
                                       Drodzy Czytelnicy! 

Zapraszam Was  do krótkiej refleksji literackiej związanej z nadchodzącym Świętami  

Wielkanocnymi. Wielkanoc to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie, obchodzone 

w Polsce już od średniowiecza. W czasie tych świąt obrzędy religijne splatają się z tradycją 

ludową. Wiele z nich  przetrwało do dzisiaj i stanowią część naszej bogatej kultury, którą 

przekazujemy z pokolenia na pokolenie. Poeci Polscy, przywiązując również dużą wagę do 

Wielkanocy, poświęcają jej swoje wiersze, a ich teksty pozwalają spojrzeć na nadchodzące 

święta z innej perspektywy. Przypominają o ważnych kwestiach w życiu każdego człowieka, 

mówią nie tylko o śmierci, ale także wskazują znaczenie miłości, poświęcenia dla innych czy 

wybaczania.  

Zapraszam do lektury kilku wybranych utworów! 

Jednocześnie z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Wszystkim zdrowia, spokoju i wszelkiej 

pomyślności.  

E. H. 

WIELKANOC 

Droga, wierzba sadzona wśród zielonej łąki, 

Na której pierwsze jaskry żółcieją i mlecze. 

Pośród wierzb po kamieniach wąska struga ciecze, 

A pod niebem wysoko śpiewają skowronki. 

Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy, 

Droga, ktorą co święto szli ludzie ze śpiewką, 

Idzie sobie Pan Jezus, wpółnagi i bosy 

Z wielkanocną w przebitej dłoni choragiewką. 

Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy złociste, 

Łowicka jej spódniczka i piękna zapaska. 

Poznała Zbawiciela z świętego obrazka, 

Upadła na kolana i krzyknęła: „Chryste!”. 

Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą, 

A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem 

I rzeknie: „Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą, 

Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem.” 

Jan Lechoń  



Wielkanocny pacierz 

Nie umiem być srebrnym aniołem – 

Ni gorejącym krzakiem – 

Tyle Zmartwychwstań już przeszło- 

A serce mam byle jakie. 

Tyle procesji z dzwonami – 

Tyle już alleluja – 

A moja świętość dziurawa 

Na ćwiartce włoska się buja. 

Wiatr gra mi na kościach mych psalmy – 

Jak na koślawej fujarce – 

Żeby choć papież spojrzał 

Na mnie – przez białe swe palce. 

Żeby choć Matka Boska 

Przez chmur zabite wciąż deski – 

Uśmiech mi Swój zesłała 

Jak ptaszka we mgle niebieskiej. 

I wiem, gdy łzę swoją trzymam 

Jak złoty kamyk z procy – 

Zrozumie mnie mały Baranek 

Z najcichszej Wielkiej Nocy. 

Pyszczek położy na ręku – 

Sumienia wywróci podszewkę – 

Serca mojego ocali 

ks. Jan Twardowski  

Baranku Wielkanocny 

Baranku Wielkanocny coś wybiegł z rozpaczy 

z paskudnego kąta 

z tego co po ludzku się nie udało 

prawda, że trzeba stać się bezradnym 

by nie logiczne się stało 

Baranku Wielkanocny coś wybiegł czysty z popiołu 

prawda, że trzeba dostać pałą 

by wierzyć znowu 

Jan Twardowski  



W świętą Alleluję  

Wstał Pan Jezus z martwych 

Po trzydniowej męce, 

Chodzi po wsi naszej 

Z chorągiewką w ręce, 

Powiewa nią, wyśpiewuje 

Swoją Aleluję. 

Po podwórkach pieją 

Poranne koguty, 

Chodzi Jezus z kajdan 

Śmiertelnych rozkuty. 

Chorągiewką wymachuje 

Nucąc Aleluję. (…) 

Pod gazdowskie chaty 

Ochota go wiedzie, 

Puka w drzwi zamknięte: 

„Wstawajcie, sąsiedzie! 

Wstawać, Czuje i Nieczuje, 

Nucić Aleluję”. 

Szczęśliwy, kto pierwszy 

Zerwie się dziś z łóżka, 

Owies mu wyrośnie 

Gęsty jak poduszka, 

Niechże każdy wyśpiewuje 

Swoją Aleluję! 

Idzie budzić bydło: 

„Wstań, bydełko nasze, 

Za chwilę już pójdziesz 

Na zieloną paszę; 

Wszędzie trawa już kiełkuje 

W świętą Aleluję”. 

Jan Kasprowicz 

Bóg odrzucił ten kamień 

Bóg odrzucił ten kamień jakby nic nie ważył 

I wstał tak lekko z grobu, 

że na twarzach straży 

Nie było widać lęku i zdumienia 

Może nie zobaczyli nawet, 

że się świat odmienia 

Bóg zmartwychwstał, 

odwalił groby naszych domów 



Gdzie tak już dobrze we śnie dusznym było 

I nie przepuścił tej nocy nikomu 

Spod ciepłych pierzyn wywlekał nas siłą 

Bóg zmartwychwstał, 

odwalił groby naszych domów 

Byśmy stanęli. Na światło spojrzeli 

Byśmy wołaniem wielkim odetchnęli 

Ernest Bryll  

Nim zamilkną dzwony 

Jeszcze dzisiaj biją dzwony 

płacz żałosny płacz strwożony 

męka Pańska coraz bliżej 

oczy Syna coraz wyżej 

wypatrują Ojca. 

Jeszcze dzisiaj dzwony płaczą 

z żalem gorzkim i rozpaczą 

wkrótce siądą do wieczerzy 

jeden nie zmówi pacierzy 

tylko zdradzi. 

Jeszcze dzisiaj mówią dzwony 

jak zostanie upodlony 

Bóg w ciele człowieka 

jaka kaźń i śmierć Go czeka 

nim duchem powstanie. 

Jutro zamilkną już dzwony 

świat zostanie pogrążony 

w głuchej ciszy i żałobie 

staną warty przy grobie 

i wnet zasną. 

Znów obudzą ich dzwony 

śpiew radosny śpiew natchniony 

odkupieniem win śmiertelnych 

zatrzaśnięciem wrót piekielnych 

powrotem do Ojca. 

Nim zamilkną 

coraz ciszej biją dzwony 

coraz słabiej biją 

ludzkie serca. 

Krzysztof Kamil Baczyński  



 


