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Kult Maryi Matki Boej nie tylko jest widoczny w liturgii i naboestwach maryjnych, ale przejawia si take w twórczo ci artystów w wielu
dziedzinach. Obok muzyki, rze by, malarstwa cze Maryi wyraa równie
literatura. Twórczo polskich poetów i prozaików stanowi pikn ikon
polskiej pobono ci maryjnej. Temu zagadnieniu po wicony jest niniejszy
artyku. Chodzi w nim o odpowied na pytanie, jakie s przejawy kultu
maryjnego w literaturze polskiej.
W zwizku z tym warto przyjrze si specyfice kultu Matki Boej, wyraonego w polskiej literaturze, w odniesieniu do piciu wtków, których ramy
wyznaczaj kolejne epoki historyczne. Przedstawiona analiza kultu Maryi
w literaturze polskiej dotyczy bdzie nastpujcych okresów: redniowiecza i renesansu, baroku i czasów saskich, o wiecenia i romantyzmu,
okresu poromantycznego, czasów wspóczesnych.

1. KULT MARYI W LITERATURZE REDNIOWIECZNEJ
I RENESANSOWEJ

Dogmatyczne i teologiczne widzenie postaci Matki Boej ujawnia si
wa ciwie w caej redniowiecznej poezji maryjnej, zwaszcza w tych tekKs. dr hab. ZDZISAW JANIEC, prof. KUL – kierownik Katedry Liturgiki Pastoralnej w Instytucie
Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologii KUL; adres do korespondencji – e-mail: zjaniec@
sandomierz.opoka.org.pl
*
Artyku jest oparty na ksice: Z. J a n i e c. Kult Maryi w Polsce na przestrzeni dziejów.
Sandomierz 2013 s. 18-19, 164-189.
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stach, które opisuj bd prawdziwe, bd domniemane fakty z ycia Matki
Boskiej i w których moment dogmatyczny ustpuje miejsca fabularnym
i biograficznym szczegóom. W modlitwach akcent teologiczny jako konieczny dla okre lenia adresatki, do której kierowana jest pro ba, zajmuje
najwaniejsze miejsce (Maryja, Panno szlachetna; Królewno niebieska).
Znamiennym pomnikiem literatury polskiej redniowiecza jest Bogurodzica. Jej autorstwo tradycja przypisuje w. Wojciechowi. Hymn zachowa
si w trzynastowiecznej szacie jzykowej, jednak jego budowa wskazuje na
wzory bizantyjskie z X wieku. To mogoby potwierdza autorstwo w. Wojciecha, który w poudniowych Woszech styka si z mnichami greckimi1.
W 1935 r. Józef Binkenmajer postawi tez, e autorem Bogurodzicy móg
by w. Wojciech. Naley jednak zaznaczy , e wskazywa on moe nie tyle
na osob autora, ile na rodowisko zwizane ze w. Wojciechem, w jakim
pie  miaa powsta . Pie  t Dugosz okre li mianem carmen patrium.
Stanowi ona pierwszy polski hymn narodowy, polskie wyznanie wiary.
Pierwsze strofy Bogurodzicy pochodz z pocztku XIII wieku i zawieraj
dogmatyczn syntez godno ci i tytuów Maryi. Podkre lone jest Jej Boe
Macierzystwo, Dziewictwo, Królowanie i Po rednictwo 2. Dalsze zwrotki
powstay w XV wieku. Maj one charakter pasyjny, wielkanocny, katechizmowy. Byy zatem swoistym skrótem wiary, zalecano je piewa w niedziel
przed lub po sumie3.
W XIII wieku Kyrie byo czsto tropowane. Pod bogato rozbudowan
melodi tego piewu podkadano tropy w jzyku aciskim i ludowym.
Pierwsze dwie zwrotki pie ni Bogurodzica byy tropami do litanijnego
Kyrie, eleison 4.
Na koniec XIII wieku przypada rozpowszechnianie si rycerskiej pie ni
Bogurodzica, która rozbrzmiewaa na polu bitwy pod Grunwaldem w 1410
roku. Staa si pie ni nabon ludu, piewan przed kazaniem5.
W innej, pochodzcej z XV-wiecznych pie ni kierowanych do Matki
Boej podkre lany jest nie tyle sam fakt narodzenia przez ni Syna Boego,
1
Por. K. G ó r s k i. ycie wewntrzne i religijno spoecze stwa. W: Historia Kocioa
w Polsce. Red. B. Kumor, Z. Obertyski. T. I. Cz. 1. Pozna 1974 s. 92.
2
Zob. J.J. K o p e . Uwarunkowania historyczno-kulturowe czci Bogarodzicy w polskiej religijnoci. W: Religijno ludowa. Red. W. Piwowarski. Wrocaw 1983 s. 38.
3
Por. J. W o j n o w s k i. Rozwój czci Matki Bo ej w Polsce. „Homo Dei” 26 : 1957 s. 847.
4
Por. W. S c h e n k. Su ba Bo a. W: Historia Kocioa w Polsce t. I cz. 1 s. 157; T e n  e.
Z dziejów liturgii w Polsce. W: Ksiga tysiclecia katolicyzmu w Polsce. Red. M. Rechowicz.
T. I. Lublin 1969 s. 151.
5
Por. T e n  e. Su ba Bo a. W: Historia Kocioa w Polsce t. I cz. 2 s. 431-432.
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ale to, e poprzez Jego narodzenie, zaakcentowana zostaa macierzyska
godno Maryi. W utworze atrybut ten wystpuje obok wielu innych6.
W poezji dotyczcej kultu Maryi obok metody nazywania wprost objawia
si równie forma poetycka, silnie zmetaforyzowanej po rednio ci, cho –
jak zauwaa Stefan Sawicki – to bezpo rednio i oszczdno w zakresie
metaforyki wydaje si charakterystyczn cech redniowiecznej poezji kocielnej 7. Tak dzieje si np. we fragmencie litanijnej modlitwy czeskiego
pochodzenia Nasze nadziejo przemiea. Dwa typy metafor okre laj Jej wymiar doskonao ci, a poprzez stosunek do Niej – take ludzi, niebian i caego
wiata. Inaczej sprawa ta wyglda w najpikniejszym utworze redniowiecznej poezji – w alach Matki Boskiej pod krzy em. Ukazywanie konkretów okre lajcych ujcie osobiste i cierpienie Matki Boskiej, wskazywanie intensywno ci przeycia potwierdza, e tekst w formie poetyckiej jest
przeciwiestwem Maryi z Bogurodzicy. Maryja jawi si tu jako wa ciwy
podmiot mówicy, a w Bogurodzicy czy w innych pie niach redniowiecznych mamy do czynienia najcz ciej z modlitwami do Matki Boej (tu mówi
wa nie Maryja: do Syna, do Gabriela, do matek, do ludzi)8. W alach podmiotem mówicym jest nie tylko Matka, lecz take i przede wszystkim nieszcz liwy czowiek, widzcy zniszczenie warto ci i nadziei, do których by
przywizany. W utworach poezji redniowiecznej Maryja najcz ciej wystpuje jako smutna, aosna „zdrczona” Matka, która pacze nad cierpieniem Syna i chciaaby za Niego umrze . W pie niach zwizanych z Boym
Narodzeniem i dziecistwem Chrystusa, w licznych anonimowych utworach
pojawia si charakterystyczny dla tego okresu motyw okre lania postaci
Maryi poprzez zdrobnienia, co po wiadczaj cho by tytuy: O narodzeniu
Pana Jezusowym i o dzieci stwie jego nawitszym, i o Pannie Maryi matuchnie jego pie barzo nabo na; O narodzeniu Pana Jezusowym pie
i o Maryjej Pannie, matuchnie jego najwitszej; Druga pie o narodzeniu
Pana Jezusowym i Pannie Maryjej, Matuchnie jego.
W redniowiecznej poezji maryjnej najcz ciej pojawiajcym si tematem
s fakty z ycia Maryi. Najwiksz frekwencyjno potwierdzaj te, które
dotycz Zwiastowania. W XVI-wiecznej pie ni O zwiastowaniu Syna Bo ego
6

