całości sonetu, bo jej nastrój wprowadził poprzedzają-
cy ją dwuwiersz (Królu powszechny, prawdziwy pokoju,/ Zbawienia 
mego jest nadzieja w Tobie!). Pointa u Lechonia, choć wyraża po-
dobną prośbę, znacznie się różni. Wprowadza on mocno żartobliwy 
(niemalże frywolny) ton, który mocno kontrastuje z patetycznym to-
nem dwu pierwszych strof. Pomimo tego, że jego wiersz jako całość 
jest znacznie mniej emocjonalny i dramatyczny niż sonet Mikołaja 
Sępa Szarzyńskiego, także poprzez zakończenie, to właśnie w poincie 
u Lechonia występują – ujęte w ramach dowcipu, ale jednak – nie-
pewność i lęk, że jego chęci i wola, aby wytrwać, mogą okazać się 
niewystarczające. 

Lechonia poezja wizyjna

W okresie paryskim (a więc podczas pracy w polskiej placówce dyplo-
matycznej od kwietnia 1930117 do kapitulacji Francji w 1940) zetknął 
się Lechoń z kulturą francuską wraz z jej ówcześnie najwybitniej-
szymi przedstawicielami. W czasie owej indyferencji religijnej poeta 
znajdywał wspólny język z gorliwym neofitą Paulem Claudelem, ka-
tolikiem progresywnym Jeanem Cocteau czy agnostykiem Paulem 
Valérym, a obok fascynacji pisarstwem Camusa rozwijało się w nim 
zainteresowanie pismami autorstwa księdza Henriego Bremonda.

117 R. Loth, Przedmowa [w:] J. Lechoń, Listy do Anny Jackowskiej, oprac. R. Loth, 
Warszawa 1977, s. 12.



71

O ile zwykło się mówić, że po Srebrnym i czarnym Lechoń for-
malnie nie wyewoluował jako artysta, a twórczość emigracyjna jako 
całość nie dorównuje dwu pierwszym tomikom118, jego paryskie kon-
takty nie pozostały dlań bez znaczenia. Drugi (po 18 latach milczenia 
poetyckiego) okres twórczości Lechonia, pomimo braku spektakular-
ności porównywalnej do Karmazynowego poematu, zawiera utwory 
świadczące o niewątpliwym rozwoju wyobraźni, światopoglądu (tak-
że religijnego) i wrażliwości artystycznej poety. Te długo dojrzewają-
ce zmiany ostatecznie znalazły swój wyraz w dziesięciu119 utworach 
powstałych właściwie w ostatnim etapie życia poety. 

Ich problematyka dotyczy przede wszystkim umierania – za-
równo jako powolnego procesu zapadania się w rzeczywistości, jak 
i samego przeżycia śmierci i tego co następuje po niej. Ta fascyna-
cja ostatecznym dla każdego człowieka rozwiązaniem nie była wszak 
niczym nowym dla poety: w Srebrnem i  czarnem, Dzienniku czy 
w relacjach bliskich przyjaciół i znajomych Lechoń ukazuje się jako 
jednostka bardzo lękająca się śmierci, a która jednocześnie, przez 
całe życie nękana myślami o autodestrukcji120, ją „kokietuje”, jakby 
pragnąc się z nią oswoić. Z perspektywy czasu wiadomo, że nie była 
to tylko dekadencka poza czy konwencja literacka; 57 letni Leszek 
Serafinowicz, znany pod pseudonimem literackim jako Jan Lechoń, 

118 K. Wierzyński, Cygańskim wozem, Londyn 1995, s. 154. 
119 Podaję je wszystkie tutaj w porządku chronologicznym: Poniedziałek (1942) 

– jako zaczątek, [Powstałem nagi z mego snu] (1951), Niebo (1951, [Chora
łu Bacha słyszę dźwięki] (1952), Sielanka (1952), Rozchyl tylko raz zasłonę 
(1953), Jękły smutnych trąb orkiestry (1955), Erynie (1955), Do Madonny 
Nowojorskiej (1955), Na temat z St. John Perse’a (1956).

120 Zdzisław Czermański, słynny rysownik i przyjaciel poetę wspominał: „W zi-
mie 1930, przeniósłszy się z Paryża do Londynu, zostawiłem go w smutnym 
pokoiku hotelowym na rue des Saint -Pères (miał talent dobierania sobie 
smutnych i ponurych pokojów) w bardzo minorowym nastroju. W listach 
pisał mi, że czuje się źle, że myśli o samobójstwie. Później w ciągu lat słysza-
łem z jego ust tyle tych gróźb, że w końcu byłem na nie (niestety!) zupełnie 
znieczulony”. Z. Czermański, Kolorowi ludzie, Londyn/Łomianki 2008, s. 226.
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dnia 8 czerwca 1956 roku popełnił samobójstwo, skacząc z wysokiego 
piętra hotelu Henry Hudson w Nowym Jorku. 

Jednak tym, co owe utwory naprawdę wyróżnia jest zawarta 
w nich postawa i sposób jej ujęcia. Wszystkie one prezentują jeden 
typ bohatera: zagubionego w świecie i samym sobie chrześcijanina, 
samotnego melancholika, który świadomy swych lęków i słabości, 
nieustannie zdąża przed oblicze swojego Boga. To dążenie oraz to-
warzyszące jej nadzieje i lęki wyrażone zostają w mglistą estetyce 
marzenia sennego, jakby półświadomych wizjach i przebłysków z tej 
drugiej rzeczywistości, co skłania mnie do nazwania owych utworów 
poezją wizyjną. 

3 .3 . Incipit: Chorału Bacha słyszę dźwięki121,  
czyli uwikłanie w nicości

Chorału Bacha słyszę dźwięki, 
Na niebo ciągną szare mgły, 
I wszystko mi już leci z ręki: 
Miłość i rozkosz, prawda, sny. 

I w którąkolwiek pójdę stronę, 
Wszędzie jesienny chrzęści chrust 
A jeszcze nic nie załatwione 
I nie odjęte nic od ust. 
(v. 1–8)

Cały tok poetycki, wykorzystujący w znacznej mierze lirykę opisu, 
rozpoczyna się od niematerialnego wstrząsu, oto ni stąd, ni zowąd, 
podmiot liryczny dobiega sakralna muzyka, niezidentyfikowana 
kompozycja autorstwa Johanna Sebastiana Bacha122. Do sfery ziem-

121 J. Lechoń, Poezje…, s. 125. 
122 Nie wiadomo i nie sposób dociec czy Lechoń miał na myśli konkretny utwór, 

wiadomo jednak, że prywatnie lubił i cenił sobie twórczość Bacha, który jako 
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skiej, wyobrażonej jako znany i zadomowiony w kulturze polskiej 
pejzaż jesienny, wkracza zatem element sacrum reprezentowany 
przez chorał luterański. Choć we wierszu ani razu nie pada słowo 
„Bóg” ani żadne z jego licznych synonimów, doskonale odczuwa się 
jego utajoną obecność. Usłyszana melodia, stanowiąca jakby wezwa-
nie Boga skłania podmiot liryczny do spojrzenia w niebo – symbo-
licznego miejsca łączącego ludzi ze świętością – lecz nie znajduje tam 
Stwórcy: widzi tylko gęstą mgłę. Bóg zatem jest paradoksalnie i ciągle 
obecny, i niedostępny. Nie da się go poznać ani się doń zbliżyć, moż-
na go co najwyżej przeczuć. „Staje się niewidzialnym, nikłym punk-
tem, omdlałą myślą”123 podobnie nieuchwytną jak muzyka, będąca 
w zasadzie drżeniem powietrza. Istotą wiary wobec tego byłaby chęć 
nieustannego podążania za Bogiem i szukania go, pomimo tego, że 
nie ma szansy ani go odnaleźć, ani dowieść jego istnienia. „Chrześci-
jaństwo nie odnosi się ani do myślenia, ani do wątpienia, lecz do woli 
i posłuszeństwa; powinieneś wierzyć”124.