Por. S. S a w i c k i. Matka Boska w poezji redniowiecza i renesansu. W: Matka Boska
w poezji polskiej. Oprac. M. Jasiska [i in.]. T. I. Lublin 1959 s. 14. Zob. take: J. W o j t k o w s k i. Kult Matki Bo ej w literaturze staropolskiej do ko ca XV wieku. Olsztyn 1959; S. P i e k u t.
Kult Matki Bo ej w literaturze polskiej. „Duszpasterz Polski Zagranic” 12 : 1961 s. 354-363.
7
Por. S a w i c k i. Matka Boska w poezji redniowiecza i renesansu s. 14.
8
Por. tame s. 16.
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Najwitszej Pannie Maryjej Matce Bo ej uwyra niony zostaje element apokryficzny. W pie ni tej okre lono czas Zwiastowania (pónoc) i kameralnie
pomy lane miejsce Zwiastowania. Posta Maryi jest zindywidualizowana –
od dawna prosia Boga, by zesa ludzko ci Zbawiciela, oraz marzya o tym,
by móc suy nieznanej Matce Boga 9.
W poezji redniowiecznej wyróni naley tendencj do ujmowania Matki
Boej jako zwykej kobiety, co obserwuje si w pie niach pasyjnych i boonarodzeniowych, najwyrazi ciej realizowan nie tyle w utworach, ile w prozaicznych apokryfach redniowiecznych. Warto jednak podkre li , e teksty
te, ujawniajce zwyko Maryi, nie kwestionuj Jej teologicznie okre lonych godno ci.
W modlitwach redniowiecznych czsto równie okre la si Matk Bosk
mianem „duniczki” ludzi, sygnuje si J te metaforycznym okre leniem
„gwiazdo morska”. Maryja w pie niach redniowiecznych to przede wszystkim Matka Boga, Dziewica, Królowa nieba i ziemi, Wniebowzita, Niepokalana, Po redniczka ask, czyli Matka Boa teologii i dogmatu. U Mikoaja Hussowskiego w Pieni o ubrze (De statura, feritate ac venatione
bisontis) znajduje si arliwa modlitwa do Matki Boej, w której przedstawiciel zbiorowo ci narodowej prosi o ask w realizacji rónych celów
politycznych w obliczu grocej katastrofy tureckiej10.
W utworach Pawa z Krosna, Jana Dantyszka, Jana z Wi licy, Klemensa
Janickiego obok figury Matki Boej pojawiaj si Muzy, Olimp, Orkus,
Styks, Demony, Parki i inne figury bd elementy zaczerpnite z mitologii
staroytnej, czsto wykorzystywane w epoce renesansu. Dziki temu motyw
Maryi w poezji renesansowej nabiera innych cech konwencjonalnych i literackich. Figura Matki Boej, otoczonej tradycyjn koron z dwunastu
gwiazd jest czsto wystylizowana na królow Olimpu. Przeamanie mariocentrycznego podej cia do motywu maryjnego ma miejsce w renesansowej
Elegii II Klemensa Janickiego z jego Ksigi alów. Poeta zwraca si do
Matki Boej z pro b o wyjednanie mu u Boga aski pokory i cierpliwo ci
w trapicej go chorobie. W poezji Stanisawa Grochowskiego pojawia si
motyw Matki Boej w peryfrazowych okre leniach Chrystusa czy witej
Anny, w wierszach o Boym Narodzeniu, a take w utworach maryjnych
sensu stricto. Dopiero poeci koca wieku XVI – Stanisaw Grochowski,
Sebastian Grabowiecki, Piotr Ciekliski, Mikoaj Sp-Szarzyski – podej9
10

Por. tame s. 20.
Por. tame s. 24.
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muj, przerwane przez szerzon przez protestantów niech do Maryi i Jej
kultu, a take specyficzne ze wiecczenie kultury w dobie renesansu, tradycje
maryjne w poezji polskiej. Motyw Maryi matki i opiekunki maego Jezusa
ujawnia si cho by w tumaczonym przez Grochowskiego z Pontana Wirydarzu albo kwiatkach rymów duchownych o dzieciciu Panu Jezusie (Kraków 1607), zbiorku przeznaczonym dla dzieci, zwaszcza dla modocianego
królewicza Wadysawa IV11.
Sebastian Grabowiecki nawizuje do tradycji redniowiecznej poprzez
kompozycyjny schemat modlitwy w swoich utworach oraz zarysowany dystans midzy Matk Bo a modlcymi si lud mi12. Piotr Ciekliski w siedmiu
utworach po wiconych Matce Boej i ogoszonych w Zamo ciu w 1600 r.
w zbiorku w. Wojciecha apostoa i arcybiskupa polskiego Bogarodzica
i hymny na wita Panny Najwitszej przedkada nad zdogmatyzowanie
motywu maryjnego, przywoanie konkretnych faktów z Jej ycia. Matka
Boa jawi si tu jako przedmiot uwielbienia i czci, idea w sensie duchowym
i zewntrznym, „zwierciado”, w które patrze powinien czowiek13.

2. KULT MARYI W LITERATURZE BAROKU
I CZASÓW SASKICH

Wzmoenie zainteresowa postaci Naj witszej Marii Panny w literaturze koca XVI wieku przyjmie tendencj progresywn w caym XVII stuleciu. XVII-wieczna poezja maryjna – co warto podkre li – ma charakter
suebny. Teksty literackie ujawniaj tu czy wrcz propaguj róne prawdy
zwizane z postaci Maryi, które w teologicznych dyskusjach i sporach
z innowiercami najbardziej eksponoway swoj istot. Dlatego te pojawia
si wówczas ogromna liczba utworów o tematyce skupiajcej si wokó
dogmatu. Wan cech XVII-wiecznej poezji maryjnej jest jej okolicznociowo i praktyczno . Przyczynia si do tego ogoszenie Maryi Królow
Polski przez Jana Kazimierza. Posta Matki Boskiej w poezji nalecej do
nurtu dogmatycznego posiada – jak zauwaa Stefan Nieznanowski – nie-

11
O Wirydarzu zob. szerzej J. D  b k o w s k a. „Wirydarz” Stanisawa Grochowskiego –
krgi sakralnej tradycji. W: Literatura a liturgia. Ksiga referatów midzynarodowej sesji
naukowej ód , 14-17 maja 1996. Red. J. Oko. ód 1998 s. 202-223.
12
Por. S a w i c k i. Matka Boska w poezji redniowiecza i renesansu s. 32.
13
Tame s. 33-34.
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wiele cech indywidualnych 14. Wiele pojawia si wówczas utworów, które
literaturoznawcy okre laj jako wierszowane traktaty mariologiczne. Kochowski mówi o specjalnym przywileju Maryi, jakim jest Niepokalane
Poczcie, nieogoszone wtedy jeszcze jako dogmat. Zimorowic w wierszu
Na dzie Poczcia Najwitszej Maryi Panny nie uywa okre lenia „niepokalana”, ale mówi o Maryi jako tej, co „nie podja ciemnej nocy zmazy”.
W.S. Chro ciski w wierszu O Niepokalanym Poczciu Najwitszej Panny
Maryi ujawnia zwizek pikna wewntrznego z piknem cielesnym, uzalenionym od pikna wewntrznego15. Wane, by podkre li , e w XVII wieku
w poezji maryjnej zarzucono rozwaania o Niepokalanym Poczciu, bo cud
ten by w porzdku moralnym mao uchwytny, mao konkretny, a w ówczesnej poezji unikano abstrakcyjnych rozmy la dotyczcych Niepokalanego
Poczcia. U Chro ciskiego posta Matki Boej silnie jest skontrastowana
z postaci Ewy czy innymi starotestamentowymi kobietami. Walenty Odymalski podkre la wielokrotnie w swojej poezji godno Boskiego macierzystwa oraz przekonanie o wniebowziciu Maryi (Wizerunek doskonaej
witobliwoci […] Przenajwitszej Maryjej). Maciej Kazimierz Sarbiewski
zwraca uwag w swoich wierszach maryjnych na wspaniao urody Maryi,
zwiewno i delikatno pikno ci maryjnej, Jej opiekucz rol w wiecie
i ludzkim yciu. Przepych i metaforyzacja w poezji Sarbiewskiego stan si
jej wyznacznikiem, potwierdzajcym przekonanie o niezwykej potdze
Maryi – Królowej wiata. U Wespazjana Kochowskiego w Ogrodzie Panie skim – tek cie o charakterze wierszowanej poezji maryjnej – poeta wykorzystuje okre lniki Maryi z Pisma witego oraz pism Ojców Ko cioa 16.
Posta Matki Boej w poezji XVII-wiecznej jawi si jako istota niezmiernie bogata w aski, ja niejca nieziemsk pikno ci. Dlatego sawi j
poeci z elegancj – jak to nazywa Stefan Nieznanowski – wiatowych kawalerów, którzy po wicaj Jej ulubion przez barokow poezj form madrygau 17. Poetycki stosunek do postaci Maryi staje si indywidualny i przeyty.
Osobiste przeycie, liczna zdobnicza metaforyka, bogactwo cech i atrybutów
ukonkretniaj znaczenie Matki Boej w czsto stosowanych przez poetów
barokowych konceptach zwizanych z Jej figur. W XVII wieku pojawia si
równie bardzo wany charakter pie ni maryjnych, które przybieraj
14
Por. S. N i e z n a n o w s k i. Matka Boska w poezji baroku i czasów saskich. W: Matka
Boska w poezji polskiej. Oprac. M. Jasiska [i in.]. T. I. Lublin 1959 s. 38.
15
Por. tame s. 39.
16
Por. tame s. 48.
17
Por. tame s. 49.
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zabarwienie patriotyczne, zintensyfikowane przez ogoszenie przez Jana
Kazimierza Matki Boej Królow Polski. Pojawia si wiele utworów powiconych temu atrybutowi Maryi, jednocze nie podkre lajcych swoisty
narodowy mesjanizm XVII wieku, zwizany z tym, e to Matka Boa –
Królowa Polski – wybiera Polsk-Golgot jako miejsce uprzywilejowane
(Obl enie Jasnej Góry; Góra ysa). Maryja staje si figur zaangaowan
w spory polityczne, panuje materialnie i duchowo nad Polsk. Staje si
równie „szlachetnych wolno ci Sarmatów” w poemacie Dionizego Chestowskiego Splendor Korony […] (Czstochowa 1711).
W XVII wieku z postaci Maryi wie si równie kult cudownych
obrazów, metaforycznie nazywanych specjalizacj Matek Boskich syncych
okre lonym typem ask w poszczególnych miejscowo ciach. Konsekwencje
materialnego potraktowania „rzdów” Maryi Królowej Polski – jak
stwierdza Nieznanowski – bd nieco kopotliwe, wprzgnita bowiem zostaa ona w walki ugrupowa politycznych, obarczona trosk i odpowiedzialno ci za cao i bezpieczestwo Rzeczypospolitej18.