Już samo przeczucie Absolutu zaburza cały świat człowieka wraz 
z wszystkimi konceptami, które nie tylko go definiują, ale i nadają mu 
sens („miłość i rozkosz, prawda, sny”) w czysto ludzkim, material-
nym rozumieniu. Przeczucie Boga przez podmiot liryczny z miejsca 
wprowadza go w stan napięcia i przemienia jego własną rzeczywi-
stość: szara mgła przykrywająca niebo, nie tylko oddziela dwa świa-
ty, ale naturalnie musi spowić świat ciemnością. Przestrzeń staje się 
niepokojąca, a człowiek wobec niej bezsilnym.

Chrześcijaństwo – religia wprowadzająca w skończoność człowie-
ka nieskończonego i niematerialnego Boga – zawsze okazuje się być 
tragicznym paradoksem, wywołującym napięcie i trwogę. Człowiek, 

gorliwy luteranin, stworzył mnóstwo kompozycji sakralnych na chór i orga-
ny wykonywanych podczas nabożeństw. Myślę, że chodziło o podsunięcie 
czytelnikowi jasnego (i zarazem osobistego) symbolu kulturowego, gdyż 
w innych wierszach poeta spokojnie nazywał konkretne utwory muzyczne, 
jak w Arii z kurantem czy w Niebie.

123 S. Kierkegaard, Trwoga..., s. 31.
124 Idem, O trudnościach..., s. 18.
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będący syntezą sacrum i profanum125, naturalnie boi się pośmiert-
nego unicestwienia i pragnie wieczności, lecz zarazem nie chce jej 
żywej ingerencji w swoje ziemskie życie, co stanowi właściwie istotę 
chrześcijaństwa. Musi nie tylko chcieć uwierzyć, ale i zdecydować 
o poddaniu się woli tego, w którego wierzy, a jest to niełatwe: chrze-
ścijanina, który już za życia wybiera antycypację w nieskończoności, 
wiara odziera ze wszelkich złudzeń, nie dając mu w doczesności żad-
nego oparcia. Samotny w swojej doczesności bohater Lechonia zdaje 
się dostrzegać ową jałowość i ograniczenie świata: na swojej drodze 
zawsze napotyka na martwy i nietrwały chrust. „Kto nie chce utonąć 
w nędzy skończoności, musi koniecznie w najgłębszem znaczeniu 
dążyć do nieskończoności”126 natomiast człowiek, pomimo świado-
mości swojego położenia, nie chce rozstać się zupełnie ze skończo-
nością – ona wciąż go ku sobie przyciąga.

Uwikłanie w „swój nieuporządkowany byt”127 przy jednoczesnych 
aspiracjach ku wieczności zostaje zresztą przez poetę wydobyte kon-
strukcją całego utworu: urywaną i niejednorodną. Swobodność ob-
razów, ich zwidowość, alogiczność wypowiedzi, niekonsekwencja 
w użyciu czasów i podmiotów nie tylko nadają całości atmosferę roz-
darcia i niepokoju lecz także zbliżają przebieg wiersza do przebiegu 
snu. W marzeniach sennych zresztą (za wyjątkiem snów świadomych) 
działania człowieka raczej mało wspólnego mają z jego decyzyjnością: 
rzeczy się po prostu przydarzają, nierzadko powodując w śniącym 
pewną frustrację. Dość podobnie sytuacja ma się w utworze. 

Człowiecza sprawność i jego wola, wyrażane w pierwszoosobo-
wych wypowiedziach („Chorału Bacha słyszę dźwięki”, „I w którą-
kolwiek pójdę stronę”), i tu zawsze zostają zdominowane, ale nie 
przez chemię mózgu, a przez nieuchwytny, zamglony Absolut, spro-
wadzający podmiot do roli patiensa. Tak zresztą dzieje się i w poincie 
utworu. Trwoga w połączeniu z wiarą „staje się duchem usłużnym, 

125 Idem, Trwoga..., s. 51.
126 Ibidem, s. 59. 
127 J. Sawicka, op. cit., s. 14.
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który musi człowieka wbrew jego woli zaprowadzić tam, gdzie on 
chce”128. A chce zbawienia:

Patrz! Dzikiej róży krzak serdeczny 
W wichurze zeschły traci liść. 
Ach! I Sąd jeszcze Ostateczny, 
Na który trzeba będzie iść. 
(v. 9–12)

3 .4 . Incipit: Powstałem nagi z mego snu129,  
czyli przebudzenie i pokuta

Sugestywną wizję przekroczenia własnego ograniczonego bytu 
i wyprawy na Sąd Ostateczny realizuje Lechoń w jednym ze swoich 
najbardziej charakterystycznych i zarazem enigmatycznych wierszy 
[Powstałem nagi z mego snu] z 1951 roku. Podobnie jak w przypadku 
poprzedniego utworu także tutaj oniryczną sekwencję zdarzeń i ob-
razów rozpoczyna już w pierwszym wersie dość charakterystyczny 
wstrząs: 

Powstałem nagi z mego snu, 
Biegłem, nie mogąc złapać tchu, 
W księżycu, przez manowiec.
Lodowiec cicho spływał ze skał, 
Fijoletowy Giewont spał
I srebrne stada owiec. 
(v. 1–6)

Oto człowiek wskutek swojego nagłego przebudzenia, nieco para-
doksalnie, trafia w fantasmagoryczną sferę wyobrażoną, przestylizo-
waną panoramą polskich Tatr. Pomimo senności i spokoju scenerii: 

128 S. Kierkegaard, Trwoga..., s. 56.
129 J. Lechoń, Poezje…, s. 121–123. 
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zastygłego szczytu w fiolecie czy trzód jasnych, mieniących się w ni-
kłym, rozproszonym świetle owiec, bohater liryczny gorączkowo bie-
gnie po drodze, wyznaczanej mu przez światło księżyca. Właściwie 
można odnaleźć tu analogię do Poniedziałku, wiersza zakończonego 
pointą, w której Bóg zapowiada podmiotowi zmianę: „Twoje życie 
jest snem./I ja Cię z niego obudzę”. Drogę bohatera, podobnie jak 
w Poniedziałku, wyznacza „księżycowa smuga”, choć wszystko wska-
zuje na to, że jego sen został już zakończony.