3. KULT MARYI W LITERATURZE O WIECENIA
I ROMANTYZMU

Naley podkre li , e generaln zasad rzdzc poezj o wieceniow,
zwaszcza stanisawowsk, bdzie prawie cakowity brak problematyki maryjnej, który wie si równie ze specyficznym laickim charakterem tej
poezji i sabo widoczn religijno ci w tekstach poetyckich.
Jedynie w poezji barskiej, podkre lajcej patriotyczny wymiar problematyki maryjnej, pojawi si zainteresowanie postaci Matki Boej. Ale dopiero w poezji romantycznej wykrystalizuje si tematycznie i artystycznie
nowoczesny, dojrzay ksztat obecno ci motywiki maryjnej w literaturze.
Motyw maryjny w poezji stanisawowskiej to materia bardzo znikomy.
Oprócz obecno ci tego motywu w licznych wierszach anonimowych z lat
konfederacji barskiej osobny nurt specyficznej religijnej wraliwo ci mona
odnale w twórczo ci Konstancji Benisawskiej, Franciszka Karpiskiego
i Franciszka Dionizego Knia nina. Cho poezja konfederacka znajduje si na
peryferiach artystycznych realizacji, pie ni te cechuje serdeczno , prostota
i sia patriotycznego oraz religijnego uczucia. Matka Boska pojawia si tutaj
18

Por. tame s. 61.
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zwaszcza w utworach modlitewnych w duchu katolickiej wierno ci Kocioowi19. W piewniku kocielnym ks. M. Mioduszewskiego pojawia si
najsynniejsza i najdoskonalsza forma poetyckiej ekspresji zwizanej z motywem Maryi w wierszu Pie konfederacka r. 1769. Maryja jest tu PaniKomendantk. To od Niej pochodzi kady apel i rozkaz wojskowy, a sub
pod Jej auspicjami okre la etos honoru onierskiego. Suba ta ma jednak
wymiar przede wszystkim duchowy. Staje si marszem serca, swoistym urlopem ycia, gdzie dezercja okre laaby rezygnacj ze zbawienia. We frazeologii i sownictwie odbija si tu zwizo wojskowych komend. Wyobraenie Matki Boskiej jako wa ciwego dowódcy w boju pojawia si wówczas
w wielu pie niach z czasów konfederacji barskiej. Pie ni te stanowi bagalne modlitwy o pomoc i opiek. Maryja jest niezawodnym ratunkiem
w niebezpieczestwach jako Ordowniczka i Po redniczka. Podkre la si
tutaj równie trudny dla narodu, ojczyzny i wiary element ochrony Ko cioa
i ojczyzny przez Maryj jako naczelny znak ówczesnej wyobra ni mariologicznej i narodowej. Liczne pro by i antyfony do Maryi Królowej Polski
cz si z kultem Matki Boskiej Czstochowskiej (w postaci osobnej pie ni
konfederatów Pie o Najw. Pannie Czstochowskiej, w Marszu JM Pana
Sawy Cali skiego, w Pieni o w. Stanisawie Kostce).
Wanym rysem modlitw konfederackich zwizanych z osob Maryi jest
ton zbiorowego bagania. Podmiotem tekstów staje si wówczas caa spoeczno konfederacka jako naród walczcy. Pieni sobie piewane (1776)
Konstancji Benisawskiej ujawniaj licznie reprezentowane motywy maryjne. Ksiga druga stanowi obszerny cykl pie ni medytacyjnych wokó tekstu
Pozdrowienia anielskiego. Ksiga trzecia poddaje rozwaaniu sam tekst
Zdrowa, Maryja! Maryja w poezji Benisawskiej jawi si jako dobra przewodniczka i wzór doskonaego ycia. Staje si równie przedmiotem teologicznej kontemplacji poprzez ujawnienie Jej osoby w tajemniczym wymiarze ycia duchowego, nabierajcym jednak konkretno ci i realno ci.
Poetyckie rozmy lania Benisawskiej okre laj nadprzyrodzone funkcje Maryi oraz stosunek midzy Bogiem a lud mi. eby przybliy czowiekowi
mistyczne poznanie tajemnic maryjnych, poetka czy motywik ukonkretnion i abstrakcyjn, transponuje liczne modlitwy Ko cioa oraz trawestuje
te modlitwy, podajc obszerne partie tekstu na wzór ukadu litanii loretaskiej czy godzinek. W rónych fragmentach poetyckich mona dostrzec
19

Por. A. P a l u c h o w s k i. Matka Boska w poezji czasów stanisawowskich i okresu romantyzmu. W: Matka Boska w poezji polskiej t. I s. 64.
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take nawizania do XVII-wiecznej mistyki, zwaszcza pism w. Teresy
z Avila 20. Ujawniaj si tu wiadectwa znajomo ci dogmatów maryjnych,
passusy poetyckie dotyczce rozwaania prawd o Boym macierzystwie
i dziewictwie Maryi, wskazanie na my licieli bd przeciwników liturgicznej tradycji Ko cioa.
Franciszek Karpiski, tumacz Psalmów Dawida, autor cyklu Pieni
nabo nych, w którego skad weszy m.in. Kiedy ranne, Wszystkie nasze,
kolda Bóg si rodzi, pie  Do Najwitszej Panny, wielokrotnie w swej
sentymentalnej i religijnej poezji wskazuje Maryj jako Pani dworu, Poredniczk midzy Bogiem i lud mi.
Ciekawa wydaje si równie oda Franciszka Dionizego Knia nina Do
Najwitszej Panny, ukazujca adresatk dostojn i majestatyczn, „której
tron jest wysoki / Przy bóstwa samego tronie”.
W epoce romantyzmu wzmaga si zainteresowanie problematyk maryjn i kultem Matki Boej. Matka Boska zostaje przywoana w inwokacji Pana
Tadeusza 21. Teofil Lenartowicz parafrazuje hymn Stabat Mater, zaczynajcy
si od sów „Wiatr w przelocie skona chyym”. Bogdan Zaleski pisze Na
cze Marii Panny. Hymn w. Kazimierza („Ju od rana roz piewana…”).
Kornel Ujejski tworzy maryjny fragment Modlitwy („Dawna nasza Ty,
Królowo…”). Sowacki pisze Hymn. Popularne staj si pie ni maryjne
Karola Antoniewicza. Zainteresowanie motywem maryjnym ma miejsce
równie w twórczo ci Cypriana Kamila Norwida, cho u tego poety ywsze
jest zainteresowanie samym tekstem Biblii i istot religii chrze cijaskiej.
Analizujcy utwór Norwida Do Najwitszej Panny Maryi Litania Wojciech
Kudyba22 stwierdza, e uderza tu przede wszystkim „nieufno poety wobec
20

Por. tame s. 74.
O kulcie Maryi w twórczo ci Adama Mickiewicza zob. Z. P e s z k o w s k i. Cze Mickiewicza dla Najwitszej Panny. „Sodalis Marianus” (Orchard Lake) 36 : 1955 s. 174-176;
K. K a n t a k. Cze Najwitszej Maryi Panny w yciu i dzieach Adama Mickiewicza. „Sodalis
Marianus” 36:1955 nr 8 s. 262-265; Cz. Z g o r z e l s k i. Matka Boska w poezji Adama Mickiewicza. W: Niepokalana. Kult Matki Bo ej na ziemiach polskich w XIX wieku. Red. B. Pylak,
Cz. Krakowiak. Lublin 1988 s. 153-169; M.  o j e k. Kult Matki Bo ej w twórczoci Adama
Mickiewicza. Bydgoszcz 2002.
22
Por. W. K u d y b a. Cypriana Norwida „Do Najwitszej Panny Maryi Litania”. Teologia
i poezja. W: Literatura a liturgia. Ksiga referatów midzynarodowej sesji naukowej ód , 14-17
maja 1996. Red. J. Oko. ód 1998 s. 267. Zob. take: A. D u n a j s k i. Chrzecija ska interpretacja dziejów w pismach Cypriana Norwida. Lublin 1985; T e n  e. Mariologia Norwida. W:
Niepokalana. Kult Matki Bo ej na ziemiach polskich w XIX wieku s. 579-590; K. D o r o s z.
Maryjna teologia Cypriana Kamila Norwida. „Niedziela” 44 : 2001 nr 32 s. 8. J. A r c a b. Do
Najwitszej Maryi Panny litania Cypriana Norwida. „ycie i My l” 4 : 1954 nr 1 s. 154-160.
21
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XIX-wiecznej frazeologii maryjnej”23. Dlatego Norwid dy do przeamania
jzykowych przyzwyczaje, które spycaj wa ciwe rozumienie symboliki
maryjnej, w Litanii mówi o misji Maryi wobec ludzko ci, o Jej posudze
mio ci – rozszerzonej na cay wiat po tym, gdy jako pierwsza spo ród
chrze cijan osigna stan ostatecznego spenienia w niebie24.
W liryce powstania listopadowego motyw maryjny reprezentowany jest
sabo. Konstanty Gaszyski w uoonych na emigracji Kilku pieniach dla
kraju poprzedzi je Przesaniem do walczcych braci, w którym pojawiaj
si znikome odwoania do Matki Boej. Podobne wzmianki maj miejsce
w Horszty skim, Beniowskim, Ksidzu Marku Sowackiego25, a take NieBoskiej komedii Zygmunta Krasiskiego. U tego poety wyra ny jest ton
bagalnych rozwaa w takich wierszach jak Hymn czy Modlitwa. Seweryn
Goszczyski pisze obszerny poemat Bogarodzica (za ycia poety nie zosta
ogoszony). W udramatyzowanym poemacie Haso polskie Karol Baliski
koczy wierszowane dywagacje na temat wolno ci w Polsce modlitewnym
rozwaaniem Niewiasty zwróconym do Matki Boskiej26.
Motyw Matki Boskiej Czstochowskiej pojawia si w romantycznej
mniej znanej poezji wspomnieniowej Wasilewskiego, w powiastce Gustawa
Zieliskiego Kum Antoni czy w powie ci Goszczyskiego Anna z Nadbrze a. W powie ci poetyckiej T.A. Olizarowskiego Zawierucha to ikona
ukraiskiej Madonny jest elementem porzdkujcym wszystkie wydarzenia
historyczne. W synnym Widzeniu Ewy z III cz. Dziadów Mickiewicza
dokonuje si modlitwa przed obrazem Naj witszej Maryi Panny. Matka
Boa jawi si tu w cudownym blasku. W licznych inwokacjach i lirycznych
parabazach poematów Sowackiego (m.in. Podró do Ziemi witej z Neapolu) pojawia si figura Pani. Podobnie w inwokacji u Wincentego Pola
w poemacie Wit Stwosz. W historiozoficznym Przedwicie i Psalmie Dobrej
Woli Krasiskiego, w Odpowiedzi na Psalmy Przyszoci Sowackiego jawi
si figura Maryi jako Opiekunki ludzi, tumaczcej rozwój ówczesnego
wiata ludziom27.