Z powołanego przez Boga człowieka opadają wszelkie ziemskie 
kategorie złego i dobrego, pięknego i szpetnego, pozostawiając go bez 
przykrycia i innego oparcia niż w swojej wierze. Nagość ta nabiera 
szczególnego znaczenia w kontekście całej poezji Lechonia. Jedną 
z najbardziej charakterystycznych cech jego poetyki stanowi komu-
nikacja z czytelnikiem poprzez znane symbole kulturowe. Bardzo 
rzadko u Lechonia napotyka się na mowę bezpośrednią, znacznie 
częściej jest to mozaika motywów, postaci, czasem wprost przywoły-
wanie konkretnych dzieł. Dotyczyło to nie tylko kreacji sytuacji czy 
przestrzeni lirycznej, ale i samego podmiotu, chętnie stosując lirykę 
maski. „Lechoń granice świata zakreślił w samym sobie. Na zewnątrz 
odbywał podróże pod różnymi pseudonimami, a jego ja przybrało 
przeszło 25 obcych imion i nazwisk, pod którymi występował w swo-
ich wierszach, i które ujawniał w tytułach”130. Wszelkie kostiumy ta-
kie jak Don Juan, lord Byron, Mickiewicz, Mistrz Twardowski, Jan 
Kazimierz, Król Edyp czy Syzyf, tak chętnie używane przez poetę, 
tutaj zostają całkowicie odrzucone. Do poprawnego rozszyfrowania 
wiersza nie potrzeba wiedzy o żadnej z tych postaci, bo podmiotem 
człowiek pozbawiony wszelkiego przebrania, sam w swej własnej na-
gości. Zresztą motyw ten poruszył Lechoń nieco wcześniej w znacz-
nie bardziej zretoryzowanym, ale ujawniającym tę samą myśl liryku 
o wiele mówiącym tytule – Sąd Ostateczny131: 

130 K. Wierzyński, op. cit., s. 156. 
131 J. Lechoń, Poezje…, s. 123–124.
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Opadną z nas, pokryte, przez tłumu oklaski,
Uczynki miłosierne, co sławę nam szerzą,
I tylko pozostaną te mroki i blaski,
O których nikt z nas nie wie, czy od nas zależą.

Wtedy wyda głąb nasza, nareszcie odkryta,
Grzech, który cię przeraża, cnotę, co cię wstydzi.
Gdy wokół szumi życie, nikt nie nie pyta.
Tylko miłość w nie patrzy, tylko Bóg je widzi.
(v. 5–12)

Poeta i prozaik Józef Wittlin w swoim pośmiertnym eseju o Lechoniu 
pt. Śmierć i śmiech zauważył tę znaczącą zmianę w twórczości swo-
jego przyjaciela: „jego dawniejsza poezja, ta sprzed roku 1950, była 
niejednokrotnie wyrazem konfliktu samotnika z obywatelem, samot-
nika z gorącym i nieustępliwym patriotą. (…) Ale w swoich ostatnich 
utworach Lechoń już nie chce, na wzór wielkich romantyków pol-
skich, służyć ujarzmionemu narodowi za duchowego przywódcę, nie 
chce już być wyrazicielem rozczarowań i gorzkich żalów emigracji 
politycznej. Chce już być tylko samotnym sobą, nagim sobą, takim, 
jaki ma stanąć na Sądzie Ostatecznym”132

Prawdziwa natura człowieka, jego przewinienia i zasługi mogą 
być właściwie odkryte dopiero w okolicznościach ostatecznych, kiedy 
naszego istnienia nie krępuje już materialna rzeczywistość i wszystko, 
co się z tym wiąże: tj. jej kategorie czy zasady. Moment śmierci staje 
się zatem przejściem z niebytu w prawdziwy byt, stanięciem w praw-
dzie. Nagi czyli prawdziwy, nagi czyli nędzny, wstąpienie do Boga wią-
że się z konfrontacją ze samym sobą, z tym, co okaże się w człowieku 
silniejsze: wiara w łaskę i bezgraniczną bożą miłość czy obezwładnia-
jący wstyd. Kierkegaard zauważa, że znacznie łatwiej jest się bać Boga 
aniżeli prawdziwie go kochać. Grzeszność skłania jednostkę do lęku 
o swój los, a zarazem wejrzenie w ową grzeszność własną grzeszność 

132 J. Wittlin, Śmierć i śmiech, [w:] Wspomnienia o Janie Lechoniu..., s. 180. 
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zawiera w sobie głęboki sens: „dopóki człowiek nie pojmuje, jak wiel-
kim jest grzesznikiem, dopóty nie może kochać Boga”133. Prawdziwe 
odkupienie, ofiarowanie się Opatrzności bożej bezpośrednio wypływa 
z wdzięczności do Stwórcy za jego miłość, i poprzez swoją miłość do 
niego, zaufanie mu. Jest to o tyle kluczowe, że „żaden człowiek nie 
potrafi sam z siebie wymyślić, że Bóg go kocha”134 i właściwie tylko to 
może mu dać nadzieję w oczekiwaniu na Dzień Sądu. 

Daleko dzwonią z gotyckich wież, 
Dokąd tak biegniesz, czego chcesz? 
Chrystusa widzieć w chwale? 

Świeci się pstre witraży szkło, 
Paru umarłych do czyśćca szło, 
Śpiewając gorzkie żale.
(v. 7–12)

Interesującym składnikiem wyobraźni Lechonia jest fakt, że ponow-
nie to dźwięk, tym razem dzwonów z odległych, a przecież dość kon-
kretnie przeczutych gotyckich wież, wyraża metafizyczny charakter 
całej sceny. Właściwy powód biegu i jego kierunek pozostają niezna-
ne; nie wiadomo czy umarły pragnie ujrzeć Chrystusa, a więc tego, 
który swoją ofiarą umożliwił jego zbawienie, prawdopodobnie by się 
z nim zjednoczyć czy przerażony własną małością popadł w panikę. 
Wiadome jest jedno: nie znajduje go, lecz nie zostaje także potępio-
ny. W ostatniej strofie wiersza sytuacja się wyjaśnia: ciemność nocy 
rozprasza się za sprawą jaśniejących witraży, ukazując bohaterowi 
podobnych jemu nieboszczyków zmierzających do czyśćca. Tłuma-
czyłoby to nieobecność Chrystusa skutkującą niepokojem i tonacją 
pokutną135, ponieważ główną karą dla dusz czyśćcowych jest właśnie 

133 S. Kierkegaard, O trudnościach..., s. 101. 
134 Ibidem, s. 100. 
135 J. Sawicka, op. cit., s. 13. 
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tęsknota za Bogiem. Ich stan i wyśpiewywane przez nich Gorzkie żale 
stanowią zatem nie tylko wyraz żalu i skruchy za swoje grzechy, ale 
i świadectwo wdzięczności wobec Jezusa za dzieło zbawienia.

3 .5 . Rozchyl tylko raz zasłonę136, czyli odkupienie

Czasami między naszym życiem, a czymś, co jest najważniejsze dla 
naszej duszy, jest jej zbawieniem – zachodzi mgła nie do przenik-
nięcia, tak, że żyjemy poza wszelką świadomością tego rozdźwięku, 
gubiąc się co dzień i w każdej chwili. Przeniknąć, przedrzeć się przez 
tę zasłonę bez upajająco dramatycznego doświadczenia – bez czyjejś 
z zewnątrz woli własną wolą – działając wbrew wszystkim naszym 
nałogom i uznanym przez nas za najważniejsze interesom – to naj-
rzadsze szczęście, którego możemy doświadczyć. Tylko że pewno i ten 
typ naszej woli – to nie my – tylko łaska, tylko ostrzeżenie z góry137.

Do dwu poprzednio omawianych utworów: [Chorału Bacha słyszę 
dźwięki] (1952) czy [Powstałem nagi z mego snu] (1951) zarówno 
tematycznie jak i  sposobach poetyckiego obrazowania przystaje 
liryk kolejny z nich trzech najpóźniejszy pt. Rozchyl tylko raz za
słonę z 1952 roku, który pomimo elegijnego tonu właściwego temu 
nurtowi, zdaje się, z nich wszystkich zawiera w sobie najbardziej 
optymistyczną wymowę. 