23

K u d y b a. Cypriana Norwida „Do Najwitszej Panny Maryi Litania” s. 267.
Tame.
25
Zob. K. K a n t a k. Kult Najwitszej Panny Maryi u Sowackiego. „Sodalis Marianus”
8 : 1954 nr 2 s. 2-3.
26
Por. P a l u c h o w s k i. Matka Boska w poezji czasów stanisawowskich i okresu romantyzmu s. 85.
27
Por. tame s. 93-95.
24
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4. KULT MARYI W LITERATURZE POROMANTYCZNEJ

Pozytywistyczna poezja w niewielkim stopniu ujmowaa topik i motywik maryjn. Rónego rodzaju konfiguracje i transformacje motywu maryjnego pojawiaj si w poezji Adama Asnyka, w pó nej twórczo ci Felicjana
Faleskiego, u Kazimierza Gliskiego, Marii Konopnickiej i Henryka Sienkiewicza. Dominuje tu bowiem nie tyle kult maryjny, co podyktowany sceptycyzmem poznawczym i agnostycyzmem epoki wyrazisty nurt wtpienia
w Boga i prawida kosmosu, a take charakterystyczne wadzenie si z Bogiem i Stwórc jako kreatorem wiata.
Swoisty charakter bojowy – jak zauwaa Maria Jasiska – ma Bogarodzica Konopnickiej28. Matka Boska ujawniona tu zostaje jako Bogarodzica-Hetmanka. Nie jest jednak adresatk kierowanych do Niej wezwa, ale
sama przyjmuje czynn rol wobec królewskiego majestatu i skada przyrzeczenia z powag powierzone Jej przez naród. Wzywa jednocze nie naród
do nieustajcej walki o wolno
i zwycistwo. Do tego motywu Matki
Boskiej Hetmanki wiodcej wojsko do walki zbrojnej odwoywa si bdzie
w okresie I wojny wiatowej poezja wojenna Józefa Mczki, Edwarda
Soskiego (5 listopada 1916), Edwarda Ligoskiego (Idziemy nad polskie
morze) 29.
Maryja w poezji 2. poowy XIX i pocztków XX wieku ma cechy Królowej Polski, Wszechpo redniczki ask, monej Ordowniczki, Matki ludzko ci. Do Niej zanoszone s modlitwy o przywrócenie wolno ci, wewntrzn jedno narodu, obron dziedzictwa i polskiej mowy, pomoc uciemionej modziey polskiej. Taki wizerunek Maryi jawi si w poezji Marii
Konopnickiej, Wiktora Gomulickiego, Artura Oppmana (luby królewskie),
Ferdynanda Kurasia, Marii Bartusówny, Wacawa Wolskiego, Kazimierza
Laskowskiego, Bronisawy Ostrowskiej i Faustyny Morzyckiej, oratorium
Seweryny Duchiskiej wydane w 1895 r. pod tytuem luby Jana Kazimierza. Typowa jest bagalna modlitwa. Figura Matki Boej ukazuje si zazwyczaj w funkcji adresatki przedkadanych Jej przez wiernych i lud pró b.
Okazuje si figur nadrzdn, cho stojc czsto na dalszym planie. Maryja
w tych wierszach jest równie Matk i Opiekunk, któr maj wzruszy
klski i cierpienia narodu bdcego pod zaborami. Bardzo wanym ladem

28

Por. M. J a s i  s k a. Matka Boska w poezji poromantycznej (do r. 1918). W: Matka Boska
w poezji polskiej t. I s. 120.
29
Por. tame s. 120-121.
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XVII-wiecznych lubów Jana Kazimierza jest obraz dramatyczny Stanisawa Wyspiaskiego Królowa Polskiej Korony, który dramatopisarz nadesa w 1893 r. do krakowskiego „Czasu” z my l o druku, w dzie 4 kwietnia,
mylnie uznanym – jak potwierdza to Maria Jasiska – przez poet za dzie
przedstawionego wydarzenia30. W legendzie Mariana Gawalewicza Opiekunka sierot (II) Maryja na sposób typowo ludzki i matczyny reaguje na pacz
dziecka. W wierszu Kazimierza Gliskiego Najwitsza Maryja jawi si jako
Matka snujca na podstawie rónorodnych proroctw mesjaskich marzenia
na temat królewskiej przyszo ci swego Synka31. W utworach H. Kwapiszewskiej Lulaj e, Jezuniu i Po egnanie mamy wizj nieznanej, ale bolesnej
przyszo ci oraz heroiczny wysiek macierzyskiej mio ci wobec odchodzcego z Nazaretu Syna32. Warto jeszcze wspomnie wiersze Marii Konopnickiej z cyklu Madonna: Giotto, Rafael: I Sistina, Boticelli, Boticelli:
Magnificat. Widoczna jest tutaj prostota i skromno Maryi. Z drugiej za
strony smutek, bolesno i cicho , bliska sercu polskiemu, cho malowana
przez woskich mistrzów. W Litanii dzikczynnej Marii Grossek-Koryckiej,
w Zwiastowaniu, Zmierzchu, Matce Jagodnej, Betula Dolorosa, Niebie i ziemi, Dniu dzisiejszym, Pieni o oczach, Ojczy nie naszej Leopolda Staffa33,
w Ave Maria Kazimierza Gliskiego najwaniejszym motywem ujawniajcym istot Maryi jest wezwanie natury do skadania Jej hodu. Warto take
doda , e transformacja motywu Stabat Mater Dolorosa zwizana z obrazoburczym i blasfemicznym przedstawieniem Matki Boej pojawia si w wierszach Mater Dolorosa, Madonna Dolorosa Tadeusza Miciskiego, potgujcego w duo silniejszym stopniu nastrojowo ekspresjonistyczn ni u Kasprowicza w Hymnach34.
Silnie zaznaczone motywy maryjne ujawniaj si w Kordeckim Józefa
Ignacego Kraszewskiego oraz Potopie Henryka Sienkiewicza35. Obaj
powie ciopisarze sigaj do róde epoki – pamitników Augustyna Kordeckiego, przeora paulinów na Jasnego Górze, Nowa Gigantomachia (1657).
U Kraszewskiego „niepojty fakt” obecno ci i dziaania Matki Boej ob30