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów wizyjnych 
wierszy Lechonia jest wręcz obsesyjnie powracający motyw granicy 
pomiędzy tym, co ludzkie, a co boskie, granicy pozwalającej nieszczę-
śliwemu człowiekowi co najwyżej na zaledwie migawkowe odczuwa-
nie swojego Boga, a przed którym stoi niełatwe zadanie zawierze-
nia mu i poddania się łasce. Rozchyl tylko raz zasłonę kontynuuje to 
przedstawienie, zarazem w sposób absolutny przekraczając ową mgłę. 

136 J. Lechoń, Poezje…, s. 141–142. 
137 Idem, Dziennik..., t. 2, s. 346. 
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Nie jest ilustruje więc ani przeczucia Boga, „ostrzeżenia z góry” jak 
[Chorału Bacha słyszę dźwięki], ani stanu duszy czyśćcowej jak [Po
wstałem nagi z mego snu], ilustruje natomiast najważniejszą dla chrze-
ścijanina chwilę przeniknięcia przez granicę – moment zbawienia.

Rozchyl tylko raz zasłonę
Z niewidzialnej bieli,
A zobaczysz taką stronę,
Od której wzrok dzieli.
Ręką, z ciała uwolnioną,
Tkniesz umarłej drżące łono,
Ciężką bramę pchniesz zamknioną
Mamertyńskiej celi.
(v. 1–8)

Sam moment śmierci ukazany jest łagodnie, niemal zmysłowo: nie 
ma w nim bólu, choroby, starości ani lęku, a sama chwila wygaśnięcia 
życia w człowieku jest zaledwie odchyleniem przeźroczystej zasłony. 
Zastanawiający oksymoron, owa niewidzialna biel zdaje się sygna-
lizować niedosłowność, ale i świetlistość tkaniny – która, jaśniejąc 
tym, co znajduje się za nią – uniemożliwia człowiekowi wszelki 
wgląd. Przekroczenie owej niewidzialnej, niematerialnej kotary sta-
nowi dlań „przejście z niebytu w byt”138 i pomimo tego, jak bardzo 
konfundujące jest, powoduje w podmiocie lirycznym ulgę. Skutkiem 
tego przejścia jest bowiem nie tylko długo wyczekiwanie uwolnienie 
od własnej cielesności, czy złudy świata niejako więżącej jednostkę 
w skończoności, ale przede wszystkim jego ponowne narodzenie. 

W twojej tylko, twojej mocy,
Byś zobaczył siebie,
Byś doczekał Wielkanocy
Na twym własnym niebie,

138 S. Kierkegaard, Trwoga..., s. 74. 
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Ujrzał świętych, twarz przy twarzy,
Którzy zstąpią z swych witraży
I roztrącą ci grabarzy
Na twoim pogrzebie.
(v. 9–16)

Niezaprzeczalna roli łaski, akcentowana przez Lechonia wielokrotnie, 
i tutaj zostaje podkreślona, kluczowa decyzja należy do konkretnej 
jednostki, ponieważ Bóg, mimo że szczerze kochający, nie może ni-
kogo wbrew woli skłonić do siebie, wówczas jego miłość musiałaby 
być przymusem, a miłość Chrystusa, jego ofiara i zmartwychwstanie 
– czyli najważniejsze prawdy i źródła wiary chrześcijańskiej – byłyby 
zbędne. Podmiot liryczny zresztą poprawnie interpretuje tę postać 
i jej rolę. Wielkanoc – najważniejsza data w historii dla wiernych 
i centrum roku liturgicznego przypomina nie tylko o głębokim sensie 
cierpienia, skoro nawet prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek zdo-
łał w nim wytrwać, ale nade wszystko o tym, że Zmartwychwstanie 
możliwe jest dla każdego, kto tylko będzie chciał podążać za Jezusem 
i jego nauką. Lechoń podkreśla tutaj kluczową rolę człowieka, który, 
choć może być zbawiony tylko dzięki łasce, musi dokonać wyboru 
czy swoim życiem chce się ku łasce kierować. 

Wspomniane przez poetę „zobaczenie siebie” może być rozu-
miane dwojako. Oznacza bowiem zarówno zarówno nawrócenie: 
a więc odkrycie w sobie boskiego pierwiastka, swojej predestynacji 
do Zbawienia, choć w tym przypadku bardziej prawdopodobna zdaje 
się wizja pośmiertnego losu człowieka. Zobaczenie siebie poprzedza 
u Lechonia wizję oglądania własnego pogrzebu w jego metafizycz-
nym wymiarze, w którym poeta ponownie sygnalizuje przekroczenie 
granicy: oto święci, zstępujący z witraży139, metaforycznie roztrącają 
grabarzy. Następuje więc pokonanie śmierci, przekroczenie nicości, 
ponowne narodziny człowieka, które będąc początkiem nowego, 

139 Podobny motyw występuje w Rymach częstochowskich z tym, że tam oży-
wają figury ich wyobrażające.
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piękniejszego istnienia, nade wszystko dają mu prawdziwą wolność 
i prawdę140, przywracając go samemu sobie. 

3 .6 . Erynie141

Dwanaście linijek Erynii i koniec. Nie wiem, czy dobry, boję się, że 
za mgłą i przez to niezrozumiały, to nie znaczy jak być powinno 
zamglony – tylko niezrozumiały.

To, co dzisiaj dopisałem, to jest raczej Eurypides, tylko dwie li-
nijki przed końcem wraca Giraudoux. I jestem dziko zmęczony. I tak 
smutny, jakbym stracił niewinność w najgorszych okolicznościach.142

Ciemny i dramatyczny ton w poezji Lechonia nie kończy się wraz 
z optymistyczną wymową Rozchyl tylko raz zasłonę z 1953 roku. 
Mrok, atmosfera egzystencjalnego niepokoju czy głębokiego pesymi-
zmu, najwidoczniej zamanifestowane tomikiem Srebrne i czarne, po-
eta konsekwentnie realizował całe swoje życie. Tropy te, wzbogacone 
o poczucie dezintegracji własnej rzeczywistości, swoje podsumowa-
nie znalazły w swoistym testamencie poetyckim Lechonia143, minia-
turowym poemacie Erynie ukończonym 29 grudnia 1954 roku.144

Z początku warto przyjrzeć się motywowi przewodniemu wier-
sza: boginiom zemsty, które autor (podobnie jak wiele innych sym-

140 Ibidem.
141 J. Lechoń, Poezje…, s. 188–191.
142 Idem, Dziennik..., t. 3, Warszawa 1993, s. 533. 
143 J. Sawicka, op. cit., s. 18.
144 Była to zresztą sytuacja dość niezwykła. Lechoń potrafił szlifować swoje 

utwory bardzo długo, podczas gdy Erynie powstały właściwie w dwu posie-
dzeniach jakby pod wpływem szału twórczego. Tła powstania wiersza moż-
na się doszukiwać w wykończeniu psychicznym poety, który borykając się 
z własną depresją, dodatkowo z powodu swojego homoseksualizmu stał się 
persona non grata przynajmniej w części środowiska polonijnego. Wiadomo, 
że nieżyczliwi mu hipokryci składali obciążające go (częściowo nieprawdzi-
we i bardzo krzywdzące) zeznania. 
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boli z późniejszych partii) zaczerpnął z mitologii greckiej. Erynie, 
zwane także Furiami zazwyczaj przychodziły do ludzi przeklętych 
przez swoją społeczność145, dręcząc ich do śmierci lub do popadnię-
cia w obłęd146. I jak trzy demoniczne istoty objawiały się różnorakim 
antycznym zbrodniarzom, tak objawiły się podmiotowi lirycznemu 
w wierszu Lechonia:

Wiedziałem, o Erynie, że kiedyś przyjdziecie, 
Lecz myślałem że takie jak wiedźmy w „Makbecie”, 
Spodziewałem się gromów, wichrów dzikich świstu, 
A tutaj nagle z kartki zapomnianej listu, 
W kapeluszach z wstążkami, w rękach niosąc cynie, 
Pod ogrodu drzewami stajecie. Erynie!
(v. 1–6)

Pomimo przeczucia zbliżającej się katastrofy, przybycie Erynii budzi 
u podmiotu lirycznego szczere zdumienie. Tytułowe Erynie wizual-
nie w niczym bowiem nie przypominają swojego powszechnie przy-
jętego w kulturze wyobrażenia147. Na głowach, zamiast wijących się 
jadowitych węży, mają kapelusze ze wstążkami, a w dłoniach dzierżą 
nie pochodnie, a bukiety kwiatów. Wyglądają nieomal jak eleganc-
kie panie z tzw. „dobrego towarzystwa”. Równie subtelne są znaki 
ich przybycia, któremu nie towarzyszy burza czy wichura, a właści-
wie szelest, dotychczas uznawanego przez podmiot za mało istot-
ny, listu. Zarówno prezencja, jak i zwiastunki Lechoniowych Erynii 
wskazują na ściśle społeczny i bardzo współczesny charakter tajem-
niczego grzechu popełnionego przez podmiot liryczny. Nie należy 

145 https://oxfordre.com/classics/view/10.1093/acrefore/ 9780199 381 135.  -
001.  0001/acrefore -9780199381135 -e -2489 [dostęp: 6 VI 2020].

146 Wł. Kopaliński, Słownik mitów i symboli kultury, Warszawa 1985, s. 261. 
147 Dobrym przykładem klasycznego przedstawienia Erynii wydaje mi się być 

obraz XIX -wiecznego francuskiego malarza Williama Bouguereau pt. Ore
stes ścigany przez Furie, http://www.williambouguereau.org/orestes -pursued-
 -by -the -furies/ [dostęp: 8 VI 2020].



84

jednak bagatelizować mocy bogiń, ich ciche, niemal niezauważalne 
wkroczenie w świat bohatera nie jest aktem łaski z ich strony, wprost 
przeciwnie: 

Z klonów liście się sypią, a wy w moją stronę 
Idziecie, o Erynie, wołając: „Stracone!”. 
Stracone, choćby jeszcze dni przyszły łaskawsze, 
Pogrzebane, stracone, stracone na zawsze. 
(v. 11–14)

Wraz z ich przybyciem całe życie bohatera: jego świat zewnętrzny 
i wewnętrzny ulegają degradacji. Wszystkie elementy rzeczywistości 
przynoszące mu niegdyś radość takie jak: wspomnienie dzieciństwa, 
konkretna obyczajowość reprezentowana przez „romantyczne głowy 
pochylenie”, francuska muzyka czy teatr odchodzą w zamgloną dal, 
a do podmiotu dochodzą tylko złowróżebne słowa kobiet i „krzyk 
dziki” gęsi. Wraz ze stopniowym gaśnięciem nadziei, obserwowana 
jest coraz dotkliwsza destrukcja. Nawet żurawie, ptaki utożsamiane 
ze szczęściem i dobrobytem we wielu kulturach świata148, krążąc nad 
Eryniami, stanowią ponurą zapowiedź przyszłych nieszczęść, poprze-
dzających ostateczne rozwiązanie – śmierć:

I (skąd one się wzięły?) z żurawi, co sznurem 
Płyną teraz nad wami, gdy wołacie chórem: 
„Stracone, więc nadzieję porzuć bezrozumną!” 
I ruszacie powoli jak za moją trumną. 
(v. 19–22)

Sytuacja liryczna przybiera formę uroczystego ceremoniału. Wszyst-
ko jednak przebiega zgodnie z konwenansami, co poeta kwituje iro-
nią: „O! Dobrze żeście w kwiatach, żeście się przybrały”. Wspomnia-
na dbałość o fasadowość całego wydarzenia uderza tym bardziej 

148 https://www.youtube.com/watch?v=96VRtyfXywM [dostęp: 8 VI 2020].
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w kontekście stanu bohatera: zadręczonego i przeczuwającego własne 
unicestwienie: „O dwa palce od serca czułem sępa szpony!”. Pogrzeb, 
którego teoretycznym celem jest wyświadczenie zmarłemu ostatniej 
przysługi i wyrażenie żalu, tutaj przeobraża się w widowisko, służące-
mu przede wszystkim marginalizacji „winnego”, co skutkuje jego spo-
łeczną śmiercią. Owa śmierć, w przeciwieństwie do krótkich liryków 
wizyjnych, przedstawiona jest w niesamowicie widowiskowy, wręcz 
teatralny sposób: 

Jeszcze widzę tę chwilę, gdy padłem zemdlony 
Pod głazem, którym darmo wtoczyć chciał pod górę. 
To przecież ledwo wczoraj na całą naturę 
Padła groza mnie strasznej przypisanej zbrodni 
I idąc wpośród blasku płonących pochodni, 
Przez puste oczodoły widziałem noc ciemną, 
I tylko Antygona jedna była ze mną. 
I wszystko to, pomyślcie, w pysznych kolumn cieniu, 
Wszystko na oczach ludzi, lecz wszystko w milczeniu. 
Choć wszystkie razem brzękły gitary Grenady, 
Ja jeden w czarnym płaszczu149 przechodziłem blady 
I wśród masek tańczących szedłem w gaj oliwny, 
Słysząc tylko za sobą: „Co za człowiek dziwny!”.
(v. 26–38)

Ukazana rzeczywistość jest tyleż koszmarem, co tragedią grecką, 
a sama scena jest wprost upiorna: oto podmiot liryczny, pozbawiony 
nadziei jak Syzyf, osaczony jak Prometeusz i okaleczony jak Edyp, 
kroczy samotnie wśród tańczących ludzi w maskach. Pomimo tego, że 
podobnie jak mitologiczne Erynie dzierżą oni pochodnie, bohater nie 
jest w stanie nic zobaczyć oprócz ciemności. Jego biała twarz i puste 

149 Warto nadmienić, że właśnie w takim czarnym płaszczu przemierzał Lechoń 
nowojorskie ulice. Czarny melonik, płaszcz i biały szalik stanowiły charakte-
rystyczne elementy jego ówczesnej garderoby, o czym wspomina wiele osób 
osobiście pamiętających poetę. 
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oczodoły upodabniają go raczej do widma, niż żywego człowieka. 
Otoczenie dyskutuje na temat owego grzechu, jednakże unikając na-
zwania go po imieniu. Mimo to, istnieje w tekście pewna przesłan-
ka, pozwalająca domyślać się jego istoty. Mowa jest o przewinieniu 
przeciwko naturze, które to określenie w kontekście nauki moralnej 
Kościoła Katolickiego najczęściej używane jest w kontekście homo-
seksualizmu150. Ową hipotezę zdaje się potwierdzać sama postawa 
podmiotu: jego milczenie przy jednoczesnej potrzebie mówienia151. 
Ów człowiek, przeczuwając zbliżającą się dlań karę, robi wszystko, 
aby jej uniknąć, bądź zminimalizować jej skutki. Strach przed nią 
skłania go, aby w swoich kontaktach międzyludzkich przyjmować 
kolejne pozy i kostiumy, m.in. wypomnianą przyłbicę152. Ostatecznie 
prowadzi to nie tylko do życia w ciągłym, sukcesywnie zwiększają-
cym się napięciu, ale i do pogłębienia samotności bohatera: 