Por. tame s. 122.
Por. tame s. 128.
32
Por. tame.
33
Por. W. G u t o w s k i. Motywy maryjne w poezji Leopolda Staffa. W: Matka Boska w yciu
i twórczoci wielkich Polaków. Red. T. Herrmann. T. II. Warszawa 1999 s. 84-99.
34
Zob. W. G u t o w s k i. Gwiazda Zaranna Boskiego wiata. Motywy maryjne w twórczoci
Jana Kasprowicza. W: Matka Boska w yciu i twórczoci wielkich Polaków t. II s. 116-134.
35
Zob. M. K o s m a n. Kult maryjny w twórczoci Sienkiewicza. „Studia Claromontana” 20 :
2002 s. 45-58.
31
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ja nia si poprzez gbok wiar oblonych oraz postaw ksidza Kordeckiego jako „rycerza Bogarodzicy”36. W Kordeckim obraz oblenia Jasnej
Góry przedstawiony zosta z perspektywy przeora, który ukazuje ludziom
jedynie osobiste, wewntrzpsychiczne doznania o dotykalnej niemal realno ci. To Bóg i Matka Boa wybrali przeora jako nosiciela sowa i porednika w do wiadczeniu Boga. Szwedzi zostali pokonani, albowiem sens
wojny z Polsk dostrzegali jedynie w wymiarach polityczno-ekonomicznych
dora nych zamiarów i ich zaspokajania, a Polacy jako katolicki lud Boy
potraktowali najazd szwedzki jako okazj do ogólnonarodowej ekspiacji za
grzechy przeciw wierze i ojczy nie37.
Sienkiewicz potrzebowa w Potopie okre lenia modelowych, moralnych
i patriotycznych postaw determinowania ludzkiego losu. Ujawnia tu sceneri
niezwyko ci i odrealnienia Jasnej Góry. Opis kaplicy Matki Boej peni
podmiotowo-sakraln funkcj38. Matka Boa u Sienkiewicza zawiera z Polakami odwieczne przymierze, czego potwierdzeniem staje si równie przywoanie pie ni Bogurodzica. Monumentalizacja i uwznio lenie motywu maryjnego dziki towarzyszcym mu potnym piewom oblonych, promienisto ci monstrancji, gro nego niczym Mojesz Kordeckiego, suy dobitnemu pokazaniu spotkania ludzi z Czarn Madonn „twarz w twarz” 39.
Wanym elementem potwierdzajcym obecno kultu maryjnego jest
Pielgrzymka do Jasnej Góry (1894 r.) Wadysawa St. Reymonta oraz jego
pó niejsza epopeja ludowa Chopi. Reymont w konwencji reportaowej
ujawnia tu skadniki spoecznej i duchowej kultury ludowej, traktuje religijno z punktu widzenia etnograficznego, pozbawiajc j jednocze nie
wymiaru wertykalnego i metafizycznego40. Z inicjatywy ówczesnego redaktora „Prawdy” Aleksandra witochowskiego wyruszy Reymont na pielgrzymk i w nowatorski sposób zda relacj z towarzyszcych ludzkim

36

Por. H. B u r s z t y  s k a. Wtek maryjny w „Kordeckim” Józefa Ignacego Kraszewskiego
i „Potopie” Henryka Sienkiewicza. W: Matka Boska w yciu i twórczoci wielkich Polaków t. I
s. 72-73 nn.; L. L u d o r o w s k i. W krgu maryjnych motywów Sienkiewicza. W: Matka Boska w
yciu i twórczoci wielkich Polaków, t. I, s. 46-68.
37
Por. Bursztyska, Wtek maryjny w „Kordeckim” Józefa Ignacego Kraszewskiego i „Potopie” Henryka Sienkiewicza s. 76-77.
38
Por. tame s. 81.
39
Por. tame s. 82-83.
40
Zob. J. K r z y  a n o w s k i. Wadysaw Stanisaw Reymont. Twórca i dzieo. Lwów 1937;
K. W y k a. Reymont, czyli ucieczka do ycia. Oprac. B. Koc. Warszawa 1979; S.  a k. Kult
maryjny w twórczoci Reymonta. W: Matka Boska w yciu i twórczoci wielkich Polaków t. I
s. 86 nn.
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wierzeniom zachowa oraz rytuaów i gestów etnograficznego i regionalnego potwierdzania wspólnotowej wizi z figur Matki Boej Czstochowskiej. Take w Chopach pojawia si ten sam motyw pielgrzymki na Jasn
Gór, która tutaj ju ma znamiona odkupieczej i ekspiacyjnej wdrówki do
tronu Odkupicielki, Matki Miosierdzia, przebaczajcej Hance (jednej z bohaterek) doczesne grzechy. Nie ulega równie wtpliwo ci, e caa czterotomowa powie przesycona jest kultem maryjnym. Skupia si on wokó
rónorodnych form, obrazów, rytuaów, wyznaczanych przez czas sakralnych
wit, codzienno
zawierzan Bogu, a jeszcze cz ciej Matce Boskiej
Czstochowskiej, której przywoywana Hanka chce zoy wotyw41.