Patrząc w lustro na twarz swą, zrytą wieczną troską, 
Ten człowiek mówił sobie: „Milcz na miłość boską, 
Dociskaj tej przyłbicy, którąś wdział dla świata, 
I trzymaj mocno konia, o Gattamelata, 
A tylko czasem nocą gdy wszystko śpi wokół, 
Mów o sobie tym wichrom co biją w twój cokół!”
(v. 39–44)

W takim ujęciu, zarówno niewinne przebrania Furii, maski, jak i sam 
demoniczny pogrzeb, interpretować można jako widowisko hipokry-
zji i okrucieństwa wymierzanego w podmiot liryczny w imię moral-
ności, choćby moralności rozumianej religijnie. Zarówno kontekst 
powstania wiersza, opinie wyrażane przez poetę w innych wierszach 
czy Dzienniku, a nawet tropy zawarte w samych Eryniach mogą su-

150 http://www.parafiazwiastowania.pl/spis -aktualnosci/403 -grzechy -malo -znane 
[dostęp: 8 VI 2020].

151 B. Czarnecka, op. cit., s. 58. 
152 Ibidem. 
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gerować ten sposób interpretacji. Wyeksponowany w utworze ból 
i bezwzględność są o tyle istotne, że dla Lechonia tam, gdzie nie ma 
miłosierdzia, nie może być chrześcijańskiego Boga153. Poeta zresztą 
wielokrotnie dawał upust swojej złości na wszelkie przejawy funda-
mentalizmu. 4 września 1951 roku uszczypliwie notuje: 

Sądząc czyjąś moralność, trzeba zawsze pamiętać, że jest to pojęcie 
szersze, niż zdawać by się mogło różnym bigotom i pławicielom cza-
rownic, znającym tylko dwie cnoty: oszczędność i pozory wierności 
małżeńskiej.154

14 grudnia 1955 natomiast, prawie rok po napisaniu Erynii, komen-
tuje swój niesmak po audycji w Radio Wolna Europa z udziałem Jó-
zefa Wittlina: 

Wittlin w czasie dzisiejszej audycji tak agresywnie dowodził, że Stary 
Testament i chrześcijaństwo to jedno, że pomyślałem sobie: oby tacy 
rasiści nie doszli do głosu, bo możemy wtedy wszyscy – jeżeli nie 
zginąć na stosie – to cierpieć straszliwie przez „mental cruelty”155.

Poetę niewątpliwie drażniła tzw. „mieszczańska pobożność”156. Nie 
dziwi to szczególnie, gdyż dla Lechonia kluczowym aspektem chrze-
ścijaństwa jest jego innowacyjność w stosunku do judaizmu. Zasad-
niczo w Starym Testamencie przymierze pomiędzy Bogiem i ludźmi 
uzależnione było od przestrzegania przez naród wybrany prawa moj-
żeszowego. Jezus zaś zapoczątkował zupełnie nowy porządek oparty 

153 J. Lechoń, Dziennik..., t. 3, s. 845.
154 Ibidem, t. 2, s. 230.
155 Ibidem, t. 3, s. 747. 
156 Trudno ją jednakże zarzucić Wittlinowi. Audycja jest niestety niedostęp-

na, ale można przypuszczać, że Józef Wittlin (jako konwertyta z judaizmu) 
miał nieco inny punkt widzenia na chrześcijaństwo. Bardzo też możliwe, że 
Lechoń, dla którego temat był niewątpliwie trudny, zareagował zbyt emocjo-
nalnie i między poetami doszło do nieporozumienia. 
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na łasce i miłosierdziu – zupełne przeciwieństwo sytuacji lirycznej 
ukazanej w utworze, a przynajmniej do jego ostatnich ośmiu wersów.

Pomimo cierpienia, to właśnie wiara w łaskę umożliwia podmio-
towi lirycznego na ogarnięcie osaczającego go chaosu i przemówie-
nie do Erynii. Koniec utworu zdecydowanie odróżnia się od reszty. 
Krajobraz stabilizuje się, a większość kulturalnych tropów właściwie 
znika. Nocny, niepokojący rytuał, w którym od masek odbijał się 
ogień, rozpływa się, a przeraźliwe krzyki gęsi, ludzkie głosy i wi-
chry ustają. Słychać jedynie skrzypienie piasku, lecz nie jest to cisza 
złowieszcza. Przybywa grabarz, lecz ani on, ani tytułowe Erynie nie 
budzą już przerażenia. Podmiot liryczny, nie kajając się przed nimi, 
mówi pewnie, przy czym prawie je kokietuje. Ostatecznie przyjmuje 
ich wyrok, choć nie przyznaje mu słuszności, wyrażając tym samym 
ufność w swoje pośmiertne usprawiedliwienie:

Piasek skrzypi, i grabarz idzie między pinie, 
Ale kto tyle milczał, co ja, o Erynie, 
Tego żadne milczenie więcej już nie straszy, 
A zresztą widzę z szalów, nawet z twarzy waszej, 
Z uśmiechu, z ukwieconych waszych kapeluszy, 
Że jeśli teraz pochód z mego domu ruszy 
I złoży pod cyprysem ciężką czarną skrzynię, 
Będzie ona tam leżeć przez dwa dni jedynie. 
(v. 45–52)

3 .7 . Do Madonny nowojorskiej157,  
czyli dekonstrukcja polskiej pobożności maryjnej

U Lechonia, jako u poety operującego przede wszystkim polskim ko-
dem kulturowym i ów kod przetwarzający, związanego trochę z pol-
skością romantyczną, trochę ze szlachecką, trochę z polskością sfer 

157 J. Lechoń, Poezje…, s. 192–193. 
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wyższych wieków XIX i początku XX, kilkukrotnie pojawiły się mo-
tywy maryjne. Bardzo często (co wykazywałam chociażby w tej pra-
cy) pełniące m.in. funkcję metonimii polskości. Konkretne literackie 
wizerunki Maryi sporządził poeta w liczbie trzech. Powstały w ciągu 
ponad 30 lat i, operując odmiennymi formami, obrazowały Matkę 
Bożą wielorako: czy to jako skromną, uroczą szlachciankę w stylizo-
wanej Kolędzie z 1919, czy jako Stabat Mater Dolorosa udręczonego 
ludu polskiego w Matce Boskiej Częstochowskiej w roku 1942. Można 
wręcz powiedzieć, że w pierwszym utworze poeta intronizował Ma-
ryję na Królową Polski, a w drugim zwracał się do niej jako zrozpa-
czony poddany. Zupełnie odmienny charakter nadał poeta lirykowi 
trzeciemu pt. Do Madonny nowojorskiej opublikowanemu w 1955. 

Jaka jest Madonna nowojorska?

Podobnie jak w przypadku Matki Boskiej Częstochowskiej wiersz 
zostaje ujęty w formie rozbudowanej apostrofy, a całą wypowiedź 
rozpoczyna opis adresatki – nazwanej zresztą zgodnie z katolicką tra-
dycją tytułowania sławnych zarówno ikonicznych przedstawień: jak 
wspomniana Ikona Jasnogórska czy Matka Boska Nieustającej Pomo
cy, ale i wizerunków związanych z objawieniami tej postaci, jak Mat-
ka Boża z Lourdes, Guadalupe czy Fatimska. Wszystkie te przedsta-
wienia charakteryzują się tym, że w powiązane z bardzo konkretnymi 
miejscami, zyskują swój własny koloryt, wyrażany czy to w wyglądzie 
samej Maryi (w przypadku Lourdes czy Fatimy przedstawia się ją 
w białej szacie), czy w specyfice kultu (np. poprzez pieśń pt. Czarna 
Madonna wprost nawiązującą do wizerunku z Częstochowy).

Madonno nowojorska, mniej znana od innych,
Bo nie masz swych posągów i swoich ołtarzy,
Przed którą nie brzmią chóry sopranów niewinnych
I oliwne, mistyczne światło się nie żarzy.
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Do której polnych kwiatów dobra woń nie płynie,
Przed którą prosty człowiek nie upada czołem,
Nie znana kalendarzom – też masz swą świątynię:
Stu wież podniebnych miasto jest Twoim kościołem!
(v. 1–8)

Zdefiniowanie kolorytu tytułowej Madonny nowojorskiej w pierw-
szych dwu strofach opiera Lechoń na negacji wszelkich znanych 
katolickich konceptów oddawania Maryi czci. Podmiot liryczny nie 
dostrzega jej wizerunku w jakimkolwiek obrazie czy rzeźbie, zna-
ki jej najprawdziwszej, choć utajonej, obecności widzi, spoglądając 
w nowojorskie niebo. Nie ma to jednak nic wspólnego z objawieniem 
w tradycyjnie rozumianym znaczeniu tego słowa, bowiem Matka 
Boża z Nowego Jorku, pozostaje wciąż dlań nieuchwytna. Pomimo, 
że swoim płaszczem zahacza o „fantastyczne mosty”, sama w sobie 
pozostaje wysoko ponad ludźmi, górując w sierpie księżyca. Jej twarz 
(obecna w Kolędzie, Matce Boskiej Częstochowskiej czy w zasadzie 
w każdym przedstawieniu) pozostaje nieujawniona, a przez gęsty 
smog unoszący się nad miastem daje się dostrzec zaledwie błyszczą-
ce gwiazdy z jej różańca:

Nie każdy Cię zobaczy, bo Cię kryje nocą
Jako dymy kadzideł czerwonych łun szaniec,
Lecz ja widzę po gwiazdach, kiedy się trzepocą,
Że to Ty Twój wieczorny przebierasz różaniec.
(v. 16–20)

Brak twarzy nie odrywa Maryi z Nowego Jorku od wszelkiej trady-
cji, ani też pozbawia jej własnego wizerunku: sylwetka Madonny 
umieszczona w księżycu o tak konkretnym kształcie przywodzi na 
myśl słynną Matkę Boską Ostrobramską158, a sposób jej modlitwy – 
odmawianie różańca – odwołuje się do modlitwy popularnej wśród 
duchowieństwa, sfer wyższych czy u niepiśmiennych rolników. 

158 https://polona.pl/item/matka -boska -ostrobramska -w -wilnie,MTE2ODU3N
Q/0/#info:metadata [dostęp: 11 VI 2020].
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Nie należy ona jednak do sfery pobożności ludowej, pozbawiona 
swych kapliczek (w Polsce nader licznych159), a więc konkretnych, 
wręcz dosłownych przedstawień umieszczonych na ziemi – a więc 
w rzeczywistości ludzkiej, pozostaje niedostrzegalna dla większości 
ludzi. Jej byt w życiu człowieka zostaje przez Lechonia zaprezentowa-
ny właściwie podobnie do obecności Boga, którego można zaledwie 
pozazmysłowo, czysto metafizycznie przeczuć, np. poprzez miłość 
okazywaną człowiekowi i tak też się dzieje:

I zanim dzień zamglony noc czarną zwycięża
I księżyc blednie z wolna za fabrycznym dymem,
Widzę stopę Twą małą, która ściera węża,
Dłoń świętą, co krzyż czyni nad miastem -olbrzymem.
(v. 21–24)

Matka Boża depcząca węża to zresztą motyw bardzo często wykorzy-
stywany w sztuce religijnej. Wiąże się on nie tylko z identyfikowaniem 
Maryi Panny jako Niewiasty z Apokalipsy, co robi m.in. Rubens160, ale 
i ogólną rolą, przypisywaną Maryi przez teologię katolicką. Zgodnie 
z tą myślą, jako nowa Ewa, ma ona swój udział w zawiązaniu nowego 
przymierza Boga z ludźmi. Czyni to z niej nie tylko ich orędownicz-
kę, ale i pozwala zapanować nad złem161, co robi i u Lechonia, bło-

159 https://polona.pl/item/wesolych -swiat,Nzc0OTYwMjA/0/#info:metadata 
[dostęp: 11 VI 2020]; https://polona.pl/item/ojcow -statua -matki -boskiej,N
jk4Nzg0NTM/0/#info:metadata [dostęp: 11 VI 2020]; http://mazowieckie-
 -kapliczki.blogspot.com/search/label/Warszawa%3A%20Praga%20
P%C3%B3%C5%82noc [dostęp: 11 VI 2020]; https://polona.pl/item/na -gro
mniczna,NzYyODkwMzc/0/#info:metadata [dostęp: 11 VI 2020].

160 http://www.getty.edu/art/collection/objects/762/peter -paul -rubens -the -virgin-
 -as -the -woman -of -the -apocalypse -flemish -about -1623–1624/ [dostęp: 11 VI 
2020].

161 https://polona.pl/item/matka -boza -krolowa -aniolow,OTEzNDM0Njc/0/#inf
o:metadata [dostęp: 11 VI 2020]; https://polona.pl/item/statua -matki -bozej-
 -w -parku -dawnego -zamku -w -nadwornej,ODc4MjE5NA/0/#info:metadat 
[dostęp: 11 VI 2020].
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gosławiąc miasto. Ze względu jednak na swoją, pomimo realności, 
niekonkretność i mglistość nie może być także elementem przestrzeni 
sakralnej kościoła, miejsca nabożeństw a w każdym razie nie w jej 
tradycyjnym ujęciu.