5. KULT MARYI W LITERATURZE WSPÓCZESNEJ

Motywika i topika maryjna realizuj si w tym okresie w indywidualnych realizacjach twórczych. Silne miejsce w poezji wojennej i okupacyjnej figura cierpicej matki zajmuje w poezji Krzysztofa Kamila
Baczyskiego i Tadeusza Gajcego42. Grajc w odmienny sposób, ni robia
to Konopnicka, ale swoisty dla tego typu przedstawienia, z ekfrazami
malarskimi i ikonograficznymi wyobraeniami cierpicej matki, poeci podkre lali waleczno i rycersko Maryi.
Modlitwa do Bogurodzicy Baczyskiego, jak sugeruje ju sam tytu, ma
charakter modlitwy. Podmiot liryczny kieruje do Maryi szereg pró b. Modli
si o umiejtno umierania w milczeniu, aby godnie, jak Chrystus, znosi
cierpienie, bez sowa skargi. Prosi take Matk Bo, aby ona, jako ta, która
bolaa nad mierci Syna, nauczya wspóczesne matki, których synowie
gin na wojnie w obronie swego kraju i honoru, „jak cierpie trzeba”. Ostatnia zwrotka jest woaniem o pomoc w ocaleniu czowieczestwa:
Która jeste jak nad czarnym lasem
blask – pogody sonecznej ko ció,
nagnij pochmurn bro nasz,
gdy zaczniemy walczy mio ci43.

41

Tame s. 91-102; 110-115.
Por. M.  o j e k. Ufno Krzysztofa K. Baczy skiego w niezawodn pomoc Maryi. W:
Matka Boska w yciu i twórczoci wielkich Polaków t. II s. 60-83.
43
K.K. B a c z y  s k i. To jestem cay ja. Siedlce 2007 s. 75.
42
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Jedynie Maryja jest gwarancj zachowania czowieczestwa i czystego
sumienia, mogc pomóc w walce.
Do Matki Boej kieruje swe sowa take podmiot liryczny wiersza
Modlitwa onierska Gajcego. Prosi j o zmiowanie, bogosawiestwo
i „aski promyk” dla walczcych w czasie zmaga wojennych.
Maryja, cho sama krucha i agodna, moe walczcych obdarzy si.
Podmiot liryczny woa zatem „z dna wojny”:
Natchnij skutecznym lotem
pocisk44.

Maryja zajmuje osobliwe miejsce w twórczo ci ks. Jana Twardowskiego.
Mona nawet pokusi si o stwierdzenie, e poprzez swoje wiersze poeta
oddaje cze Naj witszej Pannie. Podmiot liryczny, najcz ciej wypowiadajcy si w pierwszej osobie liczby pojedynczej zna Jej róne oblicza, gdy
mówi:
Znam na pami jasnogórskie rysy,
ostrobramskie, wileskie srebro –
wiem po ciemku, gdzie twarz Twoja i koral,
gdzie Twa rana, Dziecitko i bero45

ale najwaniejsza jest dla niego Jej duchowa milczca obecno .
W Licie do Matki Boskiej46 osoba mówica w wierszu dzieli si z Matk
Bo codziennymi obserwacjami, donosi Jej, jak w li cie do kogo najbliszego, o bahych sprawach, jak na przykad, e w czerwcu piewaj sowiki, a w lipcu w Polsce najpikniej jest nad wod. Ale nie to jest jednak
najwaniejsze. Najwaniejsza jest obecno Matki Boej i Jej czuwanie nad
dzieckiem nawet podczas snu.
Posta Maryi ciekawie rysuje si take w zbiorkach Jana Sztaudyngera
Kantyczki nie ne, w poezji Romana Brandstaettera (Magnificat, biblijna
powie Jezus z Nazaretu)47, ks. Jana Twardowskiego, w twórczo ci Hanny
Malewskiej (Apokryf rodzinny, Kamienie woa bd ze synnymi sowami

44

T. G a j c y. Wybór poezji. Wrocaw 1992 s. 177.
J. T w a r d o w s k i. Wiersze. Biaystok 1994 s. 9.
46
Tame s. 170.
47
Por. A. S e u l. Literacki wizerunek Maryi w powieci „Jezus z Nazarethu” Romana Brandstaettera. W: Matka Boska w yciu i twórczoci wielkich Polaków t. II s. 171-217.
45
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„kantyczki maryjnej”)48, Kazimiery Iakowiczówny (tom Zapomniane modlitwy, Koldy polskiej biedy)49, w wierszach Artura Hojeckiego, Jerzego
Lieberta (Obrazek Madonny, Litania do Marii Panny, Kolda, Koysanka
betlejemska), Jalu Kurka, Jana Lechonia (Matka Boska Czstochowska),
Mariana Hemara (Inwokacja), Józefa Wittlina (Stabat Mater), Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (Bluebells), Kazimierza Wierzyskiego (Litania
Ziemi Lwowskiej), Stanisawa Baliskiego (Kolda warszawska 1939), Konstantego Ildefonsa Gaczyskiego (Matka Boska Stalagów), Zbigniewa Herberta (Madonna z lwem), Stanisawa Grochowiaka (Madonna obra ona)50.
Osobn pozycj ujawniajc motywy maryjne stanowi powie ci Zofii
Kossak-Szczuckiej: Beatum scelus, Po oga, Krzy owcy. Warty podkre lenia
jest pojawiajcy si w twórczo ci pisarki wizerunek i kult Matki Boskiej
Kodeskiej51.
Zupenie inny obraz Maryi przedstawia ksika Jana Dobraczyskiego
Cie ojca52. Chocia gównym bohaterem powie ci jest w. Józef, to posta
Maryi zaistniaa w niej równie mocno. Czytelnik widzi J jako zwyk
kobiet, zmagajc si z codzienno ci, ale niezwyka agodno i pokora tej
postaci czyni J wit.
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MANIFESTATION OF THE MARIAN CULT
IN POLISH LITERATURE
Summary
This article presents a selection of well-known Polish literary works in order to prove that the
Marian cult is an important and frequently recurrent literary motif. The specialist literature on the
issue of Marian themes in Polish literature is abundant. The synthetic nature of this article hinders
a broader discussion on that issue. The Marian cult hugely influenced the work of Polish poets
and writers. The peak of its literary impact came in the 15th century, witnessing the birth of its
many literary manifestations, with the leading role of the text entitled Bogurodzica [Mother of
God]. However, Mother Mary was also worshipped in the works of Polish literary artists in other
historical periods. Mary, as Mother of God, has always been seen as close to people who sought
consolation and aid in their problems and in the turbulent events in the Polish history, as borne
out by literary works.
Translated by Konrad Klimkowski
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