Największa katedra świata

Jak na szczytach gotyckiej stare Europy,
Głoszących twoją chwałę spiżowymi dzwony,
Na domach stupiętrowych opierasz swe stopy
I kominów fabrycznych słuchasz antyfony!
(v. 9–12)

Bodajże jedynie w tym tylko wierszu przestrzeń nowojorska zostaje 
przez Lechonia zarysowana tak barwnie i nastrojowo, która wraz ze 
swoją architekturą przemysłową czy strzelistymi wieżowcami w stylu 
art déco, staje się dla podmiotu doświadczeniem właściwie mistycz-
nym, podobnym do przebywania w starej, europejskiej katedrze go-
tyckiej. To nie konkretny, nawet najpiękniejszy kościół czy kaplica 
urasta do rangi „nowego gotyku”, ale samo w sobie miasto, w którym 
wierny, krocząc „kanionem” ulicy, po uniesieniu wzroku widzi tylko 
kolumny -budynków ciągnące się ku górze i kłęby dymu -kadzidła od-
bijającego czerwień wieczoru. Co interesujące: gargantuiczna metro-
polia, która wiecznie w ruchu gra swojej Madonnie coraz to nowym 
hukiem czy hałasem, nie wydaje się być wcale przytłaczająca. Tak, 
jak obrzędy mają swój określony porządek, tak Nowy Jork zyskuje 
własną, niepowtarzalną ceremonialność. W czasach, w których na-
wet największa świątynia nie może zadziwić człowieka, tak jak przed 
pięciuset laty, to właśnie niewyobrażalny ogrom miasta może obu-
dzić w nim na nowo metafizyczne uczucia. Pomimo wielokrotnie 
akcentowanych dymów i gwaru, z utworu emanuje nadzwyczajny 
spokój, można wręcz odnieść wrażenie, że w tej rzeczywistości obok 
podmiotu przebywa już tylko Maryja. Sakralność tej rzeczywistości 



zdaje się być jednak odczuwana ambiwalentnie: niewątpliwie stanowi 
ona przeżycie dla podmiotu lirycznego, ale zarazem – pomimo swo-
jej miejskości – nie daje się ona oswoić jako przestrzeń do życia, być 
może pozostanie taka na zawsze. Osobiste doświadczenie religijne, 
zdawałoby się o charakterze czysto lokalnym, ulega w tym wierszu 
transformacji. W kontekście nie uchodźstwa, a emigracji modlitwa 
do Maryi się zmienia: nie jest już tak rozpaczliwa jak w Matce Bo
skiej Częstochowskiej, ale w swojej poincie zostaje także pozbawiona 
dawnej nadziei i entuzjazmu. W cichej, niemal pogodnej melancholii 
podmiotu lirycznego przybiera wymiar uniwersalno -ludzkiej modli-
twy w sytuacji, którą poprawić mogłyby tylko prawdziwe cudy:

I w ciszy, kiedy tylko spóźnionych przechodni
Krok pośpieszny jak dzwonek na alarm kołata,
Wśród przepychu i nędzy, miłości i zbrodni,
Ja modlę się o pokój dla siebie i świata.
(v. 25–29) 
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Zakończenie

Celem mojej pracy była próba choćby trochę innego spojrzenia na 
religijność prezentowaną w liryce Leszka Serafinowicza vel Jana Le-
chonia. Twórcy, w przypadku którego, zwłaszcza w kontekście twór-
czości emigracyjnej, akcentuje się przede wszystkim katolicyzm lo-
kalny, prowincjonalny, ubrany w polski kostium kulturowy.

Choć niewątpliwie ludowe inspiracje odgrywają u niego istotną 
rolę, zarówno w kreowaniu konkretnej estetyki, jak i wymowy utwo-
ru, zainspirowana m.in. lekturą Dziennika, chciałam przedstawić Le-
chonia jako twórcę, który przebył konkretną drogę. Mam nadzieję, że 
chociaż częściowo to się udało. Dramaturg Ludwik Hieronim Mor-
stin – prywatnie zaprzyjaźniony z poetą w okresie międzywojennym 
– wspominał: 

Móc uwierzyć – mówił do mnie kiedyś Lechoń – to więcej niż mieć 
wiarę, móc mieć pewność indywidualnego, obdarzonego pamięcią 
życia po śmierci, to byłoby rozwiązanie wszystkiego, to uspokojenie 
zupełne, to kres cierpień i niepokojów.

Człowiek dojrzały i myślący nie może bać się śmierci, bo nie 
może być rzeczą przerażającą to, co się zdarza każdemu od tylu wie-
ków życia ludzkości na ziemi. 

Gdybym wiedział na pewno, że nie utracę pamięci o moich prze-
życiach na tym świecie, zaraz bym się na śmierć, choćby dobrowol-
ną zdecydował. Gdybym wiedział, że nie utracę pamięci, która jest 
gwarancją nieprzerwanego związku duchów po śmierci z tymi, co 
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przy życiu zostali, w tym zagadnieniu mieści się wszystko, wszystkie 
filozofie i religie świata.162

Ostatni raz panowie wiedzieli się jeszcze przed wybuchem II wojny 
światowej, podczas gdy przytoczony tekst powstał w roku 1957 – już 
po samobójstwie najmłodszego Skamandryty. Nie należy więc bez-
krytycznie wierzyć w bezwzględną zgodność tak długiej wypowiedzi 
z faktycznymi słowami Lechonia. Wspomnienia bywają zawodne, 
szczególnie pod wpływem silnych emocji. A jednak bez wątpienia 
znajdujemy w niej bardzo dużo z poety, szczególnie jeżeli przyjrzymy 
się, że perspektywa owego wiecznego zapomnienia – tak wyczeki-
wanego w pierwszym (właściwie zupełnie zapomnianym) metafi-
zycznym wierszu – po czasie budzi już tylko przerażenie. Mimo że 
przytaczane przez Morstina słowa mało mają wspólnego z religijną 
ortodoksją, nie tylko ukazują fascynację poety zaświatami i śmiercią 
w jej transcendentnej odsłonie, ale i stanowią zapowiedź później-
szych postaw poety.

Nadzieja i lęk, ufność i dystans, katolicyzm ludowy i inteligencki, 
masowy i osobisty. Wszystko to, zawarte w poezji Lechonia, obrazo-
wane w sposób różnorodny skłoniło mnie do interpretacji poszcze-
gólnych utworów przez pryzmat polskiej tradycji ludowej, którą Le-
choń znał, i myśli Sørena Kierkegaarda, którego w swoim Dzienniku 
wspomniał Lechoń zaledwie raz. Mimo wszystko wierzę, że perspek-
tywa ta pozwoliła naświetlić niektóre wiersze z nie znanej dotąd per-
spektywy i była czymś odświeżającym.

Ze względu na opisowość tej poezji, której znaczna część poetyki 
opiera się na operowaniu znanym kulturowym motywem czy sym-
bolem, czasem nawet konkretnym dziełem, przejrzałam (lekko li-
cząc) setki archiwalnych obrazków z XIX i początku XX wieku, jakby 
chcąc wczuć się w ówczesną pobożność, aby jak najlepiej zrozumieć 
twórczą wyobraźnię Lechonia. Szczególnie tę wyrażoną w nurcie 
ludowym. 

162 L.H. Morstin, Lechoń, [w:] Wspomnienia o Janie Lechoniu..., s. 77. 



Mam nadzieję, że mój wysiłek, przynajmniej odrobinkę pozwolił 
naświetlić lirykę religijną Jana Lechonia, chciałam przybliżyć nie tyl-
ko jej inspiracje i walory estetyczne, ale nade wszystko zawarty w niej 
wewnętrzny świat: pełen niepokoju, lęków i wiary. 
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Summary

Religious writings by Jan Lechoń – a poet primarily known for being 
co -founder of literary group Skamander – still is not widely read and 
has been thorough elaborated. It is rather unwonted because – ac-
cording to my calculations – it is at least 25% of his works. In my 
thesis I analyze 25 selected religious poems from different eras of his 
artistic activity. Their themes and types of decotion are interpreted in 
two perspectives: traditional folk Polish devotion and Søren Kierke-
gaard’s exsistentialism. I try to discover the artist’s inspirations and 
most of all: try to show the evolution of the aesthetics and spiritual 
thoughts presented in those poems. 
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